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  زيستن در دنيا بدون آگاهي از معناي زيستن در دنيا 
  مثل سرگرداني در يك كتابخانة بزرگ بدون دست زدن

  .هاي آن است به كتاب
  هاي سرّي تمام اعصار  آموزش

  
  

_____________  
  
  

  :واقعيت
  

اين سند تا بـه  . قرار گرفتCIA ، سندي در گاوصندوق رئيس سازمان 1991در سال 
متن رمزي آن در بر دارندة ارجاعاتي به يـك مـدخل باسـتاني و             . ز آنجاست امروز هنو 

اي بـه ايـن مـضمون        در اين سند همچنين جملـه     . مكاني ناشناخته در زير زمين است     
  » .جايي در آن بيرون مدفون شده است«: وجود دارد

  
رة ، ادادانـشكدة مخفـي  ها ،  همة سازمانهايي كه در اين رمان هستند، شامل فراماسون      

  .، وجود دارند1، و موسسة علوم نوِئتيكSMSCامنيت، 
  

  .همة مناسك، علوم، آثار هنري، و بناهاي يادبود در اين رمان واقعي هستند
  

                                                 
1 .Noetic Sciences) عرفتيعلوم ادراكي و م(  
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  مقدمه
  

  

  خانة معبد
  

   شب8:33
  

  . راز در چگونه مردن است
  .از همان موقع آغاز زمان، راز زندگي هميشه در چگونه مردن بوده است

. ي و چهار ساله به جمجمة انساني كـه در كـف دسـتانش بـود خيـره شـد                    س وارد تازه
  .اي گود و پر از شرابي به رنگ خون بود جمجمه، مانند كاسه

   .نبايد از چيزي بترسي. بخورش: به خودش گفت
به سوي چوبـة    طبق آداب و رسوم، او با لباس تشريفاتي يك مرتد قرون وسطائي كه              

 و  جلوي پيراهن گـشادش بـاز مانـده بـود         . غاز كرده بود   اين سفر را آ    شود دار برده مي  
ساخت، و پاچة چپ شلوارش تا زانو، و آستين دست           مياش را نمايان     سينة رنگ پريده  

يـا بـه قـول بـرادران يـك      —يك حلقة طناب سـنگين . راستش تا آرنج باال رفته بود     
هد بهرحال، امشب، مثل برادرانـي كـه شـا        . دور گردنش آويزان بود   —»طناب كش «

  .مراسم بودند او لباس استادها را پوشيده بود
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هـاي سـلطنتي پوسـت بـره،         مجمع برادراني كه دور او جمع شده بودند همگي لبـاس          
جواهراتي تشريفاتي به دور گـردن      . هاي سفيدشان را پوشيده بودند     عمامه، و دستكش  

 بـسياري   .درخشيدند آويخته بودند كه مثل چشماني روح مانند در ميان نور كم سو مي            
 وارد تـازه هاي اجتماعي قدرتمندي بودند، و با اين وجـود         از اين مردان صاحب موقعيت    

در اينجا همه بـا     . دانست كه مرتبة دنيوي آنها درون اين ديوارها هيچ ارزشي ندارد           مي
اي بودند كه در يك پيمان عرفـاني بـا هـم سـهيم               هم برابر، و برادرهاي قسم خورده     

   .بودند
گذراند، با خود فكر كرد كـه بيـرون از            اعضاي مجمع را از نظر مي      وارد زهتاهمچنانكه  

... اي از مردان در يك مكان جمع شـوند   شود چنين مجموعه   آنجا چه كسي باورش مي    
  .اتاق شبيه به پناهگاه مقدسي از دنياي باستاني بود.  مكاناينچه برسد به 

  .بهرحال، حقيقت، هنوز بيگانه بود
  .    با كاخ سفيد فاصله دارممن فقط چند بلوك

 شـمال غربـي واشـنگتن     1733اين عمارت عظيم، كـه در خيابـان شـانزدهم شـماره             
اي المثنـي از يـك معبـد قبـل از دوران مـسيحيت                واقع شـده بـود، نـسخه       1سي.دي
مكـاني كـه بعـد از مـرگ از آن اسـتفاده             ... معبد ماسولوس شاه، آرامگاه اصلي    —بود
، دو مجـسمة ابوالهـول هفـده ُتنـي از درهـاي برنـزي               بيـرون ورودي اصـلي    . شد مي

هـا،   ها، سالن  اي بود از اتاق    داخل عمارت، هزارتوي مزين وآراسته    . كردند محافظت مي 
ها، و حتي يك ديوار توخالي كه بقايـاي جـسد دو             هاي مهر و موم شده، كتابخانه      طاق

هـا رازي را در      از آن اتاق   گفته بودند كه هر كدام       وارد تازهبه  . انسان در آن قرار داشت    
تـر از تـاالر    هـا رازي عميـق   دانـست كـه هـيچ يـك از آن اتـاق      خود دارد، ولي او مي 

  .اي در دست در آن زانو زده بود، ندارند پيكري كه در حال حاضر با جمجمه غول
  
  
  
  
  

                                                 
1. Washington D.C   
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  اتاق معبد   
  
  

يرت آور تـا    كلي ح سقف آن به ش   . همينطور غارمانند بود  . اين اتاق يك مربع كامل بود     
. شـد  هايي از گرانيت سبز محافظـت مـي         و توسط ستون   رفت ميارتفاع صد فوتي باال     

 دور اتـاق     روسي با روكشي از پوست گـراز       ي  چوب گردوي تيره  هاي   رديفي از صندلي  
يك تخت پادشاهي بـه ارتفـاع سـي و سـه فـوت بـر ديـوار غربـي                    . چيده شده بودند  

ديوارهـا شـهر   . اي مخفي روبـروي آن قـرار داشـت    كرد و يك ارگ لوله    حكمراني مي 
مـصري، عبـري، نجـومي، كيميـايي، و نمادهـايي      ...  از نمادهاي باستاني بودند فرنگي

  .ديگر كه تا آن موقع ناشناخته مانده بودند
نـور  . هاي با دقت چيده شده روشن شـده بـود   اي از شمع  امشب، اتاق معبد با مجموعه   

اي در سـقف      شد كه از ميـان پنجـره       ي از مهتاب همراه مي    كم آنها تنها با پرتو ماليم     
 قربانگاه بزرگي كـه از      -كرد كرد و شگفت انگيزترين نماي اتاق را روشن مي         عبور مي 

قطعه سنگ نابي از مرمر سياه بلژيكي تراشيده شده، و در نقطة مرگ تاالر مربعي قرار         
  .گرفته بود

  .ونه مردنهراز در چگ:  به خودش يادآوري كردوارد تازه
  ».وقتشه«: صدايي نجوا كرد

اي كه رداي سفيد به تن داشت و روبرويش            اجازه داد نگاهش از پيكر برجسته      وارد تازه
خـود بـود،   سـن   اين مرد كه در اواخر دهة پنجـاه   . استاد ارجمند  .ايستاده بود باال بيايد   

www.mybook.ir



 

 

. خمـين داشـت   مردي محبوب و تنومند بود و ثروتي غيرقابـل ت         . نمادي آمريكايي بود  
 و چهرة معروفش نشانگر     گراييدند اي مي  موهايش كه زماني تيره بودند داشتند به نقره       

  . يك عمر قدرت و هوشي سرشار بود
سـفرت رو تمـام     . پيمان رو ببنـد   «: استاد ارجمند با صدايي به آرامي بارش برف گفت        

  ».كن
در آن  . روع شـده بـود    ، مثل همة سفرهايي از اين قبيل، از درجة اول شـ           وارد تازهسفر  

شب، در مراسمي شبيه به همين يكـي، اسـتاد ارجمنـد چـشمان او را بـا چـشمبندي                    
آيـا  «: اش فشار داده و بـه او گفتـه بـود           مخملي بسته بود و خنجري را به سينة برهنه        

خوري كه بدون تأثير پـذيري از حـرص و طمـع و يـا هـر                  رسما به شرفت سوگند مي    
انه و با ميل باطني، خودت رو بـه عنـوان يـك داوطلـب               انگيزة ناشايست ديگري آزاد   

  »براي رازها و مزاياي اين برادري اعالم كني؟
  ».بله«:  به دروغ گفته بودوارد تازه

ذار ايـن نيـشي بـه هوشـياريت و همينطـور در             گـ پس ب «: استاد به او هشدار داده بود     
  »  .دصورت خيانت به رازهاي ما مرگي آني باش

از هدف حقيقي من اونا هيچوقت .  اصال احساس ترس نكرده بودوارد تازهدر آن موقع، 
  .شن نميدر اينجا باخبر 

 و تمـام هـشدارهاي      كـرد  بهرحال، امشب، هيبت شومي را در اتاق معبد احساس مـي          
تهديد به  . شدند  ترسناكي كه در اين سفر به او داده شده بود مدام در ذهنش تكرار مي              

ي كـه قـرار بـود از آنهـا     ا اش كردن رازهاي باسـتاني   عواقب هولناكي كه در صورت ف     
  زبـان از ريـشه كنـده       ... شـه  گلو گوش تا گوش بريده مي     : باخبر شود در انتظارش بود    

  يـا بـه آسـمون انداختـه        ... شـن  شن و دفن مـي     دل و روده بيرون كشيده مي     ... شه مي
  -شه شه و به حيوانات بيابان داده مي قلب از جا كنده مي... شن مي

  ».برادر پيمان نهايي رو ببند«: استاد دست چپش را روي شانة او گذاشت و گفت
  اش را   كـرد، بـدن عـضالني       كه خود را براي آخرين گـام سـفرش آمـاده مـي             وارد تازه

شـراب سـرخ    . جا بجا كرد و توجهش را دوباره به جمجمة كف دستش معطـوف كـرد              
مرگبـاري بـر تـاالر حـاكم     وت  سك. داد رنگ در نور ضعيف شمع تقريبا سياه نشان مي        
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 و منتظر بودند    كردند  توانست وجود همة شاهداني را كه تماشايش مي         و او مي   شده بود 
  .اش را ببندد و به درجة ممتاز آنها برسد احساس كند تا پيمان نهايي

افته كه قبال در طول تـاريخ ايـن          امشب اتفاقي در داخل اين ديوارها مي      : با خود گفت  
  .ها يك بار هم رخ نداده در طول قرن.  ندادهاخوت هرگز رخ

  و قدرتي غيرقابل درك به او      ... شود اي براي شروع كارش مي     اين جرقه   دانست كه  مي
هيجانزده نفس عميقي كشيد و كلماتي را كه مردان بيـشماري قبـل از او در                . دهد مي

  .كشورهاي سرتاسر جهان بر زبان آورده بودند ادا كرد
اگـر پيمـانم را     ... نوشم برايم به زهري مهلك تبـديل شـود         كنون مي اين شراب كه ا   «

  ».عمدا يا از روي ميل باطني زير پا بگذارم
  .كلماتش در فضاي توخالي طنين انداز شدند

   .سپس همه جا ساكت شد
در حاليكه جمجمه را محكم در دستانش گرفته بود، آن را به طرف دهانش باال بـرد و         

مجمه را  چشمانش را بست و ج    . اند ان خشك را لمس كرده    احساس كرد لبانش استخو   
وقتـي  . هايي طوالني و عميق نوشـيد   و شراب را با جرعه به طرف دهانش سرازير كرد    

  .آخرين قطرة آن را هم خورد، جمجمه را پايين آورد
.  و قلبش به تندي بـه تـپش افتـاد          اند هايش كيپ شده    شش كرديك لحظه، احساس    

  . سپس، احساسش به همان سرعتي كه آمده بود از بين رفت!ونند  ميخداي من، اونا 
 و در حاليكـه بـه    نفسش را بيرون داد   وارد تازه. شدگرماي خوشايندي در بدنش جاري      

خبري خيره شده بود كه با حماقـت او را بـه ميـان          از همه جا بي    مرد چشم خاكستريِ  
  .بخند زدترين درجات اين انجمن برادري پذيرفته بود در دل ل سرّي

  .به زودي عزيزترين چيزهات رو از دست خواهي داد
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  1فصل 

  
  

 كه در حال باال رفتن از ستون جنوبي برج ايفل بود لبريز از توريـست                1آسانسور اُتيس 
داخل آسانسورِ تنگ، تاجر عبوسي با كت و شـلوار اتـو كـرده بـه پـسري كـه در                     . بود

  ».موندي  بايد روي زمين مي. ه، پسرمرنگت پريد«. كنارش بود خيره شد
طبقـة  ... چيزيم نيـست  «: كرد اضطرابش را كنترل كند، جواب داد        پسرك كه سعي مي   

  .تونم نفس بكشم نمي» .رم بيرون  بعدي مي
او » .كردم االن ديگه از عهدة اين كار برمياي         فكر مي «: مرد به جلوتر خم شد و گفت      

  .با مهرباني دستي به گونة بچه كشيد
  كـشيد، ولـي بـه سـختي       پسرك از اينكـه پـدرش را نااميـد كـرده بـود خجالـت مـي          

بايـد از   . تونم نفـس بكـشم      نمي .توانست با صداي زنگي كه در گوشش بود بشنود         مي
  !اين جعبه برم بيرون

                                                 
  نام طراح اولين آسانسور.  1
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هـاي مفـصلي و      اي راجـع بـه پيـستون       كننـده  هاي دلگرم  اپراتور آسانسور داشت حرف   
هـاي   در فاصلة زيادي زير پـاي آنهـا، خيابـان         . زد سانسور مي ساختار آهني نفوذناپذير آ   

  .يافتند  ها امتداد مي پاريس در همة جهت
كـرد، بـا خـود      پسرك در حاليكه سرش را بلند كرده بود و به سكوي تخليه نگـاه مـي       

  .فقط محكم بايست. ديگه چيزي نمونده: گفت
 شـد،  فوقـاني متمايـل  هنگاميكه آسانسور به طور سراشيبي به سوي سكوي مـشاهدة     

هاي بزرگش وارد يـك تونـل عمـودي تنـگ             و پايه  ستون شروع به باريك شدن كرد     
  .شدند

  »— بابا، فكر نكنم«
  تكان خورد  غلتك. ناگهان صداي ترق و تروق منقطعي در باالي سرشان منعكس شد          

هاي پاره شده در حالي كه مثل مار         كابل. و به شكلي تهديدآميز به يك سو تاب خورد        
پـسرك  . زدند، با حركتي شالقي شروع كردند به چرخيدن در اطراف غلتـك             ضربه مي 

  .دستش را به طرف پدرش دراز كرد
  » !بابا«

  . براي يك لحظة وحشتناك با هم تالقي كردنگاهشان
  .سپس كف آسانسور از زير پايشان رها شد

اب و  و از حالـت خـو   خـورد  يكدفعه در صندلي چرمـي نـرمش تكـاني         1رابرت لنگدان 
 Falconاو تـك و تنهـا در كـابين بـزرگ يـك جـت صـنفي        . بيـرون آمـد  بيداري 

2000EX   در زمينـه،   . كرد نشسته بـود      ميود را در ميان آسمان متالطم باز         كه راه خ
  .دادند    به طور يكنواختي صدا مي2موتورهاي دوتايي پرت و ويتني

ير نهـاييِ فـرود   آقـاي لنگـدان؟ مـا در مـس    «. بلندگوي باالي سرش خش خش كـرد    
  ».هستيم

او . اش را دوباره داخل كيفش گذاشت      هاي سخنراني  لنگدان راست نشست و يادداشت    
تا نصفه، مبحث نمادشناسي فراماسوني را مرور كرده بود كه ذهنش به سوي موضـوع             

                                                 
1. Robert Langdon   
2. Pratt & Whitney  
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لنگدان شك كرد كه افكارش راجع به پدر مرحومش، با اين         . ديگري منحرف شده بود   
  . به وجود آمده باشد1اش، پيتر سالومون  سوي ناصح قديميدعوت غيرمنتظره از

  .خوام نااميدش كنم مردي كه هيچوقت نمي
دان، و دانشمند پنجاه و هشت ساله، نزديك به سي سـال پـيش          اين بشردوست، تاريخ  

 و به طرق بسياري جاي خالي پدر مرحـومش را  ن را زير پر و بال خود گرفته بود      لنگدا
ود خاندان بانفوذ و ثروت هنگفتِ اين مرد، لنگدان تواضع و گرمـي             با وج . پر كرده بود  

  .را در چشمان خاكستري ماليم سالومون يافته بود
توانـست سـاية كمرنگـي از          بيرون پنجره، خورشيد غروب كرده بود، امـا لنگـدان مـي           

اي باسـتاني در افـق        جهان را تشخيص دهد، كه مانند منارة عقربه        2بزرگترين اُبليسك 
اي مرمري داشت قلب اين كـشور   رويه فوتي كه 555اين ابليسك . ودافراشته شده ب بر

هـا و    در تمام اطراف مناره، هندسـة بـسيار دقيـق خيابـان           . گذاري كرده بود   را عالمت 
  .  شد  ها به سمت بيرون منشعب مي مقبره

  .كرد  سي تراوش مي. قدرت تقريبا اسرارآميزي از واشنگتن ديحتي از هوا هم
گدان عاشق اين شهر بود، و هنگاميكه جت فرود آمد، به خـاطر آنچـه در انتظـارش       لن

جـت بـه آرامـي در طـول بانـد ترمينـالي             .  به او دسـت داد     بود شور و هيجان خاصي    
 حركـت كـرد و      3خصوصي در قسمتي از فضاي پهناور فرودگـاه بـين المللـي دولـس             

  .سرانجام توقف كرد
ها تشكر كرد، و از جت مجلل خارج شـد و بـر              انلنگدان وسايلش را جمع كرد، از خلب      

  .داد  هواي سرد ژانويه به آدم احساس آزادي مي. روي پلكان باز شده قدم گذاشت
     .نفس بكش، رابرت: او خوشحال از ورود به فضاي باز، با خود گفت

 و هنگاميكه لنگـدان بـر روي جـادة          يد سرتاسر باند را فرا گرفته بود      پوششي از مه سف   
  .رود آلود قدم گذاشت احساس كرد در ميان باتالق راه مي فرش مهسنگ

پروفسور ! سالم! سالم«: صداي انگليسي موزوني از آن سوي جادة سنگفرش فرياد زد         
  »لنگدان؟

                                                 
1. Peter Solomon   

 ستون هرمي شكل.  2
3. Dulles   
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لنگدان سرش را بلند كرد و زن ميانسالي را ديد كه با يك نشان و تخته رسم با عجله                  
موهاي . داد  با خوشحالي دست تكان مي     شد آمد و همچنانكه نزديك مي       مي شبه طرف 

  .بلوند مجعدش از زير كاله بافتني شيكي بيرون زده بود
  »!به واشنگتن خوش اومديد، آقا«

  ».متشكرم«: لنگدان با لبخندي گفت
كـرد كـه       مـي  اي صـحبت   زن با چنان روحيه   » . هستم ، از خدمات مسافرتي     1من پم «

  » .يد، ماشنيتون آماده است، آقا بيااگه با من«. كرد ميتقريبا آدم را مضطرب 
هـاي    ، كه جـت    2لنگدان در طول باند فرودگاه پشت سر او به طرف ترمينال سيگناچر           

يه ايستگاه تاكـسي بـراي      . داري آن را فرا گرفته بودند، راه افتاد        خصوصي زرق و برق   
   .هاي معروف و ثروتمند آدم

لت بدم، ولي شما همون رابرت       شما رو خجا   دوست ندارم «: زن با لحني خجالتي گفت    
  »نويسه، درسته؟ لنگداني هستيد كه در مورد نماد و مذهب كتاب مي

  . و سپس سري تكان داددرنگي كردلنگدان 
گروه كتاب من كتاب شما رو در مورد مادينـة          ! دونستم مي«: زن با حالتي بشاش گفت    

شما از اينكه روباه    ! اون يكي عجب رسوايي لذيذي به بار آورد       ! مقدس و كليسا خونده   
  »!بريد رو بذاريد توي لونه مرغ لذت مي

  ».راستش قصد من رسوايي به بار آوردن نبود«: لنگدان با لبخندي گفت
. خوام معذرت مي «. زن احساس كرد كه لنگدان حوصلة صحبت دربارة كارش را ندارد          

ي شـما رو  دونم كه احتماال از اينكه كس مي. هاي من گوش بديد    همينجوري به وراجي  
. اشـاره كـرد     او با خنده به لباس لنگدان     » .ولي تقصير خودتونه  ... بشناسه خسته شديد  

  ».يونيفورمتون شما رو لو داد«
اش،  او پيراهن يقه اسكي هميـشگي     . لنگدان نگاهي به لباس خود انداخت     يونيفورمم؟  

يده اش را پوشـ    اي هـاي دانـشگاهي قرطبـه      ، و كفش   ، شلوار خاكي   3كت هريس توييد  
لباس معمولش براي كالس درس، سخنراني، عكس روي كتاب، و رويـدادهاي            ... بود

  .اجتماعي
                                                 

1. Pam  
2. Signature   
3. Harris Tweed  
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با يه كـراوات    . اون يقه اسكي كه پوشيديد خيلي از مد افتاده است         «: زن با خنده گفت   
  ».هش  ميظاهرتون خيلي بهتر 
  .كنه و خفه ميآدم. امكان نداره: لنگدان با خود گفت

رفـت  بايـد شـش روز در هفتـه كـراوات           مي 1ترزِگ فيليپس ا   كه به فرهنگستان   زماني
 و با وجود اظهارات رمانتيك مدير آنجـا مبنـي بـر اينكـه منـشأ كـراوات بـه           بست  مي

گردد كه سخنرانان رومي براي گرم كردن تارهاي صـوتي            ابريشمي برمي  2فاسكالياي
، كـراوات در واقـع از    از لحاظ ريشه يابي    دانست كه  كردند، لنگدان مي    خود استفاده مي  

گيرد كه قبل از يـورش بـه          سرچشمه مي » كروات«رحم از سربازان مزدور      گروهي بي 
تا به امـروز، ايـن لبـاس جنگـي          . پوشيدند دار مي  هاي گره  ميدان جنگ دستمال گردن   

  شـد، بـه ايـن اميـد كـه در         باستاني توسط جنگجوهـاي اداري امـروزي اسـتفاده مـي          
  .ت مديرة روزانه دشمنانشان را بترسانندهاي هيئ هاي جلسه نبرد

در آينـده راجـع بـه كـراوات فكـر           .  ممنـونم  وناز نـصيحتت  «: اي گفت  لنگدان با خنده  
   ».كنم مي

اي كـه كـت و شـلواري تيـره رنـگ             خوشبختانه در اين لحظه مردي با ظاهري حرفه       
ده بود پياده     براق كه كنار ترمينال پارك ش       3پوشيده بود، از يك اتومبيل لينكولن تاون      

. »5 هستم از ليمـوزين بلتـوِي  4آقاي لنگدان؟ من چارلز«. شد و انگشتش را باال گرفت    
  ».به واشنگتن خوش اومديد. عصر بخير، آقا«. درِ سمت مسافر را باز كرد

لنگدان به خاطر مهمان نوازي پم به او انعامي داد و بعد روي صندلي مجلـل اتومبيـل       
هـاي گـرم را بـه او     نترل دما، بطري آب، و سبد كولوچهراننده سيستم ك. تاون نشست 

چند ثانيه بعد، لنگـدان بـا سـرعت در حـال عبـور از يـك جـادة خروجـي                     . نشان داد 
  .كنن پس اون نصف ديگه اينطوري زندگي مي. خصوصي بود

هنگاميكه راننده ماشين را از باند فرودگاه خارج كرد، ليست مسافرش را چـك كـرد و                 
از ليمـوزين بلتـوي تمـاس       «: اي گفت  راننده با لحني حرفه   . رار كرد تماس سريعي برق  

                                                 
1  .Phillips Exeter Academy  
2  . Fascalia  
3  .Lincoln Town 
4  .Charles  
5  .Beltway Limousin  
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مكثـي  » . كه به محض سوار كردن مسافرم گزارش بدم  ازم خواسته شده بود   . گيرم مي
مهمونتون آقاي لنگدان رسيده، و من ايشون رو سـر سـاعت هفـت              . بله، قربان «. كرد

  .را قطع كردتلفن » .كنم، قربان خواهش مي. رسونم  مي1كاپيتولشب به 
توجه پيتر سالومون بـه     . هيچ چيزي رو جا نذاشته    . لبخندي بر لبان لنگدان نقش بست     

  سـاخت قـدرت      كـه او را قـادر مـي        هـاي او بـود     جزييات، يكـي از مـؤثرترين دارايـي       
چند ميليارد دالر در بانك هم به كـسي آزاري          . اش را با سهولتي آشكار اداره كند        ذاتي
  .رسونه نمي

ودش را در ميان صندلي چرمي نرم ولو كـرد و و در حاليكـه سـر و صـداي                    لنگدان خ 
حده نيم   اياالت مت  كاپيتول. رفت چشمانش را بست    فرودگاه در پشت سرش از بين مي      

ي داشت تا افكارش را سر و سـامان   و او از اينكه وقت كاف      ساعت با آنجا فاصله داشت    
ق افتـاده بـود كـه لنگـدان اكنـون           امروز همه چيز آنقدر سريع اتفا     . دهد خوشحال بود  

  .شروع كرده بود به فكر كردن در مورد بعدازظهر شگفت انگيزي كه در انتظارش بود
ورود در پـشت نقـابي از       : بيني سرگرم شده بود با خود انديشيد       لنگدان كه از اين پيش    

  .خفا
لنگـدان  ، پيكري تنها، مشتاقانه خودش را براي ورود رابـرت  كاپيتولده مايل دورتر از     

  .كرد آماده مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1  .The Capitol) ساختمان مجلس نمايندگان آمريكا در واشنگتن ) كاپيتول 
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  2فصل 
  
  

 و با ن را در سر تراشيدة خود فشار دادكرد نوك سوز  صدا مي  1كسي كه خودش را ملخ    
صـداي وزوز   . كـشيد  فرو رفتن و بيرون آمدن ابزار تيز از گوشت سرش با لذت آه مـي              

رفـت و   ماليم دستگاه الكتريكي و همين طور نيش سوزني كه بـه زيـر پوسـتش مـي        
  . كرد اعتيادآور بود رنگ را در زير آن پخش مي

  .من يه شاهكارم
هـاي   از كـاهن .  بـود تغييرهدف از اين كار،     . هدف خالكوبي كردن هيچ وقت زيبا نبود      

 2 سال قبل از ميالد مسيح، تا دستيارهاي كشيش آيين سيبل          2000تيغ خوردة حبشيِ    
هـا   قبايـل مـائوري امـروزي، انـسان       هاي موكويي در     در دوران روم باستان، تا خراش     

هاي جزئي خالكوبي كرده،      را به عنوان راهي براي عرضة بدن خود در قرباني          شانخود
  .اند اند و به مخلوقاتي تغييريافته تبديل شده و درد جسماني آراستگي را تحمل نموده

ده ، كه نشانه گذاري گوشت بدن را منع كر 19:28 3با وجود تذكرات شوم كتاب الويان     
ها نفر در عصر جديـد در        اند كه ميليون   ها به مناسك گذري تبديل شده      است، خالكوبي 

                                                 
1  .Mal'akh فرشته اي است كه نامش در كتاب مقدس عبري آمده است و در زبان عبري جديد هم به ) ملك: به عربي( ملخ

  .معني فرشته است
2  .Cybele  
  كتاب سوم عهد عتيق.  3
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دار حومـة    بنيه گرفته تا معتادان تندرو تـا زنـان خانـه            از نوجوانان خوش   -اند آن سهيم 
   .شهري

: يك آگهي بـه دنيـا     . كننده بود  عمل خالكوبي كردن پوست يك اظهار قدرت دگرگون       
خود كنندة اين اختيار، از تغيير شكل         احساس از خود بي    .ا دارم  خودم ر  جسممن اختيار   

ها نفر را به اقدام به دگرگون كـردن گوشـت            گرفت كه ميليون    جسماني سرچشمه مي  
سازي،  همين طور به جراحي پالستيك، سوراخ كردن بدن، بدن        ... بدن معتاد كرده بود   

بـر كالبـد    ان طالـب سـلطه      روح انـس  . حتي جوع و عمل تغيير جنسيت     ... و استروئيدها 
  .اش است جسماني

شـش و سـي دقيقـة       . زنگ ساعت روميزي ملخ به صدا درآمد، و او به آن نگـاه كـرد              
 1اش  فـوتي 6,3 و رداي ابريـشمي كيريـو را دور بـدن برهنـة        ابزارها را رها كرد   . عصر

هـاي   هواي داخل اين عمارت از بوي تنـد عطـر رنـگ           . پيچيد و از سرسرا پايين رفت     
ال از آنهــا بــراي اســتريليزه كــردن هــاي مــومي كــه قــب ش و بــوي دود شــمعپوســت
مرد جوان بلند قامت از كريـدور پـايين         .  سنگين شده بود   كرد هايش استفاده مي   سوزن

 2 يك لوح حكاكي شدة پيراِنـزي      -قيمت گذشت  هاي ايتاليايي بي   رفت و از كنار عتيقه    
  .4 بوگارينياي  ، و يك چراغ نفتي نقره3يك صندلي ساووناروال

 و خط افق زيبـا را       ة سرتاسري نگاهي به بيرون انداخت      رد شدن، از ميان پنجر     هنگام
 با قدرتي مطلق در ميان آسمان تاريك كاپيتولگنبد تابناك . دست تحسين كرد   در دور 

  . درخشيد زمستان مي
  .جايي در اون بيرون مخفي شده. اينجا جاييه كه مخفي شده: با خود گفت

و حتي افراد كمتري از قدرت بهـت انگيـز آن يـا    ...  از وجود آن خبر داشتند   افراد كمي 
تـا بـه امـروز،      . اي كه در مخفي كردن آن به كار رفته بود خبر داشـتند             شيوة مبتكرانه 

خبر بـا كه از حقيقـت  هم آن عدة كمي    . بزرگترين راز ناگفتة اين كشور باقي مانده بود       
  . داشتند ها نگه مي ها، و تمثيل ، افسانهآن را در پشت حجابي از نمادها بودند

  .حاال اونا درهاشون رو به روي من باز كردن: ملخ با خود گفت
                                                 

   سانتيمتر190حدود .  1
2  .Piranesi 
3  .Savonarola 
4  .Bugarini  
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سه هفته پيش، در مراسم مذهبي تاريكي كـه بـانفوذترين مـردان آمريكـا شـاهد آن                  
بودند، ملخ به درجة سي و سه، يعني باالترين درجة پايدارترين انجمن برادري صـعود               

  . وجـود رتبـة جديـد ملـخ، بـرادران هـيچ چيـزي را بـه او نگفتـه بودنـد                     با  . كرده بود 
هايي در   دايره. راه و روش آنها اينگونه نبود     . در آينده هم نخواهند گفت    دانست كه    مي

ها هم منتظر    حتي اگر ملخ سال   . ها هايي داخل برادري   برادري... هايي بودند  داخل دايره 
  . هايي آنها را جلب نكندماند، امكان داشت هيچوقت اعتماد ن مي

تـرين رازهـاي آنهـا بـه اعتمادشـان نيـازي             خوشبختانه، براي به دست آوردن عميـق      
  .نداشت

  .به هدفم از ورود به انجمن رسيدم
اكنون كه از چيزي كه در انتظارش بود قوت قلب گرفته بود، به سوي اتاق خوابش راه 

شـد كـه آهنگـي كميـاب را از      مي صداي اسپيكرها شنيده  ژاش، در سرتاسر خانه  . افتاد
پخـش   خوانـد   مـي 2را از سـرود وِردي » Lux Aetrena«كه آهنـگ   1يك كَستراتو

ملخ دكمـة كنتـرل را   . انداخت آدم را به ياد زندگي گذشتگان مي   اين آهنگ    .كردند مي
سپس، در ميان صداي موسيقي .  را بياوردDie Irae«3«فشار داد تا آهنگ رعدآساي 

 در حال باال رفتن با پاهاي قدرتمندش   .هاي مرمري باال رفت     از پله  و دهل، به سرعت   
  .انداخت ها، ردايش موج مي از پله

و روز بود كه ملـخ      اكنون د . كرد اش به اعتراض قار و قور مي       دويد، معده  همچنانكه مي 
. هاي باستاني وفق دهـد      تا بدنش را با راه و روش       خورد  و فقط آب مي    روزه گرفته بود  

و همين طور درد    . شه سپيده دم كه برسه گرسنگيت برطرف مي      : ش يادآور شد  به خود 
       .و رنجت

وقتـي بـه    .  و در را پشت سر خود قفل كـرد         ام وارد حريم اتاق خوابش شد      احتر ملخ با 
 و احساس كرد كه به سوي آينة      ض كردن لباس راه افتاد، مكثي كرد      طرف قسمت عو  

اي  خواست هديـه   امي، طوري كه انگار كه مي     ملخ، به آر  . شود مطالي بزرگ جذب مي   
  . بسيار قيمتي را باز كند، ردايش را باز كرد تا پيكر برهنة خود را آشكار سازد

                                                 
  .خوانندة سوپرانويي كه به خاطر حفظ صداي زيرش، قبل از رسيدن به سن بلوغ اخته مي شود.  1
  جوزپه وردي آهنگساز ايتاليايي.  2
  .سرودي قرون وسطائي كه در مورد روز قيامت سروده شده است-روز غضب«كلمة التين به معناي .  3
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  .زده كرد تصويرش او را حيرت
  . من يه شاهكارم

هـا و    كـه بـال   ش  اول نگاهش را به سـوي پاهـاي       . بدن حجيمش صاف و تراشيده بود     
  هـاي   بـاالي آن، سـاق    . پـايين بـرد    ده بـود  چنگال شـاهيني روي آنهـا خـالكوبي شـ         

ساق چپش به صورت    -هايي حكاكي شده خالكوبي شده بودند      اش مثل ستون   عضالني
كـشالة  . 1ينكبـوَئز و جـا    . مارپيچ و ساق راستش به صورت عمودي مخطط شده بـود          

 كه در باالي آن روي سينة       دادند هايش و شكمش گذرگاه طاقداري را تشكيل مي        ران
هر كدام از سرها كه در نيمرخ قرار داشتند         ... نوس دوسري نقش بسته بود    اش قق  قوي

  هـــاي ملـــخ تـــشكيل  چـــشماني قابـــل رؤيـــت داشـــتند كـــه از نـــوك پـــستان
اش بـه طـور كامـل بـا نقـش و نگـار        ها، گردن، صورت، و سر تراشيده   شانه. شدند مي

   .اي از عالئم و نمادهاي باستاني پوشيده شده بودند پيچيده
  . يه تنديس در حال رشد... صنوع هستممن يه م

آن مرد از ترس فريـاد زده       .  ملخ را برهنه ديده بود     يك مرد فاني، هيجده ساعت پيش     
  :بود
   »!خداي من، تو يه شيطاني«

چون مانند مردمـان دوران     » .اگه منو از اين لحاظ مالحظه كني      «: ملخ جواب داده بود   
 - الگوهايي قابـل تعـويض  -يكي هستند باستان اعتقاد داشت كه فرشتگان و شياطين        

  فرشـتة نگهبـاني كـه در نبـرد بـر دشـمنت غلبـه               : كه همة آن در رابطه با تقارن بود       
ملـخ اكنـون    . كنـد  كند دشمنت آن را به عنوان يك نابودگر شيطان مالحظـه مـي             مي

  در آنجـا، درون   . سرش را به پايين كج كرد و نظري مايل به باالي سر خـود انـداخت               
ايـن  . زد  تاج مانند، دايرة كوچكي از گوشت كمرنگ و خالكوبي نشده برق مـي             اي هاله
ايـن فـضاي    . دست نخوردة پوست ملـخ بـود       به دقت محافظت شده تنها قسمت        بومِ

اگرچه ملـخ هنـوز چيـزي را    . شد مي پر و امشب... منتظر مانده بودمقدس با شكيبايي    
دانست كه زمانش بـه      ه بود، مي  كه براي تكميل شاهكارش نياز داشت به دست نياورد        

  .  سرعت در حال نزديك شدن است

                                                 
1  .Boaz & Jachinنام ستون هاي مسي هيكل سليمان  
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توانست احـساس كنـد      او كه از بازتاب تصوير خود به وجد آمده بود، از همين حاال مي             
 و دوباره بـه     ردايش را بست و به طرف پنجره رفت       . كه قدرتش در حال افزايش است     

ايي در اون بيـرون مخفـي       ج. شهر پر رمز و رازي كه در مقابلش قرار داشت خيره شد           
   .شده

شد، به طرف ميز آرايـشش رفـت و          ملخ كه دوباره روي وظيفة دم دستش متمركز مي        
اي از مواد آرايشي پوشاننده به صورت، پوسـت سـر، و گـردنش ماليـد تـا           با دقت اليه  

سپس يك دست لبـاس مخـصوص و        . هايش باقي نماند   اينكه ديگر اثري از خالكوبي    
وقتي . كه با وسواس خاصي براي عصر آن روز آماده كرده بود پوشيد           چند قلم ديگر را     

بـا خرسـندي    . كار لباس پوشيدن را به پايان رساند، در آينه نگاهي به خودش انداخت            
  .دستي به ماليمت به پوست سرش كشيد و لبخند زد

   .كنه كه پيداش كنم و امشب، يك نفر كمكم مي. اون بيرونه: با خودش گفت
كرد كه بـه     شد، خودش را براي رويدادي آماده مي       اش خارج مي   لخ از خانه  هنگاميكه م 

ها را براي امـشب      براي اينكه همة مهره   . داد  اياالت متحده را تكان مي     كاپيتولزودي  
  . بچيند راه زيادي را پيموده بود

  . آخرين مهرة شطرنج او وارد بازي شده بودو اكنون، سرانجام
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  3فصل 

  
  

 تاون بـا صـدايي كـه از         اتومبيلهايش بود كه     رابرت لنگدان مشغول بررسي يادداشت    
لنگـدان نگـاهي بـه بـاال     . ادهايش برخاست به جادة زير پاي او تغيير مسير د   الستيك
   . و از ديدن جايي كه بودند متعجب شدانداخت

     از همين االن به پل يادبود رسيديم؟
 كه در زير پـايش      1هاي آرام رودخانة پوتوماك     و به آب   هايش را كنار گذاشت    يادداشت

، كـه   2فاگي بـاتم  . مه غليظي روي سطح آن را گرفته بود       . چشم دوخت در جريان بود    
اسم مناسبي براي آن گذاشته بودند، همواره مكـان عجيـب و غريبـي بـراي سـاختن                  

 ، نياكان، 3دهاي دنياي جدي از همة مكان. پايتخت كشور بر روي آن به نظر رسيده بود     
انتخـاب   براي قرار دادن سنگ گوشة جامعة آرامانيشان       را   يك مرداب ساحلي مرطوب   

، به سمت بناي يـادبود گـرد و زيبـاي         4لنگدان، از اين سوي تيدال ِبيسين     . كرده بودند 

                                                 
1  .Potomac  
  به معني ته مه آلود.  2
  نامي كه در دوران كشف آمريكا به آن داده بودند.  3
 )Tidal Basin(آبگير جزر و مدي .  4
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، اتومبيـل درسـت روبـروي     .  نگاه كـرد   2 آمريكا آرامگاه يا به قول معروف      - 1جفرسون
  4هـاي قـائمش پـارتنون     و خـط استوار قد برافراشته بود به شكلي    3بناي يادبود لينُكلن  

ولي هنگاميكه مسافت بيشتري را طي كردند       . كرد يونان باستان را در ذهن تداعي مي      
 يعني همان مناري كه از آسمان       - شهر را ديد   قسمت مركزي  بود كه لنگدان     موقعآن  

هـا يـا     تـر از دوران رومـي      يشيوة معماري آن به دوراني بسيار بـسيار قـديم         . ديده بود 
  .      رسيد ها مي يوناني

  .ابليسك مصريِ آمريكا
قابل آنها از دور نمايان شـده  اي كه بناي يادبود واشنگتن بود درست در م         منار يكپارچه 

از زاويـة مـايلي كـه       . درخـشيد   و مانند دكل عظيم يك كشتي در برابر آسمان مي          بود
مانند دريايي مـتالطم،    ... رسيد پايه به نظر مي    بي كرد، ابليسك، امشب   گدان نگاه مي  لن

. كـرد  پايه بودن مي   لنگدان هم احساس بي   . كننده در نوسان بود    در برابر آسمان دلتنگ   
امروز صبح از خواب بلنـد شـدم و         . ديدارش از واشنگتن كامال غيرمنتظره رخ داده بود       

 فاصـله   كـاپيتول ا ساختمان   و حاال فقط چند دقيقه ت     ... انتظار يكشنبة آرومي رو داشتم    
  .دارم

امروز ساعت چهار و چهل و پنج دقيقه، لنگدان به درون آب ساكن شيرجه زده بود، و                 
 5هاروارد   و پنجاه بار طول استخر دانشگاه خالي       روزش را مثل هميشه شروع كرده بود      

اش دقيقا هماني نبود كه در دوران دانـشگاهش بـه            وضعيت جسماني . را شنا كرده بود   
 و  لي هنوز هم الغر و خوش اندام بـود        عنوان يك بازيكن تيم منتخب واتر پولو بود، و        

اكنـون  . شـد  اي سن داشت اندامي آبرومندانه محسوب مـي        براي او كه چهل و خورده     
  .داد خرج ميبه  به همان شكل اندامش راي حفظتنها فرقش تالش بسياري بود كه ب

اش را يعنـي     گاهيت صـبح  ، تـشريفا  وقتي لنگدان حدود ساعت شش به خانـه رسـيد         
هاي قهـوة سـوماترايي و بـو كـردن رايحـة عجيبـي كـه در                  آسياب كردن دستيِ دانه   

بهرحــال، آن روز صــبح، از ديــدن چــراغ ســرخ . پيچيــد شــروع كــرد آشــپزخانه مــي

                                                 
 توماس جفرسون، سومين رئيس جمهور آمريكا.  1
2  .America's Pantheon 
  شانزدهمين رئيس جمهور آمريكا) Abraham Lincoln(آبراهام لينكلن .  3
 معبد خداي آتنا.  4
5  .Harvard 
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كـي يكـشنبه سـاعت      . اش بود متعجب شـد      زني كه روي تصوير پست صوتي      چشمك
  .فشار داد و به پيام گوش داد دكمه را گيره؟ شش صبح تماس مي

خوام كه صـبح بـه ايـن زودي          صبح بخير، پروفسور لنگدان، خيلي خيلي معذرت مي       «
  زد بـه طـرز قابـل     صـداي مـؤدب كـه بـا لهجـة جنـوبي حـرف مـي               » .تماس گرفتم 

، و معاون پيتـر سـالومون       1اسم من آنتوني جلبارته   «. رسيد اي مردد به نظر مي     مالحظه
ايـشون سـعي    ...  به من گفت كه شما آدم سـحرخيزي هـستيد          آقاي سالومون . هستم

به محض اينكه ايـن پيغـام       . داشت امروز صبح بدون اطالع قبلي با شما تماس بگيره         
كنيد مستقيما با پيتر تماس بگيريد؟ احتمـاال شـمارة خـط             رو دريافت كرديد، لطف مي    

 202-329-5746اش   خصوصي جديدش رو داشته باشيد، ولي اگر هم نداريد، شـماره          
  ».هست

  شـك آدم مـؤدب و       سالومون بـي  . اش دلواپس شد   لنگدان ناگهان براي دوست قديمي    
هايي نبود كـه يكـشنبه صـبح زود تمـاس       و مطمئنا از آن دسته آدم      اي بود  با مالحظه 

  .بگيرد، مگر اينكه اتفاقي افتاده باشد
اش رفـت تـا      طالعـه كاره رها كرد و با عجله به سـوي اتـاق م            اش را نيمه   لنگدان قهوه 

  .جواب تماس را بدهد
  .اميدوارم حالش خوب باشه

 و اگرچه تنها دوازده سـال از او بزرگتـر           ومون براي او يك دوست و ناصح بود       پيتر سال 
 مالقات كرده بودند براي او حكم يك        2بود، از وقتيكه يكديگر را در دانشگاه پرنستون       

وم بود، الزم شده بود بـه سـخنراني         زماني كه لنگدان دانشجوي سال د     . پدر را داشت  
. دوسـت جـوان مـسئوليت آن را بـر عهـده داشـت              اي برود كه تاريخدان و بشر      شبانه

كننـده از     و تـصويري خيـره     ور و اشـتياقي مـسري صـحبت كـرده بـود           سالومون با ش  
الگويي ارائه داده بود و جرقة آنچه را كه بعدها به شـور و               تاريخچة نمادشناسي و كهن   

بهرحال، هوش و   . شد در ذهن او به جود آورده بود        العمر لنگدان تبديل مي    دامعالقة ما 
استعداد سالومون نبود كه به لنگدان جرأت داده بود نامـة تـشكري بـراي او بنوسـيد،                  

دانشجوي . بلكه به خاطر تواضعي بود كه در چشمان خاكستري ماليم او وجود داشت            

                                                 
1  .Anthony Jelbart  
2  .Princeton  
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 سـالومون، يكـي از تـوانگرترين و         ديـد كـه پيتـر      جوان هيچوقت به خواب هـم نمـي       
ولي سالومون ايـن كـار را     . اش را بدهد   دلرباترين روشنفكران جوان آمريكا، جواب نامه     

  . و اين آغازگر يك دوستي صادقانه و لذتبخش شده بود. كرد
  پيتر سالومون، يك فرهنگي برجسته كه رفتار آرامـش، ميـراث قدرتمنـدش را اسـتتار                

هـا و    هايشان بـر روي سـاختمان      يار توانگر سالومون بود، كه نام     كرد، از خانوادة بس    مي
  در اروپـا، نـام خـانوادگي         1مثل راث چايلـدها   . شد هاي سراسر كشور ديده مي     دانشگاه

. سالومون همواره ابهت و جذبة سلطنت و موفقيت آمريكايي را با خود به همراه داشت              
ه ارث برده بود، و اكنون، در پنجاه        پيتر ثروتي را در سنين جواني، بعد از مرگ پدرش ب          

او در حـال    . اش شـده بـود     شماري در زنـدگي    هاي بي  و هشت سالگي، صاحبِ منصب    
گاهي لنگدان به شوخي به پيتـر       .  را برعهده داشت   2حاضر رياست موسسة اسميتسوني   

ك ديـپلمش از يـك     مدر استگفت كه تنها نقصي كه بر خاندان تمام عيار او وارد             مي
   .است 3 يعني ِييل-رجه دومدانشگاه د

اش شد، از اينكه يك فكس هـم از طـرف            اكنون، هنگاميكه لنگدان وارد اتاق مطالعه     
  .پيتر دريافت كرده تعجب كرد

  
  

  پيتر سالومون
  دفتر مدير

  موسسة اسميتسوني
  

  صبح بخير، رابرت،
كنم امروز صبح به محض  خواهش مي. بايد فورا باهات صحبت كنم

  . باهام تماس بگير202-329-5746 شمارة اينكه تونستي به

                                                 
1  .Rothschild) خانوادة بانكدار و خيرخواه اروپايي يهودي(  
2  .Smithsonian Institution)  موسسة پژوهشي و فرهنگي در واشنگتن كه جيمز اسميتسوني به تاسيس آن كمك كرد
  .) موزه، يك باغ وحش، و تأسيسات پژوهشي را در آمريكا و كشورهاي ديگر اداره مي كند16و 
3  .Yale) دانشگاهي در ايالت كانكتيكات(  
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  پيتر
 و پشت ميـز تحريـر حكـاكي شـدة چـوب بلـوطش              درنگ شماره را گرفت    لنگدان بي 

  .نشست تا منتظر وصل شدن تماسش بماند
تـونم   مـي  .مـن آنتـوني هـستم     . دفتر پيتر سـالومون   «: صداي آشناي معاون پاسخ داد    

  »كمكتون كنم؟
  »-قبال يه پيغام براي من گذاشتيدشما . سالم، رابرت لنگدان هستم«
رسيد كه خيالش راحـت      از لحن صداي مرد جوان به نظر مي       » !بله، پروفسور لنگدان  «

آقـاي سـالومون    . از اينكه اينقدر زود جواب تماس مـا رو داديـد ممنـونم            «. شده است 
  »ميشه يه لحظه گوشي رو نگه داريد؟. مشتاقه با شما صحبت كنه

  ».البته«
يكه منتظر مانده بود تا سالومون پشت خط بيايد، به اسم پيتـر در بـاالي                لنگدان درحال 

 تـوي خانـدان     .سربرگ موسسة اسميتسوني خيره شد و لبخندي بر لبانش نقش بست          
زادة  هـايي از تـاجران نجيـب       نامة پيتر نام   در شجره . شه سالومون آدم تنبل كم پيدا مي     

شـد و حتـي      شمندان برجسته ديـده مـي     ثروتمند، سياستمداران بانفوذ، و شماري از دان      
تنها عضو زندة خانوادة سالومون، خواهر      . بعضي از آنها جزء جامعة سلطنتي لندن بودند       

، ظاهرا ژن علم و دانش را به ارث برده بود، زيرا او اكنـون يـك                 1كوچكترش، كاترين 
  .  شخصيت پيشرو در رشتة علمي مدرني بود به نام علوم نوئتيك

به ياد آوردن تالش ناموفق كاترين در سـال گذشـته در مهمـاني خانـة      لنگدان، كه با    
كال مثل علم   : اش گرفته بود، با خود انديشيد      برادرش براي تعريف علوم نوئتيك خنده     

بيـشتر  «:  لنگدان با دقت گوش كرده بود و بعد جواب داده بود           .ها به نظرم مياد    يوناني
  ».شبيه جادوئه تا علم

  ».كني نزديكتره، رابرت از اوني كه تو فكر مي«: ي زد و گفتكاترين به شوخي چشمك
خوام، آقاي سالومون سعي داره      معذرت مي «: اكنون معاون سالومون روي خط برگشت     

امروز صبح اينجا كارها يه كم . از يه تماس دعوت به كنفرانس خودش رو خالص كنه  
  ».ان به هم ريخته

  ».يرمتونم دوباره تماس بگ مي. اي نيست مسئله«
                                                 

1. Katherine   
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در واقع، ايشون از من خواست كه دليل تماس گرفتنش رو براي شما توضـيح بـدم،                 «
  »البته اگه از نظر شما اشكالي نداره؟

  ».البته كه نه«
همونطور كه ممكنه بدونيد، پروفـسور، هـر سـال     «: معاون نفس عميقي كشيد و گفت     

 خـصوصيه تـا از   اينجا در واشنگتن، هيئت مديرة موسسة اسميتسوني ميزبان يه جشن    
خيلي از فرهنگيان نخبة كـشور در ايـن جـشن    . سخاوتمندترين حاميانمون تشكر بشه 

  ».كنن شركت مي
دانست كه حساب بانكي خودش بايد چند صفري داشته باشد تا صـالحيت               لنگدان مي 

نخبة فرهنگي بودن را بدست بياورد، اما با اين حال در اين فكر بود كه شايد سالومون                 
   .واهد او را دعوت كندخودش بخ

شانس . امسال، همونطور كه مرسومه، شام ميفته بعد از يه سخنراني  «: معاون ادامه داد  
  ». ملّي رو براي اين سخنراني گرفتيمهاي مجسمهآورديم كه سالن 

  لنگدان با بـه يـاد آوردن اينكـه يـك بـار بـه يـك سـخنراني سياسـي در آن سـالن                         
فرامـوش كـردن    . بهترين سالن در كل واشنگتن    :  گفت اي رفته است، با خود     دايره نيم

 و با سي و هـشت مجـسمه بـه    تاشو كه در يك قوس كامل چيده شده    پانصد صندليِ   
اندازة واقعي احاطه شده بودند، در سالني كـه زمـاني از آن بـه عنـوان تـاالر مجلـس                     

  .نمايندگان اصلي كشور استفاده شده بود، سخت بود
 و لحظاتي پيش بهمون خبـر داد        سخنرانمون مريض شده  مشكل اينه كه    «: مرد گفت 

اين يعني اينكـه اميـدي      «.  كرد ي طوالني مكثاو  » .تونه سخنراني رو ارائه بده     نميكه  
و آقاي سالومون اميدواره كه شما راجـع بـه          . براي پيدا كردن سخنران جانشين نداريم     

  ».جايگزين شدنش فكر كنيد
ين اصـال چيـزي نبـود كـه انتظـارش را      ا» من؟«: لنگدان با مكثي طوالني جواب داد 

  ».تونه جايگزين خيلي بهتري رو پيدا كنه ميمطمئنم پيتر «. داشت
شما اولين انتخاب آقاي سالومون هستيد، پروفسور، و داريد زيـادي شكـسته نفـسي               «

هاي شما رو بـشنون خيلـي هيجـان زده           سسه از اينكه حرف   ؤهاي م  مهمون. كنيد مي
اي رو بكنيد كه چند سـال   تونيد همون سخنراني  ومون فكر كرد مي    و آقاي سال   شن مي
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 كرديد؟ اينطوري، ديگه مجبور نيـستيد چيـزي رو از قبـل             1پيش در شبكة بوك اسپن    
هـاتون در رابطـه بـا نمـادپردازي در معمـاري پايتخـت               گفـت اون حـرف    . آماده كنيد 
  ». قطعا اين سخنراني براي اين جشن خيلي عالي ميشه-كشورمون

اگه درست خاطرم باشه، اون سخنراني بيشتر به تاريخچـة          «. لنگدان زياد مطمئن نبود   
  »-شد تا فراماسونري مربوط مي

دونيد، آقـاي سـالومون فراماسـونه، همينطـور اكثـر دوسـتان             همونطور كه مي  ! دقيقا«
شـن در ايـن زمينـه     مطمئنم كه خيلي خوشحال مي. ايش كه به اين جشن ميان     حرفه
  ».ا رو بشنونهاي شم حرف

 را كه تـا بحـال       اي  هاي هر سخنراني   لنگدان يادداشت . كنم كه كار راحتيه    اعتراف مي 
   »؟يهتاريخچه  .فكر كنم بتونم بهش رسيدگي كنم«. كرده بود نگه داشته بود

خـب،  «: رسـيد ناگهـان معـذب شـده اسـت           و به نظر مي    اف كرد معاون گلويش را ص   
  ».راستش، آقا، همين امشبه

  »!امشب؟«: با صداي بلند خنديدلنگدان 
موسـسه تـوي    . به همين خاطره كه امروز صبح اينقدر كارها به هم ريختـه هـستن             «

  معـاون اكنـون بـا شـتاب بيـشتري صـحبت            » ...اي افتاده  كننده مخمصة شديدا نگران  
 2آقاي سالومون آماده است كه براي شما يـه جـت خـصوصي بـه بوسـتون                «. كرد مي

. شب برگرديد تونيد قبل از نيمه  و مي  كشه ساعت بيشتر طول نمي   پروازتون يه   . بفرسته
  » رو بلديد؟3ترمينال هوايي خصوصيِ توي فرودگاه لوگان

يتر هميشه كارهـاش رو سـريع       تعجبي نداره كه پ   » .بله«: لنگدان با اكراه اعتراف كرد    
  .ده ميانجام 

  »پنج ببينيد؟... مايليد كه جت رو اونجا ساعت! عاليه«
  »اي هم برام گذاشتيد؟ مگه چارة ديگه«: اي گفت با خندهلنگدان 

  ».خوام آقاي سالومون رو خوشحال كنم، آقا من فقط مي«
لنگدان مدتي طوالني فكر كرد و ديد كه هـيچ          . پيتر اين تأثير رو روي همة مردم داره       

  ».تونم انجامش بدم بهش بگو مي. بسيار خب«. راه فراري ندارد
                                                 

1. Book Span Tv   
2  .Boston) پايتخت ايالت ماساچوست(  

3. Logan   
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او شمارة جت   » !عاليه«: سيد خيالش راحت شده است، فرياد زد      ر معاون كه به نظر مي    
  .و اطالعات زياد ديگري را به لنگدان داد

وقتي لنگدان باالخره تلفن را قطع كرد، با خودش فكر كرد كه آيا كسي تا به حال بـه            
  .پيتر سالومون نه گفته است

  ي ديگـر از    گـشت، چنـد تـا      اش برمـي   لنگدان در حاليكه به كـار آمـاده كـردن قهـوه           
امروز بايد يه كم كافئين بيشتري      : با خود گفت  . هاي قهوه را داخل آسياب انداخت      دانه

  . روز درازي در انتظارمه. مصرف كنم
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  4فصل 

  
وي جلگة مرتفعي واقع     ، و بر ر    1 اياالت متحده در انتهاي شرقي تفرجگاه ملي       كاپيتول

يك شالوده كه در انتظار تبديل   « مهندس شهرسازي آن را      2ر لنفانت  پيهشده است كه    
جاي پاي بزرگ عمارت بـيش از  . توصيف كرده است» شدن به يك بناي يادبود است     

داراي  و    جريب اسـت   16 آن بيش از     زيربناي.  فوت عمق دارد   350 فوت طول و     750
ه معماري نوكالسيك آن طـوري طراحـي شـده كـ          .  اتاق است  541تعداد خيره كنندة    

بـراي بنيانگـذران      كند كـه معيارهـاي آن الهـامي        عظمت روم باستاني را منعكس مي     
  .آمريكا در تأسيس قوانين و فرهنگ جمهوري جديد بود

شـوند در اعمـاق      هايي كه وارد عمـارت مـي       نقطة بازرسي امنيتي جديد براي توريست     
اي مجللي    شيشه ، در زير پنجرة سقفي    كنندگان  مركز زيرزميني تازه تكميل شدة بازديد     

 ، گـارد   3آلفونـسو نـونِيز   . دهد واقع شده اسـت     كه چارچوب گنبد عمارت را تشكيل مي      
كنندة مردي را كه اكنون به نقطة بازرسـي او           امنيتيِ تازه استخدام شده، با دقت بازديد      

 بـه سـاختمان     رودمرد سري تراشيده داشت و قبل از و       . شد زير نظر گرفت    نزديك مي 
او دسـتش را بـا      . ي ايستاده و يك تماس تلفني را به پايان رسانده بود          اي در الب   لحظه

                                                 
1. National Mall   
2. Pierre L'Enfant   
3. Alfonso Nuñez  
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ريـايي  يك كت نيـروي د    . لنگيد آتلي به گردن آويخته بود و موقع راه رفتن اندكي مي          
 و باعث شد نونيز حـدس بزنـد         آمد اش جور در مي    تراشيدهكهنه پوشيده بود كه با سر       

لح ايـاالت متحـده خـدمت كـرده         كساني كه در نيروهاي مس    . كه او يك ارتشي است    
  . آمدند كنندگان واشنگتن به حساب مي ترين بازديد بودند جزء رايج

  نونِيز با پيروي از قواعد امنيتي شفاهي در رابطه بـا ورود هـر مـذكري كـه تنهـا وارد                     
  ». بخير، آقاشب«: شد، گفت مي

: اخت، گفـت  انـد  كننده درحاليكه به ورودي تقريبا خـالي اطـرافش نگـاهي مـي             بازديد
  ».شب آروميه. سالم«

 رو  1همـه دارن بـازي رد اسـكينز       . هاي حـذفي فوتبالـه     امشب بازي «: نونيز جواب داد  
  نونيز هـم دوسـت داشـت آن بـازي را ببينـد، ولـي ايـن اولـين مـاه                 » .كنن ميتماشا  
  ».لطفا اشياء فلزي رو بذاريد روي سيني«.  و قيد بازي را زده بوداش بود كاري

گشت، نونيز  يهاي كت بلندش را م كننده با يك دست سالم خود جيب زديدهمچانكه با
 آسيب ديـده    افراداي را براي     هاي ويژه  غريزة انسان تخفيف  . كرد مياو را با دقت نگاه      
  .شد، ولي به نونيز آموخته بودند كه اين غريزه را ناديده بگيرد و معلول قائل مي

مول را يعني پول خورد، كليد، و يكي دو تا تلفـن       كننده اشياء مع   نونيز همچنانكه بازديد  
او در حاليكه به دسـت آسـيب ديـدة          . آورد، او را تماشا كرد     هايش درمي  همراه از جيب  
رگ بـه رگ    «: كـرد، پرسـيد     نگاه مـي   دار زيادي بانداژ پيچيده شده بود     مرد، كه در مق   

  »شده؟
هنـوزم  .  يه هفته پيش   .روي يخ سر خوردم   «. مرد كچل به عالمت تأييد سر تكان داد       

  » .كنه خيلي درد مي
  ».لطفا از داخل اين رد بشيد. شنوم متاسفم كه اينو مي«

  . و دستگاه به اعتراض بوق زده لنگ لنگان از ميان ردياب رد شدكنند بازديد
انگشتم . زير اين بانداژ يه انگشتر دستمه     . ترسيدم از همين مي  « . كننده اخم كرد   بازديد

  ».ه بود كه بخوام درش بيارم، به همين خاطر دكتر بانداژ رو روش بستزيادي باد كرد
  ».كنم از باتون استفاده مي. اي نيست مسئله«: نونيز گفت

                                                 
  پوست هاسرخ.  1
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همـانطور كـه   . كننـده حركـت داد    نونيز باتون فلزياب را روي دست بانداژ شدة بازديـد         
آسـيب ديـدة   انتظار داشت، تنها فلزي را كه پيدا كرد يك گلوله بود كه روي انگـشت            

نونيز بدون عجله باتون را روي سانتيمتر به سانتيمتر بانـد و انگـشت              . مرد قرار داشت  
هـاي مداربـسته در    دانست كه احتماال سرپرستش از طريق دوربين    مي. مرد حركت داد  

آدم هميشه . كند، و نونيز به اين شغل احتياج داشت       مركز امنيتي ساختمان نگاهش مي    
  .و با احتياط باتون را به داخل آتل سر دادا. بهتره محتاط باشه

  .اش در هم رفت كننده از درد چهره بازديد
  ».خوام معذرت مي«

  ».اين روزها نميشه زياد محتاط بود. اشكالي نداره«: مرد گفت
به طرز عجيبي اين مسئله براي      . نونيز از اين يارو خوشش آمده بود      » .گيد  درست مي «

غريـزة انـسان اولـين خـط دفـاعي          . رفت به شمار مي    ياين دور و اطراف مسئلة مهم     
اين يك حقيقت مـسلم بـود كـه شـم انـسان، خطـر را                . آمريكا در برابر تروريسم بود    

  ، يكـي از  موهبـت تـرس   -كـرد  تر از همة ابزارهاي الكتريكـي دنيـا كـشف مـي      دقيق
  . هاي راهنماي امنيتي به آن اشاره كرده بود كتاب

تنهـا  . يز هيچ چيزي را كه باعث ترسش شود احـساس نكردنـد     در اين مورد، غرايز نون    
چيز عجيبي كه او متوجه آن شد، حاال كه اينقدر نزديك به هم ايستاده بودند، اين بود             

رسيد اين مرد كه ظاهري خشن داشت يك جور آرايش لكه بر يا برنـزه   كه به نظر مي   
كه زمستونا رنگ پريده بـه  همه از اين. من چكار دارم. در صورت خود به كار برده است  

    .نظر برسن متنفرن
  ».مشكلي نداريد«: داشت، گفت ش تمام شده بود و باتون را برميا نونيز كه بازرسي

  . مرد شروع كرد به برداشتن وسايلش از روي سيني» .ممنون«
كرد، نونيز متوجه شد دو انگـشت او كـه از بانـداژ بيـرون زده                 درحاليكه اين كار را مي    

اش تـصوير   ؛ روي نوك انگشت نشانه    شتهر كدام يك خالكوبي رويشان قرار دا       بودند
: نونيز با خـود انديـشيد     . يك تاج، و روي نوك انگشت شستش يك ستاره قرار داشت          

رسـيد پوسـت نـوك       هرچنـد بـه نظـر مـي       . مثل اينكه اين روزها همه خالكوبي دارن      
  »؟نداشتنهات درد  بياون خالكو«. انگشتان براي خالكوبي نقاطي دردناك باشند
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  نه اون قـدري كـه تـو فكـر       «: مرد نگاهي به نوك انگشتانش انداخت و با خنده گفت         
  ».كني مي

  ».من توي اردوگاه كه بودم يه پري دريايي زدم پشتم. خوش به حالت«: نونيز گفت
  »پري دريايي؟«: مرد كچل با خنده گفت

  ». جوونيه ديگهاشتباهات دوران. آره«: او با حالتي خجالت زده گفت
من هم جوون كه بودم يه اشـتباه خيلـي بـزرگ            . حرفتو قبول دارم  «: مرد كچل گفت  

  ».شم  از خواب بيدار مي]زن [حاال هر روز صبح با اون. كردم
هنگاميكه ملخ از كنار نونيز گذشت و از        . هر دو با هم خنديدند و مرد راه افتاد كه برود          

 .آب خـوردن بـود    :  راه افتاد، بـا خـودش گفـت        لكاپيتوپله برقي باال رفت و به سوي        
حالت لنگيدن ملـخ و شـكمش   . تر از آنچه انتظار داشت از در ورودي گذشته بود    راحت

كه آن را برآمده كرده بود هيكل واقعي او را پنهان كرده بـود، در حاليكـه گـريم روي           
.  كرده بـود   هايي را كه تمام بدنش را پوشانده بودند پنهان         صورت و دستانش خالكوبي   

  هرچند، نبوغ اصلي ملـخ،  آتـل بـود، كـه شـيئي را كـه بـه داخـل سـاختمان حمـل                         
  .كرد پنهان كرده بود مي

تونه براي به دسـت آوردن چيـزي كـه بـه             يه هديه براي تنها مرد روي زمين كه مي        
  .دنبالش هستم بهم كمك كنه
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. ترين رازهاسـت   ين موزه همچنين يكي از محفوظ     تر ترين و از نظر فني پيشرفته      بزرگ

 ، موزة واتيكان، و موزة متروپوليس نيويـورك بيـشتر           1تعداد اشياء اين موزه از هرميتاژ     
با اين حال با وجود كلكسيون باشكوهش، تعـداد كمـي از اعـضاي          . سر جمع ... هستند

  . شوند جامعه به داخل ديوارهاي به شدت محافظت شدة آن دعوت مي
 واقع  2 سيلور هيل رود   4210سي در خيابان    . موزه كه درست خارج از واشنگتن دي       اين

شده است، عمارتي است عظيم به شكل زيگزاگ كه از پنج محفظة بـه هـم پيوسـته                  
سـطح خـارجي    .  هر محفظة آن به اندازة يك زمين فوتبـال اسـت           -ساخته شده است  

 -كنـد   پنهان مي اختمان را   غرابت داخل س  مان كه رنگي مايل به آبي دارد        فلزي ساخت 
، يـك  »منطقـة مـرگ  «يك دنياي بيگانة ششصد هزار فوت مربعـي كـه داراي يـك      

  .، و بيش از دوازده مايل اتاقك انبار است»محفظة مرطوب«

                                                 
1  .Hermitageموزه اي در سن پترزبورگ  
2  .Silver Hill Road  
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 سـفيدش بـه طـرف دروازة        1امشب، دانشمند كاترين سالومون در حاليكه بـا وولـووي         
  . ردك راند احساس آشفتگي مي امنيتي اصلي ساختمان مي

صداي تلويزيـون   » طرفدار فوتبال نيستيد، خانم سالومون؟    «: نگهبان با لبخندي گفت   
  . را كه در حال پخش برنامة قبل از بازي حذفي رد اسكينز بود كم كرد

   ».شب يكشنبه است«: كاترين با لبخندي زوركي گفت
  ».تون جلسه. اوه، درسته«

  »؟نيومدهاون هنوز «: كاترين با نگراني پرسيد
اسـمش رو تـوي ليـست       «: نگهبان نگاهي بـه كاغـذهاي دم دسـتش كـرد و گفـت             

  » .بينم نمي
كاترين با حالتي دوستانه دستي تكـان داد و راهـش را در ميـان جـادة                 » .زود اومدم «

اي كه هميشه    اتصالي پيچ در پيچ ادامه داد و به طرف محل پارك كوچك و دو رديفه              
ه برداشتن وسـايلش كـرد و در آينـة جلـو نگـاه            شروع ب . كرد راه افتاد   در آن پارك مي   

  .  اين كارش بيشتر از روي عادت بود تا از روي خودبيني-سريعي به خودش انداخت
اي دودمـانش برخـوردار شـده     كاترين سالومون از نعمت پوست انعطاف پذير مديترانـه    

 او تقريبـا هـيچ    . بود، و حتي در پنجاه سالگي هم پوستش رنگ زيتوني صافي داشـت            
مثـل بـرادر   . داد كرد و موهاي لَخـت سـياه كلفـتش را هـيچ حـالتي نمـي            آرايش نمي 

  .  ي داشتا بزرگترش، پيتر، چشماني خاكستري و هيكلي قلمي، و زيبايي اشرافي
  .اگه دوقلو بوديد خيلي بهتر بود: گفتند مردم اكثر اوقات به آنها مي

 كـاترين  .دپـا درآمـده بـو     وقتي كاترين تنها هفت سال داشت پدرشان بـا سـرطان از             
، كه هشت سال از او بزرگتر بود و موقعي كـه            برادر كاترين . ات كمي از او داشت    خاطر

پدرشان مرد تنها پانزده سال داشت، سفرش را به سوي پدرسـاالرِ خـانوادة سـالومون                
بهرحال، همـانطور   . شدن خيلي زودتر از اينكه كسي به خواب هم ببيند آغاز كرده بود            

رفت، پيتر با بزرگي و قدرتي درخورِ نام خانوادگيشان نقـش خـود را ايفـا            ار مي كه انتظ 
كـرد كـه انگـار بچـه      تا به امروز، او هنوز هم طوري از كاترين مراقبت مـي     . كرده بود 

  . هستند

                                                 
1  .Volvo  
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كاترين با وجود اينكه از نظر خواستگار كمبودي نداشت، و با وجود اصـرارهاي گـاه و                 
 به شريك زندگي او تبـديل شـده   علم و دانش. ج نكرده بودبيگاه برادرش، هرگز ازدوا   

  . تر از هر مردي بود كننده شنودتر و خ  و كارش براي او خيلي هيجان انگيزبود
  .كاترين اصال از چيزي پشيمان نبود

 اولين بار كه او در موردش شـنيده بـود    - علوم نوئتيك  -اي كه انتخاب كرده بود     رشته
هاي اخير به تدريج درهاي جديـدي از درك و           بود، اما در سال   اي ناشناخته    واقعا رشته 

  .فهم را به درون قدرت ذهن انسان گشوده بود
  .استعداد نهفتة ما واقعا حيرت آوره

دو كتابي كه كاترين در زمينة علوم نوئتيك نوشته بود او را به يك رهبر در اين رشتة                  
دادند  شدند، وعده مي   وقتي منتشر مي  ترين اكتشافاتش،    گمنام تبديل كرده بود، اما تازه     

  .كه علوم نوئتيك به موضوع گفتگويي رايج در سراسر دنيا تبديل خواهد شد
سـاعاتي قبـل،   . گذشـت علـم بـود      بهرحال، امشب، آخرين چيزي كه در ذهـنش مـي         

هنوز هـم بـاورم   . اي در ارتباط با برادرش دريافت كرده بود كننده اطالعات واقعا نگران  
  . تمام بعدازظهر به چيزي جز آن فكر نكرده بود.قت داشته باشهشه حقي نمي

 و كـاترين سـريع      ر روي شيشة جلـوي ماشـينش ضـرب گرفـت          نم نم باران سبكي ب    
خواسـت از ماشـينش پيـاده شـود كـه تلفـن              مـي . وسايلش را جمع كرد تا داخل شود      

  .همراهش زنگ زد
  . انداخت و نفس عميقي كشيدهشمارنگاهي به 

  .را پشت گوشش زد و خودش را آماده كرد تا تلفن را جواب دهدسپس موهايش 
شش مايل آنطرف تر، ملخ با تلفن همراهي كه درِ گوشش گرفته بود در حال عبـور از                

  .زد صبورانه منتظر ماند در حاليكه تلفن بوق مي.  بودكاپيتولميان راهروهاي 
  »بله؟«. سرانجام، صداي زني جواب داد

  ».ره همديگه رو ببينيمبايد دوبا«: ملخ گفت
  »؟روبراهههمه چيز «. مكثي طوالني به وجود آمد

  ».اي دارم اطالعات تازه«: ملخ گفت
  ».بگو«
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  »؟... مخفي شده1سي.اوني كه برادرت معتقده توي دي«. ملخ نفس عميقي كشيد
  »خب؟«
  ».ميشه پيداش كرد«

  » داره؟واقعيت—گي كه يعني مي«: زده گفت كاترين سالومون با لحني حيرت
حتمـا  ... هـا پايـدار مونـده      اي كه مدت   ها افسانه  بعضي وقت «. ملخ با خودش لبخند زد    

  ».دليلي داره كه پايدار مونده
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اش در خيابـان اول،      لنگدان همينكه راننـده   » توني پارك كني؟   تر نمي  از اين نزديك  «

 موجي از تـشويش و اضـطراب در خـود            پارك كرد ناگهان   كاپيتولربع مايل دورتر از     
  .احساس كرد
دن هـيچ وسـيلة      ديگه اجازه نمـي   . به خاطر مسائل امنيتيه   . نه متاسفانه «: راننده گفت 

  ».خوام، آقا معذرت مي. اي نزديك عمارت پارك بشه نقليه
 شـده بـود     6:50 سـاعت    لنگدان نگاهي به ساعتش انداخت و از اينكه از همين حـاال           

 و جگاه ملّي آنها را معطل كرده بود    سازي نزديك تفر   نطقة ساختمان يك م . تعجب كرد 
  .شد اش تا ده دقيقة ديگر شروع مي سخنراني

  هـوا داره تغييـر     «: راننده از ماشين پياده شد و در را بـراي لنگـدان بـاز كـرد و گفـت                  
 لنگدان دستش را به طرف كيف پولش برد تا به راننده انعام        » .بايد عجله كنيد  . كنه مي

  .بدهد، اما راننده قبول نكرد
  ».اي رو پرداخت كرده ميزبانتون قبال انعام سخاوتمندانه«

خيلـي   «.مشخصة پيتر همينه  : كرد با خود گفت    لنگدان درحاليكه وسايلش را جمع مي     
  ».خب، از زحماتت ممنونم

هنگاميكه لنگدان به محل اجتماع طاقدار زيبايي نزديك شـد كـه بـه سـمت ورودي                 
  . رفت اولين قطرات باران شروع به باريدن كرد پايين مي» زيرزميني«نندگانِ ك بازديد
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ايـن  . ، پروژة پرخرج و بحث برانگيزي از كار درآمده بـود          كاپيتولكنندگان   مركز بازديد 
هايي از   فضاي زيرزميني كه به عنوان شهري زيرزميني توصيف شده بود كه با قسمت            

 گزارشات، فضايي به مساحت تقريبـا نـيم ميليـون           كند، طبق     برابري مي   1ديزني ورلد 
. كـرد  هاي جلـسه فـراهم مـي       ها، و سالن   هاي هنري، رستوران   فوت مربع براي گالري   

بيني نكرده بود كه     لنگدان هميشه چشم انتظار ديدن آن مانده بود، هرچند كامال پيش          
  .چنين مسافتي را با پاي پياده طي كند

   و او شـروع كـرد بـه آهـسته دويـدن، چـون               شـد  آسمان هر لحظه تهديـدآميزتر مـي      
مـن بـراي سـخنراني    . خوردند هايش زياد به درد دويدن روي سيمان خيس نمي   كفش

     !لباس پوشيدم، نه براي دوي چهارصد مترِ سرازيري توي بارون
لنگدان از درِ چرخان رد شد و چند لحظـه  . وقتي به تهِ ورودي رسيد از نفس افتاده بود     

وقتـي ايـن    . بزرگ ايستاد تا نفسش جا بيايد و باران را از روي خود بتكاند            در راهروي   
  .كار را تمام كرد، چشمانش را باال آورد و فضاي تازه تكميل شدة مقابلش را ديد

  . خيلي خب، تحت تأثير قرار گرفتم
چون فضاي  .  اصال آن چيزي نبود كه انتظارش را داشت        كاپيتولكنندگان   مركز بازديد 

در يك حادثة دوران كودكي     او  . رزميني بود، لنگدان نگران عبور از آن شده بود        آنجا زي 
تمام شب را تك و تنها در تهِ چاه عميقي گير افتاده بود، و لنگـدان اكنـون بـا نفـرت                      

بـه  ... ولي ايـن فـضاي زيرزمينـي      . كرد عجزآوري نسبت به فضاهاي بسته زندگي مي      
  .هوا بود نوعي خوش

   .جادار. روشن
اي از لوازم روشنايي دراماتيك بود كه نور         نجا پهنة وسيعي از شيشه با مجموعه      سقف آ 
  . افكندند را در طول فضاي داخلي كه به رنگ مرواريد بود مي  ماليمي

كرد، اما   در وضعيت عادي، لنگدان يك ساعت تمام را صرف تحسين معماري آنجا مي            
ت، سرش را پايين انـداخت و بـا         از آنجاييكه فقط پنج دقيقه تا شروع مراسم وقت داش         

. سرعت از ميان راهروي اصلي به سوي نقطة بازرسي امنيتي و پلكان برقـي راه افتـاد               
مراسم بـدون تـو شـروع       . دونه كه توي راهي    پيتر مي . خونسرد باش : به خودش گفت  

  .شه نمي
                                                 

1  .Disney Worldنام يك پارك تفريحي در فلوريدا   
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هـايش را خـالي      در نقطة امنيتي، يك نگهبان اسپانيولي جوان در حاليكه لنگدان جيب          
  . زد آورد با او حرف مي اش را در مي كرد و ساعت قديمي مي

  »  ؟1ميكي ماوس«: اش گرفته، گفت رسيد كمي خنده نگهبان كه به نظر مي
سـاعت ميكـي مـاوس      . لنگدان كه به اين اظهار نظر عادت كرده بود، سـر تكـان داد             

و اينـ «. نـد داش بـه او هديـه داده بو        نسخة كلكتور را پدر و مادرش در تولد نه سالگي         
  ».پوشم كه به يادم بندازه زياد تند نرم و زندگي رو زياد جدي نگيرم مي

تون مياد خيلي    آخه به قيافه  . اي داشته باشه   فكر نكنم فايده  «: نگهبان با لبخندي گفت   
  ».عجله داشته باشيد

 از ها سالن مجسمه«. اشعة ايكس رد كرد  لنگدان لبخند زد و كيفش را از ميان دستگاه        
  »وم طرفه؟كد

  ».بينيد تابلوها رو مي«. نگهبان به سمت پلكان برقي اشاره كرد
  . برداشت و با عجله راه افتاددستگاه حامللنگدان كيفش را از روي » .ممنون«

رفت، لنگدان نفس عميقي كشيد و سعي كـرد افكـارش را    هنگاميكه پله برقي باال مي 
ف به گنبد كوه مانند عمـارت بـاالي   از ميان شيشة باران خوردة سق. سر و سامان دهد   
مجسمة آزادي، كه تقريبا سيصد فوت      . ساختمان شگفت انگيزي بود   . سرش خيره شد  

آلـود   باني خيالي به درون تاريكي مه      باالتر از بام ساختمان قد برافراشته بود، مانند ديده        
فوتي را  اينكه كارگراني كه هر تكه از مجسمة برنزي نوزده و نيم            . شب خيره شده بود   

ــاال مــي ــد ب ــه  بردن ــه نظــر لنگــدان طعن ــشه ب ــد همي ــاني بودن ــز   خودشــان بردگ   آمي
هاي تـاريخ دبيرسـتان       كه به ندرت در مطالب درسي كالس       كاپيتول رازي از    -آمد مي

  .  شد گنجانده مي
اي از رازهاي عجيب و غريب بـود، شـامل يـك              خزانه تمام اين ساختمان، در حقيقت    

 بـود،   2 قتل سينه پهلويي معاون رئيس جمهور هنري ويلسون        كه مسئول » وانِ قاتل «
شماري از مهمانان در     رسيد تعداد بي   هاي خون دائمي كه به نظر مي       يك پلكان با لكه   

باالي آن در رفت و آمد هستند، و يك تاالر زيرزميني مهر و موم شـده كـه در سـال                     

                                                 
1. Micky Mouse   
2. Henry Wilson   
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ا در حالي پيدا كردنـد       ر 1 كارگران اسب مسموم شدة ژنرال جان الكساندر لوگان        1930
  .  كه زمان زيادي از مردن آن گذشته بود

 به اندازة ادعاي وجود سيزده روح مختلف كه بـه ايـن       ها با اينحال، هيچ يك از افسانه     
ر  بارها گزارش شـده بـود كـه روح پيـه          . كردند ماندگارتر نبود   ساختمان رفت و آمد مي    

 و خواسـتار پرداخـت       اسـت  هـا سـرگردان    لنفانت مهندس شهرسـازي در ايـن سـالن        
روح . شـت گذ  كه اكنون دويست سـال از انقـضاي آنهـا مـي            هايش است  صورتحساب

 از باال سقوط كرده بود در حالي ديده شده          كاپيتولكارگري كه در جريان ساخت گنبد       
تـرينِ    البته، معـروف   و.  كارش در راهروها سرگردان بود     اي از ابزارهاي   بود كه با جعبه   
 گربة مردني سياهي كـه در       - ديده شده بود   كاپيتول دفعات در زيرزمين     همة ارواح، به  

  .زد هاي زير ساختمان پرسه مي پيچ و خم وحشتناك راهروهاي باريك و اتاقك
سـه  . لنگدان از روي پله برقي به بيرون قدم گذاشت و دوباره به سـاعتش نگـاه كـرد                 

اش را با خـود      هاي اوليه  رف با عجله از راهروي پهن پايين رفت و در حاليكه ح           .دقيقه
پذيرفت  لنگدان بايد مي  .  دنبال كرد  ها  مجسمهكرد تابلوها را به سمت سالن        تمرين مي 
انـد؛ ايـن موضـوع سـخنراني، بـا مراسـمي بـه               هاي معاون پيتر صحيح بوده     كه حرف 

  . آمد سي خيلي جور در مي.ميزباني يك فراماسون برجسته، در واشنگتن دي
چة فراماسوني باشكوهي داشت به هيچوجـه يـك راز محـسوب            سي تاريخ .اينكه دي 

سنگ گوشة همين ساختمان در يك مراسم كـامال فراماسـوني توسـط خـود               . شد نمي
هاي اسـتاد طراحـي شـده     اين شهر توسط فراماسون.  گذاشته شده بود2جرج واشنگتن 

خـت   مغزهـاي متفكـري كـه پايت       -ر لنفانت  ، و پيه  3 جرج واشنگتن، بن فرانكلين    -بود
  .جديدشان را با نمادگري، معماري، و هنر فراماسوني آراسته بودند

  .بينند البته، مردم همه جور عقايدي از ديوانگي در اون نمادها مي
كردند كه نياكان فراماسوني رازهاي قدرتمنـدي        هاي توطئه ادعا مي    خيلي از تئوريست  

هـاي شـهر     بندي خيابان  حهاي نماديني كه در طر     را در سراسر واشنگتن به همراه پيام      
اطالعـات  . كـرد  هـا نمـي    لنگدان هيچوقت توجهي به اين    . اند نهفته است پنهان كرده   

                                                 
1. General John Alexander Logan   

2 .George Washingtonاولين رئيس جمهور آمريكا   
3  .Benjamin Franklinسياستمدار، دانشمند و نويسندة آمريكايي   
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رسـيد حتـي دانـشجويان       ها آنقدر رايج بود كه به نظر مـي         نادرست راجع به فراماسون   
اي از انجمـن بـرادري داشـته         هاروارد هم در كمال تعجب درك پيچيـده         تحصيلكردة

  .باشند
اي حيرت زده با تصويري چـاپي كـه از           ، يك دانشجوي سال اول با قيافه      سال گذشته 

اي از واشـنگتن بـود كـه در آن          نقشه. اينترنت گرفته بود وارد كالس لنگدان شده بود       
هـاي گونـاگوني را تـشكيل داده     هاي معيني سايه روشن شـده بودنـد و شـكل          خيابان
 - 1بافومتياي فراماسوني، كلة    هاي پنج رأس شيطاني، يك پرگار و گون         ستاره -بودند

هايي كه واشنگتن را طراحي كـرده بودنـد، در يـك             فراماسون كرد كه ظاهرا ثابت مي   
   .جور توطئة مرموز و تاريك دست داشتند

اگه به اندازة كافي روي     . كننده نيست  ولي زياد قانع  . كننده است  سرگرم«: لنگدان گفت 
  ».كني  جور شكلي توش پيدا ميهاي متقاطع بكشي، مطمئنا همه يه نقشه خط
  ».تونه تصادفي باشه ولي اين نمي«: بچه فرياد زد

اي از   توانند روي نقشه   لنگدان صبورانه به دانشجو نشان داد كه دقيقا همان اَشكال مي          
  . شكل بگيرند2هاي ديترويت خيابان

  .رسيد كه بچه شديدا نا اميد شده است به نظر مي
فقـط هـيچ    ... دارهاشـنگتن رازهـاي بـاورنكردني اي        و. دلـسرد نـشو   «: لنگدان گفـت  

  ».كدومشون توي اين نقشة خيابون نيستن
  »راز؟ مثال چه رازي؟«. مرد جوان سرش را باال آورد

تـوي اون زيـاد     . كنم به اسم نمادهاي سرّي     هر سال بهار من واحدي رو تدريس مي       «
  ».بايد اين واحد رو بگيري. زنم  سي حرف مي.در مورد دي

ي ا  پـس نمادهـاي شـيطاني     «. زده شده بود   دانشجو باز هم هيجان   » !سريدهاي  نما«
  ».هستسي .توي دي

  ، بـا اينكـه آدم رو بـه يـاد          سـري متاسـفم، ولـي كلمـة       «: لنگدان بـا لبخنـدي گفـت      
در دوران . هـست » گمنـام «يـا  » مخفـي «شيطان پرستي ميندازه، در واقع بـه معنـي    

نگـه  » سرّي«بايست پنهان و    تعليمات بود مي  استبداد مذهبي، علم و بصيرتي كه ضد        

                                                 
1  .Baphometنام يك خداي پگاني خيالي   
2  .Detroitشهري در ايالت ميشيگان   
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كـرد، هـر چيـز     داشته بشه، و چون كليسا اين رو تهديـدي بـراي خـودش تلقـي مـي         
  ». رو شيطاني معرفي كرد، و تبعيض ادامه پيدا كرد»سرّي«

  ».اوه«: اي گفت بچه با حالت پژمرده
 جلو نشسته بود با اين وجود، بهار آن سال، لنگدان دانشجوي سال اول را كه در رديف          

 دانـشگاه  1به جا آورد، در حاليكه پانصد دانـشجو بـا هيـاهوي بـسيار در تئـاتر سـندرز            
هـاي چـوبيِ جيرجيـري بـود         هاروارد، كه يك سالن سخنراني قديمي خالي با نيمكت        

  .جمع شده بودند
به طرف يك پروژكتور » .صبح همگي به خير«:  سكوي وسيع فرياد زد   يلنگدان از رو  

در همين حالي كه داريد تـوي       «. خيد، و تصويري در پشت سرش ظاهر شد       اساليد چر 
شـيد، چنـد نفـر از شـما سـاختمون تـوي ايـن تـصوير رو                    هاتون جـاگير مـي     صندلي

  »شناسه؟ مي
  »!سي.واشنگتن دي! كاپيتول«: چندين صدا همزمان گفتنند

نظيـر از نبـوغ    بييه شاهكار . نُه ميليون پوند آهن آالت در اون گنبد به كار رفته      . بله«
  ».1850معماري براي دهة 

  »!باحاله«: يك نفر فرياد زد
:  و گفـت اي رفـت  غـره  مه را قدغن كند، چـشم كرد يك نفر آن كل     لنگدان كه آرزو مي   

  »خيلي خب، حاال چند نفر از شما تا حاال به واشنگتن رفته؟«
  .ها باال رفتند تك و توكي از دست

ينقدر كم؟ حاال چند نفـر از شـما بـه رم، پـاريس،              ا«: لنگدان با تعجبي ساختگي گفت    
  »مادريد، يا لندن رفته؟

  .هاي داخل سالن باال رفتند تقريبا همة دست
هاي آمريكايي، يك تابستان با  يكي از مناسك گذر براي بچه دانشگاهي    . طبق معمول 

ه اينطـور كـ  «. بليط سفري اروپايي قبل از رويارويي با حقيقت تلخِ زندگي واقعـي بـود         
بـه نظـر شـما    . معلومه خيلي از شماها بيشتر به اروپا سفر كرديد تا پايتخـت خودتـون        

  »علتش چيه؟

                                                 
1  .Sanders Theatre  
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توي اروپـا محـدوديت سـني بـراي مـشروب خـوردن       «: يك نفر از آن عقب فرياد زد     
  ».ندارن

 مـانعتون   اينجـا حاال مگـه محـدوديت سـني مـشروب در           «: لنگدان با لبخندي گفت   
  »ميشه؟

  . همه خنديدند
هايـشان   تر طول كشيد تا دانشجويان در صندلي       ول مدرسه بود و از هميشه بيش      روز ا 

  شـدند و جيـر جيـر        هـاي چوبيـشان جـا بـه جـا مـي             جاگير شوند و مـدام در نيمكـت       
لنگدان عاشق تدريس در اين سالن بود چـون هميـشه بـا گـوش دادن بـه               . كردند مي

  .كنند  به درس توجه ميفهميد كه شاگردانش چقدر مقدار جير جير صندلي آنها مي
هـا،   سي چنـد تـا از بهتـرين معمـاري         .از شوخي گذشته، واشنگتن دي    «: لنگدان گفت 

چـرا قبـل از اينكـه پايتخـت خودتـون رو ببينيـد بـه                . ها رو داره   هنرها، و نمادپردازي  
  »كشورهاي خارجي بريد؟

  ».ترن چيزهاي باستاني باحال«: يك نفر گفت
كنم كه، منظور شما از چيزهاي باسـتاني، قلعـه،           ر مي و من تصو  «: لنگدان توضيح داد  

  »دخمه، معبد، و اين جور چيزهاست؟
  .آنها سرهايشان را همزمان با هم تكان دادند

سـي، همـة ايـن چيزهـا رو داره     .حاال، اگه بهتون بگم كه واشـنگتن دي  . بسيار خب «
  ».ها رو داره همة اين... چي؟ قلعه، دخمه، هرم، معبد

  .متر شدصداي جيرجير ك
: كـرد، گفـت   آورد و به جلوي سكو حركت مـي    لنگدان در حاليكه صدايش را پايين مي      

فهميد كه كشور خودمون پر از رمـز و راز و تـاريخ              دوستان، طي يك ساعت بعد، مي     «
  ».نشد پنهان جلوي چشمتونو دقيقا مثل اروپا، همة بهترين رازها . نهفته است

  .كم شدهاي چوبي حا  بر صندليسنگينيسكوت 
  .گيرتون آوردم

تونـه بگـه جـرج     كـي مـي  «. ها را كم كـرد و اسـاليد بعـدي را آورد       لنگدان نور چراغ  
  »كنه؟ واشنگتن اينجا داره چكار مي
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داد كه لباس سلطنتي فراماسوني   اساليد، تابلويي ديواري از جرج واشنگتن را نشان مي        
 پاية چوبي غول پيكـري       سه -به تن داشت و جلوي ابزار عجيب و غريبي ايستاده بود          

كه يك رشتة طناب و قرقره را نگه داشته بود و تكه سنگ بسيار بزرگي از آن آويزان                  
  .گروهي از ناظران خوش سر و لباس دور و اطراف او ايستاده بودند. بود

  »كنه؟ مي داره اون تكه سنگ بزرگ رو بلند«: يك نفر به خود جرأت داد و گفت
 داد كه يكي از شاگردان در صورت امكـان حـرف او را               و ترجيح   نگفت لنگدان چيزي 
  .تصحيح كند

پـايين  كنم واشـنگتن داره سـنگ رو         در واقع، من فكر مي    «: گفتدانش آموز ديگري    
هـايي رو ديـدم كـه     من قبال عكس فراماسون   . اون يه لباس فراماسوني پوشيده    . مياره

شـيئ سـه پايـه بـراي        توي اين مراسم هميشه از اون       . ذارن دارن سنگ گوشه رو مي    
  ».كنن پايين آوردن اولين سنگ استفاده مي

  ده كـه از يـه      ايـن تـابلو پـدر كـشور مـا رو نـشون مـي              . عـالي بـود   «: لنگدان گفـت  
، 1793 سـپتامبر سـال     18 مـا در     كاپيتولسه پايه و قرقره براي گذاشتن سنگ گوشة         

 و كـالس     مكثي كرد  لنگدان» .كنه بين ساعات يازده و ربع و دوازده و نيم استفاده مي          
  »تونه اهميت اين تاريخ و ساعت رو به من بگه؟ كسي مي«. را زير نظر گرفت

  .سكوت
 جـرج  -هـاي معـروف   اگه بهتون بگم اين زمان دقيق توسط سـه نفـر از فراماسـون          «

  »سي انتخاب شده چي؟.ر لنفانت، معمار اولية دي واشنگتن، بنجامين فرانكلين، و پيه
  .باز هم سكوت

اده است، سنگ گوشه در اون تاريخ و ساعت گذاشته شـد چـون، گذشـته از       خيلي س «
  ». خجسته در برج سنبله بود1مسائل ديگه، كاپوت دراكونيسِ

  .هاي عجيبي رد و بدل كردند همه نگاه
  »؟طالع بينيهمثل ... صبر كنيد ببينم، منظورتون«: يكي گفت

  ».يم فرق دارهشناس هرچند با اون طالع بيني كه ما امروز مي. دقيقا«
  »منظورتون اينه كه پدران ما به طالع بيني اعتقاد داشتن؟«. دستي باال رفت

                                                 
1  .Caput Draconis گويند   كلمه اي التين به معني سر ازدها كه در اصطالح نجوم و طالع بيني به گرهي در مدار ماه مي

  .كه به طرف شمال حركت مي كند
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سي، بيشتر از   .اگه بهتون بگم شهر واشنگتن دي     . چه جورم «: لنگدان با نيش باز گفت    
 -گيـد  هاي مربوط به طالع بيني در معمـاريش داره چـي مـي              شهري در دنيا نشانه    هر

هايي كه با تاريخ و زمان دقيق طـالع          اي، سنگ گوشه   تارهمنطقه البروج، نمودارهاي س   
 قانون اساسـي مـا فراماسـون        تدوين كنندگان شن؟ بيش از نيمي از       بينانه گذاشته مي  

ها و سرنوشـت بـه هـم مـرتبط هـستن،             بودن، مرداني كه قويا معتقد بودن كه ستاره       
ها  ترتيب آسمون مرداني كه در هنگام ساختن دنياي جديدشون توجه دقيقي به نظم و             

  ».كردن مي
 موقعي گذاشـته شـده كـه        كاپيتولولي تمام اون مسئله راجع به اينكه سنگ گوشة          «

تونه يه تصادف    ده؟ نمي   كي اهميتي به اين مي     -كاپوت دراكونيس در برج سنبله بوده     
  »باشه؟

يه تصادف تاثير گذار، با توجه به اينكه سنگ گوشة سه ساختمان كه مثلث فدرال رو «
ــ ــيت ــاپيتول -دن شكيل م ــنگتن   ك ــادبود واش ــاي ي ــفيد، و بن ــاخ س ــه در -، ك    هم

اي گذاشته شدن ولي طوري با دقت زمانبندي شدن كه دقيقا تحـت         هاي جداگانه  سال
  ».همين شرايط طالع بينانه واقع بشن

تعـدادي از سـرها     . نگاه لنگدان با اتاقي پر از چشمانِ از حدقه بيرون زده مواجـه شـد              
  . و شاگردان شروع كردند به يادداشت برداشتنپايين رفتند

  »چرا اين كار رو كردن؟«: دستي در آن عقب باال رفت
اگه خيلـي   . كشه جواب اين سؤالت يه نيم سال كامل طول مي        «: لنگدان با خنده گفت   

  كـنم شـما     راسـتش رو بگـم، فكـر نمـي        . كنجكاو شدي، بايد واحد عرفان منو بگيري      
  ».ادگي شنيدن جواب رو داشته باشينها از نظر احساسي آم بچه

  »!چي؟ امتحانش مجانيه«: آن شخص فرياد زد
لنگدان با حالتي نمايشي در مورد آن فكر كرد و بعد سرش را تكان داد و آنها را دست                   

. بعضي از شما فقط سـال اولـي هـستيد         . تونم اين كار رو بكنم     متاسفم، نمي «. انداخت
  ».ترسم مغزتون رو بتركونه مي

  »!بگيد«:  فرياد زدندهمه
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 1ها يا سـتارة شـرقي      شايد بهتر باشه به فراماسون    «. هايش را باال انداخت    لنگدان شانه 
  ».ملحق بشيد و از منبعش در اين باره چيزي بفهميد

ها مثل يه انجمن فوق سرّي       فراماسون. تونيم وارد اينا بشيم    ما نمي «: مرد جواني گفت  
  ».هستن

ان به ياد انگشتر فراماسوني بزرگي افتاد كه دوسـتش پيتـر            لنگد» فوق سرّي؟ واقعا؟  «
هـا آشـكارا انگـشتر،       پس چرا فراماسون  «. كرد سالومون با افتخار به دست راستش مي      

هـاي فراماسـوني     پوشـن؟ چـرا سـاختمان      هاي فراماسوني مي   گيرة كراوات، يا سنجاق   
لنگدان بـه   » سه؟نوي  آشكارا مشخص شدن؟ چرا تاريخ جلساتشون رو توي روزنامه مي         

اونـا  ... ها يه انجمن سرّي نيستن     دوستان، فراماسون «. هاي متحير لبخند زد    همة قيافه 
  ».انجمني با رازها هستن
  ».هر دوتاش يكيه«: يك نفر زير لب گفت

  » يه انجمن سرّيه؟2جدي؟ به نظر تو كوكا كوال«: لنگدان او را به چالش كشاند
  ».البته كه نه«: شاگرد گفت

اگه بري شعبة مركزيش در بزني و ازشون بخواي كه دسـتور سـاخت كوكـاي                خب،  «
  »كالسيك رو بهت بگن چي؟

  ».گن هيچ وقت نمي«
ترين راز كوكا كوال، بايـد بـه شـركتش ملحـق بـشي،               براي ياد گرفتن عميق   . دقيقا«

هاي باالتر   چنديدن سال كار كني، قابل اعتماد بودنت رو ثابت كني، و باالخره به رتبه             
بعـدش سـوگند    . ركت برسي، كه اونجا ممكنـه اطالعـات رو باهـات تقـسيم كـنن              ش

  ».خوري رازداري مي
  » گيد فراماسونري مثل يه شركته؟ پس يعني مي«
فقط تا جاييكه يه سلسله مراتب سخت گير داشته باشن و رازداري رو خيلـي جـدي                 «

  ».بگيرن

                                                 
1  .Eastern Star     ــان ــم زن ــردان و ه ــم م ــه ه ــت ك ــان اس ــة جه ــازمان برادران ــرين س ــرقي بزرگت ــتارة ش ــن س     انجم

 تاسيس شد، داراي تقريبا ده هزار شعبه در بيست كشور دنياست و شعبة 1850اين سازمان كه در سال    . مي توانند به آن بپيوندند    
 .   ميليون نفر عضو داردمركزي آن حدود يك

2. Coca-Cola   
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بدش مياد چون عمـوم در  و زن عموم از اين كار   . عموي من فراماسونه  «: جواني گفت 
گه فراماسونري يه جـور ديـن عجيـب و           زن عموم مي  . زنه اين باره باهاش حرف نمي    

  ».غريبه
  ».يه عقيدة نادرست رايج«
  »يعني دين نيست؟«

كي اينجا واحد دين تطبيقي پروفسور      . از آزمايش قطعيت استفاده كنيد    «: لنگدان گفت 
  » رو گرفته؟1ويترسپون

  . رفتندهاي زيادي باال دست
پس بگيد ببينم، سه شرط الزم براي اينكه يه ايدئولوژي رو ديـن بـه حـساب             . خوبه«

  »بياريم چيه؟
  »2اطمينان، عقيده، تغيير. ت.ع.ا«: زني پيشنهاد كرد

 عقيدهده؛ دين به الهيات دقيق        به رستگاري مي   اطميناندين،  . درسته«: لنگدان گفت 
بهرحال، فراماسونري، داره با يه   «. مكث كرد » .ده  مي تغييرها رو    ايمان داره؛ و دين، بي   

دن؛ هـيچ    اي بـه رسـتگاري نمـي       هـا هـيچ وعـده      فراماسـون . زنـه  تير سه نشون مـي    
در . شناسي بخصوصي ندارن؛ و به دنبال اين نيستن كه دين كسي رو تغييـر بـدن    دين

  ».هاي فراماسوني، بحث در مورد دين ممنوعه حقيقت، در داخل لژ
  » دينه؟ضدفراماسونري ... پس يعني«
هاي فراماسون شدن اينه كه بايد به يه قدرت بـاالتر اعتقـاد              يكي از الزمه  . برعكس«

هـا   فرق بين روحانيت فراماسوني و دين سازمان يافته اينه كه فراماسـون           . داشته باشي 
هـاي   به جاي هويت  . كنن تعريف يا اسم بخصوصي رو به يه قدرت باالتر تحميل نمي          

  هـاي   هـا عبـارت    مثل خـدا، اهللا، بـودا، يـا عيـسي مـسيح، فراماسـون             ديني مشخصي 
شـه   اين باعـث مـي    . برن تري رو مثل قادر متعال يا معمار بزرگ جهان به كار مي            كلي

  ».هاي مختلفي دور هم جمع بشن هايي از دين و مذهب كه فراماسون
  ».رسه يه كم شگفت آور به نظر مي«

                                                 
1  .Witherspoon  
  )نو كيشي(تغيير دين و مذهب .  2
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، به طرز نيرو بخـشي روشـنفكرانه؟ در ايـن عـصر             يا شايد هم  «: لنگدان پيشنهاد كرد  
هاي مختلفي دارن سر اينكه كدوم تعريف در مورد خدا بهتره همديگه             جديد كه تمدن  

» .هـا سـتودنيه   تعـصبي فراماسـون   شه گفت رسم تاب و تحمل و بـي        كشن، مي  رو مي 
ا، عالوه بر اين، درهاي فراماسونري به روي همـة نژادهـ          «. لنگدان روي سكو قدم زد    

كنه كه به هيچ وجه تبعيـضي        ي رو فراهم مي   ا  ها، و عقايد بازه، و برادري معنوي       رنگ
  ».شه قائل نمي

شـه؟ چنـد تـا زن        تبعيض قائل نمي  «: عضوي از كانون زنان دانشگاه بلند شد و گفت        
  »هستن كه اجازة فراماسون شدن دارن، پروفسور لنگدان؟

. بـه نكتـة جـالبي اشـاره كرديـد       «. لنگدان دستانش را بـه عالمـت تـسليم بـاال بـرد            
كار داشـت    هاي سنگ  هاي اروپايي فراماسون   فراماسونري، طبق رسوم، ريشه در صنف     

گـن همـين سـال       ها مي  چند صد سال پيش، بعضي    . و بنابراين يه سازمان مردونه بود     
اونا بـيش از يـه ميليـون عـضو     . اي به نام ستارة شرقي تأسيس شد    ، شعبة زنانه  1703
  ».دارن

  هــا رو بهــش راه  بــا اينحــال، فراماســونري ســازمان قدرتمنديــه كــه زن«: ن گفــتز
  ».دن نمي

خواسـت   ها اخيرا واقعا چقدر قدرتمند هستند، و نمي        لنگدان مطمئن نبود كه فراماسون    
هاي امروزي   فراماسون طرز فكري كه در مورد      هم خودش را درگير اين موضوع كند؛        

 كه سر خودشان هستندآزاري  وهي از پيرمردهاي بي حد بود كه گرايندر وجود داشت 
 كـه گـروه     اسـت و تمام تالشـشان ايـن       ... كنند ميهاي فاخر گرم     را با پوشيدن لباس   

بـدون شـك،    . كننـد  گري از دالالن قدرت زيرزميني باشند كه دنيا را اداره مـي            توطئه
   .حقيقت جايي در ميانه قرار داشت

پروفسور لنگدان، اگه   «: ديف آخر نشسته بود،گفت   مرد جواني با موهاي مجعد كه در ر       
  »فراماسونري نه يه انجمن سرّيه، نه شركته، و نه دين، پس چيه؟

: كنـه  خب، اگه قرار باشه از خود يه فراماسون بپرسي، ايـن تعريـف رو پبـشنهاد مـي     «
ــه فراماســونري مجموعــه ــه  اي از اصــول اخالقي ــزين ب ــل و م ــه پوشــيده از تمثي  ك

  ».نمادهاست
  »."آيين عجيب و غريب"ه نظر من تعبيريه براي همون ب«

www.mybook.ir



 

 

  »؟عجيب و غريبگفتي «
  هـاي سـرّي چـه كارهـايي         شـنيدم تـوي اون سـاختمون      ! آره«بچه بلند شـد و گفـت      

مراسم عجيبي كه توي نور شمع با تابوت و طنـاب، و خـوردن شـراب تـوي                  ! كنن مي
  »!گن عجيب و غريب  مياينبه . شه جمجه انجام مي

اي هـم عجيـب و       اين به نظر كس ديگه    «. هاي كالس نگاه كرد    ه همة بچه  لنگدان ب 
  »غريب مياد؟

  »!بله«: همه يك صدا گفتند
اگـه ايـن بـراي شـما خيلـي      . خيلي بد شد«. لنگدان با حالتي تصنعي آه سردي كشيد      

  ». ملحق بشيدمنخوايد به آيين  دونم كه هيچوقت نمي عجيب و غريبه، پس مي
دانشجويي كه عضو كانون زنان بود بـا لحـن مـضطربي           .  شد سكوتي بر كالس حاكم   

  »شما توي يه آيين هستيد؟«: گفت
به كسي نگيد،   «. لنگدان سر تكان داد و صدايش را به نجوايي توطئه آميز تبديل كرد            

   خداي خورشيد، پـاي يـه ابـزار شـكنجة باسـتاني زانـو               2»را «1ولي من در روز پگانيِ    
  ».خورم ميي از گوشت و خون ا زنم و نمادهاي تشريفاتي مي
  .هاي كالس وحشت كرده بودند بچه

و اگه هركدومتون دوست داشت بـه مـن ملحـق بـشه،     «. اي باال انداخت لنگدان شانه 
هاروارد، زير صليب زانو بزنه، و در مراسم عـشاء ربـاني شـركت                يكشنبه بياد كليساي  

  ».كنه
  .كالس همچنان ساكت ماند

فهمـيم   همة ما از اونچه كه نمـي      . ن رو باز كنيد، دوستان    ذهنتو«. لنگدان چشمكي زد  
  ».ترسيم مي

  . طنين انداز شدكاپيتولصداي ناقوس ساعتي در راهروي 
  .  ساعت هفت شد

                                                 
1  .Paganبه معني شرك و بت پرستي   
2  .Raخداي خورشيد مصريان باستان   
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 در حـالي  .در مورد يه ورود دراماتيك حرف بـزن    . دويد رابرت لنگدان اكنون داشت مي    
 ملـي را از دور ديـد و         يهـا   مجـسمه كرد، درِ ورودي سالن      كه از ميان راهرو عبور مي     

  .مستقيم به طرف آن راه افتاد
دكمة كـتش   . وقتي به در نزديك شد، ايستاد و آرام راه رفت و چند نفس عميق كشيد              

اش را باال گرفت و درست موقعي كه آخرين ناقوس نواخته شد از            را بست، اندكي چانه   
  .در وارد شد

  .  وقت نمايشه
 ملي شد، چـشمانش را بـاال        هاي  مجسمهارد سالن   هنگاميكه پروفسور رابرت لنگدان و    

  . سر جايش خشكش زد.  شدمحواي بعد، لبخندش  لحظه. لبخند زد  برد و به گرمي
  .يك جاي كار ايراد داشت
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اركينـگ گذشـت، در حاليكـه بـا     كاترين سالومون زير باران سرد بـا عجلـه از ميـان پ     

 بيشتري از يك شلوار جين و يك پيراهن كـشميري           هاي گفت كاش لباس   ميخودش  
هنگاميكـه بـه ورودي اصـلي سـاختمان نزديـك شـد، صـداي غـرش                 . پوشيده بـود  

شده بود  گرفته   او   هايش هنوز از تماسي كه با      او كه گوش  . هاي هوا بلندتر شد    پاالينده
  .شنيد زدند به زور صداي آنها را مي زنگ مي

  .ميشه پيداش كرد... ي مخفي شدهس.اوني كه برادرت معتقده توي دي
او و تماس گيرنده بايد . كاترين با خود انديشيد كه اين تصور، تقريبا غيرقابل باور است   

كردند و قرار گذاشته بودند كه اين كار را همان بعـدازظهر             هاي زيادي با هم مي     بحث
  .انجام دهند

ن به آن ساختمان    شدوقتي به در اصلي رسيد، دچار همان احساسي شد كه موقع وارد             
  .دونه هيچكس جاي اين مكان رو نمي. داد ميعظيم به او دست 

  :تابلوي روي در نوشته بود
  

  مركز پشتيباني
  موزة اسميتسوني

1  
 )SMSC(  

                                                 
.1 Smithsonian Museum Support Center  
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موسسة اسميتسوني، با وجود داشتن دوجين موزة بزرگ در تفرجگاه ملّي، كلكـسيوني             

ر يك زمان به نمـايش گذاشـته         درصد از آن د    2شد   آنچنان بزرگ داشت كه فقط مي     
   . بوداينجا...و آن يك جا. شد  درصد ديگر كلكسيون بايد يك جايي ذخيره مي98. شود

تعجبي نداشت كه، اين ساختمان به طرز حيرت آوري دربردارنـدة انـواع گونـاگوني از                
هـاي سـمي از      هاي قـديمي، دارت     بوداهاي غول پيكر، دست نوشته     -آثار مصنوع بود  

  از آن  . ، خنجرهـايي بـا روكـش جـواهر، يـك قـايق سـاخته شـده از واالنـه                   1گينة نو 
، كلكسيوني از   2هاي پلِسيوسور   اسكلت -هاي طبيعي ساختمان بود    آورتر گنجينه  شگفت

پيكر، و حتي كلكسيوني از جمجة فيل        قيمت، يك اختاپوس غول    هاي بي  شهاب سنگ 
  . خود آورده بود در بازگشت از سياحتي به آفريقا با 3كه تدي روزولت

اما هيچ يك از اينها دليل اين نبود كه مدير موسسة اسميتسوني، يعني پيتر سـالومون،      
او خـواهرش را بـه اينجـا        .  معرفي كـرده بـود     SMSCسه سال پيش خواهرش را به       

و اين دقيقـا    .  كند خلق كند، بلكه آنها را      مشاهدههاي علمي را     نياورده بود كه شگفتي   
  . كاترين اين مدت در حال انجام آن بودهمان كاري بود كه

تـرين نقطـه، آزمايـشگاه علمـي         در اعماق اين ساختمان، در ميان تـاريكيِ دوردسـت         
. هاي ديگر در دنيا نداشـت      كوچكي وجود داشت كه شباهتي به هيچ يك از آزمايشگاه         

هاي اخيري كه كاترين در اينجا در زمينة علوم نوئتيك به آنهـا دسـت يافتـه             پيشرفت
او .  از فيزيك گرفته تا تاريخ، فلسفه، و مـذهب         -ها داشت  هايي از همة نظام    بود شاخه 

  .   كنه به زودي همه چيز تغيير مي: با خودش انديشيد
هنگاميكه كاترين وارد البي شد، نگهبان ميز پذيرش به سرعت راديو را كنار گذاشـت               

  »!خانم سالومون «:لبخند پهني زد و گفت. هايش درآورد ها را از گوش و گوشي
  »رد اسكينز؟«

  ».برنامة قبل از بازيه«. اي به خودش گرفت  و قيافة معصومانهنگهبان سرخ شد

                                                 
1 . New Guinea   
گردن دراز و انعطاف پذير، چهار دست و پاي پارومانند، و دمي كوتاه جانور منقرض شده اي از دستة خزندگان، با سر كوچك، .  2

  .كه در دورة مزوزوئيك مي زيسته است
  بيست و ششمين رئيس جمهور آمريكا) Theodore Roosevelt(تئودور روزولت .  3
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هـايش را خـالي    به سمت فلزياب رفت و جيـب » .گم به كسي نمي  «. كاترين لبخند زد  
 طاليي را از مچش باز كـرد، همـان احـساس غـم و انـدوه                 1وقتي ساعت كارتِير  . كرد

آن ساعت را مادر كـاترين بـه مناسـبت هجـدهمين سـال              . دست داد هميشگي به او    
اكنون تقريبا ده سال از زماني كـه مـادرش بـا خـشونت              . تولدش به او هديه داده بود     

   .گذشت مي زماني كه در آغوش كاترين مرده بود...  بودكشته شده
بگيـد  خوايد به كسي     مينخب، خانم سالومون؟ باالخره     «: نگهبان به شوخي نجوا كرد    

  » كنيد؟ اون عقب چكار مي
  ».ولي نه امشب. 2گم، كايل يه روزي مي«. كاترين نگاهش را باال آورد

تـوي يـه مـوزة      ... يـه آزمايـشگاه سـرّي     . زود باشيد ديگه  «: نگهبان با پافشاري گفت   
  »ديد؟ سرّي؟ حتما داريد يه كار باحال انجام مي

     .خيلي بيشتر از باحال: ش گفتكرد، با خود كاترين در حاليكه وسايلش را جمع مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Carteir  
2. Kyle   
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 مّلـي ايـستاد و بـه صـحنة     هاي مجسمهحركت در ميان درگاه سالن      رابرت لنگدان بي  

 نـيم   -اتاق دقيقأ همان طوري بود كه بـه يـاد داشـت           .  خيره شد  مقابلشحيرت انگيز   
ديوارهـاي قوسـي    .  بود دايرة متوازني كه به سبك يك آمفي تئاتر يوناني ساخته شده          

هاي رنگارنگ   هايي از خرده سنگ    زيبا كه از سنگ ماسه و گچ ايتاليايي بودند با ستون          
  تــشكيل شــده بودنــد، و كلكــسيون مجــسمة كــشور در اينجــا و آنجــا ديــده        

هايي به اندازة واقعي از سي و هشت نفر از بزرگان آمريكا كه در نـيم     مجسمه -شد مي
  .هاي مرمري سياه و سفيد ايستاده بودند تي از كاشياي، روي پهنة لخ دايره

  .  به خاطر داشت سابقش در آنجا سخنرانيازدقيقا همانطوري بود كه لنگدان 
  .امشب، اتاق خالي بود

  اي از   فقـط دسـته   . ي، نه تماشـاگري، و نـه پيتـر سـالوموني در كـار نبـود               ا  نه صندلي 
زدند و بـه ورود باشـكوه لنگـدان     يمقصد به اين سو و آن سو قدم م       ها كه بي   توريست

نگاه كـرد   روتاندا به راهروي جنوبي و به        بود؟ 1روتاندامنظور پيتر سالن    . توجه بودند  بي
  . ها در آنجا هم در حال پرسه زدن هستند و ديد كه توريست

  . لنگدان اكنون رسما دير كرده بود. صداي نواختن ناقوس ساعت از بين رفته بود

                                                 
 سالن مدور كاپيتول.  1
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ببخشيد، سخنراني امشب موسسة    «.  برگشت و يك معلم را پيدا كرد       با عجله به راهرو   
  » اسميتسوني، كجا برگزار شده؟

  »كي شروع ميشه؟. مطمئن نيستم، آقا«. معلم مردد ماند
  »!االن«

من راجع به هيچ مراسمي كه امـشب اينجـا بـراي موسـسة            «. مرد سرش را تكان داد    
  ».نجا نه دست كم، اي-اسميتسوني برگزار بشه خبر ندارم

لنگدان كه سردرگم شده بود، با عجله به ميـان سـالن برگـشت و تمـام آن مكـان را                     
توانست تـصورش را   لنگدان نمييعني سالومون داره باهام شوخي ميكنه؟  . بررسي كرد 

تلفن همراهش و صفحة فكسي را كه امروز صبح برايش آمده بود بيرون آورد و               . بكند
  .شمارة پيتر را گرفت

. طول كشيد تا تلفنش سـيگنالي در داخـل آن سـاختمان عظـيم پيـدا كنـد                 اي   لحظه
  .سرانجام، شروع به بوق زدن كرد

تونم كمكتون  مي. دفتر پيتر سالومون، من آنتوني هستم«: لهجة جنوبي آشنا جواب داد
  »كنم؟

رابـرت لنگـدان   . خوشحالم كه هنـوز اونجـايي   ! آنتوني«: لنگدان با آرامش خاطر گفت    
 هـا   مجـسمه مـن تـوي سـالن       . اينكه در مورد سخنراني يه اشتباهي شده      مثل  . هستم

  »اي منتقل شده؟ سخنراني به جاي ديگه. ايستادم، اما هيچكس اينجا نيست
مـستقيما  «. اي مكث كرد معاون پيتر لحظه» .اجازه بديد چك كنم  . كنم، آقا  فكر نمي «

  »با آقاي سالومون قرار گذاشتيد؟
  »!امروز صبح.  من با تو قرار گذاشتم، آنتونينه،«. لنگدان گيج شده بود

دقتي از شـما بـود، اينطـور         يه كم بي  «. سكوتي پشت خط به وجود آمد     » .بله، يادمه «
  »نيست، پروفسور؟

  »ببخشيد؟«: لنگدان اكنون كامال گوش بزنگ شده بود
اي رو  يه فكس دريافت كردي كه ازت خواسـت شـماره    ... به اين فكر كن   «: مرد گفت 

با يـه آدم كـامال غريبـه حـرف زدي كـه گفـت       . ، كه همين كار رو هم كردي     بگيري
بعدش با رضايت كامل با يه هواپيماي خـصوصي بـه واشـنگتن             . معاون پيتر سالومونه  

  »گم؟ درست مي. اومدي و سوار يه ماشين كه منتظرت بود شدي
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  »تو ديگه كي هستي؟ پيتر كجاست؟«.  در سرتاسر بدنش احساس كردلرزيلنگدان 
» .ستيمتاسفانه پيتر سالومون روحش هم خبر نداره كه تو امروز تـوي واشـنگتن هـ               «

تـو  «. تر تبديل شـد     و صدايش به نجوايي مليح و عميق       لهجة جنوبي مرد از بين رفت     
  ». خواستم كه اينجا باشيمناينجايي آقاي لنگدان، چون 
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رابرت لنگدان تلفن همراهش را به گوشش چسبانده بـود و          ،  ها  مجسمهدر داخل سالن    

  »تو ديگه كي هستي؟«. زد در دايرة تنگي قدم مي
دليلي داره كه به اينجا احـضار  . نترس، پروفسور«. پاسخ مرد، نجوايي ماليم و آرام بود  

  ».شدي
  »!من دزديده شدم«. باشدلنگدان حالت حيواني را داشت كه در قفس » احضار شدم؟«
خواسـتم آسـيبي بهـت     اگه مي«. صداي مرد به شكل ترسناكي آرام بود     » . سختي به«

بهـت اطمينـان    «. اي مكث كرد   لحظه» .برسونم، االن توي ماشين تاونت مرده بودي      
فقط دوسـت دارم دعـوتي رو بهـت پيـشنهاد           . ان دم كه اهدافم كامال شرافتمندانه     مي
  ».كنم

  پـا طـي چنــد سـال گذشـته، شــهرت     از موقـع تجربيــات لنگـدان در ارو  . نـه ممنـون  
 و ايـن    اقات عجيب و غريب تبديل كـرده بـود        اش او را به آهنربايي براي اتف       ناخواسته

  . يكي از خطي بسيار جدي گذشته بود
  »-كنم دونم اينجا چه خبره، ولي دارم تلفن رو قطع مي ببين، من نمي«
ات بـدي روزنـة     خـواي جـون پيتـر سـالومون رو نجـ           اگه مي  .اي نيست  كار عاقالنه «

  ».فرصتت خيلي كوچيكه
  »چي گفتي؟«. لنگدان نفس تيزي كشيد

  ».مطمئنم كه شنيدي«
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. طوري كه اين مرد اسم پيتر را ادا كرده بود لنگدان را سر جايش ميخكوب كرده بـود                 
  »دوني؟ راجع به پيتر چي مي«
ـ   آقاي سـالومون م   . ترين رازهاش خبر دارم     من از عميق   در حال حاضر،  «  و  ههمـون من

  ».اي باشم كننده تونم ميزبان ترغيب ميهم من 
  » .پيتر پيش تو نيست «.اين ممكن نيست

  ».اين بايد تو رو به فكر بندازه. من تلفن همراهش رو جواب دادم«
  ».زنم من دارم به پليس زنگ مي«

  ».شن تا چند لحظة ديگه بهت ملحق ميمقامات . نيازي نيست«: مرد گفت
اگه پيتـر پيـشته، همـين االن بيـارش پـشت            «زنه؟ چي حرف مي  اين ديوونه راجع به     

  ».تلفن
  ».1اون توي اعرافه«. مرد مكث كرد» .آقاي سالومون بد جايي گير افتاده. شه نمي«
 بـه گوشـش فـشار داده كـه     لنگدان متوجه شد كه گوشـي را آنقـدر محكـم     » ؟كجا«

  .اند حس شده بيانگشتانش 
شـاهكارش   بالفاصله بعـد از      3جايي كه دانته  ؟ همون   2اعراف؟ هميستگان «: مرد گفت 

  » سرودش رو بهش اختصاص داد؟، 4دوزخ
اشارات مذهبي و ادبي مرد، شك و ترديد لنگدان را به اينكه با يك ديوانه سـر و كـار                    

 لنگدان آن را خوب بلد بود؛ هيچ كـس بـدون            .دومين سرود .  كرد يقين تبديل دارد به   
گـي فكـر     يعني مي «. يافت تر رهايي نمي  زگايليپس  خواندن آثار دانته از فرهنگستان ف     

  »؟عالم برزخه. ..كني پيتر سالومون در مي
بريد، ولي آره، آقاي سـالومون تـوي    ها به كار مي يه كلمة گستاخانه كه شما مسيحي   «

  ». قرار دارهميانه
  »؟مرده... گي پيتر يعني مي«. ندهاي لنگدان معلق ما هاي مرد در گوش حرف

                                                 
نم و بهشت براي كساني كه از نظر اخالقي نه خوب محسوب مي شوند و در دين اسالم عالمي است بين جه) Araf(اعراف .  1

 .نه بد
در دين زرتشت عالمي است براي روح كساني كه اعمال خوب و بدشان با هم ) Hamistagan(هميستگان يا همستكان .  2

  .برابر است 
يكي از بزرگترين » كمدي الهي«وفش شاعر ايتااليي، كه اثر معر) (Dante Alighieri) 1265-1321(دانته آليگيه ري.  3

  .آثار ادبي جهان محسوب مي شود
4  . Infernoقسمت اول كتاب كمدي الهي كه دربارة سفر دانته به جهنم است. 
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  ». نهنه دقيقا،«
اي از   خـانواده » !نه دقيقا؟ «: شد، داد زد  با فرياد تيزي كه در ميان سالن پخش         لنگدان  
 مرگ«. رويش را برگرداند و صدايش را پايين آورد       . ها به طرف او نگاه كردند      توريست

  »!معموال يه مسئلة همه چيز يا هيچ چيزه
ز رازهـاي مـرگ و   انتظـار داشـتم درك بهتـري ا     . منو به تعجب ميندازي، پروفـسور     «

 دنيايي كه پيتر سـالومون در حـال       -دارهيه دنيايي در ميانه وجود      . زندگي داشته باشي  
تونـه راهـش رو بـه        تونه به دنياي تو برگرده، هم مي       اون، هم مي  . حاضر توش معلقه  

  ».االن به كارهاي تو بستگي داره... دنياي بعدي ادامه بده
  »خواي؟ ز من چي ميا«. لنگدان سعي كرد منظورش را بفهمد

و امشب، اونـو بـا   . يه چيز كامال باستاني در دسترس تو قرار گرفته      . خيلي ساده است  «
  ».كني من تقسيم مي

  ».زني دونم راجع به چي حرف مي اصال نمي«
ي كه بـه تـو سـپرده شـدن     ا  كني كه چيزي از رازهاي باستاني      دوني؟ وانمود مي   نمي«

  »دوني؟ نمي
اي باشد، دچار احساسي     زد اين موضوع احتماال در چه باره       ميلنگدان كه اكنون حدس     

 او در مورد تجربيات چند سال پيشش در پاريس          .رازهاي باستاني . مثل غرق شدن شد   
اي را به دقـت      هاي رسانه  يك كلمه هم به كسي نگفته بود، اما شيفتگان جام، پوشش          

 و معتقـد بودنـد كـه        كـرده ها را به هم وصـل         و بعضي از آنها نقطه     دنبال كرده بودند  
 شـايد هـم حتـي       -لنگدان اكنون محرم اطالعاتي سرّي در رابطه با جام مقدس است          

  .مكان آن
تـونم بهـت اطمينـان بـدم چيـزي           ببين، اگه در مورد جام مقدسه، مي      «: لنگدان گفت 

  »-دونم كه بيشتر از اين نمي
اي  ن هيچ عالقه  م. به هوش من توهين نكن، آقاي لنگدان      «: مرد با لحن تندي گفت    

هاي رقت انگيـز بـشر در        معني و پوچي مثل جام مقدس يا بحث        به چنين چيزهاي بي   
وار در مـورد     هـاي دايـره    بحـث . مورد اينكه تفسير چه كـسي از تـاريخ درسـته نـدارم            

اينها سواالتي هستن كه فقـط از طريـق         . معناشناسي ايمان اصال برام جذابيتي ندارن     
  ».شن مرگ جواب داده مي
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  »پس راجع به چيه؟«. هاي تند او لنگدان را گيج باقي گذاشت رفح
 اين شهر يـه مـدخل       داخلهمونطور كه ممكنه بدوني،     «. مرد چندين ثانيه مكث كرد    

  ».باستاني وجود داره
  مدخل باستاني؟

بايـد افتخـار كنـي كـه باهـات تمـاس          . كنـي  و امشب، پروفسور، تو اونو برام باز مي       «
  ».تنها تو انتخاب شدي. ته اين دعوتِ عمر-گرفتم

خـوام، ولـي خيلـي بـد         معذرت مـي  «: لنگدان گفت . و تو هم عقلت رو از دست دادي       
  ».دونم من هيچي راجع به مدخل باستاني نمي. انتخاب كردي

  ». بودپيتر سالومون... من نبودم كه تو رو انتخاب كردم. متوجه نيستي، پروفسور«
  »چي؟«: شد، گفت يلنگدان با صدايي كه به سختي شنيده م

 و برام اعتراف كـرد كـه فقـط          چطور مدخل رو پيدا كنم    آقاي سالومون به من گفت      «
  ».توييو گفت كه اون يك نفر . تونه اونو باز كنه يك نفر در روي زمين مي

  ».يا دروغ گفته... اگه پيتر اين رو گفته، اشتباه كرده«
اي بود، و من مـايلم   يت شكنندهوقتي اين واقعيت رو اعتراف كرد در وضع      . فكر نكنم «

  ».حرفش رو باور كنم
دم، اگه آسيبي به پيتـر   دارم بهت هشدار مي«. خشم سراسر وجود لنگدان را فرا گرفت     

  »-برسوني
تا حاال چيزي رو كـه از       . ديگه خيلي دير شده   «: مرد با لحني حاكي از خرسندي گفت      

كنم چيزي رو  بهت پيشنهاد مي ولي براي خاطر اون،     . خواستم گرفتم  پيتر سالومون مي  
بهـت پيـشنهاد    .  شـما  هـردوي بـراي   ... وقت طالست .  الزم دارم فراهم كني    توكه از   

  ».ده پيتر راه رو نشون مي. كنم مدخل رو پيدا كني و بازش كني مي
  ».»برزخه«؟ فكر كنم گفتي پيتر توي پيتر«

  ».آنچه در زير، در باال«: مرد گفت
 1اين پاسخ عجيب، يـك مَثـل هرمـسي     . ش احساس كرد  لنگدان سرمايي را درون بدن    

آنچه در زيـر،    . داد باستاني بود كه اعتقاد به تماس فيزيكي آسمان و زمين را نشان مي            
  لنگدان به سالن وسيع چشم دوخت و بـا خـود فكـر كـرد كـه چطـور امـشب             . در باال 

                                                 
 و پسر زئوس ...) خداي دزدي و سخنوري و بازرگاني و (از خدايان يونان باستان ) Hermes(هرمس .  1
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ي ا  باستانيدونم چطور مدخل     ببين، نمي «. همه چيز يكدفعه از كنترل خارج شده است       
  ».زنم من دارم به پليس زنگ مي. رو پيدا كنم

  »هنوز واقعا متوجه نشدي، نه؟ اينكه چرا تو انتخاب شدي؟«
  ».نه«: لنگدان گفت

  ».از االن هر لحظه ممكنه متوجه بشي«: اي جواب داد او با خنده
  .سپس تلفن قطع شد

 را رخ داده بـود در   و سعي كرد آنچـه      وحشتناك راست ايستاد   لنگدان براي چند لحظة   
  .ذهنش مرور كند

  . صدايي غير منتظره شنيدناگهان از دور
  .آمد  ميروتاندااز سمت 

  .زد يك نفر داشت جيغ مي
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 شده بود، ولي هرگز بـا       كاپيتول روتانداياش بارها وارد     رابرت لنگدان در طول زندگي    
ها را   ورودي شمالي شد، گروهي از توريست     وقتي وارد   . دوي سرعت وارد آن نشده بود     

 و پـدر و مـادرش       زد پسركي داشت جيـغ مـي     . ديد كه در وسط سالن جمع شده بودند       
 و چندين نفـر از نگهبانـان        بقيه دور آنها جمع شده بودند     . ند كن ش آرام كردند سعي مي 

  . كردند تا اوضاع را روبراه كنند امنيتي نهايت تالششان را مي
 و گذاشـتش    اونـو از آتـل دسـتش بيـرون كـشيد           «:وار گفـت   تي ديوانه يك نفر با حال   

  »!همينجا
وقتي لنگدان نزديكتر رفت، در يك نگاه آنچه را كه باعث آن همـه آشـوب و هيـاهو                   

مسلما، شيئي كه كف زمين عمارت بود چيز عجيبي بـود، ولـي ديـدنش    . شده بود ديد  
  .طوري نبود كه باعث جيغ و داد شود

حـوزة هنـر    . زمين بود چيزي بود كه لنگـدان بارهـا آن را ديـده بـود              اسبابي كه روي    
هاي پالسـتيكي بـه انـدازة طبيعـي كـه             مدل -ها را داشت   هاروارد تعداد زيادي از اين    

تـرين اعـضاي صـورت انـسان         سازان و نقاشان از آنها براي تراشيدن پيچيـده         مجسمه
ت انسان نبـود بلكـه دسـت        كردند، كه، در كمال تعجب، در اين مورد صور         استفاده مي 
  گذاشت و رفت؟روتاندا يه نفر يه دست مانكني رو توي . انسان بود

ها دست مصنوعي، انگشتان بند بندي داشتند كـه          هاي مانكني، يا به قول بعضي      دست
خواهد بگذارد، كه در مورد      ساخت دست را به هر حالتي كه مي        يك هنرمند را قادر مي    

ــي بچــه دانــشگاهي ــه هــاي ب ــه  تجرب ــب انگــشت وســطي راســت در هــوا گرفت    اغل
بهرحال، اين دست مصنوعي، طوري قـرار گرفتـه بـود كـه انگـشت نـشانه و                  . شد مي

  . كرد شست آن به طرف سقف اشاره مي
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كمـي  تر رفت، متوجه شـد كـه ايـن دسـت مـصنوعي               بهرحال، وقتي لنگدان نزديك   
. ديگر صـاف نبـود  هاي مصنوعيِ  سطح پالستيكي آن مثل اكثر دست    . غيرعادي است 

  ...  رسيد در عوض، سطح آن لكه لكه و كمي چين و چروك دار بود، و تقريبا به نظر مي
  .مثل پوست واقعيه

  .لنگدان ناگهان ايستاد
  !خداي من. ديد اكنون خون را مي

 تـا راسـت     باشدرسيد روي يك پاية چوبي ميخ دار فرو رفته           مچ قطع شده به نظر مي     
توانـست نفـس    لنگـدان در حاليكـه نمـي      . اس حالت تهوع كرد   او يكدفعه احس  . بايستد

   و ديــد كــه نــوك انگــشتان اشــاره و شــست بــا تــر شــد بكــشد، بــه آرامــي نزديــك
بهرحال، خالكوبي نبود كه توجـه لنگـدان را جلـب           . اند هاي ريزي تزئين شده    خالكوبي

ركـت  نگاهش  فورا به سمت انگشتر طالي آشنايي كه در انگشت چهارم بود، ح             . كرد
  كرد 

  .نه
وقتي متوجه شد كه درحال نگاه كردن به دست راست          . لنگدان خودش را عقب كشيد    

  .قطع شدة پيتر سالومون است دنيا جلوي چشمانش به چرخش درآمد
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  11فصل 

  
چرا پيتر جواب   : كرد با خودش گفت    وقتي كاترين سالومون تلفن همراهش را قطع مي       

  ده؟ كجاست؟ نمي
قـات سـاعت هفـت    سال بود كه پيتر سالومون هميشه اولين نفري بود كه سر مال        سه  

اين مراسم خانوادگي خصوصيشان بود، كه راهـي بـود          . شد مييكشنبه شبشان حاضر    
اي جديد ارتباطشان با هم برقرار بماند، و پيتر در جريان  براي اينكه قبل از شروع هفته

  .كارهاي كاترين در آزمايشگاه قرار بگيرد
  كنـه، و هميـشه هـم تلفـنش رو جـواب             اون هيچوقت دير نمـي    : كاترين با خود گفت   

 از همه بدتر اينكه، كاترين هنوز مطمئن نبود كه وقتي باالخره پيتر برسد بـه او    .ده مي
دونم چطور راجع به چيـزي كـه امـروز فهميـدم سـؤالم رو ازش                 حتي نمي . چه بگويد 

   .شروع كنم
 SMSCآمـد كـه مثـل سـتون فقراتـي از       ي پايين ميا نيهمچنانكه از راهروي سيما   

ايـن راهـرو كـه بـه     . شـد  هايش به شكل مـوزوني شـنيده مـي      گذشت صداي قدم   مي
چهل . كرد معروف بود، پنج محفظة بزرگ انبار ساختمان را به هم وصل مي           » خيابان«

فوت در هوا، دستگاه گردش خوني از لوله كشي نـارنجي بـا ضـربان قلـب سـاختمان               
  .  صداي تپش هواي پالوده به حجم هزاران فوت مكعب در گردش بود-تپيد مي

اش تا آزمايـشگاهش، بـا شـنيدن         روي تقريبا ربع مايلي    معموال، كاترين در طول پياده    
اما، امشب، صداي ضـربان، او     . كرد صداي نفس كشيدن ساختمان احساس آرامش مي      

كرد، ولي   بود هر كسي را نگران مي     آنچه امروز دربارة برادرش فهميده      . را عصبي كرد  

www.mybook.ir



 

 

اي بود كه در دنيا داشت، كـاترين بخـصوص از فكـر              با اينحال چون پيتر تنها خانواده     
  .   كرد اينكه ممكن است پيتر رازهايي را از او پوشانده باشد احساس ناراحتي مي

  ازي ر... دانست، پيتر فقط يـك بـار رازي را از او پنهـان كـرده بـود                 تا جايي كه او مي    
سه سال پيش، برادر كـاترين      . شگفت آور كه در انتهاي همين كريدور پنهان شده بود         

 آشـنا كـرده بـود و بـا خودنمـايي      SMSC و او را بـا   را از اين راهـرو پـايين بـرده        او
 شـهاب  -تر سـاختمان را بـه او نـشان داده بـود       اي تعدادي از اشياء غيرعادي     مغرورانه

، كلكسيوني  1ت دستنوشتة مصور سيتينگ بول     ، خاطرا  ALH-84001سنگ مريخي   
 3هاي اصلي كه توسـط چـارلز دارويـن          مهر و موم شده حاوي نمونه      2هاي بال  از كوزه 

  .جمع آوري شده بودند
كاترين نگاهي به آنچه    . هاي كوچك عبور كردند    در يك نقطه، از در سنگيني با پنجره       

  »! چيه؟اون ديگه«: در آنطرف بود انداخت و نفس نفس زنان گفت
. گـن محفظـة خـيس      بهـش مـي   . محفظة سه «. برادرش خنديد و به راهش ادامه داد      

  »ظاهرش تا حدي غيرعاديه، نه؟
ايـن سـاختمان مثـل سـيارة     . كاترين با عجله پـشت سـر او راه افتـاد        . بيشتر ترسناكه 

  . ديگري بود
چيـزي كـه    «: برد، گفت  پايان پايين مي   برادرش در حالي كه او را از راهروي ظاهرا بي         

براي . اونو همين اخيرا اضافه كرديم. خوام بهت نشون بدم توي محفظة پنجه واقعا مي
اون . جاي آثار مصنوعي كه توي زيرزمين موزة ملّيِ تـاريخ طبيعـي بـود سـاخته شـد                 

كلكسيون به خاطر جا به جايي اينجا، براي حدودا پنج سال ديگه برنامه ريـزي شـده،                 
  ». حال حاضر خاليهكه اين يعني محفظة پنج در
  »كنيم؟ خاليه؟ پس چرا داريم بهش نگاه مي«: كاترين نگاهي به آن انداخت

  بـه فكـرم رسـيد كـه چـون          «. چشمان خاكستري برادرش با شيطنتِ آشنايي برق زد       
  ». بتوني ازش استفاده كنيتوكنه، شايد  هيچ كس از اينجا استفاده نمي

                                                 
1  .Sitting Bull) 1980 -1834 (رخپوستان آمريكايي شمالي كه رهبري جنگ ليتل بيگورن را عليه ژنرال كاستر و رئيس س

  سپاهش بر عهده داشت   
  .توليدكنندة كوزه نام گذاري شده است) Ball Crop(نوعي كوزة شيشه اي دهان گشاد كه به ياد بال كراپ .  2
3  .Charles Darwinدانشمند بريتانيايي پديداورندة نظرية تكامل   
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  »من؟«
ـ       . البته«  -ه فـضاي آزمايـشگاه اختـصاصي اسـتفاده كنـي          فكر كردم شايد بتـوني از ي

هاي نظري رو كـه تمـام ايـن          توني توي اون چند تا از اون آزمايش        تأسيساتي كه مي  
  ».اجرا كنيچند ساله روي اونا كار كردي عمال 

عمـال  ! اما، پيتر، اون آزمايشات نظري هستن     «. كاترين با تعجب به برادرش خيره شد      
  ».كنه اونا تقريبا غيرمماجرا كردن

 صـرفا   SMSC. هيچ چيز غيرممكن نيست، كاترين، و اين ساختمون براي تو عاليه          «
ما دائمـا   . ترين تأسيسات تحقيقات علمي دنياست     يه انبار گنج نيست؛ يكي از پيشرفته      

ي كه پـول قـادر      ا  هاي كمي  بريم و با بهترين فناوري     داريم اشيائي از كلكسيون رو مي     
تمام تجهيزاتي كه ممكنه نيازت بشه اينجا در اختيارت         . كنيم به خريدنشه آزمايش مي   

  ».گيره قرار مي
  »-هايي كه براي اجراي اين آزمايشات الزمن پيتر، فناوري«
  ».كار آزمايشگاه تموم شده«. لبخند پهني زداو » .از قبل سر جاشونن«

  .كاترين ديگر كم آورد
  ».يم ببينيمشخوايم بر االن مي«. برادرش به راهروي دراز اشاره كرد

  »تو يه آزمايشگاه براي من ساختي؟... تو«: توانست صحبت كند كاترين به سختي مي
مـن، بـه    . هموسسة اسميتسوني براي پيشرفت دانش علمي تأسيس شد       . اين كار منه  «

من معتقـدم اون آزمايـشاتي كـه تـو          . عنوان مدير، بايد اين مسئوليت رو جدي بگيرم       
و دارن كه مرزهاي علم رو به طرف يه قلمروي كـشف            پيشنهاد كردي پتانسيل اين ر    

چـه  «. پيتر مكث كرد و مستقيم به چشمان كاترين نگـاه كـرد           » .نشده گسترش بدن  
دونستم كه ايـن تحقيقـات رو حمايـت          خواهرم بودي چه نبودي، خودم رو موظف مي       

كجـا  دنيا سزاوار اين هست كـه ببينـه اونـا بـه         . ان هاي تو خيلي هوشمندانه    ايده. كنم
  ».شن منتهي مي

  »-پيتر، احتماال نتونم«
پول خودم بود، و در حال حاضـر كـسي از محفظـة             ... خيلي خب، خيالت راحت باشه    «

تازه، محفظة پنج   . ري وقتي آزمايشاتت رو تموم كردي، ازش مي      . كنه پنج استفاده نمي  
  ».خوره خصوصيات منحصر به فردي داره كه خيلي به كارت مي
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ست تصور كند كه يك محفظة عظيم و خـالي چـه چيـزي را ممكـن                 توان كاترين نمي 
كـرد كـه بـه زودي        است عرضه كند كه به درد تحقيقات او بخورد، اما احـساس مـي             

آنها به يك در فوالدي رسيدند كه با حروف درشتي روي آن حك شده              . خواهد فهميد 
  :بود
  

  5محفظة 
  

الكتريكـي روي آن روشـن      برادرش كارتش را داخل درزي جا داد و يك صفحه كليد            
 و اش را وارد كنـد، ولـي مكـث كـرد          او انگشتش را بـاال بـرد تـا رمـز دسترسـي            . شد

  »اي؟ مطمئني كه آماده«.  كه در كودكي داشت باال برديابروهايش را با همان شيطنت
   .ده  هميشه نمايش ميبرادر من. كاترين سر تكان داد

  .پيتر كليدها را زد» .عقب بايست«
  .ي با صداي هيس بلندي باز شددر فوالد

رسـيد كـه     بـه نظـر مـي     . فضايي خالي ... ي مثل جوهر بود   ا  آنسوي درگاه فقط سياهي   
كاترين باد سـردي را كـه از   . شود اي بم از اعماق آن به بيرون منعكس مي       صداي ناله 

 خيـره   1مثل اين بود كه در شب به گرَند كانيون        . وزيد احساس كرد   داخل به بيرون مي   
  . باشي شده

ــرادرش گفــت ــاني از   «: ب ــه آشــيانة هواپيمــايي رو مجــسم كــن كــه منتظــر ناوگ   ي
  ».اونوقت تصور اوليه دستت مياد. هاست اِيرباس

  .كاترين احساس كرد قدمي به عقب گذاشته است
خود محفظه براي گرم كردن زيادي بزرگه، ولي آزمايشگاهِ تو يـه اتـاق سـيماني بـا               «

عب، كه براي اينكه از جاهاي ديگه جدا باشه در دورترين           عايق گرماست، تقريبا يه مك    
  ».نقطة محفظه قرار گرفته

تمام تالشش را كـرد تـا       . اي داخل يه جعبه    جعبه. كاترين سعي كرد آن را مجسم كند      
  »تهش تا كجا ميره؟«. به درون تاريكي نگاه كند، ولي امكان نداشت

                                                 
1 . Grand Canyon تنگة بسيار عميقي در نزديك رودخانة كولورادو كه از شگفتي هاي طبيعت در دنياست و در آريزوناي 

  . شمالي واقع شده است
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 بهرحال، بايد بهـت هـشدار بـدم،         .يه زمين فوتبال به راحتي توش جا ميشه       ... خيلي«
  ».به طرزي استثنايي تاريكه. رويش يه كم اعصاب خردكنه پياده

  »هيچ كليد برق نداره؟«. كاترين امتحاني نگاهي به ديوار نزديكش انداخت
  ».محفظة پنج هنوز برق كشي نشده«
  »پس آزمايشگاه بايد چطور كار كنه؟... ولي«

  ». هيدروژنيپيل سوختي«: پيتر چشمكي زد و گفت
  »كني، درسته؟ شوخي مي«. فك كاترين پايين افتاد

آزمايشگاه تو از تفكيك فركـانس      . اونقدري برق تميز داره كه يه شهر رو تأمين كنه         «
ها با   عالوه بر اين، همة سطوح خارجي محفظه      . مند ميشه  راديويي بقية ساختمون بهره   

ار مصنوعِ داخـل در برابـر تشعـشعات         هاي مقاوم در برابر نور بسته شدن تا از آث          پوسته
در اصل، اين محفظـه يـه محـيط بـسته بـا انـرژي خنثـي           . خورشيدي محافظت بشه  

  ».هست
چـون بيـشتر كـار او شـامل         . كرد كم داشت جذبة محفظة پنج را درك مي        كاترين كم 

شـد كـه قـبال ناشـناخته بودنـد، الزم بـود              ي مـي  ا  هـاي انـرژي    تعيين كميت ميـدان   
» نـويز سـفيد   «د كه به دور از هر تشعشع خـارجي يـا            وكاني انجام ش  آزمايشاتش در م  

شد كه   هم مي » انتشار افكار «يا  » تشعشعات مغز «اين شامل تداخلي به ظرافت      . باشد
به همين خاطر، يك محوطة دانشگاه يا آزمايـشگاه         . شدند توسط افراد مجاور توليد مي    

 هـم   SMSC متروكـه در     خـورد، امـا يـك محفظـة        بيمارستان به درد اين كـار نمـي       
  . توانست زياد براي اين كار عالي باشد نمي

كـران قـدم     وقتـي بـرادرش بـه درون تـاريكي بـي          » .بيا برگرديم يه نگاهي بندازيم    «
  . زد گذاشت داشت نيشخند مي

  ».فقط دنبال من بيا«
خواست يـك    مينزديك صد يارد توي تاريكي مطلق؟     . كاترين در آستانة در مردد ماند     

  . وه پيشنهاد كند، اما برادرش ديگر در ميان تاريكي ناپديد شده بودچراغ ق
   »پيتر؟«: صدا زد

. جهش ايمان رو فراموش نكن    «: شد، جواب داد   پيتر كه صدايش ديگر داشت محو مي      
  » .به من اعتماد كن. كني راهت رو پيدا مي
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 و برداشـت وقتي كاترين چند قدم ديگر به آنسوي آسـتانة در   كني، درسته؟    شوخي مي 
يكدفعـه  ! بيـنم  هيچي نمي . سعي كرد به ميان تاريكي خيره شود، قلبش به تپش افتاد          

 محكم پشت سرش بسته شـد و او را در تـاريكي مطلـق       ،درِ فوالدي با صداي هيسي    
  »!پيتر؟«. شد يك نقطه از نور هم در جايي ديده نمي. فرو برد
  .سكوت

  .به من اعتماد كن. كني راهت رو پيدا مي
كـاترين حتـي    ؟  جهش ايمان رو فراموش نكن    . حاني يك ذره كوركورانه جلو رفت     امت

راهش را به سمت جلو ادامه داد، ولي ظرف       . ديد دستش را هم در جلوي صورتش نمي      
  رم؟ كجا دارم مي. چند ثانيه، كامال گم شده بود

  .اين سه سال پيش بود
 شد كه از آن شب اول تا  اكنون، وقتي كاترين به همان در فلزي سنگين رسيد، متوجه         

به  ،اش  به خانه  - با اسم مستعار مكعب    -آزمايشگاهش. حاال چقدر پيشرفت كرده است    
طور كـه بـرادرش پـيش     دقيقا همان.  تبديل شده بود   پناهگاهي در اعماق محفظة پنج    

اي كـه   به لطف سيـستم هـدايت سـاده     ،بيني كرده بود، آن شب، و روزهاي بعد از آن         
  . راهش را در ميان تاريكي پيدا كرده بودده بود براي خودش پيدا كندبرادرش اجازه دا

: هاي ديگر بـرادرش هـم درسـت از آب درآمـده بودنـد              بيني تر اينكه پيش   از اين مهم  
آوري را، به خصوص در شش ماه آخر بـه عمـل آورده              آزمايشات كاترين نتايج شگفت   

كـاترين بـا بـرادرش      . كـرد  مـي هايي كه تمام الگوهاي تفكر را دگرگون         پيشرفت. بود
شـدند   توافق كرده بود كه نتايج كارهايش را تا زماني كه مفـاهيم آن بهتـر درك مـي                 

دانـست كـه يـك روز بـه زودي شـماري از              بهرحال، كاترين مـي   . محرمانه نگه دارند  
  . را در تاريخ بشريت منتشر خواهد كرد  ترين افشاهاي علمي كننده دگرگون

يه آزمايشگاه سرّي   : كرد، با خودش گفت    وارد در محفظة پنج مي    در حاليكه كارتش را     
ــرّي   ــوزة س ــه م ــد   . در ي ــن ش ــد روش ــفحه كلي ــايي   ص ــمارة شناس ــاترين ش    و ك

  .اش را وارد كرد شخصي
  .در فوالدي با صداي هيس باز شد

مثل هميشه، كاترين احساس كـرد      . صداي نالة آشنا با همان وزش باد سرد همراه شد         
  .رود ميضربان قلبش باال 
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  .ترين رفت و آمد روي زمين عجيب
كرد، به ساعتش نگـاه كـرد و وارد          كاترين سالومون كه خودش را براي سفر آماده مي        

پيتـر  . اي او را به داخـل دنبـال كـرد          بهرحال، امشب، فكر آزاردهنده   . فضاي خالي شد  
  كجاست؟
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  12فصل 
  

 حراسـت  بيش از يك دهه بـود كـه سرپرسـتي            1، ترنت اندرسن  كاپيتولرئيس پليس   
اي چهـارگوش، اعـضاي    او مردي تنومند بـا سـينه     .  را بر عهده داشت    كاپيتولمجتمع  

كـرد، كـه بـه او حـال و            و سرش را از ته كوتاه مـي        و موهايي قرمز بود     صورت قلمي 
هشداري باشـد  پوشيد تا  يك سالح كمري قابل رؤيت مي . داد مي  هواي قدرتي نظامي  

  . كه مقدار قدرت و نفوذ او را زير سؤال ببرندبودندبراي كساني كه آنقدر احمق 
اندرسن بيشتر وقتش را صرف هماهنگ كردن ارتـش كـوچكي از افـسران پلـيس از                 

او .  قـرار داشـت    كـاپيتول كـرد كـه در زيـرزمين         مركز نظارتي با فناوري پيشرفته مي     
ه مـسئول مانيتورهـاي ديـداري، اطالعـات         هـا بـود كـ      سرپرست گروهي از تكنـسين    

 كـه  حراسـت كامپيوتري، و يك مركز تلفن بودند كه توسط آن با هر كدام از كاركنان           
  .كرد داد ارتباط برقرار مي دستور مي

از ايـن وضـع   هـم   و اندرسـن   سر و صدا بود    امروز عصر به طرزي غيرعادي آرام و بي       
 تلويزيون صفحه تخت داخل     بااسكينز را   از بازي رد    دوست داشته بود كمي   . راضي بود 

  .بازي تازه شروع شده بود كه بلندگو خش خش كرد. دبيناداره ب
  »رئيس؟«

. اندرسن غرغري كرد و در همان حال كه چشمش به تلويزيون بود دكمه را فـشار داد                
  ».بله«

                                                 
1. Trent Anderson  
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  چنـد تـا از افـسرها تـا چنـد لحظـه ديگـه               . پيش اومـده   روتاندايه جور آشوب توي     «
  ».سن، ولي گفتم شايد بخوايد خودتون يه نگاهي بندازيدر مي
 تأسيساتي جمـع و جـور و        - شد حراستواحد  اندرسن وارد مركز فرماندهي     » .درسته«

  »برام چي داريد؟«. مدرن، كه پر از مانيتورهاي كامپيوتر بود
دوربـين  «. كـرد  تكنسين داشت به يك ويدئو كليپ ديجيتالي روي مانيتور اشـاره مـي            

  .او كليپ را پخش كرد» .مال بيست ثانيه پيشه. روتاندا شرقي بالكن
  .كرد اندرسن از روي شانة تكنسين نگاه مي

چـشمان  . شد امروز تقريبا خالي بود، فقط تك و توكي توريست در آن ديده مي             روتاندا
تـر از ديگـران       كه تنها بود و سـريع      ثابت شد آموزش ديدة اندرسن فورا روي شخصي       

  كمي. با دست مصدوم در يك آتل     . كت ارتشي سبزرنگ  .  سر تراشيده  .كرد حركت مي 
  .كرد با تلفن همراه صحبت مي. بدنش خميده بود. لنگيد مي

شد تا اينكه، يكدفعه، وقتي  هاي مرد كچل در فيد صوتي پخش مي   صداي تق تق قدم   
د انگار كـه  اش را به پايان رساند، و بع    رسيد، ايستاد، تماس تلفني    روتاندادقيقا به وسط    

اما به جاي بستن بند كفش، چيزي را        . بخواهد بند كفشش را ببندد روي زمين زانو زد        
سپس بلند شد و بـه سـرعت و         . از آتل دستش بيرون آورد و آن را روي زمين گذاشت          

  .لنگان لنگان به سمت خروجي شرقي رفت
بلنـدي  ؟  اين ديگه چيـه   . اندرسن به شيئ عجيبي كه مرد جا گذاشته بود چشم دوخت          

اندرسـن بـه صـفحة      . بـود قرار گرفته    بود و به طور عمودي       بيست سانتيمتر آن حدود   
  .تر شد و چشمانش را تنگ كرد مانيتور نزديك

  ! تونه اون چيزي باشه كه شبيهشه نمي
شد، صداي   شد و در ميان ايوان شرقي ناپديد مي        در حاليكه مرد كچل با عجله دور مي       

مامـان، اون مـرده يـه چيـزي رو       «: گفت نيده شد كه مي   اي در آن نزديكي ش     پسربچه
اي  بعـد از لحظـه  . پسرك به سمت شيئ دويد اما يكدفعه سر جايش ايـستاد  » .انداخت

  .اي كشيد كننده  و جيغ كرحركت ايستادن متوجه شد بي
 و در حال رفتن با فرياد دسـتوراتي         ئيس پليس چرخيد و به سمت در دويد       بالفاصله، ر 

! اون كچله رو كه دستش آتل داره رو پيدا كنيـد و تـوقيفش كنيـد            ! حدهاتمام وا «. داد
  »!همين حاال
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هاي پلكان كهنه را سه تا سه تـا بـاال             خارج شد و پله    حراستبا سرعت از مركز واحد      
تصوير امنيتي، مرد كچل را در حالي نشان داده بود كه با آتلش از طريق ايـوان                 . رفت

كوتاهترين راه به بيرونِ سـاختمان او را بـه كريـدور            . درا ترك كرده بو    روتانداشرقي،  
  . كه درست در روبرو قرار داشتبرد غربي مي-شرقي

  . تونم از جلوش دربيام مي
ها رسيد و به يك سمت پيچيد، كريدورِ خلـوت مقـابلش را              وقتي اندرسن به باالي پله    

آنهـا  نزديـك   . زدنـد  يك زوج سالخورده دست بـه دسـت هـم قـدم مـي             . بررسي كرد 
خوانـد و    توريست بلوندي كه ژاكت ورزشي پوشيده بود داشت يك كتاب راهنما را مي            

  .كرد به سقف موزاييك شدة بيرون تاالر نگاه مي
يـه مـرد كچـل رو كـه         ! ببخشيد، آقا «: دويد، داد زد   اندرسن در حاليكه به طرف او مي      

  »دستش توي آتل باشه نديديد؟
  .از روي كتابش باال آورداي سردرگم نگاهش را  مرد با قيافه

  »نديدينش؟! يه مرد كچل با يه آتل«: تري تكرار كرد اندرسن با لحن محكم
... اِ«. توريست مردد ماند و با حالتي دستپاچه به سمت انتهاي شرقي كريدور نگاه كرد             

 طـرف اون پلكـان كـه        رفـت  ...رد شد  كنم همين چند لحظه پيش از كنارم      چرا، فكر   
   . پايين كريدور اشاره كردبه سمت» .اونجاست

مظنـون بـه سـمت      ! تمـام واحـدها   «: سيمش را درآورد و داخـل آن داد زد         اندرسن بي 
سـيمش را برداشـت و اسـلحة         بي» !همه اونجا جمع بشيد   . خروجي جنوب شرقي رفته   

  .اش را از جلدش درآورد و به طرف خروجي دويد كمري
، مرد بلوند تنومند كه ژاكـت       يتولكاپسي ثانيه بعد، در خروجي خلوتي در سمت غربي          

شـب لـذت    او كه از خنكي سر  . ورزشي پوشيده بود به هواي نمناك شب قدم گذاشت        
  .برد، با خودش لبخند زد مي

  .تغيير شكل
  .اين كار خيلي راحت انجام شده بود

خـارج   روتانـدا او تنها يك دقيقه پيش با يك كت ارتشي به سرعت لنگـان لنگـان از                 
ي را ا آالچيقِ تاريك شده بود، كتش را درآورده بود، و ژاكت ورزشي آبي    وارد  . شده بود 

گيس بلوندي را از جيب آن  قبل از درآوردن كت، كاله. كه زير آن بود نمايان كرده بود
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 راهنمـاي   ي  سپس راسـت ايـستاد، يـك كتابچـه        . درآورد و راحت روي سرش جا داد      
هـايي آرام از     ا خونسردي و با قـدم     اش بيرون آورد، و ب     واشنگتن از جيب ژاكت ورزشي    

  .زير آالچيق بيرون آمد
  .اين استعداد منه. تغيير شكل

هنگاميكه پاهاي مهلك ملخ او را به طرف ليموزيني بردند كه منتظرش بود، كتـابش               
نفـس  . هايش را عقب داد      راست ايستاد و شانه    اش   سانتي 190را بست، با قامت كامل      

هاي ققنـوس خـالكوبي شـده را كـه        بال. ر از هوا كرد   هايش را پ     و شش  عميقي كشيد 
  .  اش كامال باز شده بودند احساس كرد روي سينه

. حيف كـه از قـدرت مـن خبـر نـدارن           : در حاليكه به شهر خيره شده بود با خود گفت         
  .شه  كامل ميامشب تغيير شكلم

تاني را   و آداب باسـ    هـايش بـازي كـرده بـود         هنرمندانه بـا ورق    كاپيتولملخ در داخل    
 اگر لنگدان امشب هنوز در اينجا نقـش         .دعوت باستاني انجام شده   . محترم شمرده بود  

  .كرد ميايفا خود را ايفا نكرده بود، به زودي 
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 هميشه راهي براي   -1 مثل كليساي سنت پيتر    -كاپيتولي  روتاندابراي رابرت لنگدان،    

دانست كه آن سـالن آنقـدر بـزرگ          و از نظر عقالني مي    ا. به تعجب واداشتن او داشت    
هميـشه   روتانـدا د، امـا بـه نـوعي    شـو  است كه مجسمة آزادي به راحتي در آن جا مي 

رسيد، انگار كـه در آنجـا        كرد به نظر مي    تر از آنچه او پيش بيني مي       تر و مقدس   بزرگ
  .و مرج بودبهرحال، امشب، در آنجا فقط آشفتگي و هرج . اشباحي در هوا بودند

هـاي   كردند توريست  بودند و سعي مي    روتاندا در حال بستن درِ      كاپيتولافسران پليس   
نـور درخـشاني    . كـرد   پسربچه هنوز داشـت گريـه مـي       . آشفته را از دم دست دور كنند      

 و چندين نگهبان فورا مـرد را        -گرفت  توريستي داشت از دست عكس مي      -فالش زد 
لنگـدان در كمـال     . ند و او را به بيرون همراهي كردند       توقيف كردند، دوربينش را گرفت    

كند، از ميان جمعيت جا بـاز        گيجي، احساس كرد در حالتي از خلسه به جلو حركت مي          
   .شود تر مي به دست نزديك  كند، و به آرامي مي

 و سطح صاف مچ قطع شـده بـه          يتر سالومون راست قرار گرفته بود     دست قطع شدة پ   
ها مشت شده بودند،     سه تا از انگشت   . وبي كوچكي فرو رفته بود    هاي پاية چ   داخل ميخ 

و رو به باال به سمت گنبد بلنـد         بودند   شست و اشاره كامال باز شده     در حاليكه انگشت    
   .كردند اشاره مي

  »!همه برن عقب«: يكي از افسرها گفت

                                                 
1. St.peter   
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 را كـه از مـچ       اي  توانست خـون خـشك شـده       لنگدان اكنون آنقدر نزديك بود كه مي      
  هاي بعد از مرگ خـونريزي        زخم. ببيند ي چوبي لخته شده بود     اري شده و روي پايه    ج

دانست احساس تسلي خاطر كنـد يـا          لنگدان نمي  .كه يعني پيتر زنده است    ... كنن نمي
زرداب به داخـل گلـويش      دست پيتر قطع شده درصورتيكه زنده است؟        . احساس تهوع 

ش همين دست را براي دست دادن بـه او          او به مواقعي فكر كرد كه دوست عزيز       . آمد
  .يا براي در آغوش گرفتنش دراز كرده بود

مثـل  . براي چندين ثانيه، لنگدان احساس كرد ذهنش از هر فكري خالي شـده اسـت              
اولين تصوير واضحي كـه بـه       . كند اي كه فقط برفك پخش مي      تلويزيون تنظيم نشده  

  .ذهنش خطور كرد كامال غيرمنتظره بود
  .   و يه ستاره...يه تاج

 در كمـال    خالكوبي؟.  و به نوك انگشتان شست و اشارة پيتر خيره شد          دلنگدان خم ش  
 نمادهـاي كـوچكي روي   بودرسيد آن هيواليي كه اين كار را كرده          تعجب، به نظر مي   

  .بودنوك انگشتان پيتر خالكوبي كرده 
  . يك ستاره-روي انگشت اشاره.  يك تاج-روي شست

 و ايـن صـحنة از قبـل         لنگدان ثبت شـدند   اين دو نماد فورا در ذهن        .اين امكان نداره  
اين نمادها در طول تـاريخ بـه        . وحشتناك را به چيزي تقريبا ماوراء طبيعي تبديل كرد        

 روي نـوك انگـشتان      - هميشه هم در يك جـا      .فعات به همراه هم ظاهر شده بودند      د
  . ادهاي دنياي باستان بودترين و پر رمز و رازترين نم اين يكي از مطلوب. يك دست

  . دست رازها
شد، اما در تمام طول تاريخ نـشانگر نـدايي قدرتمنـد             اين نماد ديگر به ندرت ديده مي      

يـك نفـر    .  را كه در مقابلش بود درك كنـد        شيئيلنگدان تمام تالشش را كرد تا       . بود
نمـاد از  طبق رسوم، اين .  غيرقابل تصور بوددست رازها رو از دست پيتر درست كرده؟    

لنگـدان تـا بحـال      . آمـد   شد يا به عنوان يك نقاشي درمـي        سنگ يا چوب تراشيده مي    
  . تصوري منزجركننده بود. نشنيده بود كه دست رازها با گوشت واقعي ساخته شود

  ».آقا؟ لطفا بريد عقب«: نگهباني كه پشت سر لنگدان بود، گفت
 لنگـدان  .اي هـم هـستن   گـه هـاي دي   خالكوبي. شنيد لنگدان به سختي صدايش را مي     

دانست كه اين نـوك      توانست نوك آن سه انگشت مشت شده را ببيند، مي          اگرچه نمي 
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. در كل پنج نمـاد    . اين رسم بود  . هاي منحصر به فرد خودشان را دارند       ها نشانه  انگشت
 دست رازهـا هرگـز تغييـر نكـرده          اندر طول هزاران سال، نمادهاي روي نوك انگشت       

  .ور مقصود نمادين دست هم تغيير نكرده بودهمين ط... بودند
  .يه دعوته... دهندة دست نشان

 لـرزي هاي مردي را كه او را به اينجـا آورده بـود بـه خـاطر آورد                    وقتي لنگدان حرف  
   پروفـسور، امـشب داري دعـوت عمـرت رو دريافـت             .ناگهاني در بدنش احساس كرد    

ـ           . كني مي تـرين دعـوت روي زمـين        وبدر دوران باستان، دسـت رازهـا در واقـع مطل
دريافت اين نماد به معناي دعوتي مقدس براي پيوستن بـه گروهـي             . شد محسوب مي 

ايـن  . شد محافظ دانش سرّي تمام اعصار هستند        يعني آنهايي كه گفته مي     -نخبه بود 
دعوت نه تنها افتخاري بزرگ بود، بلكه حاكي از آن بود كه يك اسـتاد بـر ايـن بـاور                  

وارد دراز    دست استاد به طـرف تـازه       .افت اين دانش پنهان را داري     است كه ارزش دري   
   .شد مي

خوام كـه    آقا، ازتون مي  «: نگهبان دستش را محكم روي شانة لنگدان گذاشت و گفت         
  ».همين االن بريد عقب

  ».تونم كمكتون كنم مي. دونم معني اين چيه من مي«: لنگدان گفت
  »!همين حاال«: نگهبان گفت

  »-ما بايد. ي دردسر افتادهدوست من تو«
او . كننـد  كشند و از دست دور مـي  لنگدان احساس كرد دستاني قدرتمند او را عقب مي 

  . تعادل نداشت كه اعتراض كنديآنقدر... فقط اجازه داد اين اتفاق بيفتد
خوانـد تـا مـدخلي       يك نفر داشت لنگدان را فرا مي      . انجام شده بود    يك دعوت رسمي  

  .باز كند داشت ك عالمه از رازهاي باستاني و دانش پنهان پرده برميسرّي را كه از ي
   . ولي كال ديوانگي بود

  .   توهمات يه ديوونه
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 1 اينديپنـدنس  و به طرف خيابان  آمريكا دور شدكاپيتولليموزين دراز ملخ به آرامي از  

 عقب به داخل ماشـين   دوديِزوج جواني سعي كردند از ميان شيشة. در شرق راه افتاد   
  .نگاه كنند، با اين اميد كه يك شخصيت مهم را ببينند

  .من جلو نشستم: زد، انديشيد ملخ كه با خودش لبخند مي
  ملخ عاشق احساس قدرتي بود كه با سوار شدن بر ايـن ماشـين بـزرگ بـه او دسـت                     

 تـضمين يعني   -هيچ يك از پنج ماشين ديگرش آنچه را كه امشب نياز داشت           . داد مي
ليمـوزين در ايـن شـهر از يـك جـور            . اختفاي مطلـق  . كردند  به او عرضه نمي    -اختفا

افسران پليسي كه نزديـك تپـة   . يه سفارت توي ماشين. مصونيت ناگفته برخوردار بود  
كردند هيچوقت مطمئن نبودند كه چه دالل قـدرتي را در ليمـوزينش               كار مي  كاپيتول

دادنـد ريـسك     و بنابراين بيـشترشان تـرجيح مـي   بزنندمكن است اشتباها كنار جاده     م
   . نكنند

كرد كه بـه     شد، احساس مي    مي 3 وارد مريلند  2هنگاميكه ملخ از روي رودخانه آناكاستيا     
امشب دارم . شود  و با جاذبة سرنوشت به سمت جلو كشيده ميشود مير كاترين نزديكت 

 ديـشب،   .ورش رو نكرده بـودم    اي كه تص   وظيفه... شم براي يه وظيفة ديگه احضار مي     

                                                 
1. Independence Avenue  
2. Anacostia River  
3. Maryland  
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، ملخ از وجود يـك آزمايـشگاه        ه بود وقتي پيتر سالومون آخرين رازهايش را فاش كرد       
- در آن معجزاتـي را خلـق كـرده بـود    سرّي باخبر شـده بـود كـه كـاترين سـالومون        

آوري كه ملخ متوجه شـد اگـر بـه اطـالع عمـوم برسـند دنيـا را                    هاي حيرت  پيشرفت
  .كنند دگرگون مي

  .كنه ون ماهيت همه چيز رو آشكار ميكار ا
ي روي زمـين، رازهـاي باسـتاني را ناديـده گرفتـه             »ها ترين مغز  تابناك«ها   براي قرن 

 و در عوض خودشان را با       رافاتي جاهالنه مسخره كرده بودند    بودند، آنها را به عنوان خ     
هـايي كـه     ابزار -كننده مسلح كرده بودند    هاي جديدِ گيج   شكاكيت خودبينانه و فناوري   

ــوتر مــي  ــرد فقــط آنهــا را از حقيقــت جل ــشرفت. ب ــسل توســط   همــة پي ــه ن   هــاي ي
 و بنابراين اين امر در طول اعصار        .شن هاي بعدي نادرست اعالم مي     هاي نسل  فناوري

متوجـه  آموخـت، بيـشتر      هرچقدر بشر چيزهاي بيـشتري مـي      . مختلف ادامه يافته بود   
  شد ناآگاهي خود مي

اما اكنون، همـانطور    ... بشر در ميان تاريكي سرگردان شده بود      براي هزاران سال، نوع     
بعد از حركت كوركورانه در طول تاريخ، نـوع  . كه پيشبيني شده بود، تغييري در راه بود 

هـا قبـل، توسـط متـون باسـتاني،           ايـن لحظـه مـدت     . بشر به يك تقاطع رسيده بـود      
تـاريخ آن مـشخص، و      . پيش بينـي شـده بـود       هاي اوليه، و حتي خود ستارگان      تقويم

درخششي از  ... آمد انفجار بزرگي از دانش پيش مي     آن  بعد از   . الوقوع بود  ورودش قريب 
داد تا   ساخت و به نوع بشر فرصتي نهايي مي        وضوح و روشني كه تاريكي را روشن مي       

   .هاي جهل بيرون بكشد و به مسير دانش و خرد وارد شود خود را از دره
  .اين وظيفة منه. دم تا نور رو از بين ببرممن اوم: ملخ با خود گفت

هايي كه كاترين در     پيشرفت. سرنوشت، او را به پيتر و كاترين سالومون پيوند داده بود          
SMSC      هاي تفكرات جديد را در بر داشـت، و رنـسانس             كرده بود خطرِ باز كردن سد

امـل شـتاب     بـه ع   شـد  مـي    اگر عمـومي   هاي كاترين  افشاگري. كرد اي را آغاز مي    تازه
اي بـراي كـشف دوبـارة دانـشي كـه از             شد كه به نوع بشر انگيزه      اي تبديل مي   دهنده

  .داد  و قدرت و اختياري وراي تمام تصورات به او ميبخشيد دست داده بود مي
  .سرنوشت كاترين اينه كه اين مشعل رو روشن كنه

  . من اينه كه خاموشش كنمسرنوشت
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، كاترين سالومون كورمال كورمال دنبـال در خـارجي آزمايـشگاهش        در تاريكي مطلق  

وقتي آن را پيدا كرد، در سنگين را كشيد و بازش كرد و با عجله وارد اتـاق                  . گشت مي
بـا   لـي  و الي فقط نود ثانيه طول كشيده بـود       پيمودن آن فضاي خ   . ورودي كوچك شد  

. ل بهـش عـادت كـنم      كردم بعـد از سـه سـا        فكر مي . تپيد  قلبش به شدت مي    اينحال
 فرار كند و به داخل اين فضاي پـاكيزه و          5كاترين هميشه از اينكه از تاريكي محفظة        

  . كرد روشن قدم بگذارد احساس آسايش خاطر مي
سـانتيمتر بـه سـانتيمتر ديوارهـا و         . يك جعبة بسيار بزرگ بدون پنجره بود      » مكعب«

ـ      رنگ با پوشش   اي از فيبر سربي    هاي داخل با شبكه    سقف  د تيتانيوم پوشيده شـده بودن
كرد كه داخل يـك چـارديواري سـيماني          كه قفس غول پيكري را در ذهن تداعي مي        

هاي   فضاي آنجا را به قسمت1هايي از جنس پلكسي گَلس كننده جدا. ساخته شده است
 يك آزمايشگاه، يك اتاق كنترل، يك اتاق فنّي، يك حمـام،            -كرد مختلفي تقسيم مي  

  .  تحقيقاتي كوچكو يك كتابخانة 

                                                 
 .ود عبور مي دهد و از آن به جاي شيشه استفاده مي شودنوعي پالستيك انعطاف پذير كه نور را از خ.  1
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فـضاي كـاري روشـن و اسـتريل بـا      . مايـشگاه اصـلي شـد   زكاترين به چـابكي وارد آ   
يـك جفـت دسـتگاه مغرنگـار الكتريكـي، يـك شـانة              : زد تجهيزات پيشرفته برق مي   

هاي پارازيت الكترونيكي با درجة نامعين، كه بيـشتر بـه     1REGاي، و    كوادريليوم ثانيه 
  .ف بودندمولدهاي رويداد تصادفي معرو

تر از  هاي پيشرفته، خودِ اكتشافات خيلي مرموز با وجود استفادة علوم نوئتيك از فناوري     
جـادو و   . آوردنـد  اي بودند كه آنها را به عمل مـي         هاي سرد با فناوري پيشرفته     دستگاه

آور  افسانه به سرعت در حال به حقيقت پيوستن بودنـد در حاليكـه اطالعـات شـگفت                
   و همـة آن از ايـدئولوژي اساسـي علـوم نوئتيـك حمايـت                ندشـد  جديدي جاري مـي   

  .اي كه در مغز انسان وجود داشت  يعني استعداد نهفته-كرد مي
هاي روحي و معنوي خود استفاده       تما به ندرت از قابلي    : كل اين قضيه خيلي ساده بود     

  .كنيم مي
 و آزمايشگاه    در كاليفرنيا  IONS(2(آزمايشات در تأسيساتي مثل موسسة علوم نوئتيك        

 به طور قطعي ثابت كرده بودند PEAR(3(تحقيقاتي امور نامتعارف مهندسي پرنستون  
كه تفكر بشر، اگر به درستي متمركز شود، توانايي تغيير دادن و اثر گذاشتن بر قسمت                

» خـم كـردن قاشـق     «هايي مثل    بازي آزمايشات آنها، شعبده  . مادي و جسماني را دارد    
ــ  ــه تحقيق ــد، بلك ــده نبودن ــرل ش ــديدا كنت ــة   اتِ ش ــك نتيج ــه ي ــه هم ــد ك   اي بودن

تفكرات ما در حقيقت ارتباطي متقابل با دنياي مادي         : آوردند العاده را به عمل مي     خارق
داشتند، حاال چه بدانيم و چه ندانيم، و در تمام طـول راه رسـيدن بـه قلمـروي درون                    

  . آوردند تغييراتي به عمل مي  اتمي
  .ذهن فراتر از جسم

 سپتامبر، رشتة علوم نوئتيك گـام       11 هولناك، در ساعات پس از وقايع       2001 سال   در
چهار دانشمند كشف كردند كه وقتي مردم وحـشتزدة جهـان           . به جلو برداشت    عظيمي

شـدند، بـازدهِ سـي و        شدند و براي اين يك فاجعه در غم يكديگر شريك مي           جمع مي 
 تـر  كـم ور ناگهاني به شكل مهمـي       هفت مولد رويداد تصادفي در سرتاسر جهان به ط        

به هر طريق، يگانگي اين تجربة تقـسيم شـده، يعنـي ادغـام شـدن                . شد تصادفي مي 
                                                 

1. Random Event Genarator  
2. Institute of Noetic Sciences   
3. Princeton Engineering Anomalies Research Lab  
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نظمـي، بـر عملكـرد       ها و آوردن نظـم از بـي        ها مغز، با سازماندهي كردن بازده      ميليون
  .ها تأثير گذاشته بود تصادفي كردن اين دستگاه

آگـاهي  « با عقيدة معنوي باستاني به يك         كه رسيد آور به نظر مي    اين اكتشافي شگفت  
از اهـداف بـشر كـه در حقيقـت            به هم آميختگـي عظيمـي      -كرد برابري مي » جهاني

 اخيرا، مطالعـة عبـادت و نمـازِ       . قابليت برقراري ارتباط متقابل با بعد جسماني را داشت        
نطور  و همـا   رويداد تصادفي به وجود آورده بـود      دسته جمعي نتايج مشابهي را در مولد        

 نويسندة رشتة علوم نوئتيك شرح داده بـود، ايـن ادعـا را تأييـد                1كه لين مك تاگارت   
يك انرژي بـسيار    ...  چيزي خارج از حد و مرزهاي بدن است        آگاهي انسان كرد كه    مي

كاترين شيفتة كتاب مك تاگارت يعنـي       . منظم كه قابليت تغيير دنياي مادي را داشت       
 - شـده بـود    Theintentionexperiment.com -، و سايت جهاني او    تجربة اهداف 

همچنين تعداد ديگري از    . تواند بر دنيا اثر بگذارد     ميراجع به اينكه چگونه اهداف بشر       
  .متونِ پيشرو توجه كاترين را جلب كرده بودند

كردند كه    و ثابت مي   ين سالومون به جلو جست زده بودند      بر همين مبنا تحقيقات كاتر    
 نرخ رشـد    -توانند بر همه چيز تاثير بگذارند      به معناي واقعي مي   » افكار متمركز شده  «

هـا در يـك      گياهان، جهت شناي يك ماهي در يك كاسه، طريقة تقسيم شدن سلول           
  هــايي كــه بــه طــور جداگانــه خودكــار  ظــرف كــشت ميكــروب، همزمــاني سيــستم

حتـي سـاختار بلـوري      .  يك شخص  هاي شيميايي درون بدن خودِ     شوند، و واكنش   مي
ك جسم جامد كه به تازگي در حال شكل گرفتن است توسط ذهـن يـك شـخص،                  ي

آمد؛ كاترين با فرستادن افكار عاطفي به داخل يك ليوان آب در حال              تغيير پذير درمي  
در كمـال تعجـب، عكـس ايـن         . يخ زدن، به زيبايي بلورهاي يخ متقارني ساخته بـود         

 آلوده را به داخـل آب فرسـتاد،         وقتي او افكار منفي و    :  درآمد آبموضوع هم درست از     
  .اي منجمد شدند نظم و شكسته هاي بي بلورهاي يخ به شكل

  . توانند به معناي واقعي دنياي مادي را دگرگون كنند افكار انسان مي
تـر شـدند، نتـايجي هـم كـه بـه دسـت آورد                هنگاميكه آزمايشات كـاترين جـسورانه     

 هيچ شك و ترديدي ثابت كرده بود   كارش در اين آزمايشگاه بدون    . آورتر شدند  شگفت
. صرفا يك كلمة ذكر عصر جديد براي كمك به نفس نيست       » ذهن فراتر ازجسم  «كه  

                                                 
1. Lynne McTaggart  
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تـر از آن، ذهـن     مهـم  خودِ حالت ماده را تغييـر دهـد، و     ذهن توانايي اين را داشت كه     
قدرت اين را داشت كه دنياي مادي را براي حركت به سوي مـسيري معـين ترغيـب                  

  . كند
  .ابان دنياي خودمان هستيمما ارب

 او هدفدر سطح درون اتمي، كاترين نشان داده بود كه ذرات خودشان صرفا براساس            
از يك جهت، ميل او براي ديدن       . شوند براي مشاهدة آنها، از هستي خارج و داخل مي        

اشـاره   چند دهه پيش به اين واقعيـت         1هايزنبرگ. كرد آن ذره را آشكار مي    ... يك ذره 
در . اي بنيادي در علوم نوئتيك تبديل شده بـود         اكنون به قاعده  مسئله  اين   و    بود كرده
 را به امكانبه نوعي همان تأثيري است كه    زنده  آگاهي  «: هاي لين مك تاگارت    حرف

ي است كه   ا  مان آگاهي ترين عنصر در ساختن دنياي خود      عمده. كند  تبديل مي  عيتواق
  ».كند ميآن را مشاهده 
آورترين جنبة كار كاترين، درك اين مسئله بود كـه توانـايي ذهـن در            تبهرحال، شگف 

. هدف، مهارتي عالمانه بود   .  شود تكميلتواند از طريق تمرين      تأثير بر دنياي مادي مي    
... تـر از آن    مهـم . به تمرين نياز داشـت    » تفكر«مثل عبادت، مهار كردن قدرت واقعي       

و در طـول  . آمدنـد   از ديگران بـه دنيـا مـي   بعضي از مردم از اين نظر با مهارتي بيشتر  
  .هايي حقيقي تبديل شده بودند تاريخ، همان عدة كم بودند كه به ارباب

  .اين حلقة گمشدة بين علم جديد و تصوف باستانيه
نون، همچنانكه افكارش به سـوي او        و اك  كاترين اين را از برادرش پيتر ياد گرفته بود        

به طرف كتابخانة تحقيقـاتي آزمايـشگاه       . كرد يگشت، احساس نگراني عميقي م     برمي
  .خالي بود. رفت و به داخل آن نگاه كرد

 دو صندلي راحتـي، يـك نيمكـت چـوبي، دو            -كتابخانه يك اتاق مطالعة كوچك بود     
. هاي چوب ماهون كه حدود پانصد كتابي در آنها بود          چراغ روميزي، و ديواري از قفسه     

هايي دربارة  نوشته. قة خود را اينجا جمع كرده بودندكاترين و پيتر تمام متون مورد عال 
هـاي جديـد و    اي از كتـاب  كلكسيون آنهـا بـه آميـزه   . فيزيك ذرات تا تصوف باستاني  

هـاي كـاترين     بيـشتر كتـاب   . هاي امروزي و تاريخي تبديل شـده بـود         كتاب... قديمي

                                                 
 برندة جايزة نوبل و يكي از فيزيكدان آلماني مشهور) Werner Karl Heisenberg) (1976-1901(ورنر هايزنبرگ .  1

  بنيانگذاران مكانيك ذره اي
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ـ . درجة آگاهي، فيزيك جديـد، و اصـول علـم اعـصاب داشـتند             عناويني مثل      اوين عن
، اسـتادان   2، زهر 1كايباليونتري مثل    تر بودند، عناوين سرّي    هاي برادرش قديمي   كتاب

  . سومري از موزة بريتانياحالوااي از   و ترجمه،3رقصان وو لي
ما در گذشتة ما پنهان       كليد راهيابي به آيندة علمي    «: گفت برادرش خيلي از اوقات مي    

ر تاريخ، علوم، و تصوف بود، اولين كسي بود كـه           العم پيتر كه يك دانشور مادام    » .شده
اش در علوم را با دركي از فلسفة         كاترين را تشويق كرده بود كه تحصيالت دانشگاهي       

وقتي پيتر عالقه به پيوند بين علوم امروزي و تصوف باستاني را در      . هرمسي ارتقا دهد  
  .او به جود آورده بود تنها نوزده سال داشت

او در زمان سال دوم دانشگاهش در ِييل براي تعطيالت بـه خانـه              برادرش موقعي كه    
 اين روزها در مـورد فيزيـك        4ها خب بگو ببينم، ِكيت، الي    «: آمده بود از او پرسيده بود     

  »خونن؟ نظري چي مي
كاترين در ميـان كتابخانـة خـانوادگي پـر از كتـابش ايـستاده بـود و ليـست مطالعـة                      

  .فرسايش را خوانده بود طاقت
هاي جديـدي    نابغه7، و هاكينگ 6، بور 5آينشتاين. خيلي عاليه «: درش جواب داده بود   برا

  »خوني؟ تري نمي ولي هيچ چيز قديمي. هستن
  »؟8نيوتنه... منظورت مثال«: كاترين سرش را خاراند و گفت

بـراي    پيتر در بيست و هفت سالگي از همان موقع اسمي         » .ادامه بده «. پيتر لبخند زد  
اي فرهنگستان درآورده بود، و او و كاترين بزرگ شده بودند تـا از ايـن                خودش در دني  

   .هاي فكري تفريحي لذت ببرند جور بازي

                                                 
1  .Kybalion كتابي فلسفي در مورد آموخته هاي هرمس   
2  .Zohar مهم ترين كتاب حكمت تصوف يهوديان به شمار مي رود كه تفسيري رمزي از تورات است و به زبان آرامي قرون 

 .است... دا، ساختار جهان، ماهيت روح، گناه، رستگاري، خير و شر و وسطايي نوشته شده و در مورد مسائلي مانند ماهيت خ
 كتابي جديد در مورد تفسيرات رمزي فيزيك ذرات .  3
  لقب دانشجويان دانشگاه يِيل.  4
5  .Albert Einstein) 1879-1955 ( 1921فيزيكدان آمريكايي متولد آلمان، برندة جايزة نوبل فيزيك در سال 
6 . Niels Henrik David Bohr) 1962 -1865 ( 1922فيزيكدان دانماركي برندة جايزة نوبل در سال  
7  .Stephen Hawking 1942 فيزيكدان بريتانيايي متولد سال  
رياضيدان و فيزيكدان انگليسي كه قاعدة جاذبة عمومي را به ) Sir Isaac Newton) (1727-1642(سر اسحاق نيوتون .  8

  .وجود آورد
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، 1هـاي دوري مثـل، بطليمـوس       ذهن كاترين اكنون پر بود از اسم      تر؟   از نيوتن قديمي  
  .خونه  از اين چيزها نميكسي ديگه .، و هرمس تريسمگيستوس2فيثاغورث

هـاي   خـورده و كتـاب   روي قفسة طوالني جلدهاي چرمـي تـرك       برادرش انگشتش را    
... اي داشـتن   كننـده  خيـره   ها دانش و خـرد علمـي       باستاني«. قطور گرد و خاكي كشيد    

  ».كنه كه همة اونها رو درك كنه فيزيك جديد تازه داره شروع مي
ه رو  ها قبل از نيوتن اهرم و قرقر        پيتر، تو قبال به من گفتي كه مصري       «: كاترين گفت 

كـردن،   شناختن، و اينكه كيمياگران قديم با علم شيمي جديد در يك تراز كار مـي               مي
ها به خواب هم     سر و كار داره كه باستاني       ولي خب كه چي؟ فيزيك جديد با مفاهيمي       

  ».ديدن نمي
  »مثل چي؟«
تحقيقات درون اتمي اكنون به طور قطع ثابت        » !نظرية پيچيدگي مثال يكيش   ... خب«

  در يـك شـبكة يكپارچـه بـه هـم           ... انـد  ها بـه هـم پيوسـته        ودند كه تمام ماده   كرده ب 
نشستن دور هم    ها مي  گي كه باستاني   يعني مي «. يك جور يگانگي فراگير   ... اند پيچيده

  »كردن؟  بحث ميپيچيدگيراجع به نظرية 
ر د! قطعـا «: زد، گفت  پيتر در حاليكه موهاي سياه بلندش را از روي چشمانش كنار مي           

هاش به اندازة خود تاريخ قـديمي         اسم. شد عقايد باستاني به پيچيدگي خيلي توجه مي      
در حقيقت، جستجوي معنوي انسان ايـن بـود كـه           . 5، برهمن 4، تائو 3دارماكايا... هستن

انـسان  . پيچيدگي خودش رو درك كنه، ارتباط خودش رو با همة چيزها احساس كنـه             
 ]At-one-ment[» يكپـارچگي «بـه حالـت     . ..بـشه » يكـي «هميشه خواسته با دنيا     

هـا هنـوز دارن      ها و مـسيحي    تا امروز، يهودي  «. برادرش ابروهايش را باال برد    » .برسه
هرچند بيشتر ما فراموش كرديم كه ... كنن  تالش مي  ]Atonement[» اصالح«براي  

  » . هست كه به دنبالش هستيم]At-one-ment[ »يكپارچگي«در واقع اين 

                                                 
1  .Ptolemy) 151-127 (مصري- جغرافيدان، رياضيدان و ستاره شناس يوناني 
2  .Pythagoras) 582-507فيلسوف و رياضيدان يوناني)  قبل از ميالد مسيح  
3  .Dharmakaya 
4  .Taoمنبع و اصل هدايت كننده در تمام هستي در فلسفة چين  
5  .Brahman 
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فراموش كرده بود بحث كردن با مردي كه آنقدر در تـاريخ كاركـشته بـود          كاترين كه   
خيلي خب، ولي تو داري راجع به اصول كلـي          «: چقدر سخت است آهي كشيد و گفت      

  » .زنم من دارم راجع به فيزيك خاص حرف مي. زني حرف مي
  .دكشان ميچالشچشمان تيز او اكنون كاترين را به » .پس خاص باش«
 ميـزان   - صـحبت كنـيم    قطبيـت ره در مورد يـه چيـز سـاده مثـل            خيلي خب، چطو  «

  »-فهم ها نمي منفي قلمروي درون اتمي، باستاني/مثبت
برادرش يك نوشـتة غبارگرفتـة بـزرگ از قفـسه بيـرون آورد و آن را بـا                   » !صبركن«

» دنيـاي دوگانـه   «قطبيت جديد چيـزي جـز       «. صداي بلند روي ميز كتابخانه انداخت     
 بيش از دوهزار سال پيش در موردش توضيح         2ينجا در بگاواد گيتا    ا 1نيست كه كريشنا  

هـاي   بـاليون، دربـارة نظـام   يتعداد زيادي از كتابايي كه اينجا هستن، از جملـه كا     . داده
  ».كنن دودوئي و نيروهاي مخالف در طبيعت صحبت مي

ها صحبت   باشه، ولي اگه راجع به كشفيات جديد در درون اتمي         «. كاترين شك داشت  
  »-هايزنبرگ، براي مثال   اصل عدم قطعيت-نيمك
پيتـر ايـن را گفـت و بـه آنـسوي قفـسة طـوالني                » .پس بايد اينجا رو نگـاه كنـيم       «

كتب مقدس ودايي هندوها بـه اسـم        «. كتابهايش رفت و نوشتة ديگري را بيرون آورد       
ــشاد ــفحة اول آورد   » .3يوپاني ــرد و آن را روي ص ــاز ك ــاب را ب ــنگين كت ــد س . او جل

 اين نوشته رو مطالعه كردن و به اونها كمك كرد كه بعـضي  4زنبرگ و شرودينگر هاي«
  ».هاشون رو تنظيم كنن و بنابراين براش ارزش قائل شدن از نظريه

هاي غبارگرفته بر روي ميز بلندتر و   و كپة كتابمايش چندين دقيقه به طول انجاميد    ن
تو حرفـت   ! باشه«. يدي باال آورد  هايش را از سر ناام     سرانجام كاترين دست  . بلندتر شد 

! آينـدة علـم   . خوام فيزيك نظري پيشرفته رو مطالعه كنم       رو ثابت كردي، ولي من مي     

                                                 
1  .Krishnaاز خدايان هندوها  
2  .Bhagavad Gitaي به زبان سانسكريت در آيين هندوها متن  
3  .Unipashad  
4  .Erwin Schrödinger) 1961-1887 ( و از بنيانگذاران 1933فيزيكدان اطريشي برندة جايزة نوبل فيزيك در سال 

 مكانيك ذره اي

www.mybook.ir



 

 

  حـرف زيـادي راجـع بـه نظريـة ابـر رشـته يـا         1من واقعا شك دارم كريشنا يـا وياسـا      
  »  .شناسي چند بعدي براي گفتن داشته باشن هاي كيهان مدل

اگه «. برادرش با لبخندي بر لب مكث كرد      » . نداشتن حرفي براي گفتن  . حق با توئه  «
. دوباره به طـرف قفـسة كتـاب رفـت         » ...زني داري راجع به نظرية ابر رشته حرف مي       

كتاب جلد چرمـي بـسيار   » .زني پس داري راجع به اين كتاب كه اينجاست حرف مي        «
سـيزدهمي  ترجمة قرن «. بزرگي را بلند كرد و با صداي بلندي آن را روي ميز انداخت    

  ».از زبان آرامي قرون وسطايي اصلي
  »!دست بردار«. كاترين آن را قبول نداشت» !نظرية ابر رشته در قرن سيزدهم؟«

  ايـن نظريـه بـر اسـاس        . نظرية ابر رشته يك مدل كيهان شناسي كـامال جديـد بـود            
 دهبلكـه از    ... سـه كرد كه دنياي چند بعدي نه از         ترين مشاهدات علمي، اظهار مي     تازه

  هـاي   هـايي ارتعاشـي، شـبيه بـه رشـته           همـه ماننـد رشـته      و بعد تشكيل شده اسـت    
  .اند طنين انداز يك ويولن با هم در ارتباط

 و به فهرست آراسـتة آن نگـاه         كرد كاترين همچنانكه برادرش كتاب سنگين را باز مي       
 تـا   پيتـر بـه صـفحة     .  و بعد به قسمتي نزديك آغاز كتاب ورق زد، منتظر ماند           كرد مي

  » .و بخوناين«. ها و نمودارها اشاره كرد اي از نوشته شده
بود و خواندش سخت بـود،    ترجمه قديمي. كاترين، فرمانبردارانه صفحه را مطالعه كرد     

 همان دنيايي را كه توسط نظرية جديد دقيقاها  ها و رسم  ولي در ميان تعجبِ او، نوشته     
. دازان هاي طنين   دنياي ده بعدي از رشته      يك -دادند ابر رشته اعالم شده بود نشان مي      

خـداي مـن،    «. داد، يكدفعه به نفس نفس افتاد و جا خورد         همچنانكه به خواندن ادامه     
حتي توضيح هم داده كه چطور شش تا از بعدها به هم پيچيده شدن و به عنوان يك                  

  »!اين كتاب چيه؟«. زده قدمي به عقب برداشت او وحشت» !كنن؟ رشته عمل مي
به طرف صفحة عنوان    » .چيزيه كه اميدوارم يه روز بخونيش     «: برادرش با خنده گفت   

  .اي مزين نوشته شده بود ورق زد، جايي كه دو كلمه روي صفحه
  .زهر كامل

                                                 
1  .Vyasaاز خدايان هندو  
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دانست كه متن بنيادي تـصوف       اگرچه كاترين هيچوقت كتاب زهر را نخوانده بود، مي        
   تاثيرگـذار اسـت كـه فقـط بـراي           شـد آنقـدر    يهوديِ قديم است، كه زماني گفته مـي       

  .شده است ها نگه داشته مي ترين خاخام عالم
دونستن دنياشون ده بعـد    گي متصوفان قديم مي    يعني مي «. كاترين به كتاب خيره شد    

  »داره؟
بـه وضـوح،   «.  اشاره كـرد 1او به تصوير ده دايرة در هم تنيده به نام سفيروث  » .قطعا«

  ». كردهتخيلي پيشرفواژگانش رمزي هستن، ولي فيزيك 
  »خونن؟ و نميهاي بيشتري اين چرا آدم... اما«. دانست چطور جواب بدهد كاترين نمي

  ».خونن مي«. برادرش لبخند زد
  ».فهمم نمي«
هـا   انـسان . يه تغيير در راهـه    . انگيزي به دنيا اومديم    هاي شگفت  كاترين، ما در زمان   «

  وقتـي بـه    ... عـت و رسـوم قـديم      وقتي شروع كنن به برگشتن و نگاه كـردن بـه طبي           
اي در سرتاسـر   هايي مثل زهر و متون باسـتاني ديگـه      هايي فكر كنن كه در كتاب      ايده

حقيقـتِ قدرتمنـد، جاذبـة      . گيـرن  دنيا وجود دارن، در آستانة يه عصر جديد قـرار مـي           
يه روزي مياد كـه علـم       . گردونه خودش رو داره و باالخره مردم رو به طرف اون برمي          

اين روزي خواهد بـود كـه نـوع         ... با جديت شروع كنه به مطالعة دانش باستاني       جديد  
  ».كنه به فهميدن جواب سؤاالت بزرگي كه هنوز از دركشون عاجزه بشر شروع مي

آن شب، كاترين با شور و اشتياق شروع كرد به خواندن متون باستاني برادرش و فـورا               
 علـم امـروز   .عميقي برخوردار بودن  لميها از دانش ع باستاني. فهميد كه حق با اوست    

رسيد نوع بـشر زمـاني       به نظر مي  . كرد كرد چيزي كشف نمي     كه از نو كشف مي     آنقدر
  .و از ياد برده بود... اما آن را رها كرده بود... ماهيت حقيقي دنيا را كشف كرده بود

يت كـاترين   اين جستجو به مأمور   ! تونه به ما كمك كنه به ياد بياريم        فيزيك جديد مي  
 استفاده از علم پيشرفته براي كشف دوبارة دانش گمـشدة           -در زندگي تبديل شده بود    

در . داشـت  چيزي بيشتر از هيجان فرهنگي بود كه او را برانگيخته نگه مي           . ها باستاني
اكنون بيشتر  ... نياز دارد زير آن، اعتقاد راسخ او به اين بود كه دنيا به اين درك و فهم                

  .از هميشه
                                                 

1. Sephiroth   

www.mybook.ir



 

 

در عقب آزمايشگاه، كاترين روپوش سفيد برادرش را ديد كه به همراه روپوش خودش              
هاي آن را چك     به يادش آمد كه تلفنش را دربياورد تا پيام        .  آويزان بود  چوب لباسي از  

اوني كه برادرت معتقده . صدايي دوباره در سرش منعكس شد  . نداشت  هيچ پيامي . كند
هـا   اي كـه مـدت     ها افسانه  بعضي وقت . داش كرد ميشه پي ... سي مخفي شده  .توي دي 

  . حتما دليلي داره كه پايدار مونده... پايدار مونده
  ».تونه حقيقت داشته باشه به هيچوجه نمي. نه«: كاترين با صداي بلند گفت

  . يك افسانه-گاهي اوقات افسانه فقط همان بود
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.mybook.ir



 

 

  
  
  

  
  

  
  16فصل 

  
 با عجله بـه سـمت       حراستشاندرسن، خشمگين از شكست تيم      ، ترنت   حراسترئيس  
يكي از افرادش تازه يك آتل و يـك كـت ارتـشي را زيـر                .  برگشت كاپيتولي  روتاندا

  .آالچيقي در ايوان شرقي پيدا كرده بود
  !اين يارو لعنتي راحت از اينجا در رفت

ني گماشته بـود،    هايي را براي بررسي تصاوير ويدئويي بيرو       اندرسن از همان موقع تيم    
  .گذشت كردند، ديگر مدت زيادي از گذشتن اين شخص مي اما وقتي چيزي پيدا نمي

شد تا ميزان خسارت را بررسي كند، ديد كه وضعيت           روتاندااكنون، وقتي اندرسن وارد     
هـر چهـار ورودي سـاختمان بـا تـدابير       .رفـت  همانطور پيش رفته بود كه انتظار مـي 

 يك پردة مخملي، يـك      - امنيتي بود بسته شده بودند     نامحسوسي كه مخصوص واحد   
اين سالن به دليـل شستـشو       : نگهبان دفاعي، و تابلويي كه روي آن نوشته بود        

 حدود ده دوازده شاهد در يك گروه در قسمت غربي سالن جمع             .موقتا بسته است  
ي آور هـا را جمـع     هـاي همـراه و دوربـين       ها داشتند تلفن   شده بودند، جايي كه نگهبان    

خواست اين بود كه يكي از اين اشخاص يك          كردند؛ آخرين چيزي كه اندرسن مي      مي
  . بفرستدCNNتصوير تلفن همراه براي 
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يكي از شاهدان توقيف شده، كه مردي بلند قد با موهاي تيـره و يـك كـت ورزشـي                    
مـرد در   . دصحبت كن  فرماندهكرد خودش را از گروه جدا كند تا با           توييد بود، سعي مي   

  .ها بود  حاضر در حال جر و بحث شديدي با نگهبانحال
. زنـم  من چند لحظه ديگه باهـاش حـرف مـي   «: ها فرياد زد   اندرسن به طرف  نگهبان    

كنيم همه رو توي راهروي اصـلي نگـه         فعال، لطفا تا موقعي كه ما قضيه رو روبراه مي         
   ».داريد

 كـرد  ب توجـه مـي  كه در وسط سالن جلهايش را به سمت دستي    اندرسن اكنون چشم  
 حراسـت  در واحـد     كاپيتول در طول پانزده سالي كه براي        .محض رضاي خدا  . چرخاند

  .اما چيزي مثل اين نديده بود. كار كرده بود، چيزهاي عجيبي را ديده بود
  .و از ساختمون من بندازن بيرونتر گروه بازرسي بيان اينجا و اينبهتره هر چه زود
دار فرو رفته اسـت     ه مچ خونين در يك پاية چوبي ميخ        و ديد ك   تر رفت  اندرسن نزديك 

  فلزيــاب . چــوب و گوشــت: بــا خــودش گفــت. تــا دســت، راســت نگــه داشــته شــود
شد يك انگشتر طـال بـود كـه       تنها فلزي كه ديده مي     .تونه اينها رو تشخيص بده     نمي

 انگـشت مـرده را      ن ردياب تشخيص داده شده يـا مظنـون         يا با باتو   اندرسن حدس زد  
  .ي بيرون كشيده كه انگار انگشت خودش بوده استطور

رسيد مـال    ظاهرش طوري بود كه به نظر مي      . اندرسن خم شد تا دست را بررسي كند       
اي دو سـر و      يك جور نقش و نگار مزين بـا پرنـده         . يك مرد حدودا شصت ساله باشد     

 چيـزي كـه واقعـا     . اندرسن آن را تشخيص نـداد     . شد  روي انگشتر ديده مي    33شمارة  
هاي كوچكي بود كه روي نوك انگشتان اشاره و شست   توجهش را جلب كرد خالكوبي    

  . قرار داشت
  .يه نمايش عجايب كوفتي

رئيس؟ يـه تمـاس خـصوصي       «. ها با تلفني در دست با عجله جلو آمد         يكي از نگهبان  
  ».همين االن مركز تلفن وصلش كرد. براي شماست

  مگـه  «: بـا غرغـر گفـت     . يوانـه اسـت   اندرسن طـوري بـه او نگـاه كـرد كـه انگـار د              
  »بيني اينجا چقدر كار دارم؟ نمي

: دستش را روي دهني تلفن گذاشت و به نجوا گفـت          . رنگ از چهرة نگهبان پريده بود     
  ». هستCIAاز «
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  ! خبردار شده؟CIAاز همين االن . اندرسن جا خورد
  ».ادارة امنيتشونه«

 تلفني كه در دسـت نگهبـان بـود           با حالتي مضطرب به    .لعنتي. اندرسن شق و رق شد    
  .نگاه كرد

 حكم مثلث برمودا  CIAدر ميان درياي پهناور ادارات اطالعات واشنگتن، ادارة امنيت          
  اي اسـرارآمير و خيانـت آميـز كـه همـة كـساني كـه از آن بـا خبـر                        ناحيه -را داشت 

ظـاهرا    بـا حكمـي   . كردنـد  آمـد از آن دوري مـي       شدند هر وقت امكانش پيش مي      مي
 براي اينكه   - تشكيل شده بود   CIA براي يك هدف عجيب توسط       OS1مخرب،   ودخ

 بـر همـة     OSمثـل يـك ادارة امـور داخلـي قدرتمنـد،            .  را بكند  CIAجاسوسي خود   
تـوان از    كـه از ميـان آنهـا مـي        : كـرد   براي رفتار غيرمجاز نظارت مـي      CIAكاركنان  

  ه، و اسـتفاده از     هـاي طبقـه بنـدي شـد        اختالس، فـروختن رازهـا، دزديـدن فنـاوري        
  .هاي غيرقانوني شكنجه نام برد شيوه

  .كنن اونا جاسوسي جاسوسان آمريكا رو مي
OS                    با داشتن اختيار تام در تمام مسائل امنيـت ملـي، توانـايي و دسترسـي وسـيع و ،

 كـاپيتول  در   رويـداد فهميـد چـرا آنهـا بـه ايـن            اندرسن اصال نمـي   . قدرتمندي داشت 
 در  OSشد كـه     بهرحال، گفته مي  . اند طور آنقدر زود باخبر شده    اند، يا چ   مند شده  عالقه
  دانــست، آنهــا فيــد مــستقيمي از  تــا آنجــايي كــه اندرســن مــي. جــا چــشم دارد همــه

 OSهـاي    وجه با دسـتورالعمل     به هيچ  رويداداين  .  داشتند كاپيتولهاي امنيتي    دوربين
ندرسـن بـراي اينكـه در       آمد، هر چند زمانبندي اين تماس تلفني به نظـر ا           جور درنمي 

   .مورد هر چيزي جز اين دست قطع شده باشد زيادي تصادفي بود
بايـد  «. اي به طرف او دراز كرده بود نگهبان تلفن را مثل سيب زميني پخته » رئيس؟«

بـا   مكث كـرد و بـه آرامـي        »...تماس از طرف  . همين االن اين تماس رو جواب بديد      
  ».وت-سا«:حركت دهان دو هجا را ادا كرد

 كف دستانش بـه     .كني حتما شوخي مي  . اندرسن با چشماني تنگ به نگهبان نگاه كرد       
  كنه؟ ساتو داره شخصا به اين موضوع رسيدگي مي.  افتادندعرق كردن

                                                 
1  .Office of Security) ادارة امنيت(  
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سـاتو  .  در جامعة اطالعات يك افسانه بود      -1 اينوئه ساتو  مدير -خداوندگار ادارة امنيت  
 كاليفرنيـا، پـس از      2 ژاپنـي در مانزانـار     كه در داخل ديوارهاي يك اردوگاه پناهنـدگان       

 به دنيا آمده بود، يكي از بازمانـدگاني بـود كـه هيچگـاه رعـب و             3هاربور  اتفاقات ِپرل 
اكنون سـاتو،   . ناكافي را فراموش نكرده بود      وحشت جنگ، يا خطرات اطالعات نظامي     

سيده بود، يك   ها در كار اطالعات آمريكا ر      ترين و مقتدرترين مقام    كه به يكي از سرّي    
پرست تسليم نشدني و همچنين يك دشمن ترسناك بـراي هـر كـسي كـه در                   ميهن

شـد ولـي      كه به ندرت ديده مي     OS مدير. گرفت از آب درآمده بود     ضديت او قرار مي   
همه از او ترس داشتند، مثل نهنگي كه فقط براي بلعيـدن طعمـة خـود بـه روي آب                    

  .پيمود  را ميCIAهاي عميق  آيد آب مي
 و خاطرة نگاه كـردن بـه آن چـشمان           ا رو در رو ديده بود     اندرسن فقط يك بار ساتو ر     

خواهد از پشت تلفـن بـا او    سياه و سرد كافي بود تا باعث شود خدا را شكر كند كه مي    
  .صحبت كند

توانست با صـدايي     تا جايي كه مي   . اندرسن تلفن را گرفت و آن را نزديك لبهايش برد         
  »-تونم چطور مي. تو، من فرمانده اندرسن هستم سامدير«: گفت صميمي

 OS مديرصداي  » .يه مرد توي ساختمونت هست كه بايد فورا باهاش صحبت كنم          «
كـه روي تختـه     بـود    مثل صداي گچـي      -شد آن را اشتباه گرفت     صدايي بود كه نمي   
كننـده و    جراحي سرطان گلو، آهنگ صدايي به شدت مرعوب       . شود سياهي كشيده مي  

خـوام فـورا بـرام پيـداش         مـي «. گردني زننده براي ساتو باقي گذاشته بـود       جاي زخم   
  ».كني

اندرسن يكدفعه اميدوار شد كه شايد زمان       خواي يه نفر رو صدا كنم؟        فقط همين؟ مي  
   »گرديد؟ دنبال كي مي«. اين تماس كامال تصادفي باشد

  ».گمونم االن توي ساختمون تو باشه. اسمش رابرت لنگدانه«
توانـست آن را بـه       برايش آشنا بود، اما اندرسن نمـي        اين اسم به طرز مبهمي     لنگدان؟

اندرسـن  . داند اكنون به اين فكر افتاده بود كه آيا ساتو در مورد دست مي            . خاطر بياورد 

                                                 
1. Inoue Sato   
2. Manzanar  

3  .Pearl Harbor مورد حملة ژاپني ها قرار گرفت و يكي 1941 پايگاه  دريايي آمريكا در ساحل جنوبي هاوايي كه در سال 
 .از داليل عمدة پيوستن آمريكا به جنگ جهاني دوم بود
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يـه  ... ولي يه چند تـايي توريـست اينجـا داريـم          . هستم روتاندامن االن توي    «: گفت
كسي به اسـم    اينجا  «: رد و به طرف گروه فرياد زد      تلفن را پايين آو   » .لحظه صبر كنيد  

  »لنگدان داريم؟
مـن  . بلـه «: هـا جـواب داد     بعد از سكوتي كوتاه، صدايي بم از ميان جمعيت توريـست          

  ».رابرت لنگدان هستم
 اندرسن گردنش را بلنـد كـرد و سـعي كـرد كـسي را كـه                  .ساتو از همه چيز خبر داره     

  .صحبت كرده بود ببيند
  .  قبال سعي كـرده بـود بـا او حـرف بزنـد از ميـان بقيـه بيـرون آمـد                  همان مردي كه  

  .ولي به نوعي آشنا بود... رسيد اش پريشان به نظر مي قيافه
  ».بله، آقاي لنگدان اينجاست«: هايش برد و گفت اندرسن تلفن را نزديك لب

  » .گوشي رو بده بهش«: اتو با لحني تند گفتس
» .يه لحظه صبر كنيـد    «.ر كه با اون حرف بزنه     همون بهت . اندرسن نفس راحتي كشيد   

 متوجه شد   ناگهان اندرسن   شد وقتي لنگدان نزديك مي   . با دست به لنگدان اشاره كرد     
من همين تازه يه مقالـه راجـع بـه ايـن يـارو              . آيد كه چرا آن اسم به نظرش آشنا مي       

   كنه؟ اون اينجا چه غلطي مي. خوندم
اش، اندرسن هيچ ظاهر خـشن       هيكل ورزشكارانه  لنگدان و    1با وجود قامت شش فوتي    

و سردي را كه انتظار داشت از مردي ببيند كه به خـاطر زنـده مانـدن از انفجـاري در                     
اين يارو از دست    . واتيكان و تحت تعقيب بودن در پاريس مشهور شده بود، در او نديد            

ه اندرسـن   بيشتر شبيه كسي بـود كـ      ها؟   اون هم با اين كفش    ... پليس فرانسه در رفت   
  .  بخواند2اي در كتابخانة دانشگاهي بنشيند و داستايفسكي انتظار داشت در كنار شومينه

آقاي لنگدان؟ من فرمانده اندرسـن  «: جلو رفت تا او را ببيند، و بعد گفت  اندرسن كمي 
  ».يه تماس تلفني داريد.  اينجا هستمحراستمن مسئول . هستم

  .زد ان آبي لنگدان موج مياضطراب و ترديد در چشم» ؟منبراي «
  ». هستCIAاز ادارة امنيت «. اندرسن تلفن را به طرف او دراز كرد

  ».اش نشنيدم تا حاال درباره«

                                                 
  سانتيمتر183حدودا .  1
  نويس روسيرمان ) Fyodor Dostoyevsky) (1881-1821(فئودور داستايوفسكي .  2
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  ».خب، آقا، اون دربارة شما شنيده«: اندرسن با لبخند شومي گفت
  »بله؟«: لنگدان تلفن را درِ گوشش گرفت

ه شد و آنقدر بلند بود كـه  صداي گوشخراش و خشن رئيس ساتو از داخل گوشي شنيد  
  »رابرت لنگدان؟«. شنيد اندرسن هم مي

  »بله؟«: لنگدان جواب داد
  .هاي ساتو را بشنود تر شد تا حرف اندرسن نزديك

 و   حال حاضر با يه بحران مواجه شـدم        من در .  اينوئه ساتو هستم، آقاي لنگدان     مدير«
  ».كنهتونه به من كمك  كنم شما اطالعاتي داريد كه مي فكر مي

  »!دونيد اون كجاست؟ در بارة پيتر سالومونه؟ شما مي«. لنگدان اميدوار شد
  . عقب استقافله اندرسن احساس كرد كامال از پيتر سالومون؟
  » .پرسم پروفسور، فعال من دارم از شما سؤال مي«: ساتو جواب داد

  »-يه ديوونه. ي افتادها پيتر سالومون توي دردسر جدي«: لنگدان فرياد زد
  ».ببخشيد«: ساتو حرفش را قطع كرد و گفت
 قطـع كـردن رشـتة سـؤاالت يـك           .حركت بدي بود  . عضالت اندرسن منقبض شدند   

 .شـد   اشتباهي بود كه فقط يك غيرنظامي مرتكب ميCIAصاحب منصب رده باالي     
    .كردم لنگدان قراره آدم باهوشي باشه فكر مي

كنـيم   كـه مـا داريـم صـحبت مـي         همين االن   . خوب با دقت گوش كن    «: ساتو گفت 
به من خبر دادن كه تو اطالعـاتي داري كـه در رفـع              . كشورمون با يه بحران مواجهه    

  »چه اطالعاتي داري؟. پرسم ميحاال، دوباره ازت . كنه اين بحران به من كمك مي
 راجـع بـه چـي حـرف         دونـم   نمـي ، من اصـال     جناب مدير «. لنگدان سردرگم شده بود   

  »-ي كه من دارم پيدا كردن پيتر وا نيتمام نگرا. زنيد مي
  »؟دوني واقعا نمي«. ساتو او را به چالش كشاند

تري به خود    پروفسور اكنون لحن تهاجمي   . اندرسن ديد كه لنگدان عصباني شده است      
. اندرسن از تـرس خـودش را جمـع كـرد          » .اصال و ابدا خبر ندارم    . نه، آقا «. گرفته بود 

ـ  .اشتباه. اشتباه. اشتباه رت لنگـدان همـين االن مرتكـب اشـتباه بـسيار بزرگـي در        راب
  . ساتو شده بودمديرمواجهه با 
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در كمـال تعجـب     . اندرسن در ميان ناباوري متوجه شد كه ديگر خيلي دير شده اسـت            
ظاهر شده است و با سـرعت از         روتاندافهميد كه رئيس ساتو همين االن در آن سوي          

 اندرسن نفسش را حبس كـرد       !ي ساختمونه  ساتو تو  .شود پشت سر لنگدان نزديك مي    
   .لنگدان خبر نداره. و خودش را براي مقابله با او آماده كرد

 در حاليكه تلفن درِ گوشش بود و چشمان سياهش مثل دو تا ليزر روي        مديرپيكر تيرة   
   .تر شد پشت لنگدان قفل شده بودند، نزديك

 را محكـم در دسـتش       فرمانـده ن   لنگدان را تحت فشار قرار داد او تلف        OS مديروقتي  
معـذرت  «: خيلـي مختـصر گفـت     . اي به او دست داد     گرفت و احساس ناكامي فزاينده    

  »خوايد؟ از من چي مي. تونم ذهن شما رو بخونم خوام، آقا، ولي من كه نمي مي
 كه مثل صداي مردي كـه گلـودرد ميكروبـي    OS مديردار و گوشخراش  صداي خش

  »خوام؟ ازت چي مي«.  داخل گوشي خش خش كرددارد و در حال مردن است در
كرد، لنگدان احساس كرد يك نفـر بـا دسـت روي             در همان حال كه مرد صحبت مي      

مستقيما به طرف   ... د و چشمانش به طرف پايين كشيده ش       برگشت. اش زده است   شانه
خـو، پوسـتي لكـه لكـه، موهـايي           اي درنـده   او قيافـه  . چهرة يك زن ژاپني ريز نقـش      

اي داشـت    هايي كه از تنباكو زرد شده بودند، و جاي زخم سفيد زننـده              دندان پشت، كم
فـن  دار زن تل   دسـت چـين و چـروك      . كه به طور افقي روي گردنش كشيده شده بـود         

 لنگـدان صـداي     كردند هايش حركت مي    و وقتي لب   همراهي را درِ گوشش گرفته بود     
  .شنيد ميگوشخراش آشنا را از پشت تلفن 

او با خونسردي تلفنش را بست و به لنگدان خيره          » خوام، پروفسور؟  من ازت چي مي   «
  ».»آقا«اول از همه اينكه اينقدر به من نگو «. شد

خـط يـه كـم      . خوام عذر مي ... خانم، من «. زده به او خيره شد     لنگدان با حالتي خجالت   
  »-مشكل داشت و

ن مزخرفـات  خط هيچ مشكلي نداشت، پروفسور، و من تحملم بـراي شـنيد       «: او گفت 
  ».خيلي كمه
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 1 فـوت 4,10 زني تنـد مـزاج كـه تنهـا       -اينوئه ساتو نمونة يك آدم ترسناك بود       مدير

ي به  ا  پوست و استخوان بود، با اعضاي صورتي ناهموار و وضعيت پوستي          . قامتش بود 
 بـا    ، كه باعث شده بود ظاهر لكه لكة گرانيـت زمختـي را كـه روي آن                 2نام ويتيليگو 

اش مثـل گـوني      كت و شلوار آبـي رنـگ چروكيـده        . بدهدگلسنگ پوشيده شده به او      
 و پيراهن يقـه بـازش هـيچ كـاري بـراي              روي اندام الغرش آويزان شده بود      گشادي

گفتند او تنها وقتي كه بخواهد به        همكارانش مي . كرد پوشاندن زخم روي گردنش نمي    
   .  را بزندشاست كه بخواهد سبيلرسيدن به وضع ظاهري خود رضايت بدهد موقعي 

او .  را بر عهده داشتCIAبيش از يك دهه بود كه اينوئه ساتو سرپرستي ادارة امنيت 
از ضريب هوشي بيش از حد باال و غرايز بسيار دقيقي برخوردار بود، تركيبي كه بـه او                  

 توانـست كارهـاي غيـرممكن      داد كه او را براي هركسي كه نمـي         اعتماد به نفسي مي   
 گلو هم او را از پا       خطرناكحتي تشخيص نهايي سرطان     . كرد انجام دهد ترسناك مي   

تارهـاي  اين نبرد به قيمت از دست دادن يك ماه از كـارش، نيمـي از                .  درنياورده بود 
، و يك سوم وزن بدنش تمام شده بود، ولي طوري به اداره برگشته بود كـه            اش صوتي

   .رسيد اينوئه ساتو فناناپذير است  نظر ميبه. انگار هيچ اتفاقي نيافتاده است
                                                 

  سانتيمتر145حدود .  1
  .بيماري پوستي اي كه باعث مي شود لكه هاي سفيدي روي پوست به وجود بيايد.  2
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رابرت لنگدان شك داشت اولين كسي باشد كه ساتو را از پـشت تلفـن بـا يـك مـرد                     
  . هنوز با چشمان سياه خشمگينش به او خيره شده بود مديرگيرد، اما  اشتباه مي

 كـنم از اوضـاع     خوام، خانم، من هنوز دارم سعي مي       باز هم معذرت مي   «: لنگدان گفت 
كنه پيتر سـالومون رو گرفتـه منـو گـول زد كـه        يه نفر كه ادعا مي  -اينجا سر دربيارم  

ايـن چيزيـه كـه    «. او فكس را از جيب پيراهنش درآورد» .سي بيام.امروز عصر به دي  
من شمارة عقب هواپيمايي رو كه اون فرستاد نوشتم، پـس شـايد             . قبلش برام فرستاد  

  »- تماس بگيريد و ردِ اونFAA1اگه با 
بدون اينكه حتي بـازش كنـد آن را         . دست كوچك ساتو دراز شد و برگة كاغذ را قاپيد         

كنم، و تا موقعي كه تـو   پروفسور، من دارم اين تحقيقات رو اداره مي«. پاندتدر جيبش   
كـنم تـا     خوام بدونم، بهت پيشنهاد مـي      اش شروع كني به گفتن چيزهايي كه مي        همه

  ».باهات صحبت نكردم حرف نزني
  .چرخيدفرمانده ساتو اكنون به سمت 

در حاليكه كامال به او نزديك شده بود و با چشمان ريز سياهش به او خيره شده بـود،                   
فرمانده اندرسن، ميشه بهم بگي اينجا چه خبره؟ نگهبـان در شـرقي بـه مـن                 «: گفت

  »اين حقيقت داره؟. گفت يه دست انسان روي زمين پيدا كرديد
بله، خانم، همـين چنـد دقيقـه        «. تِ روي زمين را نمايان كرد     اندرسن كنار رفت و دس    

  ».پيش
و «. ساتو طوري به دست نگاه كرد كه انگار چيزي بيشتر از تكه لباسي گمشده نيست              

  »با اينحال وقتي زنگ زدم چيزي در موردش به من نگفتيد؟
  ».دونيد من فكر كردم مي... من«
  ».نگوبه من دروغ «

خانم، اين وضـعيت  «. و خم شد، اما صدايش مطمئن باقي ماند    اندرسن زير نگاه خيرة ا    
  ».تحت كنترله

  ».واقعا شك دارم«: ساتو با همان لحن مطمئن گفت
هر كسي اين كار رو كرده احتماال اثر انگـشتي از خـودش             . يه گروه بازرسي در راهه    «

  ».به جا گذاشته
                                                 

 )Federal Aviation Agency(آژانس هواپيمايي فدرال .  1
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وش بوده كـه بـا يـه       به نظر من كسي كه اينقدر باه      «. رسيد ساتو مشكوك به نظر مي    
دست انسان از نقطة بازرسي امنيتي شما رد بشه احتماال اونقدر هم باهوش هست كه               

  ».اثر انگشتي جا نذاره
  ».شايد اين درست باشه، ولي من مسئوليت دارم كه تحقيقات رو انجام بدم«
 من اين مسئوليت رو بـه . كنم در واقع، من از اين لحظه تو رو از مسئوليتت معاف مي   «

  ».گيرم عهده مي
  » نيست، هست؟OSاينجا دقيقا حوزة «. اندرسن شق و رق شد

  ».اين يه مسئلة امنيت مليه. قطعا«
 دست پيتر؟ امنيت ملي؟: لنگدان كه شاهد گفتگوي آنها بود با حالتي گيج با خود گفت   

به . اش براي پيدا كردن پيتر هدف ساتو نيست        لنگدان احساس ميكرد كه هدف فوري     
  . كامال چيز ديگري استOSرسيد هدف رئيس  نظر مي

  »-كه براتون قائلم، خانم  امنيت ملي؟ با تمام احترامي«. اندرسن هم گيج شده بود
آخرين باري كـه بررسـي كـردم، رتبـة مـن از تـو       «: ساتو حرفش را قطع كرد و گفت    

بدون گم، و   كنم دقيقا همون كاري رو انجام بدي كه من مي          بهت پيشنهاد مي  . باالتره
  ».سؤال كردن هم انجامش بدي

امـا نبايـد حـداقل    «. اندرسن سـر تكـان داد و آب دهـانش را بـه سـختي قـورت داد                 
  »نگاري كنيم كه تأييد بشه دست متعلق به پيتر سالومونه؟ انگشت

مـن انگـشترش رو     . كنم من تأييدش مي  «: آور گفت  لنگدان با احساس اطميناني تهوع    
يـه  . هـا جديـدن    با اينحال خالكوبي  «. مكث كرد » . رو و همينطور دستش  ... شناسم مي

  ».نفر به تازگي اين كار رو باهاش كرده
. رسـيد  ساتو از موقعي كه رسيده بود براي اولين بار مضطرب به نظر مـي             » ببخشيد؟«
  »دست خالكوبي شده؟«

  ».و يه ستاره روي انگشت اشاره. يه تاج روي شستش هست«. لنگدان سر تكان داد
  .اي دور آن چرخيد كي از جيبش درآورد و به دست نزديك شد و مثل كوسهساتو عين

شه سه تا انگشت ديگـه رو ديـد، مـن مطمئـنم            همينطور، هرچند نمي  «: لنگدان گفت 
  ».هايي روي اونها هم هست خالكوبي
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فرمانـده،  «: رسيد ساتو از اين حرف كنجكاو شـده و رو بـه اندرسـن گفـت                به نظر مي  
  »هاي ديگه بندازي؟ ه نگاهي به اون انگشتميشه لطفا برامون ي

صورتش را نزديك زمـين     .  و مواظب بود آن را لمس نكند       كنار دست خم شد   اندرسن  
نوك همة  . ، خانم گه  راست مي «. هاي مشت شده را نگاه كرد      نگه داشت و زير انگشت    

  »-تونم ببينم بقيه چه ها خالكوبي دارن، هر چند خوب نمي انگشت
  ».يه خورشيد، يه فانوس، و يه كليد«: روح گفت  بيلنگدان با صدايي

و و تو دقيقا اين   «. ير نظر گرفتند  ساتو كامال به طرف او چرخيد و چشمان ريزش او را ز           
  »دوني؟ از كجا مي

هـا    تصوير يه دست، كه به اين شكل روي نوك انگـشت          «. لنگدان هم به او خيره شد     
  ».»دست رازها«معروفه به . عالمت گذاري شده باشه، يه نماد خيلي قديميه

  »اسم هم داره؟«. اندرسن يكدفعه راست ايستاد
  ».اين يكي از پر رمز و رازترين نمادهاي دنياي باستانه«. لنگدان سر تكان داد

  »كنه؟ كار مي  چهكاپيتولتونم بپرسم وسط  پس مي«. ساتو سرش را كج كرد
سوم، خانم، ازش به عنـوان يـه   طبق ر«. كرد از اين كابوس بيدار شود      لنگدان آرزو مي  

  ».شده دعوت استفاده مي
  »به چي؟... يه دعوت«: ساتو پرسيد

هـا، دسـت     بـراي قـرن  «. لنگدان به نمادهاي روي دست قطع شدة دوستش نگاه كرد      
 -اساسا، دعوتيه براي دريافت يه دانش سـرّي       . شد رازها يه دعوت مرموز محسوب مي     

  ».ز نخبگان ازش باخبرناي ا اي كه فقط عده دانش حفاظت شده
. اش بـه او خيـره شـد        هاي باريكش را زير بغل زد و با چشمان سـياه تيـره             ساتو دست 

خب، پروفسور، براي كسي كه ادعا كنه هيچ سر نخي براي دليل بـودنش در اينجـا                 «
  ».كارت تا اينجا خوب بوده... نداره
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 يـا بـه قـول       -اش وال عادي هميشگي  كاترين سالومون روپوش سفيدش را پوشيد و ر       
  .را آغاز كرد» مراحلش«برادرش 

. زند، وارد اتاق مكـانيكي شـد       اش سر مي   كاترين مانند مادري نگران كه به بچة خفته       
هـاي پـشتيبان آن بـا       و مخزندر حال كار كردن بود  پيل سوختي هيدروژني به آرامي   

  .هايشان جا گرفته بودند امنيت كامل در قفسه
مثـل هميـشه، دو     . ين طول سالن را پيمود و به سمت اتاق ذخيرة اطالعات رفت           كاتر

  واحد پشتيبان اضافي هولوگرافيـك در داخـل گنبـدي بـا دمـاي كنتـرل شـده صـدا                    
كرد، با   هاي نشكن با ضخامت سه اينچ نگاه مي        او در حاليكه از پشت شيشه     .  دادند مي

اطالعات هولوگرافيك، بـر خـالف      هاي ذخيرة     دستگاه .تمام تحقيقات من  : خود گفت 
 كه هـر  ر شبيه قطعات استريوي براق بودندنياكانشان كه به اندازة يخچال بودند، بيشت      

  .گرفتند اي ستوني قرار مي كدام بر روي پايه
 آنهـا وظيفـة     -هردوي درايوهاي هولوگرافيك آزمايشگاه او يكسان و منطبـق بودنـد          

هاي پشتيبان از يـك      بيشتر پروتكل . تندهاي يكسان كارش را داش     حفاظت از رونوشت  
ــر زمــين  ــشتيباني خــارجي در براب ــرزه، آتــش سيــستم پ ــاع   ل ــا ســرقت دف   ســوزي، ي

ـ                مي ت كردند، اما كاترين و برادرش توافق كرده بودند كه رازداري در درجـة اولِ اهمي
كـرد،    ساختمان را به يك ِسرور خـارجي واگـذار مـي           قرار دارد؛ همينكه اين اطالعات    

  .توانستند از خصوصي بودن آن اطمينان داشته باشند  نميديگر
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رفتنـد، دوبـاره از راهـرو     پـيش مـي    او راضي از اينكه همة كارها در اينجـا بـه آرامـي        
اي در آنـسوي     بهرحال، وقتي به يك سمت چرخيد، متوجه چيـز غيرمنتظـره          . برگشت

او بـا   . شـد  ي نوري ضعيف از همة تجهيزات سـاطع مـ         اون ديگه چيه؟  . آزمايشگاه شد 
 و از اينكه ديد نـور از پـشت ديـوار پلكـسي گلـسِ اتـاق       هي بيندازدعجله رفت تا نگا  
   . زند تعجب كرد كنترل بيرون مي

كاترين با سرعت طول آزمايشگاه را طي كرد، به در اتاق كنترل رسـيد              . اون اينجاست 
 انتهـاي اتـاق     اي كـه در    زن فربـه  » !پيتـر «: دويد، گفت  درحاليكه مي . و آن را باز كرد    

  »!منو ترسوندي! كاترين! اوه خداي من«. كنترل نشسته بود از جا پريد
 - ديگري در روي زمين كه اجازه داشـت بـه ايـن عقـب بيايـد       فرد تنها   -1تريش دان 

ايـن  . ها كار كنـد  آمد كه آخر هفته  تحليلگر متاسيستم كاترين بود و به ندرت پيش مي        
 م افشا در حد   العات نابغه بود و يك سند عد      موقرمز بيست و شش ساله يك طراح اط       

2 KGBامشب، ظاهرا داشت اطالعاتي را روي ديوار پالسمايي اتـاق  .  امضا كرده بود
صفحه نمايش بزرگ و مسطحي كـه شـبيه چيـزي در داخـل اتـاق كنتـرل                   -كنترل

   .كرد  تحليل مي بود3عمليات ناسا
خواسـتم قبـل از      مـي .  اينجايي دونستم تو  خوام، تا حاال نمي    معذرت مي «: تريش گفت 

  ».اينكه تو و برادرت برسيد كارم رو تموم كنم
  ».ده باهاش حرف زدي؟ دير كرده، تلفنش رو هم جواب نمي«

كنه سر  بندم هنوز داره سعي مي شرط مي «. نفي تكان داد  متريش سرش را به عالمت      
  » .فون جديدي كه بهش دادي دربياره از طرز كار اون آي

 بود و حضور تريش در اينجـا او را بـه فكـري              خوشحالخلقي تريش    خوشكاترين از   
  .انداخته بود

شايد بتوني تو يه كاري بهم كمك كني، اگه         . راستش، خوشحالم كه امشب اينجايي    «
  »اشكالي نداره؟

  ».هر چي كه باشه، مطمئنم از فوتبال بهتره«

                                                 
1  .Trish Dunne  
  ادارة پليس مخفي  شوروي سابق.  2
3  .NASA ادارة كل فضاعلوم هوانوردي ملي و  ( سازمان فضايي آمريكا(  
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ور توضيح بدم، امـا  دونم چط نمي«. كاترين نفس عميقي كشيد و به ذهنش آرامش داد  
  »...امروز، يه داستان غيرعادي شنيدم

دانست كاترين سالومون چه داستاني شنيده است، اما معلوم بود كـه او             تريش دان نمي  
چشمان خاكستري هميشگي رئيـسش دلـواپس بـه نظـر           . بودرا تحت فشار قرار داده      

 -شت گوشش زده بود و از وقتي كه وارد اتاق شده بود سه بار موهايش را پ     رسيدند مي
  . يه پوكرباز احمق .يه دانشمند برجسته.  عصبي گذاشته بود1»تل«تريش اسم آن را 

» ...ولي.  قديمييه افسانة... براي من، اين داستان مثل يه افسانه است«: كاترين گفت 
  . اي از موهايش را پشت گوشش زد  و يك بار ديگر دستهمكث كرد

  »؟يول«
  ». يه منبع موثق بهم گفته كه اين افسانه حقيقت دارهولي«. كاترين آهي كشيد

   رسه؟ كارش با اين به كجا مي» ...خيلي خب«
اش با برادرم صحبت كنم، اما به فكرم رسيد كه قبل از اين كار شايد                خوام درباره  مي«

خيلـي دوسـت دارم بـدونم كـه ايـن      . تو بتوني يه كم اين مسئله رو برام روشن كنـي     
  ».اي در طول تاريخ تأييد شده يا نه جاي ديگهافسانه تا حاال 

  »در طول تاريخ؟«
  ».اي در تاريخ هر جايي در دنيا، در هر زباني، و در هر نقطه«. كاترين سر تكان داد

ده سـال پـيش ايـن كـاري         . ولـي شـدنيه   . درخواست عجيبيه : تريش با خودش گفت   
و ديجيتـالي شـدن     امـا امـروزه، بـا وجـود اينترنـت، شـبكة جهـاني،               . غيرممكن بـود  

هاي بزرگ در دنيا، كاترين با استفاده از يك موتور جستجوي نسبتا             ها و موزه   كتابخانه
  هــاي ترجمــه و چنــد تــا كلمــة كليــدي خــوب    ســادة مجهــز بــه ارتــشي از مــاژول

  .توانست به هدفش برسد مي
ة تي آزمايشگاه در بردارنـد    هاي تحقيقا  خيلي از كتاب  » .اي نيست  مسئله«: تريش گفت 

شـد   هاي باستاني بودند، و بنابراين خيلي از اوقات از او خواسته مي            هايي به زبان   مدخل
هاي  ي را بنويسد تا زبان    ا  هاي ترجمة تشخيص كاراكترهاي نوري تخصصي      كه ماژول 

بايست تنهـا متخـصص متاسيـستم روي     او مي. گمنام را به متون انگليسي تبديل كند    

                                                 
اصطالحي است در بازي پوكر كه به تغييري در رفتار يا حاالت يكي از بازيكنان موقع بازي گفته مي شود كه ) Tell(تل .  1

  . حريف با ديدن آن مي تواند تا حدي از دست حريف باخبر شود
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هاي فريزلنـدي قـديم، ماِئـك، و         را در زبان  OCR 1هاي ترجمة    زمين باشد كه ماژول   
  .   آكادي ساخته بود

 مـؤثر،  2كردند، اما فوت و فـنِ سـاختن يـك عنكبـوت جـستجوي      ها كمك مي   ماژول
   .كننده يگانه ولي نه محدود. اش به انتخاب كلمات كليديِ درست بستگي داشت همه

 همين حاال داشت كلمـات      رسيد كاترين يك قدم از تريش جلوتر است و از          به نظر مي  
كاترين چندين كلمة كليدي نوشته بـود  . نوشت اي كاغذ مي  كليدي ممكن را روي تكه    

. اي به فكر فـرو رفـت، و بعـد چنـد تـاي ديگـر نوشـت                  كه يكدفعه مكث كرد، لحظه    
   ».خيلي خب«: سرانجام تكه كاغذ را به تريش داد و گفت

كـاترين  . مانش از حدقه بيـرون زد      و چش  ا دقت ليست كلمات كليدي را خواند      تريش ب 
خواي همـة ايـن كلمـات     مي«كنه؟ اي تحقيق مي داره راجع به چه جور افسانة احمقانه   

ايـن  . كاترين حتي اسم يكي از كلمات را هـم نـشنيده بـود   » كليدي رو جستجو كنم؟ 
كنـيم؟ كلمـه بـه       ا رو توي يه جـا پيـدا مـي         به نظرت همة اين   «اصال انگليسي هست؟  

  »كلمه؟
  ».ت دارم امتحان كنمدوس«

 است ولي حرف غ در اينجـا ممنـوع          غير ممكن گفت   تريش اگر دست خودش بود مي     
گرفـت كـه بيـشتر اوقـات         اي در نظـر مـي      كاترين آن را نيتي خطرناك در زمينه      . بود

تريش دان واقعا شك  . كرد هايي مسلم تبديل مي    هاي پيش پنداشته را به حقيقت      دروغ
  . ات كليدي براي اين مقوله موثر واقع شودداشت كه اين جستجوي كلم

  »كشه تا نتايجش به دست بيان؟ چقدر طول مي«: كاترين پرسيد
بعد از اون،   . كشه تا برنامة عنكبوت رو بنويسم و اجراش كنم         اي طول مي   چند دقيقه «

  ».شايد پونزده دقيقه طول بكشه تا عنكبوت خودش رو از پا دربياره
  »اينقدر سريع؟«. كاترين دلگرم شده بود

موتورهاي جستجوي مرسـوم اكثـر اوقـات يـك روز تمـام الزم              . تريش سر تكان داد   
داشتند تا در سرتاسر دنياي آنالين بخزند، اطالعات جديد را پيدا كنند، مضمون آنها را            

                                                 
 )Optical Character Recognition(تشخيص كاراكترهاي نوري .  1
  .   ايدر نرم افزاري است كه با خواندن صفحات اينترنت اطالعات مورد نياز كاربر را جمع آوري مي كندعنكبوت يا اسپ.  2
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ولي اين بـا آن     . خالصه كنند، و آنها را به پايگاه دادة قابل جستجوي خود اضافه كنند            
  . نوشت فرق داشت جستجويي كه تريش ميبرنامة عنكبوت 

زياد برنامـة تميـزي     . نويسم  مي واگذاركنندهمن يه برنامه به اسم      «: تريش توضيح داد  
ايه كه به موتورهاي جستجوي كساني ديگه دستور  در اصل، برنامه. نيست، ولي سريعه

 -كـار دارن  هاي داده براي جستجو يه طـرز         اكثر پايگاه . ده كه كار ما رو انجام بده       مي
بنـابراين نوشـتن يـه برنامـة عنكبـوت كـه            . ها ها، دولت  ها، دانشگاه  ها، موزه  كتابخونه

 و ازشـون  كنـه  كنه، كلمات كليديت رو وارد مـي     رو پيدا مي   اونهاموتورهاي جستجوي   
اينجوري، ما قدرت هزاران موتور جستجو رو كه هماهنـگ          . خواد كه جستجو كنن    مي

  ».دمون درمياريمكنن تحت كنترل خو كار مي
  ».پردازش موازي«. كاترين تحت تأثير قرار گرفته بود

  ».كنم هر چي پيدا كردم خبرت مي«. يه جور متاسيستم
من توي «. كاترين به پشت او زد و به سمت در راه افتاد» .خيلي ازت ممنونم، تريش«

  ».ام كتابخونه
تجو براي مهارتي كه او     نوشتن برنامة عنكبوت جس   . تريش نشست تا برنامه را بنويسد     

او هر كـاري بـراي كـاترين    . داشت كاري پست بود، ولي تريش دان برايش مهم نبود      
گاهي اوقات تريش هنوز هم بخـت و اقبـال خـوبي را كـه او را بـه       . كرد سالومون مي 

  .كرد اينجا آورده بود باور نمي
  .تو راه درازي رو طي كردي، عزيزم

ش به عنوان يك تحليلگر متاسيستم در يكـي از          همين يك سال پيش، تريش از شغل      
در سـاعات   . هاي بيشمار يك ادارة صـنعت فنـاوري پيـشرفته اسـتعفا داده بـود               اتاقك

داد و يـك وبـالگ       نويسي به صـورت آزاد انجـام مـي         اش، تعدادي كار برنامه    كاري بي
نـد   هرچ -»كاربردهاي آيندة تحليل متاسيستم محاسباتي     «-دربارة صنعت راه انداخت   

  .سپس يك شب تلفنش زنگ زد. شك داشت كسي آن را بخواند
  »تريش دان؟«:  مؤدبانه پرسيد،صداي زني

  »شه لطفا خودتون رو معرفي كنيد؟ بله، مي«
  ».اسم من كاترين سالومونه«
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 -من تازه كتاب شما رو خوندم      «كاترين سالومون؟ . تريش تقريبا بالفاصله ضعف كرد    
  »!اش توي وبالگم نوشتم  و درباره- دانش باستانيمدخلي جديد به: علوم نوئتيك

  ».به همين خاطر تماس گرفتم. دونم بله، مي«: زن با مهرباني جواب داد
حتي دانشمندهاي برجسته هـم تـوي گوگـل      . البته كه همينطوره  : تريش با خود گفت   

  .كنن دربارة خودشون جستجو مي
سازي متاسيستم   دونستم مدل  نمي. وبالگ شما منو مجذوب كرد    «: كاترين به او گفت   

  ».اينقدر پيشرفت كرده
اي يه فناوري انفجـاري بـا        هاي داده  بله، خانم، مدل  «: تريش با حالتي بهت زده گفت     

  ».كاردبردهاي وسيع هستن
  تا چندين دقيقه، دو زن راجـع بـه كـار تـريش در متاسيـستم گـپ زدنـد، و در مـورد                   

يني فيلدهاي اطالعـاتي بـزرگ بحـث        اش در تحليلگري، مدل سازي، و پيش ب        تجربه
  .كردند

امـا اونقـدري ازش     . مطمئنا، كتـاب شـما از درك و فهـم مـن خارجـه             «: تريش گفت 
  ».فهميدم كه يه نقطة اشتراك با كار متاسيستمم توش ببينم

تونـه مطالعـة علـوم       سازي متاسيستم مـي    وبالگتون نوشته بود كه شما معتقديد مدل      «
  »نوئتيك رو دگرگون كنه؟

  ».تونه علوم نوئتيك رو به علم واقعي تبديل كنه من معتقدم متاسيستم مي. طعاق«
  »؟...علم واقعي؟در مقايسه با«: تند شد  لحن كاترين كمي

  ».اسرارآميزه... اِ، منظورم اينه كه علوم نوئتيك بيشتر«. اوه لعنتي، اشتباه كردم
  ».گن و ميمردم هميشه همين. كنم راحت باش، شوخي مي«. كاترين خنديد

 حتي موسسة علوم نوئتيك در كاليفرنيا هم ايـن  .تعجبي نداره: كاترين با خودش گفت   
 و آن را بـه عنـوان مطالعـة     به زباني پيچيـده توصـيف كـرده بـود    رشته را محرمانه و 

 آنچه براي احساسات طبيعي و ورايدستيابي مستقيم و فوري نوع بشر به دانشي كه «
  .تعريف كرده بود» رس استقدرت استدالل ما قابل دست

 Nous، از كلمـة يونـاني باسـتان         )نوئتيـك  (Noeticتريش ياد گرفته بود كه كلمـة        
ترجمـه  » آگاهي فطري«و » دانش دروني« كه به طور كلي به     -دوش مشتق مي ) ِخرَد(

  . شده بود
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تونـه بـه     مند شدم، و اينكه چقدر مـي       من به كار متاسيستم شما عالقه     «: كاترين گفت 
امكـانش هـست كـه همديگـه رو         . كنم مـرتبط بـشه     اي كه دارم روش كار مي      هپروژ

  » .ببينيم؟ دوست دارم از مغز شما بهره ببرم
 زنـگ  1مثل اين بود كه ماريا شـاراپووا خواد از مغز من بهره ببره؟  كاترين سالومون مي  

  .بزند و از آدم بپرسد كه چطور بايد به توپ تنيس ضربه زد
دي درِ خانة تريش آمد و يك زن جذاب و بلندباال با شـلوار جـين   روز بعد وولووي سفي 
بـا نالـه    . تريش بالفاصله احساس كرد قدش دو فوت شده اسـت         . آبي از آن پياده شد    

 و اونوقت من بايد اعتقاد داشته باشم كـه خـدا   -باهوش، ثروتمند، و الغر   . عاليه: گفت
  .را آسوده كرداما ظاهر متواضع كاترين بالفاصله خيال تريش خوبه؟ 

  .آن دو در ايوان عقبي بزرگ تريش كه به قطعه ملك مجللي مشرف بود نشستند
  ».خيلي قشنگهات  خونه«: كاترين گفت

هايي رو كه نوشته بودم     توي دانشگاه شانس آوردم و جواز چند تا از نرم افزار          . ممنون«
  ».گرفتم

  »در مورد متاسيستم؟«
هـاي   عد از وقايع يازده سپتامبر، دولت توي پايگـاه        ب. يه نمونة پيشرو براي متاسيستم    «

هـاي غيرنظـامي، تلفـن همـراه،          ايمـل  -آورد دادة بزرگ اختالل و قطعي به وجود مي       
ي كـه بـه ارتباطـات       ا   چون دنبـال كلمـات كليـدي       -ها اس، وب سايت  .ام.فكس، اس 

ـ    قطعه نرم افزار نوشتم كه       بنابراين يه . كشيد شدن بو مي   تروريستي مربوط مي   ا بـه اون
و ... داد كه فيلدهاي اطالعاتي رو در عرض چند ثانيه پـردازش كـنن             اين اجازه رو مي   

افزار  در اصل، نرم  «. لبخندي زد » .ازش يه محصول اطالعاتي اضافي رو بيرون بكشن       
  ».داد كه دماي آمريكا رو بسنجن من بهشون اين اجازه رو مي

  »ببخشيد؟«
منظورم اينه كه كميـت  . دونم وونگي ميرسه، ميآره، به نظر دي«: تريش خنديد و گفت   

خواستي، يـه جـور فـشارسنج آگـاهي          اگه مي . كرد حالت احساسي كشور رو تعيين مي     
تريش توضيح داد كه چطور، با استفاده از يك فيلد اطالعاتي » .كرد جهاني رو ارائه مي

 كليـدي  كلمـات » تـراكم رويـداد  «شد حالت كشور را بر اساس    از ارتباطات كشور، مي   
                                                 

1  .Maria Sharapovaتنيس باز زن اهل كشور روسيه  
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 ،تـر  دوران خـوش  . معين و نشانگرهاي احساسي در فيلدهاي اطالعاتي، تـشخيص داد         
مثال در يك رويداد حملـة      . تري هم داشت، و دوران پردغدغه برعكس آن        زبان خوش 

توانست از فيلدهاي اطالعـاتي بـراي سـنجيدن تغييـر در روح و               تروريستي، دولت مي  
ري در فشار احـساسي ايـن واقعـه بـه رئـيس             روان آمريكا استفاده كند و آگاهي بيشت      

  . جمهور بدهد
پـس در اصـل     . كننـده اسـت    مسحور«: خاراند، گفت  اش را مي   كاترين در حاليكه چانه   

  ».طوري كه انگار يه ارگانيسم تكيه... كنيد داريد جمعيتي از افراد رو آزمايش مي
مـثال بـدن    .  شده يه نهاد تكي كه با حاصل جمع اجزاش تعيين        . يه متاسيستم . دقيقا«

ها و اهداف متفاوتي تشكيل شده، ولي بـه عنـوان            ها سلول، با ويژگي    انسان از ميليون  
  ».كنه يه نهاد تكي كار مي

  اي از   هـا يـا دسـته      اي از پرنـده    مثـل رمـه   «. كاترين بـا شـوق و ذوق سـر تكـان داد           
  ».يگيم همگرائي يا در هم پيچيدگ ما بهش مي. كنن ها كه با هم حركت مي ماهي

تريش احساس كرد مهمان مشهورش كم كم دارد پتانسيل برنامه نويـسي متاسيـستم      
نرم افزار من براي ايـن      «: تريش توضيح داد  . بيند را در رشتة علوم نوئتيكِ خودش مي      

ده رو  هـاي بـا مقيـاس گـستر         كمك كنه بحران   يهاي دولت  طراحي شد كه به سازمان    
ـ           هـايي مثـل      بحـران  -كـنش نـشون بـدن     ا بـه خـوبي وا     بهتر ارزيابي كـنن و بـه اون

. مكـث كـرد   » .ا ملي، تروريسم، و از ايـن جـور چيـز          هاي گير، فاجعه  هاي همه  بيماري
شايد ... هاي ديگه ازش استفاده كرد     البته، هميشه پتانسيلي هست كه ميشه در جهت       «

هاي ملـي و پيـشبيني نتيجـة انتخابـات ملـي يـا بـازار                 مثال گرفتن يه عكس از نيت     
  ».بورس

  ».رسه برنامة قدرتمندي به نظر مي«
  ».دولت هم همين نظر رو داشت«: تريش به سمت خانة بزرگ اشاره كرد و گفت

تونم راجع   تريش، مي «. چشمان خاكستري كاترين اكنون بر روي او متركز شده بودند         
  »به وضعيت اخالقي دشواري كه كار تو به وجود آورده سؤال كنم؟

  »منظورتون چيه؟«
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افزاري ساختي كه به راحتـي ميـشه ازش سوءاسـتفاده            اينه كه تو قطعه نرم    منظورم  «
كساني كه اونو دارن به اطالعات قدرتمندي دسترسي دارن كه براي هـر كـسي               . كرد

  »ي بهت دست نداد؟ا موقع ساختن اون هيچ احساس دودلي. قابل دسترسي نيست
يـه برنامـة    ... قي بـا مـثال    نرم افزار من هيچ فر    . البته كه نه  «. تريش چشم به هم نزد    

هاي اوليـه    بعضي از كاربرها باهاش تمرين پرواز مأموريت كمك       . شبيه ساز پرواز نداره   
  هـا باهـاش تمـرين برخـورد            بعـضي از كـاربر    . كـنن  توي كشورهاي توسعه نيافته مي    

دانـش يـه ابـزاره، و مثـل همـة           . كـنن  ها رو مي   هاي مسافربري با آسمان خراش     جت
  »    .ت خود كاربرهاست كه باهاش چكار كننابزارها، دس

پس بذار يه سـؤال فرضـي       «. كاترين كه تحت تأثير قرار گرفته بود به عقب تكيه داد          
  ».ازت بپرسم

  .اي شغلي تبديل شده است تريش يكدفعه احساس كرد گفتگويشان به مصاحبه
ا تـريش    و آن را باال گرفت ت      يك دانه شن كوچك از زمين برداشت      كاترين خم شد و     

رسه كه كار متاسيستمِ تو در اصل بهت اين اجـازه رو ميـده     به نظرم مي  «: گفت. ببيند
  ».با وزن كردن دونه دونة اونها... كه وزن تمام يه ساحل شني رو حساب كني

  ».بله، اساسا درسته«
، ولي  يه جرم خيلي كم داره    . ن جرم داره  دوني، اين دونة كوچيك ش     همونطور كه مي  «

  ».م دارهبهرحال جر
  .تريش سر تكان داد

از طـرف ديگـه،     . كنـه   رو اعمال مـي    جاذبهو چون اين دونة شن جرم داره، بنابراين         «
  ». كه احساس بشه، ولي وجود دارهتر از اونهكوچيك

  ».درسته«
هاي شن رو بيـاريم و بـذاريم         حاال، اگه ما چندين تريليون از اين دونه       «: كاترين گفت 

ـ       در بيان  ماه... ه شكل مثال  همديگه رو جذب كنن تا ب      ا ، اونوقت جاذبة تركيب شدة اون
مـون   ها رو حركت بده و جريانات رو در سراسر سياره          اونقدري هست كه تمام اقيانوس    

  ».عقب و جلو كنه
  كــشد، ولــي از آنچــه داشــت گــوش  دانــست ايــن بحــث بــه كجــا مــي تــريش نمــي

  .آمد كرد خوشش مي مي
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اگه بهت  . پس بذار يه فرضيه رو مطرح كنم      «:  گفت كاترين دانة شن را دور انداخت و      
  در حقيقت جرمي  ... گيره هر فكر كوچيكي كه توي ذهنت شكل مي       ... بگم كه يه فكر   

اي از ايـن     چـه نتيجـه   . ؟ البته، يه جرم كوچيك، ولـي بهرحـال جـرم          گي   مي داره چي 
  »گيريم؟ مي
ري جرم داشته باشـه،     اگه يه فك  ... گيريم اينه كه   ؟ خب، نتيجة آشكاري كه مي     افرض«

  ».تونه چيزها رو به طرف خودش بكشونه كنه و مي پس يه فكر، جاذبه رو اعمال مي
اگـه تعـداد زيـادي از مـردم         . حاال يه قـدم ببـرش جلـوتر       . آفرين«. كاترين لبخند زد  

فكرشون رو روي يك چيز متمركز كنن چي ميشه؟ همة رويدادهاي همـون فكـر در                
و . كنه بـه زيـاد شـدن       و جرم انباشتة اين فكر شروع مي       شن يك فكر واحد ادغام مي    

  ».كنه  جرمش افزايش پيدا ميبنابراين
  ».خب«
اي از افراد شروع كنن به فكر كردن راجع به يك چيز، نيروي       اگه تعداد كافي  ... يعني«

كاترين چـشمكي  » .كنه و نيروي واقعي رو اعمال مي... شه جاذبة اون فكر ملموس مي   
  ».ه تأثير قابل توجهي روي دنياي مادي ما داشته باشهتون و مي«. زد
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  19فصل 
  

 اينوئه ساتو دست به سينه ايستاده بود و چشمانش را با شك و ترديد به لنگـدان                  مدير
اون گفـت   «. كـرد  دوخته بود و آنچه را به او گفته بود در ذهنش تجزيه و تحليل مـي               

 چكـار كـنم،     ايـن بـاز كنـي؟ حـاال مـن بايـد بـا             خواد يه مدخل باسـتاني رو        ازت مي 
  »پروفسور؟

  او دوباره حـالش بـد شـده بـود و سـعي             . هايش را باال انداخت    حالي شانه  لنگدان با بي  
ـ   «. ة دوسـتش نگـاه نكنـد      كرد به دست قطع شد     مي يـه مـدخل    . و گفـت  دقيقـا همين

چ مدخلي من بهش گفتم از هي . كه يه جايي توي اين ساختمون مخفي شده       ... باستاني
  ».خبر ندارم

  »توني پيداش كني؟  ميتوكنه  پس چرا فكر مي«
 لنگدان بـه انگـشت رو بـه    .ده اون گفت پيتر راه رو نشون مي» .معلومه، چون روانيه  «

باالي پيتر نگاه كرد، و دوباره احساس كرد كه از بازي با كلمات گروگـانگير آزارگـر او     
 لنگدان ديگر اجـازه داده بـود نگـاهش          .ده پيتر راه رو نشون مي    . شكست خورده است  

يـه مـدخل؟ اون بـاال؟    . مسير اشارة انگشت را به طرف گنبد باالي سرش دنبال كنـد     
  .رواني

دونـست مـن     مردي كه به من زنگ زد، تنها كسي بود كه مي          «: لنگدان به ساتو گفت   
 ميام، پس هر كس بهتـون خبـر داده كـه مـن امـشب اينجـا                  كاپيتولامشب دارم به    

  »-كنم پيشنهاد مي. م، همون آدم خودتونههست
اينكه من اطالعاتم رو از كجـا آوردم بـه          «: ساتو با صداي تيزش حرف او را قطع كرد        

اولويت اول من در حال حاضر اينه كه با اين مرد همكاري كـنم، و               . شه تو مربوط نمي  
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كـه اون  تونه چيـزي رو   من اطالعاتي دارم مبني بر اينكه تو تنها كسي هستي كه مي         
  ».خواد، بهش بده مي

  ».و اولويت اول من اينه كه دوستم رو پيدا كنم«: لنگدان با لحني نااميد جواب داد
اگه بخـوايم   «: ساتو كه معلوم بود صبرش تمام شده است نفس عميقي كشيد و گفت            

 بـا اون شخـصي كـه        -كار داريـم، پروفـسور    دا كنيم، فقط يه راه    آقاي سالومون رو پي   
وقتمـون  «. ساتو به ساعتش نگـاه كـرد      » .نه اون كجاست همكاري كنيم    دو ظاهرا مي 

هـاي ايـن     تونم بهت اطمينان بدم كه ضـروريه هرچـه سـريعتر خواسـته             مي. محدوده
  ».شخص رو برآورده كنيم

چطوري؟ با پيدا كردن و باز كردن يه مدخل باسـتاني؟ هـيچ       «: لنگدان ناباورانه پرسيد  
  ». اين يارو ديوونه است. ساتومديرمدخلي در كار نيست، 

اين ديوونة شـما امـروز      ... بايد اشاره كنم كه   «. ساتو به يك قدمي لنگدان نزديك شد      
او مـستقيم بـه لنگـدان       » .فريـب داده  اي دو نفر آدم باهوش رو        صبح به طرز ماهرانه   

گيريم كـه خـط      توي شغل من، ما ياد مي     «. خيره شد و بعد نگاهي به اندرسن انداخت       
عاقالنه است كه يـه كـم بـه ايـن مـرد احتـرام               . ديوانگي و نبوغ قرار داره    نازكي بين   

  ».بذاريم
  »!اون دست يه نفر رو قطع كرده«
و . تونه كار يه شخص نامتعهد يا نامطمئن باشه        اين نمي . منظور من هم دقيقا همينه    «

ـ  . توني كمكش كني   تر، پروفسور، معلومه كه اين مرد معتقده تو مي         از اين مهم   و اون ت
  ». و حتما دليلي داشته كه اين كار رو كرده-رو اين همه راه به واشنگتن آورده

تـونم ايـن    كنـه مـن مـي    اون گفت تنها دليلي كه فكـر مـي      «:  گفت جوابلنگدان در   
  » .تونم بازش كنم رو باز كنم اينه كه پيتر بهش گفته من مي» مدخل«
  » حرفي بزنه؟چنينبايد و اگه اين حقيقت نداره چرا پيتر سالومون «
اون گيج شـده    . اگر هم گفته، تحت اجبار گفته     . من مطمئنم پيتر چنين چيزي نگفته     «

  ».يا شايد هم ترسيده بوده... بوده
همين باعث شده آقاي    . گن شكنجة بازجويي، و كامال مؤثر هم هست        بهش مي . بله«

 روش  كه انگار خودش شخصا اينزد ساتو طوري حرف مي  » .سالومون حقيقت رو بگه   
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توني مدخل رو    كنه تنها تو مي    توضيح نداد كه چرا پيتر فكر مي      «. را تجربه كرده است   
  » باز كني؟

  .نفي تكان دادملنگدان سرش را به عالمت 
پروفسور، اگه شهرت تو و پيتر سالومون واقعا درست باشه، پس هر دوتون با هم بـه                 «

در تمـام  .  و از ايـن جـور چيـزا    راز، تاريخ سرّي، تصوف،-اين جور چيزها عالقه داريد   
از يـه مـدخل سـري در          هايي كه با پيتر داشتيد، اون هيچوقت يه بار هم اسمي           بحث

  »سي نبرد؟ .واشنگتن دي
   دارد ايـن سـؤال را از او         CIAشـد كـه يـك مـأمور رده بـاالي             لنگدان باورش نمـي   

اي صـحبت   رمانهمن و پيتر راجع به مسائل تقريبا مح. از اين بابت مطمئنم   «. پرسد مي
گفت يه مدخل باستاني اصال در هر جايي مخفي          كنيم، ولي باور كنيد، اگه بهم مي       مي

مخصوصا مدخلي كه به رازهـاي      . اي از سرش بكنه    گفتم بره يه معاينه    شده بهش مي  
  ».باستاني راه داره

 بـه چـه     دقيقـا ببخشيد؟ اين مرد بهت گفت كه اين مدخل         «. ساتو سرش را بلند كرد    
  » راه داره؟چيزي

دسـت رازهـا دعوتيـه      «. لنگدان به سمت دست اشاره كرد     » .گفت بله، ولي نبايد مي   «
 دانـش   -براي گذشتن از يه مدخل سرّي و بـه دسـت آوردن دانـش سـري باسـتاني                 

  ».يا دانش گمشدة تمام اعصار... گن رازهاي باستاني قدرتمندي كه بهش مي
  ».شنيديمخفي شده پس تو دربارة رازي كه اون معتقده اينجا «
  ».اش شنيدن ها درباره شناس خيلي از تاريخ«
  »توني بگي اين مدخل وجود نداره؟ پس چطور مي«
 شـنيديم،  2 و شانگري ال1با احترام، خانم، بايد بگم كه همة ما در مورد چشمة جواني        «

  ».ولي به اين معني نيست كه اينا وجود دارن
  .ها را قطع كردسيم اندرسن حرف آن خش بلند بي صداي خش

  »رئيس؟«: سيم گفت صداي داخل بي
                                                 

گفته مي شود اين چشمه در ايالت       . اش را باز مي يابد      چشمه اي افسانه اي كه مشهور است هر كسي از آب آن بنوشد جواني             .  1
 .  ريدا واقع شده است، و داستان هايي كه در مورد اين چشمه نقل مي شود يكي از ماندگارترين داستان هاي اين ايالت استفلو

نام سرزميني خيالي است كه در كتاب افق گمشده اثر جيمز هيلتون انگليـسي توصـيف شـده                  ) Shangri-La(شانگري ال   .  2
  . برند و عمري پايان ناپذير دارنداست و ساكنان آن در خوشخبختي ابدي به سر مي
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  ».اندرسن هستم«. سيم را از سر كمرش برداشت اندرسن بي
هيچ كسي كـه بـه ايـن مشخـصات     . ها رو تموم كرديم  قربان، جستجوي تمام زمين   «

  »اي نيست، قربان؟ دستور ديگه. بخوره اينجا نيست
كه انتظار يك سـرزنش را از سـوي   اندرسن نگاه سريعي به ساتو انداخت، و معلوم بود      

رسن از لنگدان و سـاتو  اند. اي به موضوع ندارد رسيد ساتو عالقه او دارد، اما به نظر مي   
  . سيمش صحبت كرد  و آهسته در بيفاصله گرفت

گي رازي كـه اون معتقـده        تو مي «. تمركز ثابت ساتو همچنان روي لنگدان باقي ماند       
  »همه ؟يه تو... توي واشنگتن پنهان شده

در واقـع، معمـاي     . يه افـسانة خيلـي قـديمي      «. لنگدان به عالمت تأييد سر تكان داد      
  ».هزاران سال قدمت داره. گرده رازهاي باستاني به دوران قبل از مسيحيت برمي

  »هاست؟   هم سر زبونهنوزو با اين وجود «
ن بارهـا   لنگدا» .اين هم مثل همون باورهايي كه به همين اندازه غيرمحتمل هستن          «

هايي در بـر دارنـد كـه         هاي جديد داستان    كرد كه اكثر آيين    به شاگردانش يادآوري مي   
همه چيز از موسي كه دريـاي سـرخ را          : شود بررسي علمي دقيقي روي آنها انجام نمي      

 كه با استفاده از عينكي جادويي كتاب مـورمن          1تا جوزف اسميت  ... شكافته بود گرفته  
پـذيرش  . 2اي در شمال نيويرك ترجمه كرده بود       دفن شده را از روي صفحات طاليي      

  . يه تصور دليل بر صحت و اعتبار اون نيست  عمومي
  »ان؟ رازهاي باستاني چي... پس دقيقا اين. كه اينطور«

به طـور خالصـه، رازهـاي       «اي وقت داري؟   يه چند هفته  . لنگدان نفسش را بيرون داد    
آوري  شد كه سـالها پـيش جمـع         مربوط مي  هاي سرّي  اي از دانش   باستاني به مجموعه  

                                                 
رهبر ديني و بنيانگذار نهضت قديس روز متـأخر يـا همـان مورمنيـسم     ) Joseph Smith) (1844-1805(جوزف اسميت .  1

مأموريت او بازيابي كليساي مسيحي اصلي كه گفته مـي   . است، كه پيروانش اظهار مي كردند كه او اولين پيامبر روز متأخر است            
 .له بعد از مرگ حواريون عيسي به خاطر ارتداد گم شده است و همينطور نوشتن كتاب مورمن بودشد بالفاص

 ساله بوده است فرشته اي از طرف خدا به نام موروني بر او ظاهر مي شود و به او مـي      17طبق گفتة چوزف اسميت وقتي او       .  2
بر روي صفحاتي از طال حكاكي شده اند در تپـه اي در ويـن          گويد كه مجموعه اي از متون باستاني كه توسط پيامبران باستاني            

 سال قبـل از تولـد عيـسي مـسيح از     600اين نوشته ها مردمي را توصيف مي كنند كه خدا آنها را . كانتي نيويورك دفن شده اند 
يـن نوشـته هـا را دفـن     طبق گفتة راوي، موروني در ميان اين مردم آخرين نفر بود و ا. اورشليم به نيمكرة غربي هدايت مي كند      

 سـپتامبر  22اسميت اظهار كرده بود كه مي بايست هـر سـال در   . كرده بود، و خدا وعده داده بود آنها را در روز متاخر مطرح كند            
 به او اجازه داده شد صفحات را بيرون بياورد و راهنمايي 1827روي تپه با موروني مالقات كند و اينكه بعد از چهار سال در سال              

 .                                      اين كتاب قديمي ترين كتابي است كه نهضت قديس روز متأخر را تعريف مي كند. ه آنها را به انگليسي ترجمه كندشد ك
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هاي مجذوب كنندة اين دانش اينه كه ظاهرا كـارگزارانش رو            يكي از جنبه  . شده بودن 
هاي قدرتمندي دست پيدا كنن كه توي ذهن انـسان، خوابيـده             كرد به توانايي   قادر مي 
بـستن كـه     فكري كه صاحب اين دانش بودن پيمان مي        استادان روشن . مونن باقي مي 

اونو از تودة مردم پنهان نگه دارن چون براي مردم عـادي زيـادي قـوي و خطرنـاك                   
  .شد محسوب مي

  »خطرناك از چه لحاظ؟«
داريـم   ها دور نگه مي    اين اطالعات به همون دليلي كه ما كبريت رو از دسترس بچه           «

ولـي  ... تونه روشنايي رو فراهم كنـه      هاي درست، آتش مي    توي دست . شدن پنهان مي 
  ».تونه شديدا مخرب باشه هاي اشتباهي، آتش مي دستتوي 

بگو ببينم، پروفسور، تو معتقدي كه      «. ساتو عينكش را درآورد و با دقت به او نگاه كرد          
  »تونه واقعا وجود داشته باشه؟ چنين اطالعات قدرتمندي مي

مـسئلة رازهـاي باسـتاني هميـشه بزرگتـرين       . لنگدان مطمئن نبود چطور جواب بدهد     
ي در دنيا حول محور     ا  در واقع هر سنت سرّي    . اش در دانشگاه بود     دوران كاري  معماي

اي وجود دارند كه اين توانايي را دارند كه          هاي محرمانه   كه دانش  چرخيد  مياين تصور   
 1آي چينـگ  فـال ورق و     : ها نيروهايي سرّي و تقريبـا خداگونـه القـاء كننـد            به انسان 

اي  دادند؛ علم كيميا توسط سنگ كيمياي افـسانه  ا ميه توانايي ديدن آينده را به انسان    
هـاي   داد طلـسم    بـه كـارگزاران پيـشرفته اجـازه مـي          2داد؛ ويكا  ها ابديت مي   به انسان 

  . يافت فهرست همينطور ادامه مي. قدرتمندي را اجرا كنند
 -ها را انكار كند      توانست پيشينة تاريخي اين سنت     لنگدان به عنوان يك فرهنگي نمي     

ها  كردند كه باستاني    به وضوح اشاره مي    و هنري كه حقيقتا   جينة اسناد، آثار مصنوع     گن
ها، و نمادهـا در آن شـريك    دانش قدرتمندي داشتند كه فقط به واسطة تمثيل، افسانه      

كرد كه فقط آنهايي كه به طور صـحيح عـضو انجمـن              شدند، و اين را تضمين مي      مي

                                                 
1  . I Chingنام يك كتاب چيني باستاني كه داراي نمادها و متوني است كه از آنها براي طالع بيني استفاده مي شود 
 1954ديني نئوپگاني است كه در خيلي از كشورهاي سرتاسر جهان يافت مـي شـود و اولـين بـار در سـال                    ) Wicca(ويكا  .  2

او ادعا مي كرد كه اين . براي عموم شناسايي شد) Gerald Gardner(توسط يك كارمند دولت انگليسي به نام جرالد گاردنر 
يك دين جادوگري قديمي است، كه به مدت صدها سال پنهان باقي            دين كه خودش تازه به آن وارد شده است، ابقايي مدرن از             

 . مانده است و از پگانيسم اروپاي قبل از مسيحيت سرچشمه مي گيرد
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 فردبا اين وجود لنگدان، به عنوان يك        .  يابند توانستند به قدرت آن دست     شدند مي  مي
  .بين و شكاك، قانع نشده باقي ماند واقع

من تا حاال هيچ چيزي توي دنيـا        . فرض كنيم من آدم شكاكي هستم     «: به ساتو گفت  
 يـه كهـن الگـوي       -نديدم كه اشاره كنه رازهاي باسـتاني چيـزي جـز افـسانه باشـن              

 بود نيروهـاي    ممكنها   اد كه اگه براي انسان    به نظر من اينطور مي    . اساطيري تكراري 
رو    تاريخ هيچ آدمي   لي تا حاال  و. داشت آسا به دست بيارن، يه مدركي وجود مي        معجزه

  ».هاي فوق بشري به ما نداده  با قدرت
  ».اين كامال حقيقت نداره«. ساتو ابروهايش را باال انداخت

ي بـشري وجـود   ياندم مذهبي، خدا و متوجه شد كه براي خيلي از مرلنگدان مردد ماند 
كـرده   لصيمـسلما، خيلـي از افـراد تحـ        «: گفت. ترين آن عيسي است    دارد، كه بديهي  

  ».هستند كه معتقدن اين دانشِ نيرودهنده واقعا وجود داره، ولي من هنوز قانع نشدم
پيتر سالومون يكـي از اون      «: ساتو نگاهي به سمت دستِ روي زمين انداخت و پرسيد         

   »افراده؟
پيتر مال يه تبار خانوادگيه كه هميشه       «. لنگدان تحمل نگاه كردن به دست را نداشت       

  ».اشتياق شديدي براي همة موضوعات باستاني و سرّي داشته
  »اين يه بله بود؟«: ساتو پرسيد

دم كه حتي اگر هم پيتر معتقد باشـه رازهـاي باسـتاني واقعيـت                بهتون اطمينان مي  «
سـي مخفـي     .ونا از طريق يه جور مدخل كه در واشنگتن دي         دارن، معتقد نيست كه ا    

فهمه، كـه ايـن چيزيـه كـه          اون نمادگري استعاري رو مي    . شده قابل دسترسي هستن   
  ».فهمه گروگانگيرش نمي
  ». استاستعارهپس تو معتقدي كه اين مدخل يه «. ساتو سر تكان داد

 يه مدخل سرّي  -يلي رايجه يه استعارة خ  . بهرحال، از نظر فرضي   . البته«: لنگدان گفت 
هـا بناهـاي    هـا و گـذرگاه   مدخل. كه هر كسي براي روشن فكر شدن بايد ازش بگذره      

دنبـال يـه مـدخل      . دن اي رو نشون مـي     كننده رايجي هستن كه مناسك گذر دگرگون     
  ».واقعي گشتن مثل اينه كه سعي كني درهاي حقيقي بهشت رو پيدا كني

ولي مثل اينكه كسي كه «. كند  اين موضوع فكر مياي به به نظر رسيد كه ساتو لحظه 
  ». رو باز كنيحقيقيتوني يه مدخل  آقاي سالومون رو گرفته معتقده تو مي
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اون همون اشتباهي رو مرتكب شده كـه خيلـي   «: لنگدان نفسش را بيرون داد و گفت  
ان كيميـاگر » . اشتباه گرفتن استعاره با يه حقيقت واقعي-شن ها مرتكب مي   از متعصب 

 و  دند تا سرب را به طال تبديل كنند       قديم هم به همين گونه، بيهوده زحمت كشيده بو        
هيچوقت نفهميده بودند كه تبديل سرب به طال چيزي جز يك استعاره براي اسـتفاده            

 يعني تبديل يك ذهـن ُكنـد و جاهـل بـه      -از استعدادهاي دروني واقعي انسان نيست     
  .ذهني روشن و تابناك

خواد جاي يـه جـور مـدخل رو     اگه اين مرد از تو مي«. ست اشاره كرد  ساتو به سمت د   
گه چطور پيداش كني؟ ديگه اين همـه نمـايش           براش پيدا كني، چرا راحت بهت نمي      

  »براي چيه؟ چرا يه دست خالكوبي شده رو به تو داده؟
، بـه   خـب «. كننده بود  لنگدان همين سؤال را از خودش پرسيده بود و جواب آن نگران           

رسه مردي كه ما باهاش طرفيم، عالوه بر داشتن تزلـزل روحـي، خيلـي هـم                  مي نظر
كنه كـه اون خيلـي تـوي رازهـا و همينطـور              اين دست ثابت مي   . تحصيل كرده است  

  ».حاال دونستن تاريخچة اين سالن به كنار. قوانين رازداري تبحر داره
  ».فهمم نمي«
. ل با تشريفات باستاني انجام شدن     تمام كارهايي كه اون امشب كرده با مطابقت كام        «

طبق روايات، دست رازها يه دعوت مقدسه، و به همين خـاطر بايـد تـوي يـه مكـان                    
  ».مقدس قرار بگيره

 آمريكاست، پروفسور، نه يه معبد      ي كاپيتول روتاندااينجا  «. چشمان ساتو باريك شدند   
  ».مقدس براي رازهاي پنهان باستاني

شناسم كه با حرف شـما   ها رو مي  دان  من خيلي از تاريخ    در واقع، خانم،  «: لنگدان گفت 
   ».مخالفن

در همان موقع، در آنسوي شهر، تريش دان در مقابل نور درخـشان ديـوار پالسـمايي،     
سازي عنكبوت جستجو را به پايان رساند و پـنج           او كار آماده  . داخل مكعب نشسته بود   

  .دكلمة كليدي را كه كاترين به او داده بود تايپ كر
  .  رسيم به جايي نمي

www.mybook.ir



 

 

  و به طور مؤثري يك بـازي بيني برنامة عنكبوت را اجرا كرد      احساس خوش   او با كمي  
  كلمات، با سرعتي كوركننده در حال مقايسه شـدن بـا           .  جهاني را شروع كرد    بازي  ورق

  .گشتند هاي سراسر جهان بودند و دنبال يك مطابقت مناسب مي نوشته
اي است، ولي  ا در اين فكر بود كه اين جريان در چه باره      تريش دستش خودش نبود ام    

ها هرگز به معني فهميدن كل ماجرا  به اين نتيجه رسيده بود كه كار كردن با سالومون       
   .نيست
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  20فصل 
  

صـورت  .  شب 7:58: رابرت لنگدان با حالتي عصبي نگاهي دزدكي به ساعتش انداخت         
مـا  . من بايد پيتـر رو پيـدا كـنم   . م نتوانست او را خوشحال كندخندان ميكي ماوس ه 
  .كنيم داريم وقت رو تلف مي

  .ساتو چند لحظه به كناري رفته بود تا تماسي بگيرد، اما اكنون نزد لنگدان برگشت
  »پروفسور، كاري داري كه من مانعت شده باشم؟«

ط شـديدا بـراي پيتـر       نه، خانم، فق  «: لنگدان آستينش را روي ساعتش انداخت و گفت       
  ».نگرانم

توني براي پيتر بكني اينـه       دم بهترين كاري كه مي     فهمم، ولي بهت اطمينان مي     مي«
  ».كه به من كمك كني نيت گروگانگيرش رو بفهميم

 اطالعـاتي را  OSكرد تا موقعي كـه رئـيس        لنگدان زياد مطمئن نبود، اما احساس مي      
   .فت از او نگيرد جايي نخواهد رخواهد كه مي

 اشاره كردي كه اين سالن از نظر اين رازهـاي باسـتاني             ه پيش چند لحظ «: ساتو گفت 
   »يه جورايي مقدسه؟

  ».بله، خانم«
  ».برام توضيح بده«

او چنـدين تـرم     . دانست كه بايد كلماتش را با صرفه جـويي انتخـاب كنـد             لنگدان مي 
 و فهرسـت    بـود   سي تـدريس كـرده     .كامل را دربارة نمادگري رمزي در واشنگتن دي       

  . تنها در همين ساختمان وجود داشت،تقريبا پايان ناپذيري از مراجع رمزي
  . آمريكا گذشتة پنهاني داره
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كـرد، شـاگردانش از اينكـه        هر وقت لنگدان در مورد نمادشناسي آمريكا سخنراني مي        
هاي حقيقي نياكان كشورمان به هيچ وجه ربطي بـه آنچـه اكنـون               فهميدند آرمان  مي
  .شدند د، مبهوت ميكردند ندار ي از سياستمداران ادعا ميخيل

  .سرنوشت آرماني آمريكا در تاريخ گم شده
نـام  . گذاشـتند » رم«نياكاني كه اين پايتخـت را تأسـيس كردنـد در ابتـدا نـام آن را                  

 كـه همـه     هاي كالسيكي بنا كردند     گذاشتند و معابد و پرستشگاه     1رودخانة آن را تايبر   
، 4، ونـوس  3، مينروا 2 آپولو -هاي بزرگ تاريخ بودند    ري از خدايان و الهه    مزين به تصاوي  

در مركز آن، درسـت مثـل خيلـي از شـهرهاي كالسـيك              . 7، ژوپيتر 6، ولكان 5هليوس
.  ابليسك مـصري -ها بنا نهاده بودند    بزرگ، مؤسسان، يادبود پابرجايي را براي باستاني      

 فوت در آسمان    555 هم بزرگتر بود، و      اين ابليسك، كه از ابليسك قاهره يا اسكندريه       
تر از يك سي طبقه بود، سپاس و احترام را به نيـاي نيمـه خـدايي              قد برافراشته و بلند   

  .كرد كه به خاطر او اسم جديدتري بر اين پايتخت گذاشته شد اظهار مي
  . واشنگتن

آن بـود    ميكه دولت حا   روتانداها بعد، با وجود تفكيك كليسا و دولت، اين           اكنون، قرن 
 از خـدايان گونـاگون در       ه دوازده تا  بيش از د  . درخشيد با نمادگري مذهبي باستاني مي    

 بـه   609در سـال      البتـه، معبـد رومـي     .  بيشتر از معبد اصـلي در رم       -بودند روتاندااين  
اما اين معبد هرگز به دين ديگري روي نياورده بود؛ هنـوز            ... مسيحيت روي آورده بود   

  .  د ديد باقي مانده بوريخچة حقيقي آن آشكارا در معرضهم آثاري از تا
بـراي احتـرام بـه يكـي از         روتانـدا   همونطور كه ممكنه بدونيـد، ايـن        «: لنگدان گفت 

  »8معبد وستا. ترين معابد سرّي طراحي شده محترم

                                                 
1   . Tiberرودخانه اي در ايتاليا  
2  .Apolloخداي آفتاب و موسيقي و شعر  
3  . Minervaالهة پزشكي   
4  . Venusالهة عشق 
5  . Heliosخداي آفتاب  
6  . Vulcanخداي فلزكاري و آتش  
7  .Jupiterخداي خدايان روم و خداي آسمان و تندر، و همتاي زئوس خداي خدايان يونان   
8  .Vestaالهة اجاق و خانه داري و آتش مقدسش   
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ساتو شك داشت كه نگهبانان شعلة باكرة روم ربطي بـه           » ؟1هاي وستايي  مثل باكره «
  .    داشته باشند آمريكاكاپيتول

معبد وستا در روم، مدور بود، و گودال بزرگي كف زمينش بود كه آتش            «: لنگدان گفت 
شد كه وظيفه شـون      مقدس روشنفكري در اون توسط يه انجمن خواهري مراقبت مي         

  ».اين بود كه مواظب باشن شعلة اون هيچوقت خاموش نشه
دوره، اما من هيچ گودالي روي اين اين سالن هم م«: اي باال انداخت و گفت  ساتو شانه 
  ».بينم زمين نمي

نه، نه ديگه، اما تا سالها وسط اين سالن يه دهانة بزرگ داشت كه دقيقا همين جايي        «
در واقـع،   «. لنگدان به كف زمين اشـاره كـرد       » .قرار داشت كه االن دست پيتر هست      

دم تـوي اون گذاشـته   هايي رو كه براي جلوگيري از افتادن مر   هنوز هم ميشه اثر نرده    
  ».بودن، روي زمين ديد

چـي؟ تـا حـاال چيـزي در ايـن بـاره       «: كرد، گفـت   ساتو كه به دقت به زمين نگاه مي       
  ».نشنيدم

: هاي آهني، جايي كه زماني تيرها قرار داستند اشاره كرد و گفت      اندرسن به دايرة قلنبه   
دونـستم بـراي چـي       يمن اينا رو قبال ديدم، ولي اصال نمـ        . گه  راست مي مثل اينكه   «

  ».اينجا هستن
ــا خــودش گفــت  و هــزاران نفــر از افــرادي را، شــامل .تــو تنهــا نيــستي: لنگــدان ب

شدند بدون اينكـه بداننـد       گزارهاي مشهور مجسم كرد كه هر روز از آنجا رد مي           قانون
 يعنـي سـطح زيـرين       -كـاپيتول گذشتند به داخل دخمة      روزي بوده كه اگر از آنجا مي      

   .كردند ط ميسقو روتاندا
گودال كف زمين بـاالخره روش پوشـيده شـد، امـا تـا مـدتي،                «: لنگدان به آنها گفت   

سـوخت   تونـستن آتـشي رو كـه در زيـر مـي            كردن مي  ديدن مي  روتانداكساني كه از    
  ».مستقيم ببين

  » آمريكا؟كاپيتولآتش؟ توي «: ساتو برگشت و گفت

                                                 
وظيفـة  . كشيشه هاي باكرة مقدس وسـتا، الهـة اجـاق بودنـد    ) sacerdos Vestalis(در روم باستان باكره هاي وستايي، .  1

وظيفة وستايي افتخار بزرگي براي زناني كه اين نقش را بر عهده داشتند محسوب              . اصلي آنها نگهداري از آتش مقدس وستا بود       
  .آنها تنها كشيش هاي مؤنث در نظام ديني روم بودند. مي شد و مزاياي بزرگتري براي آنها موجب مي شد
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اي كـه مـستقيم    دي كه توي دخمـه  يه شعلة اب-در واقع، بيشتر يه مشعل بزرگ بود     «
قرار بود از طريق گودالي كه كف زمين بـود قابـل رؤيـت              . سوخت زير پاي ماست مي   

اين ساختمون حتـي بـاكرة      . باشه، و اين سالن رو به يه معبد وستاي مدرن تبديل كنه           
 -گفتن نگهبـان دخمـه      يه كارمند فدرال كه بهش مي      -وستايي خودش رو هم داشت    

عله رو تا پنجاه سال روشن نگه داشـت، تـا اينكـه بـاالخره سياسـت،         كه با موفقيت ش   
  ».مذهب، و ضررهاي دود به اين ايده پايان دادن

  .دو شگفت زده شده بودند ساتو و اندرسن هر
اي  سوخته قطب نمـاي سـتاره      اي در اينجا مي    اين روزها، تنها يادآوري كه زماني شعله      

 نمادي از شعلة ابـدي      -آنها تعبيه شده بود    بود كه در كف دخمة طبقة زير         يچهارگوش
  . افكند آمريكا، كه زماني به چهار گوشة دنياي جديد نور مي

پس پروفسور، بحث شما سر اينه كه مـردي كـه دسـت پيتـر رو اينجـا                  «: ساتو گفت 
  »؟دونسته ها رو مي گذاشته همة اين

 اعتقاد به رازهاي    نمادهاي زيادي در اين سالن هستن كه      . و خيلي خيلي بيشتر   . البته«
  ».كنن باستاني رو بازتاب مي

دانشي كه به مردم ايـن اجـازه رو         . دانش سرّي «: ساتو با نيشخندي در صدايش گفت     
  »  خداگونه به دست بيارن؟هاي ده قدرت مي
  ».بله، خانم«
  ». مسيحي اين كشور جور درنميادتعليماتاين زياد با «
اين تغييرشكل انـسان بـه خـدا رو بهـش           . هرسه، ولي حقيقت دار    اينطور به نظر مي    «
 -چه شما ازش خبر داشته باشيد چه نداشته باشيد، اين موضـوع           . 1 آپوتئوسيس گن مي

  ». هستة مركزي در نمادگري اين سالنه-يعني تبديل انسان به خدا
  »آپوتئوسيس؟«: چرخيد و گفتاش  در چهرهاندرسن با حالتي از شناخت 

كلمة آپوتئوسيس در لغـت بـه معنـي     «.دونه اون مي. كنه اندرسن اينجا كار مي  » .بله«
 -آپـو : اين كلمه از يونان باستان ميـاد      .  تبديل شدن انسان به خدا     -»دگرگوني الهيه «
  »»خدا «-، تئوس»شدن«

  ».دونستم نميتا حاال ؟ »خدا شدن«وتئوسيس يعني آپ«. زده شده بود اندرسن شگفت
                                                 

1 . Apotheosisز دنياي مادي و عروج به آسمان هاست به معني صعود به بلند پايگي و رهايي ا.  
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  »من چي رو از دست دادم؟«: ساتو گفت
آپوتئوسـيسِ  گـن    خانم، بزرگترين نقاشي اين ساختمون رو بهش مـي        «: گدان گفت لن

  ».كشه  جرج واشنگتن رو به خدا به تصوير ميتبديل شدنو به وضوح . واشنگتن
  ».من تا حاال چنين چيزي نديدم«. ساتو مشكوك بود

بـاال  اش را بلند كرد و رو بـه      لنگدان انگشت نشانه  » .ديديددر واقع، من مطمئنم كه      «
  ».مستقيم باالي سرتونه«. اشاره كرد
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 كـاپيتول ي روتانـدا  فوت مربعي كه سايبان   4,664 يك نقاشي    -آپوتئوسيس واشنگتن 

  .  تكميل شده بود1 توسط كونستانتينو بروميدي1865 در سال -پوشاند را مي
ــه  ــژلميكــ«بروميــدي كــه ب ــاپيتول 2 آن ــود، ه» ك ــا كــشيدن معــروف ب ــه ب   مانگون

منت نهاده بود كه ميكـل آنـژ    روتاندا بر - يعني سقف-ترين بوم اي روي مرتفع   نقاشي
بروميدي، مثـل ميكـل آنـژ تعـدادي از بهتـرين       .  منت نهاده بود   3به كليساي سيستين  

 بـه   1852ر سـال    بهرحال، بروميـدي، د   . كارهايش را در داخل واتيكان انجام داده بود       
  كـاپيتول  و بزرگترين معبد خدا را به خاطر معبدي جديـد، يعنـي              ردآمريكا مهاجرت ك  

 4هـاي   از ديـد فريـب     -درخـشيد  هايي از استادي او مـي      ترك گفت كه اكنون با نمونه     
ولي با اين   . هاي تزئيني سقف اتاق رئيس جمهور       كريدورهاي بروميدي گرفته تا كتيبه    

دانـان شـاهكار     ز نظر اكثر تـاريخ     بود كه ا   ي كاپيتول روتانداوجود تصوير عظيم باالي     
  . شد بروميدي محسوب مي

                                                 
1 . Constantino Brumidi) 1880-1805(آمريكايي-يوناني/ نقاش ايتاليايي  
نقـاش،  ) Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni) (1564-1475(ميكـل آنـژ يـا ميكـل آنجلـو      .  2

  .مجسمه ساز، معمار، شاعر و مهندس ايتاليايي دورة رنسانس
3  .Sistineكليسايي در واتيكان  
تكنيكي است هنري در رابطه با تصاوير بسيار واقع گرايانه  به منظور ايجاد خطاي ديد كـه  ) Trompe l’oeil(ديد فريب .  4

موجب مي شود اشياء نشان داده شده به جاي اينكه نقاشي هايي راكد و دو بعدي باشند طوري به نظر برسند كه انگار واقعا وجود 
  . دارند
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او هميـشه از    . رابرت لنگدان به نقاشي بزرگ كـه سـقف را پوشـانده بـود خيـره شـد                 
  زدة شاگردانش به شكل و شمايل اين نقاشي عجيب و غريب لـذت   هاي حيرت  واكنش

 آن   كه هنوز  بوسي گير افتاده است   كرد در كا   برد، اما در آن لحظه فقط احساس مي        مي
  .درك نكرده بودرا 

.  و به طرف سقفِ بلند اخم كرده بود به دهان در كنار او ايستاده بود     ساتو انگشت  مدير
هـا مـوقعي كـه       دهد كه خيلـي    او همان واكنشي را نشان مي     كه  لنگدان احساس كرد    

 نقاشـي را مـورد بررسـي قـرار          ايستادند تا در مركز كشورشان ايـن       براي اولين بار مي   
  . دهند  از خود نشان ميهند،د

  .گيجي مطلق
 هـر چـه     ، آپوتئوسيس واشـنگتن    براي اكثر مردم   .تو تنها نيستي  : لنگدان با خود گفت   

لنگدان به وسط گنبد در ارتفاع      . شد تر مي  كردند عجيب و عجيب    بيشتر به آن نگاه مي    
ور كـه   همونط. اون كه در وسط نقاشيه جرج واشنگتنه      «:  فوتي اشاره كرد و گفت     180
 و در باالي ده تن از خدمتكارانش همراهش هستن و سيزد پوشيده بينيد، رداي سفي   مي

لحظة ... اين لحظة آپوتئوسيسش هست   . سر انسان فاني در حال صعود بر روي يه ابره         
  ».تبديل شدنش به يه خدا

  .ساتو و اندرسن حرفي نزدند
اي رو با تاريخ      پيكرهاي بيگانه  اي از  تونيد مجموعه  نزديك اونا، مي  «: لنگدان ادامه داد  

اون . كنن خدايان باستاني كه دانش پيشرفته رو به نياكان ما عرضه مي          : نامعلوم ببينيد 
 بـن فـرانكلين،     -ده مينرواست كه داره الهام فنّي رو به مخترعان بزرگ كشورمون مي          

كـه  و اون «. لنگدان يكي يكي به آنهـا اشـاره كـرد        » .2، ساموئل مورس  1رابرت فولتن 
اونـي كـه در     . كنه يه ماشـين بخـار بـسازيم        اونجاست ولكانه كه داره به ما كمك مي       

هاي اونطـرف اقيـانوس اطلـس رو         ده چطور كابل    كه داره نشون مي    3كنارشونه نپتونه 
ــذارن ــه. ب ــارش ِسرِس ــه و 4كن ــة دان ــر  ، اله ــا؛ نشــسته روي دروگ ــات م ــشة حبوب ري

                                                 
1  .Robert Fulton) 1815-1765 ( هنرمند، مهندس و مخترع آمريكايي كه يكي از اولين كشتي هاي بخار را كه در آمريكا

  .مورد استفاده قرار گرفت ساخت
2  . Samuel Morse)1872 -1791 (مخترع تلگراف تك سيم و همينطور پديدآورندة كد مورس به همراه آلفرد وِيل  
3  .Neptuneس الهة اقيانو 
4  .Ceresالهة زراعت   
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شور رو بـه يـك رهبـر جهـاني در          ، پيشرفتي در كشاورزي كه ايـن كـ         1كورميك مك
  اين نقاشـي كـال بـه وضـوح نياكـان مـا رو بـه تـصوير                  . عرصة توليد غذا تبديل كرد    

 و  او سـرش را پـايين آورد      » .كـنن  كشه كه دانش بزرگي رو از خدايان دريافت مي         مي
ده  دانش، قدرته، و دانشِ درست اين اجازه رو به انسان مـي       «. اكنون به ساتو نگاه كرد    

  » .هايي معجزه آسا و تقريبا خداگونه انجام بدهكه كار
گذاشـتن كابـل    «. ساتو سرش را پايين آورد و به لنگدان نگاه كرد و گردنش را ماليـد              

  ».تلفن خيلي تا خدا بودن فاصله داره
  شايد براي يه آدم امروزي اينطور باشه، امـا اگـه جـرج واشـنگتن             «: لنگدان جواب داد  

ها با همديگه    ديل شديم كه قادرن از اون طرف اقيانوس       دونست كه ما به نسلي تب      مي
كـرد كـه بـه       صحبت كنن، با سرعت صوت پرواز كنن، و به ماه قدم بذارن، خيال مي             

بـه  «. مكـث كـرد   » . و قادر به انجام كارهاي معجزه آسا هستيم        خداياني تبديل شديم  
يـشرفته باشـه از      كه به قدر كافي پ     اي  هر فناوري «،  2كالرك.گراء آرتور سي   قول آينده 

  »».جادو غيرقابل تميزه
 و بعـد    نگاهي به دسـت كـرد     . ق در تفكر بود   هايش را جمع كرد، و ظاهرا غر       ساتو لب 

پروفسور، بهت  «. كرد دنبال كرد   مسير انگشت اشارة رو به باال را كه به گنبد اشاره مي           
  »درسته؟» .ده پيتر راه رو نشون مي«گفته شده كه 

  »-بله، خانم، ولي«
تـوني كـاري كنـي كـه از          فرمانـده، مـي   «: تو رويش را از لنگدان برگرداند و گفـت        سا

  »نزديكتر به نقاشي نگاه كنيم؟
لنگـدان بـه   » . باريك اطراف داخل گنبـد هـست     روي  گربهيه  «. اندرسن سر تكان داد   

شد نگـاه كـرد و احـساس         آنسو، به طرف نردة باريكي كه درست زير نقاشي ديده مي          
او قبال يك بار به عنـوان       » .احتياج نيست بريم اون باال    «. ه است كرد بدنش سفت شد   

 و  روي كم بازديد را تجربه كرده بود        مهمان يك سناتور آمريكايي و همسرش آن گربه       
  .آور و گذرگاه خطرناك چيزي نمانده بود غش كند  سرگيجهبه خاطر آن ارتفاعِ

                                                 
1  .McCormick نامگذاري شده ) 1809- 1884( نام يك نوع ماشين درو كه به افتخار مخترع آن سايروس مك كورميك

  . است
نويسندة كتاب هاي علمي تخيلي كه ) Sir Arthur Charles Clarke) (2008-1917(سر آرتور چارلز كالرك .  2

  اردمعروفترين اثرش اديسة فضايي نام د
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 كه معتقده توي اين سالن يه       احتياج نيست؟ پروفسور، ما يه نفر رو داريم       «: ساتو گفت 
مدخل هست كه توانايي اين رو داره كه اونو تبديل به يه خدا كنه؛ يه نقاشـي سـقفي                   

كـشه؛ و دسـتي داريـم كـه      داريم كه تبديل شدن يه انسان به خدا رو به تـصوير مـي          
 بـاال مـا رو بـه رفـتن بـه          داره   همه چيـز     ظاهرا. كنه مستقيم به اون نقاشي اشاره مي     

  ».كنه ترغيب مي
ـ    «: گفـت كرد مداخلـه كـرد و        اندرسن كه به باال نگاه مي        و در واقـع، افـراد زيـادي اين

دونن، ولي يه صندوق شش گوشه توي گنبد هست كه در واقع مثـل يـه مـدخل                   نمي
  »-تونيد توي اونو نگاه كنيد و شه، و مي درش باز و بسته مي

مـدخلي كـه ايـن مـرد        . پس متوجه منظور نشدي   . يه لحظه صبر كن   «: لنگدان گفت 
  پيتـر راه رو نـشون      «: وقتي گفـت  .  مدخلي كه وجود نداره    -دنبالشه يه مدخل مجازيه   

 كـه انگـشت    -اين حالت اشـارة دسـت     . زد داشت با كلمات استعاري حرف مي     » ده مي
 و در هنـر      نمـاد معروفـي از رازهـاي باسـتانيه         -اشاره و شست رو به باال قرار گرفتـه        

همـين حركـت تـوي سـه تـا از معروفتـرين             . شـه   ديده مـي   باستاني در سراسر جهان   
، و 2پرسـتش مجوسـيان  ، 1شام آخر -شه شاهكارهاي رمزي لئوناردو داوينچي ديده مي     

آنچـه در  » .اين نمادي از ارتباط مرموز انسان با خداست. »3قديس يحيي تعميد دهنده   
اشـت بيـشتر بـه    كم د  انتخاب عجيب و غريب آن مرد ديوانه از كلمات كم .زير در باال  

  .كرد موضوع ربط پيدا مي
  » .من كه تا حاال نديدمش«: ساتو گفت

اي كـه بعـد از گـل زدن بـه نـشانة              كه هميـشه از ديـدن ورزشـكاران حرفـه          لنگدان
 پس كانال   :برد، با خود گفت    كردند لذت مي   سپاسگزاري از خدا رو به آسمان اشاره مي       

ESPN4   دانستند دارند يـك رسـم       ه چند نفر مي   كرد ك  او به اين فكر مي    .  رو نگاه كن
 بـراي يـك     دهند، كه  مرموز قبل از مسيحيتِ تصديق نيروهاي مرموز باال را ادامه مي          

  .لحظة كوتاه، آنها را به خدايي قادر به انجام كارهاي معجزه آسا تبديل كرده است

                                                 
1. The Last Supper   
2. Adoration of the Magi   
3. Saint John the Baptist   

  نام يك شبكة ورزشي.  4
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ن كنه، بايد بگم كه دست پيتـر اولـينِ چنـي           اگه اين بهتون كمكي مي    «: لنگدان گفت 
  ».شه هايي نيست كه در اين سالن ظاهر مي دست

  »؟ببخشيد«. ساتو طوري به او نگاه كرد كه انگار ديوانه است
جـرج  2زئـوس «تـوي گوگـل در مـورد        «.  او شـاره كـرد     1لنگدان به سمت بلك بـري     

  ».جستجو كنيد» واشنگتن
م شد،  اندرسن به سمت او خ    . رسيد اما شروع كرد به تايپ كردن       ساتو مردد به نظر مي    

  .و مشتاقانه از روي شانة او نگاه كرد
يه زماني مجسمة بزرگي از جرج واشنگتن با سـينة لخـت تـوي ايـن                «: لنگدان گفت 

دقيقا با همون ژسـت زئـوس تـوي         . به عنوان يه خدا نشون داده شده بود       ... سالن بود 
 و  ان بود، يه شمشير در دسـت چـپش بـود          معبد خدايان نشسته بود، سينة لختش نماي      

  ».دست راستش با انگشت اشاره و شستِ باز باال رفته بود
ظاهرا ساتو يك تصوير آنالين پيدا كرده بود، چون اندرسن با تعجب به بلـك بـري او    

  ».صبر كن، اون جرج واشنگتنه«. خيره شده بود
  ».بله، به عنوان زئوس نشون داده شده«: لنگدان گفت

به دستش نگاه كنيد، دست     «: كرد، گفت  مياندرسن كه هنوز از باالي شانة ساتو نگاه         
  ».راستش دقيقا با همون حالت دست آقاي سالومون قرار گرفته

همونطور كه گفتم، دست پيتر اولين دستي نيست كه تـوي ايـن             : لنگدان با خود گفت   
 از يك جرج واشنگتن برهنـه بـراي         3وقتي مجسمة هوراتيو گرينو   . شه سالن ظاهر مي  

گفتنـد جـرج واشـنگتن حتمـا         ها به شوخي مـي     نمايان شد، بعضي   روتاندااولين بار در    
دستش را با تالشي نوميدانه به سوي آسمان دراز كرده تا لباسي بـراي خـودش پيـدا                  

آميـز بـه    هاي ديني آمريكا تغيير كردند، انتقادات شوخي بهرحال، هنگاميكه آرمان . كند
. ري در باغ شرقي فرستاده شد      و به انبا   ند و مجسمه از آنجا برداشته     جنجال تبديل شد  

 كساني كـه آن   .در حال حاضر، در موزة ملي تاريخ طبيعي اسميتسوني جاي گرفته بود           
ديدند دليلي براي شك و ترديد نداشتند كه آن مجسمه يكـي از آخـرين    را در آنجا مي 

                                                 
نوعي دستگاه بي سيم دستي است كه از خدماتي همچون پست الكترونيك، تلفن همراه، پيغام               ) BlacBberry(بلك بري   .  1

  .دمات بي سيم پشتيباني مي كندهاي متني، فكس هاي اينترنتي، جستجوي صفحات وب و ديگر خ
2  .Zeusخداي خدايان يونان   
3 . Horatio Greenoug) 1852-1805 (مجسمه ساز آمريكايي  
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 آمريكا نظارت كـرده  كاپيتولآثار پيوند به زماني بود كه پدر كشور به عنوان خدايي بر          
  .كرد همانگونه كه زئوس بر معبد خدايان نظارت مي... بود

  ساتو كه ظـاهرا فرصـت را بـراي سـر زدن بـه كارمنـدانش مناسـب يافتـه بـود، بـا                        
او صـبورانه   » چيـزي گيـر نياورديـد؟     «. اي كـرد   اش شروع به گرفتن شماره     بلك بري 
. ه كـرد اگـ مستقيم به لنگدان، و بعـد بـه دسـت پيتـر ن       » ...كه اينطور «. كرد گوش مي 

قطع كرد و به طـرف  » .خيلي خب، ممنون«. چند لحظة ديگر گوش كرد   » مطمئني؟«
واحد پشتيباني من مقداري تحقيقات انجـام داده و وجـود ايـن بـه               «. لنگدان برگشت 

پـنج  : كنـه   و هرچي رو كه گفتي تصديق مـي        كنه اصطالح دست رازهات رو تأييد مي     
 همينطـور اينكـه   -، كليد، تاج، و فانوس ستاره، خورشيد-ها عالمت روي نوك انگشت  

  ».ره اين دست به عنوان يه دعوت به يادگيري دانش سرّي به كار مي
  ».خوشحالم«: لنگدان گفت

بست هستيم   اينطور كه معلومه ما االن توي بن      . نباش«: ساتو با لحن تندي جواب داد     
  ».مگر اينكه تو هرچي رو كه هنوز به من نگفتي بگي

  »خانم؟«
تو هيچ چيزي رو    . باز برگشتيم سر همون نقطة اول، پروفسور      «. به او نزديك شد   ساتو  

. پرسـم  پس يه بار ديگه ازت مـي  . كه كارمندهاي خودم نتونن بهم بگن به من نگفتي        
چرا امشب تو رو آوردن اينجا؟ چي باعث شده اينقدر مخصوص باشي؟ چيه كه تنها تو    

  »ازش خبر داري؟
دونـم ايـن     نمـي . قبال هم در اين باره حرف زديم      «: دي گفت لنگدان هم متقابال با تن    

  »!دونم كنه من اصال چيزي مي يارو چرا فكر مي
لنگدان يك لحظه وسوسه شد كه از ساتو بپرسد از كدام گوري فهميده است او امشب    

 به سـاتو  .گه ساتو چيزي نمي.  است، اما دربارة آن هم قبال حرف زده بودند     كاپيتولدر  
طبـق روايـات،    . دونـم  ولي نمـي  . گفتم دونستم، بهت مي    قدم بعدي رو مي    اگه«: گفت

و بعد، چند لحظـه بعـدش،       . شه دست رازها توسط يه معلم به طرف يه شاگرد دراز مي          
نشون دادن مسير يه معبد، اسـم       ... شه ها دنبال مي   اي از دستورالعمل   دست با مجموعه  

اما تنها چيزي كـه ايـن       ! ده  مي يه چيزي رو آموزش    -ده استادي كه بهت آموزش مي    
  . لنگدان حرفش را قطع كرد» -به سختي! يارو براي ما گذاشته پنج تا خالكوبيه
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  »چيه؟«. ساتو به او خيره شد
 او اكنون متوجه شد چيـزي       .پنج تا خالكوبي  . چشمان لنگدان به سمت دست برگشتند     

  . خواهد بگويد ممكن است كامال حقيقت نداشته باشد ميكه 
  »پروفسور؟«: و با پافشاري گفتسات

    .ده پيتر راه رو نشون مي. لنگدان به شيئ مخوف نزديكتر شد
قبل از اين، به ذهنم خطور كرد كه شايد اين يارو يـه شـيئي رو تـوي مـشت پيتـر                       «

  ». يه نقشه، يا يه نامه، يا يه سري راهنمايي-گذاشته باشه
، اون سه انگشتِ ديگه محكم بـسته  بينيد همونطور كه مي . نه، نذاشته «: اندرسن گفت 

  ».نشدن
 و سعي كرد بـه زيـر        او خم شد  » ...لي به فكرم رسيد كه    حق با توئه، و   «: لنگدان گفت 

شـايد روي كاغـذ ننوشـته    «. انگشتان پيتر در قسمت پنهان كف دسـت او نگـاه كنـد        
  ».باشه

  »يعني خالكوبي شده باشه؟«: اندرسن گفت
  .لنگدان سر تكان داد

  »بيني؟ چيزي كف دستش مي«: ساتو پرسيد
 و سعي كرد زير انگشتاني را كه به طور شلي بسته شـده بودنـد                لنگدان بيشتر خم شد   

  »-تونم نمي. اش غيرممكنه زاويه«. نگاه كند
  »!اوه، محض رضاي خدا، فقط اون لعنتي رو باز كن«: ساتو به طرف او آمد و گفت
 منتظر گروه بازرسـي بمـونيم قبـل از          ما بايد حتما  ! خانم«. اندرسن جلوي او را گرفت    

  »-اينكه دست بزنيم به
خم شد و لنگدان را از نزديـك        » .خوام من جواب مي  «: ساتو از كنار او گذشت و گفت      

  .دست كنار زد
لنگدان بلند شد و همچنانكه ساتو خودكاري از جيبش درآورد و آن را با احتياط به زير                 

هـا را يكـي      سپس سـاتو انگـشت    .  او نگاه كرد   سه انگشت بسته سر داد، با ناباوري به       
 و كـف آن در معـرض ديـد قـرار      برد تا اينكه دست كامال باز شـد      يكي و با دقت باال    

  .گرفت
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باز هم حـق بـا تـو        «. بر لبانش نقش بست      و لبخند ماليمي   او نگاهي به لنگدان كرد    
  ».بود، پروفسور
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  22فصل 
  

زد، آستين روپوش آزمايشگاهش  كه در ميان كتابخانه قدم مي    كاترين سالومون در حالي   
عـادت داشـته    او زني نبود كه به انتظـار كـشيدن          . را باال زد و نگاهي به ساعتش كرد       

او منتظـر   . كرد تمام دنيا برايش متوقف شده اسـت         احساس مي  باشد، اما در آن لحظه    
د، و همينطور، منتظـر     نتايج عنكبوت جستجوي تريش بود، منتظر حرفي از برادرش بو         

  .كننده بود تماس دوبارة مردي كه مسئول تمام اين وضعيت نگران
هاي جديـد،     كاترين معموال در مورد آشنايي     .كاش بهم زنگ نزده بود    : با خودش گفت  

 و اگرچه اين مرد را همان بعد از ظهر براي اولين بار مالقات كـرده                شديدا محتاط بود  
  .به طور كامل. ر عرض چند دقيقه جلب كرده بودبود، او اعتماد كاترين را د

يكشنبه عصرهاي    اين تماس تلفني، همان بعد از ظهر كه داشت با لذت نشرية علمي            
  .كرد با او برقرار شده بود اين هفته را مطالعه مي

خانم سالومون؟ مـن دكتـر      «: صدايي كه به طرزي غير عادي نجواگونه بود، گفته بود         
اي در مورد برادرتون باهـاتون       اميدوار بودم بتونم چند لحظه    . تم هس 1كريستوفر آبادون 

  ».صحبت كنم
  و شمارة همراه خصوصي منو از كجا گير آوردي؟» ببخشيد، شما؟«: كاترين گفته بود

  »دكتر كريستوفر آبادون؟«
  .كاترين اين اسم را به جا نياورد

خوام، خـانم    عذرت مي م«. مرد گلويش را صاف كرد، انگار كه وضعيت ناجور شده باشد          
هايي قرار گرفتم كه برادرتون راجـع بـه شـما بـه مـن       من تحت تأثير حرف   . سالومون

                                                 
1. Christopher Abaddon   
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هـاي اضـطراريش      شمارة همراه شما توي فهرسـت تمـاس       . من دكترش هستم  . گفت
  ».بود

  »اتفاقي افتاده؟ «تماس اضطراري؟. قلب كاترين به تپش افتاد
 و  حاضر نـشده   ش قرار مالقات  سرامروز صبح   برادرتون  . كنم فكر نمي ... نه«: مرد گفت 
اون هيچوقـت قـرار     . هاش باهاش تمـاس بگيـرم      تونم با هيچ كدوم از شماره      من نمي 
دودل بـودم  . ، و من يه كم نگرانش شدم   كنه  لغو نمي هاش رو بدون زنگ زدن       مالقات

  »-كه با شما تماس بگيرم، اما
كرد اسم دكتر را به     ين هنوز سعي مي   كاتر» .نه، اصال، از نگرانيتون خيلي ممنونم     نه،  «

من از ديروز صبح تا حاال با برادرم صحبت نكردم، ولي احتماال يـادش              «. خاطر بياورد 
 و او فون جديد به او داده بود ي يك آيكاترين به تازگ» .رفته همراهش رو روشن كنه    

  .هنوز وقت نكرده بود سر از طرز كار آن دربياورد
ـ    مي«: پرسيد   ي داره كـه از مـن پنهـانش     ا  پيتـر مريـضي   » رش هـستيد؟  گيد شما دكت

   كنه؟ مي
خـوام، ولـي مطمئنـا بـا         من واقعا معذرت مي   «. مكثي طوالني پشت خط به وجود آمد      

برادرتون به من گفـت     .  مرتكب شدم  اي  ن با شما اشتباه كاريِ بسيار جدي      تماس گرفت 
  ».كه اينطور نيستبينم  هاش با من خبر داريد، ولي حاال مي كه شما از مالقات

اون «. شـد  اكنون نگراني كاترين هر لحظه بيـشتر مـي        برادرم به دكترش دروغ گفته؟      
  »مريضه؟

بيمـار منـو از صـحبت در مـورد          -خوام، خانم سالومون، محرميـت دكتـر       معذرت مي «
كنه، و همين االنش هم با گفتن اينكه اون مريض منه زياد             وضعيت برادرتون منع مي   

كنم، اما اگه امروز خبري ازش شنيديد، لطفا ازش بخوايد بهم            طع مي من االن ق  . گفتم
  ».زنگ بزنه كه بدونم حالش خوبه

  »!كنم بهم بگيد پيتر چش شده خواهش مي! صبر كنيد«: كاترين گفت
رسيد از اشتباه خودش ناخشنود شده، نفسش را بيـرون داد            دكتر آبادون كه به نظر مي     

فهمم كه آشـفته شـدين، و سرزنـشتون هـم            ون مي خانم سالومون، از صدات   «: و گفت 
  ».همين ديروز توي مطب من بود. مطمئنم كه حال برادرتون خوبه. كنم نمي

  » .ديروز؟ اونوقت امروز هم باهاتون وقت مالقات داره؟ مثل اينكه نياز مبرم داره«
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كنم يه كم وقت بيـشتري بهـش بـديم قبـل از        پيشنهاد مي «: مرد آهي كشيد و گفت    
  »-هاينك

مطبتـون  . مـن همـين االن ميـام مطبتـون        «: كاترين به سـمت در راه افتـاد و گفـت          
  »كجاست؟

  .سكوت
تونم دنبال آدرستون بگـردم، يـا        دكتر كريستوفر آبادون؟ من خودم مي     «: كاترين گفت 
  ».در هر صورت، من دارم ميام. تونيد راحت اونو بهم بديد خودتون مي

كنيد چيـزي     من با شما مالقات كردم، لطف مي       خانم سالومون، اگه  «. دكتر مكث كرد  
به برادرتون نگيد تا موقعي كه من خـودم سـر فرصـت مناسـب اشـتباهم رو توضـيح               

  »بدم؟
  ».خيلي خب«
  .او آدرسي را به كاترين داد» .1هايتزه  مطب من توي كالوراما. متشكرم«

هـايتز    كالوراماهاي باشكوه    بيست دقيقه بعد، كاترين سالومون در حال پيمودن خيابان        
او . هاي برادرش تماس گرفته بود ولي هيچ جوابي داده نشده بود           او با همة شماره   . بود

كرد، ولي با اين حال، اين خبر كه او          خيلي در مورد جاي برادرش احساس نگراني نمي       
  .كننده بود نگران... پنهاني با دكتري مالقات داشت

 سـرش را بلنـد كـرد و بـا حـالتي گـيج بـه                 وقتي كاترين سرانجام آدرس را پيدا كرد،      
  اين يه مطبه؟. ساختمان خيره شد

هـايي   عمارت مجللي كه در مقابلش بود يك حصار آهن كـار شـدة امنيتـي، دوربـين                 
وقتي سرعتش را كم كرد تا دوبـاره نگـاهي بـه            . الكترونيكي، و حياطي باشكوه داشت    

اژ شـش ماشـينه و ليمـوزين        هاي امنيتي به سمت گـار      آدرس بيندازد، يكي از دوربين    
  . درازي چرخيدند

  اين يارو چه جور دكتريه؟
 و پيكري برازنده جلـوي در       پياده شد، در جلويي عمارت باز شد      هنگاميكه از ماشينش    

تـر از آن بـود كـه         قيافه، به طرزي غير عادي بلنـد قـد، و جـوان            او خوش . نمايان شد 
كـت  . تر را داشت   راستگي مردي مسن  با اين حال، جذابيت و آ     . كاترين تصور كرده بود   

                                                 
1. Kalorama Heights   
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 و موهاي بلونـد ضـخيمش بـه شـكل           عيب و نقصي پوشيده بود     و شلوار و كراوات بي    
  .آاليشي مرتب شده بودند بي

وقتـي  » .خانم سالومون، من دكتر كريستوفر آبادون هستم      «: او با نجوايي نفسي گفت    
  .س كردبا هم دست دادند، كاترين پوست صاف و مراقبت شدة او را احسا

كرد به پوست او كه به طرزي غير عادي صاف و برنزه بود       كاترين در حاليكه سعي مي    
  اون آرايش كرده؟» .كاترين سالومون«: خيره نشود، گفت

گذاشـت هـر لحظـه       كاترين هنگاميكه به داخل سرسراي زيبا و آراستة خانه قدم مـي           
در زمينـه     اليمـي موسيقي كالسيك بـا صـداي م      . كرد قراري بيشتري مي   احساس بي 
دوست «: كاترين گفت . آمد كه انگار كسي بخور سوزانده بود        و بويي مي   شد شنيده مي 

  ».مطب رو داشتم... داشتنيه، هرچند بيشتر انتظار يه
مرد او را به سوي اتاق نشيمن، كـه آتـشي           » .كنم خوشبختانه من توي خونه كار مي     «

دارم . كنم راحـت باشـيد   خواهش مي«. سوخت راهنمايي كرد با ترق و تروق در آن مي  
به طرف آشـپزخانه    » .تونيم صحبت كنيم   رم بيارمش، بعد مي    مي. كنم چاي درست مي  

  .راه افتاد و ناپديد شد
اي قوي بود كه او يـاد گرفتـه بـود بـه آن             شم زنانه، غريزه  . كاترين سالومون ننشست  

او هـيچ   . انـداخت  ر مـي  اعتماد كند، و چيزي در مورد اين مكان پوست او را به مور مو             
ديوارهاي اين اتاق پذيراييِ    . هايي كه تا حاال ديده بود نديد       شباهتي را در آنجا با مطب     

اي  هايي با موضـوعات اسـطوره      جات با هنر كالسيك، كه بيشتر نقاشي       مزين به عتيقه  
ه  را ب1سه الهة زيباييايستاد كه بزرگي  نقاشي تابلوي او جلوي. بودند پوشيده شده بود   

هاي شـادي نقاشـي    هاي عريانشان به شكلي ديدني به رنگ     كشيد، كه بدن   تصوير مي 
  .شده بودند

ـ » .2اون نقاشي اصلي رنگ روغن مايكل پاركزه   « ك سـيني چـاي در   دكتر آبادون با ي
كـاترين  » ؟بهتر نيست بشينيم نزديك آتش    «. خبر در كنار او ظاهر شده بود       بيدست،  

هيچ دليلي براي عصبي    «. يك صندلي به او تعارف كرد     را به طرف اتاق نشيمن برد و        
  ».بودن وجود نداره

                                                 
1  .Three Graces . دختران زئوس(سه خواهر و الهة زيبايي و فريبندگي به نام هاي  آگالليا، يوفروسين و تاليا(. 
2  .Michael Parks 
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  ».من عصبي نيستم«: كاترين خيلي سريع جواب داد
در واقع، شغل مـن اينـه كـه وقتـي           «: او لبخند اطمينان بخشي به كاترين زد و گفت        

  ».مردم عصبي هستن بفهمم
  »ببخشيد؟«
االن حـدود يـك سـالي       . ن حرفة منه  اي. ام، خانم سالومون   من يه روانپزشك تجربي   «

  ».من درمانگرش هستم. بينم هست كه برادرتون رو مي
  برادر من تحت درمانه؟. شدفقط به او خيره همانطور كاترين 

دن درمانـشون رو پـيش خودشـون نگـه      ها اكثر مواقع ترجيح مـي    مريض«: مرد گفت 
گم كه برادرتون منو بـه      من اشتباه كردم كه با شما تماس گرفتم، هر چند بايد ب           . دارن

  ».اشتباه انداخت
  ».دونستم من اصال نمي... من«

متوجه . خوام از اينكه شما رو عصبي كردم معذرت مي       «: زده گفت  مرد با لحني خجالت   
كرديـد، بلـه، مـن       شدم كه وقتي همديگه رو ديديم با دقت به صورت مـن نگـاه مـي               

شـرايط  «. به گونـة خـود كـشيد      او با حالتي خجالتي دستي      » .صورتم رو آرايش كردم   
كنه،  معموال همسرم برام آرايش مي    . دم پنهانش كنم   پوستي من طوريه كه ترجيح مي     

  ».شم خودم اين كار رو انجام بدم ولي وقتي اينجا نيست، مجبور مي
  .كشيد حرف بزند، فقط سر تكان داد كاترين كه خجالت مي

. پــشت بلونــدش كــشيددســتي بــه موهــاي پر» ...و ايــن موهــاي دوســت داشــتني«
» . و تمام موهام ريخت    م روي پياز موهام هم تأثير گذاشت      وضعيت پوست . گيسه   كاله«

  ».رسم متاسفانه تنها گناه من اينه كه زياد به خودم مي«. اي باال انداخت شانه
  ». اينه كه زياد گستاخممظاهرا گناه من«: كاترين گفت

دوباره شروع كنيم؟ شايد بـا  «. كننده بود لبخند دكتر آبادون خلع سالح   » .به هيچوجه «
  »چاي؟  كمي

برادرتون منو عادت داد كـه طـي        «. آنها در مقابل آتش نشستند و آبادون چاي ريخت        
  ».خور هستن ها چاي گفت كه سالومون مي. جلسات چاي سرو كنم

  ».بدون شكر، لطفا. رسم خانوادگيه ديگه«: كاترين گفت
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اي صـحبت كوتـاهي كردنـد، امـا      يدند و چنـد دقيقـه  آنها چايشان را جرعه جرعه نوش   
چـرا بـرادرم    «: پرسـيد . كاترين مشتاق بود اطالعاتي راجع به برادرش به دست بياورد         

 مسلما، پيتر بيشتر از آن چيزي كه حقـش          گفت؟  و چرا به من نمي     »ميومد پيش شما؟  
ني، و  از دست دادن پدرش در سنين جـوا -اش متحمل مصيبت شده بود بود در زندگي  

با اين حـال،    . اي پنج ساله، به خاك سپردن تنها پسرش و بعد مادرش           بعد، طي فاصله  
  .پيتر هميشه از عهدة مشكالت برآمده بود

اومد پـيش    برادرتون به اين خاطر مي     «:اي از چايش نوشيد و گفت      دكتر آبادون جرعه  
او » .ريض و دكتـره   ارتباط ما چيزي فراتر از ارتباط معمولي م       . من كه بهم اعتماد داره    

شبيه يك گواهينامه بـود،     . به طرف يك مدرك قاب گرفته نزديك شومينه اشاره كرد         
  .تا اينكه كاترين ققنوس دوسر را ديد

  .باالترين درجه، نه كمتر» شما فراماسون هستيد؟«
  ».من و پيتر يه جورايي برادريم«
  ».دانجام داديد كه به درجة سي و سه دعوت شدي  حتما كار مهمي«

 و پول زيادي بـه مؤسـسات         ثروت خانوادگي هستم   من صاحب يه  . نه دقيقا «: او گفت 
  ».دم خيرية فراماسوني مي

يـه  . شد كه چـرا بـرادرش بـه ايـن دكتـر جـوان اعتمـاد دارد                 كاترين حاال متوجه مي   
  شناسي باستاني عالقه داره؟ فراماسون با ثروت خانوادگي، كه به خيرخواهي و اسطوره

ون مشاركت بيشتري از آنچه كاترين در ابتدا تـصور كـرده بـود بـا بـردارش                دكتر آباد 
  .داشت

وقتي ازتون پرسيدم چرا برادرم مياد پيش شما، منظورم اين نبـود كـه              «: كاترين گفت 
  »منظورم اين بود كه چرا دنبال كمك يه روانپزشكه؟. چرا شما رو انتخاب كرده

خواستم مؤدبانه از اين سؤال طفره       مي. ونمد بله، مي «: دكتر آبادون لبخندي زد و گفت     
هر چند بايد   «. مكث كرد » .اين واقعا چيزي نيست كه بايد در موردش بحث كنم         . برم

كنه گـيج شـدم، اون هـم بـا           هاي ما رو از شما پنهان مي       بگم از اينكه برادرتون بحث    
  ».شن ها مستقيما به تحقيقات شما مربوط مي توجه به اينكه اين بحث

برادرم راجع به تحقيقـات مـن       » تحقيقات من؟ «: ن با لحني كامال تدافعي گفت     كاتري
  زنه؟ حرف مي
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اي راجع به تأثير رواني  ها، برادرتون اومد پيش من و دنبال يه نظر حرفه  همين تازگي «
  » .هايي بود كه شما داريد توي آزمايشگاهتون به دست مياريد پيشرفت

» .گير شدم غافل... واقعا؟ من«: گفت. ن گير كندچيزي نمانده بود چاي در گلوي كاتري   
 قانون امنيتي آنها !پيتر چي فكر كرده؟ اون در مورد كار من با روانپزشكش حرف زده؟          

عالوه بر اين، محرمانگي    . اين بود كه موضوع كار كاترين را با هيچ كس مطرح نكنند           
  .ايدة برادرش بود

رتون عميقا نگران اين موضوعه كه وقتـي        مطمئنا خبر داريد، خانم سالومون، كه براد      «
اون معتقده كار شـما توانـايي ايجـاد يـه         . تحقيقات شما عمومي بشه چه اتفاقي ميفته      

و اومد پيش من كه در مورد پيامـدهاي احتمـالي      ...تغيير فلسفي مهم در جهان رو داره      
  ».يختاز نظر روانشنا... اين كار با من صحبت كنه
  ».كه اينطور«: لرزيد، گفت مي  ايش كميكاترين كه اكنون فنجان چ

اگـه رازهـاي بـزرگ      : انگيزي هـستن   كنيم سؤاالت چالش   سؤاالتي كه ما مطرح مي    «
باالخره آشكار بشن چه اتفاقي براي وضعيت انسان ميفته؟ چه اتفاقي ميفته وقتي اون              

 اثبـات    يكدفعه به طور قطعي به عنوان واقعيت       ...پذيريم  مي ايماناعتقاداتي كه دربارة    
بشن؟ يا به عنوان افسانه تكذيب بشن؟ ميشه دليل آورد كه بعضي سؤاالت هستن كه         

  ».جواب باقي بمونن بهتره بي
. كرد، ولي با اين حال احساسات خود را كنتـرل كـرد   شنيد باور نمي كاترين آنچه را مي   

طـرح  دم جزييات كـارم رو م      اميدوارم ناراحت نشيد، دكتر آبادون، ولي من ترجيح مي        «
در حال حاضر، كشفيات من امـن و        . كنم  من فعال قصد ندارم چيزي رو عمومي      . نكنم

  ».مونن امان در آزمايشگاهم باقي مي
در هر صورت،   «. فرو رفت فكر  به  اي    و لحظه  اش تكيه داد   آبادون به صندلي  » .جالبه«

ـ    شـكاف من از برادرتون خواستم كه امروز برگرده چون ديروز يه كم دچار              . ود شـده ب
  »-هام وقتي اين اتفاق ميفته، دوست دارم كه مريض

تصورش را هـم    » منظورتون از كار افتادگيه؟   «. قلب كاترين به تپش افتاد    » شكاف؟«
  .كرد كه برادرش دچار از كارافتادگي شده باشد نمي
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. بينم كه ناراحتتون كردم    كنم، مي  خواهش مي «. آبادون با مهرباني دستش را جلو آورد      
فهمـم كـه خودتـون رو مـستحق          با توجه به اين شرايط ناجور، مـي       . خوام معذرت مي 
  ».دونيد جواب مي

چه مستحق باشم چه نباشم، برادرم تنها كسيه كه از خـانواده ام بـرام               «: كاترين گفت 
، هشناسه، پس اگه بهم بگي كه چه اتفاقي افتـاد          هيچكس بهتر از من اونو نمي     . مونده

 چيزي كه از همه بيشتر به       -خوايم  همه يه چيز رو مي     ما. شايد بتونم بهت كمك كنم    
  ».نفع پيتر باشه

شروع به سر تكان دادن كـرد    دكتر آبادون تا چندين لحظه ساكت ماند و بعد به آرامي         
جهت اطالع  «. باالخره، شروع به حرف زدن كرد     . حق با كاترين باشد   طوري كه انگار    

رم اين اطالعات رو در اختيار شما بـذارم،         بايد بگم، خانم سالومون، كه اگر تصميم بگي       
تونه به من كمك كنه به   به نظرم بينش شما ميكهكنم  اين كار رو فقط براي اين مي   

  ».برادرتون كمك كنم
  ».البته«

خـانم سـالومون، از     «. هايش را روي زانوهايش گذاشـت       و آرنج  آبادون به جلو خم شد    
 كردم كه عميقا بـا يـه احـساس گنـاهي            زماني كه برادرتون رو ديدم تا حاال، احساس       

هيچوقت در اين مورد تحت فشار قرارش نـدادم چـون بـه             . كنه دست و پنجه نرم مي    
 ديروز، به خاطر يه سري داليل، بـاالخره در ايـن بـاره         ليو. اين خاطر پيش من نمياد    

برادرتـون بـه    «. آبادون چشمانش را روي كاترين ثابت نگه داشت       » .ازش سؤال كردم  
چيزهايي به من گفـت     . اي همه چيز رو فاش كرد      يلي دراماتيك و غير منتظره    شكل خ 

  ». همة اتفاقات اون شبي كه مادرتون مرداز جمله... كه انتظار شنيدنش رو نداشتم
  .توي بغل من مرد.  تقريبا ده سال پيش بود-شب قبل از كريسمس

يـه مـردي بـه زور    تون كشته شده؟  به من گفت كه مادرتون موقع يه دزدي از خونه    «
  »گفته برادرتون قايم كرده؟ گشته كه مي وارد خونه شده و دنبال چيزي مي

  ».درسته«
  »برادرتون گفت كه اون مرد رو با گلوله كشته؟«. كرد چشمان آبادون او را ارزيابي مي

  ».بله«
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تـون   يادتون هست كه وقتي اون مزاحم به زور وارد خونـه          «. اش را خاراند   آبادون چانه 
  » دنبال چي بود؟شد

بلـه،  «.  بيهوده سعي كرده بود اين خـاطره را از ذهـن خـود دور كنـد                كاترين ده سال  
فهميـديم راجـع بـه چـي         متاسفانه، هيچكدوم از ما نمي    . درخواستش خيلي خاص بود   

  ».اومد درخواست اون اصال با عقل هيچ كدوممون جور درنمي. زنه حرف مي
  ».هخب، با عقل برادرتون جور درميومد«

  »چي؟«. كاترين راست نشست
دونـسته   دست كم بر اساس ماجرايي كه ديروز براي من تعريف كرد، پيتر دقيقا مـي              «

خواسـته همينطـوري اونـو       ولي بـا ايـن حـال برادرتـون نمـي          . مزاحم دنبال چي بوده   
  ».تحويلش بده، بنابراين وانمود كرده كه متوجه نميشه

  .  دونــسته باشــه،خواســته  اون مــرد مــيامكــان نــداره پيتــر چيــزي رو كــه. چرنــده«
  »!هاي اون اصال با عقل جور در نميومد درخواست

بهرحال، همونطور كـه اشـاره      «. اي فكر كرد   دكتر آبادون مكث كرد و لحظه     » .جالبه«
برادرتون معتقده اگه فقط با مـزاحم همكـاري         . دونسته ميكردم، پيتر به من گفت كه       

  ».گناهش همين تصميمهاحساس منشأ تمام . ده بود، شايد مادرتون االن زنهكرد مي
  ».مسخره است«. كاترين سرش را تكان داد

خـانم سـالومون، ايـن      «.  و به نظر رسيد آشفته شده است       هاي آبادون پايين افتاد    شانه
رسه بين برادرتون و واقعيت      ترسيدم، به نظر مي    همونطور كه مي  . بازخوردِ مفيدي بوده  

. ترسيدم اين مورد پيش بيـاد   بايد اعتراف كنم كه، مي    . اومدهشكاف كوچيكي به وجود     
وقتي به خاطرات     اين وقايعِ وهمي  . به همين خاطر بود كه ازش خواستم امروز برگرده        

  » .زا مرتبط باشن غيرعادي نيستن آسيب
  ».پيتر و َتوهم با هم جور درنميان، دكتر آبادون«. كاترين باز هم سرش را تكان داد

  »...مگر اينكهموافقم، «
  »مگر اينكه چي؟«
يـه شـكاف كوچيـك در       ... مگر اينكه تعريفي كه اون كرده فقط يه آغاز بوده باشـه           «

  ».داستان طوالني و نامحتملي كه برام تعريف كرده
  »پيتر چي برات تعريف كرد؟«. اش به جلو خم شد كاترين در صندلي
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. ديد اين سؤال رو ازتـون بپرسـم    خانم سالومون، اجازه ب   «. آبادون لبخند اندوهگيني زد   
سي پنهـان شـده     .برادرتون تا حاال در مورد چيزي كه معتقده اينجا توي واشنگتن دي           

يا در مورد نقشي كه معتقده در محافظت از يه گنجينة بزرگ ايفا             ... باهاتون حرف زده  
  »از دانش باستاني گمشده؟... كنه مي

  »زني؟ به چي حرف ميمعلوم هست راجع «. چانة كاترين پايين افتاد
تكان   خوام بهت بگم ممكنه كمي چيزي كه مي«: دكتر آبادون آه بلندي كشيد و گفت 

ولـي اگـه    «. مكثي كرد و چشمانش را روي كاترين ثابت كـرد         » .دهنده باشه، كاترين  
بتوني چيزهايي رو كه ممكنه در موردش بدوني بهم بگـي بـيش از حـد مفيـد واقـع                     

  »بازم بريزم؟«. فنجان كاترين برددستش را به طرف » .ميشه
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  23فصل 
  

  .يك خالكوبي ديگر
لنگدان با نگراني كنار كف دست باز پيتر خم شد و نمادهـاي كـوچكي را كـه در زيـر           

  .جان پنهان شده بودند بررسي كرد انگشتان گره كردة بي
  

  
  

  ».شنرسه عدد با به نظر مي«: لنگدان با لحني متعجب گفت
  ».اون اولي يه عدد روميه«: اندرسن گفت

-I-Iعـدد رومـيِ   . كنم در واقع، من اينطور فكر نمي«: لنگدان حرف او را تصحيح كرد   

I-X نويسن  اونو مي.  وجود ندارهV-I-I.«  
  »اش چي؟ بقيه«: ساتو پرسيد

  ».پنج در زبان عربيه-هشت-شبيه هشت. مطمئن نيستم«
  ».ه شبيه اعداد معمولي هستنعربي؟ اينا ك«: اندرسن پرسيد

لنگدان آنقـدر بـه روشـن كـردن ايـن نكتـه بـراي             » .اعداد معمولي ما عربي هستن    «
ي ا هـاي علمـي   شاگردانش عادت كرده بود كه در واقع يك سخنراني دربارة پيـشرفت        
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اي به دست آمده بود آماده كرده بـود، كـه يكـي از               هاي خاور ميانه   كه توسط فرهنگ  
عالمت «هاي آن نسبت به اعداد رومي شامل       نوين ما بود، كه برتري    آنها نظام عددي    

اش را بـا     البته، لنگدان هميـشه سـخنراني     . شد و ابداع عدد صفر مي    » اي گذاري مرتبه 
 را به نـوع     al-kuhlرساند كه فرهنگ عربي همچنين كلمة        اين يادآوري به پايان مي    

  . الكل معروف به -هاروارد  لي مشروب مورد عالقة دنشجويان سال او-بشر داده بود
-هـشت -و در مورد هـشت «. لنگدان با حالتي سردرگم انگشت را با دقت بررسي كرد       

ممكنـه عـدد    . الخط به نظر غير عادي مياد      اين نوشتة مستيقم  . پنج هم مطمئن نيستم   
  ».نباشن

  »ان؟ پس چي«: ساتو پرسيد
  ».شبيه رونيه... تمام اين خالكوبي تقريبا. مطمئن نيستم«

  »يعني چي؟«: ساتو پرسيد
گـن رون و   به حروفـشون مـي    . شه هاي مستقيم تشكيل مي    الفباي روني فقط از خط    «

  ». چون منحني انداختن روي سنگ كار سختيههرفت بيشتر براي حكاكي به كار مي
  »اگه اينا حروف روني هستن، معنيشون چيه؟«: ساتو گفت

 1 يعني فوتارك  -ترين الفباي روني   ابتداييتجربة او تنها به     . لنگدان سرش را تكان داد    
راسـتش رو   «.  قـرن سـومي، و ايـن فوتـارك نبـود           2 يك نظام توتني   -شد محدود مي 

. بايد از يه متخـصص بپرسـي  . بخوايد، حتي مطمئن هم نيستم اينا حروف روني باشن        
   »-»منقوط «5، استانگار4، مانكس3 هالسينج-اشكال مختلف زيادي داره

  »ه فراماسونه، مگه نه؟پيتر سالومون ي«
او اكنـون   » بله، ولي اين چه ربطي به ايـن قـضيه داره؟          «. لنگدان مكثي طوالني كرد   

  .بلند شد، و بر روي زن كوچك اندام قد كشيد
رن، و  تو فقط گفتي حروف روني براي حكاكي روي سنگ بـه كـار مـي        . تو بهم بگو  «

اين رو فقط بـه خـاطر ايـن         . هاي اصلي سنگ كار بودن     اينطور كه فهميدم فراماسون   
ام خواستم در مورد ارتباط بين دسـت رازهـا و پيتـر سـالومون             گم كه وقتي از اداره     مي

                                                 
1. Futhark  
2. Teutonic   
3. Hälsinge  
4. Manx  
5. Stungnar  
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مكثي كرد، طوري كه انگار     » .جستجو كنن، جستجوي اونا فقط يه پيوند رو نشون داد         
  » .1ها ماسون«. خواست بر اهميت كشفش تاكيد كند مي

وسوسه كه به ساتو همـان چيـزي را بگويـد كـه      و با اين نگدان نفسش را بيرون داد  ل
در اين . نيست» تحقيق«مترادف » گوگل«: گفت مبارزه كرد هميشه به شاگردانش مي  

رسيد همه چيز به همه چيز متصل        عصرِ تحقيقات عظيم با كلمات كليدي، به نظر مي        
اي از   دنيا در حال تبديل شدن بـه تـارعنكبوت بـزرگ و بـه هـم پيچيـده                 . شده است 

  . شد تر مي العات بود كه هر روز متراكماط
هـا تـوي     كـنم كـه فراماسـون      تعجـب نمـي   «. اش را حفظ كـرد     لنگدان لحن صبورانه  

هـا پيونـد بـسيار آشـكاري بـين پيتـر             فراماسون. جستجوي كارمندان شما ديده شدن    
  ».اي هستن سالومون و هر مبحث محرمانه

 من امروز عصر تعجـب كـردم كـه          بله، كه اين يكي ديگه از داليليه كه       «: ساتو گفت 
ي كـه   ا  هر چي باشه، داشتي در مورد دانش سـرّي        . ها نبردي  از فراماسون   هنوز اسمي 
اين خيلي فراماسـوني بـه      . زدي شه حرف مي   اي از روشنفكران حفاظت مي     توسط عده 

  »رسه، اينطور نيست؟ نظر مي
، و هر گـروه سـرّي       4دي، آلومبرا 3، كاباليستي 2زيكروسيور خيلي هم ر   و همينط ... چرا«

  ».رسه اي به نظر مي ديگه
به نظر مياد اگه در مـورد  .  يه فراماسون خيلي قدرتمند-ولي پيتر سالومون فراماسونه «

دونـه كـه     خـدا خـودش مـي     . ها ميومدن تـوي ذهنمـون      زديم فراماسون  راز حرف مي  
  ».ها چقدر رازهاشون رو دوست دارن فراماسون

خواسـت آن را برطـرف        و مي   در صداي او احساس كند     ت سوءظن را  توانس لنگدان مي 
هـا بدونيـد، بهتـره بريـد از خـود يـه              خوايد چيزي در مـورد فراماسـون       اگه مي «. كند

  ».فراماسون بپرسيد
  ».دم از كسي بپرسم كه بتونم بهش اعتماد كنم در واقع، ترجيح مي«: ساتو گفت

                                                 
 . سنگ تراش و سنگ كار استMasonمعني اصلي كلمة .  1

2. Rosicrucian  
3. Kabbalistic   
4. Alumbradian  
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جهت اطالع بگم، خانم،    «. ميزلنگدان اين حرف او را هم جاهالنه يافت و هم اهانت آ           
ها جـزء    فراماسون. كه كل فلسفة فراماسوني بر اساس صداقت و امانت به وجود اومده           
  ».قابل اعتمادترين كساني هستن كه ميتوني اميداوار باشي پيدا كني

  ».كننده ديدم بر عكسش من مدرك قانع«
او چنـدين  . آمد ي ساتو خوشش ممديرگذشت لنگدان كمتر و كمتر از    هر لحظه كه مي   

 ها كرده بـود    سال صرف نوشتن دربارة سنت باشكوه پيكرنگاري و نمادهاي فراماسون         
عدالتي و   هاي دنيا مورد بي    ها همواره  بيشتر از همة سازمان       دانست كه فراماسون   و مي 
پرستي گرفته   ها كه مرتبا همه تهمتي از شيطان       فراماسون. تفاهم قرار گرفته بودند    سوء

شـد، همينطـور     چيني براي تشكيل يك حكومت يك دنيايي به آنها وارد مـي            هتا توطئ 
دادنـد،   شد واكنشي نشان نمي    سياستي داشتند كه هيچوقت به انتقاداتي كه از آنها مي         

  . كرد كه همين آنها را به هدفي آسان تبديل مي
، آقاي نظر از اينكه دوباره به بن بست رسيديم  حاال صرف «: ساتو با لحني گزنده گفت    

يا اينكه چيـزي هـست      ... دي به نظرم مياد كه يا داري چيزي رو از دست مي          . لنگدان
مردي كه باهاش طرفيم گفته كه پيتر سالومون مخـصوصا تـو رو             . گي كه به من نمي   

كنم وقتش شـده كـه ايـن         فكر مي «. او با سردي به لنگدان خيره شد      » .انتخاب كرده 
شايد اونجا شانس بيشتري نـصيبمون  . تقل كنيم  من CIA يمركزي    ادارهگفتگو رو به    

  ».بشه
او چيزي گفتـه بـود كـه ذهـن لنگـدان را             . تهديد ساتو تأثيري روي لنگدان نگذاشت     

 ايـن حـرف، بـه همـراه ذكـر نـام        .پيتر سالومون تو رو انتخاب كرد     . مشغول كرده بود  
تر او بــه انگــش. هــا، بــه طــرز عجيبــي روي لنگــدان تــأثير گذاشــته بــود  فراماســون
تـرين   ايـن انگـشتر يكـي از بـاارزش        . ي كه در انگشت پيتر بود نگاه كـرد        ا  فراماسوني

 ميراثي از خانوادة سالومون كه نمادي از ققنوس دوسـر روي آن             -هاي پيتر بود   دارايي
درخشيد، خاطرة   طال كه در ميان نور مي     . ترين نماد سرّي دانش فراماسوني      اصلي -بود

  .گدان آورداي را به ياد لن غيرمنتظره
هنـوز  : لنگدان با به خاطر آوردن نجواي ترسناك گروگانگير پيتر به نفس نفـس افتـاد   

  ؟واقعا متوجه نشدي، نه؟ اينكه چرا تو انتخاب شدي
  . رفتمياناكنون، در يك لحظة وحشتناك، افكار لنگدان متمركز شدند و ابهام از 
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  .ناگهان، هدفِ بودن لنگدان در آنجا كامال آشكار شد
رانـد، صـداي      به سـمت جنـوب مـي       1تر، ملخ كه در بزرگراه سوييتلند      ه مايل آنطرف  د

فون پيتر سـالومون بـود، كـه امـروزه           آي.  را در صندلي كنار خود شنيد      واضحيلرزش  
صفحة مشخصات تصويري روي آن اكنون تـصوير        .  درآمده بود  آبابزار قدرتمندي از    

  . داد زن جذاب ميانسالي را با موهاي سياه نشان مي
   كاترين سالومون-تماس دريافتي

   .كشونه تر مي سرنوشت، منو نزديك.  و تماس را ناديده گرفتملخ لبخندي زد
 تا بفهمد كـه آيـا او   -او كاترين سالومون را تنها به يك دليل به خانة خود كشانده بود    

ـ       ... اطالعاتي دارد كه بتواند به او كمك كند        ود بـه  شايد يك راز خانوادگي كه ممكن ب
بهرحال، معلـوم بـود     . ملخ كمك كند جاي چيزي را كه در جستجوي آن بود پيدا كند            

كه برادر كاترين چيزي راجع به آنچه اين همه سال از آن محافظت كـرده بـود بـه او                    
  .نگفته است

چيـزي كـه چنـد سـاعت زنـدگي          . با اين وجود، چيز ديگري را از كاترين فهميده بود         
كاترين او را مطمئن كرده بود كه تمـام تحقيقـاتش           . ان آورده اضافه براي اون به ارمف    

  .شوند در يك مكان، با امنيت كامل در داخل آزمايشگاهش نگهداري مي
  .بايد از بين ببرمش

تحقيقات كاترين قرار بود درِ جديدي از ادراك را باز كند، و همينكه اين در حتـي بـه                   
دير يا زود همه چيز تغييـر    . كردند وي مي شد، ديگران از آن پير     اندازة درزي هم باز مي    

و ... دنيا بايد همونطوري كه هست بمونـه     . تونم اجازه بدم اين اتفاق بيفته      نمي. كرد مي
  .در ظلمت جهل سرگردان بمونه

ملـخ آن را  . فون بوق زد، به اين معني كه كاترين يك پيام صـوتي گذاشـته اسـت          آي
  .پخش كرد

كجـايي؟ مـن هنـوز دارم بـه         . پيتر، دوباره منم  «: صداي كاترين با لحني نگران گفت     
كـنم   ؟ خواهش مـي   روبراهههمه چيز   . و نگرانم ... كنم گفتگوم با دكتر آبادون فكر مي     

  ».من توي آزمايشگاهم. بهم زنگ بزن
  .پيام صوتي به پايان رسيد

                                                 
1. Suitland  
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 او  .كاترين بايد كمتر نگران برادرش باشه و بيشتر نگران خودش باشـه           . ملخ لبخند زد  
كمتر از يك مايـل بعـد،   . زرگراه سوييتلند را دور زد و وارد خيابان سيلور هيل رود شد     ب

 را ديد كه خارج از بزرگراهِ سمت راسـتش در ميـان             SMSCدر تاريكي، از دور نماي      
  .كل مجتمع با حصاري از سيم خاردار احاطه شده بود. درختان جاي گرفته بود

شناسم كه در رو برام بـاز    من يه نفر  رو مي يه ساختمون ايمن؟  . ملخ با خودش خنديد   
  .كنه مي
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  .اين افشا مثل موجي لنگدان را در برگرفت
  .دونم چرا اينجا هستم من مي

ايستاده بود، ميل شديدي در او به وجود آمد كه برگـردد و              روتاندالنگدان كه در وسط     
انگـشتر طـالي درخـشان، از چـشمان بـدگمان سـاتو و              از دست پيتـر، از      ... فرار كند 
اش آويـزان بـود      حركت ايستاد و كيفي را كه از شـانه         در عوض، همانطور بي   . اندرسن
  .تر به خود چسباند محكم

  .بايد از اينجا برم بيرون
  اي از آن صـبح سـرد، در         اش شـروع بـه تكـرار صـحنه         فكش قفل شده بود و حافظه     

ساعت شش صبح بود و لنگدان مثل هميشه بعد از چند           . ردها پيش در كمبريج ك      سال
وقتـي از آسـتانة   . شد هاروارد داشت وارد كالسش مي    در استخر   دور شناي صبحگاهي  

دو قدم به سمت    . در گذشت بوهاي آشناي غبار گچ و گرماي بخار به استقبالش آمدند           
  .ميزش برداشت ولي يكدفعه سر جايش ايستاد

اي ماننـد عقـاب و        يك جنتلمن برازنده بـا چهـره       -يستاده بود پيكري آنجا منتظرش ا   
  .چشمان خاكستري شاهوار

  .لنگدان با حيرت به او خيره شد» پيتر؟«
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از ديـدن مـن     . صـبح بخيـر، رابـرت     «. لبخند پيتر سالومون اتاق كم نور را روشن كرد        
  .صدايش ماليم بود، ولي با اينحال قدرتي در آن وجود داشت» تعجب كردي؟

زادة ِييلـي قبـل از       يـه اشـراف   «. دان با شتاب جلو رفت و بـا دوسـتش دسـت داد            لنگ
  »كنه؟ كار مي  چه1دم توي پرديس كريمسون سپيده

او بـه كمـر باريـك       » .هاي دشمن  عمليات مخفي پشت خط   «: سالومون با خنده گفت   
خوب تيپي بـه  . كنه مثل اينكه شنا داره كار خودش رو مي   «: لنگدان اشاره كرد و گفت    

  ».هم زدي
. خوام كاري كنم كه تو احـساس پيـري كنـي          فقط مي «: لنگدان به شوخي به او گفت     

  »چه خبر؟. بينمت، پيتر خوشحالم كه مي
ببخـشيد  . يه سفر كاري كوتاه رفتم    «: مرد نگاهي به كالس خالي انداخت و جواب داد        

 يـه   خواسـتم   مـي . كه اينطور سرزده اومدم، رابرت، ولي فقـط چنـد دقيقـه وقـت دارم              
  ».يه لطفي بايد بهم بكني. شخصا... درخواستي ازت بكنم

  لنگدان به اين فكر افتاد كـه يـك اسـتاد دانـشگاه سـاده چـه كـاري                   . اين اولين باره  
او خوشحال از اينكه فرصـتي      . توانست براي مردي انجام دهد كه همه چيز داشت         مي

 كـرده بـود، بـه    تا كاري براي كسي بكنـد كـه آن همـه بـه او خـوبي             بود  پيش آمده   
: خصوص آن هم موقعي كه آن همه مصيبت به زندگي پيتر وارد شده بود، جـواب داد                

  ».هر چي كه بخواي«
  ».اميدوار بودم بتوني برام از يه چيزي مراقبت كني«. سالومون صدايش را پايين آورد

يك بار لنگـدان قبـول كـرده        » .اميدوارم هركول نباشه  «. لنگدان چشمانش را چرخاند   
 نـام  بـه   اوهفتـاد كيليـويي  گشت، از سـگ   تا موقعي كه پيتر از مسافرت برمي د كه   بو

موقعي كه اين سگ در خانة لنگدان بـود، ظـاهرا دلـش بـراي               .  مراقبت كند  2هركول
بازي جويدني چرمش تنگ شده بود و جـايگزين بـا ارزشـي بـراي آن در اتـاق             اسباب

دهمي دست نوشتة زيباي اصل بـا        يك انجيل قرن هف    -مطالعة لنگدان پيدا كرده بود    
  .تنها كافي نبود» سگ بد«بهرحال گفتن يك . پوست بره

                                                 
1. Crimson  
2. Hercules  
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دوني، هنوز دارم دنبال يه جايگزين براي اون         مي«: زده گفت  سالومون با لحني خجالت   
  ».گردم مي
  ».به مذهب دارههم خوشحالم كه هركول ميل و رغبتي . فراموشش كن«

رابرت، بـه ايـن خـاطر اومـدم         «. ي ديگري بود  سالومون خنديد ولي انگار حواسش جا     
مدتي پـيش   . ببينمت كه دوست دارم از يه چيزي كه برام خيلي باارزشه مواظبت كني            

ام يا تـوي دفتـرم نگهـش دارم راحـت         بهم ارث رسيده، ولي ديگه از اينكه توي خونه        
  ».نيستم

مون بايـد   در دنيـاي پيتـر سـالو      » خيلي باارزشـي  «هر چيز   .  معذب شد  ناگهانلنگدان  
» ذاريـش؟  چرا توي صندوق امانت نمي    «. شد دارايي بيش از حد باارزشي محسوب مي      

   هاي آمريكا موجودي ندارن؟ ات توي نصف بانك مگه خانواده
اين كار شامل كاغذ بازي و كارمنداي بانك ميشه؛ من بيشتر يه دوست قابل اعتمـاد       «

سـالومون دسـتش را در      » .ي هستي دار خوب   دونم كه تو راز نگه     و مي . دم رو ترجيح مي  
  .جيبش برد و بستة كوچكي را درآورد و آن را به لنگدان داد

  بسته، يك جعبة مكعبي كوچك به ابعاد سه اينچ مربـع بـود و در كاغـذ بـسته بنـدي                  
از روي وزن سنگين و اندازة   . اي پيچيده و با نخ بسته شده بود        ايِ رنگ و رو رفته     قهوه

لنگـدان بـسته را در      اينه؟  . ه محتويات آن سنگ يا فلز باشد      شد حدس زد ك    بسته، مي 
بندي آن از يك طرف با دقت، با حـروف           دستش چرخاند و اكنون متوجه شد كه بسته       

ققنوس دوسـري كـه عـدد       . اي، مثل يك حكم باستاني مهر و موم شده است          برجسته
رين درجـة   نماد سـنتي بـاالت  -اش نوشته شده بود روي مهر قرار داشت   روي سينه  33

  . فراماسونري
واقعا، پيتر، تو استاد ارجمند يه مجمع فراماسـوني         «: وري گفت  لنگدان با لبخندي يك   

  »هاي مهر و موم شده با انگشترت؟ بسته. هستي، نه پاپ
. من اين بسته رو مهـر نكـردم، رابـرت         «. سالومون به انگشترش نگاهي كرد و خنديد      

  ». پيشحدود يه قرن. پدرجدم اين كار رو كرده
  »!چي؟«: لنگدان تند سرش را بلند كرد

بعـد  . انگشتر فراماسوني مال اون بود    «: سالومون انگشت انگشترش را باال برد و گفت       
  ».و باالخره مال من... از اون، شد مال پدربزرگم، بعد پدرم
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پدرجدت اين بسته رو يه قرن پيش پيچيده و هـيچكس           «. لنگدان بسته را باال گرفت    
  »زش نكرده؟تا حاال با

  ».درسته«
  »چرا؟... ولي«

  ».چون وقتش نشده«: تسالومون لبخندي زد و گف
  »؟چيوقت «. لنگدان به او خيره شد

فقـط  . دونم كه شايد به نظرت عجيب بياد، اما هر چي كمتر بدوني، بهتره             رابرت، مي «
ـ   كنم به هـيچكس نگـو         و خواهش مي   اين بسته رو يه جاي امن بذار       و بهـت   مـن اين

  ».دادم
ومون براي نمايش   سال. هاي ناصحش گشت   اي از شوخي در چشم     لنگدان دنبال نشانه  
 كـه آيـا اينجـا هـم دارد نقـش بـازي              پرسـيد  خودش   از و لنگدان    ميلي باطني داشت  

 هوشمندانه نيست تا كاري كني من فكر كـنم          ي  پيتر، مطمئني اين يه نقشه    «. كند مي
شده تا كنجكاو بشم و تـصميم بگيـرم بـه           يه جور راز باستاني فراماسوني بهم سپرده        

  »شما ملحق بشم؟
تازه، قـبال   . دوني و مي كنن، رابرت، خودت كه اين     ها كسي رو استخدام نمي     فراماسون«

  ».دي ملحق نشي بهم گفتي كه ترجيح مي
لنگدان احترام زيادي براي نمادگري و فلسفة فراماسوني قائل بود،          . اين حقيقت داشت  

هاي رازداري   ميم گرفته بود هرگز در آن عضو نشود؛ عهد و پيمان          ولي با اين حال تص    
  هـم همين دليـل . داشت مجمع، او را از مطرح كردن فراماسونري با شاگردانش باز مي  

  .  دخالت كند2 قبول نكند رسما در رازهاي الوسيني1باعث شده بود كه سقراط
نگريست،  وني آن را مي   اكنون هنگاميكه لنگدان جعبة كوچك اسرارآميز و مهر فراماس        

  و بــه يكــي از بــرادران فراماســونيت چــرا اينــ«. ال بــديهي را پرســيداختيــار ســؤ بــي
  »سپري؟ نمي

                                                 
1  .Socrates) 469 -399فيلسوف يوناني)  قبل از ميالد مسيح.  
در شـهر الوسـيس در يونـان باسـتان     ) زن و دختر زئـوس    (مراسمي سرّي  كه هر ساله به منظور پرستش  ديميتر و پرسفون              .  2

مراسم، تشريفات، و اعتقادات آنها محرمانه باقي مي ماند و معتقد بودند كه عـضويت در ايـن مجمـع بـه منظـور          . برگزار مي شد  
 .است و شامل وعدة قدرت هاي الهي و پاداش هاي پس از مرگ مي شداتحاد عابدان با خدايان 
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گه اگه بيرون از انجمن برادري نگـه داري    ميمام به بذار فقط فرض كنيم كه غريزه   «
اگه چيزي كـه    . كنم نذار اندازة اين بسته گولت بزنه       و خواهش مي  . تره بشه جاش امن  

يـه جـور    «. مكـث كـرد   » . درست باشه، يه قدرت ذاتي تـوش هـست         هدرم بهم گفت  پ
  ».تاليسمان

طبق روايات،  . ، در معني، شيئي با نيروهاي جادويي بود       تاليسمان؟  تاليسماناون گفت   
ها براي شانس آوردن، دفـع ارواح پليـد، يـا در مراسـم باسـتاني اسـتفاده                   تاليسماناز  
  »ها در قرون وسطا از رواج افتادن، درسته؟ يسمانتالدوني كه  پيتر، مي«. شد مي

دونـم كـه ايـن       مـي «: پيتر با حالتي صبورانه دستي روي شانة لنگدان گذاشت و گفت          
 بـه   شناسم، و شكاكيت تـو     من خيلي وقته تو رو مي     . مسئله چطور به نظر مياد، رابرت     

ت هـم   همينطـور بزرگتـرين ضـعف     . هاتـه  عنوان يه فرهنگي يكي از بزرگترين قـدرت       
... نيستي كه ازت بخوام باور كني  شناسم كه بدونم آدمي   من اونقدري تو رو مي    . هست

گـم ايـن     خوام وقتي بهت مـي     پس االن دارم ازت مي    . خوام بهم اعتماد كني    فقط مي 
ان كه اون توانايي ايـن رو داره كـه    به من گفته.  قدرت داره بهم اعتماد كني     تاليسمان

  ».نظمي، نظم بياره از بي
يكـي از بزرگتـرين     » نظمي آوردن نظم از بي   «تصور  . به او خيره شده بود    لنگدان فقط   

 تاليـسمان با اين وجود، اين ادعا كه يـك  . 1Ordo ab Chao. اصول فراماسوني بود
توانست اصال هر قدرتي را اعطا كند ادعايي پوچ بود، چه برسـد بـه اينكـه قـدرتِ                   مي

  .دنظمي را داشته باش آوردن نظم از بي
، اگه توي دستهاي اشتباهي قرا بگيره خطرناكـه، و          تاليسماناين  «: سالومون ادامه داد  

چـشمانش بـه    » . بـدزدن  خوان اونـو ازم     مي يمتاسفانه، با دليل معتقدم افراد قدرتمند     
دوست دارم اين رو تـا يـه    «. همان اندازه كه لنگدان به ياد داشت حالتي جدي داشتند         

  »توني اين كار رو بكني؟ مي. اريمدتي جاي امني برام نگه د
اش تنها نشست و سـعي كـرد تـصور           آن شب، لنگدان با آن بسته پشت ميز آشپزخانه        

در آخر، آن را به حساب عجيب بودن پيتر         . كند چه چيزي ممكن است داخل آن باشد       
 و سـرانجام آن را بـه        اش قفل كـرد    گذاشت و بسته را در گاوصندوق ديواري كتابخانه       

  .پردفراموشي س
                                                 

  عبارت التين به معناي نظم از بي نظمي 1
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  . اين تا همين امروز صبح بود
  .   تماس تلفني از طرف مردي كه لهجة جنوبي داشت

سي به او، گفتـه     .معاون بعد از دادن خصوصيات مقدمات سفر لنگدان به واشنگتن دي          
اي هم هست كه آقاي سالومون  يه چيز ديگه! رفت اوه، پروفسور، داشت يادم مي«: بود

  ».خواست
ي رفته بود كه موافقت كرده بود       ا  قع ذهنش به طرف سخنراني    لنگدان كه از همان مو    

  »   بله؟«: ارائه بدهد، جواب داد
مـرد بـه طـرزي ناشـيانه        » .آقاي سالومون يه يادداشت براي شما اينجا جا گذاشـت         «

لطفـا  «. خواست خط پيتر را كشف رمز كند       شروع به خواندن كرد، طوري كه انگار مي       
اي رو كه چند سـال پـيش بهـش دادم       ك مهر شده  يكوچ.. .كه بستة ... از رابرت بخواه  

  »اين براي شما معنايي داره؟«. مرد مكثي كرد» .بياره
اش  لنگدان با به ياد آوردن جعبة كوچك كه تمـام آن مـدت در گاوصـندوق ديـواري                 

  ».دونم منظور پيتر چيه مي. در واقع، بله«. گير شد مانده بود غافل
  »تونيد بياريدش؟ و مي«
  ».به پيتر بگيد ميارمش. تهالب«
از سـخنراني امـشبتون     « . رسيد معاون خيالش راحت شده اسـت       به نظر مي  » .عاليه«

  ».سفر به خير. لذت ببريد
لنگدان قبل از ترك خانه، فرمانبردارانه بستة پيچيده را از ته گاوصـندوقش درآورده و               

  .اش گذاشته بود آن را در كيف روي شانه
اگـر پيتـر سـالومون      . ستاده بود و از يك مسئله اطمينـان داشـت          اي كاپيتولاكنون در   

  .كرد فهميد لنگدان چقدر بد او را با شكست روبرو كرده است وحشت مي مي
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  25فصل 
  

  .طبق معمول. خداي من، حق با كاترين بود
روي ديـوار پالسـمايي مقـابلش       تريش دان با حيرت به نتايج عنكبوت جستجو كه بر           

اي داشـته باشـد،      او شك داشت كه جستجويش اصال نتيجه      . شدند خيره شد   مي ظاهر
 و   تا نتيجه روي صفحه ظـاهر شـده اسـت          ديد كه ده دوازده    اما در حقيقت، اكنون مي    

  . نتايج همچنان در حال آمدن بودند
  .رسيد تر به نظر مي به خصوص يكي از نتايج از بقيه اميدبخش

  »!و ببينيايد اينكاترين؟ فكر كنم ب«: فرياد زدتريش برگشت و رو به كتابخانه 
   كـه تـريش چنـين عنكبـوت جـستجويي را اجـرا كـرده بـود                  زمانييكي دو سالي از     

اگر چند سال پيش بود، ايـن جـستجو         . گذشت، و نتايج امشب او را حيرت زده كرد         مي
ـ         به نظر مي   بهرحال، اكنون . رسيد بست مي  به بن  ل رسيد كميت مطالـب ديجيتـالي قاب

. اغراق همه چيز را پيـدا كـرد        توان  بي   اي رسيده است كه مي     جستجو در دنيا به نقطه    
اي بود كه تريش تـا حـاال اسـم آن را هـم        عجيب اينكه يكي از كلمات كليدي، كلمه      

  . را هم پيدا كردآنو جستجو حتي ... نشنيده بود
  »چي گير آوردي؟«. كاترين سراسيمه وارد اتاق كنترل شد

هر كدوم از اين اسـناد تمـام   «. تريش به ديوار پالسمايي اشاره كرد» .نامزديه دسته  «
  ».كلمات كليديت رو كلمه به كلمه دارن
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  .كاترين موهايش را پشت گوشش زد و فهرست را با دقت بررسي كرد
دم كـه   زده بـشي، بهـت اطمينـان مـي    قبل از اينكه زيادي هيجان  «:  كرد تريش اضافه 

  ايـي ان كـه مـا بهـشون         چيز.  نيستن كـه دنبالـشون هـستي       بيشتر اين اسناد چيزايي   
چيزهـايي مثـل    . قطعـا خيلـي بـزرگن     . هاشون نگاه كـن    به اندازه . گيم حفرة سياه   مي

هاي خالصـه نـشده،      المعارف هايي از دايره   ها ايمل فشرده، مجموعه    آرشيوي از ميليون  
ايـن  .  چيزها هستن  هاي جهاني كه سالها در حال اجرا بودن، و از اين جور            صفحه پيام 

ها، با توجه به اندازه و محتواي گوناگونشون، اونقدر كلمة كليدي نهفته دارن كـه                فايل
  ».كنن هر موتور جستجويي رو كه بهشون نزديك ميشه به سمت خودشون جذب مي

 يكـي   اون«. كاترين به يكي از نتايج كـه بـاالي فهرسـت قـرار داشـت اشـاره كـرد                  
  »چطوره؟

اترين يك گام جلوتر بود، چون تنها فايلي را در فهرست پيدا كـرده        ك. تريش لبخند زد  
آره، واقعـا هـم اون تنهـا        . هـاي تيزبينـي داري     چـشم «. بود كه اندازة كوچكي داشت    

تونه بيـشتر از يـه       در واقع، اون فايل اينقدر كم حجمه كه نمي        . نامزدمون تا اينجاست  
  ».صفحه يا اين حدود باشه
  » .بازش كن«: فتكاترين با لحني محكم گ

اي حاوي آن همه رشتة جستجوي  توانست تصور كند يك سند يك صفحه       تريش نمي 
با اين حال، وقتي كليك كـرد و سـند را بـاز             . عجيبي باشد كه كاترين آماده كرده بود      

ــد  ــه راحتــي  ... كــرد، كلمــات كليــدي آنجــا بودن ــد و ب   خيلــي روشــن و واضــح بودن
  .شد آنها را در متن پيدا كرد مي

يـه سـند    ... ايـن سـند   «. كاترين جلوتر رفت و چشمانش را به ديوار پالسمايي دوخت         
  » است؟1ويرايش شده

  ».به دنياي متنون ديجيتالي شده خوش اومدي«. تريش سر تكان داد
ويرايش خودكار، به روال استانداردي در هنگام ارائة اسناد ديجيتالي شده تبديل شـده              

داد تـا در     ر آن يك سرور به كاربر ايـن اجـازه را مـي            ويرايش، فرآيندي بود كه د    . بود
 تيزري از   -داد سراسر متن جستجو كند، اما بعد فقط بخش كوچكي از آن را نشان مي             

                                                 
 است كه در اصطالح مطبوعات و رسانه ها به نوعي ويرايش گفته مي شود كه در آن متوني از                  Redactedكلمة اصلي آن    .  1

 .نها به وجود مي آيد تا مثل يك كار واحد به نظر برسدچند منبع مختلف جمع آوري مي شوند و تغييراتي جزئي در آ
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 تنها همان متن بالفاصله در كنار كلمات كليدي درخواست شده قـرار             -انواع گوناگون 
چـاپ اجتنـاب   از متن، سرور از تخلف حـق    با حذف كردن اكثريت عظيمي    . گرفت مي
من اطالعاتي را كـه     : فرستاد اي براي كاربر مي    كننده كرد و همچنين متن مجذوب     مي

   .خواهيد، بايد آن را از من بخريد شما به دنبالش هستيد دارم، اما اگر بقية آن را مي
اين سند همة كلمات كليديت     «: تريش صفحة متن خالصه شده را پايين آورد و گفت         

  ».رو داره
  . ر سكوت به متن ويرايش شده خيره شدكاترين د

هـر يـك از كلمـات    . تريش يك دقيقه به او وقت داد و دوباره بـاالي صـفحه را آورد       
كليدي كاترين با حروف بزرگ زيرخطر دار شده بودند و نمونة كوچكي از متن تيزر در                

  .شدند اي كه در دو طرف عبارت درخواست شده ديده مي  دو كلمه-كنار آنها بود
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  ديگه چيه؟» 1سمبلون«. اي است نوانست تصور كند اين سند در چه باره تريش نمي

ـ            «. كاترين با شوق و ذوق به صفحه نزديك شـد          و ايـن سـند از كجـا اومـد؟ كـي اين
  »نوشته؟

  دارم سـعي  . يـه لحظـه صـبر كـن    «. كرد تريش از همين االن داشت روي آن كار مي        
  ».كنم منبعش رو پيدا كنم مي

اش  خـوام بقيـه    مي. و نوشته خوام بدونم كي اين    مي«: زده گفت با صدايي هيجان  كاترين  
  ».رو ببينم

  ».كنم دارم سعي مي«: تريش كه از لحن هيجانزدة كاترين تعجب كرده بود، گفت
ه نـشده بـود   عجيب اينكه، مكان فايل به عنوان يك آدرس اينترنتي مرسوم نشان داد         

: تريش گفـت  . بلكه به عنوان يك آدرس پروتكل اينترنتي عددي نشان داده شده بود           
اش  پنجرة پايانـه  » .صبر كن . اسم دامنه باال نمياد   .  رو معلوم كنم   2تونم آي پيش   نمي«

  ».كنم  رو اجرا مي3ترِيس روت«. را باال آورد
گاه اتاق كنتـرل و هـر   ي بين دست  »ها جست«تريش رشته دستوراتي را نوشت تا همة        

  .  دستگاهي را كه در حال ذخيرة اين سند بود پينگ كند
  ».داره رديابي ميشه«: كرد گفت او در حاليكه دستورات را تايپ مي

 و تقريبـا بالفاصـله فهرسـتي طـوالني از           ي داشـتند   بسيار زياد  ها سرعت  تريس روت 
هـايي   ر روترها و سوييچ   تريش مسي . ابزارهاي شبكه بر روي ديوار پالسمايي ظاهر شد       

  ...كردند رو به پايين با دقت بررسي كرد را كه او را به دستگاه وصل مي

                                                 
1. Symbolon   
2. IP (Internet Protocol)   
3. Traceroute  
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 پينگش، به داليلي  . متوقف شده بود  رديابي او قبل از رسيدن به سرور سند         يعني چي؟   
: تـريش گفـت   . اي برخورد كرده بود كه به جاي پـس زدن، آن را بلعيـد              با ابزار شبكه  

   اصال مگه چنين چيزي ممكنه؟» .يس روتم مسدود شدمثل اينكه راه تر«
  ».دوباره اجراش كن«

بـست   به بن . خيرن«. كرد و همان نتيجه به دست آمد      تريش تريس روت ديگري اجرا      
  او قبـل از رسـيدن بـه        » .انگار اين سند روي سروريه كه قابل رديابي نيـست         . رسيدم

ـ  بهرحال، مـي «. ها نگاه كرد بست به آخرين جست   بن  تـوي يـه   ونم بهـت بگـم كـه   ت
  ».سي قرار گرفته .اي در دي ناحيه

  ».كني شوخي مي«
كنن، يعني  هاي عنكبوت، جغرافيايي حركت مي اين برنامه. تعجبي نداره«: تريش گفت

» سي .واشنگتن دي «هاي جستجوت    تازه، يكي از رشته   . ان اولين نتايج هميشه محلي   
  ».بود

گـه كـه صـاحب       جستجو كنيم؟ بهت نمـي    » كيه«چطوره يه   «: كاترين يكدفعه گفت  
  »دامنه كيه؟
وارد شـد و    » كيـه «تريش به پايگاه دادة     . سوادانه است، اما فكر بدي نيست      يه كم بي  

هاي رمزي را با يك نام دامنة واقعي         آي پي جستجو كرد، به اين اميد كه شماره        براي  
ايـن سـند    . داد يكم جاي خودش را به كنجكاوي م       نااميدي او اكنون كم   . تطبيق دهد 

 و تريش   ند و هيچ مطابقتي را نشان ندادند      به سرعت ظاهر شد   » كيه« نتايج   مال كيه؟ 
اصـال  . انگار اين آدرس آي پي وجـود نـداره  «. دستانش را به عالمت شكست باال برد    

  ».نميشه هيچ اطالعاتي در موردش گير آورد
 كـرديم كـه اونجـا    ما همين االن سـندي رو جـستجو  . معلومه كه آي پي وجود داره «

  »!ذخيره شده
 را داد هويـت خـود   اما با اين حال هر كسي صاحب اين سند بـود تـرجيح مـي           . درسته

 ها كار من نيست     در اصل، رديابي سيستم   . دونم چي بهت بگم    دقيقا نمي «. آشكار نكند 
  ».خورم خواي، من به درد نمي هاي هك كردن مي و اگه كسي رو با مهارت

  »اسي؟شن تو كسي رو مي«

www.mybook.ir



 

 

اين زياد فكر . كردم كاترين، داشتم شوخي مي «. تريش برگشت و به رئيسش نگاه كرد      
  ».جالبي نيست

  ».دن ولي اين كار رو انجام مي«: كاترين به ساعتش نگاه كرد و گفت
  ».از نظر فني كار نسبتا راحتيه. هميشه... اِ، آره«
  »شناسي؟ كي رو مي«

ال نصف كساني كه توي كار قبليم همكـارم   هكر؟ مث «: اي عصبي گفت    با خنده  تريش
  ».بودن

  »كسي هست كه بهش اعتماد داشته باشي؟«
خـب،  «: با عجله گفـت   . گويد ديد كه كاترين كامال جدي مي      تريش مي گه؟   جدي مي 

متخـصص امنيـت    . تـونيم باهـاش تمـاس بگيـريم        شناسم كه مـي    آره، يه نفر رو مي    
ميخواست باهام بره بيرون، ولي خوشـم  . ههاي كامپيوتر   از اون مخ   -هامون بود  سيستم

  ».كنه آزاد هم كار مي.  و بهش اعتماد دارممد، اما آدم خوبيهاو ازش نمي
  »تونه با احتياط كار كنه؟ مي«
امـا مطمئـنم كـه      . كارش همينـه  . تونه با احتياط كار كنه     البته كه مي  . اون يه هكره  «

  »-گيره تا حتي يه نگاهي حداقل هزار دالر مي
  » .تر بهش دو برابر پيشنهاد كن براي نتيجة سريع.  زنگ بزنبهش«

 كمـك بـه كـاترين       -كـرد  تر ناراحت مـي    دانست كداميك او را بيش     تريش دقيقا نمي  
يا زنگ زدن به كسي كه احتمـاال هنـوز بـاورش            ... سالومون براي استخدام يك هكر    

. رد كـرده اسـت  شد يك تحليلگر متاسيستم خپلة مو سرخ پيشنهاد رمـانتيكش را            نمي
  »از اين بابت مطمئني؟«

و اسم منو  . يه شمارة يه طرفه داره    . از تلفن توي كتابخونه استفاده كن     «: كاترين گفت 
  ».هم نبر

فـون كـاترين را    تريش به سمت در راه افتاد اما وقتي صداي جيك جيك آي       » .باشه«
بـري باشـد كـه       خ ،كرد، ممكن بود اين پيـام متنـي        اگر شانس ياري مي   . شنيد ايستاد 

او همچنانكـه كـاترين در جيـب        . تريش را از انجام اين وظيفة ناخوشـايند عفـو كنـد           
  .گشت منتظر ماند و به صفحه خيره شد فونش مي روپوشش دنبال آي

  .فونش بود خيالش راحت شد كه روي آي  كاترين سالومون با ديدن اسمي
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  .باالخره زنگ زد
  پيتر سالومون

  ».يه پيام از طرف برادرمه«: نداخت و گفتكاترين نگاهي به تريش ا
... پس بهتر نيست راجع به تمام اين جريـان از اون سـؤال كنـيم              «. تريش اميدوار شد  

  »قبل از اينكه به يه هكر زنگ بزنيم؟
كاترين به سند ويرايش شدة روي ديوار پالسمايي خيره شد و صداي دكتر آبـادون را                

كـاترين  . ميشه پيداش كرد  ... سي مخفي شده  .اوني كه برادرت معتقده توي دي     . شنيد
دانست كدام حرف را باور كند، و اين سند، اطالعاتي را راجـع بـه تـصوراتي              ديگر نمي 

  .كرد كه ظاهرا به مشغلة ذهني پيتر تبديل شده بود نامحتمل ارائه مي
و نوشته و جـاش     خوام بدونم كي اين    مي«. نفي تكان داد  مكاترين سرش را به عالمت      

  ».تماس رو بگير. تكجاس
  .تريش اخم كرد و به طرف در راه افتاد

توانست معماي آنچه را برادرش براي دكتر آبادون تعريف كـرده بـود              چه اين سند مي   
برادرش باالخره فرستادن   . توضيح دهد چه نه، دست كم يك معما امروز حل شده بود           

  . فته بودفوني را كه كاترين به او داده بود ياد گر پيام متني با آي
پيتر سالومون بـزرگ همـين   . ها خبر بده و به رسانه  «: كاترين پشت سر تريش صدا زد     

  ».االن اولين پيام متنيش رو فرستاد
، ملخ كنار ليمـوزينش     SMSCدر پاركينگ مركز خريدي در آن سوي خيابان نزديك          

زودي بـا او    دانست به    ايستاده بود، پاهايش را باز كرده بود و منتظر تماسي بود كه مي            
.  و يك ماه زمستاني در ميان ابرها پديدار شـده بـود            باران بند آمده بود   . شود گرفته مي 

همان ماهي بود كه سه ماه پيش از ميان پنجرة سقفي خانة معبـد طـي مراسـم ورود                   
  . ملخ به انجمن بر او تابيده بود

  .اي شده امشب دنيا طور ديگه
اش، اگرچـه    روزة دو روزه  .  قور كـرد   قار و وباره  اش د  همچنانكه منتظر مانده بود، معده    

بـه  . گونـه بـود    راه و روش باستاني ايـن     . اش ضروري بود   ناخوشايند بود، براي آمادگي   
  . كردند اهميت جلوه مي بي  هاي جسمي زودي همة ناراحتي
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ديـد سرنوشـت او را بـه         ملخ در حاليكه در هواي شب سرد ايستاده بود، از اينكـه مـي             
. آميز مستقيما در مقابل كليساي كوچكي قرار داده اسـت بـا خـود خنديـد         شكلي كنايه 

 و يك فروشگاه، يك مكان مقـدس كوچـك قـرار            1سازي استرلينگ  اينجا، بين دندان  
  .داشت

  .  خداوندسراي افتخار 
مـا  : خيـره شـد   داد كليسا را نـشان مـي    ملخ به پنجرة آن كه قسمتي از بيانية تعليمي       

، و از مريم    هح توسط روح القدس به وجود آمد      معتقديم كه عيسي مسي   
  . هم خدا و هم انساني حقيقي استاو ، و هباكره متولد شد

 امـا بكرزايـي   - انـسان و خـدا  -بله، واقعا كه عيسي هر دوتاش هـست    . ملخ لبخند زد  
   .افته اينطوري اتفاق نمي. الزمة الوهيت نيست

تلفنـي كـه   .  را تشديد كـرد صداي زنگ تلفني هواي شب را شكافت و ضربان قلب او       
 تلفن يك بار مصرف ارزان قيمتـي كـه ديـروز          -زد تلفن خود ملخ بود     اكنون زنگ مي  

داد كه همان تماسي است كه انتظار آن    مشخصات تماس گيرنده نشان مي    . خريده بود 
  .را داشت

ملخ درحاليكه از اين سوي خيابان سيلور هيل رود به نماي ساختماني با طاق زيگزاگ               
شد خيره شـده بـود، بـا خـودش       از باالي نوك درختان در نور ضعيف ماه ديده مي         كه

  . ملخ تلفنش را باز كرد.يه تماس توشهري: گفت
  ».دكتر آبادون هستم«: تر كرد و گفت صداي خودش را آرام

  ».باالخره خبري از برادرم شنيدم. كاترينم«: صداي زن گفت
  »حالش چطوره؟. اوه، خيالم راحت شد«

در واقع، اون پيشنهاد كرد شما هم به ما         . االن داره مياد آزمايشگاه من    «: رين گفت كات
  ».ملحق بشيد

  »آزمايشگاه شما؟... توي«: ملخ با تأملي ساختگي گفت» ببخشيد؟«
  ».كنه اون هيچوقت كسي رو به اون عقب دعوت نمي. حتما خيلي بهتون اعتماد داره«

                                                 
1. Sterling   

www.mybook.ir



 

 

ـ    كنه يه مالقات   به نظرم شايد فكر مي    « هـامون كمـك كنـه، ولـي         ه بحـث   ممكنـه ب
  ».كنم اينجوري مزاحم ميشم مياحساس 

تازه، گفت چيزهاي زيادي بـراي      . اگه برادرم ميگه خوش اومديد، پس خوش اومديد       «
  ».دوست دارم ته و توي قضيه رو دربيارمهم گفتن به دوتامون داره، و من 

  »آزمايشگاهتون دقيقا كجاست؟. بسيار خب، پس«
  »دونيد كجاست؟ مي. ز پشتيباني موزة اسميتسونيتوي مرك«

در واقـع، االن    . نـه «: ملخ كه از اين سوي پاركينگ به مجتمع خيره شده بـود، گفـت             
  »آدرسش چيه؟.  و سيستم هدايت هم دارمتوي ماشينم هستم

  ».چهل و دو ده سيلور هيل رود«
آه، «: و بعد گفت  ملخ ده ثانيه صبر كرد      » .نويسمش االن مي . خيلي خوب، صبر كنيد   «

گـه فقـط      مـي  1اس.پي.جي. كردم نزديكترم  خبر خوب، مثل اينكه از اوني كه فكر مي        
  ».حدود ده دقيقه فاصله دارم

  ».گم داريد ميايد كنم و مي به دروازة امنيتي تلفن مي. عاليه«
  ».متشكرم«
  ».بينمتون به زودي مي«

اين قدر .  نگاه كرد  SMSCملخ تلفن يك بار مصرف را در جيبش گذاشت و به طرف             
فون پيتر سالومون را درآورد و پيام   با لبخندي آيجسور بودم كه خودم رو دعوت كنم؟

  . ي را كه چند دقيقه قبل براي كاترين فرستاده بود تحسين كردا متني
قرار مالقات با دكتـر  . اي بود  روز پرمشغله . همه چيز مرتبه  . هات رو دريافت كردم    پيغام

. داسـتانش طوالنيـه   . ازش نبـردم    متاسفم كه زودتر اسـمي    . موش كردم آبادون رو فرا  
. اگه ممكنه، به دكتر آبادون بگو بياد داخل به ما ملحق بشه   . االن دارم ميام آزمايشگاه   

   پيتر-كامال بهش اعتماد دارم، و چيزهاي زيادي هست كه بايد به هردوتون بگم
  . زد ي از طرف كاترين بوق ميا يافتيفون پيتر اكنون با پاسخ در تعجبي نداشت كه آي

بـا  . خوشحالم كـه حالـت خوبـه      ! گم پيتر، از اينكه ياد گرفتي پيام بفرستي تبريك مي        
   ك-!بينمت به زودي مي.  داره مياد آزمايشگاه.دكتر آ حرف زدم
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 و زير ليموزينش خم شد و تلفن را بـين السـتيك و              برداشتفون سالومون را     ملخ آي 
ولي ديگر وقـتش بـود كـه        ... تلفن به خوبي براي ملخ كار كرده بود       . سنگفرش جا داد  
پشت فرمان نشست، ماشين را در دنده گذاشت، و كمي جلو رفت تـا              . مفقوداالثر شود 

  .فون را شنيد اينكه صداي تيز خرد شدن آي
.  خيره شـد   SMSCملخ دوباره ماشين را در محل پارك قرار داد و به نماي دوردست              

داد،  ار وسيع پيتر سالومون بيش از سي مييليون گنجينه را در خود جا مـي               انب .ده دقيقه 
  . هاي آنها را معدوم كند ترين اما ملخ امشب آمده بود كه دو تا از با ارزش

  .همة تحقيقات كاترين سالومون
  .و خود كاترين سالومون
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  26فصل 
  

  »حالت خوبه؟.  طوري شده انگار روح ديديات پروفسور لنگدان؟ قيافه«: ساتو گفت
اش بـاال كـشيد و دسـتش را بـاالي آن گذاشـت،           لنگدان كيفش را بيشتر روي شـانه      

كـرد    بستة مكعب شكلي را كه حمل مي       حويطوري كه انگار ممكن بود اين كار به ن        
فقـط نگـران    ... مـن «. اش پريـده اسـت     كرد رنگ چهره   احساس مي . بهتر پنهان كند  

  ».پيترم
  .اتو سرش را كج كرد و چپ چپ به او نگاه كردس

 به لنگدان دست داد كه دخالت امشب ساتو ممكن اسـت    اي  ياري ناگهاني احساس هش 
پيتر به لنگدان هـشدار     . به اين بستة كوچك كه پيتر به او سپرده بود ربط داشته باشد            

هي قـرار   هـاي اشـتبا    اگه تـوي دسـت    . و بدزدن خوان اين   مي يافراد قدرتمند : داده بود 
   بـه دنبـال يـك جعبـة     CIAتوانست تصور كند كه چـرا        لنگدان نمي  .بگيره خطرناكه 

 .توانـست بكنـد     چكـار مـي    تاليـسمان يا حتي آن    ...  باشد تاليسمانكوچك حاوي يك    
Ordo Ab Chao ؟  

  احساس «: ساتو كه چشمان سياهش لنگدان را زير نظر گرفته بود نزديكتر شد و گفت             
  »ت آشكار شده؟كنم يه چيزي برا مي

  ».نه، نه دقيقا«. كند كرد دارد عرق مي لنگدان اكنون احساس مي
  »چي تو مغزته؟«
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اصـال قـصد افـشاي وجـود     . دانست چه بگويـد  لنگدان تأمل كرد و نمي   » ...من فقط «
بـرد، يقينـا     مـي CIAبستة داخل كيفش را نداشت، اما با اين حال اگر سـاتو او را بـه         

اي راجـع بـه      نظر ديگه ... در واقع «: به دروغ گفت  . شد  مي كيفش در طول راه بازرسي    
  ».اعداد روي دست پيتر دارم

او اكنون به اندرسن نگـاه كـرد، كـه تـازه            » جدي؟«. داد قيافة ساتو چيزي نشان نمي    
  .رسيد اي كه باالخره رسيده بودند مي داشت از احوالپرسي با تيم بازرسي

 اين فكر كرد كه و كنار دست خم شد، و به    قورت داد    لنگدان آب دهانش را به سختي     
 يـه   -تو يه معلمـي، رابـرت     . تواند براي گفتن به آنها از خودش دربياورد        چه حرفي مي  

 براي آخرين بار نگاهي به هفت نماد كوچك انـداخت، بـه ايـن    !البداهه بگو چيزي في 
  .از آن بگيرد  اميد كه الهامي

  

  
  

  . ذهنم خاليه. هيچ
گذشت، فقـط    اش از نمادها مي    المعارف ذهني  نگدان از ميان دايره   وقتي خاطرة روشن ل   

چيزي بـود كـه در ابتـدا بـه          . توانست يك نكتة ممكن را پيدا كند تا به آن اشاره كند           
بهرحال، در آن لحظه، بايد بـراي  . ذهنش خطور كرده بود، ولي بعيد به نظر رسيده بود     

  .آورد فكر كردن وقت به دست مي
اولين سر نخ يه نمادشناس مبني بر اينكه موقع كشف رمز نمادها و     خب،  «: شروع كرد 

هـاي نمـاديِ چندگانـه        مسير اشتباه قرار گرفته موقعيه كه با استفاده از زبـان           دركدها  
و عربيه،    براي مثال، وقتي بهتون گفتم اين متن رومي       . كنه شروع به تفسير نمادها مي    

همين در مـورد    . ي چندگانه استفاده كردم   هاي نماد  يه تحليل ضعيف بود چون از نظام      
  ».و روني صدق ميكنه  رومي

: خواست بگويـد   ساتو دست به سينه ايستاد و طوري ابروهايش را باال برد كه انگار مي             
  ».ادامه بده«
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هاي چند گانه، و بنابراين اولـين        شن، نه زبان    در يك زبان ساخته مي     ،كال، ارتباطات «
 با متن بكنه اينه كه يه نظام نمادي نامتنـاقض واحـد رو              شناس بايد  كاري كه يه نماد   

  ».پردازه پيدا كنه كه به تمام متن مي
  »بيني؟ و االن تو يه نظام واحد رو مي«
  به او آموخته بود كه       1ها تجربة لنگدان با تقارن چرخشي امبيگرام     » .و نه ... خب، بله «

، او متوجه شد كه در واقع راهي در اين مورد. نمادها گاهي از هر زاويه يك معني دارند  
اگـه مـا   «. براي اينكه هر هفت نماد را در يك زبان واحد از نظر بگذراننـد وجـود دارد    

نكتـة  » . ميـشه  دستكاري كنيم، زبـانش بـه زبـاني نامتنـاقض تبـديل             دست رو كمي  
ي كه لنگدان در صدد انجام آن بود همان چيزي بود           ا   دستكاري وحشتناك اين بود كه   

رسيد گروگانگير پيتر قبال موقع گفتن مثَل هرمسي باستاني به آن اشاره         ظر مي كه به ن  
  .آنچه در زير، در باال. كرده بود

ي را كه دست پيتر روي آن محكم   ا  لنگدان هنگاميكه دستش را دراز كرد و پاية چوبي        
  به طوريكـه   ،پايه را وارونه كرد     به آرامي .  احساس كرد  بدنش در   لرزيشده بود گرفت    

نمادهـاي كـف دسـت بالفاصـله        . كردند انگشتان باز پيتر اكنون رو به پايين اشاره مي        
  .خود را تغيير دادند

  

  
  

عالوه بر  .  سيزده -شه  يه عدد روميِ صحيح مي     X-I-I-Iاز اين زاويه،    «: لنگدان گفت 
لنگـدان  » .SBB -تفسير كرد   اين، ميشه بقية كاراكترها رو با استفاده از الفباي رومي         

شود، امـا   تفاوت آنها مي هاي بي صور كرد كه اين تحليل فقط باعث شانه باال انداختن       ت
  .حالت قيافة اندرسن فورا تغيير كرد

  »؟SBB«:  گفتفرمانده
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اگه اشتباه نكنم، مثل يه نظام عـددي آشـنا          «: ساتو به سمت اندرسن برگشت و گفت      
  ». به نظر ميادكاپيتولتوي همين 

  ».همينطوره«. پريداندرسن ي  از چهرهرنگ 
  . فرمانـده، لطفـا دنبـالم بيـا       «. ساتو لبخند شومي زد و به سمت اندرسن سر تكـان داد           

  ».خوام يه كلمه خصوصي باهات صحبت كنم مي
رس خارج كرد، لنگدان با حـالتي سـردرگم        فرمانده اندرسن را از گوش     هنگاميكه ساتو 

  يه؟ چSBB XIIIمعلوم هست اينجا چه خبره؟ و . تنها ماند
تـر   فرمانده اندرسن با خود فكر كرد كه اين شب چقدر ممكن است از آن هم عجيـب                

 را هـم شـنيده باشـد    SBBاو از اينكه كسي حتي اسم    ؟   SBB13گه   دست مي . شود
طـور   ظاهرا، انگشت اشارة پيتر سـالومون، آن      . SBB13چه برسد به    ... كرد تعجب مي 

بلكه بـه جهـت كـامال    ... كرد راهنمايي نمي كه به نظر رسيده بود آنها را به سمت باال           
  . كرد مخالف اشاره مي

: گفـت .  بـرد  1 ساتو، اندرسن را به گوشة خلوتي نزديك مجسمة توماس جفرسـن           مدير
  » سيزده دقيقا كجاست؟SBBدوني جاي  فرمانده، مطمئن باشم كه مي«
  ».البته«
  »دوني چي داخلشه؟ مي«
  ». كه ازش استفاده نشدهاستهه فكر كنم چند د. نه، بدون نگاه كردن نه«
  ».كني خب، تو بازش مي«

خـانم،  «. اندرسن از اينكه توي ساختمان خودش به او امر و نهي كنند خوشحال نبـود              
  همونطـور كـه    . هـا رو چـك كـنم       اول بايد فهرست مأموريت   . ساز بشه  ممكنه مشكل 

 قـوانين امنيتـي     هاي خصوصي يا انبـار هـستن، و        دونيد، بيشترِ طبقات پايين، اداره     مي
  »-مربوط به

گيـرم و يـه       تماس مـي   OSكني، وگرنه با      رو براي من باز مي     SBBدرِ  «: ساتو گفت 
  ».فرستم داخل تيم با يه دژكوب مي

                                                 
1   .Thomas Jefferson) 1826-1743 (يكاسومين رئيس جمهور آمر  
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   و آن را نزديـك      سـيمش را درآورد    اندرسن مدتي طوالني به او خيره مانـد و بعـد بـي            
به يه  .  رو برام باز كنه    SBBخوام كه درِ     يه نفر رو مي   . اندرسن هستم «. هايش برد  لب

  ».نفر بگو منو پنج دقيقه ديگه اونجا ببينه
  » ؟SBBرئيس، گفتيد «. رسيد صدايي كه جواب داد گيج به نظر مي

سـيمش را   بـي » .يه چراغ قوه هم احتياج دارم. فورا يه نفر رو بفرست . SBB. درسته«
د، قلب اندرسن به تپش     وقتي ساتو نزديكتر شد و صدايش را حتي پايينتر آور         . برداشت

  .افتاد
تـر مـا رو ببـري بـه      خوام هر چه سريع و ازت مي. فرمانده، وقت كمه« : به نجوا گفت  

SBBسيزده .«  
  ».بله، خانم«
  ».خوام يه چيز ديگه هم ازت مي«

اندرسن در موقعيتي نبود كه اعتراض كند، اما با اين حال           به عالوة به زور وارد شدن؟       
 نمانده بود كه ساتو ظرف چند دقيقه بعد از قرار گرفتن دست پيتر              اين از نظر او پنهان    

  كــرد تــا بــه  ، ســر رســيده بــود و اكنــون داشــت از موقعيــت اســتفاده مــيروتانــدادر 
رسـيد او امـشب فراتـر از         به نظر مي  .  دسترسي پيدا كند   كاپيتولهاي خصوصي    بخش

  . آنچه توضيح داده بود پيش رفته است
اون كيـف كـه روي شـونة        «.  در آنـسوي سـالن اشـاره كـرد         ساتو به سمت پروفسور   

  ».لنگدانه
  »؟خب«. اندرسن به آنطرف نگاه كرد

  » فكر كنم كاركنانتون اون كيف رو موقع ورود لنگدان با اشعة ايكس بازرسي كردن؟«
  ».شن ها بازرسي مي همة كيف. البته«
  »شه؟خوام بدونم چي توي كيف مي. خوام اون اشعة ايكس رو ببينم مي«

اگه ... اما«. اندرسن به كيفي كه لنگدان تمام آن عصر با خود حمل كرده بود نگاه كرد              
  »تر نيست؟ از خودش بخوايم راحت

  »كدوم قسمت از درخواست من واضح نبود؟«
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سـاتو آدرس بلـك   . سيمش را درآورد و درخواست ساتو را اعالم كرد اندرسن دوباره بي 
است كرد كه تيم او يـك نـسخة ديجيتـال از اشـعة              اش را به اندرسن داد و درخو       بري

  .اندرسن با اكراه موافقت كرد. ايكس را به محض پيدا كردن آن به ايميلش بفرستد
داشت، اما ساتو      برمي كاپيتولتيم بازرسي اكنون داشت دست قطع شده را براي پليس           

اندرسـن  .  تحويـل بدهنـد  1به آنها دستور داد آن را يكراسـت بـه گـروه او در النگلـي        
همين چند لحظه پيش يك جاده صاف كن ژاپني         . دكن تر از آن بود كه اعتراض       خسته

  .كوچولو او را زير گرفته بود
  ».خوام اون حلقه رو هم مي«: ساتو به سمت تيم بازرسي صدا زد

 كه از او سؤال كنـد امـا بعـد نظـرش را              بودها آماده    رسيد رئيس كارشناس   به نظر مي  
 طال را از دست پيتـر درآورد، آن را در يـك كيـسة نمونـة شـفاف               انگشتر. عوض كرد 

ساتو آن را در جيب پيراهنش گذاشت و بعد به سـمت لنگـدان              . گذاشت و به ساتو داد    
  .برگشت

  ».وسايلت رو بيار. ريم، پروفسور ما داريم مي«
  »ريم؟ كجا داريم مي«: لنگدان جواب داد

  ».فقط دنبال آقاي اندرسن بيا«
 بود كه   كاپيتول بخشي از    SBB .آره، از نزديك هم دنبالم بيا     : خود انديشيد اندرسن با   

آنها براي رسيدن به آن بايد از پيچ و خم وسيعي           . عدة كمي تا بحال آن را ديده بودند       
. گذشتند هاي كوچك و راهروهاي تنگي كه در زير دخمه مدفون شده بودند مي     از اتاق 
، يك بار در آن پايين گم شده بود و چيزي نمانـده             2ترين پسر آبراهام لينكلن، تَد     جوان

كرد كه اگر ساتو همينطور ادامه دهد، رابرت         كم گمان مي   اندرسن كم . بود هالك شود  
  . لنگدان هم ممكن است به چنين سرنوشتي دچار شود

  
  
  

  

                                                 
1. Langley   
2. Tad   
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 هميشه به توانـايي خـود در چنـد كـاره            1ها، مارك زوبيانيس   متخصص امنيت سيستم  
او در آن لحظه، در صندلي تاشـوي خـود نشـسته بـود و يـك                 . بودن افتخار كرده بود   

، و كاسـة بزرگـي از       2PDAسيم، يك لپ تـاپ، يـك         كنترل تلويزيون، يك تلفن بي    
صـداي   زوبيانيس در حاليكه يك چشمش بـه بـازي بـي   .  در اطرافش بود3پايرتز بوتي 

توثش در حال صحبت با زني      رداسكينز و يك چشمش به لپ تاپش بود، با هدست بلو          
  .بود كه بيش از يك سال بود خبري از او نشنيده بود

  . تريش دان شبِ يه بازي حذفي يادش افتاده زنگ بزنه
همكار سابق مارك  با انتخاب بازي رداسكينز به عنوان لحظة بـسيار مناسـبي بـراي                 

د را تثبيـت    حرف زدن و درخواست لطفي از او يك بار ديگر  ناشايستگي اجتماعي خو             
تريش بعد از صحبت كوتاهي راجع به ايام گذشته و اينكه چقدر دلش براي              . كرده بود 

  خواسـت يـك آدرس    او مـي : هاي او تنگ شده بـود، سـر اصـل مطلـب رفـت             شوخي
. سي بود آشكار كنـد     .آي پي مخفي را، كه احتماال مال يك سرور ايمن در ناحية دي            

خواسـت بـه آن دسترسـي پيـدا          د و او مـي    اين سرور حاوي يك سند متني كوچك بو       
يا دست كم، اطالعاتي در مورد اينكه آن سند متعلق بـه چـه كـسي اسـت بـه                    ... كند

  .دست بياورد

                                                 
1. Mark Zoubianis  

 )Personal Digital Assistant(نوعي كامپيوتر كوچك قابل حمل . 2
3  .Pirate's Booty به معني غنيمت دزد دريايي( نوعي خوراك آماده( 
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 .خوب كسي رو انتخاب كردي، ولي بد موقعي رو انتخاب كردي          : مارك به او گفته بود    
ي او در   هـا  سپس تريش با چاپلوسي او را زير رگباري از تعريـف و تمجيـد از مهـارت                

حقيقـت داشـتند، و زوبيـانيس قبـل از اينكـه      هم  شانبيشترالبته كامپيوتر گرفت، كه    
  . چيزي بفهمد، آدرس آي پي عجيبي را در لپ تاپش تايپ كرد

  تـريش، ايـن    «.  كـرد  اضـطراب زوبيانيس يك نگاه به شماره انداخت و فورا احـساس           
ي هنوز به صورت عمـومي      با پروتكلي نوشته شده كه حت     . آي پي شكل ترسناكي داره    

  ».احتماال دولتي يا ارتشيه. هم قابل دسترسي نيست
ارتشي؟ باور كن، من همين چند لحظه پيش يه سـند ويـرايش   «: تريش با خنده گفت 

اش را باال آورد  زوبيانيس پنجرة پايانه» .شده از اين سرور كشيدم بيرون، و ارتشي نبود  
  »وتت از كار افتاد؟گفتي تريس ر«. و يك تريس روت اجرا كرد

  ».با يه جست. دو بار. آره«
. او يك كاوشگر تشخيـصي را بـاال آورد و آن را اجـرا كـرد               » .مال من هم همينطور   «
  »مندت كرده؟ اونوقت كجاي اين آي پي اينقدر عالقه«
يه واگذاركننده اجرا كردم كه از يه موتور جستجو توي اين سرور استفاده كـرد و يـه           «

شم كه پولش    خوشحال مي . بايد بقية سند رو ببينم    .  رو بيرون كشيد   سند ويرايش شده  
  ».فهمم صاحب اين آي پي كيه يا چطور بهش دسترسي پيدا كنم رو بدم، اما نمي

از اين بابت مطمئني؟ من دارم يه برنامـة         «. زوبيانيس به صفحه نمايشش نزديك شد     
  ».رسه ي جدي به نظر ميخيل... كنم، و اين رمزگذاري فايروال تشخيصي رو اجرا مي

  ».گيري به همين خاطره كه پول زيادي مي«
آنها براي كاري به اين راحتي پول بسيار زيادي به          . زوبيانيس به اين موضوع فكر كرد     

  »چرا اين اينقدر برات مهمه؟. يه سؤال، تريش«. كردند او پيشنهاد مي
  ».كنم دارم يه لطفي به يه دوست مي«. تريش مكث كرد

  ».دوست مخصوصيهحتما «
  ».همينطوره«

  .دونستم مي. زوبيانيس پيش خودش خنديد و حرفي نزد
دازة كافي خوب هست كـه بتـوني        ببين، كارت به ان   «: حوصله گفت   با لحني بي   تريش

  »آي پي رو مشخص كني؟ آره يا نه؟اين 
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م دونم كه داري مثل يه توپ فوتبال باهـا         و آره، مي  . آره، به اندازة كافي خوب هستم     «
  ».كني بازي مي

  »كشه؟ چقدر برات طول مي«
كشه، بايد ظـرف حـدودا ده دقيقـه          زياد طول نمي  «: كرد، گفت  او در حاليكه تايپ مي    

همينكه وارد شدم و فهميدم دنبـال چـي         . شون بشم  بتونم وارد يه دستگاه توي شبكه     
  ».زنم هستم، خودم بهت زنگ مي

  » خوبه؟اوضاع و احوالت، خب. خيلي ممنون«
  تريش، محض رضاي خـدا، شـب بـازي حـذفي زنـگ زدي و حـاال              «پرسه؟   ن مي اال
  »خواي گپ بزني؟ ميخواي اين آي پي رو هك كنم يا نه؟ مي
  ».مونم منتظر تماست مي. خيلي ازت متشكرم. ممنون، مارك«
 و صـداي    كرد، كاسة پايرتز بـوتي را چنـگ زد        زوبيانيس قطع   » .پونزده دقيقه ديگه  «

  .بازي را باز كرد
  .ها از دست اين زن
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  28فصل 
  

  برن؟ دارن منو كجا مي
رفـت،    ميكاپيتولهنگاميكه لنگدان با عجله به همراه اندرسن و ساتو به درون اعماق     

آنها سفرشان . رود رود ضربان قلبش باالتر مي تر مي احساس كرد با هر قدمي كه پايين      
ـ           كرده بودند   آغاز روتاندارا در ميان ايوان غربي        و از   ه و از پلكـاني مرمـري پـايين رفت

ميان راهروي پهني گذشته بودند و وارد تاالر معروفي شده بودند كه مـستقيم در زيـر                 
  .قرار داشت روتاندا
  . كاپيتولدخمة 

دسـت داده     و از همين حاال احساس تنگناترسي به لنگـدان         تر بود  هواي اينجا سنگين  
هاي سقفي ماليم آن، قطر ستبر چهل ستون دوريك را       سقف كوتاه دخمه و چراغ    . بود

الزم بود كه مستقيم باالي سـر آنهـا قـرار             كه براي نگه داشتن سقف سنگي عظيمي      
  .آروم باش، رابرت .داد به خوبي نشان ميداشت 

از «: پيچيـد، گفـت    اي مي  اندرسن در حاليكه به سرعت از محيط مدور وسيع به گوشه          
  ».اين طرف

درعوض چندين مجسمه،   . هيچ جسدي در اين دخمة خاص وجود نداشت       خوشبختانه،  
هـايي بـراي تـشييع       اي از عمارت، و يك ناحية انبار چوبي كوتاه كه جاي تابوت            نمونه
، بدون اينكه حتـي نگـاهي       ندكرد  با عجله به جلو حركت مي      آنها هاي دولتي بود   جنازه

تاالر جاييكـه شـعلة ابـدي       د كه در وسط     ني بينداز ا  به قطب نماي چهارگوش مرمري    
  . زماني روشن بود قرار داشت
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اش   و ساتو يك بار ديگر سـرش را در بلـك بـري             رسيد اندرسن عجله دارد    به نظر مي  
 كاپيتوللنگدان شنيده بود كه خدمات تلفن همراه در تمام گوشه و كنار             . فرو برده بود  

  زه در اينجـا رخ     ي كـه هـر رو     ا  پراكنده شده است تـا از صـدها تمـاس تلفنـي دولتـي             
  . داد پشتيباني شود مي

بعد از اينكه گروه به طور مورب به آن سوي دخمه رسيد، وارد سرسراي كم نوري شد                 
در . هـا كـرد   اي از كريدورهاي پيچ در پيچ و بن بـست          و شروع به پيچيدن از مجموعه     

ام از  كه روي هر كـد اي وجود داشت گذاري شده هاي شماره  ها درگاه  پيچ و خم گذرگاه   
پيچيدند لنگـدان   در حاليكه به صورت مارپيچ مي  . آنها يك شمارة شناسايي قرار داشت     

  .خواند شمارة درها را مي
S154 ...S153 ...S152...  
دانست چه چيزي پشت اين درها قرار گرفته است، اما دست كـم اكنـون يـك                  او نمي 

  . مفهوم خالكوبي كف دست پيتر سالومون-موضوع روشن شده بود
اي است كـه جـايي در اعمـاق          گذاري شده   درگاه شماره  SBB13رسيد كه    ه نظر مي  ب

  .  قرار گرفته استكاپيتول
لنگدان در حاليكه كيفش را محكم به پهلويش چسبانده و در اين فكر بـود كـه بـستة     

 داشـته باشـد،     SBB13تواند با دري با عالمت       كوچك پيتر سالومون چه ارتباطي مي     
  »ر چيه؟اين همه د«: پرسيد

: برگشت و نگـاهي بـه سـاتو انـداخت و اضـافه كـرد              » .ادارات و انبار  «: اندرسن گفت 
  ». و انبارخصوصيادارات «

  .اش بلند نكرد ساتو حتي سرش را هم از روي بلك بري
  ».بهشون مياد كوچيك باشن«: لنگدان گفت

ا در هـ  ترين ملك بيشترشون پستوهاي مجللي هستن كه هنوز هم تعدادي از پرطالب      «
مجلـس سـنا دو      اينجا قلب عمارت اصـليه، و تـاالر قـديمي         . سي به حساب ميان   .دي

  ».طبقه باالي سرمونه
  » سيزده چي؟ اون دفتر كيه؟SBB«: لنگدان پرسيد

  كـنم كـه      تعجـب مـي    حية انبار خـصوصيه، و بايـد بگـم كـه           يه نا  SBB. هيچكس«
  »-چطور
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 كنـد، حـرف او را قطـع كـرد و            اش بلنـد   ساتو بدون اينكه سرش را از روي بلك بري        
  ».فرمانده اندرسن، فقط ما رو ببر اونجا، لطفا«: گفت

اندرسن فكش را بست و در سكوت آنها را از ميان جايي كه مثل يك انبـار مركـب و                    
تقريبـا روي همـة ديوارهـا،       . رسيد به جلو هـدايت كـرد       هزارتويي حماسي به نظر مي    

 و ظـاهرا سـعي داشـتند مكـان     كردنـد  ه مي هاي راهنمايي به عقب و جلو اشار       عالمت
  . دهندر شبكة كريدورها نشان دفترهاي مشخصي را د

S142 تا S152...  
ST1 تا ST70...  
H1 تا H166 و HT1 تا HT67...  

اينجا يـه  . لنگدان شك داشت كه خودش به تنهايي بتواند راهش را به بيرون پيدا كند   
فترها بسته به اينكه در طرف مجلس سنا  تا جايي كه فهميده بود، شمارة د       .هزارتوست

 و STاي كه با حـروف      نواحي. H1شدند يا با      شروع مي  Sبودند يا در طرف خانه، يا با        
HT   ي طبقـه  قرار داشتند كـه اندرسـن بـه آن    اي طبقه مشخص شده بودند ظاهرا در 

  . گفت تراس مي
  .     نيستSBBهنوز خبري از عالمت 

  .دي سنگيني با جعبة ورودي كارتي رسيدندسرانجام به در امنيتي فوال
  

  SB ي طبقه
  

  .شوند تر مي لنگدان احساس كرد دارند نزديك
رسـيد نگـران    اندرسن دستش را به طرف كارتش برد اما مـردد مانـد، و بـه نظـر مـي            

  . هاي ساتو است درخواست
  ».فرمانده، ما تمام شب رو وقت نداريم«: ساتو فورا گفت

 و هر سه با     جلو هل داد  او آن را به     . در فوالدي رها شد   . ش را زد  اندرسن با اكراه كارت   
درِ سنگين با صداي كليكي پشت      . هم وارد راهرويي شدند كه آن سوي در قرار داشت         

  . سر آنها بسته شد
                                                 

1 S: Senate- H: House  
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لنگدان مطمئن نبود اميدوار بوده چه چيزي در اين راهرو ببيند، اما هرچـه بـود قطعـا                  
. او به يك پلكان رو به پايين خيره شده بـود  . قرار داشت اي نبود كه در مقابلش       منظره

  »اي زير دخمه هم هست؟ باز هم پايين؟ طبقه«: سر جايش ايستاد و گفت
  ».1»زيرزمين سناست« مخفف SBبله، «: اندرسن گفت

  .وحشتناكه. اي كرد لنگدان ناله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Senate Basement   
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  29فصل 

  
آمد اولين چيزي بود كه   باال ميSMSC اتصالي ي كه از جادة  اتومبيلهاي جلوي    چراغ

  .نگهبان در آن يك ساعت اخير ديده بود
هايش را    او از روي وظيفه شناسي، صداي تلويزيون قابل حملش را كم كرد و خوراكي             

 اعـضاي تـيم رداسـكينز داشـتند وارد زمـين            .عجب موقع بدي  . زير پيشخان گذاشت  
  .  از دست بدهدخواست اين صحنه را شدند و او نمي مي

تر شد، نگهبان اسمي را كه روي كاغذ مقابلش نوشته شـده              نزديك اتومبيلهنگاميكه  
  .بود چك كرد

  .دكتر كريستوفر آبادون
 را از ورود حراسـت كاترين سالومون همين چند لحظه پيش تماس گرفته بود تا واحـد     

تر ممكن است چـه     دانست كه اين دك    نگهبان نمي . خبر كند  الوقوع اين مهمان با    قريب
كسي باشد، اما ظاهرا كارش در طبابت خيلي خوب بود؛ او داشت با يك ليموزين سياه                

 و شيـشة دودي     كـرد  اتاقك نگهبـان توقـف        براق و دراز در كنار     اتومبيل. آمد دراز مي 
  .راننده آهسته پايين آمد
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. يده بـود او مردي تنومند با سري تراش  » . بخير شب«: راننده كالهش را درآورد و گفت     
من دكتر آبادون رو براي مالقات      «. داد داشت با راديويش به مسابقة فوتبال گوش مي       

  ».با كاترين سالومون آوردم
  ».مشخصات، لطفا«. نگهبان سر تكان داد

  »ببخشيد، مگه خانم سالومون باهاتون تماس نگرفته؟«. راننده تعجب كرد
بـا ايـن    «. يد سر تكان داد   يالمت تأ نگهبان نگاهي دزدكي به تلويزيون انداخت و به ع        

خـوام،   معـذرت مـي  . كننده رو اسكن و ثبت كنم حال وظيفه دارم كه مشخصات بازديد   
  ».بايد مشخصات دكتر رو ببينم. مقرراته ديگه

اي از   اش به عقب برگشت و بـا صـداي آهـسته           راننده در صندلي  » .اي نيست  مسئله«
ن، نگهبان نگـاه ديگـري بـه بـازي       در همين حي  .  صحبت كرد  كننده  جداپشت صفحة   

بازيكنان رداسكينز كه دور هم جمع شـده بودنـد ديگـر داشـتند از هـم جـدا                   . انداخت
  . و او اميدوار بود قبل از شروع بازي اين ليموزين را از آنجا عبور بدهدشدند مي

 كننـده  جـدا راننده دوباره به جلو برگشت و مشخصاتي را كـه ظـاهرا از ميـان صـفحة        
   . كرده بود جلو گرفتدريافت 

گواهينامـة  . نگهبان كارت را گرفـت و آن را بـه سـرعت در سيـستمش اسـكن كـرد                  
. داد  نـشان مـي  را  هايتز  كريستوفر آبادون از كالوراماشخصي به نامسي،  .رانندگي دي 

داد كه يك ژاكت ورزشي      عكس روي كارت، جنتلمن خوش قيافة بلوندي را نشان مي         
آخه كي براي   . ردن، و يك دستمال جيبي ساتن پوشيده بود       آبي رنگ، يك دستمال گ    

1DMWپوشه؟  دستمال جيبي مي   
 و نگهبان درست به موقع چرخيد تا اي از تلويزيون بلند شد صداي فرياد و تشويق خفه

 و انگشتش را رو     ر كنار دروازه در حال رقصيدن بود      يكي از بازيكنان رداسكينز را كه د      
گشت با غـر و لنـد    نگهبان در حاليكه به طرف پنجره برمي    . ندبه آسمان گرفته بود ببي    

  ».نديدمش«: گفت
  ».تونيد بريد بسيار خب، مي«: او گواهينامه را به راننده برگرداند و گفت

                                                 
1  .Department of Motor Vehicles) اداره اي در رابطه بـا گواهينامـة راننـدگي و ثبـت     ) قلية موتوريادارة وسايل ن

  ... ها و اتومبيل
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هنگاميكه ليموزين رد شد، نگهبـان بـه اميـد اينكـه تكـرار گـل را ببينـد بـه طـرف                       
  .تلويزيونش برگشت

رفـت، نتوانـست جلـوي       تصالي پيچ در پيچ بـاال مـي       وقتي ملخ با ليموزينش از جادة ا      
و از اين  . نفوذ به موزة سرّي پيتر سالومون به راحتي انجام شده بود          . لبخندش را بگيرد  

تر اينكه، امشب دومين بار در طول بيست و چهار ساعت بود كه ملخ به يكـي از                جالب
ابهي بـه خانـة     شب گذشته، مالقات مش   . هاي خصوصي سالومون نفوذ كرده بود      مكان

  .سالومون شده بود
 داشت، بيشتر وقـتش را در       1اگرچه پيتر سالومون ملك ييالقي باشكوهي در پوتوماك       

. گذرانـد   مـي  2هاوسش در شـهر در منطقـة انحـصاري دورچـستر آرمـز              آپارتمان پنت 
بردنـد، يـك     ثروتمند از آنها بهره مي     هايي كه افراد ابر    ساختمان او، مثل اكثر ساختمان    

. هـا  هـاي مهمـان   فهرسـت . هـاي محـافظ   دروازه. ديوارهاي بلنـد . به تمام معنا بود  دژ  
  .پاركينگ زيرزميني ايمن

اش را از سر  ملخ همين ليموزين را به سمت اتاقك نگهبان آن رانده بود، كاله شوفري     
ايشون مهمـان  . دكتر كريستوفر آبادون با منه   «:  و اظهار كرده بود    كچلش برداشته بود  

ملخ اين كلمات را طوري ادا كـرده بـود كـه            » . آقاي پيتر سالومون هستن    دعوت شدة 
  .كند  را معرفي مي3انگار دوكِ يورك

بيـنم كـه     بله، مـي  «. نگهبان اسم ثبت شده و بعد كارت شناسايي آبادون را چك كرد           
آقـاي  «. اي را فشار داد و دروازه باز شـد         او دكمه » .آقاي سالومون منتظر آقاي آبادونه    

به مهمونتـون بگيـد از آخـرين آسانـسور سـمت            . هاوسه  ون توي آپارتمان پنت   سالوم
  ».ره باال تمام راه رو مي. راست استفاده كنه

  .ملخ كالهش را سرش گذاشت و راه افتاد» .متشكرم«
. اي امنيتـي بررسـي كـرد      ه وقتي به داخل گاراژ پيچيد، همه جا را براي يافتن دوربين          

كردند نه از آن دسته افرادي بودند كه بـه زور            ا زندگي مي   افرادي كه اينج   ظاهرا. هيچ
وارد ماشين كسي شوند و نه از آن دسته افرادي كه دوست داشته باشند كسي آنهـا را                  

  . زير نظر بگيرد
                                                 

1. Potomac   
2. Dorchester Arms   

3 Yorkشهري در انگلستان  
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 كـابين ملخ در گوشة تاريكي نزديك آسانسورها پارك كـرد، صـفحة جداكننـدة بـين                
وقتي عقـب   . يان آن به عقب ليموزين خزيد     مسافر را پايين آورد، و از م       كابينراننده و   

. شـت گيس بلونـدش را روي سـرش گذا     اش را دور انداخت و كاله      رفت، كاله شوفري  
 و در آينه نگاهي به خـود انـداخت تـا مطمـئن شـود                پيراهن و كراواتش را صاف كرد     

  .امشب نه. خواست ريسك كند ملخ به هيچ وجه نمي. گريمش خراب نشده است
  . انتظار زيادي كشيدمبراي اين لحظه 

سـر و صـدا و    صعود به باال بـي    .  به آسانسور خصوصي بود    رودچند ثانيه بعد، در حال و     
وقتـي در بـاز شـد، او خـودش را در يـك سرسـراي                . بدون تكان خوردن انجـام شـد      

  .كشيد ميزبانش از قبل انتظارش را مي. خصوصيِ مجلل يافت
  ».دكتر آبادون، خوش اومديد«

ي خاكستري معروف مرد نگاه كرد و احـساس كـرد قلـبش بـه تـپش        ها ملخ به چشم  
  ».آقاي سالومون، از اينكه منو به حضور پذيرفتيد خيلي ازتون متشكرم«. افتاده است

وقتـي ملـخ كـف      . دو مرد با هم دست دادنـد      » .يدكنم، منو پيتر صدا كن     خواهش مي «
همـان  ... مون ديـد  تر را گرفت، انگشتر فراماسـوني را در دسـت سـالو            دست مرد مسن  

صدايي از گذشتة دور ملخ به . دستي كه يك بار تفنگي را به سوي ملخ نشانه رفته بود  
  .دم آزارت مياگه اون ماشه رو بكشي، تا ابد : نجوا گفت

او ملـخ را بـه داخـل سـالن پـذيرايي مجللـي              » .بفرماييد داخل لطفا  «: سالومون گفت 
انگيزي را از خط افـق واشـنگتن         گفتهاي وسيعش منظرة ش    راهنمايي كرد كه پنجره   

  .كردند عرضه مي
  »اين بوي چايه؟«: ملخ در حال وارد شدن گفت

پدر و مـادر مـن هميـشه بـا          «. رسيد سالومون تحت تأثير قرار گرفته است       به نظر مي  
او ملـخ را بـه      » .من هم اين سنت رو ادامه دادم      . كردن ها پذيرايي مي    چاي از مهمون  

برد، جايي كه يك سرويس چاي در مقابل آتـش در انتظـار آنهـا               داخل سالن پذيرايي    
  »خامه و شكر؟«. بود
  ».بدون شكر، ممنون«
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 او براي هردويشان يـك      ».يه آدم با اصالت   «. باز هم سالومون تحت تأثير قرار گرفت      
گفتيد كه بايد راجع به موضوعي صحبت كنيـد كـه           «. فنجان چاي بدون شكر ريخت    

  ».يد به طور خصوصي مطرح بشهموضوع حساسيه و فقط با
  ».از وقتتون ممنونم. متشكرم«
بگيد چطـور   . عهدي بين ما بسته شده    . من و شما االن برادرهاي فراماسوني هستيم      «

  ».تونم كمكتون كنم مي
 پيش نـصيبم شـد ازتـون      ماهخوام به خاطر افتخار درجة سي و سه كه چند            اول، مي «

  ».ارهاين براي من معناي عميقي د. تشكر كنم
  كـنم بدونيـد كـه اون تـصميمات رو مـن بـه تنهـايي         خوشحالم، امـا خـواهش مـي    «

  ».شه اين درجه بر اساس رأي شوراي عالي اعطا مي. گيرم نمي
ملخ مشكوك بود كه احتماال پيتر سـالومون عليـه او رأي داده باشـد، امـا در                  » .البته«

ملخ، پس از اينكه در لژ      . ودها، مثل همة جاهاي ديگر، قدرت در پول ب          ميان فراماسون 
خودش به درجة سي و سه نايل شده بود، تنها يك ماه صبر كرده بود تـا بـه نـام لـژ                       

 تقاضـا   ايـن عمـلِ   . بزرگ فراماسوني كمكي ميليون دالري به مؤسسات خيريه بكنـد         
كرد، كافي بود تا دعوت سريع بـه جمـع    نشدة فداكارانه، همانطور كه ملخ پيشبيني مي 

و بـا اينحـال هنـوز از هـيچ         . ة سي و سه را براي او به دنبال داشته باشد          نخبگان درج 
    .رازي باخبر نشدم

   هيچ چيـز    -»شود همه چيز در درجة سي و سه آشكار مي         «-با وجود نجواهاي ديرينه   
اما هيچوقـت   . اي به ملخ گفته نشده بود، چيزي كه در رابطه با جستجوي او باشد              تازه

هاي دروني فراماسونري هنـوز هـم    دايره. چيزي به او گفته شود   هم انتظار نداشته بود     
هايي كه ملخ تـا سـالها آنهـا را بـه چـشم               دايره... هاي كوچكتري بود   دربردارندة دايره 

 نظير  بييك اتفاق   . به هدفش از ورود به انجمن رسيده بود       . برايش مهم نبود  . ديد نمي
. رت حكمراني به همة آنها را داده بـود     و به ملخ قد    ر داخل آن اتاق معبد رخ داده بود       د

   .كنم من ديگه با قوانين شما بازي نمي
ها پيش همديگـه      دونيد كه من و شما سال      مي«: اي از چايش خورد و گفت      ملخ جرعه 

  ».رو مالقات كرديم
  ».جدي؟ من يادم نمياد«: سالومون با حالتي متعجب گفت
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  .فر آبادون نيستو اسم واقعيم هم كريستو» .خيلي وقت پيش بود«
ميشه يادم بندازيد چطـور  . شه حتما ذهن من ديگه داره فرسوده مي      . خوام معذرت مي «

  »شناسم؟ شما رو مي
ملخ يك بار ديگر به مردي كه بيش از هر مرد ديگري در دنيا از او تنفر داشت لبخند                   

  ».ماية تأسفه كه يادتون نمياد«. زد
 آن را رو به بيرون دراز كرد       جيبش در آورد و      ملخ با حركتي نرم، دستگاه كوچكي را از       

نوري آبي رنگ از آن بيرون زد، صداي تيز جـزّ و وز             . و محكم به سينة مرد روانه كرد      
 و هنگاميكه يك ميليون ولت برق از بدن پيتـر سـالومون             سالح برقي آمد  خالي شدن   

 در  حركـت   و بـي   چـشمانش از حدقـه بيـرون زدنـد        . ه شد گذشت فريادي از درد شنيد    
خواهـد    و مثل شيري كـه مـي        بود ملخ اكنون باالي سر مرد ايستاده     . اش افتاد  صندلي

  .اش را بخورد دهانش آب افتاده بود طعمة زخمي
  .كرد نفس بكشد سالومون به نفس نفس افتاده بود و به سختي تالش مي

ـ   اش مي ملخ ترس را در چشمان طعمه   ده ديد و در اين فكر بود كه تا حاال چند نفـر دي
ملخ تا چندين ثانيه با لذت بـه     . بودند كه پيتر سالومون بزرگ اينقدر دچار وحشت شود        

  . و منتظر ماند تا مرد نفسش جا بيايداي از چايش خورد جرعه. اين صحنه نگاه كرد
-«چ: سـرانجام گفـت   . كرد حرف بزند   پيچيد، سعي مي   سالومون در حاليكه به خود مي     

  » چرا؟
  » چرا؟به نظر خودت«: ملخ گفت

  »خواي؟ پول مي... تو«. سالومون واقعا گيج شده بود
  هـا دالر پـول بـه        مـن ميليـون   «. ملـخ خنديـد و جرعـة ديگـري چـاي خـورد            پول؟  

من بـراي دانـش اومـدم، اونوقـت اون          » .ها دادم؛ من نيازي به ثروت ندارم       فراماسون
  .كنه پيشنهاد ثروت به من مي

  »خواي؟ چي مي... پس«
  ».ذاري در ميان ميو امشب اونو با من .  هستيتو صاحب يه راز«

... مـن «. اش را باال بياورد تا بتواند به چشمان ملخ نگـاه كنـد       سالومون سعي كرد چانه   
  ».فهمم نمي
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  ديگـه  «: ملخ به چند سانتيمتري مرد كه از ترس فلج شده بود نزديك شد و فريـاد زد                
  ». واشنگتن چي مخفي شدهدونم اينجا توي مي! ها رو بشنوم خوام اين دروغ نمي

  »!زني ميدونم از چي حرف  نمي«. اعتنا داشتند چشمان خاكستري سالومون حالتي بي
دقيقـا  «. ملخ يك جرعة ديگر از چايش خورد و فنجـان را روي يـك سـيني گذاشـت       

  ».همين كلمات رو ده سال پيش هم، شب مرگ مادرت بهم گفتي
  »؟...تو«. چشمان سالومون از حدقه بيرون زدند

  »...دادي خواستم بهم مي اگه چيزي رو كه مي. مرد اون نبايد مي«
  .زده در هم رفت  با نقابي از ناباوري و شناختي وحشت چهرة مرد مسن

  ».مد مي آزارتمن بهت اخطار دادم كه اگه ماشه رو بكشي تا ابد «: ملخ گفت
  »-اما تو«

نور آبي  . دينة سالومون فشار دا    را محكم به داخل س     1ملخ با حركتي سريع، دوباره ِتيزر     
  .  و بدن سالومون كامال شل شدديگري از آن بيرون زد

  سـپس،  . ملخ ِتيزر را دوباره در جيبش گذاشت و بـا خونـسردي چـايش را تمـام كـرد                  
. اش خيـره شـد     اي پاك كـرد و بـه طعمـه         هايش را با دستمال كتان گلدوزي شده       لب
  »بريم؟«

  .كردند  چشمانش كامال باز بودند و حركت ميحركت بود، اما بدن سالومون بي
خوام ببرمت جايي كه فقط حقيقت       مي«: ملخ به او نزديك شد و در گوشش نجوا كرد         

  ».مونه باقي مي
ملخ بدون اينكه حرف ديگري بزند، دستمال گلدوزي شـده را مچالـه كـرد و آن را در             

هاي پهـن    رد و روي شانه    از حال رفته را بلند ك      سپس مردِ . پاندتداخل دهان سالومون    
فـون و     خـارج شـدن، آي     هنگـام . خود انداخت و به سمت آسانسور خصوصي راه افتاد        

  .  كليدهاي سالومون را از روي ميز سالن برداشت
و همينطـور اينكـه چـرا اون    . گـي  امشب همة رازهات رو به من مي: ملخ با خود گفت   

  .همه سال پيش منو گذاشتي كه بميرم
  
  

                                                 
1  .Taser) نوعي سالح برقي(  
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  30فصل 
  

  SBسطح 
  

  .زيرزمين سنا
هرچه بيشتر به اعماق    . شد رفتند بيشتر مي   اي كه پايين مي    تنگاترسي لنگدان با هر پله    

رسـيد    و بـه نظـر مـي       شـد  تـر مـي    شـدند، هـوا سـنگين      پي اصلي ساختمان وارد مـي     
اي نـامنظم از     ديوارهاي ايـن پـايين آميـزه      . هاي تهوية هوا اصال وجود ندارند      دستگاه

  . زرد بودندسنگ و آجر
لنگـدان سـوءظني را در      . كـرد  اش تايپ مـي     ساتو در حال راه رفتن در بلك بري        مدير

كرد، اما اين احساس به سرعت در حـال دوجانبـه            رفتار محافظه كارانة او احساس مي     
مسئلة . ساتو هنوز به او نگفته بود كه چطور فهميده است او امشب آنجاست     . شدن بود 

تواند با امنيت ملّي داشته  ك اينكه تصوف باستاني چه ارتباطي مي او از در   امنيت مّليه؟ 
  .و باز هم، از درك بيشتر اين وضعيت عاجز مانده بود. باشد عاجز مانده بود

ونـة فريـب خـورده بـا حيلـه و      يـه ديو  ... به دست من سپرد    تاليسمانپيتر سالومون يه    
 اسـتفاده از اون يـه مـدخل     خواد با   و ازم مي   كاپيتولكاري كرد كه بيارمش به      نيرنگ  

  .  قرار گرفتهSBB13كه احتماال توي اتاقي به اسم ... باستاني رو باز كنم
  .دقيقا تصوير واضحي از آن در ذهن نداشت
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رفتنـد، لنگـدان سـعي كـرد تـصوير وحـشتناك دسـت               كـه جلـو مـي      همان حـال  در  
. هنش بيرون كند  شدة پيتر سالومون را، كه به دست رازها تبديل شده بود از ذ             خالكوبي

هـاي   رازهـاي باسـتاني، رابـرت، افـسانه    : اين تصوير مخوف با صداي پيتر همراه شـد    
  . ان ولي اين به اين معني نيست كه خودشون افسانه... زيادي رو به وجود آوردن

لنگدان با وجود يك عمر مطالعه در زمينة تاريخ و نمادهاي باسـتاني، هميـشه از نظـر      
ي باستاني و وعدة آنها به آپوتئوسيس در كشمكش به سر بـرده             عقالني با تصور رازها   

  .بود
چون و چرايي بودند مبني بـر اينكـه          هاي تاريخي دربردارندة شواهد بي     مسلما، پيشينه 

هاي سرّي مـصر باسـتان     و ظاهرا از مكتب سرّي، نسل به نسل منتقل شده بود       دانش
شد و در اروپاي رنسانس از       ياين دانش به طور مخفيانه منتقل م      . گرفت سرچشمه مي 

نو پديدار شد و طبق اكثر گزارشات، در همان موقع به گروهي از دانشمندان نخبـه در                 
 بـا نـام رمـزي    - جامعة سلطنتي لنـدن -ترين مخزن تفكر علمي درون ديوارهاي مهم  

  .دانشكدة مخفي، سپرده شد
 كـساني   -يل شـد  پنهاني به مجمعي از روشنفكرترين نوابغ جهان تبد       » دانشكدة«اين  

امـروزه،  . ، و حتي بنجامين فرانكلين    2، رابرت بويل  1مثل آيزاك نيوتن، فرانسيس ِبيكن    
هاكينـگ، بـور، و        آينـشتاين،  -تـر هـم شـده بـود        جديد با ابهـت   » اعضاي«فهرست  
ترش درك و فهـم بـشر       در گـس    همة اين مغزهاي متفكـر گـام عظيمـي        . 3سلسيوس

هـا، حاصـل     ت يافته بودند كه، طبق گفتة بعضي      هايي دس   و به پيشرفت   برداشته بودند 
  .اي بود كه در داخل دانشكدة مخفي پنهان شده بود برداري آنها از دانش باستاني پرده

آثـار  «لنگدان شك داشت اين حقيقت داشته باشد، هرچند يقينا تعداد بسيار زيـادي از               
  .در داخل آن ديوارها قرار داشت» مرموز

كنندة نيوتن   ، با افشاي اشتياق مجذوب    1936وتن در سال    كشف اسناد سرّي آيزاك ني    
اسـناد  . زده كـرده بـود      مطالعة علم كيمياي باستاني و دانش عرفاني مردم را حيرت          به

شد كه در آن بويـل را        اي به رابرت بويل مي     خصوصي نيوتن، شامل نامة دست نوشته     

                                                 
1  .Francis Bacon) 1626 -1561 (فيلسوف، سياستمدار و مقاله نويس انگليسي.  
2  .Robert Boyle) 1691 -1627(طبيعي دان، فيزيكدان، شيمي دان و مخترع ايرلندي .  
3  .Anders Celsius) 1744-1701 (ستاره شناس سوئدي كه مقياس  دماي سانتيگراد را اختراع كرد.  
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» سكوت شـديد «د اي كه فرا گرفته بودن     كرد كه در خصوص دانش عرفاني      ترغيب مي 
تـوان آن را     بدون رساندن آسيب گـزاف بـه دنيـا نمـي          «: نيوتن نوشته بود  . اختيار كند 

  » .مخابره كرد
  .گرفت مفهوم اين هشدار عجيب، امروزه هنوز هم مورد بحث قرار مي

جـود  وپروفـسور، بـا    «: اش برداشت و يكدفعـه گفـت       ساتو سرش را از روي بلك بري      
 چرا امشب اينجـايي، شـايد بتـوني مفهـوم انگـشتر پيتـر               دوني  اينكه نمي  هاصرارت ب 

  ».سالومون رو روشن كني
  ».كنم سعيم رو مي«: لنگدان دوباره حواسش را جمع كرد و گفت

 در مـورد نمادهـاي روي انگـشتر       «. ادساتو كيسة نمونه را درآورد و آن را به لنگدان د          
  ».برام بگو

نگدان انگشتر آشنا را با دقت بررسـي        گذشتند ل  همچنانكه از ميان راهروي متروكه مي     
 ORDO AB CHAOي  بـا نوشـته  را   تصوير يك ققنوس دوسر كـه پرچمـي  . كرد

ققنوس دوسر با عدد سي و سـه        «. اش حك شده بود     روي سينه  33، و عدد    گرفته بود 
آيـين  اصـوال، ايـن درجـة معتبـر منحـصرا در            » .عالمت باالترين درجة فراماسـونريه    

ها و درجـات فراماسـونري سلـسله مراتـب           با اين وجود، آيين   . ت وجود داش  اسكاتلندي
. دهدشرح  اي بود كه لنگدان دوست نداشت امشب آن را به تفصيل براي ساتو               پيچيده

ها  ايه كه به گروه بسيار با فضيلتي از فراماسون         در اصل، درجة سي و سه، امتياز ويژه       «
آميز درجة قبلي بـه دسـت    وفقيتتمام درجاتِ ديگه با تكميل م. شه اختصاص داده مي  

اين درجه فقط با دعـوت اعطـا        . ميان، اما صعود به درجة سي و سه كنترل شده است          
  ».شه مي
  » پس تو خبر داشتي كه پيتر سالومون عضوي از اين دايرة داخليِ برگزيده است؟«
  ».عضويت در اين گروه، يه راز به حساب نمياد. البته«
  »ب منصبشونه؟ترين صاح رتبه و اون عالي«
پيتر رئيس شوراي عالي درجـة سـي و سـه هـست، كـه هيئـت                 . در حال حاضر، بله   «

لنگدان هميشه دوست داشت از مقـر اصـلي         » .حاكمة آيين اسكاتلندي در آمريكاست    
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 1 شاهكار كالسيكي كـه تزيينـات نمـادي آن بـا كليـساي روسـلين               - خانة معبد  -آنها
  . كرد، ديدن كند اسكاتلند برابري مي

همـه چيـز در   «: روفسور، متوجه حكاكي دور انگشتر شدي؟ اين كلمـات رو نوشـته           پ«
  ».»شود درجة سي و سه آشكار مي

اين در معارف فراماسونري يه موضوع پيش پا        «. لنگدان به عالمت تأييد سر تكان داد      
  ».افتاده است

تـه   يعني اينكه اگه يه فراماسون به اين درجة بـاالي سـي و سـه پذيرف                كنم فكر مي «
  ».بشه، اونوقت يه موضوع خاص براش آشكار ميشه

هـاي   زنـي  هميـشه گمانـه  . بله، اين جزء معارفه، امـا ممكنـه واقعيـت نداشـته باشـه      «
از برگزيـدگان در ايـن رتبـة بـاالي       آميزي بـوده مبنـي بـر اينكـه عـدة كمـي             توطئه

ه، زنـم كـ   من حدس مـي . شن فراماسونري محرم تعدادي از رازهاي بزرگ عرفاني مي      
   ».گن چشمگيره احتماال حقيقت خيلي كمتر از اون چيزي كه مي

ماسـوني  پيتر سالومون بارها اشارات شوخي آميزي به وجـود يـك سـري رازهـاي فرا               
هـا فقـط تالشـي       گفت كـه ايـن     كرد، اما لنگدان هميشه پيش خودش مي       ميگرانبها  

نه، وقـايع امـشب   متأسـفا . موذيانه براي ترغيب او به پيوستن به انجمن برادري اسـت          
ي در مورد جديتي كه پيتر بـا آن         ا  همه چيز بودند جز شوخي آميز، و هيچ موذي گري         
اي كه در كيفش بود محافظت كند،  به لنگدان اصرار كرده بود از بستة مهر و موم شده

  .وجود نداشت
. لنگدان با حالتي پريشان به كسية پالستيكي محتوي انگشتر طالي پيتـر نگـاه كـرد               

  »و بردارم؟از نظر شما اشكالي نداره من اين، خانم«: پرسيد
  »چرا؟«. طرف كرد ساتو نگاهي به آن

  ».چون براي پيتر خيلي ارزش داره، و دوست دارم امشب بهش برش گردونم«
  ».بيا اميدوار باشيم اين شانس رو به دست مياري«. رسيد ساتو مردد به نظر مي

  .ذاشتلنگدان انگشتر را در جيبش گ» .متشكرم«

                                                 
1  .Rosslynكليسايي اسقفي كه در روستاي  روسلين اسكاتلند واقع شده است . 
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كارمنداي . يه سؤال ديگه  «: رفتند ساتو گفت   درحاليكه بيشتر در اعماق هزارتو فرو مي      
» مـدخل «و  » درجـة سـي و سـه      «من گفـتن كـه موقـع جـستجو در مـورد مفهـوم               

  ».بر خوردن» هرم«اغراق به صدها ارجاع به يه  فراماسونري، بي
هـاي   ن سـنگ تـراش    سازهاي مصر، نياكـا    هرم. اين هم تعجبي نداره   «: لنگدان گفت 

هاي مصري، در نمـادگري فراماسـوني خيلـي          امروزي هستن، و هرم، به همراه زمينه      
  ».رايجه

  »نمادگريِ چي؟«
يه نماد معماريه كه نشان دهندة توانايي مردمـان         . هرم در اصل نمايانگر روشنفكريه    «

هـا، بـه     باستان در خالص شدن از سطح خاكي خودشون و صعود بـه سـمت آسـمان               
  ».ورشيد طاليي، و سرانجام، به سمت منشاء عالي روشناييهسمت خ

  »اي نيست؟ چيز ديگه«. اي منتظر ماند ساتو لحظه
لنگدان همين االن يكي از پربرازترين نمادهاي تاريخ را توصيف  ! اي نيست؟  چيز ديگه 
بنايي كه از طريق اون انسان خودش رو بـه سـوي قلمـروي خـدايان بـاال                  . كرده بود 

  .كشه مي
. تري وجود داره   رسه امشب ارتباط مربوط    م، به نظر مي   طبق گفتة كارمندا  «: تو گفت سا

   هرمـي -گن افسانة معروفي در مورد يه هرم خاص اينجا در وانگـشتن هـست    اونا مي 
  »شه؟ ها و رازهاي باستاني مربوط مي كه بخصوص به فراماسون

و سعي كرد قبل از اينكـه       كند،   فهميد كه ساتو به چه چيزي اشاره مي        لنگدان حاال مي  
اش  ، ولي همـه   من با اين افسانه آشنايي دارم      «.وقت را تلف كنند اين تصور را رد كند        

سـيه، كـه احتمـاال      .هـاي دي   هرم فراماسوني يكـي از مانـدگارترين افـسانه        . تخيالته
  ».آمريكاگرده به مهر سلطنتي  اش برمي  ريشه

  »اي به اين موضوع نكردي؟ چرا قبال اشاره«
همونطور كـه   . چون در واقع پايه و اساسي نداره      «: اي باال انداخت و گفت     لنگدان شانه 

  هـا منـسوب     هاي بيـشماري كـه بـه فراماسـون         يكي از افسانه  . گفتم، يه افسانه است   
  ».شه مي
  »شه؟ و با اين حال اين افسانة خاص مستقيما به رازهاي باستاني مربوط مي«
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شـماري   هاي بـي   ازهاي باستاني پايه و اساس افسانه     ر. هاي ديگه  مطمئنا، مثل خيلي  «
هايي دربـارة دانـش قدرتمنـدي كـه           داستان -هستن كه در طول تاريخ مانگار موندن      

هـا،   يكروسـي ز ر هـاي معبـد،    شـواليه مثـل   . توسط محافظان سـرّي محافظـت ميـشه       
 اونهـا همـه بـر اسـاس رازهـاي         .  فهرست همينطور ادامه داره    -اشراقيون، آلومبرادوها 

  ».اشه و هرم فراماسوني فقط يه نمونه... باستاني به وجود اومدن
  »اونوقت اين افسانه دقيقا چي گفته؟. كه اينطور«: ساتو گفت

خـب، مـن در تئـوري توطئـه     «: لنگدان تا چند قدم به آن فكر كرد و بعـد جـواب داد           
ضـيحات  شناسي اطالعات زيادي دارم، و بيـشتر تو        تخصص ندارم، اما در زمينة افسانه     

   از قــديم، - دانــش گمــشدة اعــصار-رازهــاي باســتاني: چيــزي شــبيه ايــن هــستن
هاي بزرگ، با دقت     ترين گنجينة نوع بشر به حساب اومده، و مثل همة گنجينه           مقدس

ــش رو درك   عالمــان روشــن. محافظــت شــده ــن دان ــي اي ــدرت واقع ــه ق   فكــري ك
دونستن كـه اگـه       اونها مي  .انگيز اون بترسن   گرفتن كه از قدرت بهت     كردن ياد مي   مي

اي بـه دنبـال      كننده تونه نتايج ويران   اين دانش سرّي به دست افراد معمولي برسه، مي        
داشته باشه؛ همونطور كه قبال گفتيم، ميشه از ابزارهاي قدرتمند هـم بـراي كارهـاي                

 و  ن، بـراي حفاظـت از رازهـاي باسـتاني         بنـابراي . بد استفاده كرد و هم كارهاي       خوب
تـوي  . هاي سرّي اخوت رو تـشكيل دادن        نوع بشر، كارگزاران قديم، انجمن     رهمينطو

هاي برادري، اونها دانششون رو با كساني كه به درستي عضو شـده بـودن                اين انجمن 
ــه عــالمي ديگــه منتقــل مــي   تقــسيم مــي ــش از عــالِمي ب ــن دان   . شــد كــردن، و اي

قيمانـدة تـاريخي كـساني رو       تونيم به عقب نگاه كنيم و آثـار با         ها معتقدن ما مي    خيلي
هاي ساحرها، جادوگرها، و شـفا       توي داستان ... ببينم كه به اين رازها تسلط پيدا كردن       

  ».ها دهنده
  »هرم فراماسوني چي؟ اون چه نقشي در اين وسط داره؟« : ساتو پرسيد

خـب،  «: كـرد، گفـت    تـر مـي    هـايش را سـريع     لنگدان در حالي كه اكنون سرعت گـام       
ها، تا قـرن شـانزدهم در        طبق گفتة بعضي  . شن ريخ و افسانه ادغام مي    اينجاست كه تا  

هاي سرّي اخوت معدوم شده بـودن و بيـشترشون تحـت      اروپا، تقريبا تمام اين انجمن    
ها به آخـرين   گن كه فراماسون  مي. هاي مذهبي از بين رفتن     فشارهاي فزايندة شكنجه  

ـ . نگهبانان ماندگار رازهاي باسـتاني تبـديل شـدن         ا بـه طـرز قابـل دركـي از ايـن         اون
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هـا يـه روز از بـين بـره،           ترسيدن كه اگه انجمن برادري خودشون هم مثـل قبلـي           مي
  ».رازهاي باستاني براي هميشه از دست برن

  »؟هرمو «: ساتو دوباره با اصرار پرسيد
افسانة هرم فراماسـوني يـه افـسانة كـامال سـاده       «. رسيد لنگدان داشت به آن هم مي     

ها براي اينكه مسئوليت حفظ اين دانش بزرگ براي          ده كه فراماسون    مي توضيح. است
لنگدان » .هاي آينده رو اجرا كنن، تصميم گرفتن اونو در يه دژ بزرگ مخفي كنن   نسل

بـاز  «. دانست در ذهنش جمـع كنـد      سعي كرد چيزهايي را كه در مورد اين داستان مي         
ها دانش سرّيشون    ا ظاهرا فراماسون  اش افسانه است، ام    كنم كه اين همه     تاكيد مي  هم

 سرزميني كه اميدوار بودن     - يعني اينجا، به آمريكا    - به دنياي جديد   1رو از دنياي كهن   
 يه  -و در اينجا يه دژ نفوذناپذير ساختن      . از استبداد مذهبي مصون بمونه، منتقل كردن      

مـادگي  هـا آ   كه به اين منظور طراحي شد كه تا زماني كـه تمـام انـسان            -هرم مخفي 
تونـست منتقـل     آوردن كه اين دانش مـي      استفاده از قدرت بهت انگيزي رو بدست مي       

ها هرم بزرگـشون رو      طبق اين افسانه، فراماسون   . كنه از رازهاي باستاني حفاظت كنه     
با يه سنگ براق از طالي خالص به عنوان نمادي از گنجينة باارزشي كـه داخـل اون                  

ي كه قادر بود نوع بشر رو به پتانـسيل انـساني            ا  ي دانش باستان  -بود تاجگذاري كردن  
  ».آپوتئوسيس. كاملش برسونه

  ».كامال داستانه«: ساتو گفت
  ».شن اي مي ها دستخوش همه جور افسانة احمقانه  فراماسون. بله«
  ».اعتقاد نداري  معلومه كه به وجود چنين هرمي«

د نداره كه نشون بده نياكان      هيچ گونه مدركي وجو   . البته كه ندارم  «: لنگدان جواب داد  
قـايم  . سـي  .رو در آمريكا ساخته باشن، چه برسه بـه دي           فراماسون ما هر نوع هرمي    

اونقدر بزرگ كه همة دانش گمشدة اعـصار          كردن يه هرم كار سختيه، اون هم هرمي       
  ».رو در بر بگيره

 نداده بود تا جاييكه لنگدان به خاطر داشت، اين افسانه هيچوقت به طور دقيق توضيح           
هـاي    متون باستاني، نوشته   خواه -كه چه چيزي قرار است درون هرم فراماسوني باشد        

 كـه  گفتـه بـود   افـسانه  - چيـزي بـسيار مرمـوزتر    خواه رمزي، و اكتشافات علمي بود،    
                                                 

  آفريقا، آسيا و اروپا.  1
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و تنهـا   ... انـد  اي به صورت رمـز درآمـده       اطالعات ارزشمند داخل هرم به طرز استادانه      
  . قابل درك هستندفكرترين اشخاص براي روشن

هـا    كه مـا نمادشـناس     گيره تعلق مي اي   بهرحال، اين داستان به مقوله    «: لنگدان گفت 
هـاي كالسـيك ديگـه، كـه           اي از افسانه    آميزه -»الگويي هيبريد كهن «گيم   ميبهش  

 خيـالي   طـرح تونـه يـه      شناسي رايج اقتباس كرده كه فقط مـي        اونقدر از عناصر افسانه   
  ». تاريخينه واقعيت... باشه

ــن   ــد كه ــاگردانش هيبري ــه ش ــدان ب ــي لنگ ــي وقت ــويي را م ــة  الگ ــت، از نمون   آموخ
شدند و به مرور زمان      كرد كه نسل به نسل بازگو مي       هاي جن و پري استفاده مي      قصه

هاي اخالقي   كردند كه به داستان    شدند و آنقدر از همديگر اقتباس مي       مبالغه آميزتر مي  
هـاي بـاكره،      دوشـيزه  -شـدند  يكـسان تبـديل مـي     متشابهي بـا عنـصرهاي نمـادين        

  بـه وسـيلة    . قيافـه، دژهـاي نفودناپـذير، و جادوگرهـاي قدرتمنـد           هاي خوش  شاهزاده
هـاي مـا در      از طريق داسـتان   » خير عليه شر  «  هاي جن و پري، اين نبرد قديمي       قصه

 عليـه  3، سـنت جـرج  2 عليه مورگان لـه ِفـي    1مرلين: كند بچگي در وجودمان ريشه مي    
، سفيد برفي عليه جادوگر، و حتي نبرد لوك اسكاي واكر با            5 عليه جالوت  4ژدها، ديويد ا

  . 6دارت وِيدر
  پيچيدنـد و از پلكـان كوتـاهي پـايين      ساتو در حاليكه پشت سر اندرسن به سمتي مـي     

هـا زمـاني     اگـه اشـتباه نكـنم، هـرم       . و بهم بگو  اين«: فتند سرش را خاراند و گفت     ر مي
تونـستن از طريـق      هاي مـرده مـي      به حساب ميومدن كه فرعون     يا   سرّي هاي مدخل

  »ها به سمت خدايان صعود كنن، اينطور نيست؟ اون
  ».درسته«

اي بين تعجب و نابـاوري بـه او خيـره      و با قيافهو ايستاد و بازوي لنگدان را گرفت     سات
 ه يه مـدخل مخفـي رو پيـدا        گي كه گروگانگير پيتر سالومون بهت گفت       يعني مي «. شد

                                                 
1  .Merlyn  
2  .Morgan le Fay  
3  .Saint George 
4  .David 
5  .Goliath 
6 . Luke Skywalker- Darth Vader) از شخصيت هاي فيلم جنگ ستارگان( 
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   و اونوقت به ذهنت نرسيد كه داره در مورد هرم فراماسـوني ايـن افـسانه حـرف                   كني
  »زنه؟ مي
  ».صرفا يه افسانه است. خياليهكه روش بذاري، يه قصة   هرم فراماسوني، هر اسمي«

مـن  «. در بوي سيگار را از نفس او حـس كـ          تر شد و لنگدان    ساتو اكنون به او نزديك    
كنم، پروفسور، اما به خـاطر تحقيقـات مـن، ناديـده          ك مي موضع تو رو در اين باره در      

يه مدخل كه به دانش سرّي راه داره؟ اين موضـوع بـه نظـر    . گرفتن اين تشابه سخته  
كنه كه تو، به     رسه كه گروگانگير پيتر سالومون ادعا مي       من خيلي شبيه اون چيزي مي     

  ».توني بازش كني تنهايي، مي
  »-خب، من كه باورم نميشه«
مهم نيـست تـو چـي رو بـاور داري،           . وع سر اين نيست كه تو چي رو باور كني         موض«

مهم اينه كه بايد قبول كني كه خود ايـن مـرد ممكنـه بـاور داشـته باشـه كـه هـرم                        
  ».فراماسوني واقعيه

 سيزده مدخلي به يـه  SBBممكنه هم باور داشته باشه كه  ! اين مرد يه ديوونه است    «
  »!ها رو در بر داره مة دانش گمشدة باستانيهرم زيرزميني غول پيكره كه ه

بحراني كـه مـن امـشب       «: حركت ايستاد و گفت    ساتو با چشماني غضبناك، كامال بي     
دم كـه كـامال    بهـت اطمينـان مـي    . باهاش مواجهم قصة جن و پري نيست، پروفسور       

  ».واقعيه
  .سكوت سردي بين آنها به وجود آمد

تـر قـرار داشـت        قـدم آن طـرف     ديگري كه ده  باالخره اندرسن در حاليكه به در ايمن        
ساتو » .رسيم خانم؟ اگه دوست داريد ادامه بديد، ديگه داريم مي        «: كرد، گفت  مياشاره  

. اش را با لنگدان قطع كرد و به اندرسن اشاره كرد كه راه بيفتـد         باالخره ارتباط چشمي  
داد،  ي قـرار مـي     از در ايمن، كه آنها را در راهروي بـاريك          حراستآنها پشت سر رئيس     

  .گذشتند
  .كني حتما شوخي مي

  . ترين راهرويي كه در عمرش ديده بود ايستاده بود او در طوالني
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  31فصل 
  

هاي درخشان مكعب بيـرون رفـت و وارد تـاريكي          تريش دان هنگاميكه از ميان چراغ     
ة جلـويي   از درواز . مطلق فضاي خالي شد موج آشناي آدرنالين را در خود احساس كرد           

SMSC               تماس گرفته بودند كه بگويند مهمان كاترين، دكتر آبادون، رسـيده اسـت و 
تريش بيشتر از روي كنجكاوي پيـشنهاد كـرده         .  همراهي شود  5بايد تا عقب محفظة     

 بـا آنهـا   كاترين خيلي كم راجع به مردي كه قرار بـود    . بود او را به عقب همراهي كند      
ظاهرا اين مرد كـسي بـود كـه         .  كنجكاو شده بود    و تريش  مالقات كند حرف زده بود    

ها هرگز كسي را به مكعب دعـوت         پيتر سالومون كامال به او اطمينان داشت؛ سالومون       
  .اين اولين بار بود. كردند نمي

اميـدوارم بـه    : كرد، با خودش گفت    تريش درحاليكه در ميان تاريكي مطلق حركت مي       
خواسـت ترسـيدن مهمـان مهـم          كه مـي    آخرين چيزي  .خوبي از پس رد شدن بر بياد      

. شد براي رسيدن به آزمايـشگاه بايـد چكـار كنـد            كاترين در موقعي بود كه متوجه مي      
  .اولين بار هميشه بدترينه

او پيشنهاد كاري كاترين را قبول كرده بود،        . اولين بارِ تريش حدود يك سال پيش بود       
 آمـده بـود تـا    SMSCن بـه  يك قرارداد عدم افشا امضا كرده بـود، و بعـد بـا كـاتري             

را پياده پيموده، و به دري فلزي با عالمـت          » خيابان«دو زن طول    . آزمايشگاه را ببيند  
اگرچه كاترين سعي كرده بود با توصـيف مكـان دور افتـادة             .  رسيده بودند  5محفظة  
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آزمايشگاه او را آماده كند، وقتي درِ محفظه با صداي هيسي بـاز شـد تـريش آمـادگي         
  .ديد نداشت يمآنچه را 

  .فضاي خالي
به درون سياهي مطلق رفت، و بعد بـه تـريش             كاترين از آستانة در رد شد، چند قدمي       

  ».شي گم نمي. بهم اعتماد كن«. اشاره كرد كه دنبالش بيايد
تريش خودش را در يك اتاق قيرگون به اندازة يـك اسـتاديوم تـصور كـرد و تنهـا از              

  .تصور آن هم به عرق كردن افتاد
كـاترين بـه كـف      » .داره كننده داريم كه روي مسير نگهت مـي        ما يه سيستم هدايت   «

  ».اي داره فناوري بسيار ساده«. زمين اشاره كرد
اي طول   لحظه. تريش در ميان تاريكي چشمانش را رو به زمين سيماني زبر تنگ كرد            

روي كشيد تا آن را در تاريكي ببيند، اما فرش باريـك درازي در يـك خـط مـستقيم                    
يافـت و در ميـان تـاريكي ناپديـد           فرش مثل راه آهني ادامه مـي      . زمين پهن شده بود   

  .شد مي
  ».فقط مستقيم پشت سر من بيا. با پاهات ببين«: كاترين برگشت و كنار رفت و گفت

وقتي كاترين در ميان تاريكي ناپديد شد، تريش ترسش را فرو برد و مسير او را دنبال                 
 پـشت   5نها چند قدم از فرش پايين رفتـه بـود كـه درِ محفظـة                 ت !اين ديوونگيه . كرد

تـريش در حـالي كـه       . سرش بسته شد و اندك نوري را كه باقي مانده بود از بين برد             
تپيد تمام توجهش را به احساس كردن فرش زير پـايش معطـوف              قلبش به شدت مي   

ـ               . كرد ار پـاي   فقط چند قدم روي فرش نرم برداشته بود كه يكدفعه احـساس كـرد كن
ريـزي  او كه به شدت ترسـيده بـود بـه طـور غ            . راستش به سيمان سفت خورده است     

  .  و هر دو پايش را دوباره روي فرش نرم گذاشتراهش را به سمت چپ برگرداند
جـان ايـن مغـاك،     صداي كاترين در آنسوي تاريكي شنيده شد، اما صوت شناسي بـي      

ـ                 بـدن انـسان چيـز      «: او گفـت  . ردكلمات او را تقريبا بـه طـور كامـل در خـود فـرو ب
هـاي ديگـه، تقريبـا       اگه از يه ورودي حـسي محـرومش كنـي، حـس           . انگيزيه شگفت

هاي توي پاهـات دارن خودشـون رو         همين االن، عصب  . گيرن بالفاصله جاش رو مي   
  ».تر بشن كنن كه حساس مي» كوك«عمال 

  .چيز خوبيه: فتگرفت، با خودش گ تريش در حاليكه دوباره روي مسير درست قرار مي
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بـاالخره تـريش    . رسيد در سكوت راه رفتند     آنها تا مدتي كه كامال طوالني به نظر مي        
  »چقدر ديگه بايد بريم جلو؟«: پرسيد

  . رسيد تر به نظر مي صداي كاترين اكنون دوردست» . راه رسيديمي تقريبا تا نيمه«
مانـد، امـا وسـعت       و نهايت تالشش را كرد تـا خونـسرد ب          تريش سرعتش را زياد كرد    

يه ميليمتر از جلـوم     . كند رسيد او را در خود غرق مي       تاريكي طوري بود كه به نظر مي      
  »  كاترين؟ از كجا بايد بدوني كه چه موقع وايسي؟ «!تونم ببينم رو هم نمي

  ».فهمي چند لحظه ديگه مي«: كاترين گفت
ضاي خـالي بـود و      اين يك سال پيش بود، و اكنون، امشب، تريش يك بار ديگر در ف             

يـك  . كرد تا مهمان رئيسش را پيـدا كنـد         در جهت مخالف به سوي راهرو حركت مي       
تغيير ناگهاني در بافت فرش زير پايش به او هشدار داد كه سه يارد تا خروجي فاصـله                  

پيتر سالومون كه از طرفداران سرسخت بيـسبال بـود اسـم آن را مـسير اخطـار                  . دارد
ش ايستاد، كـارتش را بيـرون آورد، و در تـاريكي كورمـال              تريش سر جاي  . گذاشته بود 

  .كورمال روي ديوار دست كشيد تا اينكه درز برجسته را پيدا كرد و كارتش را زد
  .در با صداي هيس باز شد

  . چشمانش را تنگ كردSMSCكنندة كريدور  تريش در ميان نور استقبال
  . باز هم موفق شدم

كرد، خودش را در حالي يافت كـه         ي خالي عبور مي   تريش در حاليكه از ميان راهروها     
. كرد كه در يك شبكة ايمن پيـدا كـرده بودنـد            اي فكر مي   در مورد فايل ويرايش شده    

 او در اين فكر بود كـه آيـا مـارك زوبيـانيس              مدخل باستاني؟ مكان سرّي زيرزميني؟    
  .شانسي براي فهميدن اين داشت كه آن سند مرموز در كجا قرار گرفته است

در داخل اتاق كنترل، كاترين مقابل نور ماليم ديوار پالسمايي ايستاده بود و بـه سـند            
اش را جدا كـرده      او اكنون كلمات كليدي   . كه كشف كرده بودند خيره شده بود        مبهمي

شد كه آن سند دربارة همان افسانة نامحتملي حرف          بود و هر لحظه بيشتر مطمئن مي      
  .كتر آبادون در ميان گذاشته بودزند كه ظاهرا برادرش با د مي
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  ... سرّي كهزيرزمينيمكان ... 

  
  ...كنه، مختصات ، اشاره ميسي.واشنگتن ديجايي در ...

  
  ... رو آشكار كرد كه بهمدخل باستاني...

  
  ... دربردارندة پيامدهاي خطرناكيهرمده كه  هشدار مي... 

  
  ... رو كشف رمز كنندسمبولون حكاكي شدهاين ... 

  
  .بايد بقية فايل رو ببينم: كاترين با خودش گفت

كـاترين هميـشه    . او مدتي ديگر به آن نگاه كرد و بعد كليد برق ديوار پالسمايي را زد              
كرد تا ذخاير هيدروژن مايع پيـل سـوختي          اين صفحه نمايش پر انرژي را خاموش مي       

  .هدر نرود
   ريـز سـفيدي تبـديل       محـو و بـه نقطـة        اش بـه آرامـي     او همچنانكه كلمات كليـدي    

اي در وسط ديوار معلق ماندنـد و بعـد بـاالخره خـاموش شـدند، بـه             شدند و لحظه   مي
  .صفحه نمايش خيره ماند

 و كاترين رسيد دكتر آبادون تا چند لحظة ديگر مي   . چرخيد و به طرف دفترش برگشت     
  .از او شده است  خواست كاري كند كه او احساس كند اسقبال گرمي مي
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  32فصل 
  

پايـاني كـه تـا ِپـي غربـي           اندرسن در حاليكه لنگدان و ساتو را از كريدورِ به ظاهر بي           
زمـان ليـنكلن، ايـن      . ديگه چيـزي نمونـده    «: برد، گفت  عمارت ادامه داشت پايين مي    

  ».گذرگاه زمينش خاكي و پر از موش بود
هـا   و زياد طرفدار مـوش    لنگدان از اينكه زمين آنجا موزاييك شده بود سپاسگزار بود؛ ا          

هايـشان بـه شـكل نـاموزوني در گـذرگاه            صداي گـام  . گروه به راهش ادامه داد    . نبود
درهايي به رديف در كريدور طوالني قرار گرفته بودند و بعضي           . شد طوالني پخش مي  

هايي كه در اين سطح قرار داشـتند         خيلي از اتاق  . از آنها بسته اما بعضي نيمه باز بودند       
 نـزول لنگدان اكنون متوجه شد كه شـمارة درهـا در حـال          . رسيدند متروكه مي به نظر   

  .اند دن است، و بعد از مدتي، به نظر رسيد كه به پايان رسيدهكر
SB4 ...SB3...SB2 ...SB1...  

ها دوباره شروع كردنـد بـه بـاال          آنها از يك در بدون عالمت گذشتند، اما وقتي شماره         
  .درفتن، اندرسن سر جايش ايستا

HB1 ...HB2...  
 ».تقريبا هيچوقت اين قدر پايين نميام. گمش كردم.ببخشيد«: اندرسن گفت

گروه چند يارد به طرف يك در فلزي عقب رفت، كه لنگـدان اكنـون متوجـه شـد در                    
و ) SB(النهـاري كـه زيـرزمين سـنا           نـصف  -نقطة مركزي كريدور قرار گرفته اسـت      

آن طور كه معلوم بود، در واقـع در عالمـت           . كرد را از هم جدا مي    ) HB(زيزمين خانه   
  .قابل تشخيص بودغير اش آنقدر محو شده بود كه تقريبا  گذاري شده بود، اما حكاكي
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SBB  
  

  
  ».رسن تا چند لحظه ديگه كليدها مي. رسيديم«: اندرسن گفت

  .ساتو اخم كرد و نگاهي به ساعتش انداخت
چرا اين مكان با اينكـه در   «:  پرسيد  كرد و از اندرسن    SBBلنگدان نگاهي به عالمت     

  »وسط قرار گرفته با قسمت سنا مرتبط شده؟
  »منظورتون چيه؟«: اي متعجب گفت اندرسن با قيافه

  ».Hشه، نه با   شروع ميS، كه با SBBنوشته «
  »-منظورش.  منظورش سنا نيستSBB توي Sِ«. اندرسن سرش را تكان داد

 در حـالي كـه كليـدي در دسـتش بـود از ميـان       او» رئيس؟«: نگهباني از دور صدا زد    
نتونـستيم  . ببخشيد، قربان، چند دقيقه طول كشيد  «. كريدور آهسته به سوي آنها دويد     

  ».اين يه كليد يدكيه كه از جعبة كمكي آورديمش.  رو پيدا كنيمSBBكليد اصلي 
  »اصليش گم شده؟«: اندرسن با لحني متعجب گفت

سالهاسـت كـه كـسي درخواسـت        . تماال گـم شـده    اح«: نفس زنان گفت   نگهبان نفس 
  ».دسترسي به اين پايين رو نداده

  »  سيزده نداريم؟SBBي براي ا هيچ كليد يدكي«. اندرسن كليد را گرفت
.  پيـدا كنـيم    SBBهاي   كدوم از اتاق   متاسفم، تا االن كه نتونستيم كليدي براي هيچ       «

  ».كنه  داره روش كار مي1مك دونالداالن 
هنـوز  . ؟ من پـيش رئيـسم     2باب«. سيمش را در آورد و در آن صحبت كرد         نگهبان بي 

  » سيزده به دست نياوردي؟SBBي در مورد كليد ا هيچ اطالعات اضافي
از مـوقعي   . عجيبه. در واقع، چرا  «:  و صدايي جواب داد    خش كرد   بي سيم نگهبان خش   

اينجـا نـشون    اما اطالعات ثبت شدة     بينم،   كه كامپيوتريشون كرديم هيچ ورودي نمي     

                                                 
1. Macdonald  
2. Bob   
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االن . ر از بيست سال پيش تخليه شـدن        بيشت SBBهاي انبارِ توي     ميده كه همة اتاق   
  ». سيزدهSBBهمه به جز «. مكثي كرد» .ان هاي بدون استفاده توي فهرست مكان

  » سيزده؟SBBمنظورت چيه همه به جز . فرمانده هستم«. سيم را قاپيد اندرسن بي
 SBBاينجا يـه يادداشـت دسـت نوشـته دارم كـه             خب، قربان، من    «: صدا جواب داد  

خيلي وقت پيش بود، ولي اين رو خـود         . ده نشون مي » خصوصي«سيزده رو به عنوان     
  ».معمار نوشته و امضا كرده

 را طراحي كـرده     كاپيتول، كسي نيست كه     معماردانست كه منظور از كلمة       لنگدان مي 
مثل يك طراح سـاختمان، مـردي       . دكر بود، بلكه منظور، مردي بود كه آن را اداره مي         

 منصوب شده بود مسئوليت همـه چيـز شـامل نگهـداري،     كاپيتولكه به عنوان معمار     
  .ترميم، امنيت، استخدام كاركنان، و تعيين دفاتر را بر عهده داشت

كنه كه   يادداشت معمار اشاره مي   ... مسئلة عجيب اينه كه   «: سيم گفت  صداي داخل بي  
  ».ي استفادة پيتر سالومون اختصاص داده شدهبرا» مكان خصوصي«اين 

  .هاي متعجبي با هم رد و بدل كردند لنگدان، ساتو، و اندرسن همه نگاه
 مـا و همينطـور همـة    SBBزنم، قربان، كـه كليـد اصـلي      حدس مي «: صدا ادامه داد  

  » . سيزده پيش آقاي سالومون باشنSBBكليدهاي 
 كـاپيتول يتر يه اتاق خصوصي توي زيـرزمين        پ. كرد شنيد باور نمي   لنگدان آنچه را مي   

دانست كه پيتر رازهايي دارد، اما اين يكي حتي براي لنگدان هـم               او هميشه مي   داره؟
  .آور بود حيرت

خيلي خب، ما اميدواريم كه «: اندرسن كه معلوم بود از اين حرف خوشش نيامده، گفت   
اي كليـد يـدكي    سيزده دسترسي پيدا كنيم، پس به جستجوت بـر  SBBبخصوص به   

  ».ادامه بده
  »-كنيم ي هم كه خواستيد كار ميا داريم روي اون تصوير ديجيتالي. چشم، قربان«
اون . همين كافيه«. اندرسن با فشار دادن دكمة گفتگو حرف او را قطع كرد  » .ممنون«

  ». ساتومديرفايل رو به محض اينكه به دستتون رسيد بفرستيد به بلك بري 
  .سيم قطع شد صداي بي» .نمفهوم شد، قربا«

  .سيم را به نگهبان كه در مقابلشان ايستاده بود برگرداند اندرسن بي
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قربـان،  «. نگهبان يك فتوكپي از يك نقـشه را بيـرون آورد و آن را بـه رئيـسش داد                  
SBB       خاكستريه و با يه عالمت X     مشخص كرديم كه SBB       ،سـيزده كـدوم اتاقـه 

  ».حيط كامال كوچيكيهم. پس پيدا كردنش نبايد سخت باشه
اندرسن از نگهبان تشكر كرد و وقتي مرد جوان با عجله از آنجا رفت تـوجهش را بـه                   

هـايي    و از ديدن تعداد خيره كنندة اتاقـك        لنگدان به آن نگاه كرد    . عطوف كرد نقشه م 
  .دادند حيرت كرد  را تشكيل ميكاپيتولكه هزارتوي عجيب و غريب زير 

تصوير نگاه كرد، سـري تكـان داد، و بعـد آن را در جيـبش                 اندرسن مدتي با دقت به      
كليد را بـاال بـرد، امـا         روي آن بود چرخيد،      SBBبه طرف دري كه عالمت      . گذاشت

هـاي   لنگدان هم دچـار شـبهه  . رسيد  مضطرب به نظر ميدرو از باز كردن    ا .مردد ماند 
مينـان داشـت   دانست چه چيزي پشت اين در است، ولي كامال اط       او نمي : مشابهي شد 

خواست كـه خـصوصي بـاقي        كه پيتر سالومون هر چه آن پايين مخفي كرده بود، مي          
    .خيلي خصوصي. بماند

فرمانده نفس عميقي كـشيد،    .  و اندرسن منظورش را فهميد     ساتو گلويش را صاف كرد    
 لنگـدان   يك لحظه . كليد حركت نكرد  . چرخاندكليد را داخل كرد، و سعي كرد آن را ب         

با اينحال، بار دوم قفل چرخيد و اندرسـن         . ميدوار كرد كه كليد اشتباه است     خودش را ا  
  . در را باز كرد

وقتي در با صداي جيرجيري به سمت بيرون باز شد، هواي نمناك بـه بيـرون هجـوم               
  . آورد و وارد كريدور شد

  .لنگدان به ميان تاريكي چشم دوخت اما اصال نتوانست چيزي ببيند
گـشت، برگـشت و نگـاهي بـه      كورمال دنبال يك كليـد بـرق مـي   اندرسن در حاليكه   

 SBB در Sپروفسور، در جواب سؤالتون بايد بگم كه، حرف   «: لنگدان انداخت و گفت   
  ».1به معني زيرزمينه. به معني سنا نيست

  »زيرزمين؟«: لنگدان با حالتي متعجب پرسيد
يـك المـپ تكـي،      . داندرسن سر تكان داد و كليد برقي را كه درست داخل در بـود ز              

. رفـت روشـن كـرد      پلكاني را كه با شيبي ترسناك به درون سياهي قيرگون پايين مي           
»SBB هكاپيتول زيرزمين.«  

                                                 
1. Sub  
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  33فصل 
  

اش فرو رفته بـود و بـه         ليها، بيشتر در صند    مارك زوبيانيس متخصص امنيت سيستم    
  .اطالعاتي كه روي صفحة لپ تاپش بود اخم كرده بود

  ايه؟ اين ديگه چه جور آدرس كوفتي
  بهترين ابزارهاي او در نفوذ به سند يـا آشـكار كـردن آدرس آي پـي مرمـوز تـريش                     

  ده دقيقه گذشته بود و برنامـة زوبيـانيس همچنـان بيهـوده بـه               . نتيجه مانده بودند   بي
تعجبـي نـداره كـه    . براي نفوذ اميدي به آنها نبـود . كرد هاي شبكه برخورد مي  الفايرو

خواست از ابزار ديگري استفاده كند و روش متفاوتي را            مي .دن دستمزد اضافه بهم مي   
  .امتحان كند كه تلفنش زنگ زد

صـداي مـسابقة    . زنـم  تريش، محض رضاي خدا، من كه گفتم خودم بهت زنـگ مـي            
  »بله؟«.  تلفن را جواب دادفوتبال را بست و

  » واشنگتن؟1 كينگستون درايو357مارك زوبيانيس؟ در خيابون «: مردي پرسيد
بازاريـابي تلفنـي    . شنيد زوبيانيس صداي مبهم گفتگوهاي ديگري را هم در زمينه مي         

اي بـه    بذار حـدس بـزنم، برنـدة يـه سـفر يـه هفتـه               «ان؟ موقع بازي حذفي؟ ديوونه   
  » شدم؟2آنگوييال

                                                 
1. Kingston Drive   

2  .Anguillaجزايري در درياي كارائيب  
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هـاي    از امنيـت سيـستم    . نـه «: ا بدون اينكه اثري از شوخي در آن باشد جواب داد          صد
خوايم بدونيم چرا سعي داريد يكـي از         مي. گيريم  تماس مي  1سازمان اطالعات مركزي  

  »هاي دادة محرمانة ما رو هك كنيد؟ پايگاه
نِيز نگهبـان   كنندگان، نو  ، در فضاي باز مركز بازديد     كاپيتولسه طبقه باالتر از زيرزمين      

هنگاميكـه زمـين    .  مثل هر شب اين موقع درهاي ورودي اصلي را قفل كـرد            حراست
گشت، به مردي فكر كرد كه كت ارتشي بـه تـن             كرد و برمي   مرمري وسيع را طي مي    
  .داشت و خالكوبي داشت

  .نونيز در اين فكر بود كه آيا فردا شغلي خواهد داشت. من گذاشتم بره داخل
اي ناگهـاني بـه درهـاي بيرونـي باعـث شـد               برقي راه افتاد، ضربه    وقتي به سمت پله   

  با چـشماني تنـگ بـه سـمت ورودي اصـلي نگـاه كـرد و يـك مـرد مـسن                       . بچرخد
زد و به او اشـاره       آمريكايي را در بيرون ديد كه با كف دست روي شيشه مي           -آفريقايي

  .كرد كه بگذارد وارد شود مي
  .شاره كردنونيز سرش را تكان داد و به ساعتش ا

  او بـه طـرز     . مرد دوباره ضربه زدن را از سر گرفت و به درون روشنايي قـدم گذاشـت               
. بي آاليشي كت و شلواري آبي پوشـيده بـود و موهـاي خاكـستري كوتـاهي داشـت                  

 كـه   متوجه شـد   حتي از فاصلة دور هم، نونيز اكنون         .لعنتي. ضربان قلب نونيز تند شد    
معـذرت  «. طرف ورودي برگشت و در را بـاز كـرد  با شتاب به . آن مرد چه كسي است    

  ».خوام، قربان، بفرماييد داخل لطفا مي
 از آستانة در رد شد و با سر تكان دادني مؤدبانه از نونيز -كاپيتول معمار   -2وارن بالمي 
كـه نـشان از     بـود   ، با قامتي راسـت و نگـاهي تيـزبين           الغر و بلند    بالمي. تشكر كرد 

در طول بيست و چهار     . ه محيط اطرافش تسلط كامل دارد     اطمينان مردي داشت كه ب    
  . خدمت كرده بودكاپيتولسال گذشته، بالمي به عنوان سرپرست 

  »تونم كمكتون كنم، قربان؟ مي«: نونيز پرسيد

                                                 
1. CIA  
2. Warren Bellamy   
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  بـه عنـوان يـك      . كـرد  كلمـاتش را بـا دقـت خاصـي ادا مـي             بالمي» بله، متشكرم «
اش تقريبـا    در دقيـق بـود كـه لهجـه        ، طـرز بيـانش آنقـ      1التحصيل اتحادية آيوي   فارغ

» .همين چند لحظه پيش شنيدم كه امشب اتفاقي اينجـا رخ داده         «. نمود بريتانيايي مي 
  .رسيد او عميقا نگران به نظر مي

   »-بله، قربان، راستش«
  »فرمانده اندرسن كجاست؟«
  ».CIA ساتو از ادارة امنيت مديرطبقة پايين پيش «

  » اينجاست؟CIA«.  شدندچشمان بالمي از نگراني گشاد
  ». ساتو تقريبا بالفاصله بعد از اين واقعه رسيدمدير. بله، قربان«

  »چرا؟«: بالمي پرسيد
  انگار قرار بوده بپرسم؟. اي باال انداخت نونيز شانه

  »االن كجا هستن؟«. بالمي مستقيم به سمت پله برقي راه افتاد
  .اب پشت سر او راه افتادنونيز با شت» .چند لحظه پيش رفتن طبقات پايين«

  »طبقه پايين؟ چرا؟«. اي نگران به عقب نگاه كرد بالمي با قيافه
  ».سيمم شنيدم  توي بي-دونم راستش نمي«

  ».منو فورا ببر پيششون«. كرد تر حركت مي اكنون سريع  بالمي
  ».بله، قربان«

مش بـه   گذشتند، نـونيز يـك لحظـه چـش         وقتي دو مرد با عجله از فضاي باز آنجا مي         
  .افتاد  انگشتر طالي بزرگي در انگشت بالمي

  ».دم كه شما داريد ميايد پايين به رئيس خبر مي«: سيمش را درآورد و گفت نونيز بي
  ».خبر برم دم بي ترجيح مي«. درخشيد  برق خطرناكي در چشمان بالمي» .نه«

 كـه معمـار     نونيز امشب اشتباهات بزرگي مرتكب شده بود، اما خبر ندادن به اندرسـن            
قربـان؟  «: با حالتي مضطرب گفـت    . بود اكنون در ساختمان است آخرين اشتباهش مي      

  »-ده  اندرسن ترجيح ميفرماندهكنم  فكر مي
  »دوني كه من آقاي اندرسن رو استخدام كردم؟ مي«: گفت  بالمي

                                                 
1  .Ivy Leagueهاروارد، يِيل، كورنل، براون، . (ر آمريكا كه به خاطر برتري فرهنگيشان مشهورند گروهي از دانشگاه ها د

 )پرنستون، كولومبيا، دارتموث، دانشگاه پنسيلوانيا
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  .نونيز سر تكان داد
  ».هاي من اطاعت كني ده كه تو از خواسته كنم ترجيح مي پس فكر مي«
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مهمـاني كـه در     .  شد و با تعجب به جلويش نگاه كـرد         SMSCتريش دان وارد البي     
 و فالنل پوشي نبـود كـه وارد         اهل مطالعه آنجا منتظر مانده بود اصال شبيه دكترهاي        

  هــا،  هــا، اقيــانوس شــناس   كــساني مثــل انــسان شــناس-شــدند ايــن ســاختمان مــي
كـامال بـرعكس، دكتـر      . ديگـر   هـاي علمـي    از رشته ها، و كسان ديگري      زمين شناس 

او قـدي بلنـد،   . رسـيد  نقصش تقريبا اشرافي به نظـر مـي        آبادون با آن كت و شلوار بي      
 شانه زده داشت كه ايـن احـساس را      مرتب و اي پهن، صورتي برنزه، و موهايي        باالتنه

  .به تريش داد كه او بيشتر به خوشگذراني عادت دارد تا آزمايشگاه
  »گم؟ دكتر آبادون، درست مي«: ش دستش را دراز كرد و گفتتري

دست گوشتالوي كاترين را در دست پهن خـود         بعد  ، اما   اي درنگ كرد    لحظهمرد مردد   
  »و شما؟. خوام معذرت مي«. گرفت

ايشون از من خواست كه شما رو تا        . دستيار كاترين . تريش دان هستم  «:  او جواب داد  
  ».آزمايشگاهش همراهي كنم
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معـذرت  . خيلي از ديدنت خوشـحالم، تـريش      «. مرد اكنون لبخندي زد   » .اوه، صحيح «
كـردم كـاترين امـشب خـودش تنهـا       فكر مي. خوام اگه يه كم گيج به نظر رسيدم        مي

تو از جلـو    . اما من در خدمتت هستم    «: او به پايين البي اشاره كرد و گفت       » .اينجاست
  ».برو

لت اول برگشته بود، تـريش بـرق نااميـدي را در            با وجود اينكه مرد خيلي سريع به حا       
ي كه قبال كـاترين در مـورد دكتـر          ا  او اكنون به علت پنهانكاري    . چشمان او ديده بود   

كـاترين هيچوقـت در     يه عشق در حال جوانه زدن؟         شايد .آبادون كرده بود شك كرد    
ـ            اش صحبت نمي   مورد زندگي اجتماعي   اس كرد، اما مهمان او جذاب و خوش سـر و لب

. تر بود، به وضوح به دنياي ثروت و برتري او تعلق داشت   بود و هرچند از كاترين جوان     
با اين وجود، هر آنچه كه دكتر آبادون تصور كرده بود مالقـات امـشب در بـر خواهـد            

  .رسيد حضور تريش در آنجا جزئي از نقشة او بوده باشد داشت، به نظر نمي
 و تـريش    گهـان فـوري هـدفونش را درآورد        يـك ن    سرسرا، يدر قسمت بازرسي امنيت   

  نگهبــان روال عــادي فلزيــابي و . توانـست ســر و صــداي بــازي رداسـكينز را بــشنود  
  .  هاي امنيتي موقتي را بر روي دكتر آبادون به عمل آورد عالمت

هايش را از يك تلفن همراه، چند تا كليد، و يـك فنـدك               دكتر آبادون در حاليكه جيب    
  »كدومشون تا حاال برده؟«: رباني گفتكرد، با مه خالي مي

اسكينز سه «: رسيد مشتاق است دوباره سر جايش برگردد، گفت نگهبان كه به نظر مي  
  ».العاديه بازي فوق. گل جلوئه

ميشه لطف كني   . رسه آقاي سالومون تا چند لحظه ديگه مي      «: تريش به نگهبان گفت   
  »وقتي رسيد بفرستيش آزمايشگاه؟

از اينكـه  «: شدند نگهبان چشمك تـشكرآميزي زد و گفـت       رد مي  وقتي آنها » .چشم«
  ».دم خودم رو مشغول نشون مي. بهم خبر دادي ممنونم

كاترين اين حرف را تنها به خاطر نگهبان نزده بود بلكه همينطور براي اينكه به دكتر                
آبادون يادآوري كند كه تريش تنها كسي نيست كه مـزاحم مالقـات خـصوصي او بـا          

  .شود  ميكاترين
  خـب راسـتي چطـور كـاترين رو         «: تريش بـه مهمـان مرمـوز نگـاهي كـرد و گفـت             

  »شناسيد؟ مي
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  مـا بـا هـم روي يـه چيـزي كـار         . اوه، داستانش طوالنيه  «: دكتر آبادون با خنده گفت    
  ».كرديم مي

  .به من ربطي نداره. فهميدم: تريش با خودش گفت
: فتند نگاهي به دور و بر انداخت و گفتر آبادون در حالي كه از كريدور وسيع پايين مي  

  » .در واقع من تا حاال اينجا نيومدم. انگيزيه تأسيسات شگفت«
 و تـريش    شـد  تـر مـي    داشتند خوش مـشرب    كه برمي   صداي نجواگونة او با هر قدمي     

هاي كريدور، او همچنين     در نور درخشان چراغ   . اش ساختگي است   متوجه شد كه همه   
 .عجيب و غريبه. اش ساختگي باشد مثل اين است كه برنزگيمتوجه شد كه صورت او 

اي كّلـي از     پيمودنـد، تـريش خالصـه      با اين حال، همچنانكه راهروهاي خـالي را مـي         
هـاي گونـاگون و محتوياتـشان را         ، و همينطور محفظه   SMSCاهداف و كاركردهاي    

  .براي او گفت
اي از آثار   اينكه اينجا خزانهمثل«. رسيد مهمان تحت تأثير قرار گرفته است    به نظر مي  

  ».ها همه جا نگهباني بدن انتظار داشتم نگهبان. مصنوعي داره
ي كه به رديف روي سقفِ باالي سرشان قرار         ا  تريش به رديفي از لنزهاي چشم ماهي      

امنيـت اينجـا بـه صـورت        . نيازي به اين كار نيـست     «: گرفته بودند اشاره كرد و گفت     
يمتر به سانتيمتر اين كريدور بيست و چهار ساعتِ هفـت روز  سانت. خودكار انجام ميشه  

دسترسي بـه  . شه، و اين كريدور ستون فقرات تأسيسات به حساب مياد       هفته ضبط مي  
هاي خارج از اين كريدور بدون كـارت يـا شـمارة شناسـايي شخـصي                 هركدوم از اتاق  

  ».غيرممكنه
  ».ها استفادة مؤثر از دوربين«
هايي نيست كه هر     موزهبهرحال، اينجا از اون     . داشتيمال سرقت ن  بزنم به تخته، تا حا    «

هاي  هاي منقرض شده، قايق  كسي زياد خواهان بازار سياه گل-كسي ازش دزدي كنه
  ».پيكر نيست اسكيمويي، يا الشة هشت پاهاي غول

  ».فكر كنم حق با شما باشه«: دكتر آبادون با خنده گفت
تريش توضيح داد كـه  » .ها و حشرات هستن     جونده ترين تهديد امنيت براي ما     بزرگ«

 و همينطور توسط يك خصيـصة       SMSCهاي   چگونه ساختمان با منجمد كردن زباله     
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نواز بين دو ديوار، كه مثل غالفـي        مهمان  يك كوپة نا   -»منطقة مرگ «معماري به نام    
  .كند از هجوم حشرات جلوگيري مي -كرد تمام محيط اطراف ساختمان را احاطه مي

  »خب حاال آزمايشگاه پيتر و كاترين كجاست؟. آوره شگفت«: آبادون گفت
  ».آخر همين راهروست. محفظة پنج«: تريش گفت

. آبادون يكدفعه سر جايش ايستاد و به طرف پنجرة كوچكي در سمت راسـت چرخيـد               
  »!اونو ببين! خداي من«

  ».خيسگن محفظة   بهش مي. آره، اون محفظة سه هست«: تريش خنديد و گفت
  »خيس؟«: آبادون در حاليكه صورتش را به شيشه چسبانده بود گفت

پيكـري رو كـه      پاي غـول   الشة هشت . بيش از سه هزار گالون اتانول مايع اونجاست       «
  »گفتم يادته؟

دكتر آبادون يك لحظـه بـا چـشماني گـشاد از شيـشه فاصـله                » !اون هشت پاست؟  «
  »!خيلي بزرگه«. گرفت

  ».بيش از چهل فوت طولشه. ماده 1تيسيه آركيتيو«: تريش گفت
  رسـيد   دكتر آبادون، كه ظاهرا از منظرة هشت پـا بـه وجـد آمـده بـود، بـه نظـر مـي                      

براي يك لحظه، آن مرد بالغ تريش را به         . تواند چشمانش را از روي شيشه بردارد       نمي
اي انداخت كه پشت ويترين يك عروسك فروشي ايستاده است و اميدوار             ياد پسربچه 

پنج ثانيه بعد، او هنوز هم با اشـتياق         . ت بتواند داخل برود و يك توله سگ را ببيند         اس
  . در حال نگاه كردن از پشت شيشه بود

اش  زد و شمارة شناسايي شخـصي      خنديد و كارتش را مي     باالخره تريش در حاليكه مي    
  ».دم هشت پا رو بهت نشون مي. بيا. خيلي خب، خيلي خب«: كرد، گفت را تايپ مي

هاي    قدم گذاشت، براي يافتن دوربين     3نور محفظة    هنگاميكه ملخ به درون دنياي كم     
دستيار خپلة كوچولوي كاترين شروع كرد به وراجي        . امنيتي نگاهي به ديوارها انداخت    

او بـه   . كـرد  هـاي او نمـي      ملخ توجهي به حـرف    . هاي داخل اتاق   كردن در مورد نمونه   
تنها عالقـة او اسـتفاده از ايـن         . ي غول پيكر نداشت   اي به هشت پاها    هيچوجه عالقه 

  .دبو   غيرمنتظرهي مشكلبراي حلمكان تاريك و خصوصي 
  

                                                 
1. Architeuthis   
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رفـت بـه انـدازة همـة پلكـاني كـه              پايين مي  كاپيتولي كه از زيرزمين     ا  پلكان چوبي 
تنـدتر  نفس كـشيدندش اكنـون      . لنگدان از آنها گذشته بود، سراشيبي و كم عمق بود         

هواي اين پايين سرد و مرطـوب  . اند هايش كيپ شده كرد شش   و احساس مي   دشده بو 
اختيار يكدفعه به ياد پلكان مـشابهي افتـاد كـه چنـد سـال پـيش در               بود و لنگدان بي   

   .شهر مردگان. گورستان واتيكان از آن گذشته بود
  نگـدان، سـاتو بـا      پـشت سـر ل    . داد در جلوي او، اندرسن راه را با چراغ قوه نـشان مـي            

هاي كوچكش به پشت لنگدان فشار       كرد و گهگاه دست    اي كم آنها را دنبال مي      فاصله
 لنگدان نفسش را با صدا بيـرون داد         .رم تونم دارم سريع مي    تا جايي كه مي   . آوردند مي

در اين پلكان به زور جا بـراي        . و سعي كرد ديوارهاي تنگ دو طرفش را ناديده بگيرد         
  .شد  مانده بود و كيفش روي ديوار كشيده ميهاي او شانه

  ».شايد بهتر باشه كيفت رو باال جا بذاري«: ساتو از پشت سر به او پيشنهاد كرد
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» .راحتم«: لنگدان كه اصال خيال نداشت آن را از جلوي چشمانش دور كند جواب داد             
ه چطور او بستة كوچك پيتر سالومون را مجسم كرد و نتوانست تصور كند كه اين بست           

  . ربط داشته باشدكاپيتولممكن است به چيزي در زيرزمين 
  ».رسيم ديگه داريم مي. فقط چند پله ديگه مونده«: اندرسن گفت

. گروه به درون تاريكي پايين آمده و از محدودة المپ تكـي پلكـان دورتـر شـده بـود                
ن زيـر   توانست احساس كنـد كـه زمـي        وقتي لنگدان از آخرين پلة چوبي پايين آمد مي        

  .  ساتو هم پشت سر او پايين آمد.سفر به اعماق زمين. پايش خاكي است
زيـرزمين  . اش را باال آورد و محيط اطرافشان را بررسي كـرد           اندرسن اكنون چراغ قوه   

هـا    طور عمودي به سـمت پلـه  شبيه يك راهروي بيش از حد باريك بود كه به          بيشتر
 و لنگـدان   به سمت چپ و بعد راست تاباند  اش را  اندرسن نور چراغ قوه    .رفت ميپايين  

ديد كه طول راهرو تنها حدود پانزده فوت است و درهاي چوبي كوچكي به رديـف در                 
درها آنقدر به هم نزديك بودند كـه ممكـن نبـود عـرض              . اند دو طرف آن قرار گرفته    

  . هاي پشت آنها بيش از ده فوت باشد اتاق
   و  ACMEانبـار   : د لنگدان بـا خـود انديـشيد       كر در حاليكه اندرسن به نقشه نگاه مي      

بخش كوچكي كه زيرزمين را بـه تـصوير         . شن  به هم متصل مي    1هاي دوماتيال  دخمه
لنگـدان  .  را نشان بدهد   SBB13گذاري شده بود تا مكان        عالمت Xكشيد با يك     مي
 هفـت   -دارداختيار متوجه شد كه آن نقشه با يك آرامگاه چهارده گنبدي مطابقـت               بي
 كه يكي از آنها برداشته شده بود تا پلكاني كـه آنهـا از آن               -بد در مقابل هفت گنبد    گن

  .جمعا سيزده تا. پايين آمده بودند در آن جا داده شود

                                                 
1. Domatilla   
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فهميدنـد   تئوريست توطئة آمريكـا مـي  » سيزده«او با خودش فكر كرد كه احتماال اگر    

موضـوع خيلـي خـوبي     اسـت   مـدفون شـده  كاپيتول اتاق انبار در زير     سيزدهكه دقيقا   
رسيد كه مهر سلطنتي آمريكـا سـيزده      ها مشكوك مي   به نظر بعضي  . افتاد  دستشان مي 

، سـيزده بـرگ زيتـون،       خط روي سـپر   ستاره، سيزده پيكان، سيزده پلة هرمي، سيزده        
 e pluribus، سيزده حرفِ جملة annuit coeptisسيزده زيتون، سيزده حرفِ جملة 

unumداشت، و غيره و غيره      .  
اش را به داخل تاالري كه مستقيم در مقابلشان قرار داشت تاباند        اندرسن نور چراغ قوه   

نور چراغ قوه . درِ چوبي سنگين تا آخر باز بود     » .رسه متروكه باشه   به نظر مي  «: و گفت 
 عمـق  ود كه حدود ده فوت عـرض و سـي فـوت        تاالر سنگي باريكي را روشن كرده ب      

چيزي جز يكـي دو تـا       . شتبستي بود كه تا ناكجاآباد ادامه دا        بن داشت و مثل كريدور   
  . بندي مچاله شده در تاالر نبود و چند تا كاغذ بسته  جعبة چوبيِ در هم شكستة قديمي

پـالك  . اندرسن نور را روي يك پالك مسي كه روي ديوار نصب شـده بـود انـداخت               
  :دآن خوانا بو  پوشيده از زنگار بود، اما عالمت قديمي

  
SBB IV  
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  ». چهارSBB«: اندرسن گفت
: زد، گفـت   بخـار خفيفـي از دهـانش بيـرون مـي        ي سـرد زيـرزمين    ساتو كـه در هـوا     

  » سيزدهه؟SBBكدومشون «
  ».اون پايينه«: اندرسن نور را به سمت انتهاي جنوبي راهرو چرخاند و گفت

رما عـرق   لنگدان به درون راهروي باريك نگاه كرد و به خـود لرزيـد، و بـا وجـود سـ                   
ها يك جور بـه      گذشتند، همة اتاق   وقتي از كنار رديف درها مي     . سبكي را احساس كرد   

. رسيدند و درهايشان نيمه باز بود و ظاهرا خيلي وقت پيش متروكه شده بودند              نظر مي 
وقتي به پايان رديف رسيدند، اندرسن به سمت راستش چرخيد و نور را چرخاند تـا بـه                

بهرحال، يك در چوبي سنگين جلوي نور چراغ قـوه را      . كند نگاه   SBB13درون اتاق   
  .گرفت

  . بسته بودSBB13بر خالف درهاي ديگر، درِ 
 لوالهاي سـنگين، دسـتگيرة آهنـي، و يـك           -آخرين در، دقيقا شبيه درهاي ديگر بود      

هفت كاراكتري كه روي پالك شماره بودند همان        . پالك شمارة مسي با روكشي سبز     
  .  پيتر بودندكاراكترهاي كف دست

  
SBB XIII  

  
  .كنم بگيد در قفله خواهش مي: لنگدان با خود گفت

  ».در رو امتحان كن«. ساتو بدون درنگ صحبت كرد
رسيد، اما دستش را دراز كرد، دستگيرة آهنـي سـنگين را              مضطرب به نظر مي    فرمانده

نـداخت و  او نـور را روي آن ا . دستگيره جم نخـورد . گرفت، و به سمت پايين فشار داد    
  . يك صفحة قفل و سوراخ كليد سنگينِ از مد افتاده را روشن كرد

  ».كليد رو امتحان كن شاه«: ساتو گفت
اندرسن كليد اصلي را كه از در ورودي طبقـة بـاال آورده بـود درآورد، ولـي اصـال بـه                      

  .سوراخ كليد نخورد
يـد در مواقـع      نبا حراسـت كنم، يـا واحـد       من اشتباه مي  «: ساتو با لحن نيشداري گفت    

  »اضطراري به هر گوشه و كناري از يه ساختمون دسترسي داشته باشه؟
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خـانم، افـراد مـن دارن       «. اندرسن نفسش را بيرون داد و برگشت و به ساتو نگاه كـرد            
  »-گردن، اما دنبال يه كليد يدكي مي

  ».به قفل شليك كن«: ساتو به سمت صفحة كليد زير دستگيره سر تكان داد و گفت
  .لنگدان به تپش افتادقلب 

خانم، من منتظـر خبـري از       «: اندرسن گلويش را صاف كرد و با لحني مضطرب گفت         
  »-مطمئن نيستم كه راحت باشم از اينكه به زور وارد. كليد يدكي هستم

  »تر باشي؟  راحتCIAشايد براي توي زندون بودن به خاطر مانع شدن از تحقيقات «
حركت ايستاد، با اكـراه چـراغ        بعد از اينكه مدتي بي    . كرداندرسن با ناباوري به او نگاه       

  .قوه را به ساتو داد و جلد سالحش را باز كرد
اش  دربـاره ! صـبر كنيـد   «: كار بايستد، گفت   توانست همانطور بي   لنگدان كه ديگر نمي   

پيتر به جاي اينكه چيزي رو كه ممكنه پشت اين در باشه آشكار كنه دست               . فكر كنيد 
  خوايم اين كار رو بكنـيم؟ بـاز كـردن ايـن در              مطمئنيد كه مي  . سليم كرد راستش رو ت  

  ».هاي يه تروريست  در اصل يعني موافقت با خواسته
  »خواي پيتر سالومون رو برگردوني يا نه؟ مي«: ساتو پرسيد

  »-معلومه، اما«
  ».خواد كنم دقيقا همون كاري رو بكني كه گروگانگيرش مي پس پيشنهاد مي«
  » مدخله؟اينكنيد   باستاني رو باز كنم؟ فكر مييه مدخل«

. دونم اين چه كوفتيـه    پروفسور، من اصال نمي   «. ساتو نور را به صورت لنگدان انداخت      
. چه يه واحد انبار باشه چه يه مدخل سرّي به يه هرم باستاني، قصد دارم بـازش كـنم              

  »منظورم رو واضح گفتم؟
  . و باالخره سر تكان دادپلك زدچند بار لنگدان در ميان نور چراغ قوه 

  ».فرمانده؟ ادامه بده«. ساتو نور را پايين آورد و آن را روي صفحه كليد عتيقه انداخت
  اش را   رسيد هنوز هم مخالف اين نقـشه باشـد، سـالح كمـري             اندرسن كه به نظر مي    

  .خيلي خيلي آهسته درآورد و با ترديد به آن نگاه كرد
. دست  كوچك ساتو بيرون آمـد و اسـلحه را از او گرفـت              » !اوه، بس كن تو رو خدا     «

او تفنگ » .اون نور لعنتي رو بنداز «.  دست او كه اكنون خالي بود چپاند       درچراغ قوه را    
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را با مهارت كسي كه با اسلحه زياد تمرين كرده است در دست گرفت و بـدون اينكـه       
  .مت قفل نشانه گرفت و به س تلف كند، سالح را كج كردچرخاندن ضامنوقتش را با 

  .ولي خيلي دير بود» !صبر كن«: لنگدان داد زد
  . سه بار غرش كرداسلحه

 تيرانـدازي در آن   !ديوونـه اسـت؟   . انـد  هاي گوشش تركيـده    لنگدان احساس كرد پرده   
  .كننده ايجاد كرده بود فضاي كوچك صدايي كر

 روي درِ   بـود و دسـتش در حاليكـه نـور چـراغ قـوه را               اندرسن هم شـگفت زده شـده      
  . لرزيد مي  انداخته بود كميشده سوراخ  سوراخ

قفل رها شـده، و  . مكانيزم قفل اكنون تكه تكه و چوب اطراف آن كامال خرد شده بود   
  .در اكنون تا نيمه باز شده بود

در بـه   . ساتو هفت تير را دراز كرد و نوك لولة آن را به در فشار داد و به جلو هـل داد                    
  . تاب خوردميان تاريكي آن طرف

 ايـن ديگـه چـه       .لنگدان به داخل نگاه كرد ولي نتوانست چيزي را در تـاريكي ببينـد             
  .بويي متعفن و غيرعادي از ميان تاريكي بيرون آمدبوييه؟ 

 انداخت و با دقت طـول زمـين          در قدم گذاشت و نور را روي زمين        آنسوياندرسن به   
.  يك فضاي باريـك و دراز      -يه بود اين اتاق هم شبيه بق    . يزرع را بررسي كرد    لمخاكي  

ديوارهاي آن از جنس سنگ زمختي بودند و حال و هواي يك سلول زندان باستاني را  
  ...اما اون بو. دادند به اتاق مي

» .چيزي اينجـا نيـست    «: تر زمين تاالر انداخت و گفت      اندرسن نور را به قسمت پايين     
  .اال آورد تا ديوار تاالر را روشن كندسرانجام، وقتي نور به انتهاي زمين رسيد، آن را ب

  »...خداي من«: اندرسن فرياد زد
  .همه آن را ديدند و به عقب پريدند

  .ترين گوشة تاالر خيره شد لنگدان با ناباوري به عميق
  .در ميان وحشت او، چيزي متقابال به او خيره شده بود
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، اندرسـن نزديـك بـود چـراغ قـوه از            SBB13در آستانة در اتاق     » ؟اين ديگه چيه  «

  .دستش بيفتد و يك قدم عقب رفت
لنگدان هم جا خورد، و همينطور ساتو، كه براي اولين بـار در تمـام آن شـب وحـشت              

 را به سمت ديوار عقبي نشانه گرفت و به اندرسن اشاره كرد كه          اسلحهساتو  . كرده بود 
 كـه بـه     هنگاميكـه نور چراغ قـوه     .  باال آورد  اندرسن چراغ قوه را   . دوباره نور را بيندازد   

 اي بود كه شـكل صـورت رنـگ         ديوار آن طرف رسيد ضعيف بود، اما نور آن به اندازه          
روشن  جان به آنها خيره شده بود      كه از ميان دو كاسة چشم بي      پريده و روح مانندي را      

    .كند
  .يه جمجمة انسان

فته بود كه در كنار ديوار عقبي تـاالر     اي قرار گر   رفته در جمجمه روي ميز چوبي زهوار    
 و همينطــور قــرار داشــتدو اســتخوان پــاي انــسان در كنــار جمجمــه . قــرار داشــت

اي از اشياء ديگري كه به سبكي معبد مانند بـا دقـت روي ميـز چيـده شـده                     مجموعه
 يك ساعت شني عتيقه، يك قمقمة بلوري، يك شـمع، دو نعلبكـي از پـودري               -بودند

بر روي ديوار كنار ميز، شكل ترسناك يك داس بلند قرار . رقة كاغذكم رنگ، و يك و    
  . اش به همان اندازة دروگر مخوف آشنا بود گرفته بود، كه تيغة خميده
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اينطور كه معلومه پيتر سالومون رازهاي بيـشتري رو   ... خب، حاال «. ساتو وارد اتاق شد   
  ».كردم پنهان كرده از اونچه تصور مي

ات  در مـورد رازهـاي ناگفتـه      «.  و از پشت سر به او نزديك شـد         اداندرسن سر تكان د   
دمـاغش را چـين   . او نور را باال آورد و بقية تـاالر خـالي را بررسـي كـرد          » .حرف بزن 

  »و اون بو؟ مال چيه؟«: انداخت و اضافه كرد
. بايد دو تا نعلبكي روي ميـز باشـه    . گوگرد«: لنگدان درست از پشت سر آنها جوب داد       

  ».و اون يكي گوگرد. سمت راست بايد نمك داخلش باشهنعلبكي 
  »!دوني؟ و از كجا ميتو اين«: ري به او رو كرد و گفتساتو با ناباو

  ».هايي دقيقا شبيه به اينها در سرتاسر دنيا هست  چون، خانم، اتاق«
 را  كاپيتول، وارن بالمي معمار     كاپيتوليك طبقه باالي زيرزمين، نونيز نگهبان امنيتي        

نـونيز  . گذشت به پايين همراهي كرد     ز راهروي درازي كه از طول زيرزمين غربي مي        ا
توانست قسم بخورد كه صداي سه تا شليك را با صدايي خفـه و زيرزمينـي از آن                   مي

  .پايين شنيده است
  .امكان نداره

بـازي در فاصـلة دور نگـاه كـرد و        با چشماني تنگ از ميان كريدور به در نيمـه           بالمي
  ».درِ زيرزمين بازه«: گفت

 دستش را به    .ره هيچكس اون پايين نمي    .واقعا كه شب عجيبيه   : نونيز با خودش گفت   
  ».شم بفهمم اينجا چه خبره خوشحال مي«: سيمش برد و گفت سمت بي

  ».شه من اينجا طوريم نمي. تو برگرد سر خدمتت«: گفت  بالمي
  »مطمئنيد؟«. نونيز با حالتي مضطرب جا بجا شد

پسرم، من بيـست و     «.  ايستاد و دستش را محكم روي شانة نونيز گذاشت           بالمي وارن
  ».فكر كنم بتونم راهم رو پيدا كنم. پنج سال اينجا كار كردم
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  37فصل 
  

آوري را ديده بود، اما تعداد كمـي از آنهـا بـا دنيـاي               ملخ در طول عمرش جاهاي وهم     
 اين اتاق عظيم طوري بـه نظـر         .محفظة خيس . كردند  برابري مي  3فرازميني محفظة   

اي مسئوليت يك فروشگاه بزرگ را بر عهده گرفتـه           رسيد كه انگار دانشمند ديوانه     مي
هاي آن   اي در تمام راهروها و قفسه      اي را از همه شكل و اندازه       هاي نمونه  و شيشه بود  

ه بـود،   اين مكان كه با نوري مثل يـك تاريكخانـة عكاسـي روشـن شـد               . جا داده بود  
زد و  ها بيـرون مـي   بود كه از زير قفسه» چراغ تاريكخانه«پوشيده از مه سرخ رنگي از       

بوي مـواد شـيميايي     . كرد هاي پر از اتانول را روشن مي       تابيد و ظرف   به سمت باال مي   
  . آور بود نگهدارنده تهوع

ا در خـودش جـ  رو اين محفظه بيش از بيست هزار نمونه       «: گفت  داشت مي  فربهدختر  
  ».ها، جوندگان، پستانداران، خزندگان ماهي. داده

  »؟ ديگه، درستهشون مردن همه«: ملخ با اضطرابي نمايشي پرسيد
كنم كه، حداقل تا شش ماه بعـد از          اعتراف مي . همشون مردن . بله، بله «. دختر خنديد 

  ».كردم بيام اين تو اينكه شروع به كار كردم جرأت نمي
  اي از   هـاي نمونـه    انـداخت شيـشه    هـر جـا چـشم مـي       . دانـست  ملخ علـت آن را مـي      

 سمندر، ستارة دريايي، مـوش، حـشره، پرنـده، و چيزهـاي             -ديد هاي زيستي مي   نمونه
كننـده   انگار كه اين كلكسيون به انـدازة كـافي نگـران   . شناخت ديگري كه آنها را نمي 

ز دراز مـدت    هاي حساس به نور كه ا       هاي سرخي كه از اين نمونه      نبود، نور مبهم چراغ   
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داد كـه    كننده مي  كرد اين احساس را به بازديد      در معرض نور قرار داشتند محافظت مي      
جاني به نوعي دور هم جمـع        ايستاده است كه در آن مخلوقات بي        در داخل آكواريومي  

  . ها به او نگاه كنند اند تا از ميان سايه شده
ر عمـرش   ي كـه ملـخ د     ا  يترين ماه  دختر به ظرف پلكسي گلسي اشاره كرد كه زشت        

 كردن كه نسلشون بـا  فكر مي. 1اون يه كوئلكانثه«:  و گفتديده بود در آن قرار داشت  
و چند سال پيش توي آفريقا صـيد كـردن و بـه مـوزة      دايناسورها منقرض شده، اما اين    

  ».اسميتسوني اهدا كردن
 او .خـوش بـه حـالتون   : كرد با خـودش گفـت      هاي او گوش نمي    ملخ كه زياد به حرف    

فقط يكي از آنها ديد، كـه       . هاي امنيتي بود   مشغول بررسي ديوارها براي يافتن دوربين     
روي در ورودي نصب شده بود، و تعجبي هم نداشت، چـون در ورودي تنهـا راه ورود                  

  .بود
و «: تريش او را به طرف مخزن غول پيكري برد كه از پشت شيشه ديده بود، و گفـت       

او مثـل يـك مجـري       » .درازترين نمونة مـا   ... تي ببيني خواس اين هم از چيزي كه مي     
خواهد ماشيني را نمايش بدهد دستش را بـه طـرف موجـود              مسابقة تلويزيوني كه مي   

  ».آركيتيوتيس«: زشت و زننده دراز كرد و گفت
اي را بـه   هـاي شيـشه    اي از باجه تلفن پا مثل اين بود كه مجموعه   مخزنِ حاوي هشت  

درون تـابوت پلكـسي     .  انتهاي آنها را با هم تركيب كرده باشـند         پهلو خوابانده باشند و   
. شكلي كه به طرزي بيمارگونه رنگ پريده بود شناور بـود       گلس شفاف و دراز، پيكر بي     

اين «: ملخ به سرِ گرد كيسه مانند و چشمانِ اندازة توپ بسكتبال آن خيره شد و گفت               
  ».ده تر نشون مي مخزن تا حدي كوئلكانثتون رو خوش تيپ

  ».صبر كن تا نورش رو ببيني«
بخار اتانول به هوا برخاست و او دسـتش را در        . تريش سرپوش دراز مخزن را عقب زد      

  اي از   رشـته . مخزن كـرد و كليـدي را كـه درسـت بـاالي خـط مـايع بـود فـشار داد                     
آركيتيـوتيس بـا تمـام      . هاي مهتابي كه در تهِ مخزن قرار داشتند روشـن شـدند            المپ

هـاي پوسـيده و       يك سر بسيار بزرگ به تودة ليزي از شاخك         -درخشيد شكوهش مي 
  . هاي تيغ مانند چسبيده بود مكنده

                                                 
1. coelacanth   
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توانـد يـك عنبـر       تريش شروع كرد به حرف زدن دربارة اينكه چطور آركيتيوتيس مي          
  .  ماهي را در يك نبرد شكست بدهد

  . شنيد هاي پوچي را مي ملخ فقط وراجي
  . وقتش رسيده بود

كرد، اما سرمايي كه اكنون      مي  احساس ناآرامي    كمي 3 هميشه در محفظة     تريش دان 
  .در بدنش جاري شده بود احساسي ديگر بود

  .احساسي غريزي. احساسي دروني
سعي كرد آن را ناديده بگيرد، اما اين احساس به سرعت شديدتر شـد و بـه او چنـگ                    

طرابش را پيـدا كنـد،   توانـد منـشاء اضـ      رسـيد تـريش نمـي      اگرچه به نظر مي   . انداخت
  . احساسي دروني به او گفت كه وقت رفتن است

بهرحال، اين هشت   «: دستش را در مخزن كرد و چراغ نمايش را خاموش كرد و گفت            
  »-احتماال ديگه بايد برگرديم به آزمايشگاهِ. پاست

بالفاصـله،  . دنش قرار گرفت و سـرش را بـه عقـب كـشان        دست پهني محكم دور دها    
اي بـه سـختيِ سـنگ        اش پيچيده شـد و او را بـه سـينه           ندي دور باالتنه  بازوي قدرتم 

  .حس شد براي يك لحظه، تريش از ترس بي. چسباند
  .سپس وحشت بر او چيره شد

قبـل از   . مرد روي سينة او دست كشيد و كارتش را گرفت و او را محكم عقب كـشيد                
نزديـك  كـارت روي زمـين   . اينكه تكـان بخـورد طنـاب، پـشت گـردنش را سـوخت        

كرد بچرخد، اما توانايي مقابله با هيكـل و          كرد و سعي مي    او مبارزه مي  . پاهايشان افتاد 
سعي كرد جيغ بزند، ولي دست ملخ محكم روي دهـانش مانـده           . قدرت مرد را نداشت   

وقتي دسـتم رو از  «: ملخ خم شد و دهانش را درِ گوش او گذاشت و به نجوا گفت . بود
  »زني، فهميدي؟ ميروي دهنت برداشتم، جيغ ن

     !تونم نفس بكشم نمي. سوختند سر تكان داد هايش براي هوا مي او كه ريه
مرد دستش را از روي دهان او برداشت، و تريش به نفس نفس افتـاد و نفـسش را بـا            

  .صدا بيرون داد
  »كني؟ معلوم هست چه غلطي مي! ولم كن«: نفس نفس زنان گفت

  ». رو بهم بگوشمارة شناسايي شخصيت«: مرد گفت
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 او كـه خيلـي خـوب        !اين مـرد كيـه؟    ! كمك! كاترين. تريش كامال سردرگم شده بود    
ولي » !تونه تو رو ببينه  ميحراست«: ها دور هستند، گفت دانست از محدودة دوربين مي

  .كنه بهرحال كسي ما رو نگاه نمي
  ».خوره اوني كه به كارتت مي. شمارة شناسايي شخصيت«: مرد تكرار كرد

و به زور چرخيد، يك دستش را آزاد كـرد و  ا .ترسي يخي در درون تريش به وجود آمد     
انگشتانش به گوشت برخـورد كردنـد و   . آن را چرخاند و به چشمان مرد چنگ انداخت       

چهار تا بريدگي تيره روي گوشت مرد در جايي كـه او  . يك گونة مرد را پايين كشيدند 
هاي سـياه روي گوشـت او        توجه شد كه خط   سپس تريش م  . چنگ انداخته بود باز شد    

ن االن آن را بـا چنـگ        مرد صورتش را گـريم كـرده بـود، كـه او همـي             . خون نيستند 
  . اي را كه زير آن پنهان شده بودند آشكار كرده بود هاي تيره  و خالكوبيبرداشته بود

  !اين هيوال ديگه كيه؟
نـد و بـاال بـرد و بـه سـمت            مرد با نيرويي به ظاهر فوق بشري، او را به كناري چرخا           

  بخـار،  . تداشـ صـورت او اكنـون بـاالي اتـانول قـرار            . مخزن باز هشت پـا هـل داد       
  .اش را سوزاند هاي بيني سوراخ

  »شمارة شناساييت چيه؟«: مرد تكرار كرد
توانست بدن رنگ پريدة هشت پا را كه زير صـورتش   سوختند و مي  چشمان تريش مي  

  . در آب فرو رفته بود ببيند
  »اش چيه؟ شماره. بگو«: تر كرد و گفت رد صورت او را به سطح اتانول نزديكم

كـشيد، كلمـات از دهـانش     در حاليكه به زور نفس مي. سوخت گلوي تريش داشت مي  
  »!چهار-صفر-هشت-صفر! ولم كن! چهار-صفر-هشت-صفر«: پريد

  . ل فرو رفتدر اتانوو او را به جلوتر هل داد و موهايش » اگه دروغ بگي،«: مرد گفت
  »!روز تولدمه! چهارم آگوست. گم دروغ نمي«: كنان گفت تريش سرفه

  ».ممنونم، تريش«
كننده او را بـه پـايين         و نيرويي له   تر فشار دادند   دستان قدرتمند او سر تريش را محكم      
مـرد او را    . درد سوزاني چشمانش را سوخت    . ردبفشار داد و صورتش را در مخزن فرو         

تـريش احـساس كـرد    . ردكـ  فشار داد و سرش را كامال زير اتانول فرو   بيشتر به پايين  
  . سرش به داخل سر گوشتي هشت پا فرو رفته است
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تمام نيرويش را جمع كرد، به زور خـودش را تكـان داد، خـودش را بـه سـمت عقـب         
ولي دستان قدرتمنـد از جايـشان       . كشاند، و سعي كرد سرش را از مخزن بيرون بياورد         

  .ردندخو ميتكان ن
  !بايد نفس بكشم

هـا يـا دهـانش را بـاز       او همانطور سر خود را زير اتانول نگه داشت و سعي كرد چـشم    
هـايش بـه سـوزش       كـرد، ريـه    در حاليكه با نياز شديد نفس كشيدن مبارزه مـي         . نكند

  .  اما واكنش غير ارادي تنفس سرانجام بر تريش غلبه كرد!نكن! نه. افتادند
 و سعي كرد اكسيژني را كه     هايش به شدت منبسط شدند      و ريه  دهانش يكدفعه باز شد   

. موج سوزاني از اتانول به داخـل دهـانش هجـوم آورد           . بدنش نياز داشت داخل بكشد    
هايش جاري شـد، دردي را كـه تـا           وقتي مواد شيميايي از گلوي تريش به درون شش        

ـ       . بحال تصورش را نكرده بود احساس كرد       ا دنيـا جلـوي     تنها چند ثانيه طول كـشيد ت
  . چشمانش سياه شود

  . ملخ كنار مخزن ايستاد، نفس عميقي كشيد و مقدار خسارت را بررسي كرد
ملخ با ديـدن    . جان روي لبة مخزن افتاده بود و صورتش هنوز داخل اتانول بود            زنِ بي 

  . او، يكدفعه به ياد تنها زن ديگري افتاد كه تا حاال كشته بود
  .     سالومون1ايزابل

  .يه زندگي ديگه. لي وقت پيشخي
هاي پهن او را گرفت و با پاهـايش بلنـد            ران. ملخ اكنون به جسد وارفتة زن خيره شد       

كم از روي لبة مخزن هشت پـا سـر           كرد، او را باال برد، و به جلو هل داد، تا اينكه كم            
 بقية بدنش هم با صـداي چلپـي در        . تريش دان با سر به درون اتانول فرو رفت        . خورد

هـا بـه تـدريج فـروكش كردنـد و زن در بـاالي جـانور دريـايي                    مـوج . آب فرو رفـت   
تر شدند، شروع به پايين رفتن كرد و         هايش سنگين  وقتي لباس . الجثه شناور ماند   عظيم

  .  كم روي جانور بزرگ قرار گرفت بدن تريش دان، كم. به درون تاريكي فرو رفت
ـ             س را سـر جـايش گذاشـت و درِ         ملخ دستانش را خشك كرد و سـرپوش پلكـسي گل

  .مخزن را بست
  .محفظة خيس يه نمونة جديد داره

                                                 
1. Isabel  
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  .0804: او كارت تريش را از روي زمين برداشت و آن را در جيبش گذاشت
سـپس متوجـه   . وقتي ملخ ابتدا تريش را در البي ديده بود، مسئوليت را در او ديده بود 

اتاق پايگاه دادة كاترين بـه همـان        اگر  . شده بود كه كارت و كلمة عبور او بيمة اوست         
هايي را براي ترغيـب   اي ايمن بود كه پيتر اشاره كرده بود، آنوقت ملخ كشمكش        اندازه

االن مـن كليـدهاي خـودم رو        . كرد كاترين به باز كردن آن براي خود، پيش بيني مي         
اي هـ   از اينكه ديگر مجبور نبود وقتش را با ترغيب كاترين به عمل بـه خواسـته                .دارم

  .خود تلف كند خوشحال بود
توانست بگويد گـريمش     وقتي ملخ راست ايستاد، بازتاب خودش را در شيشه ديد و مي           

زماني كه كاترين به همة قضايا پـي        . ديگر اهميتي نداشت  . بدجوري خراب شده است   
  .   شد برد، ديگر خيلي دير مي مي
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  38فصل 
  

برگرداند و به لنگدان كه در تاريكي ايستاده بود خيره شـد و            ساتو رويش را از جمجمه      
  »اين اتاق فراماسونيه؟«: گفت

هـا بـه عنـوان        اين اتاق . گن تاالر تأمل   بهش مي «. لنگدان با خونسردي سر تكان داد     
تونه در مورد    ها يه فراماسون مي    شن كه توي اون    هاي سرد و تاريكي ساخته مي      مكان

يه فراماسون، با تفكر در مورد چاره ناپـذيري مـرگ، بـه             . نهفناپذيري خودش تأمل ك   
  ».كنه ديدگاه باارزشي در رابطه با طبيعت زودگذر زندگي دست پيدا مي

اينجـا  «. ظاهرا قانع نشده بـود   . آور انداخت  ساتو نگاهي به گوشه و كنار آن مكان وهم        
  »؟تفكرهيه جور اتاق 

 جمجمـه و    -دة يـه نمـاد يكـسان هـستن        اين تاالرها هميشه دربردارن   . در اصل، بله  «
استخوان متقاطع، داس، ساعت شني، گوگرد، نمك، كاغـذ سـفيد، شـمع، و چيزهـاي                

ها در چگونگي بهتر پيش بردن زندگيشون در ايـن           نمادهاي مرگ به فراماسون   . ديگه
  ».بخشن دنيا الهام مي
  ».شبيه يه معبد مرگه«: اندرسن گفت

گردهاي نمادشناسي من هم اولش همـين واكـنش         بيشتر شا «. تا حدودي نكته همينه   
را به آنهـا نـشان       1 اثر برسنياك  نمادهاي فراماسوني لنگدان خيلي از اوقات     » .رو دارن 

   .داد، كه دربردارندة تصاوير زيبايي از تاالرهاي تأمل بود مي
ها با جمجمه    و اونوقت به نظر شاگردهات ترسناك نيست كه فراماسون        «: ساتو پرسيد 

  »كنن؟ تفكر ميو داس 

                                                 
1. Beresniac  
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كنن كه به صـليب   ها زير پاي مردي دعا مي تر نيست كه مسيحي    از اين كه ترسناك   «
 سـرود   1ميخكوب شده، يا هندوها كه مقابل يـه فيـل چهـار دسـت بـه اسـم گـاِنش                   

  ».سوء تفاهم نمادهاي يه فرهنگ، زمينة رايجي براي تبعيضه. خونن مي
ـ           ش را برگردانـد و بـه طـرف اشـياء           ساتو كه ظاهرا حوصلة سـخنراني را نداشـت روي

اندرسن سعي كرد راه او را با چراغ قوه روشن كند، امـا نـور آن                . مصنوعي حركت كرد  
اي به تهِ چراغ قوه زد و به آن التماس كـرد كـه               ضربه. شد تر مي  كم داشت ضعيف   كم

  . نورش زيادتر شود  كمي
د، بوي تند گوگرد بينـي  وقتي آن سه نفر بيشتر به ميان اعماق فضاي باريك فرو رفتن           

كم گـوگرد داخـل      زيرزمين نمناك بود و رطوبتي كه در هوا بود كم         . لنگدان را پر كرد   
ساتو به كنار ميز رسيد و به جمجمه و اشـياء كنـار آن        . داشت كاسه را به فعاليت وا مي     

  .خيره شد
يف شدن اندرسن هم به او پيوست و نهايت تالشش را كرد تا ميز را با نورِ در حال ضع      

  .    چراغ قوه روشن كند
هـايش   ساتو همة چيزهايي را كه روي ميز قرار داشت با دقت بررسي كرد و بعد دست               

  »اين همه خرت و پرت چيه؟«. را روي لبانش گذاشت و آهي كشيد
او در . انـد  دانست اشيائي كه در اين اتاق بودند، با دقت انتخاب و چيده شده      لنگدان مي 

: كـرد، بـه سـاتو گفـت        تن به آنها در كنار ميز احساس تنگي جا مي         حاليكه موقع پيوس  
، بيانگر دگرگوني نهايي انـسان  caput morduumجمجمه، يا . نمادهاي دگرگوني«

 فـاني خودمـون رو رهـا        جـسم از طريق تجزيه است؛ يادآور اينه كه همة ما يه روزي            
وني رو آسـون    ي هـستن كـه دگرگـ      ا  گوگرد و نمك كاتاليزورهـاي كيميـاي      . كنيم مي
هاي روشن نـشده   او به شمع» .كنندة زمانه ساعت شني بيانگر قدرت دگرگون   . كنن مي

 -و اين شمع بيانگر آتش بدوي تكويني و بيداري انسان از خـواب جهلـه              «. اشاره كرد 
  ».دگرگوني از طريق روشنايي

  » اون؟... و«: اي اشاره كرد و گفت ساتو به گوشه
پيكري كه به ديوار عقبي تكيه    اش را به سمت داس غول      اندرسن نور ضعيف چراغ قوه    

  .كرده بود تاباند
                                                 

1. Ganesh  
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داس در واقـع    . برخالف تصور اكثر مردم، اون نمادي از مـرگ نيـست          «: لنگدان گفت 
  ».هاي طبيعت  دِروي نعمت-كنندة طبيعته نمادي از غذاي دگرگون

را تجزيـه و    ساتو و اندرسن كه ظاهرا سعي داشتند محيط عجيب و غريب اطرافـشان              
  .تحليل كنند، ساكت شده بودند

دونـم   مـي «: به آنها گفت. خواست جز اينكه از آن مكان خارج شود     لنگدان چيزي نمي  
كه اين اتاق ممكنه به نظر غيرعادي بياد، اما اينجا چيزي بـراي ديـدن وجـود نـداره؛                

  ». دارنهاي فراماسوني تاالرهايي دقيقا مثل اين يكي خيلي از ُلژ. كامال طبيعيه
، و دوست دارم بـدونم ايـن        هكاپيتول! اما اينجا كه لژ فراماسوني نيست     «: اندرسن گفت 

  ».كنه اتاق توي ساختمون من چكار مي
هاي خصوصيـشون    ها يا خونه   هايي رو در اداره    ها چنين اتاق   ها فراماسون  بعضي وقت «

ان جـراح   لنگـد » .ي نيـست  ا  اين چيز غيرعـادي   . دن هاي تفكر اختصاص مي    به مكان 
شناخت كه پستويي را در مطبش به يك تاالر تأمل فراماسوني            قلبي را در بوستون مي    

  .تبديل كرده بود تا قبل از رفتن به اتاق عمل، در مورد فناپذيري تعمق كند
گي پيتر سالومون مياد اين پايين تـا در مـورد            يعني مي «. رسيد ساتو آشفته به نظر مي    

  »مرگ تأمل كنه؟
شايد اونو به عنوان پناهگاهي براي برادران       . دونم راستش نمي «: قانه گفت لنگدان صاد 

كنن ساخته، و به اونها يه پناهگاه معنـوي بـه            فراماسونيش كه توي ساختمون كار مي     
مكاني براي يه قانونگذار قدرتمند بـراي تأمـل،        ... دور از هرج و مرج دنياي مادي داده       

  ».ذاره  بر همنوعانش اثر ميقبل از اينكه تصميماتي اتخاذ كنه كه
كـنم كـه     اما من احـساس مـي     . چه احساسات دلپذيري  «: ساتو با لحن نيشداري گفت    

ها با اين مسئله كه رهبرانشون با داس و جمجمه تـوي پـستوها دعـا كـنن                   آمريكايي
   ».مشكل داشته باشن

ن قبـل از    شد اگر تعداد بيشتري از رهبـرا       لنگدان با تصور اينكه دنيا چقدر متفاوت مي       
گذاشـتند، بـاخودش      وقتشان را روي تفكر در قطعيت مرگ مـي         تاختن به سوي جنگ   

    .خب، نبايد مشكل داشته باشن: گفت
ساتو لبانش را غنچه كرد و با دقت به چهار گوشة تاالر كه با نور شمع روشن شده بود               

ي هم اينجـا  ا بايد به جز استخون انسان و كاسه و مواد شيميايي چيز ديگه  «. نگاه كرد 
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ات در كمبريج تا اينجـا كـشونده تـا           يه نفر تو رو اين همه راه از خونه        . باشه، پروفسور 
  ».دقيقا توي اين اتاق باشي

توانست تصور كند كه آن بسته كه بـا          هنوز نمي . لنگدان كيفش را به پهلويش چسباند     
شيد، ولـي   خانم، ببخ «. كرد چطور ممكن است به اين تاالر مرتبط باشد         خود حمل مي  

لنگـدان اميـدوار بـود بتواننـد زودتـر كـار            » .بينم ي اينجا نمي  ا  من هيچ چيز غيرعادي   
  . جستجوي پيتر را شروع كنند

و ا .نور چراغ قوة اندرسن دوباره به چـشمك زدن افتـاد و سـاتو بـه سـمت او چرخيـد           
» محض رضاي خدا، يه پرسيدن كار خيلـي سـختيه؟         «. شد كم داشت عصباني مي    كم

با انگشت شـستش بـه سـنگ        . را در جيبش برد و فندكي را از آن بيرون آورد          دستش  
فتيلـة  . فندك ضربه زد، شعلة آن را نزديك تنها شمع روي ميز برد و آن را روشن كرد       

 و يك روشنايي روح مانند را به سرتاسر آن فضاي           سپس آتش گرفت  شمع جرقه زد و     
تر شد،   وقتي شعله تابناك  . ي افتاد هاي بلندي روي ديوارهاي سنگ     سايه. تنگ گستراند 

  . اي در مقابل آنها پديدار شد منظرة غيرمنتظره
  »!نگاه كنيد«: كرد گفت اندرسن در حالي كه با دست اشاره مي

 هفـت حـرف     -رنگـي را ببيننـد     توانستند قطعه نوشتة كـم     در نور شمع، آنها اكنون مي     
  .     شده بوداي روي ديوار عقبي نوشته  بزرگ با خط خرچنگ قورباغه

  
  
  

VITRIOL  
  
  

در حاليكه نور شمع ساية ترسناكي به شكل جمجمه روي حـروف انداختـه بـود سـاتو            
  ».انتخاب عجيبي از كلمات«: گفت

ايـن كلمـه روي ديـوار عقبـيِ بيـشتر چنـين             . در واقع اون يه سرنامه    «: لنگدان گفت 
 Visita: دهتاالرهايي به عنوان مخففـي بـراي ذكـر عبـادت فراماسـوني نوشـته شـ       

interiora terrae, rectificando invenies occultum lapidem.«  
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يعنـي  «: رسيد تحت تأثير قرار گرفته است به او خيره شد و گفـت             ساتو كه به نظر مي    
  »؟يچ
  ».از درون زمين ديدن كن، و با راستگري، سنگ مخفي را پيدا خواهي كرد«

  »طي با يه هرم مخفي داره؟سنگ مخفي ارتبا«. نگاه خيرة ساتو تيزتر شد
اونايي «: اي باال انداخت و گفت     خواست اين مقايسه را تأييد كند، شانه       لنگدان كه نمي  

گن كـه    برن بهت مي   هاي مخفي توي واشنگتن لذت مي      كه از خيالپردازي دربارة هرم    
occultum lapidemگـن   كساني ديگه بهت مـي .  به هرم سنگي مربوط ميشه، بله

تونـه بهـشون     اي كه كيمياگرهـا معتقـد بـودن مـي           ماده -ه به سنگ كيميا   اي كه اشاره 
كـنن كـه     اي ديگـه ادعـا مـي       عده. زندگي جاودانه بده يا سرب رو به طال تبديل كنه         

هـا   بعـضي . 1االقداس، يه تاالر سنگي مخفي در مركـز معبـد بـزرگ            ايه به قدس   اشاره
ي ا  هر سنت سـرّي   . ني صخره  يع -هاي سنت پيتر   اي مسيحيه به آموزش    گن اشاره  مي
 يـه  occultum lapidemكنـه، امـا مطلقـا     رو به روش خودش تفسير مي» سنگ«

  » .منبع قدرت و روشن فكريه
ممكنه سالومون به اين يارو دروغ گفته باشـه؟    «: اندرسن گلويش را صاف كرد و گفت      

  ».اما در واقع نباشه... شايد بهش گفته باشه يه چيزي اين پايين هست
  .كرد گدان هم داشت به چيزهايي مشابه اين فكر ميلن

اي نـور آن   لحظـه .  به لرزيدن افتادناگهانشعلة شمع، انگار كه باد به آن خورده باشد،        
  . و دوباره با نوري درخشان سوختسپس زياد شد و كم شد

او از تـاالر    » .اميدوارم كسي درهاي طبقه باال رو نبسته باشـه        . عجيبه«: اندرسن گفت 
  »آهاي؟«. ون رفت و به ميان تاريكي راهرو قدم گذاشتبير

نگاهش به طور ناگهاني به سمت ديـوار عقبـي          .  متوجه رفتن او شد    سختيلنگدان به   
  ؟ي شدچ. كشيده شده بود

  »ديديش؟«: ساتو كه او هم با حالتي گوش بزنگ به ديوار خيره شده بود، گفت
 مـن االن چـي ديـدم؟      .  كـان داد  لنگدان درحاليكه ضربان قلبش تند شده بود، سـر ت         

اي قبل، به نظر رسيده بود ديوار عقبي لرزيده است، طوري كه انگـار مـوجي از                  لحظه
   .انرژي از ميان آن گذشته باشد
                                                 

1. Great Temple  
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وقتي وارد شـد،    » .هيچكس اون بيرون نيست   «. اندرسن دوباره به داخل اتاق برگشت     
  »!لعنتي«: او يكدفعه خودش را عقب كشيد و گفت. ديوار دوباره لرزيد

هر سه نفر آنها تا مدتي طوالني ساكت مانده بودند و همه با هم به ديوار عقبي خيـره               
 ديگـري  لـرز وقتي لنگدان فهميد در حال نگاه كردن به چه چيزي هستند        . شده بودند 

امتحاني دستش را دراز كرد، تا اينكه نوك انگشتانش سطح . در بدن خود احساس كرد 
  ».اين ديوار نيست«: گفت. دعقبي تاالر را لمس كر

  .اندرسن و ساتو نزديكتر شدند و با دقت به ديوار نگاه كردند
  ».يه كرباسه«: لنگدان گفت

  ».اما موج انداخت«: ساتو سريع گفت
درخـشش روي  . لنگدان از نزديكتر آن سطح را بررسي كرد      . ، به طرز خيلي عجيبي    بله

ده بود چون كربـاس همـين االن        آوري منعكس كر   كرباس نور شمع را به طرز شگفت      
از ميان سطح ديوار عقبي بـه سـمت عقـب           ... به سمت بيرون از اتاق موج انداخته بود       

  .لرزيده بود
اش را خيلي آهسته نزديكتر برد و كرباس را به عقب فـشار              لنگدان انگشتان دراز كرده   

   !يه دهانه است. او وحشت زده دستش را عقب كشيد. داد
  ».بكشش كنار«: ساتو دستور داد

دستش را باال برد و لبة پرچم كرباسي را گرفـت           . تپيد قلب لنگدان اكنون وحشيانه مي    
او با ناباوري به آنچه در پشت آن پنهان شـده بـود خيـره    . كنار زد  و پارچه را به آرامي   

  .خداي من. شد
  .زده از ميان دهانه به ديوار عقبي نگاه كردند ساتو و اندرسن با سكوتي حيرت

  ».مثل اينكه االن هرممون رو پيدا كرديم«. باالخره ساتو صحبت كرد
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يـك سـوراخ    . اي كه در ديوار عقبي تاالر قرار داشت خيره شد          رابرت لنگدان به دهانه   
. مربعي كه در پشت پرچم كرباسي پنهان شده بود، روي ديـوار دهـان بـاز كـرده بـود         

اي آجـر    ثل اين بود كـه بـا برداشـتن دسـته          دهانه كه حدود سه فوت عرض داشت، م       
براي يك لحظه، در ميان تاريكي، لنگدان فكر كرد كـه آن سـوراخ              . درست شده باشد  

  . اي به اتاقي در آن طرف است پنجره
  .ديد كه اينطور نيست ولي اكنون مي

طاقچـة  . شـد  دهانه قبل از به پايان رسيدن فقط چند فوت به درون ديوار كشيده مـي              
انداخت كه  اي مي  مثل النه كبوتري ناصاف بود، لنگدان را به ياد طاقچة موزه         گود، كه 

اين طاقچه به شكل مناسبي يك شـيئ را      . باشدبراي جاي يك تنديسك ساخته شده       
  .داد نشان مي

. اي از گرانيـت تراشـيده و خـالص بـود     اش بود، تكه اين شيئ كه حدود نه اينچ بلندي  
لنگـدان  . درخـشيد  اش در نور شمع مي     ر طرف صيقلي  سطح آن صاف و زيبا بود و چها       

  يه هرم سنگي؟. كند فهميد آن شيئ آنجا چكار مي اصال نمي
كـنم كـه    از اين قيافة متعجبت اينطور برداشت مي«: ساتو با لحني از خود راضي گفت 

  »ي نيست؟ا وجود اين شيئ توي يه تاالر تأمل چيز عادي
  . لنگدان سرش را تكان داد

خـواي دوبـاره برگـردي سـر اون ادعاهـات راجـع بـه افـسانة هـرم                    مـي پس حتما   «
  . لحن او اكنون خودبينانه بود» ي كه توي واشنگتن مخفي شده؟ا فراماسوني

  ».، اين هرم كوچيك هرم فراماسوني نيستخانم«: لنگدان بالفاصله جواب داد
 بـه يـه     پس يعني كامال تصادفيه كه يه هرم مخفي رو توي يه تاالر سـرّي متعلـق               «

  » پيدا كرديم؟كاپيتولرهبر فراماسوني در قلب 
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خانم، در هر صورت اين هـرم       «. لنگدان چشمانش را ماليد و سعي كرد خوب فكر كند         
هرم فراماسوني به عنوان يه هرم خيلـي بـزرگ بـا رأسـي از               . مطابقتي با افسانه نداره   

  ».طالي خالص توصيف شده
 حتي يك   - با رأس مسطحش   - هرم كوچك  دانست كه عالوه بر اين، اين      لنگدان مي 

اين هرم كه به    . اين هرم، بدون رأسش، كامال نماد ديگري بود       . هرم واقعي هم نيست   
يك هرم ناتمام معروف بود، يادآور نماديني بود از اينكه صعود انسان به پتانسيل كامل  

 خبـر   اگرچه افراد كمي از اين مـسئله      . اش همواره كاري در حال پيشرفت است       انساني
بـيش از بيـست ميليـارد    . ترين سطح انتشار را در دنيا داشـت    داشتند، اين نماد،گسترده  

ي كه در گردش بود نقـش بـسته       ا  اين هرم ناتمام، كه بر هر يك دالري       . نسخة چاپي 
صبرانه در انتظار سرپوشش بود، كه به عنوان يك يادآور از سرنوشتِ همچنان              بود، بي 

نوز بايد هم به صورت ملي و هم به صورت شخصي انجام            ناتمام آمريكا و كاري كه ه     
  .گرفت، در باالي آن معلق مانده بود مي

خوام از نزديكتـر بهـش    مي. بيارش پايين«: ساتو به هرم اشاره كرد و به اندرسن گفت        
هـاي متقـاطع بـه كنـاري      او روي ميز را با هل دادن جمجمه و اسـتخوان  » .نگاه كنم 

  . ي براي آنها قائل شود خلوت كردبدون اينكه هيچگونه حرمت
كرد دزدهاي قبـري هـستند كـه بـه آرامگـاهي شخـصي               كم احساس مي   لنگدان كم 

  . كنند حرمتي مي بي
هـاي بـزرگش      اندرسن از كنار لنگدان گذشت، دستش را داخل طاقچه كرد، و با دست            

 توانـست در ايـن زاويـة نـاجور     سپس، چون به زور مي   . دو طرف هرم را محكم گرفت     
هرم را بلند كند، آن را به سمت خودش سر داد و بـه سـختي آن را روي ميـز چـوبي                       

  . عقب رفت تا جا را براي ساتو باز كند. پايين آورد
.  ساتو شمع را به هرم نزديك كرد و بـا دقـت بـه سـطح صـيقلي آن نگـاه كـرد        مدير

مسطح آن،  و سانتيمتر به سانتيمتر رأس ن كوچكش را به آرامي روي آن كشيد       انگشتا
هايش را دور هرم انداخت تا پـشت         دست. هايش را به دقت بررسي كرد        كناره سپسو  

پروفـسور، قـبال گفتـي كـه هـرم          «. آن را لمس كند، سپس با يأسي آشكار اخم كـرد          
  ».فراماسوني براي حفاظت از اطالعاتي سرّي ساخته شده

  ».گه، بله افسانه اين رو مي«
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 پيتر معتقد بوده اين هرمِ باستانيه، حتما معتقـد هـم           پس فرض كنيم، اگه گروگانگير    «
  ».هست كه دربردارندة اطالعات قدرتمنديه

بله، هر چند اگر هم اين اطالعات رو پيدا كنـه،  «. لنگدان با اوقات تلخي سر تكان داد      
 رمـزي و غيرقابـل كـشف        طبق افسانه، محتويـات هـرم     .  بخونه تونه اونو  احتماال نمي 

  ».ترين فرد شايستهمگر براي ... هستن
  »؟ببخشيد«

داد، لحن آرامش    لنگدان با وجودي كه هر لحظه بيشتر صبر و تحملش را از دست مي             
هـاي    بـه وسـيلة آزمـايش   هميـشه اي  هاي افـسانه   گنجينه«: را حفظ كرد و جواب داد 
همونطور كه ممكنه خاطرتون باشه، در افسانة شمشير در   . شن شايستگي محافظت مي  

كنه شمشير رو به كسي جز آرتور، كه از نظر روحـي آمـادگي            بول نمي ، سنگ ق  1سنگ
هرم فراماسوني هـم بـر اسـاس        . العادة شمشير رو داشت تسليم كنه      ادارة قدرت خارق  
شه كه به     و گفته مي   در اين مورد، اطالعات گنجينه است     . جود اومده همين تصور به و   

 كـه فقـظ بـراي فـرد         -ه زبان مرمـوزي از سـخنان گمـشد        -زباني رمزي نوشته شده   
  ».شايسته قابل خوندنه

اين ممكنه توضيح بده كه چرا تو امشب        «. لبخند كمرنگي روي لبان ساتو نقش بست      
  »  .به اينجا احضار شدي

  »ببخشيد؟«
طـرف چهـارم هـرم      .  درجة كامل در سر جايش چرخانـد       180ساتو خونسردانه هرم را     
  . درخشيد اكنون در نور شمع مي

  .با حيرت به آن خيره شدرابرت لنگدان 
  ».اي مثل اينكه يه نفر معتقده كه تو شايسته«: ساتو گفت

  
  
  
  
  

                                                 
1  .The Sword In The Stoneاچ وايت نويسندة انگليسي.ز تي رماني ا  
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  چي باعث شده تريش اينقدر دير كنه؟
او فراموش كرده بـود بـه دكتـر آبـادون     . كاترين سالومون دوباره به ساعتش نگاه كرد 

ي كـرد كـه     نمـ  را   دربارة راه عجيب رسيدن به آزمايشگاه هشدار بدهد، ولي تـصورش          
   .رسيدن بايد تا حاالمي. تاريكي باعث شده باشد آنها اينقدر دير برسند

كاترين به طرف ورودي راه افتاد و در سربي را باز كرد و به درون فضاي خـالي خيـره      
  .اي گوش كرد، ولي صدايي نشنيد لحظه. شد

  .ولي تاريكي صداي او را در خود فرو برد» تريش،«: صدا زد
  .سكوت

. با حالتي سردرگم در را بست، تلفـن همـراهش را درآورد، و بـا البـي تمـاس گرفـت                  
  »؟جاستتريش اون. كاترين هستم«

حـدود ده دقيقـه پـيش بـا مهمونتـون رفـتن طـرف               . نه، خـانم  «: نگهبان البي گفت  
  ».آزمايشگاه

  ».؟ فكر نكنم حتي هنوز وارد محفظة پنج هم شده باشنجدي«
توانست صداي تق تق برخـورد       كاترين مي » .كنم چك مي االن  . يه لحظه صبر كنيد   «

طبق ثبت كـارت  . حق با شماست«. انگشتان نگهبان را با صفحه كليد كامپيوتر بشنود     
آخرين ثبـت ورودش حـدود هـشت    . خانم دان، اون هنوز درِ محفظة پنج رو باز نكرده         

بـل از آوردن    زنم مهمونتون رو ق    حدس مي . كه به محفظة سه بوده    ... دقيقه پيش بوده  
   » .به داخل، برده يه كم دور و اطراف رو بهش نشون بده

دانـست كـه     اين خبر كمي عجيب بود، اما او دست كـم مـي           . ظاهرا. كاترين اخم كرد  
. متـشكرم «. بوي اونجـا وحـشتناكه  . دهد  طول نمي 3تريش كارش را زياد در محفظة       

  »برادرم هنوز نرسيده؟
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  ».نه، خانم، هنوز نه«
  ».ممنون«

وقتي كاترين تلفن را قطع كرد، موجي ناگهاني از هراس و آشفتگي در خـود احـساس           
دقيقا دچـار   . اين احساس اضطراب باعث شد مكث كند، اما تنها براي يك لحظه           . كرد

همان احساس اضطرابي شده بود كه موقع ورود به خانة دكتر آبادون به او دسـت داده   
  . بدجور. اي او را در آنجا درمانده كرده بود ندهكن اش به طرز نگران غريزة زنانه. بود

  .چيزي نيست: كاترين به خودش گفت
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  .اين ممكن نيست. رابرت لنگدان با دقت به هرم سنگي نگاه كرد
بگو ببينم، ايـن  . يه زبان رمزي باستاني«: ساتو بدون اينكه نگاهش را باال بياورد گفت  

  »؟واجد شرايط هست
اي از شانزده كاراكتر به دقـت روي سـنگِ           روي سطح تازه آشكار شدة هرم، مجموعه      

  .صاف حكاكي شده بود
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  در كنار لنگدان، اندرسن با دهان باز ايستاده بـود و حيـرت خـود لنگـدان را مـنعكس                    
  . اش طوري شده بود كه انگار يك صفحه كليد فضايي ديده است قيافه. كرد مي

  »كنم بتونيد اين رو بخونيد؟ وفسور؟ فكر ميپر«: ساتو گفت
  »چرا بايد چنين فكري بكنيد؟«: لنگدان رو به او كرد و گفت

رسـه ايـن    بـه نظـر مـي   . تو انتخـاب شـدي  . چون تو به اينجا آورده شدي، پروفسور     «
حكاكي يه جور رمز باشه، و با توجه به شهرت تو، برام مثل روز روشنه كه براي كشف   

  ». اينجارمز اين آوردنت
كرد كه بعد از تجربياتش در رم و پـاريس، جريـاني دائمـي از                لنگدان بايد تصديق مي   

هايي براي كمك به كشف رمز شماري از بزرگترين رمزهاي كـشف نـشدة               درخواست
  .3، دستنوشتة مرموز ووينيچ2، رمز دورابال1 لوح فايستوس-تاريخ دريافت كرده بود

  »ها رو بهم بگي؟  توني معني اين شمايل مي «.ساتو انگشتش را روي حكاكي كشيد
زبان آن زباني بود كه او بالفاصـله آن  . نمادن. اونا شمايل نيستن: لنگدان با خود گفت  

دانست چطـور    لنگدان خيلي خوب مي   .  يك زبان رمزي قرن هفدهمي     -را شناخته بود  
  ».هخانم، اين هرم دارايي خصوصي پيتر«: با حالتي مردد گفت. آن را بشكند

خصوصي يا غيرخصوصي، اگه اين رمز دليـل آوردن تـو بـه واشـنگتن باشـه، حـق                   «
  ».نوشتهخوام بدونم چي  مي. دم انتخابي در اين مورد بهت نمي

بلك بري ساتو با صداي بلندي بوق زد و او دستگاه را از جيبش درآورد و پيام دريافتي   
 كاپيتولسيم داخلي  ديد شبكة بي لنگدان از اينكه مي. را تا چندين لحظه با دقت خواند 

  . دهد حيرت كرد تا اين عمق سرويس ارائه مي

                                                 
حـدود  (لوح سوخته اي به جا مانده از قصر فايستوس يونان كه تاريخ آن احتماال برمي گردد به اواسط يا اواخـر عـصر مفـرغ               .  1

مقـصود  . سانتيمتر است و دو طرف آن با نمادهايي مهر شده پوشيده شده است15قطر اين لوح ).  سال قبل از ميالد مسيح     2000
هوم آن، و حتي مكان جغرافيايي اصلي ساخت آن مجهول مانده اسـت، و آن را بـه يكـي از مـشهورترين رازهـاي باسـتان                           و مف 

 .اين شيئ بي نظير هم اكنون در موزة باستان شناسي هراكليون يونان به نمايش گذاشته شده است. شناسي تبديل كرده است
او هرگز نتوانست اين نامه را كشف رمز كند و مفهـوم آن تـا بـه                 . را پني است  نامه اي رمزي از طرف ادوارد الگار به خانم دو         .  2

 .امروز نامعلوم باقي مانده است
 توسـط  1520 و 1450گفته مي شود كه اين كتاب در سال هـاي بـين      . كتاب مصور مرموزي با مضموني غيرقابل فهم است       .  3

اين كتاب موضوع مطالعه اي براي بسياري از رمزنويسان حرفه .  استنويسنده اي ناشناس و با متن و زباني ناشناخته نوشته شده    
كه البته هيچكدام . (اي و آماتور، شامل عده اي از بهترين كدشكن هاي آمريكايي و انگليسي دوران جنگ جهاني دوم بوده است     

ف رمز آن، دستنوشتة ووينيچ را بـه  توالي اين شكست ها در زمينة كش.) از آنها نتوانستند حتي يك كلمه از آن را كشف رمز كنند          
 .موضوع مهمي در رمز شناسي تاريخي تبديل كرده است
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  .ساتو خرخري كرد و ابروهايش را باال برد و نگاه عجيبي به لنگدان انداخت
فرمانده اندرسن؟ ميـشه يـه كلمـه خـصوصي باهـات صـحبت              «: رو به اندرسن گفت   

ود و بـا هـم در داخـل         رئيس ساتو به اندرسن اشاره كرد كه بـه او ملحـق شـ             » كنم؟
راهروي قيرگون ناپديد شدند و لنگدان را در ميان نور لـرزان تـاالر تأمـل پيتـر تنهـا                    

  .گذاشتند
يه دست قطع شده    . رسد فرمانده اندرسن در اين فكر بود كه اين شب كي به پايان مي            

هاي عجيب و غريـب      من؟ يه معبد مردگان توي زيرزمين من؟ حكاكي       ي  روتانداتوي  
  .در هر صورت، بازي رداسكينر ديگر برايش اهميتي نداشت هرم سنگي؟ روي يه

اش را روشـن     وقتي اندرسن پشت سر ساتو به ميان تاريكي راهرو وارد شد، چراغ قـوه             
 و را چند ياردي از راهرو پايين بردساتو او . نور آن ضعيف بود اما از هيچ بهتر بود      . كرد

  . از ديدرس لنگدان خارج كرد
  ».يه نگاهي به اين بنداز«: ش را به اندرسن داد و به نجوا گفتا بلك بري

تـصوير  . اندرسن دستگاه را گرفت و با چشماني تنگ به صفحة روشـن آن نگـاه كـرد     
 تـصوير اشـعة ايكـس كيـف لنگـدان كـه       -شـد  سياه و سفيدي روي صفحه ديده مي     

شعة ايكـس،   مثل همة تصاوير ا   . اندرسن درخواست كرده بود براي ساتو فرستاده شود       
در . تري نشان داده شـده بودنـد   اشيائي كه تراكم بيشتري داشتند با رنگ سفيد تابناك    
اين شئ كه به وضـوح      . درخشيد كيف لنگدان، يك شيئ از همة اشياء ديگر بيشتر مي         

كننـده در ميـان شـلوغي اشـياء ديگـر            تر از بقيه بود، مانند جواهري كور       بسيار متراكم 
  .تباه ناپذير بودشكل آن اش. درخشيد مي

چـرا  «. اندرسن با تعجب به سـاتو نگـاه كـرد      كرده؟   و با خودش حمل مي    تمام شب اين  
  »لنگدان اسمي از اين نبرد؟

  ».سوال خوبيه«: ساتو به نجوا گفت
  ».تونه تصادفي باشه نمي... شكلش«

  » .گم نيست نه، من هم مي«: ساتو اكنون با لحني عصباني گفت
اش را   زده نور چراغ قوه او وحشت.  اندرسن را جلب كرد   خش ضعيفي توجه   صداي خش 

  نـور ضـعيف آن تنهـا يـك راهـروي خـالي را نـشان                . به پايين راهروي سياه انداخت    
  . داد كه درهايي به رديف در دو طرف آن قرار داشت مي
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  »آهاي؟ كسي اونجاست؟«: اندرسن گفت
  .سكوت

  .او انداختساتو كه ظاهرا صدايي نشنيده بود نگاه عجيبي به 
  . بايد از اينجا برم بيرون. خيال آن شد اندرسن چند لحظة ديگر گوش كرد و بعد بي

د ايستاده بـود، انگـشتانش را   لنگدان كه در ميان تاالري كه با نور شمع روشن شده بو        
كنجكاو بود بداند كه آن پيام چه گفته است، اما          . هاي تيز حكاكي هرم كشيد     لبهروي  

 و  .خواست بيشتر از آن به حريم خصوصي پيتر سـالومون تجـاوز كنـد              با اين حال نمي   
   براي اين ديوونه مهمه؟ كوچيكبهرحال چرا اين هرم 

همـين  . ما يه مـشكلي داريـم، پروفـسور       «: ساتو با صداي بلندي از پشت سر او گفت        
  ».هات رو شنيدم  االن يه تكه اطالعات به دستم رسيده، و به اندازة كافي دروغ

اش در دسـتش و آتـشي در          را ببيند كه بـا بلـك بـري         OS برگشت تا رئيس     لنگدان
لنگدان كه يكه خورده بود، براي كمك به اندرسن نگاه          . آمد چشمانش به سوي او مي    

.  جلوي در ايستاده بـود     ،اي عاري از همدردي، مراقب     كرد، ولي فرمانده اكنون با قيافه     
  .  جلوي صورت او گرفتاش را ساتو به مقابل لنگدان رسيد و بلك بري

   كه يـك عكـس سـياه و سـفيد وارونـه را نـشان                يرلنگدان با حالتي سردرگم به تصو     
اي  عكس شبيه مجموعـه   . يو فيلم روح مانند بود نگاه كرد      داد كه شبيه به يك نگات      مي

ترين  تابناك. درخشيد  و يكي از آنها با نوري بسيار تابناك مي         از اشياء درهم ريخته بود    
  . دار بود رچه كج و خارج از مركز بود، به وضوح يك هرم كوچك و نوكشيئ، اگ
  »اين چيه؟«. لنگدان به ساتو نگاه كرد؟ كوچيكيه هرم 

  وانمـود  «. رسيد كه اين سؤال فقط بيشتر سـاتو را خـشمگين كـرده اسـت               به نظر مي  
  »دوني؟ كني كه نمي مي

ـ        ! كـنم  من هيچ چيزي رو وانمود نمي     «. لنگدان از جا در رفت     و تـا حـاال در عمـرم اين
  »!نديدم

  »!تمام شب توي كيفت حملش كردي! مزخرفه«. صداي ساتو هواي مانده را شكافت
  چشمانش به آرامي به سمت كيـف روي        . لنگدان جملة خود را ناتمام گذاشت     » -من«

... خـداي مـن   . سپس آنها را دوباره به سمت بلك بري بـاال بـرد           . اش پايين رفت   شانه
مكعب روح مانندي كه هرم را . متوجه شدحاال . ت بيشتري به آن نگاه كرد با دق .بسته
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لنگدان با حالتي متحير متوجه شد كه دارد به تصوير اشعة ايكـسي از       . در بر گرفته بود   
مكعب در واقـع    . و همينطور از بستة مرموز مكعب شكل پيتر       ... كند كيف خود نگاه مي   

  .يك هرم كوچك... يك جعبة توخالي بود
در حـالي   . نگدان دهانش را باز كرد تا حرف بزند، اما كلمات از دهانش بيرون نيامدند             ل

  كـرد نفـس از      كه افـشايي تـازه او را در جـايش ميخكـوب كـرده بـود احـساس مـي                   
  . شود هايش خارج مي  شش

  .كننده افشايي ساده، خالص و ويران
نـوك آن   . كـرد سري كه روي ميز بـود نگـاه          برگشت و به هرم سنگي بي     . خداي من 
 يك فضاي خالي كه بـه طـرزي نمـادين در            - يك سطح مربعي كوچك    -مسطح بود 

اي كه آن را از هرمي ناتمام به يك هـرم حقيقـي    قطعه... انتظار آخرين قطعة خود بود   
  .كرد تبديل مي

اون . كرد اصال هـرم نبـود      لنگدان اكنون متوجه شد هرم كوچكي كه با خود حمل مي          
تواند رازهاي اين هرم     مي دانست كه چرا تنها او     حظه، او ديگر مي    در آن ل   .يه سرپوشه 

  .را آشكار كند
  .       قطعة نهايي با منه

  .تاليسمانه... و واقعا كه يه
 اسـت، لنگـدان     تاليـسمان هنگاميكه پيتر به لنگدان گفته بود كه آن بسته حاوي يك            

 سرپوش كوچـك يـك      اين. فهميد كه حق با دوستش بوده است       حاال مي . خنديده بود 
 پـيش از    تاليـسمان آن  . تر از نوعي بسيار قديمي   ...  بود، اما نه از نوع جادويي      تاليسمان

مطـابق كلمـة    » .تكميل «-اينكه مفاهيمي جادويي داشته باشد، معناي ديگري داشت       
اي   به هـر شـيئ يـا ايـده    تاليسمانيك » كامل كردن،«، به معني  Telesma1يوناني  

 يك سرپوش،   .كننده عنصر تمام . كرد يا ايدة ديگري را كامل مي     شد كه شيئ     گفته مي 
 نهـايي بـود، كـه هـرم ناتمـام را بـه نمـادي از كمـالِ                   تاليـسمان از نظر نمادشناسي،    

  .كرد شده تبديل مي تكميل
 عجيب  بسيارآوري شد كه او را به قبول يك حقيقت           لنگدان اكنون دچار احساس وهم    

تاالر تأمل پيتر بود، صرف نظر از اندازة آن، به نظـر           ي كه در    ا  هرم سنگي : مجبور كرد 
                                                 

 . به معني تعويذ و طلسم استTalismanمترادف كلمة انگليسي .  1
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شبيه به هـرم فراماسـوني     رسيد كه ذره به ذره خود را به چيزي كه به طرز مبهمي   مي
  . كرد افسانه بود تبديل مي

ي كه سرپوش داخل تصوير اشعة ايكس داشت، لنگدان شك كرد    ا  از روي درخشندگي  
چه طالي خالص بود چه نه، او هيچ   . يار متراكم فلزي بس ... كه از فلز ساخته شده باشد     

اين هرم .  و قصد نداشت به ذهنش اجازة حقه زدن به او را بدهدتي از آن نداشتشناخ
     !يه افسانه است، محض رضاي خدا... و. خوندن رمزش خيلي راحته. كوچيكهزيادي 

چند تا انتخاب   براي يه مرد باهوش، پروفسور، امشب       «. كرد ساتو داشت به او نگاه مي     
   اطالعـاتي؟ جلـوگيري عمـدي از تحقيقـات        مـدير دروغ گفتن به يـه      . احمقانه كردي 

CIA؟ «  
  ».تونم توضيح بدم اگه اجازه بديد مي«
  ».كنم از همين لحظه بازداشتت مي. دي  توضيح ميCIAبه ادارة مركزي «

  ».كني حتما شوخي مي«. بدن لنگدان منقبض شد
واضـح بـرات گفـتم كـه امـشب بـا خطـرات بـااليي                خيلي  . گم خيلي هم جدي مي   «

كنم كه شروع    شديدا بهت پيشنهاد مي   . مواجهيم، ولي تو ترجيح دادي همكاري نكني      
كني به فكر كردن راجع به توضيحي براي حكاكي روي ايـن هـرم، چـون وقتـي بـه                

CIA اش را باال آورد و عكسي از نزديك از حكاكي روي هرم             او بلك بري  » ... برسيم
  ».كنن تحليلگرهاي من زود كارشون رو شروع مي«. ي انداختسنگ

لنگدان دهانش را باز كرد تا اعتراض كنـد، امـا سـاتو قبـل از آن بـه طـرف اندرسـن              
مـن  . ، هرم سنگي رو بذار توي كيـف لنگـدان و بيـارش            فرمانده«: گفت. چرخيده بود 

  »  بدي؟ميشه سالحت رو بهم. دم خودم ترتيب مراقبت از آقاي لنگدان رو مي
كرد هـيچ    اش باز مي   آمد و جلد هفتيرش را از شانه       وقتي اندرسن از ميان تاالر جلو مي      

سالحش را به ساتو داد و او هـم بالفاصـله آن را رو   . شد اش ديده نمي حالتي در چهره 
  .به لنگدان نشانه گرفت

 .ارهايـن امكـان نـد   . بينـد  كرد كه انگـار دارد خـواب مـي     لنگدان طوري به او نگاه مي     
اندرسن سپس به لنگدان نزديك شد و كيـف را از روي شـانة او برداشـت و آن را بـه        

زيپ كيف را باز كـرد، در آن را بـاز گذاشـت و              . سمت ميز برد و روي صندلي گذاشت      
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هاي لنگدان و بستة  بعد هرم سنگي سنگين را از روي ميز بلند كرد و در كنار يادداشت      
  .كوچك، داخل كيف گذاشت

اي از يك مرد در آستانة  شبح تيره. خش حركتي از ميان راهرو آمد صداي خشناگهان 
 به درون تاالر هجوم آورد و با سرعت از پشت سر به اندرسن نزديك               او. در پديدار شد  

غريبه در يك آن شانة خود را پايين آورده بـود و بـا              . متوجه آمدن او نشد   فرمانده  . شد
 به جلو پـرت شـد و سـرش بـه لبـة      فرمانده. دشدت به پشت اندرسن برخورد كرده بو 

ها و اشـياء را بـه هـوا           به شدت روي ميز خورد و استخوان      . طاقچة سنگي برخورد كرد   
خـاموش  شمع روي زمين واژگون شد، ولي       . ساعت شني روي زمين خرد شد     . انداخت

  . نشد
ني را از   ساتو در ميان آن هرج و مرج چرخيد و سالحش را باال برد، اما غريبه اسـتخوا                

ساتو فريادي . ور شد و با استخوانِ پا به شانة او زد       روي زمين قاپيد و به طرف او حمله       
وارد با لگد سالح     تازه. از درد كشيد و به پشت روي زمين افتاد و سالح از دستش افتاد             

. بـود   او مردي بلند قـد و قلمـي       . را به آنطرف پرت كرد و بعد به طرف لنگدان چرخيد          
  . آمريكايي برازنده كه لنگدان تابحال در عمرش او را نديده بود-يييك آفريقا

  »!دنبالم بيا. هرم رو بردار«: مرد دستور داد
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 پـيش   كـاپيتول ارتوي زيرزمينـي    اي كه لنگدان را از ميان هز       آمريكايي-مرد آفريقايي 
وه بر اينكه راهش را در ميـان        اين غريبة برازنده عال   . برد به وضوح مردي توانا بود      مي

هاي عقبي بلد بود، حلقه كليدي با خود داشت كه ظاهرا            تمام راهروهاي كناري و اتاق    
  . كرد كرد باز مي مي همة درهايي را كه راه آنها را سد

هنگـام بـاال    . رفـت  لنگدان پشت سر او از پلكان عجيب و غريبي به سرعت بـاال مـي              
. كـرد  رفت احـساس مـي     اش فرو مي   شدت داخل شانه  رفتن، بند چرمي كيف را كه به        

  .  ترسيد بند كيفش پاره شود هرم سنگي چنان سنگين بود كه لنگدان مي
چند دقيقة گذشته اصال با منطق جور درنيامده بود و اكنون لنگدان خودش را در حالي              

ـ        . كرد ديد كه تنها به طور غريزي حركت مي        مي ه احساسي دروني به او گفته بود كه ب
اين مرد عالوه بر نجـات لنگـدان از بازداشـت سـاتو، كارهـاي       . اين غريبه اعتماد كند   

حاال هرم هر چي كـه  . خطرناكي هم براي محافظت از هرم مرموز پيتر انجام داده بود        
در حاليكه انگيزة آن مرد براي اين كار يك راز باقي مانده بود، لنگـدان               . خواد باشه  مي

 - يـك انگـشتر فراماسـوني    - روي انگـشت مـرد ديـد       درخشش گويايي را در طـالي     
اين مرد و پيتـر سـالومون چيـزي فراتـر از دوسـتاني قابـل       . 33ققنوس دو سر و عدد  

  .   آنها برادران فراماسوني باالترين درجه بودند. اعتماد بودند
ها به درون راهروي ديگري دنبال كرد و سـپس از در بـدون               لنگدان او را تا باالي پله     

هـاي مـواد     با سـرعت از كنـار جعبـه       . ي گذشتند و وارد راهروي يك انبار شدند       عالمت
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 راهشان را بـه سـمت يـك در مخـصوص           ناگهانهاي زباله گذشتند و      غذايي و كيسه  
 يك نـوع سـالن تئـاتر      -خدمه كج كردند كه آنها را وارد دنيايي كامال غيرمنتظره كرد          

رفت و از درهاي اصلي خـارج شـد و           در جلوي لنگدان از راهرو باال         مرد مسن . مجلل
لنگدان اكنون متوجه شد كه در مركز بازديدكننـدگاني  . وارد روشنايي سالني بزرگ شد  

  .هستند كه ساعاتي پيش از ميان آن وارد شده بود
  .  هم آنجا بودكاپيتولمتاسفانه، يك افسر پليس 

. همديگر خيـره شـدند  وقتي آنها رودرروي افسر قرار گرفتند، هر سه نفر ايستادند و به       
  . لنگدان افسر اسپانيولي را كه مسئول دستگاه اشعة ايكس بود شناخت

  ».دنبال من بيا. افسر نونيز، هيچي نگو«: آمريكايي گفت-مرد آفريقايي
  .رسيد اما بدون سؤال كردن از دستور اطاعت كرد نگهبان مضطرب به نظر مي

  اين ديگه كيه؟: لنگدان با خود گفت
آنها با عجله به سمت گوشة جنوب شرقي مركز بازديدكنندگان رفتند و در     هر سه تاي    

  اي از درهـاي سـنگين رسـيدند كـه بـا             آنجا به يـك سرسـراي كوچـك و مجموعـه          
درها با نوارهاي پوشاننده مهر و موم شده        . هاي نارنجي رنگي مسدود شده بودند       ستون

ه در بيرون مركز بازديدكنندگان     بودند، ظاهرا به اين خاطر كه از نفوذ گرد و خاك آنچ           
كـرد در ميـان حلقـه     سپس او در حـالي كـه صـحبت مـي      . قرار داشت جلوگيري شود   

ممكنه صدمه  . دوستمون فرمانده اندرسن توي زيرزمينه    «. كليدش سراغ كليدي گشت   
  ».بايد بري يه نگاهي بهش بندازي. ديده باشه

  .رسيد كرد گيج به نظر مي طر ميقيافة نونيز مثل مواقعي كه احساس خ» .بله، قربان«
كرد، آن را از حلقـه كليـد جـدا          مرد كليدي را پيدا     » .نديديتر، تو ما رو      از همه مهم  «

در فـوالدي را بـاز كـرد و كليـد را بـه طـرف                .  و با آن قفل سنگين در را چرخاند        كرد
تـوني نوارهـا رو    تا جـايي كـه مـي   . اين در رو پشت سر ما قفل كن   «. نگهبان انداخت 

حتـي بـه   . به هـيچكس . كليد رو بذار توي جيبت و هيچي نگو. خوب سر جاشون بذار   
  »فهميدي، افسر نونيز؟. فرمانده

بله، «. بودنگهبان طوري به كليد نگاه كرد كه انگار گوهر گرانبهايي به او سپرده شده               
  ».قربان
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ين را پـشت    نگهبان در سنگ  .  شد و لنگدان هم او را دنبال كرد        از در وارد  مرد با عجله    
  توانست بـشوند كـه او نوارهـا را دوبـاره سـر جايـشان                سر آنها قفل كرد و لنگدان مي      

  . گذارد مي
گذشتند كه معلوم بود در دست سـاخت         اي مي  در حاليكه به چابكي از كريدور پيشرفته      

پيتـر سـالومون از دوسـتان       . پروفسور لنگدان، اسم من وارن بالميه     «: است، مرد گفت  
  ».عزيز منه

 لنگـدان  تـو وارن بالمـي هـستي؟   . اي به مـرد باوقـار انـداخت    زده لنگدان نگاه حيرت  
ــار  ــت معم ــاپيتولهيچوق ــرد را   ك ــا اســم آن م ــا مطمئن ــود، ام ــات نكــرده ب    را مالق

  .دانست مي
و متأسـفم كـه تحـت ايـن شـرايط           . كنـه  پيتر خيلي ازت تعريـف مـي      «: گفت  بالمي

  ».كنيم وحشتناك همديگه رو مالقات مي
  »...دستش. تر توي دردسر بزرگي افتادهپي«

  » .متأسفانه تازه اين تمام قضيه نيست. دونم مي«: بالمي با لحن عبوسي گفت
بقية .  به سمت چپ پيچيد    ناگهانآنها به انتهاي بخش روشن كريدور رسيدند و راهرو          

  .ي قيرگون داشتا  تاريكييافت طول كريدور، تا هرجا كه ادامه مي
  و در داخل اتاق الكتريكي مجاوري ناپديد شد كه انبوهي از           »  كن، صبر«: بالمي گفت 

هاي بلند نارنجي مخصوص كار سنگين، به صورت مارپيچ از آن بيرون زده بود و                سيم
در حاليكه بالمي در داخـل اتـاق        . از آنها دور شده و به درون تاريكي كريدور رفته بود          

حتما معمار كليـدي را كـه       . نتظر ماند كرد لنگدان بيرون م    دور و اطراف را جستجو مي     
 مـسير روبـروي آنهـا       ناگهـان فرستاد پيدا كرده بود، چون       هاي بلند مي   برق را به سيم   

  . روشن شد
  .نگاه كندتوانست همانطور خيره  لنگدان فقط مي

. هاي زيرزميني سرّي بود    ها و تونل     شهري پر از گذرگاه    - مثل رم  -سي .واشنگتن دي 
 انداخت كه واتيكان را به قلعـة        1پاِستوا اكنون لنگدان را به ياد تونل        گذرگاه مقابل آنه  

بهرحال، بر خالف پاسـتوي باسـتاني،     . باريك. تاريك. دراز. كرد  متصل مي  2سن آنجلو 

                                                 
1. Passetto  

2  .Castel Sant'Angeloمقبرة هادريان امپراتور روم كه امروزه به عنوان يك موزه از آن استفاده مي شود .  
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منطقة ساخت و ساز كم عرضي بود       . اين گذرگاه امروزي بود و هنوز تكميل نشده بود        
انتهـاي دوردسـت آن پهنـايش بـه هـيچ           رسيد در    كه آنقدر باريك بود كه به نظر مي       

سـازي   هاي مخصوص سـاختمان     اي از المپ   تنها روشنايي اين مكان از رشته     . رسد مي
  . دادند پايان تونل را نشان مي شد كه به زور طول بي متناوب ناشي مي

حواست به جلوي پـات     . دنبالم بيا «. افتاد كه از گذرگاه پايين برود      بالمي داشت راه مي   
  ».باشه

كه اين تونل بـه  كرد  به اين فكر مي  و در همان حال    اه افتاد لنگدان پشت سر بالمي ر    
  . شود كجاي دنيا منتهي مي

 خارج شد و به چابكي از ميان كريدور اصـلي خـالي          3در همان لحظه، ملخ از محفظة       
SMSC     كارت تريش را در دسـت خـود فـشار داد و بـا              .  راه افتاد  5 به سمت محفظة

  ». چهار- صفر- هشت-صفر«: گفتنجواي آرامي 
 كـاپيتول ملخ بـه تـازگي پيـامي فـوري از           . چيز ديگري هم در ذهنش در گردش بود       

 با اين وجود، اخبار     .اي مواجه شده   رابطم با مشكالت پيشبيني نشده    . دريافت كرده بود  
بـا  . هم هرم و هم سرپوش هر دو همراه رابرت لنگـدان بودنـد            : كننده بود  هنوز دلگرم 

 كه اين اتفاق به طرزي عجيب رخ داده بود، كارهاي دشوار بـه خـوبي پـيش                  وجودي
تقريبا مثل اين بود كه سرنوشت، خودش داشت وقـايع امـشب را هـدايت               . رفته بودند 

  .كرد كرد و پيروزي ملخ را تضمين مي مي
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. مي هماهنـگ كنـد    هاي چابك بال   هايش را تند كرد تا سرعتش را با قدم         لنگدان قدم 
تا به اينجا، بـه  . رفتند اي حرف بزنند در ميان تونل دراز پيش مي   آنها بدون اينكه كلمه   

داد بين ساتو و اين هرم فاصله بيندازد تا           بيشتر ترجيح مي   كاپيتولرسيد معمار    نظر مي 
شـد كـه راهِ     كـم متوجـه       لنگـدان كـم   . اينكه جريانات را براي لنگدان توضـيح بدهـد        

  . كرد در پيش دارند الني تري از آنچه تصورش را ميبسيارطو
CIA ؟ دو تا فراماسون درجه سي و سه؟كاپيتول ؟ معمار  

. او تلفنش را از جيب پيـراهنش درآورد       . صداي زير تلفن همراه لنگدان هوا را شكافت       
. آور و آشنا بـود     صدايي كه صحبت كرد نجوايي وهم     » الو؟«: با حالتي مردد جواب داد    

  ».اي داري ور، شنيدم كه همراه غيرمنتظرهپروفس«
بـا صـدايي كـه در ميـان آن تونـل      . لنگدان سرمايي يخي در درون خود احساس كرد   

در كنـار او، وارن بالمـي بـا حـالتي           » !پيتر كجاست؟ «: محصور طنين انداز شد، گفت    
  .نگران به او نگاه كرد و به لنگدان اشاره كرد كه به راهش ادامه بدهد

  ».همونطور كه بهت گفتم، پيتر جاش امنه. نگران نباش«: صدا گفت
  »!اون به دكتر احتياج داره. تو دستش رو قطع كردي! بس كن تو رو خدا«

اگـه بـه    . تـوني نجـاتش بـدي      ولي تو مي  . به يه كشيش احتياج داره    «: مرد جواب داد  
  ».دم بهت قول مي. مونه دم عمل كني، پيتر زنده مي دستوراتي كه مي

  ». ديوونه براي من هيچ ارزشي ندارهقول يه«
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ديوونه؟ پروفسور، مطمئنا حرمتي رو كه من امشب براي قوانين باستاني قائـل شـدم              «
 هرمي كه وعـده داده      -دست رازها تو رو به يه مدخل راهنمايي كرد        . كني تحسين مي 

  ».دونم كه االن همراهته مي. دانش باستاني رو آشكار كنه
  ». هرمِ فراماسونيه؟ اين فقط يه تيكه سنگهاينكني  تو فكر مي«: لنگدان گفت

  تر از اوني كه از ايـن   آقاي لنگدان، تو باهوش«. سكوتي در آن سوي خط به وجود آمد     
يه . دوني كه امشب چه چيزي رو آشكار كردي        خيلي خوب مي  . ها دربياري  خنگ بازي 
فراماسـون  توسـط يـه     ... شـده سـي پنهـان      .كه در قلب واشـنگتن دي     ... هرم سنگي 

  ».قدرتمند
. هر چي پيتر بهت گفته، از ترسش بهت گفتـه         ! كني تو داري يه افسانه رو دنبال مي      «

براي محافظـت از دانـش        ها هيچوقت هرمي   فراماسون. خياليهافسانة هرم فراماسوني    
 هرم براي اينكه اونـي باشـه كـه تـو     اينو حتي اگر هم ساخته باشن،   . سرّي نساختن 

  ». كوچيكهكني خيلي فكر مي
با اين حال، آقاي . بينم كه پيتر چيزهاي خيلي كمي بهت گفته مي«: مرد با خنده گفت 

لنگدان، چه بخواي چيزي رو كه االن همراهته قبول كني چه نه، كـاري رو كـه مـن                   
  خيلــي خــوب خبــر دارم كــه هرمــي كــه االن داري حمــل . دي گــم انجــام مــي مــي
اونوقـت،  . كني ي رو براي من كشف رمز مي      اون حكاك . كني يه حكاكي رمزي داره     مي

  ».گردونم و فقط اونوقت، پيتر سالومون رو بهت برمي
كنـه، بـدون كـه      كني اين حكاكي افـشا مـي       هر چيزي رو كه فكر مي     «: لنگدان گفت 

  ».رازهاي باستاني نخواهد بود
 كنـار  تر از اوني هستن كه بشه رازهاي باستاني خيلي وسيع . البته كه نه  «: او جواب داد  

  ».يه هرم سنگي كوچيك نوشت
ولي اگـه ايـن حكـاكي رازهـاي         «. اش خارج كرد   اين پاسخ لنگدان را از حالت دفاعي      

افسانه صريحا بيان ميكنـه كـه       . باستاني نيست، پس اين هرم، هرم فراماسوني نيست       
  ».هرم فراماسوني براي حفاظت از رازهاي باستاني ساخته شده

آقاي لنگدان، هـرم فراماسـوني بـراي حفـظ رازهـاي      «. دلحن مرد اكنون متكبرانه بو    
 تا حـاال  پيتر  . ي كه ظاهرا تو هنوز دركش نكردي      ا  باستاني ساخته شد، اما با پيچيدگي     
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بلكـه  ... بهت نگفته؟ قدرت هرم فراماسوني اين نيست كه خود رازهـا رو آشـكار كنـه               
  ».كنه كه رازها در اونجا مدفون شدن ي رو آشكار ميا مكان سرّي

  . لنگدان جا خورد
اونوقت مخفيگاه بزرگتـرين گنجينـة نـوع        . حكاكي رو كشف رمز كن    «: صدا ادامه داد  

  ».پيتر خودِ گنجينه رو بهت نسپرد، پروفسور«: خنديد و گفت» .بشر رو بهت ميگه
يعنـي ميگـي ايـن      . صبر كن ببيـنم   «.  در ميان تونل سر جايش ايستاد      ناگهانلنگدان  

  »يه نقشه است؟... هرم
  معلـوم بـود كـه      . هم، اكنون با حالتي حاكي از شوك و احساس خطـر ايـستاد              بالمي
  .هرم يه نقشه است. اي اشاره كرده بود به حقيقت ناگفتهگيرنده  تماس

خـواي اسـمش رو    اين نقشه، يا هرم، يا مدخل، يا هر چي كه مي     «: صدا به نجوا گفت   
ن كنـه مخفيگـاه رازهـاي       خيلي وقت پيش براي اين ساخته شد كـه تـضمي          ... بذاري

  ».كه هرگز در تاريخ گم نميشه... باستاني هرگز فراموش نميشه
  ».يه شبكه از شونزده تا نماد زياد شبيه يه نقشه نيست«
ولي با اين وجود، تنها تـو توانـايي خونـدن           . تونن فريبنده باشن، پروفسور    ظواهر مي «

  ».اون حكاكي رو داري
اشـتباه  «: كـرد، در جـواب گفـت     ذهن خود مجسم مي  لنگدان در حاليكه آن رمز را در      

  ».زياد پيچيده نيست. تونه اين حكاكي رو كشف رمز كنه  ميهر كسي. كني مي
بـا ايـن حـال،      . به نظر من اين هرم از اوني كه به چشم مياد چيزهاي بيشتري داره             «

  ».تنها كسي كه سرپوش رو داره تويي
 ديگر  نظمي؟ نظم از بي  . مجسم كرد لنگدان سرپوش كوچك داخل كيفش را در ذهن         

گـذرد هـرم     رسيد هر لحظه كه مـي      دانست كدام حرف را باور كند، اما به نظر مي          نمي
  . شود تر مي سنگي داخل كيفش سنگين

بـرد تلفـن     ملخ كه از صداي نفس كشيدن آشفتة لنگدان در آن سوي خط لـذت مـي               
 بايد بهش برسم، پروفسور،  كاري دارم كهاالن«:  و گفتهمراه را به گوشش فشار داد   

مـا بـا    . به محض اينكه نقشه رو كشف رمز كردي باهام تماس بگير          . تو هم همينطور  
در مقابـل تمـام     ... جـون پيتـر   . ديم  انجام مي مون رو    ريم به مخفيگاه و معامله     هم مي 

  ».دانش اعصار
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مخصوصا بدون اينكـه مـدركي بـراي زنـده          . كنم من هيچ كاري نمي   «: لنگدان گفت 
  ».ودن پيتر وجود داشته باشهب

تو يه دندونة خيلي كوچيك توي يه دستگاه . كنم منو امتحان نكني بهت پيشنهاد مي«
. ميـره  اگه از دستورات من سرپيچي كني، يا سعي كني منو پيدا كني، پيتر مـي    . هستي

  ».خورم قسم مي
  ».دونم، پيتر همين االنش هم مرده تا جايي كه من مي«
  ».ست، پروفسور، ولي بدجوري به كمك تو احتياج دارهخيلي هم زنده ا«

  »تو واقعا دنبال چي هستي؟«: لنگدان داخل تلفن داد زد
خيلي از مردم به دنبال رازهاي باسـتاني بـودن و          «. ملخ قبل از جواب دادن مكث كرد      

  ».كنم كه رازها واقعيت دارن امشب، من ثابت مي. در مورد قدرتشون بحث كردن
  .ماندلنگدان ساكت 

من امـروز  . كنم هر چه زودتر كارت رو روي نقشه شروع كني      پيشنهاد مي «: ملخ گفت 
  ».به اين اطالعات احتياج دارم

  »!از همين االن ساعت از نه گذشته! امروز؟«
  ».1تمپوس فوگيت. دقيقا«
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  )(Tempus Fugit» زمان به سرعت مي گذرد«ارتي التين به معني عب.  1
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  44فصل 
  

 را  2در منهـتن  هـاي دفتـرش      ، ويراستار نيويوركي تـازه داشـت چـراغ        1جوناس فاكمن 
 تـا   -او قصد نداشت در اين ساعت تلفن را بردارد        . كرد كه تلفنش زنگ زد     خاموش مي 

در حالي كـه دسـتش را بـه         . گيرنده انداخت  اينكه نگاهي به صفحة مشخصات تماس     
  .بايد تماس خوبي باشه: كرد، با خودش گفت طرف گوشي تلفن دراز مي

  »د كارهات رو چاپ كنيم؟هنوز باي«: فاكمن با لحني نيمه جدي پرسيد
. خدا رو شكر كه اونجـايي     «. رسيد صداي رابرت لنگدان آشفته به نظر مي      » !جوناس«

  ».به كمكت احتياج دارم
» خواي چند تـا صـفحه رو بـرات ويـرايش كـنم، رابـرت؟               مي«. فاكمن روحيه گرفت  

   باالخره؟
رين سـالومون،   پارسال، يه دانشمند رو بـه اسـم كـات         . خوام نه، مقداري اطالعات مي   «

  ».خواهر پيتر سالومون بهت معرفي كردم
  . در كار نيستويرايشي .فاكمن اخم كرد

اونـو يـادت    . گـشت  اون دنبال يه ويراستار براي يه كتاب راجع به علوم نوئتيك مـي            «
  »مياد؟

                                                 
1. Jonas Faukman   
2. Manhattan  
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 معرفي يه دنيـا     اونو به خاطر    . يادمه. البته«: فاكمن چشمانش را چرخاند و جواب داد      
خواسـت   نه تنها به من اجازه نداد كه نتايج تحقيقـاتش رو بخـونم، نمـي              . ازت ممنونم 

  ».چيزي رو تا يه تاريخ جادويي در آينده چاپ كنه
. همـين االن  . خـوام  شـمارة تلفـن كـاترين رو مـي        . جوناس، گوش كن، وقت نـدارم     «

  »داريش؟
ـ . كنـي  كننـده رفتـار مـي    داري يـه كـم نااميـد   ... بايد بهت هشدار بدم كه    « ي اون خيل

  »-توني تحت تأثير قرارش قيافه است، اما نمي خوش
  ».كنم، جوناس، همين االن شمارة تلفنش رو احتياج دارم شوخي نمي«
فاكمن و لنگدان چند سالي به اندازة كـافي بـا هـم دوسـت             » .صبر كن ... خيلي خب «

جوناس اسم كاترين را داخل يك      . بودند كه فاكمن بداند لنگدان چه موقع جدي است        
  .رة جستجو تايپ كرد و شروع به بررسي سرور ايميل شركت كردپنج

، وقتـي بهـش زنـگ       و جهت اطالع بهت بگم كه     . گردم االن دارم مي  «: فاكمن گفت 
چون اونطـوري فكـر     . هاروارد بهش زنگ بزني     زني، ممكنه نخواي از توي استخر      مي
  ».كنه توي تيمارستاني مي
  ». هستمكاپيتولتوي يه تونل زير . من توي استخر نيستم«

رابـرت،   «اين چـش شـده؟  . كند فاكمن از صداي لنگدان احساس كرد كه شوخي نمي        
خيلـي خـب،    «. كـامپيوترش بـوق زد    » توني فقط بشيني توي خونه بنويسي؟      نميچرا  

مثل اينكه  «. وس رشتة ايميل قديمي را بررسي كرد      ااو با م  » .پيداش كردم ... صبر كن 
  ».مفقط شمارة تلفن همراهش رو دار

  ».اشكالي نداره«
  .فاكمن شماره را به او داد

  ».طلبتيكي . ممنونم، جوناس«: لنگدان با لحني قدرشناسانه گفت
  »-دوني چند وقته هيچ مي. ، رابرتطلبميه دستنوشته «

  .تلفن قطع شد
چاپ كتـاب بـدون نويـسندگان    . فاكمن به گوشي تلفن خيره شد و سرش را تكان داد       

  .شد تر مي خيلي راحت
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  45فصل 
  

تصور كرده بود تماس دريافتي     . كاترين وقتي اسم روي صفحة تلفنش را ديد جا خورد         
از طرف تريش است كه زنگ زده است تا بگويد چرا او و كريستوفر آبادون اينقدر دير                 

  .گيرنده تريش نبود اما تماس. اند آمده
  .تر از آن بود خيلي دور

تونـه از ايـن    امشب مـي . هاي خود احساس كرد  لباي را روي  كاترين لبخند خجوالنه  
  . تلفنش را باز كردتر بشه؟ هم عجيب

  زن دنبـال دانـشمند نوئتيـك مجـرد          بهم نگو كه كتـاب خـون بـي        «: به شوخي گفت  
  »گرده؟ مي
خـدا رو شـكر كـه حالـت     «. اين صداي بم متعلق به رابـرت لنگـدان بـود       » !كاترين«

  ».خوبه
جز اينكه بعد از اون مهمـوني       . معلومه كه حالم خوبه    «:كاترين با حالتي متعجب گفت    

  ».تابستون گذشته توي خونة پيتر ديگه بهم زنگ نزدي
صداي معموال ماليم او اكنون     » .كنم گوش كن   خواهش مي . امشب يه اتفاقي افتاده   «

ولي پيتر توي دردسر بزرگـي      ... گم و مي خيلي متأسفم كه اين   «. رسيد خشن به نظر مي   
   ».افتاده

  »زني؟ راجع به چي حرف مي«. لبخند كاترين محو شد
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. گـشت  اي مـي   ، طوري كه انگـار دنبـال جملـه        اي درنگ كرد    لحظهلنگدان  » ...پيتر«
  »-مطمئن نيستم چطور يا كي، اما. گرفتنش... دونم چطور بهت بگم، ولي اونو  نمي«

  »كي؟... گرفتنش. ترسوني گرفتنش؟ رابرت، داري منو مي«: كاترين گفت
. دار بـود   صداي لنگدان طوري كه انگار دستپاچه شده باشد خش        » .گروگان گرفتنش «
  ».بايد امروز صبح يا شايد هم ديروز اتفاق افتاده باشه«

مـن همـين    . خوبـه برادر مـن حـالش      . دار نبود  اصال خنده «: كاترين با عصبانيت گفت   
  »!پونزده دقيقه پيش باهاش حرف زدم

  »!جدي؟«: لنگدان با لحني متعجب گفت
  ».برام پيام فرستاد كه بگه داره مياد آزمايشگاه! بله«
  »  رو نشنيدي؟صداشاما در واقع «. لنگدان به فكر فرو رفت» ... فرستادپيامبرات «
  »-نه، ولي«
تلفن پيتر با يه نفر ديگه      . نبودهكه دريافت كردي از طرف برادرت         پيامي. گوش كن «

  ».من هم كلك زد كه امشب بيام واشنگتنهر كسي هست به . آدم خطرناكيه. است
   »!بهت كلك زد؟ حرفت اصال با عقل جور در نمياد«
كـاترين،  «. رسيد پرت به نظر مي لنگدان بر خالف هميشه حواس » .دونم، متأسفم  مي«

   ».كنم ممكنه در خطر باشي فكر مي
ولـي  كند،  دانست كه لنگدان در مورد چنين موضوعي شوخي نمي      كاترين سالومون مي  

من حالم «: گفت. زد كه انگار عقلش را از دست داده است با اين حال طوري حرف مي     
  »!من توي يه ساختمون ايمن هستم. خوبه

  ».كنم خواهش مي. پيامي رو كه از تلفن پيتر دريافت كردي برام بخون«
به كاترين با حالتي سردرگم پيام متني را آورد و آن را براي لنگدان خواند و هنگاميكه                 

.  احساس كرد  بدنش را در    لرزيكرد   آخرين قسمتي رسيد كه به دكتر آبادون اشاره مي        
كـامال بهـش اعتمـاد    . اگه ممكنه، به دكتر آبادون بگو بياد داخل به ما ملحـق بـشه          «

  »...دارم
تو اين مرد رو به داخل دعـوت        «.  از ترس بود   مملوصداي لنگدان   » ...اوه خداي من  «

  »كردي؟
  »-منتظرم كه هر لحظه. رفته البي تا اونو بيارهدستيارم ! آره«
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  »!همين حاال! كاترين، برو بيرون«: لنگدان فرياد زد
، تلفني شروع به زنگ زدن كـرد و صـداي       حراست ، داخل اتاق     SMSCدر آن سوي    

  .ها را از گوشش درآورد  نگهبان يك بار ديگر با اكراه گوشي. بازي را در خود فرو برد
  ».كايل هستم. البي«: جواب داد

  صـدايش دلـواپس و نفـس بريـده بـه نظـر       » !كايل، من كـاترين سـالومون هـستم      «
  .رسيد مي
  »-خانم، برادرتون هنوز«

  »توني توي مانيتورها ببينيش؟ مي! تريش كجاست؟«: كاترين گفت
  »هنوز به مكعب برنگشته؟«. اش را چرخاند تا به تصاوير نگاه كند نگهبان صندلي

  »!نه«: هراس فرياد زد  پركاترين با صدايي
نگهبان اكنون متوجه شد كه كاترين سالومون به نفس نفس افتاده است، طـوري كـه            

   اون عقب چه خبره؟. دويد انگار داشت مي
هايي از تصاوير ديجيتالي را بـا        نگهبان به سرعت دستة هدايت ويدئو را گرفت و فريم         

... رم تـصاوير رو ميـارم عقـب     خيلي خب، صبر كنيـد، دا     «. سرعت بااليي جستجو كرد   
دارن از ... كنـه  بينم كه داره با مهمونتـون البـي رو تـرك مـي     االن دارم تريش رو مي 

رن تـوي    خيلـي خـب، دارن مـي      ... تصوير داره سريع ميره جلو    ... رن پايين  خيابون مي 
هر دوشون وارد محفظـة خـيس   ... كنه  ميرو باز در با كارتش   تريش  ... محفظة خيس 

خيلي خب، االن هم همين يه دقيقه پـيش دارن از           ... ره جلو   تصوير داره مي   ...شن مي
او سـرش را كـج كـرد و تـصوير را         » ...رن به طرف پـايين مـي     ... محفظه ميان بيرون  

  ».عجيبه. يه دقيقه صبر كنيد«. آهسته كرد
  »چي؟«
  ».اون جنتلمنه تنها از محفظة خيس اومد بيرون«
  »تريش موند داخل؟«
خودش تنها تـوي    ... كنم االن دارم مهمونتون را نگاه مي     . رسه ور به نظر مي   بله، اينط «

  ».راهروست
  »؟كجاستتريش «: وارتري پرسيد كاترين با لحن ديوانه
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تـوي فيـد    «: شـد، جـوب داد     نگهبان در حالي كه تشويشي در صدايش احـساس مـي          
  ظـر  برگشت و به صـفحه نگـاه كـرد و متوجـه شـد كـه بـه ن                  » .بينمش ويدئويي نمي 

معلوم هست اون توي محفظـة      . هاي پيراهن مرد تا آرنج خيس هستند        رسد آستين  مي
 نگهبان مرد را تماشا كرد كه هدفمندانه از راهروي اصلي به طرف             خيس چكار كرده؟  

  .يك كارت بود...  و چيزي در دستش بود كه شبيهرفت  پايين مي5محفظة 
خانم سالومون، يه مـشكل     «. ندا نگهبان احساس كرد موهاي پشت گردنش سيخ شده       

  ».جدي داريم
  .امشب براي كاترين سالومون شب اولين بارها بود

در طول دو سال، او هيچوقت در داخل فضاي خالي از تلفن همراهش استفاده نكـرده                
بهرحال، در آن لحظه، كاترين در . هيچوقت هم با سرعت از ميان آنجا ندويده بود . بود

پايان فرش در   درِ گوشش گرفته بود كوركورانه در طول بي      حالي كه تلفن همراهش را    
كرد يك قدم از روي فرش منحرف شده اسـت،   هر وقت احساس مي   . حال دويدن بود  

  .داد گشت و در ميان تاريكي مطلق به دويدنش ادامه مي دوباره به وسط برمي
  »االن كجاست؟«: نفس زنان از نگهبان پرسيد كاترين نفس

خيلـي خـب، داره از   ... ره جلـو  تصوير داره مـي . كنم االن نگاه مي«: نگهبان جواب داد  
  »...كنه داره به سمت محفظة پنج حركت مي... ره پايين راهرو مي

كاترين تندتر دويد، به اين اميد كه قبل از اينكه در آن عقب گير بيفتد به در خروجـي                   
  »كشه تا به ورودي محفظة پنج برسه؟ چقدر طول مي«. برسد
اينـا  . زنـم جلـو    من هنوز دارم تصوير رو مي     . خانم، متوجه نيستيد  «. ان مكث كرد  نگهب

صـبر كنيـد، بذاريـد      «. مكثي كـرد  » . افتادن از قبل اين اتفاقات   . ان تصاوير ضبط شده  
خانم، كارت خانم دان يـه      «: مكثي كرد و بعد گفت    » .مانيتور وقايع ورود رو چك كنم     

  ».ده ميورود رو در حدود يه دقيقه پيش نشون 
پـشت تلفـن بـه      . مغاك ايـستاد  آن   و در وسط     ناگهان از سرعت خود كم كرد     كاترين  

  »االن درِ محفظة پنج رو باز كرده؟«: نجوا گفت
نـود  ... رسه وارد شده باشـه  بله، به نظر مي«: وار در حال تايپ كردن بود نگهبان ديوانه 

  ».ثانيه پيش
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رسيد كه تـاريكي اطـرافش    نظر ميبه . نفسش را حبس كرد   . بدن كاترين منقبض شد   
  . روشن شده استناگهان

  .اون اينجا پيش منه
در يك آن، كاترين متوجه شد كه تنها نور در سراسر آن مكان از تلفن همراه خـودش               

كمـك  «: به نجـوا بـه نگهبـان گفـت        . كند آيد و يك طرف صورتش را روشن مي        مي
  سپس به آرامي  » .برسونو خودت رو براي كمك به تريش به محفظة خيس           . بفرست

  .تلفنش را بست و نور آن خاموش شد
  .دور او را تاريكي مطلق فرا  گرفت

بعد از چند ثانيه، بوي     . صدا نفس كشيد   توانست بي  بي حركت ايستاد و تا جايي كه مي       
توانست حـضور   او مي. بو شديدتر شد. تند اتانول در تاريكي مقابل او در هوا پخش شد     

در سـكوت، بـه     . د كه تنها در چند قدمي مقابلش روي فرش بـود          كسي را احساس كن   
سر   او بي . رسيد صداي تپش قلب كاترين آنقدري بلند هست كه او را لو بدهد             نظر مي 

هايش را درآورد و خيلي آرام به سمت چـپ رفـت و از روي فـرش كنـار            و صدا كفش  
  . رفت

  .اي از يكي از پاهايش برخاست صداي تقه
  .  داي شليكي در سكوت بودصدايش مانند ص

  . خش لباسي از ميان تاريكي به گوشش رسيد تنها چند يارد آنطرف تر، صداي خش
كاترين يك لحظه دير به خود آمد و بازوي قدرتمندي او را گرفت و كورمال در ميـان                 

ماننـد روپـوش     دسـتي گيـره   . تاريكي، دستاني به زور سعي كردند او را تصاحب كننـد          
  .چرخاند كشيد و او را به طرف خود مي  گرفته بود و به عقب ميآزمايشگاهش را

كاترين دستان خود را عقب انداخت و خودش را از ميان روپوش بيـرون كـشيد و آزاد                  
دانست راه خروجي از كدام طرف  ناگهان، كاترين سالومون در حالي كه ديگر نمي       . كرد

پايان  ي مطلق يك مغاك بي    است، خودش را در حال كوركورانه دويدن در ميان تاريك         
  .يافت
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  »  جهانسالنزيباترين «ها اسم آن را    با وجود داشتن چيزي كه خيلي     1كتابخانة كنگره 
اند بيشتر بـه خـاطر كلكـسيون عظـيمش معـروف اسـت تـا شـكوه و جـالل                   گذاشته

 .تن دي  كه آنقدري هست كه از واشـنگ       -با بيش از پانصد مايل قفسه     . اش كننده خيره
 به راحتي ادعاي داشتن عنوان بزرگترين كتابخانـة روي          -سي تا بوستون كشيده شود    

 تقريبا بيش از ده هزار قلم در روز به آن اضـافه             هنوز هم و با اين وجود     . زمين را دارد  
  .شود مي

هاي علمي   اين كتابخانه كه در قديم به عنوان انباري براي كلكسيون خصوصي كتاب           
شد، نمادي از تعهد آمريكا به انتشار علـم          جفرسون از آن استفاده مي    و فلسفي توماس    

هـايي كـه در آمريكـا چـراغ برقـي           شد و يكي از اولين ساختمان      و دانش محسوب مي   
اغـراق ماننـد فانوسـي دريـايي در تـاريكي نيويـورك              رفـت و بـي     داشت به شمار مي   

  .درخشيد مي
ـ         راي اسـتفادة كنگـره كـه اعـضاي         همانطور كه از اسمش پيداست، كتابخانة كنگره ب

اين پيونـد ديرينـه   . تأسيس شد كردند  كار ميكاپيتولمحترم آن در آنسوي خيابان در       
 تونـل درازي    - با ساختن ارتباطي فيزيكي تحكيم شـده بـود         كاپيتول كتابخانه و    ميان

   .كرد  كه دو ساختمان را به هم متصل ميساينديپندنزير خيابان 
از يك منطقـة      نور، رابرت لنگدان پشت سر وارن بالمي       نل كم امشب، در داخل اين تو    

كرد نگراني عميق خود براي كـاترين را سـركوب           گذشت و سعي مي    ساخت و ساز مي   

                                                 
  كتابخانة ملي آمريكا.  1
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. خواست دليل آن را هـم تـصور كنـد        حتي نمي  !اين ديوونه توي آزمايشگاه اونه؟    . كند
فن را قطع كننـد بـه او   وقتي زنگ زده بود كه به كاترين هشدار بدهد، قبل از اينكه تل       

 سرش اكنـون    اين تونل لعنتي تا كجا ميره؟     . گفته بود كه دقيقا كجا همديگر را ببينند       
كـاترين، پيتـر،   : كرد و سيلي از افكارِ به هم پيوسته در ذهنش در جريـان بـود             درد مي 

  .و يك نقشه... ها، بالمي، هرم، پيشگويي باستاني فراماسون
بهـم قـولِ      بالمـي . ز ذهنش دور كرد و به راهش ادامه داد        لنگدان همة اين افكار را ا     

   .جواب داد
اي  وقتي دو مرد سرانجام به پايان گذرگاه رسيدند، بالمي لنگدان را از ميان مجموعـه              

بالمـي كـه هـيچ راهـي        . از درهاي جفت كه هنوز در دست ساخت بودند هدايت كرد          
معطلي نردباني آلومينيومي     بي براي قفل كردن درهاي ناتمام پشت سرشان پيدا نكرد،        

. از ميان وسايل ساخت و ساز آورد و آن را به شكلي ناپايـدار روي خـارج در تكيـه داد                
كرد، سـطل    اگر كسي در را باز مي     . سپس يك سطل فلزي را در باالي آن ميزان كرد         

  .افتاد با صداي بلندي روي زمين مي
  او اميدوار بود بالمي امشب نقشة      . لنگدان به سطل نگاه كرد    سيستم هشدارمون اينه؟    

همه چيز بـسيار سـريع اتفـاق افتـاده بـود و             . تري را براي امنيتشان داشته باشد      جامع
مـن يـه    . لنگدان تازه شروع به فكر كردن در مورد عواقب فرارش با بالمي كرده بـود              

  . هستمCIAفراري از 
ـ                  ه بـاال رفـتن از      بالمي راهش را به يك سمت كج كرد و در آنجا دو نفـري شـروع ب

كيف لنگدان . هاي نارنجي رنگ بسته بودند پلكان پهني كردند كه اطرافش را با ستون
  هــرم ســنگي، مــن هنــوز «: گفــت. كــرد در هنگــام بــاال رفــتن بــه او ســنگيني مــي

  »-فهمم نمي
من يـه جـاي   . كنيم توي روشنايي بررسيش مي. اينجا نه«: بالمي حرفش را قطع كرد   

  ».امن بلدم
 شك داشت چنين جايي براي كسي كه به طور فيزيكي به رئيس ادارة امنيـت               لنگدان
CIAحمله كرده بود وجود داشته باشد .  

ها رسيدند، وارد راهروي پهني از گـچ، ورقـة طـال و مرمـر                وقتي دو مرد به باالي پله     
 كه همه الهه مينروا را    -هشت جفت مجسمه دور راهرو قرار گرفته بود       . ايتاليايي شدند 
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بالمي به راهش ادامه داد و لنگدان را به طرف شـرق بـرد و از دروازة                 . دادند ان مي نش
  . طاقداري گذراند و وارد فضاي بزرگتري كرد

حتي در نور كم بعد از ساعات كاري، راهروي بزرگ كتابخانه با زيبايي كالسيك يك               
 در  اي منقـوش آن، كـه      هـاي سـقفي شيـشه      پنجره. درخشيد قصر اروپايي باشكوه مي   

اي  هـاي قـاب كـاري شـده        ارتفاع هفتاد و پنج فوتي قـرار داشـتند در بـين نـورافكن             
تـر از طـال       فلزي كـه زمـاني بـاارزش       -كمياب» ورقة آلومينيوم «درخشيدند كه با     مي

هاي مـزدوج     در زير آن، مجموعة مجللي از ستون      .  مزين شده بودند   -شد محسوب مي 
 بود، كه توسط دو پلكان مارپيچ باشكوه قابـل          به رديف در ايوان طبقة دوم قرار گرفته       

هـاي   هايـشان دو تنـديس برنـزي مؤنـث را كـه مـشعل               دسترس بود كـه پايـه نـرده       
  .داشتند روشنفكري را باال گرفته بودند نگه مي

در تالشي عجيب براي اينكه اين زمينة روشن فكري مدرن منعكس شـود و در عـين        
هاي اين پلكـان بـا تـصاوير          شود، نرده  حال سبك دكوراسيون معماري رنسانس حفظ     

 يـه متخـصص بـرقِ       . مانندي از دانشمندان جديد حكـاكي شـده بودنـد          2 كوپيد 1پوتيِ
 لنگدان در ايـن     شناس كروبي با يه جعبة نمونه؟      اي كه تلفن دستشه؟ يه حشره      فرشته

  . چه بود3فكر بود كه نظر برنيني
هـاي نمـايش     ا از كنـار شيـشه     او لنگـدان ر   » .كنـيم  اينجا صحبت مـي   «: گفت  بالمي

 انجيـل بـزرگ     -ها را در بر داشـتند      ترين كتاب  اي گذراند كه دو تا از باارزش       گلوله ضد
، يكي از سه  5، و نسخة آمريكايي انجيل گوتنبرگ     1450اي خطي از سال      ، نسخه 4ِمينز

 بـه نـام     6 جان وايـت الكـساندر     شش لوحي تابلوي نقاشي   . نسخة پوستي اصل در دنيا    
  .  روي سقف طاقدار باالي سر آنها قرار داشت كتابانقالب

. بالمي مستقيم به طرف يك جفت در دوگانة زيبا در مركز ديوار كريدور غربـي رفـت                
دانست چه اتاقي در آنسوي آن درها قرار دارد، امـا بـراي موضـوع گفتگـو                  لنگدان مي 

                                                 
1  . Putti  ياPutto به تصاويري گفته مي شود كه كودكان را با بدن هايي برهنه و بال به تصوير مي كشد و در ايتالياي دورة 

 . رنسانس به وجود آمد
2  .Cupidخداي عشق يونان است كه در تصاوير به عنوان كودكي برهنه نشان داده مي شود .  
  معمار، مجسمه ساز و نقاش ايتاليايي) Gian Lorenzo Bernini) (1680-1598(جان لورنزو برنيني .  3
4  .Giant Bible of Mainz  
5  .Gutenberg Bible  
6  .John White Alexander) 1915-1856(كايي نقاش آمري  
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 پـر از    علي رغـم اينكـه حـرف زدن در مكـاني كـه            . رسيد انتخاب عجيبي به نظر مي    
» جـاي امـن  «طعنه آميز بود، اين اتاق زياد شبيه يـك       » لطفا سكوت كنيد  «تابلوهاي  

اين تاالر كه در مركز نقشة صليب شكل كتابخانه واقع شده بود، قلب سـاختمان               . نبود
قايم شدن در اينجا مثل ورود به يك كليسا و قايم شدن در محراب              . رفت به شمار مي  

  .آن بود
درها را باز كرد، به درون تاريكي آن طرف قدم گذاشت، و كورمال   يبا اين وجود، بالم   

وقتي كليد را زد، يكي از بزرگترين شاهكارهاي معماري         . ها گشت  كورمال دنبال چراغ  
  .  آمريكا در آن هواي رقيق پديدار شد

 فـوتي   160يك هشت ضـلعي     . اين سالن مطالعة معروف ضيافتي براي احساسات بود       
اي شـكالتي، مرمـر     قهوه 1 داشت، كه هشت گوشة آن از مرمر ِتنِسي        در وسط آن قرار   

چـون از هـشت     .  كرم رنگ، و مرمر الجزايري سرخ سيبي ساخته شـده بـود            2ناي سيه
  افتـاد و ايـن احـساس را بـه وجـود             اي به هـيچ كجـا نمـي        شد، سايه  زاويه روشن مي  

  .درخشد آورد كه خود اتاق مي مي
ترين  كننده گن مجذوب  ها مي  بعضي«: نمايي كرد و گفت   بالمي لنگدان را به داخل راه     

شايد هـم  : گذشت با خود گفت لنگدان در حاليكه از آستانة در مي    » .سالن در واشنگتنه  
 مثل هميشه، نگاه او ابتدا مستقيم به سمت گردنة مركزي بلند آن رفـت،            .در تمام دنيا  

لكن فوقـاني بـاال     جايي كه تزئينات سبك عربي به صورت مارپيچ به سـمت يـك بـا              
برنزي كـه دور سـالن قـرار گرفتـه بودنـد از روي              » پرتره«شانزده مجسمة   . رفتند مي

هاي پشت سر     انگيزي از طاق   زير آنها، رديف شگفت   . ها به پايين خيره شده بودند      نرده
در سطح زمين، سـه دايـرة متحـدالمركز از    . دادند هم، يك بالكن پاييني را تشكيل مي   

  .يقلي، از ميز هشت ضلعي بزرگ به سمت بيرون توسعه يافته بودميزهاي چوبي ص
  كه اكنون داشـت درهـاي دوگانـه را تـا آخـر بـاز            لنگدان توجهش را دوباره به بالمي     

 قـايم كـردم قـراره      فكـر مـي   «: لنگدان با حالتي گيج گفـت     . گذاشت معطوف كرد   مي
  »  .بشيم

  ».اي اومدنش رو بشنومخوام اگه كسي وارد ساختمون شد صد مي«: بالمي گفت

                                                 
1  .Tennesseeايالتي در آمريكا   
2  .Sienaشهري در ايتاليا  
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  »كنن؟ اما فوري ما رو اينجا پيدا نمي«
اما اگه كسي ما رو توي اين سـاختمون گيـر           . كنن هر جا كه قايم بشيم پيدامون مي      «

  ».شي بندازه، اونوقت از اينكه من اين اتاق رو انتخاب كردم خوشحال مي
او . رة آن بحـث كنـد     دانست، اما ظاهرا بالمي قصد نداشت در با        لنگدان دليلش را نمي   

به سمت مركز سالن راه افتاده بود و در آنجا يكي از ميزهاي مطالعة قابل دسـترس را                  
سپس بـه كيـف     .  و چراغ مطالعه را روشن كرد      نتخاب كرد، دو تا صندلي عقب كشيد      ا

  .لنگدان اشاره كرد
  ».تري بهش بندازيم خيلي خب، پروفسور، بذار نگاه دقيق«

با تكه گرانيت زبري روي سطح صـيقلي ميـز خـش بينـدازد،              خواست   لنگدان كه نمي  
هـاي آن را تـا پـايين خـم      تمام كيفش را روي ميز گذاشت و زيپ آن را باز كرد و لبه    

وارن بالمي چراغ مطالعه را روي هرم تنظيم كـرد  . كرد تا هرم داخل آن را آشكار كند    
  . آن كشيدانگشتانش را روي حكاكي غيرعادي. و با دقت آن را بررسي كرد

  »كنم اين زبان رو بشناسي؟ فكر مي«: بالمي پرسيد
  ».البته«: لنگدان به شانزده نماد نگاه كرد و جواب داد
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ها معروف بود بـراي مكاتبـات خـصوصي ميـان             اين زبان رمزي كه به رمز فراماسون      
ـ      . برادران فراماسوني قديم به كار رفته بود       ك اين سبك رمزگذاري سـالها پـيش بـه ي

اكثر شاگردان لنگـدان  .   شكستن رمز آن خيلي آسان بود   -دليل ساده منسوخ شده بود    
. توانستند اين رمز را در عرض پنج دقيقه بـشكنند          شناسي سال آخر مي    در سمينار نماد  

 را در كمتر از شصت ثانيه انجـام         توانست اين كار   لنگدان، با يك قلم و كاغذ، مي      خود  
  . دهد

  اين طرح رمزي چند صد ساله اكنون يكي دو تا تناقض را نشان            قابليت شكستن بدنام    
توانـد آن را كـشف       اوال، اين ادعا كه لنگدان تنها فرد روي زمين است كه مي           . داد مي

دوما، اين حرف ساتو كه يك رمز فراماسوني مسئلة امنيـت ملـي   . كند ادعايي پوچ بود   
انگـشتر  اي ما بـا يـك        تههاي هس  است مثل اين بود كه بگويد كدهاي پرتاب موشك        
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لنگدان هنوز در تالش بود كه يكـي از         . شوند  به رمز تبديل مي    1رمزگشاي كرَك جك  
  كنه؟ اين هرم يه نقشه است؟ به دانش گمشدة اعصار اشاره مي. آنها را باور كند

ساتو بهـت گفـت كـه چـرا اينقـدر بـه ايـن               مدير  رابرت،  «: با صدايي بم گفت     بالمي
  »منده؟ موضوع عالقه

گفت مـسئلة    ش مي ا  هفقط هم . نه دقيقا «. نفي تكان داد  ملنگدان سرش را به عالمت      
  ».گه فكر كنم دروغ مي. امنيت مليه

رسـيد بـا     بـه نظـر مـي     » .شـايد «: ماليد گفت  بالمي در حالي كه پشت گردنش را مي       
» .ولي مـسئوليت خيلـي پردردسـرتري در بينـه         «. كند اي دست و پنجه نرم مي      مسئله

ممكنه ساتو به پتانسيل حقيقي اين هرم پي        «. ا به چشمان لنگدان نگاه كند     برگشت ت 
  ».برده باشه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 توليد شدند و بيشتر به عنـوان اسـباب بـازي جـايزه در     1930انگشتر رمز گشا نوعي اسباب بازي ارزان قيمت بود كه از دهة     .  1

  .    قرار مي گرفتندCrack Jackبسته هاي خوراكي مثل 
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  47فصل 
  

  . تاريكي مطلقي كاترين سالومون را در خود فرو برده بود
رفت و در    او كه از امنيت آشناي فرش فرار كرده بود، اكنون داشت كوركورانه جلو مي             

  رفـت دسـتان    ان بيـشتر در ميـان آن فـضاي خـالي جلـو مـي       خـور  تلـو  حالي كـه تلـو    
اش، پهنة   زير پاهاي جوراب پوشيده   . كردند اش فقط فضاي خالي را لمس مي       دراز شده 

محيط خصومت آميزي   ... رسيد اي يخ زده به نظر مي      پايان سيمان سرد مثل درياچه     بي
  .گريخت كه او اكنون بايد از آن مي

  . شامش نرســيد، ايــستاد و در تــاريكي منتظــر مانــدوقتـي ديگــر بــوي اتــانول بــه مـ  
بـه نظـر    . حركت ايستاد و گوش كرد و آرزو كرد كه قلبش آنقدر با صداي بلند نتپد               بي
 كاترين  گمش كردم؟ . هاي سنگين پشت سرش از بين رفته است        رسيد صداي قدم   مي

در از كـدوم جهـت دويـدم؟    . چشمانش را بست و سعي كرد حدس بزند كجا قرار دارد         
او آنقدر دور زده بود كه در خروجي ممكن بـود هـر جـايي           . اي نداشت   فايده كجاست؟

  . باشد
كند، بـه طوريكـه      كاترين يك بار شنيده بود كه ترس به عنوان يك محرك عمل مي            

 ترس ذهن او را به سـيل        بهرحال، اكنون . برد توانايي ذهن را براي فكر كردن باال مي       
  حتي اگـه خروجـي رو هـم پيـدا كـنم،        . يل كرده بود  خروشاني از وحشت و گيجي تبد     

بـه نظـر    .  هنگام درآوردن روپوشش كارتش را از دست داده بـود          .تونم برم بيرون   نمي
اي در يك     نقطه -رسيد تنها اميدش اين بود كه اكنون مثل سوزني در كاهدان بود            مي
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كـاترين در   با وجود نياز مبرم بـه فـرار، ذهـن تحليلگـر             . محيط سي هزار فوت مربعي    
  .  اصـال حركـت نكنـد   -قـي را انجـام دهـد   طگفت كه تنها حركـت من    عوض به او مي   
 نگهبان امنيتي در راه بود و به داليلـي نـامعلوم،            .صدايي ازت درنياد  . بي حركت بمون  

اگه زياد بهـم نزديـك بـشه،      . داد كسي كه به او حمله كرده بود شديدا بوي اتانول مي          
   .فهمم مي

ه در سكوت ايستاده بود، ذهنش مدام به سوي حرفي كه لنگدان زده             كاترين در حاليك  
اي عرق سرد از بازويش به پـايين          احساس كرد قطره   .گرفتنش... برادرت. رفت ميبود  

 و به طرف تلفن همراهش  كه هنوز آن را محكـم در دسـت راسـتش                  شود سرازير مي 
اگر تلفن زنـگ    . فكر كند اين خطري بود كه يادش رفته بود به آن          . رود مي گرفته بود 

اش  داد و او بـدون بـاز كـردن آن و روشـن كـردن صـفحه                 زد، جاي او را لـو مـي        مي
   . توانست خاموشش كند نمي

  .و ازش فاصله بگير... تلفن رو بذار زمين
و اكنون شديدتر   . بوي اتانول از سمت راست به او نزديك شد        . ولي خيلي دير شده بود    

كرد كه خونسرد بماند و خـودش را مجبـور كـرد غريـزة              كاترين تمام تالشش را     . شد
  . دويدن را در خود سركوب كند

خش ضعيفي از لباس او  ظاهرا خش. يك قدم به سمت چپ رفت       با احتياط و به آرامي    
 و بـوي     او صـداي جهـش ناگهـاني او را شـنيد           .تنها چيزي بود كه مهاجم نياز داشت      

او با وحشت به يك     . اش را گرفت   د شانه اتانول به سويش هجوم آورد و دستي قدرتمن       
 و با  از روزنة ذهن كاترين بيرون زداحتمال رياضي. طرف چرخيد و خودش را رها كرد    

سرعت به سمت چپ تغيير مسير داد و كوركورانه در ميـان فـضاي خـالي شـروع بـه                    
  . دويدن كرد

  . در مقابلش پديدار شدناگهانديوار 
اش پيچيـد،   دردي در بازو و شانه.  و نفسش بند آمدكاترين با شدت به آن برخورد كرد   

چون در زاوية كجي با ديوار برخورد كرده بـود تمـام     . وي پاهايش بايستد  اما توانست ر  
صـداي  . نيروي ضربه بر او وارد آمده بود، اما اكنون دردش كمي تـسكين يافتـه بـود                

در حـالي   . من كجـام  دونه   اون مي . برخورد او با ديوار در تمام آن فضا پخش شده بود          
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كه از درد دوال شده بود، سرش را چرخاند و بـه ميـان سـياهي محفظـه خيـره شـد و            
  .احساس كرد او هم متقابال به او خيره شده است

  !همين حاال. جات رو عوض كن
 در حـال    .زد، از كنار ديوار شروع به پايين رفتن كـرد          در حالي كه هنوز نفس نفس مي      

كنار ديـوار   . كشيد هاي فوالدي روي ديوار مي     مي به نرده  گذشتن دست چپش را به آرا     
 كـاترين هنـوز تلفـن همـراه را در           .قبل از اينكه گيرت بندازه از كنارش رد شو         .بمون

  دست راستش محكم گرفتـه بـود و آمـاده بـود كـه اگـر الزم شـد آن را بـه عنـوان                         
  . اي دفاعي به سمت مهاجم پرت كند وسيله

 صـداي  -صـدايي كـه پـس از آن شـنيد آمـادگي نداشـت      كاترين به هيچوجه بـراي     
سر جايش  . شد خش واضح لباسي كه درست در مقابلش، نزديك ديوار شنيده مي           خش

چطـور ممكنـه از همـين االن نزديـك ديـوار            . خشكش زد و نفس خود را حبس كرد       
  !داره از كنار ديوار مياد طرفم.  او بوي گند اتانول را حس كردباشه؟

 در جـه چرخيـد و در جهـت     180سـر و صـدا       سپس بـي  .  عقب رفت  كاترين چند قدم  
حدود بيست قدمي جلو رفته بود كه اتفاقي     . مخالف با سرعت از كنار ديوار حركت كرد       

خـش   يك بار ديگر، درست در مقابل او، نزديك ديوار، صداي خش          . غيرممكن رخ داد  
ين سـالومون سـر     كاتر. سپس همان بوي گند اتانول به مشامش رسيد       . لباسي را شنيد  

  .جايش خشكش زد
  !خداي من، اون همه جا هست

  .اي برهنه به ميان تاريكي خيره شده بود ملخ با سينه
هايش يك بدهي از آب در آمده بود و بنابراين آن را به يك دارايي                 بوي اتانول آستين  

اش را  طعمهتبديل كرده بود و پيراهن و كتش را درآورده بود تا با استفاده از آنها بتواند 
با انداختن كتش در سمت راست ديوار، شنيده بود كه كاترين سر جـايش              . گير بيندازد 

و اكنون، با انداختن پيراهنش مقابـل او در  . ايستاده است و مسيرش را تغيير داده است 
او به طرز مؤثري با برپا كـردن        . سمت چپ، ملخ شنيده بود كه او دوباره ايستاده است         

  . ن جرأت گذشتن از آنها را نداشت او را در كنار ديوار نگه داشته بودنقاطي كه كاتري
اون فقـط در يـه      . هايش را تيـز كـرده بـود         اكنون منتظر مانده بود و در سكوت گوش       

بـا ايـن حـال، ملـخ هـيچ صـدايي            .  مستقيم به طرف من    -تونه حركت كنه   ميجهت  
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در هـر   .  بود كـه كمـك برسـد       كاترين يا از ترس فلج شده بود، يا منتظر مانده         . نشنيد
شـد؛ ملـخ بـا        نمـي  5 هيچكس تا چند لحظة ديگر وارد محفظـة          .صورت بازنده است  

  . و در عين حال بسيار مؤثر صفحه كليد بيروني را از كار انداخته بودتكنيكي خشن
بعد از استفاده از كارت تريش، يك سكة ده سنتي را در محـل كـارت تپانـده بـود تـا                      

مگر اينكه اول تمام مكـانيزم آن را از هـم           . رت ديگري استفاده كند   كسي نتواند از كا   
  .پاشيدند مي

  .تا زمانيكه اين جريان طول بكشه... من و تو تنهاييم، كاترين
. هايش را بـراي شـنيدن حركتـي تيـز كـرد            سر و صدا كمي جلو رفت و گوش        ملخ بي 

ملـخ در  . ن شـاعرانه يك پايا. مرد كاترين سالومون امشب در تاريكي موزة برادرش مي 
بـود كـه    غم و غصة پيرمرد انتقامي مـي . انتظارِ دادن خبر مرگ كاترين به برادر او بود    

  . كشيد ملخ خيلي وقت بود انتظار آن را مي
ناگهان در تاريكي، ملخ در كمال تعجب نور كوچكي را از دور ديد و متوجـه شـد كـه                    

  داره بـراي كمـك زنـگ       . اسـت كاترين اشتباه مهلكي را در امر قضاوت مرتكب شده          
ي كه روشن شده بود، در ارتفـاعي در حـد كمـر، حـدود     ا  نمايشگر الكترونيكي  زنه؟ مي

بيست يارد جلوتر قرار گرفته بود و مثل فانوس تابناكي در اقيانوس وسيعي از سـياهي                
 باش منتظر مانده بود كه كاترين به طرفش بيايد، اما ديگر نيازي به اين          ملخ آماده . بود

  .كار نبود
قبل از اينكـه او     كه  دانست    مي . از جا جهيد و با سرعت به طرف نور دويد          ناگهانملخ  

در عرض چند ثانيـه بـه آنجـا    . تماسش براي كمك را به پايان برساند بايد به او برسد          
رسيد و با دستاني كه در دو طرف تلفن تابناك او دراز شده بودند بـه طـرفش هجـوم                    

  .او را در بر بگيردآورد و آماده شد كه 
انگشتان ملخ در ديواري سفت فرو رفتند و به عقب خم شـدند و چيـزي نمانـده بـود                    

فريادي از درد كـشيد و  . سپس سرش به شدت با تيركي فوالدي برخورد كرد       . بشكنند
داد با دست و پا از روي زمين بلند شد و            در حاليكه فحش مي   . در كنار ديوار مچاله شد    

تيرك افقي ارتفاع كمري كه كاترين سالومون به زيركي تلفن همراه   خودش را بوسيلة    
  .  بازش را روي آن گذاشته بود باال كشيد
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ي در مورد صداي دستانش كـه بـه   ا دويد، ولي اين بار نگراني كاترين دوباره داشت مي   
 او !بـدو . شـدند نداشـت   دار محفظة پنج كشيده مي هاي فاصله شكل موزوني روي نرده 

 كه اگر همينطوري تمام ديوار محفظة پنج را دور بزند، دير يـا زود دسـتش                 دانست مي
  .خورد به در خروجي مي

  اين نگهبان كدوم گوريه؟
همچنانكه دست چپش را به ديوار كناري و دست راستش را بـراي محافظـت جلـوي                 

  كـي بـه نـبش ديـوار     . يافتنـد  اي مـساوي ادامـه مـي    ها با فاصـله   خود گرفته بود نرده   
هـا    ريـتم نـرده  ناگهـان رسيد كه ديوار همچنـان ادامـه دارد، امـا         به نظر مي   سم؟ر مي

هـا   دست چپ او تا چند قدم به فضاي خالي خورد و سـپس دوبـاره نـرده      . شكسته شد 
كاترين يكدفعه ترمز كرد و عقب رفت و راهش را در امتداد صفحة فلزي       . شروع شدند 

   چرا اينجا نرده نداره؟. صاف ادامه داد
كـرد و    شنيد كـه اكنـون سـالنه سـالنه او را دنبـال مـي               صداي پاي مهاجم را مي    او  

با اين وجود، صداي ديگري بود كـه        . آمد كوركورانه در جهت او از كنار ديوار پيش مي        
  تـق دوردسـت نگهبـاني كـه بـا چـراغ         صداي تـق  -كاترين را حتي بيشتر هم ترساند     

  .كوبيد  مي5اش به در محفظة  قوه
  تونه بياد تو؟ نگهبان نمي

 كه به شكل مايـل از       -تق نگهبان   اين فكري وحشتناك بود، صداي تق      با وجودي كه  
ــه او نــشان داد-شــد  ســمت راســتش شــنيده مــي   او اكنــون .  بالفاصــله جهــت را ب

همزمان با اين تجـسم،  .  قرار گرفته است5توانست مجسم كند كه كجاي محفظة     مي
دانـست كـه ايـن صـفحة         او اكنون مـي   . داي متوجه موضوعي ش    به شكل غيرمنتظره  

  .مسطح چيست
پيكري  ار قابل حمل غول    ديو -ها مجهز به يك اتاقك نمونه بودند       هر كدام از محفظه   

هاي بـيش از حـد بـزرگ از محفظـه،            شد آن را براي وارد و خارج كردن نمونه         ميكه  
 و كـاترين  درِ آن، مثل در يك آشيانة هواپيما، بسيار بـزرگ بـود  . كوچك و بزرگ كرد 
.  هم تصور نكرده بود كه نيازي بـه بـاز كـردن آن داشـته باشـد                 هيچوقت در رويايش  

  .رسيد بهرحال، در آن لحظه، اين تنها اميد او به نظر مي
  اصال اين كار عملي هست؟  
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كاترين كوركورانه در ميان تاريكي پـيش رفـت و دنبـال در اتاقـك گـشت تـا اينكـه           
آن را گرفـت، وزن خـود را بـه عقـب      . ن را پيـدا كـرد     باالخره دستگيرة بزرگ فلزي آ    

  .خورد مياز جايش جم ن. دوباره امتحان كرد. هيچ. انداخت، و سعي كرد در را باز كند
هـاي او    شود و به سمت صداي تـالش       تر مي  شنيد كه مهاجم به او نزديك       اكنون مي 

ستانش را همه جاي    در حاليكه از ترس ديوانه شده بود، د        ! در اتاقك قفله   .آيد پيش مي 
 دستش به   ناگهان. اي لمس كرد   در كشاند و سطح آن را براي يافتن چفت يا دستگيره          

آن را تـا كـف زمـين دنبـال          . رسيد يك ميلة عمودي باشد     چيزي خورد كه به نظر مي     
يه ميلة  .  كه داخل سوراخي در داخل سيمان فرو رفته است         متوجه شد كرد، خم شد، و     

 از داخـل سـوراخ      آن را بـاال آورد و     ، ميله را گرفت، و با پاهـايش          سر پا ايستاد   !امنيتي
  . درآورد

  !ده برسه اينجانچيزي نمو
كاترين اكنون كورمال كورمال دنبال دستگيره گشت، دوباره آن را پيدا كرد، و با تمـام           

خورد، ولـي بـا    رسيد كه صفحه به زور تكان مي به نظر مي. نيرويش آن را عقب كشيد    
كـاترين دوبـاره    .  تابيـد  5اي از نور مهتـاب بـه درون محفظـة            نون باريكه اين حال اك  

يـه كـم    . تـر شـد    آمد پهـن   باريكة نوري كه از بيرون ساختمان مي      . دستگيره را كشيد  
كرد مهاجم اكنون تنها يك قدم با او فاصـله دارد يـك               در حاليكه احساس مي    ! ديگه

  .بار ديگر دستگيره را كشيد
وري از ميـان دهانـة در وارد         يز برداشت و بدن باريكش را يك      كاترين به سمت نور خ    

دستي در ميان تاريكي پديدار شد و به او چنگ انداخت و سعي كـرد او را داخـل                   . كرد
اي كـه    كاترين خودش را از ميان دهانه به جلو هل داد و دست بـزرگ برهنـه               . بكشد

دسـت وحـشتناك ماننـد    آن . هاي خالكوبي شده بود او را دنبـال كـرد    پوشيده از فلس  
  . كرد او را بگيرد خورد و سعي مي ماري خشمگين پيچ و تاب مي

وقتـي  .  فـرار كـرد    5دار ديوار بيروني محفظـة       كاترين چرخيد و از ميان در دراز و نرده        
 را فـرا گرفتـه بودنـد در         SMSCهاي سستي كه سراسر محـيط        دويد بستر سنگ   مي

 همچنان به راهش ادامه داد و به طرف ورودي رفتند، اما پوش او فرو مي پاهاي جوراب
شب تاريكي بود، اما از آنجاييكه كه او چشمانش در اثـر تـاريكي مطلـق                . اصلي رفت 

 تقريبا انگار روز روشـن     -توانست به خوبي ببيند     كامال متسع شده بودند، مي     5محفظة  
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هـاي    پشت سر او، در سنگين اتاقك با صداي بلنـدي بـاز شـد و او صـداي قـدم                  . بود
صـداي  . رفتنـد  سنگيني را شنيد كه به دنبال او با سرعت از كنار ساختمان پـايين مـي           

  . رسيدند ها به طرزي باورنكردني سريع به نظر مي قدم
دانـست كـه     او مي .  تونم براي رسيدن به ورودي اصلي ازش جلو بيفتم         هيچوقت نمي 

   .اش بر نميام عهدهاز . تر است، اما حتي آن هم خيلي دور بود وولوويش نزديك
  .سپس كاترين متوجه شد كه تنها يك ورق براي بازي كردن برايش باقي مانده است

توانست صداي پاهاي مرد را بشنود كه به سـرعت            رسيد، مي  5وقتي به نبش محفظة     
 كاترين، به جاي اينكـه از نـبش         .يا حاال يا هيچوقت   . زد در ميان تاريكي از او جلو مي      

هـا    ه سمت چپ خود پيچيد و از ساختمان فاصله گرفـت و وارد چمـن        ب ناگهانبپيچد،  
وقتي اين كار را كرد، چـشمانش را محكـم بـست، دو دسـتش را روي صـورتش              . شد

  .  گذاشت، و كامال كوركورانه در طول چمنزار شروع به دويدن كرد
 را روشن كرد بالفاصله شب را بـه   5هاي حساس به حركتي كه سرتاسر محفظة         چراغ

هـاي بـيش از حـد متـسع شـدة             ها مردمك   وقتي نور تابناك نورافكن   . وز تبديل كرد  ر
توانـست صـداي     مـي . مهاجم را سوزاند كاترين فريادي از درد را پشت سر خود شـنيد            

  .هاي سست بشنود لغزيدن او را روي سنگ
كاترين همچنان چشمانش را محكم بسته نگه داشت و روي فضاي باز چمنـزار بـاقي      

هـا دور شـده اسـت،        وقتي احساس كرد كه  به اندازة كافي از ساختمان و چـراغ            . ماند
چشمانش را باز كرد، به مسير درست برگشت، و با سرعت در ميان تاريكي شـروع بـه           

  . دويدن كرد
يعنـي روي    گذاشـت،  كليدهاي وولوويش دقيقا همان جايي كـه هميـشه آنهـا را مـي             

ها را با دسـتان لـرزانش برداشـت و محـل            زنان كليد  نفس  نفس .بودند كنسول مركزي 
 روشـن شـدند و      شهـاي جلـوي    موتور با غرشي روشن شد و چراغ      . سوييچ را پيدا كرد   

  .منظرة وحشتناكي را نمايان ساختند
  . آمد پيكر مخوفي با سرعت به طرف او مي

  .كاترين يك لحظه خشكش زد
اي برهنه بود، و     ينهشد جانوري كچل با س     هاي جلوي او ديده مي     مخلوقي كه در چراغ   

وقتـي نـور بـه      . هاي خـالكوبي شـده بـود       ها و فلس    پوستش پوشيده از نمادها، نوشته    

www.mybook.ir



 

 

 غارنشيني كه براي اولين بـار       ديوهايش را مانند     اي كشيد و دست    صورت او افتاد نعره   
كاترين دستش را بـه سـمت دنـده بـرد امـا       . بيند جلوي چشمان خود گرفت     نور را مي  

كنار ماشين ظاهر شد و با آرنج به شيشة كناري او كوبيد و رگبـاري از                ناگهان مرد در    
  . شيشه خرده را روي پاهاي او انداخت

بازوي بزرگ پوشيده از فلسي از پنجرة او داخل شد و نيمه كوركورانه دست دست كرد  
كاترين ماشين را در دنده عقب گذاشت، اما مهاجم گلـوي او را   . و گردن او را پيدا كرد     

كاترين سرش را چرخانـد و      . داد م گرفته بود و با نيرويي غيرقابل تصور فشار مي         محك
سـه تـا    . سعي كرد گردنش را از چنگ او رها كند و ناگهان نگاهش به صورت او افتاد               

  خط تيره رنگ، مثـل جـاي چنـگ نـاخن، گـريم روي صـورت او را خـراب كـرده و                       
  .رحم داشتند  حالتي وحشي و بيچشمانش. هاي زير آن را آشكار ساخته بود خالكوبي

همون شبي كه مادرت رو     . كشتمت بايد ده سال پيش مي    «: با صدايي خشمگين گفت   
  ».كشتم

  نگـاه  : اي وحـشتناك بـه ذهـن كـاترين خطـور كـرد       با شنيدن ايـن كلمـات، خـاطره    
 اگر بـه خـاطر      .خودشه.  او آن را قبال هم ديده بود       -اي كه در چشمان او بود      وحشيانه

  . كشيد ه مانندي نبود كه گلويش را گرفته بود جيغ ميچنگ گير
 به عقب حركت كرد و نزديك بـود         ناگهانپايش را محكم روي گاز گذاشت و ماشين         

وولوو از يك شـيب بـاال   . شد بشكند گردنش هنگاميكه مرد در كنار ماشين كشيده مي       
هـاي    شاخه ناگهان. آورد رفت و كاترين احساس كرد گردنش زير سنگيني او تاب نمي          

 ناگهانهاي كناري داخل شدند و        هاي ماشين كشيده شدند و از پنجره         كناره بهدرختي  
ماشين از ميان شاخ و برگ درآمد و وارد پاركينگ بااليي شـد و              . سنگيني از بين رفت   

پايين او، مرد نيمه برهنه چهار دست و پا بلند شد و            . كاترين در آنجا يكدفعه ترمز كرد     
با خونسردي وحشتناكي يك بازوي پوشيده از فلسش . ي جلوي او خيره شد    ها  به چراغ 

  .  با حالتي تهديد آميز باال آورد و مستقيم به طرف او اشاره كردرا 
. در حالي كه ترس و نفرت وجود كاترين را فرا گرفته بود فرمان را چرخانـد و گـاز داد                

  . ود بودچند ثانيه بعد، او در حال راندن در جادة سيلور هيل ر
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  48فصل 
  

اي جز اين نديده بـود كـه بـه            هيچ چاره  كاپيتولدر اوج آن اتفاقات، نونيز افسر پليس        
بهرحـال، اكنـون، در مقـر زيرزمينـي         .  و رابرت لنگدان كمك كند     كاپيتولفرار معمار   

  . آيند ديد كه ابرهاي توفاني به سرعت گرد هم مي پليس، نونيز مي
ن كيسة يخي روي سر خود گرفته بود، در حالي كه افسر ديگـري         فرمانده ترنت اندرس  

هـر دوي آنهـا در كنـار نـاظران          . هاي ساتو بـود     ها و كبودي    در حال رسيدگي به زخم    
 را بـراي يـافتن      اي  ودند كه تصاوير ضبط شدة ديجيتـالي      ي ايستاده ب  ا  تصاوير ويدئويي 
  . كردند مرور مي  لنگدان و بالمي

خـوام بـدونم كجـا      مـي . ها رو چك كنيـد     مام راهروها و خروجي   تصوير ت «: ساتو گفت 
  »!رفتن

دانست كه فقط    مي. كرد حالش بد شده است     كرد احساس مي   نونيز همچنانكه نگاه مي   
كشيد تا آنها كليپ ويدئويي درست را پيدا كنند و به حقيقـت پـي                چند دقيقه طول مي   

اع را بدتر كرده بود رسيدن تيم        چيزي كه اوض   .من به اونا كمك كردم فرار كنن      . ببرند
 بود كه در آن نزديكي حضور داشـتند و آمـاده          CIAاي از مأموران عملياتي      چهار نفره 

هاي عمـارت     اين افراد اصال شبيه پليس    . بروند  شدند كه به دنبال لنگدان و بالمي       مي
ــد ــد  . نبودن ــدي بودن ــسيار ج ــربازاني ب ــراد س ــن اف ــشكي،  ... اي ــتتار م ــاس اس ــا لب   ب

  .هاي پيشرفته هاي ديد شب، و سالح  كعين
اي  عزم خود را جزم كرد و با احتياط اشـاره . خواهد باال بياورد كرد مي نونيز احساس مي 

  »ميشه يه لحظه باهاتون صحبت كنم، رئيس؟«. به فرمانده اندرسن كرد
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  .اندرسن او را به داخل راهرو دنبال كرد» چيه؟«
ـ         . رئـيس، مـن اشـتباه بـدي كـردم         «: ود، گفـت  نونيز در حالي كه شديدا عرق كرده ب

  .كني خودت تا چند دقيقه ديگه منو اخراج مي» .دم متأسفم، من استعفا مي
  »ببخشيد؟«

چند لحظـه پـيش، مـن لنگـدان و          «: و گفت  نونيز آب دهانش را به سختي قورت داد       
  ».شدن بالمي رو توي مركز بازديدكنندگان ديدم كه داشتن از ساختمون خارج مي

  »!چي؟ چرا قبال چيزي نگفتي؟«: اي گفت رسن با نعرهاند
  ».معمار بهم گفت چيزي نگم«
  بالمي«. صداي اندرسن در ميان راهرو پخش شد      » !كني، لعنتي   كار مي  منتو براي   «

  »!سر منو كوبيد توي ديوار
  .نونيز كليدي را كه معمار به او داده بود به اندرسن داد

  »اين چيه؟«: اندرسن گفت
اينطـوري فـرار    . بـود   با معمار بالمي  . هاينديپندنستونل جديدي كه زير خيابون      كليد  «

  ».كردن
  .اندرسن بدون حرف زدن به كليد خيره شد

  »اينجا چه خبره؟«: ساتو سرش را داخل راهرو كرد و گفت
اندرسن هنوز كليد را در دست داشـت و معلـوم           . نونيز احساس كرد رنگش پريده است     

تر شد، نـونيز بـه اميـد     وقتي زن كوچك مخوف نزديك    .  ديده است  بود كه ساتو آن را    
من «. توانست از خودش ساخت  اينكه از رئيسش حمايت كند بهترين دروغي را كه مي         

دونـه   پرسيدم كه مـي  فقط داشتم از فرمانده اندرسن مي. يه كليد روي زمين پيدا كردم    
  ».مال كجاست

  »دونه؟ اونوقت فرمانده مي«. ساتو نزديك آنها رسيد و به كليد نگاه كرد
  رسيد داشـت قبـل از صـحبت كـردن همـة             نونيز به اندرسن نگاه كرد، كه به نظر مي        

: سـرانجام، فرمانـده سـرش را تكـان داد و گفـت            . كرد هاي خود را ارزيابي مي     انتخاب
  »-بايد ببينم. دونم همينطوري نمي«

  از مركز بازديدكننـدگان بـاز      اين كليد درِ يه تونل رو خارج        . زحمت نكش «: ساتو گفت 
  ».كنه مي
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  »دونيد؟ جدي؟ شما از كجا مي«: اندرسن گفت
افسر نونيز به لنگدان و بالمـي كمـك         . ما همين االن كليپ ويدئويي رو پيدا كرديم       «

بالمي اون كليد رو بـه      . كرد فرار كنن و بعد در تونل رو دوباره پشت سر اونا قفل كرد             
  ».نونيز داد

  »!حقيقت داره؟«: ي خشمگين رو به نويز كرد و گفتاندرسن با حالت
كرد كه در اين نقش بازي كـردن بـا اندرسـن            نونيز در حالي كه نهايت تالشش را مي       

معمار بهم گفـت بـه هـيچكس        . متاسفم، قربان «: همكاري كند سر تكان داد و گفت      
  ».نگم

  »-ر دارمانتظا! اصال برام مهم نيست كه معمار چي بهت گفته«: اندرسن داد زد
. هردوتـون دو تـا آشـغال دروغگوييـد        . خفـه شـو، ترنـت     «: ساتو با لحني تنـد گفـت      

او كليد تونل معمار را از دسـت اندرسـن          » .CIAهاتون رو بذاريد براي بازجويي       حرف
  ».كار تو ديگه اينجا تمومه«: قاپيد و گفت
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  49فصل 
  

كـاترين  . كـم احـساس نگرانـي كـرد         و كم   قطع كرد  رابرت لنگدان تلفن همراهش را    
 كاترين قول داده بود بـه محـض اينكـه صـحيح و سـالم از              ده؟ تلفنش رو جواب نمي   

آزمايشگاه خارج شد و در راه رسيدن به اينجا بود به او زنگ بزند، اما تا حاال كـه ايـن                 
  . كار را نكرده بود

ا يك نفر تماس گرفته بود      او هم ب  .  مطالعه كنار لنگدان نشست    سالنپشت ميز     بالمي
قـرار  تواند پناهگاهي را در اختيار آنها        كرد مي  و تماس او با شخصي بود كه او ادعا مي         

داد و بنابراين    متأسفانه، اين شخص هم جواب نمي     .  مكاني امن براي قايم شدن     -دهد
بالمي يك پيغام اضطراري گذاشته بود و به او گفته بـود بالفاصـله بـه تلفـن همـراه                  

  .گدان زنگ بزندلن
و بايد با هم    . ولي در حال حاضر ما تنهاييم     . دم به سعيم ادامه مي   «: او به لنگدان گفت   

  ».اي براي اين هرم بكشيم يه نقشه
 مطالعه با همة چيزهايي كه داشت ناپديد شد،     سالنبراي لنگدان، نماي تماشايي     . هرم

ر بگيـرد كـه مـستقيم در        و جهان در مقابل چشمانش كوچك شد تا تنها آنچه را در ب            
 يك هرم سـنگي، يـك بـستة مهـر و مـوم شـده حـاوي يـك                    -مقابل او قرار داشت   

اش از ميان تاريكي پيـدا       سرپوش، و يك مرد آفريقايي آمريكايي برازنده كه سر و كله          
    . نجات داده بودCIA  شده بود و او را از يك بازجويي حتمي
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ار داشته بـود، امـا اكنـون بـه نظـر             انتظ ولكاپيتاي سالمت عقل از معمار       لنگدان ذره 
كـرد پيتـر در عـالم بـرزخ اسـت       اي كـه ادعـا مـي    رسيد وارن بالمي از آن ديوانـه   مي

اصرار داشت كه اين هرم سنگي، در واقـع، هـرم فراماسـوني               بالمي. تر نيست  منطقي
   كنه؟ يه نقشة باستاني؟ اون ما رو به سمت دانش قدرتمند هدايت مي. افسانه است

 جور دانش باسـتاني وجـود داره        آقاي بالمي، اين تصور كه يه     «: لنگدان مؤدبانه گفت  
تونم اين عقيده رو جـدي   من نمي... ها رو با قدرت بزرگي اشباع كنه   تونه انسان  ميكه  

  ».بگيرم
شـد شـكاكيت     چشمان بالمي هم حالتي نااميد داشتند و هم دلگـرم، كـه باعـث مـي               

كردم كه اينطور فكر كنـي،   بله، پروفسور، فكرش رو مي«. لنگدان را بيشتر تشديد كند 
بعضي واقعيـات   . اي اومدي اينجا   تو از جاي ديگه   . كنم نبايد تعجب كنم    ولي گمان مي  

 فراماسـونري  چون عضوي از     گيري  در نظر مي  فراماسوني هستن كه تو اونا رو افسانه        
  » .نيستي و براي درك اين حقايق آمادگي نداري

 1من جزء دار و دسـتة اوديـسيوس       .  اطميناني به لنگدان دست داده بود      اكنون احساس 
آقاي بالمي، حتي اگر هـم       «. يه افسانه است   2دونم كه سايكلوپس   نبودم، اما يقين مي   

  ».تونه هرم فراماسوني باشه اين هرم به هيچوجه نمي... افسانه حقيقت داشته باشه
  بـه نظـر مـن اينطـور     «. م كشيدبالمي انگشتش را روي رمز فراماسوني هر      » جدي؟«

گي با يه سرپوش فلزي درخشنده، يه هرم سن. خوره رسه كه كامال به توصيفات مي      مي
بالمـي  » .ه طبق تصوير اشعة ايكس ساتو، دقيقا همون چيزيه كه پيتر به تو سـپرد              كه

  .بستة كوچك مكعب شكل را برداشت و آن را در دستش وزن كرد
اي  هر نـسخه  . زة اين هرم سنگي از يه فوت هم كمتره        اندا«: لنگدان به مخالفت گفت   

هايي كه من تا حاال شنيدم هرم فراماسوني رو بـه عنـوان يـه هـرم عظـيم                    از داستان 
  ».توصيف كرده

دونـي،   همونطور كـه مـي  «. معلوم بود كه بالمي انتظار شنيدن اين حرف را داشته بود         
تونه دستش رو دراز كنه       خدا مي  زنه كه اونقدر بلنده كه خود      افسانه از هرمي حرف مي    

  ».و لمسش كنه

                                                 
1  .Odysseusة هومر  قهرمان حماسة اديس  
2  . Cyclopsغول يك چشم حماسة اديسه  
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  ».دقيقا«
بهرحال، هـم رازهـاي باسـتاني و هـم فلـسفة            . كنم، پروفسور  وضعيتت رو درك مي   «

از نظـر   . كنـه  فراماسوني توانايي نهفتة خدا در درون هر كـدوم از مـا رو سـتايش مـي                
در ... ستنمادي، ميشه ادعا كرد كه هر چيزي كه در دسترس يه فرد روشـن فكـر هـ            

  ».دسترس خداست
  .لنگدان تحت تأثير اين بازي با كلمات قرار نگرفت

حتي انجيل هم با اين موافقه كه اگه ما، همونطور كه كتاب پيدايش به         «: بالمي گفت 
اونوقت بايد اونچه رو هم » خدا انسان رو به شكل خودش آفريد«ما گفته، بپذيريم كه 
 از خـدا    تـر  پـست اي   ني اينكه نوع بشر با درجه      يع -رسونه بپذيريم  كه اين موضوع مي   

قلمـروي خـدا درون   « بـه مـا گفتـه ميـشه كـه        17:20در انجيـل لوقـا      . هآفريده نشد 
  ».»توست

 برابـر شناسم كه خودش رو بـا خـدا      ي رو نمي  ا  خيلي ببخشيد، ولي من هيچ مسيحي     «
  ».بدونه

  هـا   يحيچـون مـس   . البتـه كـه نـه     «: شـد، گفـت    بالمي در حالي كه لحنش تنـد مـي        
اونا دوست دارن بتونن با افتخار اعالم كنن كـه  . خوان هر دو روش رو داشته باشن  مي

هـاييش رو كـه بـاورش      به انجيل اعتقاد دارن و در عين حال به سـادگي اون قـسمت     
  ».براشون خيلي سخت يا خيلي ناجوره ناديده بگيرن

  .لنگدان هيچ جوابي نداد
يف ديرينه از هرم فراماسوني به عنوان هرمـي         در هر صورت، اين توص    «: بالمي گفت 

ها پيش به سوءتعبيرهايي در      از مدت ... كه اونقدر بلند هست كه خدا بتونه لمسش كنه        
هايي مثل خـودت     همين به راحتي باعث شده كه فرهنگي      . مورد اندازة اون منجر شده    

  ».اصرار داشته باشن كه هرم يه افسانه است، و هيچكس سراغش نره
كـنم   از اينكـه دارم باهـات مخالفـت مـي         «:  به هرم سنگي نگاه كرد و گفـت        لنگدان

  ».من هميشه هرم فراماسوني رو يه افسانه در نظر گرفتم. خوام معذرت مي
هـا سـاخته     تـراش  اي كه توسط سنگ    رسه كه نقشه   اين به نظرت كامال منطقي نمي     «

اهنماي ما هميـشه    هاي ر   ترين لوح  شده روي سنگ حكاكي بشه؟ در طول تاريخ، مهم        
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 ده فرمـان بـراي      -هايي كـه خـدا بـه موسـي داد           شامل لوح  -از سنگ تراشيده شدن   
  ».هدايت رفتار انساني ما

. شـه   هرم فراماسوني ياد مي    افسانةبه عنوان   ازش  متوجهم، ولي با اين حال هميشه       «
  ».كنه افسانه به خيالي بودن اون اشاره مي

  ».ترسم دچار همون مشكل موسي شده باشي مي. افسانهبله، «: بالمي با خنده گفت
  »ببخشيد؟«

رسيد تعجـب لنگـدان مايـة تفـريحش شـده اسـت در               در حالي كه به نظر مي       بالمي
 و به بالكن رديف دوم نگاه كرد كه در آن شانزده مجسمة برنزي از              اش چرخيد  صندلي

  »بيني؟ موسي رو مي«. باال به آنها خيره شده بودند
  ».بله«. برنز مشهور كتابخانه از موسي نگاه كردلنگدان به مجسمة 

  ».اون شاخ داره«
  ».دونم مي«
  » شاخ داره؟چرادوني  اما مي«

موسـيِ بـاالي    . برد ها از اينكه برايش سخنراني كنند لذت نمي         لنگدان مثل اكثر معلم   
 - تصوير مسيحي از موسي شاخ داشتند      هزارانسر آنها به همان دليلي شاخ داشت كه         

متن عبري اصلي آن موسي را به عنوان        . طر ترجمة نادرستي از كتاب اكسودوس     به خا 
پوست صورتي كه با پرتوهـايي   «-توصيف كرده بود» karan ohr panav«داشتن 

التين انجيل را به        اما وقتي كليساي كاتوليك روم ترجمة رسمي       -»درخشيد از نور مي  
 cornuta esset«و آن را  صـيف موسـي را خـراب كـرد    وجـود آورد، متـرجم آن تو  

factes sua « از آن زمـان بـه بعـد،    » .دار بـود  صورت او شاخ«ترجمه كرد، به معني
 قـاس هاي انجيل وفـادار نماننـد ت   سازان، از ترس اينكه اگر به كتاب       نقاشان و مجسمه  

  . دهند، شروع به نشان دادن موسي با شاخ كردند آن را پس مي
 1يه ترجمة نادرست كه توسط سنت ژروم      . باه ساده بود  اون يه اشت  «: لنگدان جواب داد  

. بالمي تحت تأثير قرار گرفـت     » .در حدود سال چهارصد بعد از ميالد مسيح انجام شد         
موسـيِ بيچـاره بـراي تمـام تـاريخ          ... اش اينه كه   و نتيجه . يه ترجمة نادرست  . دقيقا«
  ».شكل شده بد

                                                 
1. Saint Jerome   
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دان در كـودكي از ديـدن مجـسمة    لنگ. راه خوبي براي تعبير آن بود  » بد شكل شدن  «
اي رومي سنت پيتر قرار گرفتـه  كه در مركز كليس  ،ميكل آنژ » دار موسيِ شاخ «شيطاني  

   .بود، وحشت كرده بود
دار اشاره كردم كـه نـشون بـدم          من از اين جهت به موسيِ شاخ      «: بالمي اكنون گفت  

  ».تونه تاريخ رو بازنويسي كنه چطور تنها يه كلمه سوء تفاهم مي
هاي دست اولي آموختـه بـود بـا خـودش            نگدان كه چند سال پيش در پاريس درس       ل

جـام  : سن گريل . دونه تو داري اينا رو براي كسي ميگي كه خودش همه رو مي           : گفت
   .خون سلطنتي: سنگ ريل. مقدس
» افـسانه «در مورد هرم فراماسوني، مردم نجواهايي رو راجع به يـه        «: ادامه داد   بالمي
  افسانة هرم فراماسـوني مثـل يـه اسـطوره بـه نظـر              . ن تصور پايدار موند   و اي . شنيدن

. اين كلمه سوء تعبير شده بود     . كرد اي اشاره مي   اما كلمة افسانه به چيز ديگه     . رسيد مي
تونـه در مخفـي نگـه داشـتن      زبـان مـي  «. لبخنـدي زد » .تاليسماندرست مثل كلمة   

  ».حقيقت خيلي ماهر باشه
  ».كني  ميگيجمنو درسته، اما تو داري «
 كليـدي  - داره1ها، يه راهنما و مثل همة نقشه. رابرت، هرم فراماسوني يه نقشه است  «

. بستة مكعب شكل را گرفت و آن را باال برد           بالمي» .گه چطور بخونيش   كه بهت مي  
گه چطـور قدرتمنـدترين    كليديه كه بهت مي. بيني؟ اين سرپوش راهنماي هرمه     نمي«

اي كه مخفيگـاه بزرگتـرين گنجينـة نـوع بـشر رو           نقشه... بخونيشيء روي زمين رو     
  ». دانش گمشدة اعصار-كنه آشكار مي

  .لنگدان ساكت ماند
يـه  ... همينهكنم كه هرم فراماسوني بلند تو فقط         من فروتنانه قبول مي   «: گفت  بالمي

اونقـدر بـاال    . سنگ ساده كه سرپوش طالييش اونقدري باال ميره كه خدا لمسش كنه           
  ».تونه دستش رو به پايين دراز كنه و لمسش كنه كه يه مرد روشنفكر مي

  .تا چند ثانيه سكوتي بين آن دو به وجود آمد
اي ديـد مـوجي از هيجـان در خـود      لنگدان وقتي به هرم نگاه كرد و آن را در نور تازه   

  »...خيلي...اما اين رمز«. چشمانش دوباره به سمت رمز فراماسوني رفت. احساس كرد
                                                 

  .  غير از افسانه، به معني راهنما و عالئم و اختصارات يك نقشه هم مي باشدLegendدر انگليسي كلمة .  1
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  »ساده است؟«
  ».و كشف رمز كنهتونه اين  ميهر كسيتقريبا «. لنگدان به تأييد سر تكان داد

پس بهتـر نيـست مـا رو روشـن          «. لبخندي زد و مداد و كاغذي به لنگدان داد          بالمي
  »كني؟

لنگدان احساس بدي در مورد خواندن اين رمز داشت، ولـي بـا اينحـال بـا توجـه بـه                     
عالوه بـر ايـن، حكـاكي هرچـه        . رسيد امانت پيتر به نظر مي    شرايط، خيانتي جزئي در     

چه ... توانست تصور كند كه اصال مخفيگاه سرّي چيزي را آشكار كند           گفت، او نمي   مي
  . هاي تاريخ برسد به يكي از بزرگترين گنجينه

  كـرد بـه    لنگدان مداد را از بالمـي گرفـت و آن را در حـالي كـه رمـز را بررسـي مـي                  
با اين وجـود،    . د و كاغذ نداشت   رمز آنقدر ساده بود كه او نيازي به مدا        . زد مياش   چانه
كنـد و بنـابراين فرمانبردارانـه مـداد را           خواست مطمئن شود كه هيچ اشتباهي نمي       مي

كليـد از   . ترين كليد كشف رمز فراماسوني را نوشت       روي كاغذ قرار داد و پيش پا افتاده       
 و الفبايي به ترتيـب در ميـان         -و دو تا منقوط    دو تا ساده     -شد چهار شبكه تشكيل مي   

هـم شـكل    » حصار«يا  » خانه«هر يك از حروف الفبا داخل يك        . آنها قرار گرفته بود   
  . شد براي آن حرف تبديل مينمادي  به حصارهاشكل هر كدام از . قرار داشتند

  . كه تقريبا بچگانه بوداين طرح آنقدر ساده بود
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او با اطمينان از اينكه كليـد كـشف رمـز           . اردستي خود نگاهي كرد   لنگدان دوباره به ك   
درست است، اكنون توجهش را دوباره بـه رمـزي كـه روي هـرم حكـاكي شـده بـود           

كـرد ايـن بـود كـه شـكل           براي كشف رمز آن، تنها كاري كه بايد مـي         . معطوف كرد 
   .منطبق را در كليد كشف رمز خود پيدا كند و حرف را داخل آن بنويسد
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لنگـدان فـورا    . ا يك جـام بـود     اولين كاراكتر روي هرم شبيه يك پيكان رو به پايين ي          

در قسمت پايين سمت چپ قرار گرفته      . شكل را در كليد كشف رمز پيدا كرد        جامقطعة  
  .  را گرفته بودSبود و دور حرف 

  . را نوشتSلنگدان حرف 
اين شـكل در    . ش را نداشت  داري بود كه سمت راست      مربع نقطه  ، روي هرم  نماد بعديِ 

  . قرار گرفته بودOهاي كشف رمز دور حرف   خانه
  . را نوشتOحرف 

  . قرار گرفته بودEسومين نماد يك مربع ساده بود كه دور حرف 
  . را نوشتEلنگدان حرف 

SOE...  
هـا را كامـل    لنگدان همينطور ادامه داد و سرعت خود را زيادتر كرد تا اينكه كل خانـه            

  .كرد
  . ، وقتي لنگدان به ترجمة تمام شدة خود نگاه كرد، آهـي از سـر گيجـي كـشيد                  اكنون

    .تونم به اين بگم لحظة اكتشاف نمي
دونـي، پروفـسور،     همونطـور كـه مـي     «. شـد  ديده مي   لبخند كمرنگي در چهرة بالمي    

  ».رازهاي باستاني فقط به كساني كه به درستي تعليم ديدن اختصاص داره
  . من صالحيتش رو ندارماهراظ» .درسته«: تگف  لنگدان با اخمي
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  50فصل 
  

 در النگلـي ويرجينــا همــان رمــز  CIAاي زيرزمينـي در اعمــاق مقــر اصــلي   در اداره
تحليلگـر ارشـد    . درخـشيد  فراماسوني شانزده كاراكتري بر روي مانيتور با كيفيتي مـي         

OS  رد كه ده دقيقه پـيش توسـط     ك  تنها نشسته بود و به تصويري نگاه مي        1، نوال كِي
  . رئيسش، اينوئه ساتو براي او ايميل شده بود

 سـاتو اصـال اهـل    مـدير دانست كه شوخي نيـست؛    البته نوال مي  اين يه جور شوخيه؟     
اختيـار بـاالي نـوال در       . شوخي نبود و وقايع امشب همه چيز بودند جز مسئلة شـوخي           

 روي دنياي تاريك قـدرت بـاز كـرده     چشمان او را بهادارة امنيتي با ديدي همه جانبه    
اما آنچه او در بيست و چهار ساعت گذشته ديده بـود عقيـدة او را بـراي هميـشه            . بود

  .   نسبت به رازهايي كه در اختيار افراد قدرتمند بود تغيير داده بود
: اش تلفن را درِ گوش خود گرفته بـود بـه سـاتو گفـت     نوال اكنون در حالي كه با شانه      

  اش  بهرحـال، مـتن كـشف شـده       . حكاكي در واقع همون رمز فراماسونيه     . يسبله، رئ «
اش  او به رمز كشف شده    » .اي از حروف تصادفي باشه     رسه شبكه  به نظر مي  . بي معنيه 
  .نگاه كرد

  
  

                                                 
1. Nola Kaye  
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  ». گفته باشهچيزيبايد يه «: ساتو با اصرار گفت
  ».داشته باشماز رمز داشته باشه كه من ازش خبر ن  مگه اينكه يه الية دومي«

  »خودت هيچ حدسي نزدي؟«: ساتو پرسيد
 -تـونم كارهـاي معمـول رو انجـام بـدم           يه ماتريس مبتني بر شبكه است، پس مـي        «

  صـفحة  دم، مخـصوصا اگـه يـه      اما قولي نمـي -ويجينير، گريل، شبكه، و از اين قبيل    
  ». باشهيه رويه

  » اشعة ايكس چي؟تصوير. سريع هم انجامش بده. توني انجام بده هر كاري مي«
 كه تصوير اشـعة ايكـس امنيتـي         اش را به سمت سيستم ديگري چرخاند       نوال صندلي 

ساتو درخواست اطالعات در مـورد چيـزي را         . داد استانداردي را از يك كيف نشان مي      
طبيعتا، . رسيد يك هرم كوچك داخل جعبة مكعب شكلي باشد         داده بود كه به نظر مي     

آمـد مگـر اينكـه از پلوتونيـوم          يت ملّي به حـساب نمـي      يك شئ دو اينچي مسئلة امن     
از چيزي تقريبا بـه     . اين يكي از پلوتونيوم ساخته نشده بود      . شده ساخته شده باشد    غني

  . همان اندازه موحش ساخته شده بود
نوزده مميز سه گـرم در سـانتيمتر        . نتيجة تحليل تراكم تصوير قطعي شد     «: نوال گفت 

  ».خيلي باارزشهخيلي . طالي خالصه. مكعب
  »اي هم هست؟ چيز ديگه«
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ي رو روي سطح هرم طاليي مـشخص        ا  اسكن تراكم، اختالالت جزئي   . در واقع، بله  «
  ».از قرار معلوم يه متني روي طال حكاكي شده. كرد

  »؟ چي نوشته؟جدي«: ساتو با لحني اميدوار گفت
 با فيلتر وضـوحش     كنم دارم سعي مي  . رنگه اش شديدا كم   نوشته. تونم بگم  هنوز نمي «

  » .رو ببرم باال، اما كيفيت توي تصوير اشعة ايكس زياد جالب نيست
  ».وقتي چيزي گير آوردي باهام تماس بگير. خيلي خب، به تالشت ادامه بده«
  ».بله، خانم«
تمام چيزهايي رو كه طـي بيـست و       «. لحن ساتو به لحني شوم تبديل شد      » و، نوال؟ «

 تـصاوير هـرم سـنگي و سـرپوش طاليـي در       ز جملـه  اچهار ساعت گذشته فهميدي،     
مستقيما . نبايد اينها رو با كسي در ميان بذاري. بندي شدن  باالترين درجات امنيتي رده   

  ».خوام مطمئن بشم كه حرفم رو فهميدي مي. دي به خودم گزارش مي
  ».البته، خانم«
  .ساتو تلفن را قطع كرد» .منو در جريان بذار. خوبه«

او در  . آلود به صـفحة كـامپيوتر نگـاه كـرد          را ماليد و با چشماني خواب     نوال چشمانش   
دانـست كـه تـا       طول سي و شش ساعت گذشته اصال نخوابيده بود و خيلي خوب مي            

  .موقعي كه اين بحران به پايان نرسد دوباره نخواهد خوابيد
  .هر چي كه باشه

 كنـار   CIAش  ، چهـار متخـصص عمليـات سـياهپو        كـاپيتول در مركز بازديدكنندگان    
اي سگ كه منتظر شكار هستند حريـصانه بـه    ورودي تونل ايستاده بودند و مثل دسته   

  . سو خيره شده بودند باريكة نور كم
در حـالي كـه     . ساتو كه تازه تلفنش را بعد از تماسي قطع كرده بود به آنها نزديك شد              

أموريتتون آقـايون، پارامترهـاي مـ   «: هنوز كليدهاي معمار را در دسـت داشـت، گفـت       
  »براتون روشنه؟

اولي يه هـرم سـنگي      .  هدف داريم  دو تا ما  . بله«: مأموري كه رهبر آنها بود جواب داد      
يه بستة مكعب شكل مشابهه، به        دومي. حكاكي شده است، به بلندي تقريبا يك فوت       

  ».هر دوشون آخرين بار توي كيف رابرت لنگدان ديده شدن. طول تقريبا دو اينچ
  »سؤالي نداريد؟. اين دو تا شئ بايد سريع و سالم به دست بيان. درسته«: ساتو گفت
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  »پارامترهاي اعمال زور؟«
. تپيـد  با يك استخوان به او ضربه زده بـود مـي            اي كه بالمي   شانة ساتو هنوز از ناحيه    

  ».همونطور كه گفتم، به دست آوردن اين دو شئ در باالترين درجة اهميت قرار داره«
  . چهار مرد چرخيدند و وارد تاريكي تونل شدند».مفهوم شد«

  .ساتو سيگاري روشن كرد و ناپديد شدن آنها را تماشا كرد
 كاترين سالومون هميشه با احتياط رانندگي كرده بود، اما اكنون بـا سـرعتي بـيش از                 

پاي لرزانش تـا    . نود مايل در ساعت كوركورانه در بزرگراه سوييتلند در حال راندن بود           
. كم افزايش يافـت    يلِ كامل پدال گاز را تا آخر گرفته بود تا اينكه وحشتش كم            يك ما 

  . اكنون متوجه شد كه لرزش غيرقابل كنترل بدنش ديگر صرفا به خاطر ترس نيست
  .زنم دارم يخ مي

شد و مثل بادي قطبـي بـه    اش داخل مي  هواي زمستاني شب از ميان پنجرة خرد شده       
او دستش را بـه طـرف       . خت شده بودند  جوراب پوشش كر  پاهاي  . زد بدنش تازيانه مي  

وقتـي ايـن   . داشت دراز كـرد  هاي زاپاسش كه آنها را زير صندلي مسافر نگه مي     كفش
كرد، كبودي روي گلويش، جايي كه دست قدرتمند مـرد دور گـردنش قفـل     كار را مي  

  . شده بود از درد تير كشيد
اهتي بـا جنـتلمن مـو بلونـدي كـه      مردي كه شيشة ماشين او را شكسته بود اصال شب         

موهاي زبـر و پوسـت      . شناخت نداشت  كاترين او را به اسم دكتر كريستوفر آبادون مي        
اش  كـرده   سر تراشيده، سينة برهنه، و صورت گريم  . اش ناپديد شده بودند    صاف و برنزه  

  .اي آشكار شده بود به شكل پردة نقاشي خالكوبي شده
  د كــه در ميــان زوزة بــادي كــه از بيــرون پنجــرة كــاترين دوبــاره صــداي او را شــني

  كـاترين، بايـد ده سـال پـيش    . كـرد  شد در گوشـش نجـوا مـي       اش شنيده مي   شكسته
   .همون شبي كه مادرت رو كشتم... كشتمت  مي

خودش . به خود لرزيد از ترس   كاترين كه هيچ شك و ترديدي برايش باقي نمانده بود           
هيچوقت هـم   . ر چشمان او بود از ياد نبرده بود       ي را كه د   ا   هرگز خشونت شيطاني   .بود

شليكي كه اين مرد را كـشته و از روي          . صداي تك شليك برادرش را از ياد نبرده بود        
ها  صخرة بلندي به داخل رودخانة يخ زدة زير پايش انداخته بود، جايي كه به ميان يخ               

ها دنبـال او گـشته    مأموران تجسس تا هفته. فرو رفته بود و هرگز روي آب نيامده بود    
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بودند و هيچوقت جسد او را پيدا نكرده بودند و سرانجام نتيجه گرفته بودند كه جريان                
  .  برده است1آب او را به خليج چسپيك

  .اون هنوز زنده است. كردن اونا اشتباه مي: دانست كه او اكنون مي
  . و برگشته

دقيقـا  . ن را در بر گرفت    با به ياد آوردن اين خاطرات احساس هراس و آشفتگي كاتري          
   كــل -كــاترين، پيتــر، و مادرشــان. روز كريــسمس. نزديــك بــه ده ســال پــيش بــود

 در عمارت سنگي بزرگشان در پوتوماك، كـه در ملـك دويـست جريبـي                -اش خانوده
  . اي در كنار آن جاري بود جمع شده بودند پوشيده از درختي واقع شده بود كه رودخانه

كرد و طبق عـادت      كوشانه در آشپزخانه كار مي     ادرشان سخت همانطور كه رسم بود، م    
حتي در سن هفتـاد و پـنج سـالگي، ايزابـل     . پخت تعطيالت براي دو فرزندش غذا مي 

سالومون آشپز قابلي بود و امشب بوي گوشـت برشـتة گـوزن، سـوپ هـويج، و پـورة         
در . ده بود انداخت در سرتاسر خانه پخش ش      زميني با سير كه دهان آدم را آب مي         سيب

كرد، كاترين و برادرش در گلخانه نشسته بودند و در        حالي كه مادر ضيافت را آماده مي      
   بحـث  - رشـتة جديـدي بـه نـام علـوم نوتيـك      -مورد جديدترين دلبـستگي كـاترين   

علوم نوتيك كه تركيب نامحتملي از فيزيك ذرات جديد و تصوف باسـتاني             . كردند مي
  .را به سوي خود جذب كرده بود ذهن كاترين يبود، به طور قطع

  .رويارويي فيزيك با فلسفه
توانـست    و مـي كـرد  كاترين دربارة آزمايشاتي كه در سر داشت براي پيتر تعريـف مـي     

شـد كـه     كاترين به خصوص از ايـن خوشـحال مـي         . كنجكاوي را در چشمان او ببيند     
ايـن  كريسمس امسال يك چيز مثبت را براي فكر كردن بـه بـرادرش بدهـد، چـون                  

  .تعطيالت همچنين به يادآور دردناكي از مصيبتي ناگوار تبديل شده بود
  .    2پسر پيتر، زاكاري

  خــانوادة آنهــا . تولــد بيــست و پــنج ســالگي بــرادرزادة كــاترين آخــرين تولــدش بــود
رسيد كه برادر او سـرانجام اكنـون    هاي زيادي را متحمل شده بود و به نظر مي      سختي

زاكاري نوجواني سركش، عـصباني، شـكننده و   . گرفت را ياد ميداشت دوباره خنديدن    

                                                 
1. Chesapeake   
2. Zachary   
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بـا وجـود تربيـت ممتـاز و بـسيار         . دست و پا چلفتي بود كه دير به بلـوغ رسـيده بـود             
رسيد كه اين پسر عزم خود را جـزم كـرده            آميزي كه از او شده بود، به نظر مي         محبت

 شده بـود  ة ابتدايي اخراج    او از مدرس  . سالومون جدا كند  » تشكيالت«بود كه خود را از      
هـاي همـه     كرد و از تـالش      شركت مي  خوري  ي مشروب ها ها و پارتي   و مدام در جشن   

  . كرد آميز و استوار او دوري مي جانبة والدينش براي هدايت محبت
  .   اون قلب پيتر رو شكست

قبل از تولد هجده سالگي زاكاري، كاترين كنار مادر و برادرش نشسته بود               مدت كمي 
شد نگه دارند يا     تر مي  هاي آنها دربارة اينكه ارث زاكاري را تا زماني كه بالغ           و به بحث  

 مقدار  -اي در ميان خانواده     سنت چندصد ساله   -ها ميراث سالومون . نه گوش كرده بود   
ها را به هر يك از فرزندان سـالومون در تولـد    اي از ثروت سالومون بسيار سخاوتمندانه 

 آغـاز ها معتقـد بودنـد كـه دادن ارث در            سالومون. داد صاص مي اش اخت  هجده سالگي 
عالوه بر اين، گذاشتن مقدار كالنـي از        .  زندگي پايانكند تا    زندگي كمك بيشتري مي   

ها در دستان زادگان جوان پر شـور و اشـتياق، بـه كليـد رشـد ثـروت                    ثروت سالومون 
  .  خانودگي آنها تبديل شده بود

گفت كه دادن چنين مبلغ زيادي پول بـه پـسر            ر كاترين مي  بهرحال، در اين مورد، ماد    
  .پيتر با اين حرف مخالف بود. اش كار خطرناكي است پيتر با آن وضع آشفته

ايـن  . ميراث سالومون، يه سنت خانوادگيه كه نبايد شكـسته بـشه          «: برادر او گفته بود   
  ».پذيري كنه  زاكاري رو مجبور به مسئوليتتونه ميپول 

  .برادرش اشتباه كرده بودمتأسفانه، 
يـك از    اي كه زاكاري پول را دريافت كرد، از خانواده جدا شد و بدون اينكه هيچ               لحظه
بعـد از چنـد مـاه سـر از روزنامـه      . هايش را با خود ببرد از خانه ناپديد شده بـود      دارايي
  :درآورد

  
  . زندگي مرفه عياش ميليونر در اروپا

هـاي   عكـس . بردند زگي و زندگي فاسد زاكاري لذت مي      ها از نوشتن دربارة هر     روزنامه
ها قابل تحمـل   هاي تفريحي و مست كردن در ديسكوها براي سالومون      پارتي در قايق  

انگيز به ترسناك تبديل شـدند وقتـي         هاي نوجوان خودسر آنها از حزن      نبود، اما عكس  
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 اروپاي شرقي   ها گزارش كردند كه زاكاري در حال حمل كوكائين در مرزي در            روزنامه
   .سالومون ميليونر در زنداني در تركيه : دستگير شده است

 يك بازداشتگاه نامطبوع درجه اف كـه در      - بود 1 نام زندان سوگانليك   آنها فهميدند كه  
پيتر سالومون، كه براي امنيت پسرش      .  خارج از استانبول واقع شده بود      2منطقة كارتال 

خاطر كاترين دست خـالي   برادر پريشان.  را آزاد كندترسيد، به تركيه پرواز كرد تا او       مي
تنهـا خبـر   . برگشت، در حالي كه حتي اجازة مالقات با زاكاري را هم به او نداده بودند              

كـا داشـتند     در وزارت امور خارجة آمري     هاي بانفوذ سالومون   اميدبخش اين بود كه رابط    
  . پس بدهندتر به كشور خودشان  كردند كه او را هر چه سريع كاري مي

صـبح روز  . المللي هولناك دريافت كرد بهرحال، دو روز بعد، پيتر يك تماس تلفني بين       
   .وارث سالومون در زندان به قتل رسيد: ها اعالم كردند بعد، تيتر روزنامه

اي همة آنهـا     ها به طرز سنگدالنه    هايي موحش بودند و رسانه     هاي زندان عكس   عكس
همـسر  . هـا پخـش كردنـد       خصوصي سالومون  تدفين مراسم   ها بعد از    را، حتي تا مدت   

پيتر به خاطر قصور او در آزاد كردن زاكاري هرگز او را نبخشيد و ازدواج آنها شش ماه          
  . پيتر از آن زمان به بعد تنها مانده بود. بعد خاتمه يافت

دور سر و صدا بـراي كريـسمس    سالها بعد بود كه كاترين، پيتر، و مادرشان، ايزابل، بي  
شد، اما به تـدريج بـا    درد و رنج هنوز در ميان خانوادة آنها احساس مي. هم جمع شدند  

اكنـون در حـالي كـه مادرشـان ضـيافت           . رفـت  گذشت از ميـان مـي      هر سالي كه مي   
در . شد تق خوشايند ظروف از آشپزخانه شنيده مي       كرد صداي تق   سنتيشان را آماده مي   

بردند و در مورد     د از خوردن پنير پخته شده لذت مي       ميان گلخانه، پيتر و كاترين داشتن     
  .كردند تعطيالت گفتگو مي

  .شنيده شداي  سپس صداي كامال غيرمنتظره
  ».ها سالم، سالومون«: اي از پشت سر آنها گفت صداي نجواگونه

كاترين و برادرش وحشت زده چرخيدند و هيكلي بزرگ و عضالني را ديدنـد كـه بـه                  
 اسكي سياه زده بود كه تمـام صـورتش را           نقاباو يك   . گذاشت داخل گلخانه قدم مي   

  . درخشيدند پوشانده بود به غير از چشمانش كه با برقي وحشيانه مي

                                                 
1. Soganlic  
2. Kartal   
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  »!چطور وارد اينجا شدي؟! تو كي هستي؟«. پيتر در يك آن بلند شد و ايستاد
اون بهم گفت كه ايـن كليـد        . شناختم من پسر كوچولوت، زاكاري رو توي زندان مي       «

. را بـاال گرفـت و مثـل ديـوي لبخنـد زد              غريبه يك كليـد قـديمي     » .كجا قايم شده  
  ».تا حد مرگ كتكش بزنمدرست قبل از اينكه «

  .دهان پيتر از تعجب باز ماند
  ».بشين«. تير پديدار شد و مستقيم به سمت سينة پيتر نشانه رفت يك هفت

  .اش افتاد پيتر به پشت روي صندلي
در پشت نقاب، چشمان    .  اتاق شد، كاترين سر جايش خشكش زد       وقتي مرد كامال وارد   

  .هار حالتي وحشي داشتند  مرد مثل چشمان يك حيوان
! هـي «: خواست به مادرش در آشپزخانه هشدار بدهـد، داد زد          پيتر طوري كه انگار مي    

  »!خواي بردار و برو بيرون هر كي هستي، هر چي مي
  »خوام؟ كني من چي مي و فكر مي«. دمرد تفنگش را روي سينة پيتر پايين آور

  »-تونم ما توي خونه پول نداريم، اما مي. خواي فقط بگو چقدر مي«: سالومون گفت
من امشب براي اون . من براي پول نيومدم. به من توهين نكن«: هيوال خنديد و گفت  

  ».اون راجع به هرم برام گفت«. نيشخندي زد» .يكي حق تولد زاكاري اومدم
  هرم؟ كدوم هرم؟: ا وحشتي آميخته به گيجي با خود گفتكاترين ب

  ».زني  چي حرف ميازدونم  نمي«. اعتنا بود برادرش بي
  ات چـي رو نگـه       زاكـاري بهـم گفـت تـوي اتـاق مطالعـه           ! خواد منو گول بزني    نمي«

  ».همين حاال. خوام و ميمن اون. داري مي
   چـي حـرف     ازونـم   د نمـي . هـر چـي زاكـاري بهـت گفتـه، گـيج بـوده             «: پيتر گفـت  

  »!زني مي
حـاال  «. مزاحم برگشت و تفنگ را روي صورت كـاترين نـشانه گرفـت            » دوني؟ نمي«

  »چي؟
  »!خواي دونم چي مي نمي! بايد حرفم رو باور كني«. چشمان پيتر مملو از ترس شدند

يه بار ديگه بهم    «: او در حاليكه هنوز تفنگ را به سمت كاترين نشانه گرفته بود گفت            
و طبـق  «. لبخنـد زد » .گيرم خورم كه خواهرت رو ازت مي     اونوقت قسم مي  . گودروغ ب 

  »-چيزي كه زاكاري گفت، خواهر كوچولوت ارزشش برات خيلي بيشتر از همة
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 كـه آن را مـستقيم       -مادر كاترين در حالي كه با تفنگ شكاري سيترول برونينگ پيتر          
» چـه خبـره؟  اينجـا  «: رياد زدشد ف  وارد اتاق مي  -به سمت سينة مرد نشانه گرفته بود      

او بـا  .  و زن هفتاد و پنج سالة عصباني وقـت را تلـف نكـرد   مزاحم به سمت او چرخيد    
مزاحم به عقب تلوتلـو خـورد و        . ها را شليك كرد    اي از ساچمه   اي توده  صداي كركننده 

ها شليك كرد و وقتي افتاد و بـه          در همين حال وحشيانه با هفت تيرش در همة جهت         
تيـر از دسـتش      اي برخورد كرد شيشة پنجره را خرد كرد و موقع افتادن هفت            در شيشه 

  . افتاد
كاترين زمـين خـورده     . تيرِ رها شده شيرجه زد     پيتر بالفاصله حركت كرد و روي هفت      

خـداي مـن،    «. بود و خانم سالومون با شتاب به طرف او رفـت و در كنـارش زانـو زد                 
  »!؟يصدمه ديد

بيـرون از  . نفي تكان دادمالمت بند آمده بود سرش را به ع      كاترين كه از ترس زبانش      
دار چهار دست و پا بلند شده بود و داشـت بـه ميـان                اي خرد شده، مرد نقاب     شيشهدر  

پيتـر سـالومون   . دويد و در حال دويدن پهلوي خود را محكم گرفتـه بـود       ها مي  درخت
، و وقتي ديد حالشان     اند نگاهي به عقب كرد تا مطمئن شود كه مادر و خواهرش سالم           

  .تير را در دست گرفت و با سرعت به دنبال مزاحم رفت خوب است، هفت
» .خدا رو شكر كه حالت خوبـه «. لرزيد، دست او را گرفت    مادر كاترين در حالي كه مي     

ايـن  ! كـاترين؟ داره ازت خـون ميـره       «. سپس يكدفعه مادرش خودش را كنار كـشيد       
  »!شدي  تو زخمي! خونه

امـا دردي  . همـه جـاي او را در بـر گرفتـه بـود     . يك عالمه خون. ن را ديدكاترين خو 
   . كرد احساس نمي

  »!كنه كجات درد مي«. كاويد  وار بدن او را براي يافتن زخمي مادر كاترين ديوانه
  ».كنم دونم، من هيچي احساس نمي مامان، نمي«

او » ... من نيـست   مامان، اين خون  «. سپس كاترين منشأ خون را ديد و بدنش يخ كرد         
به كنار بلوز ساتن سفيد مادرش كه خون آزادانه از آن جاري شده بـود و يـك سـوراخ     

مـادرش بـا حـالتي كـه از همـه      . اشاره كرد كوچك پاره شده در آن به وجود آمده بود    
اش در هم رفت و بـه عقـب جمـع شـد،              چهره. بيشتر سردرگم بود به پايين نگاه كرد      

  .  به سراغش آمده بودطوري كه انگار تازه درد
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اش بر آن سـنگيني       وزن هفتاد و پنج سالگي     ناگهانصدايش آرام بود، اما     » كاترين؟«
  ».نيخبر ك يه آمبوالنس خوام مي«. كرد

وقتي به گلخانـه  . كاترين به سمت تلفن داخل راهرو دويد و براي كمك تماس گرفت           
. اي از خون افتـاده بـود       حركت در ميان بركه    برگشت، مادرش را در حالي يافت كه بي       

  . به طرف او دويد، خم شد، و بدن مادرش را در آغوش گرفت
دانست از موقعي كه صداي شليكي را از دور در ميان جنگـل شـنيده بـود                كاترين نمي 

، درِ گلخانه با شدت باز شد و برادرش، پيتر، در حالي كـه              سرانجام. چقدر گذشته است  
وقتي ديد كه كاترين در حـال       . ني وحشي وارد شد   هنوز اسلحه در دستش بود با چشما      

اش از غـم و   جانشان را در آغوش گرفتـه اسـت، چهـره      هق كردن است و مادر بي      هق
صداي فريادي كه در ميان گلخانه پيچيد صدايي بود كـه كـاترين             . اندوه در هم رفت   

  .   كرد هرگز آن را فراموش نمي
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  52فصل 
  

الت خالكوبي شدة خود را حس كند كه موقعي كه با سـرعت دور      توانست عض  ملخ مي 
  .             انداختند رفت موج مي  مي5دويد و به طرف درِ باز اتاقك محفظة  ساختمان مي

   .ش بشم آزمايشگاهواردبايد 
او نه تنها محل سـكونت ملـخ را        . ساز و همينطور مشكل  ... فرار كاترين غيرمنتظره بود   

او همان كسي    كه   دانست  ميو  ... دانست ن هويت حقيقي او را هم مي      دانست، اكنو  مي
  . يك دهه پيش به خانة آنها حمله كرده بوداست كه 

 تصاحب هرم رفتـه بـود،       سانتيمترياو تا چند    . ملخ هم آن شب را فراموش نكرده بود       
شـده  تر   قوي.  اما اكنون آماده بود    .من هنوز آماده نبودم   . اما سرنوشت مانعش شده بود    

هاي غيرقابـل    ملخ كه براي آماده شدن براي بازگشتش سختي       . بانفوذتر شده بود  . بود
. تصوري را متحمل شده بود، امشب مصمم بود كه باالخره سرنوشت خود را رقم بزند              

او يقين داشت كه قبل از به پايان رسيدن شب، به راستي خود را در حال خيره شـدن                   
  . خواهد يافتجان كاترين سالومون به چشمان بي

وقتي ملخ به در اتاقك رسيد، به خود اطمينان داد كه كاترين واقعا فرار نكرده است؛ او 
او خود را از ميان دهانه به داخل سر داد و با     . الوقوع طفره رفته بود    فقط از اتفاق حتمي   

سـپس بـه سـمت      . اطمينان طول مسير تاريك را پيمود تا اينكه پايش به فرش خورد           
ـ  . چيد و به طرف مكعب راه افتاد      راست پي   متوقـف   5دن روي در محفظـة      صداي كوبي
كند سكة ده سـنتي       و ملخ شك كرد كه احتماال نگهبان اكنون دارد سعي مي           شده بود 

  . وردبيارا كه او در صفحة كارت چپانده بود تا آن را از كار بيندازد در
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بيرونـي را پيـدا كـرد و        شد رسيد، صفحه كليد      وقتي ملخ به دري كه به مكعب باز مي        
او شمارة شناسايي شخصي تريش را وارد       . صفحه روشن شد  . كارت تريش را وارد كرد    

درخشيدند و وقتي وارد آن مكـان اسـتريل شـد، بـا              ها مي  همة چراغ . كرد و داخل شد   
ملـخ بـا    . حيرت چشمانش را به طرف آرايش خيره كنندة تجهيزات آنجـا تنـگ كـرد              

اش  د؛ او هم نوع خاص خودش از علـم را در زيـرزمين خانـه              قدرت فناوري بيگانه نبو   
  . و شب گذشته مقداري از آن علم ثمره داده بودداد انجام مي

  .   حقيقت
 تمام رازهاي مـرد     - كه به تنهايي در ميانه گير افتاده بود        - منحصر به فرد پيتر    تحديد

ازهايي كـه پيـشبيني    ملخ از برخي از ر  .تونم روحش رو ببينم    من مي . را افشا كرده بود   
 و برخي ديگر كه پيشبيني نكرده بـود، شـامل خبرهـايي دربـارة آزمايـشگاه و                  كرد مي

علـم داره نزديـك     : ملخ متوجه شده بـود كـه      . دهندة او باخبر شده بود     اكتشافات تكان 
     .دم كه راه رو براي افراد ناشايست روشن كنه و من اجازه نمي. ميشه

ه كار بردن علم براي پاسخ به سؤاالت فلسفي باسـتاني آغـاز             كار كاترين در اينجا با ب     
هـا   شنود؟ آيا زندگي پس از مرگ وجود دارد؟ انـسان           كسي دعاهاي ما را مي     .شده بود 

 در كمال شگفتي، كاترين به همة اين سؤاالت، و سؤاالت ديگر پاسخ داده              روح دارند؟ 
. برد انكارناپـذير بودنـد     ار مي هايي كه او به ك     شيوه. به طور قطعي  . به روش علمي  . بود

اگـر ايـن    . شـدند  ترين افراد هم به وسيلة نتايج آزمايشات او متقاعـد مـي            حتي شكاك 
كردند، تغييري اساسي در آگـاهي انـسان    شدند و عموميت پيدا مي اطالعات منتشر مي 

 آخرين وظيفة امـشب ملـخ،       .كنن كم راه خودشون رو پيدا مي      اونا كم . آمد به وجود مي  
  . دهند اش، اين بود كه مطمئن شود اين اتفاقات رخ نمي  از دگرگونيقبل

اش بـه او     وقتي ملخ در ميان آزمايشگاه حركت كرد، اتاق اطالعاتي را كه پيتر دربـاره             
اي سـنگين بـه دو واحـد ذخيـرة دادة            از ميـان ديوارهـاي شيـشه      . گفته بود پيدا كـرد    

 تصورش براي ملـخ سـخت   .ون گفتان كه ا دقيقا همونطوري . هولوگرافيك نگاه كرد  
هاي كوچك بتوانند مسير پيشرفت بشر را تغيير دهند، و بـا      بود كه محتويات اين جعبه    

  .دهنده بود اين وجود حقيقت همواره قدرتمندترين عامل تغيير
كرد، كارت تريش را درآورد      ملخ در حالي كه به واحدهاي ذخيرة هولوگرافيك نگاه مي         

. در كمال تعجب ديد كـه صـفحه روشـن نـشد           . تيِ در قرار داد   و آن را در صفحة امني     
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او اكنـون  . ظاهرا، دسترسي به اين اتاق اعتمادي بود كه به تريش دان داده نشده بـود         
وقتي اين يكـي    . كارتي را كه در جيب روپوش كاترين پيدا كرده بود از جيبش درآورد            

  .را وارد كرد صفحه روشن شد
او . شمارة شناسايي شخـصي كـاترين رو گيـر نيـاوردم          . ملخ با مشكلي روبرو شده بود     

خاراند،  اش را مي در حالي كه چانه  . شمارة شناسايي تريش را امتحان كرد، اما كار نكرد        
دانـست   مـي . عقب رفت و در پلكسي گلس را كه ضخامتش سه اينچ بود امتحان كرد             

كرد بـه    بايد نابود ميتواند آن را بشكند و درايوهايي را كه كه حتي با يك تبر هم نمي      
  . دست بياورد

  . ولي به هر حال، ملخ براي اين احتمال نقشه كشيده بود
هـايي   در داخل اتاق منبع برق، دقيقا همانطوري كه پيتر توصيف كرده بود، ملخ قفسه             

  هـاي بـزرگ اسـكوبا را در بـر           را پيدا كرد كه چندين استوانة فلزي شـبيه بـه مخـزن            
، و نماد جهاني مخصوص مواد قابـل        2، عدد   LHTها حروف    نهروي استوا . گرفتند مي

ها به پيل سوختي هيدروژني آزمايشگاه متصل شـده   يكي از قوطي  . اشتعال قرار داشت  
  . بود

هـاي ذخيـره را      ملخ آن يك قوطي را متصل نگه داشت و با احتياط يكـي از اسـتوانه               
 هـا   استوانه سپس يكي از     .ي كه كنار قفسه بود گذاشت     ا  پايين آورد و روي چرخ دستي     

را از اتاق منبع برق به بيرون غلت داد و آن را در طول آزمايشگاه به طرف در پلكسي                   
بـود،   اگرچه اين مكان يقينا به اندازة كافي نزديك مي        . گلس اتاق ذخيرة اطالعات برد    

 فـضاي كـوچكي بـين       -او متوجه نقطه ضعفي در درِ پلكسي گلس سنگين شده بـود           
  .   تير عمودي آن قرار داشتپايين در و 

 قوطي را با دقت به يك پهلو خواباند و لولة پالستيكي انعطاف پذير را               ،او در آستانة در   
مدتي طول كشيد تا زهوارهاي امنيتي را بردارد و بـه شـير اسـتوانه               . به زير در سر داد    

. ا باز كـرد   دسترسي پيدا كند، اما همين كه به آن دسترسي پيدا كرد، خيلي آرام، شير ر              
 از لوله خـارج و روي       با قلقل توانست مايع شفاف را ببيند كه        از ميان پلكسي گلس مي    
ملخ پخش شـدن آب روي زمـين را كـه بخـار از آن بلنـد                 . زمين اتاق انبار جاري شد    

هيدروژن تنها موقعي كه سرد بود به صـورت مـايع           . كرد تماشا كرد   شد و قلقل مي    مي
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گـازي كـه از    . كـرد  شد، شروع به جوش آوردن مي      ه گرم مي  ماند، و موقعي ك    باقي مي 
  .تر بود شد، حتي از مايع هم قابل اشتعال آن حاصل مي

  .  رو به ياد بيار1هايندنبرگ
راغ بـونزن را  ملخ اكنون با شتاب وارد آزمايـشگاه شـد و شيـشة پيـركس سـوخت چـ          

آن را تا   . اشتعال و در عين حال غيرقابل        يك نفت لزج و بسيار قابل اشتعال       -برداشت
ديد هيدروژن مايع هنـوز از        پلكسي گلس حمل كرد، و خوشحال بود از اين كه مي           درِ

شود و مايع جوشان داخل اتاق ذخيرة اطالعات سراسر كف زمـين را              قوطي جاري مي  
داشتند فرا   هايي را كه واحدهاي ذخيرة هولوگرافيك را نگه مي          پوشاند و پايه ستون    مي
شـد مـه سـفيد رنگـي از       كم به گاز تبديل مي     لي كه هيدروژن مايع كم    در حا . گيرد مي

  . مايع جوشان برخاست و فضاي كوچك را پر كرد
ملخ شيشة سوخت چراغ بونزن را بلند كرد و مقداري از آن را روي قـوطي هيـدروژن،        

 عقـب عقـب از      سـپس خيلـي بـا دقـت       .  داخل درز كوچك زيـر در ريخـت        ها، و  لوله
اي از نفـت را روي زمـين بـاقي        وقفه رفت و در حال رفتن جريان بي      آزمايشگاه بيرون   

  . گذاشت
سي بـود، امـشب بـه طـرزي      . در واشنگتن دي9112هاي  اپراتوري كه مسئول تماس 

و  فوتبال، آبجو، و يه قرص كامـل مـاه،     :او با خود انديشيد   . عادي سرش شلوغ بود    غير
اين . صفحه نمايش او ظاهر شد     باز هم تماس اورژانسي ديگري روي        همان لحظه در  

. در پمپ بنزيني در بزرگراه سوييتلند در آناكاستيا بـود          يكي از طرف يك تلفن عمومي     
  .احتماال يه تصادفه

  »وضعيتتون چيه؟. يك-يك-نه«: جواب داد
همين چند لحظه پـيش تـوي مركـز پـشتيباني مـوزة             «: زده گفت  صداي زني وحشت  

ده -دو-خيـابون شـمارة چهـل     ! يس رو بفرسـتيد   لطفا پل . اسميتسوني به من حمله شد    
  »!سيلور هيل رود

  »-شما بايد. خيلي خب، آروم باشيد«: اپراتور گفت
                                                 

 در 1937 در سال LZ129 Hindenburgكه در آن، يك كشتي هوايي هيدروژني به نام اشاره به فاجعة هايندنبرگ دارد .  1
 نفر از 35 نفر سرنشين آن 97شهر منچستر نيوجرسي به طور ناگهاني به آتش كشيده شد و در عرض يك دقيقه منهدم شد و از       

 .  آنها را به كام مرگ كشاند
 شمارة امور اورژانسي در آمريكا و كانادا .  2
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  هـايتز بفرسـتيد چـون فكـر          خوام چند تا مأمور هم بـه يـه عمـارت در كالورامـا              مي«
  »!كنم اونجا يه نفر برادرم رو گروگان گرفته مي

   .ماه كامل. اپراتور آهي كشيد
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  53فصل 
  

خواسـتم بهـت بگـم، ايـن هـرم           همونطور كه مي  «: گفت داشت به لنگدان مي     بالمي
  ».چيزهاي بيشتري از اونچه به چشم مياد داره

ي كـه در كيـف بـازش        ا  كرد كه هرم سنگي    لنگدان بايد تصديق مي   . ظاهرا همينطوره 
كـشف رمـزي كـه او از رمـز     . رسـيد  قرار گرفته بود اكنون به نظرش اسرارآميزتر مـي        

  .رسيد معنايي از حروف به نظر مي فراماسوني كرده بود شبكة به ظاهر بي
  . بي نظمي
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 كلمـات   -تا مدتي طوالني، لنگدان شبكه را بررسي كرد و براي يافتن اثري از مفهوم             
 در ميان حروف جستجو كرد، اما چيـزي  -مخفي، مقلوب، و خالصه هر گونه سر نخي     

   .نيافت
هاي زيادي    گفته ميشه كه هرم فراماسوني رازهاش رو پشت پرده        «: توضيح داد   بالمي

تـو ايـن    . هر وقت يه پرده رو كنار بزني، با يه پردة ديگه روبرو ميـشي             . كنه پنهان مي 
حروف رو آشكار كردي، ولي با اينحال تا موقعي كـه يـه اليـة ديگـه ازش برنـداري                    

. نجام اين كار فقط بر دارندة سرپوش معلـوم ميـشه       البته، روش ا  . گن هيچي بهت نمي  
 هم يه حكاكي داره، كـه بهـت ميگـه چطـور هـرم رو                سرپوشكنم كه    من گمان مي  

  ».كشف رمز كني
گفتـه بـود،      طبق آنچه بالمـي   . شكل روي ميز انداخت    لنگدان نگاهي به بستة مكعب    

 رمزي  -تندهس» رمز قطعه قطعه شده   «لنگدان اكنون فهميد كه سرپوش و هرم يك         
رمزشناسان جديد هميشه از رمزهاي قطعـه قطعـه شـده    . كه از وسط دو تكه شده بود   

  . كردند، هر چند ايـن تـدبير امنيتـي در يونـان باسـتان اختـراع شـده بـود                    استفاده مي 
خواستند اطالعات سرّي را ذخيره كننـد، آن را بـر روي يـك لـوح        ها، وقتي مي   يوناني

 و هـر تكـه را در مكـاني          كردنـد  د لوح را چند تكـه مـي       كردند و بع   سفالي حكاكي مي  
شـدند ميـشد     آوري مـي   ها جمـع   فقط زماني كه تمام اين تكه     . داشتند جداگانه نگه مي  
   كــه بــه آنهــا ســمبولون - ســفالي حكــاكي شــدهحالــواايــن گونــه . رازهــا را خوانــد

  . بود) نماد (سمبل در واقع منشأ كلمة امروزي -گفتند مي
 و   از هم جدا نگهداري شدن      نسلتا چندين   ابرت، اين هرم و سرپوش      ر«: گفت  بالمي

هـا بـه     بهرحال، امـشب تكـه    «. لحنش اندوهناك شد  » .امنيت رازها رو تضمين كردن    
ولي وظيفة  ... مطمئنم كه نبايد اين حرف رو بزنم      . طرز خطرناكي به هم نزديك شدن     

  ».هاي اين هرم به هم متصل نشن  ما اينه كه كاري كنيم تكه
داره سـرپوش و هـرم رو       . لنگدان متوجه شد كه حس درام بالمـي گـل كـرده اسـت             

توانست به طور كامل   او هنوز نمي   اي رو؟  يا يه چاشني و بمب هسته     ... كنه توصيف مي 
. رسيد كه اين موضوع اهميتـي نداشـته باشـد    را بپذيرد، اما به نظر مي      ادعاهاي بالمي 

 و حتي اگه اين حكاكي يه جورايي جـاي دانـش            حتي اگه اين هرم فراماسوني باشه،     «
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  گـن اعطـا     باستاني رو آشـكار كنـه، چطـور ممكنـه اون دانـش، قـدرتي رو كـه مـي                   
  »كنه، اعطا كنه؟ مي
 يه فرهنگي كـه مـدرك رو   -گفت كه قانع كردن تو كار سختيه پيتر هميشه بهم مي  «

  ».زني ترجيح ميده به گمانه
ـ    يعني مي «: ، گفت لنگدان كه اكنون صبرش تمام شده بود       و بـاور داري؟ بـا      گي تو اين

تـوني چنـين     چطور مي . تو يه آدم تحصيل كردة امروزي هستي      ... احترام بايد بگم كه   
  »چيزي رو باور كني؟

 احترام عميقي رو نـسبت بـه        فراماسونريپيشة  «: اي زد و گفت    لبخند صبورانه   بالمي
اد گرفتم كه هيچوقت ذهـنم رو       من ي . اونچه كه به درك بشر برتري داره به من داده         

  » .آسا به نظر مياد نبندم به روي تصوري كه صرفا به خاطر اينكه معجزه
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  54فصل 
  

بيـرون سـاختمان قـرار      ي كـه    ا  وار از جادة شني    ، ديوانه SMSCمأمور گشتي محوطة    
داخل دريافـت   او چند لحظه پيش تماسي را از افسري در          . داشت به سمت پايين دويد    

 و اينكـه يـك چـراغ         خراب شده اسـت    5 صفحه كليد محفظة     كرده بود كه گفته بود    
  .  اكنون باز است5هاي محفظة  داد كه درِ اتاقك نمونه امنيتي نشان مي

    !معلوم هست اينجا چه خبره؟
بـا خـود    .  در را در حالي ديد كه يكي دو فوت بـاز بـود             ها رسيد،  وقتي به اتاقك نمونه   

 چـراغ قـوه را از روي كمـرش          .اين در رو فقط از داخل ميشه بـاز كـرد          . عجيبه: گفت
او كه اصال ميلي بـه وارد       . هيچ. برداشت و نور آن را به درون سياهي محفظه انداخت         

 چراغ قـوه را    سپسهاي ناشناخته نداشت، فقط تا آستانة در جلو رفت و            شدن به مكان  
  -مت چپ انداخت، و بعد به سمتاز ميان دهانه داخل كرد، نور آن را به س

نگهبان احـساس كـرد     . دستاني پرزور كمرش را گرفت و او را به درون سياهي كشاند           
چـراغ  . مش رسيد بوي اتانول به مشا   . شود توسط نيرويي نامرئي به اطراف چرخيده مي      

  و قبل از اينكه حتي بفهمد چه اتفاقي افتاده است، مشتي به سفتيِ            قوه از دستش افتاد   
و از درد ناليـد     ... نگهبان روي زمين سيماني مچاله شد     . اش خورد   به جناق سينه   سنگ

  .در حالي كه پيكر بزرگ سياهي از او فاصله گرفت
اش كنارش افتاده بود و  چراغ قوه. نفس زدن افتاد نگهبان به پهلو دراز كشيد و به نفس

د يك جور قـوطي     رسي نور آن در طول زمين به سمت چيزي افتاده بود كه به نظر مي             
  . روي برچسب قوطي نوشته بود كه نفت سياه براي چراغ بونزن است. فلزي باشد
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 و شعلة نارنجي آن منظرة چيزي را كه زياد شـبيه يـك انـسان نبـود                  فندكي جرقه زد  
 قبل از اينكه مخلوق سينه برهنه زانو بزند و شعله را بـا زمـين                !خداي من . روشن كرد 

  . ديد تشخيص بدهد ي وقت كرد آنچه را كه ميتماس بدهد نگهبان به سخت
اي از آتش پديدار شد، از كنار آنها به آن سمت جهيد و با سرعت بـه                  بالفاصله، باريكه 

نگهبان با حالتي سردرگرم به عقب نگاه كرد، اما مخلوق          . درون فضاي خالي روانه شد    
وانـست راسـت    نگهبـان ت  . خزيد شب مي سياهي  داشت از ميان در باز اتاقك به درون         

. پيچيد چشمانش باريكة آتـش را دنبـال كـرد          بنشيند و در حالي كه از درد به خود مي         
، اما با تر از آن بود كه واقعا خطرناك به نظر برسد     شعله كوچك  !اين ديگه چه كوفتيه؟   

آتش ديگر فقط فضاي خالي تاريك را روشن        . اين حال او چيزي كامال وحشتناك ديد      
را تا ديوار عقبي رفته بود و اكنون در آنجـا يـك سـاختمان بلـوكي                 تمام راه   . كرد نمي

 را بـه نگهبـان    5هرگز اجازة ورود به محفظة      . سيماني بسيار بزرگ را روشن كرده بود      
  . دانست كه اين ساختمان بايد چه ساختماني باشد نداده بودند، اما او خيلي خوب مي

  .مكعب
  .آزمايشگاه كاترين سالومون

دانـست   نگهبان كه خوب مي   . به سمت در بيروني آزمايشگاه كشيده شد      شعله مستقيم   
كنـد،   ور مـي   رود و به زودي داخل را شعله       باريكة نفت احتماال تا زير در آزمايشگاه مي       

امـا وقتـي برگـشت تـا بـراي كمـك بـدود، وزش شـديد               . چهار دست و پا بلنـد شـد       
  .اي از هوا را كه از كنارش گذشت احساس كرد غيرمنتظره

  . را فرا گرفت5براي يك لحظة كوتاه، نور تمام محفظة 
 را از جـا  5ي را كه به باال فوران كرد و سقف محفظة           ا  نگهبان هرگز انفجار هيدروژني   

او باريـدن قطعـات شـبكة تيتـانيوم، تجهيـزات           . كند و صدها فوت به هوا بـرد نديـد         
ـ          ك از آسـمان را  الكتريكي، و قطرات سيليكون ذوب شدة واحدهاي ذخيـرة هولوگرافي

  . هم نديد
راند كه يكدفعه برق ناگهاني نور را در آينة          كاترين سالومون داشت به سمت شمال مي      

صداي غرش رعدآسـايي در ميـان آسـمان شـب شـنيده شـد و او را                  . جلوي خود ديد  
  .زده كرد وحشت

   آتش بازي؟ رداسكينز برنامة بين نيمه داره؟: با خود گفت
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 اي كـه از تلفـن       911هنـوز بـه تمـاس       او   . جاده معطوف كرد   او دوباره توجهش را به    
  .كرد خلوت پمپ بنزين گرفته بود فكر مي  عمومي

 بفرسـتند   SMSC را متقاعد كرده بود كه پليس را بـه           911كاترين با موفقيت اپراتور     
نطـور كـاترين اميـدوار بـود        ده تحقيـق كننـد، و همي      كر  تا دربارة يك مزاحم خالكوبي    

او همچنين به اپراتور اصرار كرد كه آدرس دكتر آبادون          . را پيدا كنند   تريش   دستيارش
كرد پيتر در آنجـا گروگـان گرفتـه شـده            هايتز را چك كنند، چون فكر مي        در كالوراما 

  .است
متأسفانه، كاترين نتوانسته بـود شـمارة تلفـن همـراه رابـرت لنگـدان را كـه آن را در                    

بنابراين اكنون، از آنجاييكـه هـيچ چـارة         . وردفهرست خود وارد نكرده بود به دست بيا       
رفت، چون   ديگري براي خود نديده بود، داشت با سرعت به طرف كتابخانة كنگره مي            

  .رود لنگدان به او گفته بود به آنجا مي
كاترين ديگـر  . افشاي وحشتناك هويت حقيقي دكتر آبادون همه چيز را تغيير داده بود   

دانست ايـن بـود      تنها چيزي را كه به طور يقين مي       . نددانست چه چيزي را باور ك      نمي
اش را كشته بود اكنون برادرش را گروگان گرفته          كه همان مردي كه مادر و برادرزاده      

تنها جوابي كه   خواد؟   اين ديوونه كيه؟ چي مي    . بود و آمده بود كه خود او را هم بكشد         
تر اين بود كـه چـرا    ن عجيب از اي  يه هرم؟ . آمد رسيد با عقل جور درنمي     به فكرش مي  

خواست آسيبي به او بزند، چرا همان        اين مرد امشب به آزمايشگاه او آمده بود؟ اگر مي         
روز در خلوت خانة خود اين كار را نكرده بود؟ چرا زحمت فرستادن پيام متني و خطـر                  

  نفوذ به آزمايشگاه او را به خود داده بود؟
ـ   ناگهان، آتش بازيِ داخـل آينـه       اي   و درخـشش اوليـه بـا منظـره         تـر شـد    اكاش تابن

ديد از خط درختـان بـاال         انفجاري نارنجي رنگ كه كاترين مي      -غيرمنتظره دنبال شد  
و هيچ جايي در    ...  انفجار با دود سياه غليظي همراه شد       !اين ديگه چي بود؟   . رفته است 

مـد چـه   او كه سردرگم شده بود، سعي كرد بفه.  رداسكينز نبود 1نزديكي زمين فداِكس  
درست در جنوب شرقي ... ي ممكن است در آن سوي آن درختان باشدا شركت صنعتي 

  .  بزرگراه
  . متوجه شدناگهانسپس، 

                                                 
1. FedEx  
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زد و دوبـاره سـعي       هاي تلفن همراهش را مـي      وارن بالمي در حالي كه با شتاب دكمه       
ـ              كرد با كسي كه مي     مي ود باشـد،   توانست به آنها كمك كند، هر كـسي كـه ممكـن ب

   . تماس بگيرد
كـرد بفهمـد    كرد، اما ذهنش پـيش پيتـر بـود و سـعي مـي      را تماشا مي  لنگدان بالمي 

حكاكي : گروگانگير پيتر به او دستور داده بود      . بهترين راه براي پيدا كردن پيتر چيست      
مـا بـا    ... اونوقت مخفيگاه بزرگترين گنجينة نوع بشر رو بهت ميگه        . رو كشف رمز كن   

   .ديم انجام ميمون رو  و معامله... يمهم مير
  . بودداده نشدهباز هم جوابي . با اخمي تلفن را قطع كرد  بالمي

حتي اگه بتونم به هر طريقي قبول كـنم كـه           . فهمم يه چيزي رو نمي   «: لنگدان گفت 
و اينكه اين هرم بـه طريقـي بـه محـل زيرزمينـي اون               ... اين دانش پنهان وجود داره    

  »من بايد دنبال چي بگردم؟ يه گنبد؟ يه سنگر؟. ..كنه اشاره مي
كارانه  سپس آهي از سر اكراه كشيد و با حالتي محافظه         . بالمي تا مدتي ساكت نشست    

رابرت، طبق اونچه در طول سالها شنيدم، هرم بـه مـدخل يـه پلكـان                «. صحبت كرد 
  ».مارپيچ منتهي ميشه

  »؟پلكان«
  ».به عمق چند صد فوتي...  ميشهيه پلكان كه به درون زمين منتهي. درسته«
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  .به جلوتر خم شد. كرد شنيد باور نمي لنگدان آنچه را كه مي
  ».شنيدم كه ميگن دانش باستاني در ته مدفون شده«

يه پلكان كه به عمق چندصد فـوتي        . رابرت لنگدان بلند شد و شروع به قدم زدن كرد         
وقت هيچكس تا حـاال ايـن       اون «.سي .اون هم توي واشنگتن دي    ... زمين پايين ميره  
  » پلكان رو نديده؟

  ».ظاهرا مدخل با يه سنگ بسيار بزرگ پوشانده شده«
اي كه با سنگ بزرگي پوشانده شده بـود از توصـيفات          تصور مقبره . لنگدان آهي كشيد  

 تـو وارن،  «. الگويي جـد همـة آنهـا بـود         اين هيبريد كهن  . مقبرة عيسي در انجيل بود    
  »كنه وجود داره؟  زمين راه پيدا ميداخلرّي كه به معتقدي كه اين پلكان س

تـر قـسم    هـاي قـديمي   من تا حاال خودم شخصا نديدمش، اما چند تايي از فراماسون    «
  ».خواستم با يكي از اونا تماس بگيرم االن هم مي. خورن كه وجود داره مي

   . مطمئن نبود بعد از آن چه بگويد همچنان به قدم زدن ادامه دادكهلنگدان 
  نگاه وارن بالمـي   » .ذاري رابرت، تو وظيفة سختي در رابطه با اين هرم براي من مي           «

من هـيچ راهـي بـراي اينكـه مـردي رو            «. در ميان نور ماليم چراغ مطالعه تيزتر شد       
و بـا اينحـال     . خـواد بـاورش كنـه بلـد نيـستم          مجبور كنم چيزي رو باور كنه كه نمي       

  ». سالومون بفهميات رو نسبت به پيتر اميدوارم وظيفه
    .بله، وظيفة من اينه كه بهش كمك كنم: لنگدان انديشيد

خوام هم  نمي. كنه اعتقاد داشته باشي خوام به قدرتي كه اين هرم آشكار مي      ازت نمي «
 به اين اعتقـاد  خوام مياما ازت . به پلكاني كه فرضا به اون راه داره اعتقاد داشته باشي       

حاال هر چي   ... قي تعهد داري كه از اين راز محافظت كني        داشته باشي كه از نظر اخال     
پيتر سرپوش رو   «. بالمي به بستة مكعب شكل كوچك اشاره كرد       » .خواد باشه  كه مي 

كني و پنهان نگهش     هاش پيروي مي    كه تو از خواسته    ه چون عقيده داشت   هبه تو سپرد  
ني فدا كـردن زنـدگي      و االن بايد دقيقا همون كار رو بكني، حتي اگه به مع           . داري مي

  ».پيتر باشه
  »!چي؟«. لنگدان سر جايش ايستاد و به طرف او چرخيد

اگه خودش هم بـود     «. اي دردمند اما مصمم همانطور نشسته باقي ماند        با قيافه   بالمي
پيتر وظيفـة خـودش رو   . اون رفته. تو بايد پيتر رو فراموش كني     . خواست همين رو مي  
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حاال هم وظيفة تو اينه كه      .  هرم نهايت تالشش رو كرد     انجام داد و براي محافظت از     
  ».كاري كني زحماتش هدر نرن

حتـي اگـه   ! زني باورم نميشه كه داري اين حرف رو مي  «: لنگدان با اوقات تلخي گفت    
تو قسم خوردي كه    . اين هرم هر چي كه تو ميگي هست باشه، پيتر برادر فراماسونيته           

  » !فظت كني، حتي كشورتاي ازش محا فراتر از هر چيز ديگه
... يه فراماسون بايد برادر فراماسونيش رو فراتر از هر چيزي محافظت كنه      . نه، رابرت «

 دانش بزرگي كـه انجمـن بـرادري مـا بـراي تمـام نـوع بـشر ازش         -غير از يك چيز  
ي رو كه تاريخ بهش     ا  من چه معتقد باشم اين دانش گمشده توانايي       . كنه محافظت مي 
و . ره چه نه، عهد بستم كه اونو از دستان افراد ناشايـست دور نگـه دارم               اشاره كرده دا  

  ».حتي در مقابل زندگي پيتر سالومون... دوست ندارم اونو به هر كسي واگذار كنم
 از جملـه . دونـم  هـا مـي     مـن خيلـي راجـع بـه فراماسـون         «: لنگدان با عصبانيت گفت   

داي جونـشون بـه خـاطر يـه هـرم      ها براي ف ترينشون، و مطمئنم كه اين آدم      پيشرفته
ي كه به   ا  و مطمئن هم هستم كه هيچكدوم اونا به پلكان سرّي         . سنگي قسم نخوردن  

   ».اي در اعماق زمين پايين ميره اعتقادي ندارن سمت گنجينه
لنگدان » .دونه هر كسي همه چيز رو  نمي  . هايي هست، رابرت     دايره داخلهايي   دايره«

او، مثل همه، شـايعاتي     . كرد احساسات خود را كنترل كند     نفسش را بيرون داد و سعي       
چـه ايـن حـرف حقيقـت        . ها شنيده بـود    اي در ميان  فراماسون     دربارة محافل برگزيده  

وارن، اگـه ايـن هـرم و        «. نمـود  داشت چه نه در رابطه با اين وضعيت، نـامربوط مـي           
 وسـط   منـو پـاي   كنن، پس چـرا پيتـر        سرپوش واقعا راز نهايي فراماسوني رو افشا مي       

  ».چه برسه به قسمتي از يه دايرة دروني... كشيد؟ من حتي يه برادر هم نيستم
كنم دقيقا به همين خاطره كه پيتر تو رو براي محافظت از اون              دونم، و گمان مي    مي«

ها قرار گرفته، حتي اونايي كـه بـا          اين هرم در گذشته مورد هدف خيلي      . هانتخاب كرد 
داشـتن   انتخاب پيتر براي نگـه    . ه انجمن برادري ما نفوذ كردن     هاي ناشايست ب   انگيزه

  ».اي بود  از انجمن برادري انتخاب زيركانهخارج  دراون
  »تو خبر داشتي كه سرپوش پيش منه؟«: لنگدان پرسيد

بالمـي تلفـن   » .گفـت  گفت، فقط به يـك نفـر مـي    و اگه پيتر اصال به كسي مي      . نه«
و تا حاال كه نتونـستم باهـاش        «. يري مجدد را زد   گ همراهش را درآورد و دكمة شماره     
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خب، رابرت، «. او يك پيغام صوتي احوالپرسي گذاشت و قطع كرد    » .تماس برقرار كنم  
  ».و بايد يه تصميمي بگيريم. مثل اينكه من و تو در حال حاضر تنهاييم
دوني كه گروگانگير پيتـر      مي«.  شب 9:42. لنگدان به ساعت ميكي ماوسش نگاه كرد      

  ». اين هرم رو كشف رمز كنم و بهش بگم چي نوشتهامشبنتظره من م
هـاي بزرگـي بـراي        مردان بزرگي در طول تـاريخ از خودگذشـتگي        «. اخم كرد   بالمي

او اكنـون   » .من و تو هم بايد همين كار رو بكنيم        . محافظت از رازهاي باستاني كردن    
زود سـاتو از جـامون بـاخبر        ديـر يـا     . بايد به حركتمون ادامه بـديم     «: بلند شد و گفت   

  ».ميشه
تـونم   مـن نمـي   ! پس كاترين چي ميشه؟   «: خواست از آنجا برود، گفت     لنگدان كه نمي  

  ».باهاش تماس بگيرم، و اون هم ديگه زنگ نزد
  ».معلومه كه يه اتفاقي افتاده«
  »!تونيم همينطوري ولش كنيم بريم ولي نمي«

پيتـر رو هـم     ! ن رو فرامـوش كـن     كـاتري «: بالمي اكنون با لحني تحكم آميـز گفـت        
اي  مگه متوجه نيـستي، رابـرت، كـه وظيفـه    ! همه كس رو فراموش كن ! فراموش كن 

او چـشمانش را    »  تو، پيتر، كـاترين، خـودم؟      -بهت محول شده كه از همة ما مهمتره       
ما بايد يه جاي امن پيدا كنيم كه اين هرم و سرپوش            «. روي لنگدان ثابت نگه داشت    

  »-رو از
   .انداز شد لندي از برخورد فلز از سمت راهروي بزرگ طنينصداي ب

  ».زود اومدن«:  از ترس چرخيد و كفتمملوبالمي با چشماني 
ي بود كـه بالمـي روي       ا  ظاهرا صدا از طرف سطل فلزي     . لنگدان به سمت در چرخيد    

  .دارن ميان سراغمون. نردبان گذاشته بود و درهاي تونل را مسدود كرده بود
  . ور كامال ناگهاني، صدا دوباره پخش شدسپس، به ط

   .و دوباره
  .و دوباره
خانماني كه روي نيمكت مقابل كتابخانة كنگره نشسته بود چشمانش را ماليـد              مرد بي 

  .و به صحنة عجيب مقابلش نگاه كرد
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روي خلـوت قـرار گرفـت و در          رو پريد و روي پيـاده      وولووي سفيدي از روي لبة پياده     
زني جـذاب بـا موهـاي سـياه از          .  با صداي گوشخراشي ترمز كرد     مقابل ورودي اصلي  

 وقتـي مـرد      به محيط اطراف نگاه كرده بـود، و        ماشين پياده شده بود، با حالتي آشفته      
  »تلفن داري؟«: خانمان را ديده بود، فرياد زده بود بي

  . خانم، من يه لنگه چپ كفش هم ندارم
ها بـاال رفـت و بـه          ود، با سرعت از پله    زن، كه ظاهرا او هم متوجه اين موضوع شده ب         

ها رسيد، دستگيره را گرفـت       وقتي به باالي پله   . سمت درهاي اصلي كتابخانه راه افتاد     
  . پيكر را باز كند و نوميدانه سعي كرد يكي از سه در غول

  .كتابخونه تعطيله، خانم
حلقـه شـكل    هـاي     او يكـي از دسـتگيره     . دهد رسيد كه زن اهميتي نمي     اما به نظر مي   

سنگين را گرفت، به عقب كشيد، و بعد آن را رها كرد و دستگيره با صداي بلندي بـه                   
  .و دوباره. و دوباره. سپس دوباره اين كار را كرد. در برخورد كرد

  .واي، حتما نياز مبرم به كتاب داره: خانمان با خود گفت مرد بي
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االخره ديد كه درهاي برنزي بزرگ كتابخانه در مقـابلش بـاز            وقتي كاترين سالومون ب   
تمـام تـرس و     . شدند، احساس كرد سدي از احساسات در مقابلش شكسته شده اسـت           

  .ي كه امشب آن را مهار كرده بود يكدفعه بيرون ريختا سرگشتگي
پيكري كه در آستانة در كتابخانه قرار گرفته بود، وارن بالمي، دوست و محـرم اسـرار                 

كه در سايه قرار داشت بود كه كاترين از ديدنش   اما مرد پشت سر بالمي. برادرش بود 
وقتي با شتاب از در وارد      . اين احساس ظاهرا احساسي متقابل بود     . بسيار خوشحال شد  

  . از آسايش خاطر شدمملوشد و مستقيم به ميان آغوش لنگدان رفت چشمان او هم 
انداخت، بالمي در     ي بخش يك دوست قديمي    وقتي كاترين خودش را در آغوش تسل      

كاترين صداي كليك چفت شدن قفـل سـنگين را شـنيد و سـرانجام               . جلويي را بست  
اختيـار از چـشمانش جـاري شـد، ولـي در مقابـل آنهـا                 اشك بي . احساس امنيت كرد  

  .ايستادگي كرد
تـو حالـت    . چيـزي نيـست   «: لنگدان او را در آغوش خود نگه داشت و به نجوا گفـت            

  ».خوبه
... اون آزمايشگاه منـو نـابود كـرد     . چون تو منو نجات دادي    : خواست بگويد  كاترين مي 

  .دود شد رفت هوا... نتيجة سالها تحقيقات. تمام كارم رو
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صداي بـم   . توانست نفس بكشد   خواست همه چيز را به او بگويد، اما به سختي مي           مي
  . تسكين داد او را نحويلنگدان روي سينة او طنين انداخت و به 

  ».دم قول مي. كنيم ما پيتر رو پيدا مي«
همون مردي كـه مـادر و       ! دونم كي اين كار رو كرد      مي: خواست فرياد بزند   كاترين مي 

 بدهـد، صـدايي   ح قبل از اينكه بتواند جريانات خـودش را توضـي         !ام رو كشت   برادرزاده
  .منتظره سكوت كتابخانه را در هم شكست غير

 انگـار كـه شـيء       –انداز شد    ر پاي آنها از طرف پلكان راهرو طنين       صداي بلندي از زي   
كـاترين احـساس كـرد      . اي سقوط كـرده بـود      فلزي بزرگي روي زمين موزاييك شده     

  .اند عضالت لنگدان بالفاصله سفت شده
  ».همين حاال. ريم از اينجا مي«: جلو آمد و با حالتي شوم گفت  بالمي

سـالن   با شتاب از ميـان راهـروي بـزرگ بـه طـرف               كاترين به دنبال معمار و لنگدان     
سريع دو جفت در را، ابتـدا    بالمي. رفت درخشيد كه با نوري تابناك مي  مطالعة مشهور   

   .خارجي و بعد داخلي را پشت سرشان قفل كرد
 پـيش   سـالن كاترين با حالتي گيج آنها را دنبال كرد و بالمي هر دوي آنها را به مركز                 

اي رسيدند كه يك كيف چرمي در زير چراغي روي آن            ميز مطالعه سه نفرشان به    . برد
 بالمـي آن را     . قـرار داشـت    يك بستة مكعب شكل كوچك    در كنار كيف،    . قرار داشت 

  يه هرم؟.  كاترين سر جايش ماند–برداشت و داخل كيف گذاشت و در كنار يك 
شناختي كه با   اگرچه او تا بحال اين هرم سنگي حكاكي شده را نديده بود، با احساس               

به طريقي درون او از حقيقت بـاخبر     . ديدن آن به او دست داد تمام بدنش منقبض شد         
كاترين سالومون رو در رو با شيئي قرار گرفته بود كه آن همه آسـيب عميـق بـه                   . شد

  .هرم. اش وارد آورده بود زندگي
ت دور  نـذار ايـن از جلـوي چـشم        «. بالمي زيپ كيف را بست و آن را به لنگـدان داد           

  ».بشه
بعد از آن صـداي جرنـگ جرنـگ         . انفجاري ناگهاني درهاي خارجي اتاق را تكان داد       

  .شيشة خرد شده آمد
بالمي چرخيد و در حالي كه اكنون وحشت كرده بود آنها را به طـرف   » !از اين طرف  «

 هشت پيشخوان كه دور يك كابين هـشت ضـلعي بـزرگ             –ميز گردش مركزي برد     
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اي در كـابين     ها داخل برد و بعد به دهانه       او آنها را از پشت پيشخوان     . قرار گرفته بودند  
  »!بريد اين تو«. اشاره كرد

  »!كنن اون تو؟ مطمئنا اونا ما رو پيدا مي«: لنگدان گفت
  ».كني نيست اون طوري كه تو فكر مي. به من اعتماد كن«: بالمي گفت
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انفجاري كه در . هايتز در شمال پيش برد  ا سرعت به طرف كالوراما ملخ ليموزينش را ب   
اش را كرده بـود، و   بينيود بزرگتر از آن چيزي بود كه پيش آزمايشگاه كاترين رخ داده ب    

هرج و مرج متعاقب بـه      . شانس آورده بود كه بدون آسيب ديدن از آنجا فرار كرده بود           
شكلي سر راهش پيش بيايد از آنجـا بيـرون          راحتي او را قادر ساخته بود بدون اينكه م        

پرتي كـه مـشغول داد زدن در         بخزد، ليموزينش را روشن كند و از كنار نگهبان حواس         
 اگـر كـاترين هنـوز بـه پلـيس      .بايد از جاده خارج بشم: با خود گفت. تلفني بود بگذرد  

د و از دسـت دادن مـر      . كـرد  زنگ نزده بود، مطمئنا انفجـار توجـه آنهـا را جلـب مـي              
   .رونه بعيده پيرهني كه ليموزيني رو مي بي

سفري كه بـراي    . شد كه به آن شب رسيده باشد       ملخ بعد از سالها تدارك، باورش نمي      
در واقع، در شبي كه     . رسيدن به اين لحظه انجام داده بود سفري سخت و طوالني بود           

 مثـل اكثـر     .37زنـداني شـماره     . تمام اين اتفاقات شروع شد، اصال اسمي نداشته بـود         
 به خاطر   37هاي زندان نامطبوع سوگانليك در خارج از استانبول، زنداني شماره            زنداني

  .مواد مخدر آنجا بود
او گرسنه در ميان سرما و تاريكي، روي تختش در يك سلول سيماني دراز كشيده بود                

سلولي جديـدش، كـه همـين        هم. و در اين فكر بود كه تا چه موقع زنداني خواهد بود           
. بيست و چهار ساعت پيش مالقاتش كرده بود، روي تخت باالي سر او خوابيـده بـود         

هـا   رئيس زندان، يك الكلي فربه كه از شغل خود متنفر بود و عقدة آن را سـر زنـداني              
  .ها را براي خواب خاموش كرده بود كرد، تمام چراغ خالي مي

شـنيد كـه از ميـان     صـداي گفتگـويي را   37نزديك ساعت ده بود كه زنداني شـماره       
صداي اولي به طرز اشتباه ناپـذيري واضـح         . شد هاي دستگاه تهوية هوا داخل مي      ميله
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كننـدة   آميز و زنندة رئيس زندان، كه معلوم بود از اينكه مالقـات             لهجة خصومت  –بود  
بله، بلـه،   «: گفت داشت مي . آخر شبي او را بيدار كرده است اصال خوشش نيامده است          

هـيچ اسـتثنايي    . مقررات دولتـه  . اما براي ماه اول مالقاتي نداريم     . ومديداز راه دوري ا   
   ».هم نداريم

پسر من جاش   «.  از درد و رنج بود     مملوصدايي كه جواب داد صدايي صاف و ماليم و          
  »امنه؟

  ».اون يه معتاده«
  »باهاش خوب رفتار ميشه؟«

  ».اينجا كه هتل نيست. به اندازة كافي«: رئيس زندان گفت
دونيد كه وزارت امور خارجة آمريكا درخواست  مي«: كننده مكثي دردمندانه كرد قاتمال

  ».ده استرداد مي
شه، هر چند كاغـذ بـازيش ممكنـه          موافقت مي . كنن بله، بله، هميشه اين كار رو مي      «

  ».بستگي داره... يا حتي يه ماه... يكي دو هفته طول بكشه
  »به چي بستگي داره؟«

البتـه، بعـضي    «. مكثي كـرد  » .خب، تعداد كاركنان ما خيلي كمه     «: رئيس زندان گفت  
كـنن   ي به كاركنان زندان مـي ا هاي مالي ها اشخاص ذينفعي مثل خودتون كمك      وقت

  ».تر پيش ببريم تا ما بتونيم كارهامون رو سريع
  .كننده جوابي نداد مالقات

بـراي مـردي مثـل      آقاي سـالومون،    «: رئيس زندان صدايش را پايين آورد و ادامه داد        
هـايي رو در      من آدم . اي هست  خودتون، كه پول براش اهميتي نداره، هميشه راه چاره        

اگر من و شما با هم كار كنـيم، شـايد بتـونيم پـسرتون رو از اينجـا                  . شناسم دولت مي 
حتي ديگه توي وطن هم     . همين فردا، و با تبرئه شدن از همة اتهامات        ... بياريم بيرون 
  ».ني مواجه نميشهبا پيگرد قانو

  صـرف نظـر از پيامـدهاي حقـوقي پيـشنهاد شـما، مـن قبـول         «: بالفاصله جواب آمد  
كنـه يـا اينكـه هـيچ      كنم به پسرم ياد بدم كه پول همـة مـشكالت رو حـل مـي      نمي

  ».اي جدي مثل اين ي در زندگي وجود نداره، مخصوصا در رابطه با مسئلها جوابگويي
  »دوست داريد همينجا ولش كنيد؟«
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   ».همين حاال. دوست دارم باهاش صحبت كنم«
مگـر  ... پسرتون براي شما غيـر قابـل دسترسـه        . همونطور كه گفتم، ما قوانيني دارم     «

  ».اينكه بخوايد در مورد آزادي فوريش مذاكره كنيد
وزارت امـور خارجـه باهـاتون       «. تا چند دقيقه سكوت سردي ميان آنها به وجـود آمـد           

انتظار دارم تا چند هفته ديگه با يه هواپيمـا بـه            .  باشيد اكاريمراقب ز . گيره تماس مي 
  ».شب بخير. وطن برگرده

  .در با صداي بلند بسته شد
چه جور پدري به خـاطر اينكـه بـه          . كرد  آنچه را شنيده بود باور نمي      37زنداني شماره   

 پيتـر سـالومون حتـي       كنـه و ميـره؟     پسرش درسي بده توي يه سياه چال ولـش مـي          
  . پاك كردن سابقة زاكاري را هم رد كرده بودپيشنهاد

 در حـالي كـه در تخـتش بيـدار دراز            37ساعاتي بعد از آن شب بود كه زنداني شماره          
اگر پول تنهـا چيـزي بـود كـه يـك            . كشيده بود فهميد كه چطور خودش را آزاد كند        

ـ  .  آزاد بود  37كرد، پس ديگر زنداني شماره       زنداني را از آزادي جدا مي      ود پيتـر   ممكن ب
خوانـد   هـا را مـي      سالومون مايل نباشد از پول خود دل بكند، اما هر كسي كه روزنامـه             

 به طور 37روز بعد، زنداني شماره  . دانست كه پسر او، زاكاري هم پول فراواني دارد         مي
 تـدبير جـسورانه و      –اي پيـشنهاد كـرد       خصوصي با رئيس زندان صحبت كرد و نقشه       

  .داد خواستند مي ي آنها دقيقا آنچه را مياي كه به هر دو زيركانه
. زاكاري سالومون براي عملي شدن اين كار بايد بميره        «:  توضيح داد  37زنداني شماره   

توني خودت رو بازنشست كني و به        تو مي . تونيم بالفاصله ناپديد بشيم    ولي ما دوتا مي   
  ».بيني ديگه هم اينجا رو نمي. جزاير يونان بري
زاكـاري  :  با خود گفت37زنداني شماره . گو، دو مرد با هم دست دادندبعد از مدتي گفت  

شد لبخندي    و از فكر اينكه اين كار چقدر راحت انجام مي          .ميره سالومون به زودي مي   
  . بر لبانش نقش بست

. دو روز بعد بود كه وزارت امور خارجه با خبري ناگوار با خانوادة سالومون تماس گرفت    
داد كـه بـه طـرزي وحـشيانه          ن جسد پـسر آنهـا را نـشان مـي          هاي داخل زندا   عكس
با يك ميلة   . جانش روي زمين سلول افتاده بود      كاري شده بود و بدن مچاله و بي        كتك

 خـرد و    تصور  قابل  به طرزي غير  فلزي محكم به سرش ضربه خورده بود و بقية بدنش           
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ون اصـلي  مظن. ودرسيد شكنجه شده و باالخره كشته شده ب   به نظر مي  . خمير شده بود  
.  كه ناپديد شده بود، آن هم احتماال بـا پـولِ پـسر كـشته شـده                 خود رئيس زندان بود   

شدة  هايي را امضا كرده بود كه ثروت كالنش را به يك حساب كدگذاري              زاكاري كاغذ 
معلـوم  . كرد، كه آن هم بالفاصله بعد از مرگش خـالي شـده بـود              خصوصي منتقل مي  

  .تنبود كه پول اكنون كجاس
پيتر سالومون با يك جت خصوصي به تركيه پرواز كرد و با تابوت پـسرش برگـشت و     

رئـيس زنـدان هرگـز پيـدا        . آن را در گورستان خصوصي خانوادة سالومون دفن كردند        
جسد گوشتالوي مرد   . شه هيچوقت هم پيدا نمي   : دانست كه   مي 37زنداني شماره   . نشد

ي شـده   ا  هـاي آبـي    گرفته بود و طعمة خرچنگ     قرار   1ُترك اكنون در ته درياي مارمارا     
ثـروت كالنـي كـه بـه زاكـاري      . كردنـد   مهـاجرت مـي  2بود كه در ميان تنگة بوسفور     

اش به يك حساب كدگذاري شدة غيرقابل رديـابي منتقـل            سالومون تعلق داشت همه   
  .شده بود

  . مردي آزاد با ثروتي عظيم– دوباره مردي آزاد بود 37زنداني شماره 
  .زن. آب. نور. ونان مثل بهشت بودجزاير ي

  هــاي جديــد،   هويــت–چيــزي وجــود نداشــت كــه پــول قــادر بــه خريــدنش نباشــد 
آنـدروس  –او يك نام يوناني براي خود انتخـاب كـرد           . هاي جديد، اميد جديد     گذرنامه
هـاي   شـب . »ثروتمنـد «و داريوس به معني     » جنگجو« آندروس به معني     - 3داريوس

.  و آندروس عهد كرده بود كه ديگر بـه آنجـا برنگـردد              بود رساندهتاريك زندان او را ت    
زندگي را از نـو  . اش را تراشيد و به كلي از دنياي مواد مخدر دوري كرد     موهاي وزوزي 

. اي را تجربه كرد كه هچگاه قبال تصورشان را نكرده بـود             و لذات نفساني   – كرد   آغاز
 به نشئة هروئين جديـد او تبـديل         اژه صفاي تنها سفر كردن در درياي آبي جوهرگون       

از روي سيخ كباب بـه اكـستازي جديـد او تبـديل       4شد؛ هوس خوردن آرني سووالكيا    

                                                 
1. Marmara   

  .تنگه اي كه قسمت هاي آسيايي و اروپايي تركيه را از هم جدا مي كند.  2
3. Andros Dareios  

4  .Arni Souvlakiaكباب برة يوناني   
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 بـه   1هـاي پرخـروش ميكونـوس      ها به درون آبكنـد     شد؛ و شيرجه زدن از روي صخره      
  .كوكائين جديد او تبديل شد

  .من دوباره متولد شدم
 در شـهرك    3 در ميـان بـال جنتـه        خريد و  2آندروس ويالي وسيعي در جزيرة سيروس     

اي از ثـروت و      اين دنياي جديد نـه تنهـا  جامعـه         .  سكونت گزيد  4انحصاري پوسيدونيا 
هـاي او بـه بـدن و         همسايه. اي از فرهنگ و تكامل فيزيكي بود       وفور بود، بلكه جامعه   

وارد ناگهان خودش  تازه. كردند، و اين امر، امري مسري بود    ذهن خود بسيار افتخار مي    
اش و كتـاب خوانـدن       را در حال دويدن در كنار دريا، برنزه كردن پوست رنـگ پريـده             

آندروس اديسة هومر را خواند و شيفتة تصاوير مردان برنزة قدرتمندي شـد كـه               . يافت
ــد  ــده بودن ــر جنگي ــن جزاي ــه   . در اي ــرد و از اينك ــه زدن ك ــه وزن ــروع ب ــد، ش   روز بع

  كـم   كـم . شـوند شـگفت زده شـد    مـي ديد سينه و بـازوانش چقـدر سـريع بزرگتـر             مي
هاي خيرة زنان را روي خود و تأثير مسحور كنندة خود بـر روي آنهـا را احـساس                   نگاه
هـاي مـؤثري از        آندروس با كمك دوره   . و شد . تر شود  دوست داشت باز هم قوي    . كرد

هـا   هاي رشـد موجـود در بـازار سـياه و سـاعت             استروئيدهاي مخلوط شده با هورمون    
 يـك   –ري، خودش را به چيزي تبديل كرد كه هرگز تصورش را نكرده بـود               بردا وزنه

  اي  هم قدش رشـد كـرد و هـم عـضالتش، و عـضالت سـينه               . نمونة مذكر تمام عيار   
  بي نقص و پاهايي بزرگ و نيرومند براي خود ساخت، كه آنها را به خوبي برنـزه نگـه                   

  .داشت مي
  .كردند اكنون همه به او نگاه مي

هـاي سـنگين نـه تنهـا         آندروس متوجه شده بود، استروئيدها و هورمـون       همانطور كه   
اش را هم تغيير داده و نجوايي نفسي و          بدنش را تغيير داده بودند، بلكه تارهاي صوتي       

. شد بيشتر احساس مرموز بودن به او دست بدهد آور به او داده بودند كه باعث مي      وهم
وتش، و امتنـاعش از صـحبت دربـارة         صداي ماليم و مرموزي كه با بدن جديدش، ثر        

اين گذشتة مرموز تركيب شده بود، حكم يك سنبل بري را براي زنهايي داشت كه او                

                                                 
1  .Mykonosجزيره اي در يونان  

1. Cyros  
  در زبان ايتاليايي به معني قوم زيبا.  3

3. Possidonia  
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كردند و او همة آنها را       آنها خودشان را با ميل و رغبت عرضه مي        . كردند را مالقات مي  
كردنـد   هايي كه براي گرفتن عكس از جزيـرة او ديـدن مـي               از مدل  –كرد   راضي مي 

فته، تا دختران دانـشجوي دم بختـي كـه در تعطـيالت بودنـد و همـسران تنهـاي         گر
  .شدند آنها از او سير نمي. همسايگانش، و گاهي هم مردان جوان

  .  من يه شاهكارم
. بهرحال وقتي سالها گذشت، ماجراهاي جنسي آندروس هيجان خود را از دست دادنـد      

 طعـم خـود را از دسـت دادنـد،     قيمـت جزيـره   غذاهاي گران. مثل همة چيزهاي ديگر  
اي كـه از     كننـده  هاي خيـره   كردند، و حتي غروب    اش را جلب نمي    ها ديگر عالقه   كتاب

او تنهـا   اين چطـور ممكنـه؟    . رسيدند كننده به نظر مي    وياليش قابل رؤيت بودند كسل    
ديگـه چـي از   . كـرد  ، و با اين وجود احـساس پيـري مـي         اي سن داشت    بيست و خرده  
و بدن خود را به شكل يك مجسمة شاهكار درآورده بود؛ به خود دانش              ازندگي مونده؟ 

آموخته بود و ذهنش را با فرهنگ تغذيه كرده بود؛ خانة خود را در بهشت ساخته بـود؛             
  .خواست به دست بياورد ميو توانسته بود عشق هر كسي را كه 

آن زنـدان  كـرد كـه در     ي را مـي   ا   احساس همان پوچي   ي عجيب و با اين وجود، به طرز     
  .تركي داشت

  چه چيزي كم دارم؟
اندورس تنها در وياليـش نشـسته     . پاسخ اين سؤال را چند ماه پيش دريافت كرده بود         

 كه بـه    كرد هاي تلويزيون را عوض مي     هاي شب كانال   بود و با فكري پريشان در نيمه      
 پـيش   برنامـه بـه خـوبي     . اي دربارة رازهاي فراماسـوني برخـورد       طور اتفاقي به برنامه   

شد تا جـواب، ولـي بـا اينحـال او در مـورد ازديـاد          رفت، و بيشتر سؤال مطرح مي      نمي
گوينـده پـشت سـر هـم        . هاي توطئه پيرامون انجمن برادري كنجكاو شده بود        تئوري

  .كرد افسانه تعريف مي
  ...ها و نظام نوين جهاني فراماسون

  ...مهر بزرگ فراماسوني اياالت متحده
  ...2لژ فراماسوني پي 

  ...راز گمشدة فراماسونري
  ...هرم فراماسوني
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گوينده شروع به بازگو كردن داستان هرم سـنگي  . آندروس، حيرت زده، راست نشست   
اسرار آميزي كرد كه حكاكي رمزي آن وعدة هدايت به سوي دانش گمشده و قـدرت                

اي  داستان، اگـر چـه بـه ظـاهر نامحتمـل بـود، جرقـة خـاطره                . داد حد و حصر مي    بي
  ...  ردست را در ذهن او به وجود آورددو

آندروس آنچـه را زاكـاري سـالومون از         . تر اي بسيار تاريك   اي ضعيف از گذشته    خاطره
  .پدرش دربارة يك هرم اسرار آميز شنيده بود به ياد آورد

وقتي برنامه .  آندروس به ذهن خود فشار آورد تا جزئيات را به خاطر بياورداين ممكنه؟ 
اكنـون  . د وارد ايوان شد و اجازه داد هواي خنك ذهـنش را روشـن كنـد              به پايان رسي  

كم احساس   كه همه چيز به يادش آمد، كم        آورد و هنگامي   چيزهاي بيشتري به ياد مي    
و اگر چنين بود، آنوقـت      . كرد ممكن است حقايقي دربارة اين افسانه وجود داشته باشد         

 هنوز هم چيزي براي     –گذشت   ي هرچند زمان زيادي از مرگش م      –زاكاري سالومون   
  .عرضه كردن داشت

  چه چيزي براي از دست دادن دارم؟
سه هفته بعد، آندروس با زمانبندي دقيقي، در سوز سرما بيرون گلخانة ملك پوتوماك              

توانـست پيتـر سـالومون را ببينـد كـه بـا              از پشت شيشه، مي   . ها ايستاده بود   سالومون
مثل اينكه زحمـت فرامـوش      : با خود انديشيد  . يدخند  گفت و مي   خواهرش، كاترين مي  

  .كردن زاكاري رو به خودشون ندادن
آندروس قبل از اينكه نقاب اسكي را روي صورت خود بكشد براي اولـين بـار بعـد از                   

بـاكي را در خـود احـساس         همان موج آشناي بي   . سالها، مقداري كوكائين مصرف كرد    
سالم، «.  قديمي در را باز كرد، و وارد شد        تير بيرون كشيد، با يك كليد      يك هفت . كرد

   ».ها سالومون
بـه جـاي اينكـه      .  پيش نرفته بودنـد    ي آندروس   طبق نقشه متأسفانه، اتفاقات آن شب     

هرمي را كه به خاطر آن آمده بود به دست بياورد، خودش را در حـالي يافـت كـه بـا                      
رف جنگل انبوه فـرار  ساچمه سوراخ سوراخ شده و از ميان چمنزار پوشيده از برف به ط   

در كمال تعجب متوجه شد كه پيتر سالومون با هفـت تيـري كـه در دسـتش                  . كرد مي
آندروس به سرعت وارد جنگل شد و در امتداد . درخشيد به سرعت در تعقيب اوست    مي

در آن پـايين، صـداي آبـشار از ميـان     . مسيري در لبة يك آبكند شروع به دويدن كرد     
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اي از درختان بلوط  از كنار دسته. انداخت ف باال طنين ميهواي خشك زمستاني به طر   
ا از سـرازيري مـسير      چند ثانيه بعد، بـه زور خـودش ر        . گذشت و به سمت چپ پيچيد     

  . و به سختي از مرگ فرار كرديخي متوقف كرد
  !خداي من

رسيد و مستقيم به طـرف پـايين سـرازير           تنها يك قدم جلوتر از او، مسير به پايان مي         
تخته سنگ بزرگي كه كنار جاده . شد اي يخي در پايين منتهي مي      و به رودخانه  شد   مي

  : اي حكاكي شده بود مهارت بچه قرار داشت به دست بي
  

1  
  

. كوكائين ديگر كـارگر نبـود     ! پس پل كجاست؟  . يافت در آنسوي آبكند، جاده ادامه مي     
گـشت تـا دوبـاره از     آندروس در حالي كه دچار هراس شديدي شده بود، بر          !گير افتادم 

جاده به سمت عقب بدود، اما خودش را رو در رو با پيتر سالومون يافت، كه هفت تيـر                   
تير نگـاه كـرد و يـك         آندروس به هفت  . زنان مقابلش ايستاده بود    نفس در دست، نفس  
 يك رودخانـة پوشـيده از       پرتگاه پشت سرش دست كم پنجاه فوت تا       . قدم عقب رفت  

خاسـت و   آبشار باالي رودخانه در اطراف آنهـا بـه هـوا بـر مـي         مهِ  . رفت مييخ پايين   
  .كرد سرماي آن تا مغز استخوان او نفوذ مي

اون تنها كسي   . پل زاك خيلي وقت پيش پوسيده شد      «: زنان گفت  نفس سالومون نفس 
اي ثابـت    سالومون اسلحه را به طور قابـل مالحظـه        » .بود كه تا اينجا پايين اومده بود      

  »چرا پسرم رو كشتي؟«. نگه داشته بود
  ».من بهش لطف كردم. يه معتاد بود. اون هيچي نبود«: آندروس گفت

سالومون در حالي كه اسلحه را مستقيم به سمت سينة آندروس نشانه گرفته بود، به او             
لحـنش  » .شايد بهتر باشه من هم همون لطف رو به تو بكـنم       «: تر شد و گفت    نزديك

                                                 
  پل زاك.  1
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يـه انـسان    .  كتك زدي  تا حد مرگ  تو پسرم رو    «. د بود آلو انگيزي خشم  به طرز حيرت  
  »كنه؟ چطور چنين كاري مي

  ».كنن ها وقتي تحت فشار قرار بگيرن كارهاي غيرقابل تصوري مي انسان«
  » !تو پسرم رو كشتي«

 جـور پـدري     چـه . تـو پـسرت رو كـشتي      . نه«: آندروس اكنون با عصبانيت جواب داد     
تـو خـودت    ! ي اختيـار بيـرون آوردنـش رو داره        ذاره وقت  ميپسرش رو توي يه زندون      

  ».نه من! پسرت رو كشتي
  »!دوني تو هيچي نمي«: سالومون با صدايي پر از درد داد زد

   .دونم من همه چيز رو مي. كني اشتباه مي: اندورس با خود گفت
تـر شـد و اكنـون در         پيتر سالومون در حالي كه اسلحه را مستقيم گرفته بـود نزديـك            

دانـست كـه بـدجوري     زد و مي سينة آندروس سوز مي .  او قرار گرفت   قدمي فاصلة پنج 
. اش به پرتگاه نگاه كرد     از روي شانه  . گرما به درون شكمش جاري شد     . خونريزي دارد 
من بيـشتر از اونـي كـه        «: به طرف سالومون برگشت و به نجوا گفت       . غير ممكن بود  

هايي نيستي كه با خونـسردي آدم        دمدونم از اون آ    مي. دونم ات مي  كني درباره  فكر مي 
  ».كشن مي

  .تر شد و مستقيم هدف گرفت سالومون نزديك
آزارت كـنم، اگـه اون ماشـه رو بكـشي، تـا ابـد                دارم بهت اخطار مي   «: آندروس گفت 

  ».دم مي
  .و با اين حرف، سالومون شليك كرد» .تو از همين االن مردي«

ليمـوزين سـياهش را بـا سـرعت بـه           كرد، وقتي    كسي كه اكنون خود را ملخ صدا مي       
  آسايي را به ياد آورد كه او را از مرگ حتمـي    راند، وقايع معجزه   هايتز مي   طرف كالوراما 

صـداي  . او براي هميشه دگرگون شده بـود      . در روي آن رودخانة يخي نجات داده بود       
  شـليك فقـط يــك لحظـه پخــش شـده بــود، ولـي بــا ايـن حــال آثـار آن در طــول        

  نقـص بـود، اكنـون بـا         بـدن او، كـه زمـاني برنـزه و بـي           . انداز شده بـود    ها طنين  دهه
هـايي كـه آنهـا را زيـر      زخـم ... هايي كه از آن شب برداشته بود معيوب شده بـود         زخم

  .كرد نمادهاي خالكوبي شدة هويت جديدش پنهان مي
  .  من ملخ هستم
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  .تمام اينها سرنوشت من بود
و يـك   ...  شده بود، و بعد دوباره پديدار شده بـود         او از ميان آتش رد شده بود، خاكستر       

  امـشب آخـرين گـام سـفر طـوالني و باشـكوه خـود را                . بار ديگر دگرگون شـده بـود      
  .داشت برمي
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  58فصل 
  

   توسـط نيروهـاي ويـژه، بخـصوص بـراي           1 با نام مستعار كويلي    Key4مواد منفجرة   
اين مواد منفجره كـه     . خسارت جانبي ساخته شده بود    باز كردن درهاي قفل با حداقل       

از سيكلوتريمتيلنترينيترامين با يك نرم كنندة ديتيلهكسيل تشكيل شده بود، در اصـل             
هـاي نـازكي      بود كه براي جا دادن داخـل چـارچوبِ در، داخـل ورقـه              C-4اي از    تكه

  .نقص كار كرده بود در مورد اتاق مطالعة كتابخانه، اين مواد منفجره بي. شد پيچيده مي
 از روي بقاياي متالشي شدة در رد شد و بـراي            2رئيس عمليات، مأمور تورنر سيمكينز    

  .هيچ. يافتن هر گونه اثري از جنبش با دقت به اطراف سالن هشت ضلعي نگاه كرد
  ».ها رو خاموش كنيد چراغ«: سيمكينز گفت

.  و سالن را در تاريكي فرو بـرد مأمور ديگري جعبة كليد برق را پيدا كرد، كليدها را زد،         
هاي ديد شبشان را پـايين   چهار مرد به طور همزمان دستهايشان را باال بردند و عينك        

حركت ايستادند و اتـاق مطالعـه را         بي. كشيدند و آنها را روي چشمانشان تنظيم كردند       
  .هايشان روشن شده بود بررسي كردند كه اكنون با نور سبز داخل عينك

  .غيير باقي ماندت صحنه بي
  .هيچكس در ميان تاريكي براي تغيير دادن آن عجله نكرد

هـاي بـاال گرفتـه       ها احتماال مسلح نبودند، اما با اين حال تيم عملياتي با سالح            فراري
هـاي گـرم آنهـا چهـار باريكـة نـور ليـزري         در ميان تاريكي، سـالح   . وارد سالن شدند  

هـا، در امتـداد زمـين،      نورهايشان را به همة جهـت افراد. تاباند آميز را به جلو مي  تهديد
ها انداختند و در ميـان تـاريكي بـا دقـت جـستجو        هاي بلند، و ميان بالكن    باالي ديوار 

                                                 
1. The Coyly
  
2.Turner Simkins  
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خيلي از اوقات، تنها نظري گذرا با نور ليزرِ يك سالح در اتاقي تاريـك كـافي                 . كردند
  .بود تا يك تسليم فوري را القاء كند

  . نبودظاهرا كه امشب اينطور
  . هنوز خبري از جنبش نبود

افـراد در   . مأمور سيمكينز دستش را باال برد و در ميان آن فـضا بـه آنهـا عالمـت داد                  
  سـيمكينز در حـالي كـه بـا احتيـاط از راهـروي مركـزي بـاال                  . سكوت پراكنده شدند  

ترين ضميمة مهمات    اي را روي عينكش زد و تازه       رفت، دستش را باال برد و دكمه       مي
CIA تصويربرداري حرارتي حدود چند سالي بود كه توليد شده بود، .  را به كار انداخت

سـازي، حـساسيت تفاضـلي، و يكپـارچگي دو         هاي جديد در زمينة كوچك     اما پيشرفت 
منبعي، نسل جديدي از تجهيزات افزايش سطح ديد را به وجود آورده بود كـه ديـدي                 

  .كرد فوق بشري به مأموران عملياتي ارائه مي
  . بينيم زمان گذشته را مي... و حاال. بينيم ما ميان ديوارها را مي. بينيم ما در تاريكي مي

هاي حركتي حساس شده بودند كه نه      تجهيزات تصويربرداري حرارتي آنقدر به تفاضل     
. هاي قبليشان را هم پيدا كنند      بلكه جايگاه ... توانستند جايگاه افراد را پيدا كنند      تنها مي 
و امشب، يك   . آمد ترين دارايي از كار در مي      ديدن گذشته اغلب اوقات با ارزش     توانايي  

مأمور سيمكينز اكنون يك امـضاي حرارتـي را روي         . بار ديگر ارزش خود را ثابت كرد      
دو صندلي چوبي از پشت عينك او روشن شـدند و يـك             . يكي از ميزهاي مطالعه ديد    

ايـن معنـي كـه آن دو صـندلي از         رنگ ارغـواني مايـل بـه قرمـز توليـد كردنـد، بـه                
المـپ چـراغ مطالعـه بـا نـوري نـارنجي            . تـر هـستند    هاي ديگر آن اتاق گرم     صندلي

اند، اما سؤال اين بـود كـه از          معلوم بود كه دو مرد پشت ميز نشسته بوده        . درخشيد مي
  .كدام سمت رفته بودند

گ وسط اتـاق  ي يافت كه كابين چوبي بزر   ا  او جواب خود را در روي پيشخوان مركزي       
  .درخشيد اثر انگشت روح مانندي با رنگ ارغواني مي. كرد را احاطه مي

  سيمكينز با سالح باال گرفتـه بـه طـرف كـابين هـشت ضـلعي حركـت كـرد و ديـدِ                       
اي را در كنـار آن       كابين را دور زد تا اينكه دهانـه       . اش را روي سطح آن انداخت      ليزري

 مـأمور، تزئينـات دور      ه كابين گيـر مينـداختن؟     يعني واقعا اونا خودشون رو توي ي      . ديد
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معلـوم بـود   . قاب دهانه را بررسي كرد و درخشش اثر انگشت ديگري را روي آن ديـد     
  .كه يك نفر هنگام وارد شدن به كابين، چارچوب در را گرفته است

  .وقت سكوت به پايان رسيد
  »!احين جمع بشنجن! امضاي حرارتي«: سيمكينز به سمت دهانه اشاره كرد و فرياد زد

دو جناح او از دو جهت مخالف به او نزديك شدند و به خوبي كابين هـشت ضـلعي را                    
  .محاصره كردند

  در حالي كه هنوز ده قـدم بـا آن فاصـله داشـت     . سيمكينز به طرف دهانه حركت كرد  
و آقـاي     به اميد اينكه صدايش آقاي بالمي     . توانست منشاء نوري را در داخل ببيند       مي

نـور داخـل   «: هاي رو به باال از كابين خارج شوند فرياد زد  ن را وادار كند با دست     لنگدا
  »!كابين

  .هيچ اتفاقي نيفتاد
  . ديم اي انجامش مي بسيار خب، طور ديگه

توانست صـداي غيـر منتظـرة وزوزي را در           تر شد، مي   وقتي سيمكينز به دهانه نزديك    
كرد و سـعي كـرد تـصور كنـد چـه      مكثي . مثل صداي ماشين آالت بود    . داخل بشنود 

نزديكتر شد    كمي. تواند چنين صدايي را در چنين فضاي كوچكي ايجاد كند          چيزي مي 
سپس، درست موقعي كه    . و اكنون صداهاي ديگري را روي صداي ماشين آالت شنيد         

  .هاي داخل خاموش شدند به دهانه رسيد، چراغ
حاال كـارمون   . ممنون: خود گفت كرد با    او در حالي كه عينك ديد شبش را تنظيم مي         

   . تر شد راحت
آنچـه در آن سـو قـرار        . در حاليكه در آستانة در ايستاده بود، به ميان دهانه خيره شـد            

اين مكان بيشتر يك سقف برآمده بر روي پلكاني بـود           . داشت برايش غير منتظره بود    
أمور سـالحش را    م. رفت تا يك كابين    كه با سراشيبي به درون اتاقي در زير پايين مي         

صداي وزوز ماشـين آالت بـا       . ها نشانه گرفت و شروع به پايين رفتن كرد         به پايين پله  
  .شد بلندتر مي  هر قدمي

  اينجا ديگه كجاست؟
  صـداي وزوزي كـه     .  مطالعه، مكاني كوچك بـا ظـاهري صـنعتي بـود           سالناتاقِ زير   

و   ه خاطر اينكـه بالمـي  شنيد واقعا مال ماشين آالت بود، هرچند مطمئن نبود كه ب          مي
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لنگدان آن را بكار انداخته بودند در حال كار كردن بود، يا بـه خـاطر اينكـه بيـست و                     
هـا   فـراري . كـرد  در هر صورت، به وضوح هـيچ فرقـي نمـي          . كرد چهار ساعته كار مي   

درِ فوالدي سـنگيني    يعني   –امضاهاي حرارتي لو دهندة خود را در تنها خروجي اتاق           
 جـا  –داد  هـا نـشان مـي    ش چهار اثر انگشت واضح را بر روي شـماره كه صفحه كليد  
ــد ــر چــارچوب در   در اطــراف در، باريكــه. گذاشــته بودن ــارنجي در زي ــور ن   هــايي از ن

  . در روشن هستندسويهايي در آن  داد كه چراغ  و نشان ميدرخشيد مي
  ».راه فرارشون همين بوده. در رو منفجر كنيد«: سيمكينز گفت

وقتـي دود   .  را جاسـازي و منفجـر كننـد        Key4اي از     طول كشيد تا ورقه    هشت ثانيه 
برطرف شد، مأموران تيم عملياتي خود را در حال نگاه كردن به يك دنياي زير زميني                

  .معروف بود» ها قفسه«عجيب يافتند كه در اينجا به 
ديـف  ر. كتابخانة كنگره چندين مايل قفسة كتاب داشت كه بيشترشان زيرزميني بودند 

  .ساخته شده با آينه بود» بي كرانِ«ها شبيه يك جور خطاي ديد  پايان قفسه بي
  :كرد تابلويي اعالم مي

  محيطِ با دماي كنترل شده
  اين در را در همة اوقات بسته نگه داريد

  
  . سيمكينز در خرد شده را به جلو فشار داد و هواي خنـك آن طـرف را احـساس كـرد                   

   امــضاهاي حرارتــي، در نــه از ايــن آســونتر هــم بــشه؟ممك. بــي اختيــار لبخنــدي زد
دادند و عينك    هاي خورشيدي نشان مي    هاي كنترل شده خودشان را مثل شراره       محيط

اي در بـاال، كـه بالمـي يـا لنگـدان             او از همين حاال لكة سرخ درخشاني را روي نرده         
  .كرد هنگام رد شدن آن را گرفته بودند آشكار مي

  ».تونيد قايم بشيد تونيد فرار كنيد، اما نمي مي «:او با خود نجوا كرد
رفتند، او متوجه شـد      ها پيش مي    هنگاميكه سيمكينز و تيمش در ميان هزارتوي قفسه       

كه زمين بازي موافق ميل او آنقدر شيب دار است كـه حتـي بـراي دنبـال كـردن رد                     
ا مخفيگـاه   ه تحت شرايط عادي، اين هزارتوي قفسه     . اش نيازي به عينك ندارد     طعمه

بود، اما كتابخانة كنگـره بـراي صـرفه جـويي در مـصرف انـرژي از                  اي مي  آبرومندانه

www.mybook.ir



 

 

هـا مثـل بانـد       كرد و اكنون راه گريـز فـراري        هاي حساس به حركت استفاده مي      چراغ
شـد و در     رشتة باريكي از روشنايي به دوردست كـشيده مـي         . شد فرودگاهي روشن مي  

  .انداخت  و موج ميرفت حال رفتن اين سو و آن سو مي
اعضاي تـيم عمليـاتي در حـالي كـه بـا پاهـاي              . هايشان را درآوردند    تمام افراد عينك  

ها را دنبال كردند و از ميان مسير پر پيچ و خم             رفتند، مسير چراغ   ورزيدة خود پيش مي   
  .ها به صورت زيگزاگ جلو رفتند پايان كتاب به ظاهر بي

ـ         هـايي كـه در ميـان تـاريكي        ه ديـدن چـراغ    طولي نكشيد كه سيمكينز شروع كـرد ب
 با سرعت بيشتري دويـد تـا اينكـه          .رسيم داريم بهشون مي  . شدند مقابلشان روشن مي  

  .سپس هدفي را ديد. هايي را در مقابل خود شنيد زدن نفس ها و نفس صداي قدم
  »!بينمشون مي«: فرياد زد

مرد آفريقايي امريكـايي    . شد ظاهرا در آن عقب ديده مي       پيكر دراز و الغر وارن بالمي     
رفـت و معلـوم بـود     ها پيش مي نقصش تلوتلوخوران در ميان قفسه   هاي بي  با آن لباس  

    .اي نداره پيرمرد فايده. كه از نفس افتاده است
   »!، آقاي بالميبايستهمونجا «: سيمكينز فرياد زد

ـ         از پيچ   و به دويدن ادامه داد     بالمي هـاي كتـاب جلـو       فهاي تند پيچيد و از ميان ردي
  .شدند ها همچنان در باالي سرش روشن مي در سر هر پيچي، چراغ. رفت

وقتي اعضاي تيم به بيست ياردي او نزديك شدند، دوباره فرياد زدند كه بايـستد، امـا                 
  .بالمي به راهش ادامه داد

  »!بزنيدش«: سيمكينز دستور داد
رد آن را بـاال بـرد و شـليك          ك مأموري كه تفنگ غير كشندة گروه را با خود حمل مي          

  اي كه از راهرو به سمت پايين روانه شـد و خـودش را دور پاهـاي بالمـي                   پرتابه. كرد
اي در مورد آن وجود      پيچاند لقب بند احمقانه را به آن داده بودند، اما هيچ چيز احمقانه            

غير كشنده كه يك فناوري ارتـشيِ اختـراع شـده           » ناتوان كنندة «اين سالح   . نداشت
اي از پوليورتان چـسبناك بـود كـه خيلـي           بود رشته  1هاي ملي سنديا   توسط آزمايشگاه 

چسبيد و تار عنكبوت محكمي از پالستيك را در پـشت      سفت به دور محل برخورد مي     
  اثــر آن روي يــك هــدفِ در حــال دويــدن مثــل . كــرد زانوهــاي فــراري ايجــاد مــي
                                                 

1. Sandia National Laboratories 
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پاهاي مـرد، در    . ال حركت بود  هاي يك دوچرخة در ح     گير دادن چوبي الي ميله چرخ     
بالمـي قبـل از   . حال نيمه دو گير كردند و بعد به جلو پرت شد و به شدت زمين خورد             

هاي  اينكه متوقف شود ده قدم ديگر در ميان راهروي تاريك به جلو سر خورد و چراغ               
  .باالي سر او بدون تشريفات روشن شدند

بايـد يـه   ! شما بريد دنبال لنگدان   . ارممن خودم هواي بالمي رو د     «: سيمكينز فرياد زد  
هاي كتابخانة مقابـل بالمـي      ديد قفسه  سردستة گروه كه اكنون مي    » -چند قدمي اون  

معلوم بود كه هيچكس در     . همه در سياهي قيرگوني قرار دارند حرف خود را قطع كرد          
 بالمي همچنان روي سينه افتاده بود و به سختي        اون تنهاست؟ . دود جلوي بالمي نمي  

هايش با پالستيك محكمي در هـم پيچيـده شـده          ها و قوزك   زد و ساق   نفس مي  نفس
  .مأمور به طرف او رفت و با پا پيرمرد را به پشت غلتاند. بودند

  »!اون كجاست؟«: مأمور گفت
  »كي كجاست؟«: لب بالمي به خاطر زمين خوردن خونريزي داشت

 درسـت روي كـراوات ابريـشميِ        اش را  مأمور سيمكينز پاي خود را باال آورد و چكمـه         
بـاور كـن،    «. سپس خم شد و پايش را كمـي فـشار داد          . دست نخوردة بالمي گذاشت   

  ».آقاي بالمي، به نفعته اين بازي رو با من نكني
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  59فصل 
  
  

  .كرد يك جسد است رابرت لنگدان احساس مي
 در داخــل دسـت بـه سـينه بـه پـشت دراز كـشيده بـود و در ميـان تـاريكي مطلـق،          

اگرچـه كـاترين در كنـار او در وضـعيت مـشابهي             . محدودترينِ فضاها گير افتاده بـود     
چشمان خـود را بـسته      . توانست او را ببيند    نزديك سرش دراز كشيده بود، لنگدان نمي      

نگه داشته بود تا نگاهش براي يك لحظه هم به وضعيت وحشتناكي كـه در آن گيـر                  
  .افتاده بود نيفتد

  . كوچك بودفضاي دور او
  .خيلي كوچيكه

شصت ثانيه پيش، وقتي درهاي دوگانة اتاق مطالعه در هم شكسته بودند، او و كاترين               
وارد كابين هشت ضلعي شده، از پلكاني سراشيبي پايين رفتـه و وارد               پشت سر بالمي  

   .فضاي غير منتظرة پايين شده بودند
  .توزيع كتابخونهقلب سيستم . لنگدان فورا متوجه شده بود كجا هستند

  سالن توزيع كه به مركز توزيـع بارهـاي مـسافران يـك فرودگـاه شـبيه بـود، تـسمه                     
. شدند هاي مختلفي به سمت بيرون متمايل مي       هاي بيشماري داشت كه در جهت      نقاله

 سالنهايي كه در  چون كتابخانة كنگره در سه ساختمان جداگانه قرار گرفته بود، كتاب          
هـاي زيـادي    ها، مسافت از نقاله بايست توسط سيستمي  دند ميش مطالعه درخواست مي  

بالفاصـله از      بالمـي . هاي زيرزميني طي كنند    اي از تونل   را براي انتقال از ميان شبكه     
رتش را وارد كـرد، چنـد تـا         اين سوي سالن به طرف دري فوالدي رفت و در آنجا كـا            
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تاريك بـود، امـا وقتـي در بـاز     فضاي آن سوي در .  و در را با فشاري باز كرد دكمه زد 
وقتي لنگدان آنچه را كه در آن سو . اي چراغ حساس به حركت روشن شدند    شد، رشته 

قرار داشت ديد، متوجه شد در حال نگاه كردن به چيزي است كه كمتـر كـسي آن را                   
بـراي قـايم    . او نسبت به نقشة بالمي دلگرم شـد       . هاي كتابخانة كنگره    قفسه. ديد مي

هـا   بهرحال، بالمي آنها را به ميـان قفـسه         يي بهتر از يه هزارتوي بزرگ؟     شدن چه جا  
: به جاي آن، الي در را با كتابي باز گذاشت و برگشت و رو به آنها گفت                . هدايت نكرد 

كارت خود را به    » .اميدوار بودم بتونم توضيحات بيشتري براتون بدم، اما وقت نداريم         «
  » .اين نيازت ميشه«. لنگدان داد

  »تو با ما نمياي؟«: گدان پرسيدلن
  ه از هـم جـدا نـشيم موفـق          تا موقعي ك  «. نفي تكان داد  مبالمي سرش را به عالمت      

  ».داري بشن ترين كار اينه كه اون هرم و سرپوش جاي امني نگه مهم. شيد نمي
. رفتند راه خروج ديگري نديد   مطالعه باال مي   سمت سالن هايي كه به     لنگدان به جز پله   

  »ري؟ ت تو كجا مياونوق«
ها و از شـما دورشـون        كنم كه اونا رو بكشونم توي قفسه       من كاري مي  «: گفت  بالمي

  ».تونم براي فرار شما انجام بدم اين تنها كاريه كه مي. كنم
قبل از اينكه لنگدان بتواند بپرسد كه او وكاترين كجا بايد بروند، بالمي داشـت جعبـة                 

. روي تـسمه بخوابيـد    «: گفـت . داشـت  ها برمي  ز نقاله بزرگي از كتاب را از روي يكي ا       
  ».دستهاتون رو داخل نگه داريد

 تسمه نقاله مسافت كوتاهي كشيده شـد   !كني حتما شوخي مي  . لنگدان به او خيره ماند    
  سـوراخ آنقـدري بـزرگ بـه نظـر          . سپس در داخل سوراخ تاريكي در ديوار ناپديد شـد         

لنگدان برگشت و نگـاهي     . ر بدهد، اما نه بيشتر    رسيد كه جعبة كتابي را از خود عبو        مي
  .ها انداخت آرزومندانه به قفسه

  هاي حساس بـه نـور، قـايم شـدن رو غيـرممكن               چراغ. فراموشش كن «: بالمي گفت 
  ».كنن مي

  »!جناحين جمع بشين! امضاي حرارتي«: صدايي از طبقة باال فرياد زد
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 او سوار تسمه نقاله شـد در حـالي كـه            .شنيد شنيده بود   كاترين ظاهرا آنچه را بايد مي     
دسـتانش را مثـل يـك       . سرش تنها چند فوت با سوراخ داخـل ديـوار فاصـله داشـت             

  . اش قرار داد مومياييِ داخل تابوت روي سينه
  .حكت سر جايش ماند لنگدان بي

كني، بـه خـاطر پيتـر        رابرت، اگه اين كار رو به خاطر من نمي        «: بالمي با اصرار گفت   
   ».بكن
  .رسيد تر به نظر مي اي طبقة باال اكنون نزديكصد

كـيفش را  . رفت به طرف نقالـه حركـت كـرد    لنگدان طوري كه انگار در خواب راه مي 
.  خودش سوار شد و سرش را روي پاهاي كاترين گذاشت          سپسروي تسمه انداخت و     

او بـه سـقف خيـره شـد و          . تسمه نقالة الستيكي سفتِ روي پشت لنگدان سـرد بـود          
 كرد مريضي در بيمارستان است كه آماده است با سر به داخل يـك دسـتگاه                 احساس
MRIبرود .  
و پيـشنهاد   ... زنـه  يه نفر به زودي زنـگ مـي       . تلفنت رو روشن نگه دار    «: گفت  بالمي

  ».بهش اعتماد كن. كنه كمك مي
اي عايـدش شـود    دانست كه بالمي بدون اينكه نتيجه  لنگدان ميزنه؟ يه نفر زنگ مي 

 همـين و . كرده بود با كسي تماس بگيرد و قبال يك پيغام براي او گذاشـته بـود  سعي  
رفتنـد، بالمـي يـك بـار         چند لحظه پيش، وقتي با عجله از پلكان سراشيبي پايين مي          

 تماس برقرار شده بود و خيلي مختـصر و بـا صـدايي        بارديگر تماس گرفته بود و اين       
و . نقاله رو تا آخر دنبال كنيد     «: مي گفت بال. آهسته صحبت كرده و بعد قطع كرده بود       
  ».براي خارج شدن از كارتم استفاده كنيد. قبل از اينكه دوباره دور بزنيد بپريد پايين

  »خارج شدن از كجا؟«: لنگدان گفت
هاي ديگرِ داخل اتـاق بـا سـر و           همة نقاله . كشيد ها را مي   اما بالمي ديگر داشت اهرم    

 بـه حركـت افتـاده اسـت و سـقف در             ناگهان كرد   لنگدان احساس . صدا روشن شدند  
  .باالي سرش شروع به حركت كرد

  .خدا به دادم برسه
وقتي لنگدان به دهانة داخل ديوار نزديك شد، به عقب نگاه كرد و وارن بالمي را ديد                 

اي  لحظـه . ها شد و در را پشت سر خـود بـست            كه با سرعت از ميان درگاه وارد قفسه       
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و درسـت در همـين   ... ن تاريكي خزيد و توسط كتابخانه بلعيده شد    بعد، لنگدان به درو   
  .ها پايين آمد لحظه نقطة لرزاني از نور ليزر از پله
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  60فصل 
  
هايتز را كه روي       دوباره آدرس كالوراما   1نگهبان زن كم حقوق از سازمان امنيت ارجح       

دار مقابـل او متعلـق بـه يكـي از          دروازه  جادة اينه؟. هايش بود چك كرد    صفحة تماس 
آمد كـه    سر و صداترين امالك محله بود و بنابراين به نظر عجيب مي             بزرگترين و بي  

  .  لحظاتي پيش يك تماس اضطراري در مورد آن دريافت كرده بود911
هاي دريافتي تأييد نشده، قبـل از اينكـه پلـيس را بـه                براي تماس  طبق معمول ،  911

نگهبان خيلي از اوقات با خود .  محلي تماس گرفته بودآگاهيزد با شركت    زحمت بيندا 
   خيلـي راحـت     -»اولـين خـط دفـاعي شـما        «-كرد كه شعار شـركت آگـاهي       فكر مي 

هـاي اشـتباهي، شـوخي، حيوانـات خـانگي گمـشده، و              آگاهي«: توانست اين باشد   مي
  ».هاي خل و چل هايي از طرف همسايه اعتراض

وضـعيت  نگهبان بدون هيچگونه اطالعي دربـارة جزئيـات ايـن           امشب، طبق معمول،    
 كار او فقط اين بود كه با .اين كار از حد پايه حقوقم باالتره   .  به محل رسيده بود    خاص
هـاي گــردان حبـابي زردش حاضــر شـود، ملــك را ارزيـابي كنــد، و هـر چيــز       چـراغ 

آزاري بـه طـور     احتماال طبق معمول، موجـود بـي      .  گزارش كند  اي را كه ديد     غيرعادي
 و او با استفاده از كليدهاي لغـو خـود آن را    خطر خانه را به كار انداخته بود    اتفاقي آژير 

. خبري از آژير خطـر نبـود  .  خانه ساكت بود ايناما بهرحال،. گرداند به حالت اول برمي   
  . رسيد مي همه چيز تاريك و آرام به نظر هاز داخل جاد

كـد لغـوش را     . ا به صدا درآورد، اما جوابي دريافت نكرد       نگهبان بلندگوي كنار دروازه ر    
ماشينش را روشن گذاشت و به      . تايپ كرد تا دروازه را باز كند و به ميان جاده برگشت           

  .او هيچ چراغ و هيچ حركتي نديد. جوابي نيامد. سمت در رفت و زنگ زد
را روشـن كـرد تـا       اش   كرد، چراغ قوه   ها پيروي مي   در حالي كه با اكراه از دستورالعمل      

ها براي يافتن نـشاني       را در اطراف خانه به منظور چك كردن در و پنجره           جستجويش
                                                 

1. Preferred Security  
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وقتي از نبش خانه پيچيد، ليمـوزين سـياه درازي از كنـار             . از نفوذ به داخل شروع كند     
داره .  سرعتش را كـم كـرد      اي  خانه گذشت و قبل از اينكه به راهش ادامه دهد لحظه          

   .كنه  ميها رو فضولي همسايه
خانه از آنچه . اي نديد  او وجب به وجب ساختمان را دور زد، اما هيچ چيز جا به جا شده              

تصورش را كرده بود بزرگتر بود و هنگاميكه به حياط خلوت آن رسيد، داشت از سـرما           
  .معلوم بود كه كسي در خانه نيست. لرزيد مي

هـا    يتز هـستم؟ صـاحب خونـه   ها  مخابره؟ من توي كالوراما«: سيمش صدا زد   او در بي  
هـيچ  . بررسي اطراف به پايـان رسـيد  . شه هيچ اثري از مشكل ديده نمي . اينجا نيستن 

  ».آگاهي اشتباه. شه نشاني از مزاحم ديده نمي
  ».شب خوبي داشته باشيد. دريافت شد«: اپراتور مخابره جواب داد

شتن بـه گرمـاي     سيمش را دوباره روي كمرش گذاشت و مشتاق براي برگ          نگهبان بي 
  بهرحـال، وقتـي ايـن كـار را     . داخل ماشينش راهي را كه آمـده بـود دوبـاره برگـشت         

 نقطة كوچكي از نور آبي رنگ در        -كرد، متوجه چيزي شد كه قبال آن را نديده بود          مي
  .عقب خانه

 پنجرة افقي كوتـاهي كـه      -با حالتي حيران به طرف آن رفت و اكنون منشأ آن را ديد            
شيشة پنجره تيره و از داخل با رنگ مـاتي نقاشـي            . شد زمين خانه باز مي   ظاهرا به زير  

 نور آبي رنگـي كـه او ديـده بـود از ميـان               خونه باشه؟  ممكنه يه جور تاريك   . شده بود 
  .زد سوراخ كوچكي در پنجره جايي كه رنگش كمي كنده شده بود بيرون مي

ن سـوراخ كوچـك چيـزي       خم شد و سعي كرد به داخل نگاه كند، اما نتوانست از ميـا             
در حالي كه در اين فكر بود كه شايد كسي در آن پايين مشغول كـار باشـد بـه                    . ببيند

  .شيشه زد
  »!آهاي«: فرياد زد

ديگر از رنگ آن يكدفعه كنده شد و          هيچ جوابي نيامد، اما وقتي روي پنجره زد، كمي        
بـا صـورتش را بـه       به جلو خم شـد و تقري      . باعث شد او بتواند فضاي بيشتري را ببيند       

بالفاصـله آرزو كـرد كـه كـاش ايـن كـار را       . پنجره چسباند و زيرزمين را بررسي كرد 
  . نكرده بود

  !     خداي من، اين ديگه چيه؟
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در حالي كه خشكش زده بود تا مدتي همانجا دوال ماند و با ترس و وحشت به صحنة                  
لرزيـد كورمـال     ه خود مي  باالخره، نگهبان در حالي كه از ترس ب       . مقابل خود خيره شد   

  .سيمش برد كورمال دستش را به طرف بي
  . او هرگز آن را پيدا نكرد

جفتي چنگال ِتيزر با صداي جز و وز به پشت گردنش برخورد كرد و تيـر سـوزناكي از               
عضالتش منقبض شدند و به جلو پرت شد، بدون         . درد در سراسر بدنش به وجود آورد      

  . ا زمين سرد حتي بتواند چشمانش را ببندداينكه قبل از برخورد صورتش ب
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  61فصل 
  

او مثل همة بـرادران  . بسته شده بودند   امشب اولين باري نبود كه چشمان وارن بالمي       
بنـد تـشريفاتي را      اش طي صعودش به درجات بـاالي فراماسـونري چـشم           فراماسوني
امشب .  قابل اعتمادش انجام گرفته بودبهرحال، آن يكي در ميان دوستان. پوشيده بود

اي روي سرش كشيده     اين مردان خشن او را با طناب بسته بودند، كيسه         . كرد فرق مي 
  . بردند هاي كتابخانه پيش مي بودند، و اكنون داشتند او را از ميان قفسه

. را جسما تهديد كرده بودنـد و جـاي لنگـدان را از او پرسـيده بودنـد                   مأموران، بالمي 
اش بيشتر از آن تحمل شـكنجه را نـدارد، سـريع             دانست بدن سالخورده   كه مي   بالمي

  .دروغش را گفته بود
بهـش گفـتم بـره    !  با من به اين پايين نيومـد       اصاللنگدان  «: زنان گفته بود   نفس نفس

ايـن  » !دونـم االن كجاسـت     باالي بالكن و پشت مجسمة موسي قايم بشه، امـا نمـي           
. نده بود، چون دو تا از مأموران با سرعت به سراغ او رفتـه بودنـد            كن داستان ظاهرا قانع  

  .بردند ها پيش مي اكنون دو مأمورِ باقي مانده در سكوت او را از ميان قفسه
دانست لنگدان و كاترين داشتند هرم را به يـك           تنها ماية تسلي بالمي اين بود كه مي       

توانـست   گرفـت كـه مـي      يبه زودي مردي با لنگـدان تمـاس مـ         . بردند جاي امن مي  
مردي كه بالمي با او تماس گرفتـه        . بهش اعتماد كن  . پناهگاهي به آنها پيشنهاد كند    

 محـل   -دانست بود چيزهاي زيادي دربارة هرم فراماسوني و رازي كه در بر داشت مي            
ي كه به مخفيگاه دانـش باسـتاني قدرتمنـدي در اعمـاق زمـين      ا پلكان مارپيچ مخفي  

 مطالعـه   سـالن كه داشتند از      هنگامي. ها پيش مدفون شده بود     الشد كه س   منتهي مي 
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كردند باالخره تماس بالمي با مرد برقرار شده بود و او مطمئن بـود كـه ايـن                   فرار مي 
  . شود پيام كوتاه به خوبي فهميده مي

كـرد، هـرم سـنگي و سـرپوش          اكنون، هنگاميكه در ميان تاريكي مطلق حركت مـي        
هاي زيادي از موقعي كه اون دو تكه كنار          سال. ان مجسم كرد  طاليي را در كيف لنگد    

  .  گذره هم بودن مي
هاي دردنـاك    اولين شب ازشب  . كرد هيچوقت آن شب دردناك را فراموش نمي         بالمي

از بالمي خواسته شده بود كه بـراي تولـد هجـده سـالگي زاكـاري                . بيشمار براي پيتر  
اي سركش   زاكاري با وجود اينكه بچه    . بيايدها در پوتوماك     سالومون به ملك سالومون   

. كرد بود، يك سالومون بود، كه يعني امشب، طبق رسوم خانواده، ارثش را دريافت مي             
بالمي يكي از عزيزترين دوستان پيتر بود و يك برادر فراماسوني قابل اعتماد بـراي او     

امـشب  . آنجا بيايد شد و از اينرو از او خواسته شده بود به عنوان شاهد به               محسوب مي 
  . امشب مسئله چيزي فراتر از پول بود

بالمي زود رسيده بود و همانطور كه از او خواسته شده بود، در اتاق مطالعة خـصوصي                 
. داد انگيز بوي چرم، هيزم سـوخته، و چـاي مـي    اين اتاق شگفت. پيتر منتظر مانده بود  

  وقتـي  . خـل اتـاق آورد    وارن در اتاق نشسته بـود كـه پيتـر پـسرش زاكـاري را بـه دا                 
  . هجده سالة الغر و اسخواني بالمي را ديد اخم كرد

  »كني؟ تو اينجا چكار مي«
  ».تولدت مبارك، زاكاري. من به عنوان شاهد اومدم«: بالمي گفت

  .پسر چيزي زير لب گفت و رويش را برگرداند
  ».بشين، زاك«: پيتر گفت

سـالومون  . بزرگ پدرش بود نشـست    ي كه رو به ميز چوبي       ا  زاكاري روي تنها صندلي   
  . بالمي يك صندلي براي او بيرون كشيد. درِ اتاق مطالعه را چفت كرد

  »دوني چرا اينجايي؟ مي«: سالومون با لحني جدي به زاكاري گفت
  ».فكر كنم«: زاكاري گفت

دونم كه من و تو مدتيه كه چشممون بـه چـشم هـم               مي«. سالومون آه عميقي كشيد   
من نهايت تالشم رو كردم كه پدر خوبي باشم و تو رو براي اين لحظـه                . نيفتاده، زاك 

  ».آماده كنم
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  .زاكاري حرفي نزد
دوني، هر بچة سالوموني موقع رسيدن به سـن بلـوغ حـق تولـدش                همونطور كه مي  «

بـذري  ...  باشـه  بـذري  كه هدف اينـه      -ها  سهمي از ثروت سالومون    -بهش داده ميشه  
  ».بشي، و از هم نوعانت حمايت كنيبراي تو كه تربيت بشي، بزرگ 

قي در ميان ديوار رفت، آن را باز كرد، و پوشة سياه بزرگي             وسالومون به طرف گاوصند   
پسرم، اين كيف حاوي همة چيزهاييه كـه بـراي اينكـه بتـوني ارثيـة                «. از آن درآورد  

هدف اينه  «. آن را روي ميز گذاشت    » .ماليت رو به اسم خودت منتقل كني الزم داري        
كه از اين پول براي ساختن يه زنـدگي از بـاروري، موفقيـت، و نوعدوسـتي اسـتفاده                   

  ».كني
  ».ممنون«. زاكاري دستش را به طرف پوشه برد

يه چيز ديگه هم هـست كـه      . صبر كن «: پدرش دستش را روي كيف گذاشت و گفت       
  ».بايد توضيح بدم

  .دزاكاري نگاه تحقيرآميزي به پدرش انداخت و خودش را عقب كشي
پـدرش اكنـون    » .خبـري  ها هست كه تو هنوز ازش بي       هايي از ميراث سالومون    جنبه«

تو فرزند ارشد مني، زاكاري، كه اين       «. كرد داشت مستقيم به چشمان زاكاري نگاه مي      
  ».يعني مستحق يه انتخاب هستي

  .نوجوان با حالتي كنجكاو راست نشست
كنم با دقت در  نه، و بنابراين اصرار مي ات رو تعيين ك    تونه هدف آينده   انتخابيه كه مي  «

  ».موردش فكر كني
  »چه انتخابي؟«

  ».ثروت يا دانش... انتخابيه بين«: پدرش نفس عميقي كشيد و گفت
  ».شم ثروت يا دانش؟ متوجه نمي«. زاكاري به او خيره ماند

ق رفت و هـرم سـنگي سـنگيني را كـه            وسالومون بلند شد و دوباره به طرف گاوصند       
پيتـر سـنگ را   . ي فراماسوني روي آن حكاكي شده بود از داخل آن بيرون آورد           نمادها

اين هرم خيلي وقت پيش ساخته شده و چندين نـسله           «. روي ميز، كنار كيف گذاشت    
  » .كه به خانوادة ما سپرده شده

  .رسيد زاكاري زياد هيجانزده نشده است به نظر مي» يه هرم؟«
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هـاي   اي كه جاي يكـي از بزرگتـرين گنجينـه     شهنق... پسرم، اين هرم يه نقشه است     «
اين نقشه به ايـن منظـور سـاخته شـده كـه روزي      . كنه گمشدة نوع بشر رو آشكار مي     

و امـشب،   «.  از غرور و افتخار بود     مملوصداي پيتر اكنون    » .گنجينه دوباره كشف بشه   
  » .البته تحت شرايطي... تونم اونو به تو پيشنهاد كنم طبق رسوم، من مي

  »حاال گنجينه چي هست؟«. كاري با بدگماني به هرم نگاه كردزا
توانست بگويد كه اين سؤال گستاخانه چيـزي نبـود كـه پيتـر اميـدوار بـه                   مي  بالمي

  .با اين وجود، رفتارش ثابت باقي ماند. شنيدن آن باشد
... اما اين گنجينه  . زاكاري، توضيح دادنش بدون گفتن يه مقدمة طوالني كار سختيه         «
  ».گيم رازهاي باستاني چيزيه كه ما بهش مي... ر اصلد

  .كند، خنديد كرد پدرش شوخي مي زاكاري كه ظاهرا فكر مي
  .توانست غم و اندوه را در چشمان پيتر ببيند اكنون مي  بالمي

طبق رسوم، زماني كه يه سالومون بـه    . توصيف كردنش براي من خيلي سخته، زاك      «
  »-يرسه كه تحصيالت عاليش رو درسن هجده سالگي ميرسه، وقتش م

  »!اي به دانشگاه ندارم بهت كه گفتم، من عالقه«: زاكاري با لحن تندي گفت
دربـارة  .  نيـست دانـشگاه منظـورم  «: پدرش در حالي كه صدايش هنوز آرام بود گفـت         

. زنـم  دربارة تحصيل رازهاي پايدار علم بشر حرف مي       . زنم اخوت فراماسوني حرف مي   
گرفتي كه با من به درجات اونا بپيونـدي، در شـرف دريافـت آمـوزش                 اگر تصميم مي  

  ».گرفتي الزم براي درك اهميت تصميم امشبت قرار مي
خواد دوباره براي من سخنراني فراماسـوني        نمي«: زاكاري چشمانش را چرخاند و گفت     

اما كـه چـي؟     . خواد ملحق بشه   دونم كه من اولين سالوموني هستم كه نمي        مي. بكني
هـاي عجيـب و غريـب بپوشـم خوشـم            فهمي؟ از اينكه با يه مشت پيرمرد لباس        نمي
  »!نمياد

 نـازكي كـه دور      سـن متوجـه خطـوط       پدرش تا مدتي طوالني ساكت مانـد و بالمـي         
  .چشمان هنوز جوان پيتر به وجود آمده بود شد

فهمـم كـه     مـي . االن دوره و زمونـه عـوض شـده        . فهمم بله، مي «: پيتر باالخره گفت  
خوام بدوني كـه     اما مي . كننده بياد  ه فراماسونري به نظر تو عجيب، يا حتي كسل        ممكن

  ».اگه نظرت عوض شد در هميشه به روت بازه
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  ».بيخود خودت رو خسته نكن«: زاك با غر و لند گفت
دونم كـه زنـدگي بـرات سـخت بـوده،       مي! بسه ديگه«: پيتر بلند شد و به تندي گفت    

مردان خـوبي هـستن كـه منتظـرت هـستن،         . ي تو نيستم  زاكاري، اما من تنها راهنما    
گن و استعداد حقيقـي تـو رو بهـت           مرداني كه ورود تو رو به فراماسونري خوشامد مي        

  ».دن نشون مي
به همين خاطره كـه تـو اينجـايي، آقـاي        «. انداخت  زاكاري خنديد و نگاهي به بالمي     

  »ن؟تونيد بريزيد سر م ها مي شما فراماسونيعني بالمي؟ پس 
آميز مستقيم به پيتر سالومون خيره       هيچ حرفي نزد و در عوض با نگاهي احترام          بالمي

  . تا به زاكاري يادآوري كند كه در اين اتاق قدرت در دست چه كسي است-شد
  .زاكاري رويش را به طرف پدرش برگرداند

. ت بگـم  و بهـ  پس بذار فقط اين   ... رسيم ها به جايي نمي    زاك، با اين حرف   «: پيتر گفت 
 كني چه نكني، تعهد خـانوادگي       چه مسئوليتي رو كه امشب بهت پيشنهاد ميشه قبول        

محافظـت از ايـن هـرم       «. به هرم اشاره كـرد    » .كنه و وادار به ارائة اين پيشنهاد مي      من
كنم كه قبل از اينكه تصميم خودت رو بگيري چند روز دربارة             اصرار مي . مزيت نادريه 

  ».اين فرصت فكر كني
  »فرصت؟ نگهداري از يه تيكه سنگ؟«: ري گفتزاكا

رازهايي كه به خواب    . رازهاي بزرگي در اين دنيا وجود دارن، زاك       «: پيتر با آهي گفت   
تـر از اون، زمـاني       و حتي مهـم   . كنه اين هرم از اون رازها محافظت مي      . بيني هم نمي 

 و رازهاش افشا مياد، احتماال در طول زندگي تو، كه اين هرم باالخره كشف رمز ميشه         
و تـو هـم فرصـتي بـه دسـت      ... اين لحظة دگرگوني بزرگ انسان خواهد بـود    . ميشن

. خوام خيلي با دقت بهـش فكـر كنـي          مي. مياري كه نقشي رو در اون لحظه ايفا كني        
او به كيف و بعد بـه هـرم         » .ثروت يه چيز پيش پا افتاده است، اما دانش چيز كميابيه          

كنم يه ياد داشته باشي كه بيشتر اوقـات ثـروت بـدون              ازت خواهش مي  «. اشاره كرد 
  ».دانش به بدبختي ختم ميشه

هر چي تـو بگـي،      «. رسيد كه انگار پدرش ديوانه شده است       زاكاري طوري به نظر مي    
  . به هرم اشاره كرد» .بابا، اما امكان نداره من به خاطر اين از ارثم بگذرم
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ني كه اين مسئوليت رو قبول كني، مـن تـا      اگه انتخاب ك  «. پيتر دست به سينه ايستاد    
  كني پولـت و هـرم رو بـرات نگـه            موقعي كه تحصيالتت رو در فراماسونري تموم مي       

توني هم پولت رو     ها طول ميكشه، اما وقتي كامال بالغ شدي مي         اين كار سال  . دارم مي
  ».يه تركيب قدرتمند. ثروت و دانش. به دست بياري هم اين هرم رو

خدايا، بابا، مثل اينكه دست بردار نيـستي،        «: فعه از جايش بلند شد و گفت      زاكاري يكد 
هـاي سـنگي و رازهـاي        هـا و هـرم      كه من اصال اهميتي به فراماسون       فهمي نه؟ نمي 

دستش را پايين برد و كيف سياه را برداشت و آن را جلوي صـورت               » دم؟ باستاني نمي 
هايي كـه قبـل از مـن         ولد سالومون همون حق ت  !  حق تولد منه   اين«. پدرش تكان داد  

هـاي گنجينـة    هاي الكي دربـارة نقـشه     خواي با اين داستان    باورم نميشه كه مي   ! بودن
گذشـت و بـه       كيف را زير بغلـش زد و از كنـار بالمـي           » !باستاني سهمم رو بهم ندي    
  . طرف درِ سمت حياط رفت

ي وارد تـاريكي شـب   پدرش با شتاب به دنبال او رفت اما زاكـار        » !زاكاري، صبر كن  «
» !كني، فقط نبايد هيچوقت راجع به هرمي كه ديدي حرفي بزنـي            هر كاري مي  «. شد

  »!هيچوقت! هيچكسبه «. تر شد صداي پيتر سالومون بلند
وقتي پيتـر سـالومون     . اما زاكاري او را ناديده گرفت و در ميان تاريكي شب ناپديد شد            

چرمـي خـود نشـست چـشمان        به طرف ميزش برگشت و به سـنگيني روي صـندلي            
بعد از سكوتي طوالني، به بالمـي نگـاه كـرد و            .  از درد و رنج بود     مملواش   خاكستري

  ».كارها خوب پيش رفتن«. لبخند اندوهناكي زد
احـساس   خوام بـي   پيتر، نمي «. بالمي آهي كشيد و در درد و رنج سالومون شريك شد          

  »تو به اون اعتماد داري؟... اما... به نظر برسم
  .الومون به فضاي خالي خيره شدس

  » گه؟ چيزي راجع به هرم نمي... منظورم اينه كه«: بالمي گفت
حتـي ديگـه مطمـئن      . دونم چـي بگـم، وارن      واقعا نمي «. حالت بود  چهرة سالومون بي  

  » .شناسمش يا نه نيستم كه مي
يف پيتـر، تـو از وظـا      «. بالمي بلند شد و در مقابل ميز بزرگ شروع به قدم زدن كـرد             

خانوادگيت پيروي كردي، اما حاال، با توجه به اونچه االن اتفاق افتاد، بـه نظـرم بايـد                  
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من بايد سرپوش رو بهت برگردونم تا بتوني خونة جديـدي بـراش پيـدا               . احتياط كنيم 
  ».يه نفر ديگه بايد ازش مراقب كنه. كني

  »چرا؟«: سالومون پرسيد
و به حضور امشب من در اينجا اشـاره         . ..اگه زاكاري چيزي دربارة هرم به كسي بگه       «

  »...كنه
تر از اونيه كـه از اهميـت هـرم خبـر داشـته           دونه و نابالغ   اون هيچي از سرپوش نمي    «

من هرم رو توي اتـاق خـودم نگـه         . ما به خونة جديدي براي اون احتياج نداريم       . باشه
تـا حـاال    همـون كـاري كـه       . خواي نگه دار   تو هم سرپوش رو هر جا كه مي       . دارم مي

  ».كرديم
شش سال بعد، روز كريسمس بود و خانواده هنوز در غم مرگ زاكاري بودند، كه مـرد                 

. هـا شـد   كرد او را در زندان كشته است وارد ملـك سـالومون            قوي هيكلي كه ادعا مي    
  .مزاحم براي هرم آمده بود، اما فقط جان ايزابل سالومون را با خود برده بود

در را قفل كرد و هـرم را از داخـل           . را به دفتر خود فرا خواند       ميچند روز بعد، پيتر، بال    
  ».كردم بايد به حرفت گوش مي«. خودشان روي ميز گذاشت گاوصندوق درآورد و بين

اهميتـي  «. كـرد  دانست كه پيتر به اين خاطر احـساس عـذاب وجـدان مـي              مي  بالمي
  ».نداشت

  »ردي؟سرپوش رو آو«: سالومون با خستگي نفسي كشيد و گفت
ايِ رنـگ و رو رفتـة    كاغذ قهوه. بالمي بستة مكعب شكل كوچكي را از جيبش درآورد   

بالمـي بـسته را روي ميـز    . آن با نخ بسته شده بود و با انگشتر پيتـر مهـر شـده بـود                
دانست كه دو نيمة هرم فراماسوني امشب از آنچـه كـه بايـد، بـه هـم                   او مي  .گذاشت
  ».به من هم نگو كيه. رو براي مراقبت از اين پيدا كنيه نفر ديگه «. اند تر شده نزديك

  . سالومون با موافقت سر تكان داد
او دربـارة زيـرزمين     » .توني قـايم كنـي     دونم كه هرم رو كجا مي      و مي «: بالمي گفت 

  ».شه تري توي واشنگتن پيدا نمي هيچ جاي امن«.  به سالومون گفتكاپيتول
ورا از اين ايده خوشـش آمـده بـود چـون از نظـر               آورد كه سالومون ف    به ياد مي    بالمي

. رسـيد  نمادي مخفي كردن هرم در قلب نمادين كشورمان كـار بجـايي بـه نظـر مـي                 
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حتـي در موقـع بحـران هـم         . همـون سـالومون هميـشگي     : با خود گفتـه بـود       بالمي
   .آرمانگراست

كنگره پيش  اكنون، ده سال بعد، هنگاميكه بالمي را با چشمان بسته از ميان كتابخانة              
او اكنـون   . دانست كه بحران امشب به منتها درجة خود رسـيده اسـت            بردند، او مي   مي

دانست كه پيتر چه كسي را براي محافظـت از سـرپوش انتخـاب كـرده                 همچنين مي 
  . خواست كه رابرت لنگدان توانايي انجام اين كار را داشته باشد و از خدا مي... بود
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  62ل فص
  

  . من زير خيابون دوم هستم
   حركـت   1در حالي كه نقاله با سر و صدا در ميان تاريكي بـه سـمت سـاختمان آدامـز                  

نهايت تالشش را كرد كـه      . كرد لنگدان همچنان چشمانش را بسته نگه داشته بود         مي
چندين تُن زميني را كه باالي سرش قرار داشت و مجراي باريكي را كه اكنون داشت                

صداي نفس كشيدن كاترين را چندين يارد باالتر        . گذشت مجسم نكند   ن آن مي  از ميا 
  . شنيد، اما او تا اينجا، يك كلمه هم حرف نزده بود از خود مي

لنگدان خيال نداشت دربارة دست قطـع شـدة بـرادرش بـه او              . شوك بهش وارد شده   
  .اون بايد بدونه. بايد بگي، رابرت. چيزي بگويد

  »كاترين؟ حالت خوبه؟«: ون اينكه چشمانش را باز كند گفتلنگدان سرانجام بد
مـال  . كـه باهاتـه    رابرت، هرمـي    «: صداي ضعيف و لرزاني، از جايي در باال جواب داد         

  »پيتره، مگه نه؟
  ».آره«: لنگدان جواب داد

  ».به خاطر اون هرم مادرم كشته شد... فكر كنم«. سكوتي طوالني به وجود آمد
دانست كه ايزابل سالومون ده سال پيش به قتل رسيده بود، اما  لنگدان خيلي خوب مي  

راجع «. اي به يك هرم نكرده بود     از جزئيات آن خبر نداشت و پيتر هم هيچوقت اشاره         
  »زني؟ به چي حرف مي

كـرد، و اينكـه چطـور آن مـرد      وقتي كاترين وقـايع دلخـراش آن شـب را بـازگو مـي      
خيلـي وقـت    «.  از هيجان بود   مملوود، صدايش   كرده به ملك آنها وارد شده ب       خالكوبي

                                                 
1. Adams Building 
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گفـت تـوي    مـي . خواسـت  ره كه اون يه هرم رو مي پيش بود، ولي هيچوقت يادم نمي  
  ».درست قبل از اينكه اونو بكشه... ام، زاكاري دربارة هرم شنيده زندان، از برادرزاده

لومون مصيبتي كه بـراي خـانوادة سـا       . كرد هاي او گوش مي    لنگدان با حيرت به حرف    
كاترين ادامه داد و به لنگدان گفت كه هميشه         . پيش آمده بود تقريبا غيرقابل باور بود      

تا اينكه همين مرد امـروز  ... كرده است آن مزاحم همان شب كشته شده است         فكر مي 
اش پيدا شده و خود را به عنوان روانپزشك پيتر جا زده بود و كـاترين را بـه                    سر و كله  

ي راجع به   ا  اون چيزهاي خصوصي  «: او با حالتي مضطرب گفت    . دخانة خود كشانده بو   
تونست فقـط از بـرادرم       چيزهايي كه مي  . دونست  مي كارمبرادرم، مرگ مادرم، و حتي      

و اينطوري بـود كـه وارد مركـز         ... و بنابراين من هم بهش اعتماد كردم      . فهميده باشه 
و به لنگـدان گفـت كـه        كاترين نفس عميقي كشيد     » .پشتيباني موزة اسميتسوني شد   

  .مطمئن است اين مرد آزمايشگاهش را از بين برده است
تا چند لحظه، آن دو با هم روي نقالـة          . كرد لنگدان با شوك و هراس مطلق گوش مي       

دانست كه وظيفـه دارد بقيـة        لنگدان مي . در حال حركت در سكوت دراز كشيده بودند       
به آرامي شروع كرد و تا جايي كه        . خبرهاي وحشتناك امشب را با كاترين تقسيم كند       

توانست با ماليمت براي او تعريف كرد كه چطور برادرش چند سـال پـيش بـستة                  مي
كوچكي را به او سپرده بود، چطور امشب در آوردن اين بسته به واشنگتن گول خورده                

  . براي او گفتكاپيتولي روتاندابود، و باالخره، دربارة پيدا شدن دست برادرش در 
  . كنش كاترين سكوتي كركننده بودوا

توانست بگويد كه او سرش به دوران افتاده است و آرزو كرد بتواند دستش               لنگدان مي 
را دراز كند و او را دلداري بدهد، اما آن طوري كه آنها دراز كشيده بودنـد ايـن كـار را                 

   اون زنـده اسـت و مـا بـرش    . پيتر حالش خوبـه   «: به نجوا گفت  . ساخت غيرممكن مي 
كاترين، گروگانگيرش بهم قول داد     «. لنگدان سعي كرد به او اميد بدهد      » .گردونيم مي

  ».يعني موقعي كه من هرم رو براش كشف رمز كنم... گرده كه برادرت زنده برمي
  .باز هم كاترين چيزي نگفت

دربارة هرم، رمز فراماسوني آن، و سـرپوش مهـر شـده            .  ادامه داد  صحبتشلنگدان به   
راجع به اينكه ايـن هـرم در واقـع هـرم              گفت، و البته، دربارة ادعاهاي بالمي     براي او   

كرد كه به  اي كه مخفيگاه پلكان مارپيچي را آشكار مي        نقشه... فراماسونيِ افسانه است  
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رفـت و بـه گنجينـة باسـتاني      و صدها فـوت پـايين مـي   ... شد اعماق زمين منتهي مي   
  . اشنگتن مدفون شده بودرسيد كه سالها پيش در و اسرارآميزي مي

رابـرت،  «. احـساس بـود    كاترين باالخره صحبت كرد، امـا صـدايش يكنواخـت و بـي            
  ».چشمات رو باز كن

 لنگدان دوست نداشت يك لحظه هم ببيند كـه ايـن فـضا واقعـا                چشمام رو باز كنم؟   
  .چقدر تنگ است

  »!رسيديم! چشمات رو باز كن! رابرت«: كاترين اكنون با اصرار گفت
اي مشابه همان كه در آن سو وارد آن    ان لنگدان باز شدند و بدنش از ميان دهانه        چشم

او . آمـد  كاترين قبل از او داشت از روي تسمه نقالـه پـايين مـي             . شده بودند بيرون زد   
كيفش را از روي تسمه نقاله برداشت و لنگدان هـم پاهـاي خـود را روي لبـة تـسمه                  

ه نقاله دور بزند و راهي را كه آمده بود برگـردد،          انداخت و درست به موقع، قبل از اينك       
فضاي اطراف آنها سالن توزيعي بسيار شبيه بـه         . روي زمين موزاييك شده پايين پريد     

  : تابلوي كوچكي نوشته بود. همان بود كه از ساختمان ديگري از آن آمده بودند
  

  3سالن توزيع شماره : ساختمان آدامز
  

دوباره متولـد   . ز يك مجراي تولد زيرزميني درآمده است      كرد تازه ا   لنگدان احساس مي  
  »حالت خوبه؟«.  بالفاصله به طرف كاترين برگشت.شدم

چشمان او سرخ شده بود و معلوم بود كه گريه كرده است، اما با بردباري راسخي سـر                  
اي حرف آن را به آن طرف سالن بـرد   كيف لنگدان را برداشت و بدون كلمه  . تكان داد 

هالوژني روي ميز را روشـن كـرد، زيـپ        المپ.  ميز به هم ريخته گذاشت     و روي يك  
  .هاي آن را تا كرد و به داخلش نگاه كرد كيف را باز كرد، لبه

كـاترين  . رسـيد   زمخـت بـه نظـر مـي    ،هـالوژني   هرم گرانيت در زير نور شفاف چـراغ   
و دچـار   انگشتانش را روي رمز فراماسوني حكاكي شده كشيد و لنگدان احساس كرد ا            

كاترين به آرامي دستش را داخل كيـف بـرد و           . احساسات و هيجان عميقي شده است     
  . كردشآن را زير نور گرفت و با دقت نگاه. بستة مكعب شكل را بيرون آورد
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بيني، نقـش انگـشتر فراماسـوني پيتـر روي           همونطور كه مي  «: لنگدان به آرامي گفت   
رن پيش از اين انگشتر براي مهر كردن        اون گفت كه بيش از يه ق      . مهرش قرار گرفته  
  ».بسته استفاده شده

  .كاترين چيزي نگفت
وقتي برادرت بسته رو به من سپرد، گفت قدرت به وجـود آوردن             «: لنگدان به او گفت   

زياد مطمئن نيستم معني اين حـرف چيـه، امـا فكـر             . ده نظمي رو بهت مي    نظم از بي  
كنه، چون پيتر اصرار داشت كه به دست  كنم كه سرپوش، چيز مهمي رو آشكار مي       مي

آقاي بالمي هم همين رو بهم گفت و اصرار كرد هرم رو مخفي كـنم               . اشتباهي نرسه 
  ».و نذارم كسي بسته رو باز كنه

بالمـي بهـت گفـت بـسته رو بـاز           «: كاترين اكنون با حالتي عصباني به او نگاه كـرد         
  »نكني؟

  ».و گفتخيلي هم قاطعانه اين. آره«
  اما تـو گفتـي سـرپوش تنهـا راهيـه كـه باهـاش               «. با ناباوري به او نگاه كرد     كاترين  

  »تونيم هرم رو كشف رمز كنيم، درسته؟ مي
  ».احتماال، آره«

و گفتي كشف رمز هرم كاريـه كـه بهـت           «. رفت صداي كاترين اكنون داشت باال مي     
  »ونيم، درسته؟تونيم پيتر رو برگرد اين تنها راهيه كه باهاش مي. گفته شده انجام بدي
  .لنگدان سر تكان داد

  »!پس، رابرت، چرا همين االن بسته رو باز نكنيم و اين رو كشف رمز نكنيم؟«
كاترين، مـن هـم دقيقـا همـين واكـنش رو            «. دانست چطور جواب بدهد    لنگدان نمي 

بهم گفت كه دست نخورده نگه داشتن راز ايـن هـرم از               داشتم، اما با اين حال بالمي     
  ».حتي جون برادرت... تره مهمهر چيزي 

. اي از موهايش را پشت گوشـش زد  اعضاي زيباي صورت كاترين سفت شدند و دسته       
اين هرم، هر چي كه هـست، بـه قيمـت تمـام             «. وقتي حرف زد، صدايش مصمم بود     

و بـذار   . ام، زاكاري، بعدش مادرم، و حاال هم برادرم        اول برادرزاده . ام تموم شده   خانواده
  »...باشيم، رابرت، اگه امشب زنگ نزده بودي بهم خبر بديبين  واقع
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توانست احساس كند كه ميان منطق كاترين و اصرار اسـتوار بالمـي گيـر                لنگدان مي 
  . افتاده است

هاي معروف  اي از فراماسون ممكنه من يه دانشمند باشم، اما از خانواده    «: كاترين گفت 
هـاي راجـع بـه هـرم فراماسـوني و            انباور كن، من شنيدم كه تمام داسـت       . هم هستم 

» .شايد وقت آشكار شـدنش رسـيده باشـه    ... دارناش به يه گنجينة بزرگ وجود        وعده
  .كاترين انگشتش را زير نخ كهنة روي بسته سر داد

  »!صبر كن! كاترين، نه«.  لنگدان از جا جهيد
 بـرادرم بـه     ذارم رابرت، مـن نمـي    «. كاترين مكث كرد، اما انگشتش زير نخ باقي ماند        

اي كه اين حكاكي  هر گنجينة گمشده... هر چي كه اين سرپوش بگه  . خاطر اين بميره  
  ».رسن اون رازها امشب به پايان مي... ممكنه آشكار كنه

  .اعتنايي نخ را كشيد و مهر شكنندة بسته تركيد كاترين با اين حرف با بي
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  63فصل 
  

 به ديوارداري سفارت در واشنگتن، باغ راستةدر غرب   در محلة ساكت و خلوتي درست       
شود رزهـايش از گياهـان قـرن دوازدهمـي       سبك قرون وسطا وجود دارد كه گفته مي       

 به شـكلي پربـراز در ميـان         -ها  معروف به خانة سايه    -عمارت كاردروك باغ  . رويند مي
  .هاي معدن سنگ خصوصي جرج واشنگتن قرار گرفته است هايي از سنگ گذرگاه

امشب سكوت باغ توسط مرد جواني كه با عجله از دروازة چـوبي وارد شـد و در حـال                    
  .زد شكسته شد آمدن فرياد مي

شـما  ! سـالم «: كرد در زير نور ماه جلوي خود را ببينـد، صـدا زد     در حالي كه سعي مي    
  »اينجاييد؟

ارم د...توي عمـارت  «. شد صدايي كه جواب داد صدايي ضعيف بود و به زور شنيده مي           
  ».خورم هوا مي   كمي

پيرمـردِ  . مرد جوان، مافوق پژمردة خود را روي نيمكت سنگي زير يك پتو پيـدا كـرد               
كهولـت او را از     . ها داشت  اي مثل جن و پري     اي كوچك و اعضاي چهره     كرده جثه  قوز

وسط خميده كرده بود و بينايي را از او ربوده بود، اما روح و روانش نيرويي باقي مانـده       
  .شد روي آن حساب كرد د كه ميبو

... از طـرف دوسـتت    ... يه تماسي ... همين االن «: زنان به او گفت    نفس مرد جوان نفس  
  ».وارن بالمي دريافت كردم

  »جدي؟ راجع به چي؟«. پيرمرد يكدفعه سرش را بلند كرد
گفت يه پيغام روي پست صوتيتون گذاشته، كه        . ظاهرا خيلي عجله داشت   نگفت، اما   «

  ».فورا گوشش كنيدبايد 
  »و گفت؟فقط همين«
يـه سـؤال    » .بهم گفت يه سؤالي ازتـون بپرسـم       «. مرد جوان مكثي كرد   » .نه كامال «

  ».گفت فورا به جوابتون احتياج داره«. خيلي عجيب
  »چه سؤالي؟«: پيرمرد به جلوتر خم شد و گفت
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مرد را پوشاند وقتي مرد جوان سؤال آقاي بالمي را گفت، اثري از نگراني كه چهرة پير             
او بالفاصله پتويش را كنار انداخت و سـعي كـرد           . حتي در نور ماه هم قابل رؤيت بود       

  .بلند شود
  ».فورا. لطفا كمكم كن برم داخل«
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  64فصل 
  

  .راز  ديگه راز بي: كاترين سالومون با خود گفت
قي مانـده بـود اكنـون       روي ميز مقابل او، مهري كه چندين نـسل دسـت نخـورده بـا              

ايِ رنـگ و رو رفتـه از روي بـستة            او شروع به كنـدن كاغـذ قهـوه        . تكه شده بود   تكه
   .شده بوددر كنار او، لنگدان به وضوح آشفته . باارزش برادرش كرد

جعبـه  . دبيـرون آور  سنگ خاكستري   جنس  كاترين از داخل كاغذ، جعبة كوچكي را از         
د نه لواليي داشت، نه چفتـي، و ظـاهرا راهـي            كه شبيه يك مكعب گرانيت صيقلي بو      

  . اين جعبه كاترين را به ياد يك جعبة معماي چيني انداخت. هم به داخل نداشت
مطمئني كـه   . شبيه يه بلوك خالصه   «: هاي آن كشيد و گفت     او انگشتانش را روي لبه    

  »تصوير اشعة ايكس نشون داد كه توخاليه؟ و يه سرپوش داخلشه؟
او و كـاترين از  » .آره«. ترين آمد و جعبة مرموز را به دقت بررسي كـرد  لنگدان كنار كا  

  .پيدا كنندآن هاي مختلفي به جعبه نگاه كردند و سعي كردند راهي به داخل  زاويه
هـاي بـااليي جعبـه پيـدا كـرد        وقتي ناخن كاترين درزي مخفي را در كنار يكي از لبه         

شت و بعد با دقت الي درپـوش آن را          او جعبه را روي ميز گذا     » .پيداش كردم «: گفت
  .باز كرد و درپوش مثل جعبة جواهر گرانقيمتي به آرامي باال رفت

  بـه نظـر    . هاي بلندي كشيدند    وقتي درپوش عقب رفت، لنگدان و كاترين هر دو نفس         
درون آن بـا تشعـشعي تقريبـا مـاوراء طبيعـي      . درخـشد  رسيد كه داخل جعبـه مـي     مي
 قطعه طاليي به اين درشتي نديده بود و يك لحظه طول       نونككاترين تا   . درخشيد مي

كشيد تا متوجه شود كه آن فلز گرانبها در واقـع فقـط دارد تشعـشع چـراغ مطالعـه را                     
  . كند منعكس مي

سرپوش با وجود اينكه بيش از يـك قـرن در داخـل             » .واقعا تماشاييه «: به نجوا گفت  
. چوجه كم رنگ يا كدر نـشده بـود        يك مكعب سنگي تيره مهر و موم شده بود، به هي          

هـا اونـو     تجزيه مقاومه؛ اين يكي از داليليه كه باسـتاني انتروپيكطال در برابر قوانين     
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 كوچـك  وقتي به جلو خم شد و به تكـه طـالي         كاترين   .سحرآميز به حساب مياوردن   
  ».يه حكاكي روش هست«. نگاه كرد احساس كرد ضربان قلبش تندتر شده است

. كـرد  هاي آنها با هم تمـاس پيـدا مـي          تر رفت، به طوريكه اكنون شانه      لنگدان نزديك 
او دربارة تكنيك ساختن سمبولون در يونان       . زدند چشمان آبي او از كنجكاوي برق مي      

 به كاترين گفته بود و همينطور اينكه        -شد  رمزي كه در چند تكه شكسته مي       -باستان
ماند، كليد كشف رمز هـرم       جدا مي چطور اين سرپوش، كه مدتي طوالني از خود هرم          

  . آورد نظم مي   نظمي گفت، از بي  هر چه ميظاهرا اين حكاكي. گرفت را در بر مي
كاترين جعبة كوچك را باال برد و زير نور گرفت و مستقيم از بـاال بـه سـرپوش نگـاه           

بـود   قطعه متن كـوچكي      -حكاكي هر چند كوچك بود، به خوبي قابل رؤيت بود         . كرد
كاترين شش كلمة . هاي آن حكاكي شده بود ظرافت بر روي سطح يكي از كنارهكه با   

   . ساده را خواند
  .سپس دوباره آنها را خواند

  »!و گفته باشهممكن نيست اين! نه«: گفت
 بـه   كـاپيتول روي طـوالني خـارج از         ساتو با عجله از پيـاده      مديردر آن سوي خيابان،     

اش به او  خبري كه از طرف تيم عملياتي. فتگاهش در خيابان اول ر سمت نقطة وعده  
بالمي توقيف شده بود،    . نه سرپوش . نه هرم . نه لنگدان . رسيده بود غيرقابل قبول بود    

  .دست كم هنوز نه. گفت اما حقيقت را به آنها نمي
  .  كنم به حرف بياد كاري مي

گنبـد   -اش نگاهي به يكـي از جديـدترين منـاظر واشـنگتن انـداخت              او از روي شانه   
اين گنبد نوراني فقط .  كه در باالي مركز بازديدكنندگان جديد ساخته شده بودكاپيتول

زمونـة  . كـرد  بر اهميت آنچه امشب به راستي در معرض خطر قرار داشـت تأكيـد مـي      
       .خطرناكيه

ساتو از اينكه صداي زنگ تلفن همراه خود را شـنيد و مشخـصات تحليلگـرش را بـر                   
  . ش راحت شدروي صفحه ديد خيال

  »نوال، چكار كردي؟«: ساتو جواب داد
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تصوير اشعة ايكس حكاكي سرپوش براي خواندن خيلـي         . نوال كي خبر بد را به او داد       
ساتو لب خـود را   . لعنتي. مبهم بود و فيلترهاي افزايش كيفيت هم كمكي نكرده بودند         

  »شبكة شونزده حرفي چي؟«. گاز گرفت
اي پيـدا    اما تا االن هيچ طرح حكاكي ثانويه      . كنم ر مي هنوز دارم روش كا   «: نوال گفت 

كنه و دنبال  كامپيوتر داره دوباره حروف توي شبكه رو مرتب مي. نكردم كه به كار بياد 
  ».گرده، اما بيشتر از بيست تريليون احتمال هست يه چيز قابل شناسايي مي

اميدش براي كـشف    .  كرد تلفن را قطع    ساتو با اخمي  » .منو در جريان بذار   . ادامه بده «
رمز هرم با استفاده از تنها يك عكس و اشعة ايكس به سرعت در حال از دست رفتن                  

  .وقتم هم داره تموم ميشه... من اون هرم و سرپوش رو احتياج دارم. بود
 سـياهي بـا   Escalade SUVساتو به خيابان اول رسيد و درسـت در همـين لحظـه    

مـأموري از ماشـين پيـاده    . شان جلوي او ترمز كـرد گاه هاي تيره در نقطة وعده    شيشه
  .شد

  »هنوز خبري از لنگدان نيست؟«: ساتو پرسيد
همـة  . واحد پشتيباني تـازه رسـيده     . اطمينان باالست «: احساس گفت  مرد با حالتي بي   

. حتي نيروي پشتيباني هواييمون هـم در راهـه        . هاي كتابخونه محاصره شدن    خروجي
  ».ديم، هيچ جايي هم براي فرار كردن نداره و ميآور ترتيبش ر با گاز اشك

  »و بالمي؟«
  ».دست و پا بسته روي صندلي عقبه«

  .كشيد اش هنوز تير مي شانه. خوبه
مأمور كيسة پالستيكي زيپالكي را كه حاوي تلفن همراه، كليد، و كيف جيبي بود بـه                 

  ».وسايل بالمي«. ساتو داد
  »اي نيست؟ چيز ديگه«
  ». بسته بايد هنوز با لنگدان باشنهرم و. نه، خانم«

دوست دارم خودم  . گه دونه كه نمي   چيزهاي زيادي مي    بالمي. خيلي خب «: ساتو گفت 
  ».شخصا ازش بازجويي كنم

  »پس ببريمش النگلي؟. بله، خانم«
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قوانين اكيدي براي .  شروع به قدم زدن كردSUVساتو نفس عميقي كشيد و در كنار  
شديدا غيرقانوني    ي آمريكا وضع شده بود و بازجويي از بالمي        ها بازجويي از غيرنظامي  

: او گفت ... شد آن هم با شاهد و وكيل و چه و چه           بود، مگر اينكه در النگلي انجام مي      
  . و خصوصي تر.و سعي كرد به جايي نزديكتر فكر كند» النگلي نه،«

د و منتظـر     روشـن ايـستاده بـو      SUVِمأمور حرفي نزد و بـا حالـت خبـردار در كنـار              
  .دستورات ماند

 وسايل بالمي نگاه    حاويساتو سيگاري روشن كرد، پك عميقي به آن زد، و به كيسة             
او متوجه شده بود كه حلقه كليد بالمي دسته كليدي الكترونيكي داشـت كـه بـا                 . كرد

دانست كه اين دسته كليـد بـه         مطمئنا ساتو مي  . USGB -چهار حرف مزين شده بود    
اين سـاختمان خيلـي نزديـك، و در ايـن          . كند لتي دسترسي پيدا مي   كدام ساختمان دو  

  . ساعت خيلي خصوصي بود
  .عالي شد. لبخندي زد و دسته كليد را در جيبش گذاشت

خواهد بالمي را كجا ببرد، انتظار داشت مرد تعجـب كنـد،             وقتي به مأمور گفت كه مي     
داد، درِ سمت مـسافر       نمي چيزي را بروز  كه   ي او فقط سر تكان داد و با نگاه سردي         ول

  .را براي او باز كرد
  .ها بود اي ساتو عاشق حرفه

لنگدان در زيرزمين ساختمان آدامز ايستاده بود و با ناباوري به كلماتي خيره شده بـود                
  .كه با ظرافت روي سطح سرپوش طاليي حكاكي شده بودند

  و ميگه؟ فقط همين
با لحني كـه انگـار      .  و سرش را تكان داد     در كنار او، كاترين سرپوش را زير نور گرفت        

يعنـي بـرادر مـن    . اي هم باشه بايد چيزهاي ديگه«: فريب خورده است به اصرار گفت    
  »كرده؟ اين همه سال از اين محافظت مي

هاي پيتر و بالمي، اين      طبق گفته . كرد كه سردرگم شده است      مي اعترافلنگدان بايد   
بـا توجـه بـه آن       . سنگي را كشف رمـز كننـد      كرد هرم    سرپوش بايد به آنها كمك مي     

بيـشتر بـديهي و بـه درد        . ادعاها، لنگدان انتظار چيزي مفيد و روشنگر را داشـته بـود           
اي را كه با ظرافت روي سطح سرپوش حك شـده             او يك بار ديگر شش كلمه      .نخوره

  .بودند خواند
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The  

seceret hides  
Within The Order

1  
  

 اينكه حـروف  -كند سيد كه حكاكي چيزي بديهي را بيان مي      ر در نگاه اول، به نظر مي     
. نهفتـه اسـت   خارج هستند و راز آنها در پيـدا كـردن ترتيـب درسـت آنهـا                 » نظم«از  

بهرحال، اين نوشته، عالوه بر بديهي بودنش، بـه دليـل ديگـري نامحتمـل بـه نظـر                   
 » 2. با حروف بزرگ نوشته شدنorder و theكلمات «: لنگدان گفت. رسيد مي

  ».خودم هم متوجه شدم«. كاترين بدون اينكه به او نگاه كند سر تكان داد
توانست فقط يك مفهوم منطقي بـراي    لنگدان مي.راز در درون فرقه پنهان شده است  

  ».بايد منظورش فرقة فراماسوني باشه» فرقه««. آن پيدا كند
  ».گه مون نميهيچي به. كنه ولي هنوزم كمكي بهمون نمي. موافقم«: كاترين گفت

در هر صورت، كل ماجراي هرم فراماسـوني        . كرد لنگدان بايد اين حرف را تصديق مي      
  .در رابطه با راز پنهاني در درون فرقة فراماسوني بود

ده كـه در     رابرت، مگه برادرم بهت نگفت كه اين سرپوش اين قـدرت رو بهـت مـي               «
  »؟ رو ببينينظمبينن   رو مينظمي بيجايي كه ديگران فقط 

امشب براي دومين بار، رابرت لنگدان احساس ناشايستگي        . او با نااميدي سر تكان داد     
  .كرد مي
  
  
  
  
  

                                                 
   هــم بــه معنــي نطــم و ترتيــب اســت و هــم بــه معنــي فرقــه بــه دو صــورت معنــي Order در ايــن جملــه چــون كلمــة . 1

  .ن شده استپنها) ترتيب(راز در درون فرقه پنهان شده است يا راز در درون نطم : مي شود
  .در انگليسي كلماتي كه حرف اول آنها بزرگ نوشته مي شود اسم هستند.  2
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  65فصل 
  

اش، يعني يك نگهبان امنيتي زن از امنيت ارجـح           وقتي ملخ كارش با مهمان ناخوانده     
تمام شد، رنگ پنجره را كه آن زن از ميان آن فضاي كـاري مقدسـش را ديـده بـود                     

  .درست كرد
رفـت، از دري مخفـي وارد سـالن     اكنون در حاليكه از ميان مهِ ماليم زيرزمين باال مي  

اش را تحـسين     در آن داخل ايستاد و نقاشي ديدني سه الهـة زيبـايي           . اش شد  پذيرايي
  . اش لذت برد كرد و از بوها و صداهاي آشناي خانه
   امـشب ديگـر     دانـست كـه بعـد از       ملـخ مـي   . رم به زودي براي هميشه از اينجـا مـي        

بعد از امشب، ديگـه نيـازي       :  انديشيد با لبخندي بر لب   . تواند به اين مكان برگردد     نمي
  .به اينجا ندارم

يا به اهميت   ... در اين فكر بود كه آيا لنگدان هنوز به قدرت واقعي هرم پي برده است              
 تلفـن   هـاي   بعد از اينكه دوباره پيام    ملخ  . نقشي كه سرنوشت برايش انتخاب كرده بود      

 اكنون سـاعت    .هنوز بهم زنگ نزده   لنگدان  : با خود گفت  يكبار مصرفش را چك كرد،      
  .اون كمتر از دو ساعت وقت داره.  شب بود 10:02

ملخ وارد حمامش در طبقة باال شد كه از سنگ مرمر ايتاليايي ساخته شده بود و دوش             
تشريفات تنظيف خود را    در حاليكه مشتاق بود     . بخار را روشن كرد تا حمام را گرم كند        

  . هايش را درآورد شروع كند با روش خاصي لباس
سپس به سمت آينة تمام قد رفـت و    . اش را آرام كند    دو ليوان آب نوشيد تا معدة خالي      

اش عضالتش را بيشتر نمايان كرده بود و او          دو روز روزه  . به بدن برهنة خود نگاه كرد     
    .شم تا سحر خيلي از اين هم بهتر مي. رداختيار آنچه را كه شده بود تحسين ك بي
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  66فصل 
  

ديـر يـا زود مـيفهمن مـا         . مـا بايـد از اينجـا بـريم بيـرون          «: لنگدان به كاترين گفت   
  .موفق به فرار شده باشد  او اميدوار بود بالمي» .كجاييم

  رسيد كاترين هنوز روي سـرپوش طاليـي متمركـز شـده اسـت و بـاورش                 به نظر مي  
سـرپوش را از داخـل جعبـه درآورده بـود،           . فايده باشد  حكاكي آن آنقدر بي   شد كه    نمي

همه طرف آن را بررسي كرده بود، و اكنـون داشـت دوبـاره آن را بـا دقـت در جعبـه                       
  . گذاشت مي

يـه كمـك بـزرگ الزم    .  راز در درون فرقه پنهان شـده اسـت     :لنگدان با خود انديشيد   
  . داريم

 كه شايد راجع به محتويات جعبه، اطالعات اشـتباه بـه   لنگدان اكنون به اين فكر افتاد  
هرم و سرپوش سالها قبل از به دنيا آمدن پيتر ساخته شده بودنـد              . پيتر داده شده باشد   

كرد كه نياكانش به او گفته بودنـد و از رازي محافظـت              و پيتر فقط همان كاري را مي      
  .براي لنگدان و كاترين بودكرد كه احتماال به همان اندازه براي او راز بود كه  مي

 هر چه بيـشتر راجـع بـه افـسانة هـرم      من انتظار چي رو داشتم؟  : لنگدان با خود گفت   
 مـن دارم دنبـال يـه        .رسيد تر به نظرش مي    فهميد، همة آن باورنكردني    فراماسوني مي 

 چيزي از درون به لنگـدان       گردم؟ پلكان مارپيچ كه با يه سنگ بزرگ پوشيده شده مي         
رسيد كـه كـشف       با اين وجود، به نظر مي     . گردد  دارد دنبال نخود سياه مي    ه  گفت ك  مي

  . رمز اين هرم بهترين فرصت او براي نجات پيتر است
  » مفهومي برات داره؟1514رابرت، سال «

اي بـاال    لنگـدان شـانه   . رسـيد  ربط به نظر مـي     اين سؤال بي  هزار و پونصد و چهارده؟      
  »چطور مگه؟. نه«: انداخت و گفت

زير نور يه نگاهي بهـش  . جعبه تاريخ داره. نگاه كن«. كاترين جعبة سنگي را به او داد      
  ».بنداز

كاترين . لنگدان پشت ميز نشست و در زير نور با دقت به جعبة مكعب شكل نگاه كرد               
اي  دستش را به آرامي روي شانة او گذاشت و به جلو خم شد تا متن ريز حكاكي شـده      
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هاي آن پيدا كـرده      جعبه، نزديك گوشة پاييني يكي از كناره      را كه روي سطح خارجي      
  . بود به او نشان بدهد

  ».1هزار و پونصد و چهارده بعد از ميالد«: به داخل جعبه اشاره كرد و گفت
 D و   Aداد كه بعد از آن مدل عجيبي از حروف            را نشان مي   1514يقينا، حكاكي عدد    

  .آمده بود
   

  
  

ممكنـه ايـن    «: گفت يد يكدفعه اميدوار شده است، داشت مي      رس كاترين كه به نظر مي    
دار خيلـي شـبيه يـه سـنگ گوشـة            تاريخ، حلقة گمشدة ما باشه؟ ايـن مكعـبِ تـاريخ          

شـايد بـه سـاختموني      . كنـه  فراماسونيه، پس شايد به يه سنگ گوشة واقعي اشاره مي         
  ». ساخته شده1514كنه كه در سال  اشاره مي

  .شنيد ا ميلنگدان به سختي صداي او ر
A.D 1514يه تاريخ نيست   .  

فهميد، يـك سـمباچر           ، همانگونه كه هر محقق هنر قرون وسطايي مياين نماد   
خيلي از فيلسوفان، هنرمندان، و     . رفت  نمادي كه به جاي امضا به كار مي        -معروف بود 

رد خـود   نويسندگان قديم اثرشان را به جاي اسمشان با نماد يا مونـوگرام منحـصر بفـ               
افـزود و همينطـور در       اين روش، جذبة اسرارآميزي بـه اثـر آنهـا مـي           . كردند امضا مي 

شـد آنهـا را از تعقيـب و گزنـد            صورتي كه نوشته يا اثر هنريشان غيرقانوني اعالم مي        
  . كرد حفظ مي

آنهـا حروفـي   ...  نبـود Anno Domini مخفـف  A.Dدر مورد اين سمباچر، حـروف  
  .ي معنايي ديگر داشتندآلماني بودند كه به كل

                                                 
1  .A.D پس از ميالد مسيح (Anno Domini)  
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در عرض چند ثانيه مطمئن شد كه       . لنگدان بالفاصله قطعات پازل را كنار هم قرار داد        
كـاترين، تـو    «: وسايل را جمع كرد و گفت     . داند چطور هرم را كشف رمز كند       دقيقا مي 

  ».دم تو راه برات توضيح مي. بريم. تنها چيزي كه احتياج داشتيم همينه. موفق شدي
  » داره؟   واقعا برات مفهوميA.D 1514تاريخ «: اي متعجب گفت  با قيافهكاترين

يـه  .  يه تاريخ نيست، كاترين    A.D«. لنگدان چشمكي به او زد و به طرف در راه افتاد          
  ».شخصه
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  67فصل 
  

هـا و رزهـاي قـرن         در غرب راستة سفارت، در داخل باغ ديواردار با عمارت خانة سايه           
در آن سوي راه ورودي، مرد جـوان داشـت          . اش همه جا سكوت مطلق بود      دوازدهمي

  . كرد از ميان چمنزار وسيعي عبور كند اش كمك مي به مافوق قوز كرده
  ده راهنماييش كنم؟  بهم اجازه مي

داد  پـذيرفت و تـرجيح مـي       به طور معمول، پيرمرد نابينا هيچوقت كمك كسي را نمي         
بهرحـال، امـشب    . اش در ميان حياط تحصنگاه خود راه بـرود         حافظهتنها با استفاده از     

  .ظاهرا عجله داشت كه زودتر پايين برود و به تماس وارن بالمي جواب بدهد
: اش در آن بود وارد شـدند گفـت         پيرمرد وقتي به ساختماني كه اتاق مطالعة خصوصي       

  ».تونم راهم رو پيدا كنم از اينجا ديگه خودم مي. متشكرم«
  »-شم بمونم و بهتون كمك ا، خوشحال ميآق«

  او دست كمك كنندة خود را رها كرد و در حالي كه با شتاب بـه ميـان تـاريكي فـرو                      
  ».شب بخير. براي امشب كافيه«: رفت گفت مي

مرد جوان از ساختمان خارج شد و از ميان چمنزار بزرگ به طرف خانـة كـوچكش در                  
اش شد، حس كنجكاوي وجودش را فـرا گرفتـه           وقتي وارد خانه  . داخل حياط راه افتاد   

و بـا  ... پرسيده بود آشفته شده بـود    معلوم بود كه پيرمرد از سؤالي كه آقاي بالمي    . بود
  .رسيد معني به نظر مي اين حال اين سؤال، سؤالي عجيب و تقريبا بي

  كمكي براي پسر بيوه زن هست؟   
سردرگم بـه   . تواند داشته باشد   ي مي  كه اين سؤال چه معناي     دانست وجه نمي  او به هيچ  

  .طرف كامپيوترش رفت و دقيقا همين جمله را در جستجوگرش تايپ كرد
شدند و همه هم دقيقا  در كمال تعجب او، پشت سر هم صفحاتي از ارجاعات ظاهر مي    

رسـيد وارن    به نظـر مـي    . او با شگفتي اطالعات را خواند     . دادند اين سؤال را نشان مي    
همـين كلمـات چنـدين     . پرسـيد  ن فردي در تاريخ نبود كه اين سؤال را مي         اولي   بالمي
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كـرد ادا شـده    قرن پيش توسط حضرت سليمان موقعي كه براي دوستي سوگواري مي     
ها به عنوان يك فرياد كمك رمزي به كار          ظاهرا امروزه اين سؤال را فراماسون     . بودند

ـ         به نظر مي  . بردند مي اش درخواسـت   رادران فراماسـوني رسيد وارن بالمي از يكـي از ب
  . كمك داشته باشد
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  1آلبرشت دورر؟
رفـت   كاترين در حالي كه با لنگدان از ميان زيرزمين ساختمان آدامز با شتاب پيش مي  

 ايـن    مخفف آلبرشـت دورره؟     A.D. هاي پازل را كنار هم قرار دهد       كرد تكه  سعي مي 
ني قرن شانزدهمي يكي از هنرمندان مورد عالقة بـرادرش بـود و             حكاك و نقاش آلما   

گنجيد كـه    با اين وجود، در تصورش نمي     . كاترين تا حدي با كارهاي او آشنايي داشت       
يك دليلش اين بود كه او بـيش        . تواند در اين مورد به آنها كمك كند        دورر چگونه مي  

  . از چهارصد سال پيش مرده بود
دورر «: گفـت  كردند لنگدان داشت مي    در حالي كه تابلوهاي نوراني خروج را دنبال مي        

 هنرمند،  -اون از آخرين مغزهاي متفكر رنسانس بود      . از نظر نمادي كارش حرف نداره     
تا امروز، هيچكس نتونسته    . العمر رازهاي باستاني   فيلسوف، كيمياگر، و يه شاگرد مادام     

  ». درك كنهكامال كارهاي هنري دورر رو
نحوة كشف رمز   »  آلبرشت دورر  1514«ممكنه درست بگي، اما چطور      «: كاترين گفت 

آنها به يك در قفل رسيدند و لنگدان با كارت بالمـي آن  » ده؟ ن هرم رو توضيح مي  يا
  . را باز كرد

 به يه قطعة خيلي خاص      1514عدد  «: رفتند لنگدان گفت   ها باال مي   در حالي كه از پله    
لنگـدان نگـاهي    . آنها به يك راهروي بسيار بزرگ رسيدند      » .كنه رر اشاره مي  از كار دو  

دوبـاره بـه سـرعت راه    » .از ايـن طـرف  «. به دور و بر كرد و به سمت چپ اشاره كرد       
ــد ــع عــدد «. افتادن ــريش1514آلبرشــت دورر در واق ــر هن - رو در اســرارآميزترين اث

Melencolia I] اين اثر، . كميل كرد مخفي كرد ت1514 كه اونو در سال -]ماليخوليا
  ».اثر اصلي رنسانس اروپاي شمالي تلقي ميشه

                                                 
1  .Albrecht Dürer) 1528-1471(نقاش و نظريه پرداز آلماني  
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 را در كتابي راجع به تصوف باستاني بـه كـاترين نـشان    Melencolia Iپيتر يك بار 
. آورد داده بود، اما او هيچ عدد مخفي هـزار و پانـصد و چهـاردهي را بـه خـاطر نمـي                     

 تالش نوع Melencolia Iدوني،  ه ميهمونطور ك«: لنگدان با حالتي هيجانزده گفت
ي كــه در ا نمــادگري. كــشه بــشر بــراي درك رازهــاي باســتاني رو بــه تــصوير مــي 

Melencolia I وجود داره اونقدر پيچيده است كه آثار لئوناردو داوينچي در برابر اون 
  ».خيلي آشكار و واضح به نظر ميان

 Melencolia Iرابـرت،  «. رد سر جايش ايستاد و به لنگدان نگـاه كـ  ناگهانكاترين 
  ».توي گالري مّليه. همينجا توي واشنگتنه

گـالري  . گه كه اين تصادفي نيست    آره، و يه چيزي بهم مي     «: لنگدان با لبخندي گفت   
  »-شناسم كه توي اين ساعت تعطيله، اما من يه نگهباني رو مي

در ن وارد   كـاتري » .دونم وقتي ميري توي موزه چي ميشه       فراموشش كن، رابرت، مي   «
  . در آن نزديكي شد و در آنجا يك ميز با يك كامپيوتر ديدطاقداري

  .اي ناراحت او را دنبال كرد لنگدان با قيافه
رسيد پروفسور لنگدان، متخصص هنـر،       به نظر مي  » .بيا يه طور ديگه انجامش بديم     «

 منبـع   يك مشكل اخالقي با استفاده از اينترنت داشته باشد آن هم در حاليكه كه يك              
. كاترين پشت ميز نشـست و كـامپيوتر را روشـن كـرد            . اصلي در همان نزديكي باشد    

.  مواجـه اسـت    يوقتي دستگاه باالخره باال آمد او متوجه شـد كـه بـا مـشكل ديگـر                
  ».آيكون مرورگر روي دسكتاپ نيست«
اونـو  «. لنگدان به آيكوني روي دسكتاپ اشاره كرد      » .اين يه شبكة كتابخونة داخليه    «

  ».حان كنامت
صفحة جديدي باز   . الي كليك كرد  هاي ديجيت  كاترين روي آيكوني با نوشتة كلكسيون     

كاترين روي آيكوني كه او انتخاب كـرده بـود كليـك            .  و لنگدان دوباره اشاره كرد     شد
  .جستجو: چاپ كوچك. صفحه ريفرش شد. كلكسيون چاپ كوچك: كرد
  ».رو تايپ كن» آلبرشت دورر««

در عـرض چنـد ثانيـه، صـفحه         . رد كرد و سپس دكمة جستجو را زد       كاترين اسم را وا   
رسيد همـه    به نظر مي  . هاي كوچك كرد   اي از عكس   دوباره شروع به نمايش مجموعه    
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ظـاهرا دورر تعـداد زيـادي از        . هاي پيچيدة سـياه و سـفيد        حكاكي -مدلي مشابه دارند  
  . بودهاي مشابه را به وجود آورده  حكاكي

  .رست الفبايي آثار هنري او كردكاترين نگاهي به فه
  

  .آدم و حوا
  خيانت مسيح

  چهار اسب سوار آخرالزمان
  مصيبت بزرگ 

  شام آخر
  

هاي انجيلي بـه يـاد آورد كـه دورر روي چيـزي بـه نـام                  كاترين با ديدن تمام آن نام     
 كار  -اي از مسيحيت قديم، كيمياگري، ستاره شناسي، و علوم          آميزه -مسيحيت رمزي 

  .كرده است مي
  ...علوم

توانـست   نمـي . هاي آتش به ذهـنش آمـد       ناگهان تصوير آزمايشگاهش در ميان شعله     
.  تـريش شـد    ر كند، اما افكارش متوجـه دسـتيارش       دربارة پيامدهاي بلند مدت آن فك     

     .اميدوارم تونسته باشه از اونجا خارج بشه
ـ        نسخة دورر مي   شام آخر  لنگدان داشت چيزي راجع به     ه سـختي   گفت، امـا كـاترين ب

  .  را ديده بودMelencolia Iاو فقط لينك . شنيد صداي او را مي
  .با ماوس روي آن كليك كرد و صفحة اطالعات كلي باز شد

  
  1514ملنكوليا آي، 

  آلبرشت دورر
  )حكاكي روي كاغذ خط دار(

  كلكسيون رزنوالد
  گالري مّلي هنر
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  سي .واشنگتن دي
  

ليِ باكيفيتي از شاهكار دورر با تمام شكوهش        وقتي صفحه را پايين آورد تصوير ديجيتا      
  .ظاهر شد

كاترين كه فراموش كرده بود اين تصوير چقدر عجيب است، با بهت و حيـرت بـه آن                  
  . خيره شد

  ».همونطور كه گفتم، رمزيه«: لنگدان با خنده گفت
Melencolia Iهايي بزرگ كه مقابـل يـك     تصويري بود از پيكري انديشناك با بال

ترين اشـيائي    ترين و عجيب   اي از ناهمخوان    سنگي نشسته بود و با مجموعه      ساختمان
 ترازو، يك سگ الغر، ابزارهاي نجـاري، يـك          -شد تصور كرد احاطه شده بود      كه مي 

، يـك تيـغ،   پوتوساعت شني، اجسام هندسي مختلف، يك زنگولة آويزان، يك تصوير       
  .يك نردبان

ادرش به او گفته بود پيكر بالدار نمايـانگري         كاترين به شكل مبهمي به ياد آورد كه بر        
اش گذاشـته بـود و از         متفكر بزرگي كه دستش را زيـر چانـه         -است» نبوغ انسان «از  

نابغه با همـه    . اي افسرده داشت   اينكه هنوز نتوانسته بود به روشنگري دست يابد قيافه        
ات، فلـسفه،    اشيائي از علوم، رياضي    -اش احاطه شده است    جور نمادي از هوش انساني    

 و با اين حال هنـوز قـادر بـه بـاال رفـتن از نردبـان                  -طبيعت، هندسه، و حتي نجاري    
  .درك رازهاي باستاني حتي براي نبوغ انساني هم سخته. روشنفكري نيست

از نظر نمادي، اين تصوير بيانگر شكست انسان در تالش براي تبديل            «: لنگدان گفت 
حات كيميايي، بيانگر نـاتواني مـا در تبـديل          در اصطال . هوش انساني به قدرت خداييه    

  ».سرب به طالست
خب حاال چطور بهمـون     . اي نيست  كننده پيام دلگرم «. كاترين حرف او را تصديق كرد     

  زد  اش حـرف مـي      را كـه لنگـدان دربـاره       1514او شـمارة مخفـي      » كنـه؟  كمك مـي  
  . ديد نمي

 همونطـور كـه بـرادرت       درسـت . نظمي نظم از بي  «: وري گفت  لنگدان با لبخندي يك   
دستش را در جيبش برد و شبكة حروفي را كه قبال از روي رمز فراماسوني    » .وعده داد 

  .كاغذ را روي ميز پهن كرد» .معنيه االن اين شبكه بي«. نوشته بود بيرون آورد
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  .معنيه قطعا بي. كاترين به شبكه نگاه كرد

  ».كنه اما دورر دگرگونش مي«
  »مكنه اين كار رو بكنه؟اونوقت چطور م«
. با دقت نگاه كـن    «. لنگدان به صفحة كامپيوتر اشاره كرد     » .كيمياگري زبان شناسي  «

. او منتظر ماند  » .چيزي در اين شاهكار نهفته است كه با شونزده حروف ما جور درمياد            
  ». بگرد1514هنوز نديديش؟ دنبال عدد «

 يه  -بينم ابرت، من هيچي نمي   ر«. كاترين حوصلة كالس درس بازي درآوردن نداشت      
  ».گوي، يه نردبون، يه چاقو، يه چند وجهي، يه ترازو؟ من تسليمم

. زير زنگولـه  . توي اون ساختمون پشت فرشته حك شده      . توي زمينه است  ! نگاه كن «
  ».دورر مربعي رو حكاكي كرده كه پر از اعداده

 1514 و در ميان آنهـا        داشت كاترين اكنون مربعي را ديد كه اعدادي بر روي آن قرار          
  . شد ميديده 

  »!كاترين، اون مربع كليد كشف رمز هرمه«
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اون هـر مربعـي     «: لنگـدان بـا نيـشخندي گفـت       . كاترين نگاه متعجبي به او انداخت     
  ».اون، خانم سالومون، يه مربع جادوييه.نيست
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  برن؟ دارن منو كجا مي
بعـد از توقـف كوتـاهي در        .  بـود  SUVبسته در صندلي عقب يك      بالمي هنوز چشم    

. اما فقط يك دقيقـه    ... جايي نزديك كتابخانة كنگره، اتومبيل به راهش ادامه داده بود         
  .  دوباره توقف كرده بود و باز هم حدود يك بلوك حركت كرده بودSUVاكنون 

  . شنيد بالمي صداي حرف زدن مبهمي را مي
  »...اين موقع بسته است...غيرممكنه... متأسفم«: گفت يصداي مقتدري داشت م

... CIAتحقيقـات   «: راند با صدايي به همان اقتدار جـواب داد          را مي  SUVمردي كه   
كننده بود، چون لحن صدا فورا       ظاهرا تبادل كلمات و مشخصات مجاب     » ...امنيت ملّي 
  . تغيير كرد

ي كه شبيه صداي در يك گاراژ بـود         تق بلند  صداي تق » ...ورودي خدمه ... بله، البته «
تونيد  همراهتون بيام؟ همين كه بريد داخل، ديگه نمي«: آمد و وقتي باز شد صدا افزود      

  »-وارد
  ».گرفتيم دسترسي از قبل. نه«

 دوبـاره داشـت حركـت       SUV. اگر نگهبان تعجب كرده بود، ديگر خيلي دير شده بود         
در سنگين دوبـاره بـا صـداي        . ف كرد  توق سپسحدود پنجاه يارد جلو رفت و       . كرد مي

  .بلندي پشت سر آنها بسته شد
  .سكوت
  .لرزد متوجه شد كه مي  بالمي
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 كـه يـك نفـر بـازويش را          هنگاميكـه    بالمي.  باز شد  SUVبا صداي بنگي، درِ عقب      
اش از درد تيـر      گرفت و او را بيرون كشيد و بعد او را به روي پاهايش بلند كـرد شـانه                 

اي حرف، نيروي قدرتمندي او را از ميان پهنة وسيعي از سـنگفرش              بدون كلمه . كشيد
صـداي  . آيـد  دانـست از كجـا مـي       آمد كـه او نمـي      بويي عجيب و زميني مي    . جلو برد 

، اما هركه بود هنـوز      شد   شنيده مي  كرد هاي يك نفر ديگر  كه آنها را همراهي مي          قدم
  .حرف نزده بود

در بـا صـداي   . ي را شـنيد ا غـژ الكترونيكـي  آنها جلوي دري ايستادند و بالمي صداي      
اختيـار   بالمي با خشونت از ميان چندين راهرو به جلو بـرده شـد و بـي       . كليكي باز شد  

بـويي  . يه استخر خونگي، شايد؟ نـه     . تر شده است   تر و مرطوب   متوجه شد كه هوا گرم    
  .تر بود تر و ابتدايي بويي زميني... كه در هوا بود بوي كلر نبود

تواند بيشتر از يك يـا دو بلـوك از           دانست كه نمي   مي   بالمي ! جهني هستيم؟  ما كدوم 
باز هم ايستادند و باز هم او صداي بوق الكترونيكـي يـك   .  فاصله داشته باشد  كاپيتول

وقتي او را به جلو هل دادند،       . اين يكي با يك صداي هيس باز شد       . در امنيتي را شنيد   
   . ذير بودبويي كه به مشامش رسيد اشتباه ناپ

   اوقـات بـه اينجـا       اغلـب  او   !خـداي مـن   . اكنون متوجه شده بود كجـا هـستند         بالمي
اي مجلل   اين ساختمان شيشه  . شد آمد، هر چند هيچوقت از ورودي خدمه وارد نمي         مي

.  بـود كـاپيتول  فاصله داشت و از نظر فني جزئي از مجتمع        كاپيتولفقط سيصد يارد با     
بالمي اكنون متوجه شد كه كليد خودش بوده كه بـه آنهـا             ! كنم من اينجا رو اداره مي    

  . دسترسي داده است
. دستان قدرتمندي او را از ميان در هل داد و از گذرگاه آشنا و پيچ در پيچي پايين برد                  

اما امشب، بـه شـدت      . داد گرماي سنگين و نمناك اين مكان معموال به او آرامش مي          
   .عرق كرده بود

   !كنيم؟ ما اينجا چكار مي
بندهاي او را    مرد عضالني دست  .  متوقف شد و روي نيمكتي نشانده شد       ناگهانبالمي  

  . فقط يك لحظه باز كرد تا آنها را دوباره به پشت نيمكت ببندد
  »خوايد؟ از من چي مي«: تپيد گفت بالمي در حالي كه قلبش به تندي مي

  . اي بود شدن در شيشهتنها جوابي كه دريافت كرد صداي دور شدن پوتين و بسته 
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  .سپس سكوت
  .سكوت مطلق

كـرد   بالمي اكنون در حالي كه سعي مي       بذارن و برن؟     همينجوري اينجا خوان منو    مي
   تونم بردارم؟ بندم رو هم نمي چشم. ريخت دستانش را آزاد كند شديدتر عرق مي

  »كسي اينجا نيست؟! كمك«: فرياد زد
  دانست كـه كـسي صـدايش را     زد، مي رياد ميحتي با اينكه با ترس و وحشت ف     بالمي

 وقتي درهايش بـسته بودنـد       - معروف به جنگل   -اي بزرگ  اين اتاق شيشه  . شنود نمي
  .كامال هواناپذير بود

  .كنه هيچكس تا صبح پيدام نمي.  منو توي جنگل تنها گذاشتن:با خود انديشيد
   .سپس آن صدا را شنيد
در عمـرش شـنيده بـود         اهايي كـه بالمـي    شد، امـا تمـام صـد       صدا به زور شنيده مي    

 خيلـي . كشه چيزي داره نفس مي   يه  . هيچكدام او را به اندازة اين صدا نترسانده بودند        
  .ه نزديكهم

  . او روي نيمكت تنها نبود
صداي هيس ناگهاني روشن شدن يك كبريت گوگردي آنقدر بـه صـورت او نزديـك                

به طور غريزي زنجيرهاي دسـتش      بالمي  . توانست گرماي آن را حس كند      بود كه مي  
  . را كشيد و خودش را عقب برد

  .بندش را برداشت  دستي روي صورتش قرار گرفت و چشمسپس، بدون هشدار
 كـه كبريـت را بـه نـوك          هنگاميكـه شعلة مقابلش در ميان چشمان سياه اينوئه ساتو         

 داشـت   هايش آويزان بود و تنها چند اينچ با صورت بالمـي فاصـله             سيگاري كه از لب   
  . چسباند، منعكس شد

از اينكه  . شد به بالمي خيره شد     اي داخل مي   او در ميان نور مهتابي كه از سقف شيشه        
  .ديد خوشحال بود ترسِ بالمي را مي

  »از كجا شروع كنيم؟. خب، آقاي بالمي«: ساتو كبريت را پرت كرد و گفت
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  70فصل 
  

داري كه در حكاكي دورر بود نگاه كـرد          رهوقتي كاترين به مربع شما    . يه مربع جادويي  
كردند لنگدان ديوانه شده اسـت، امـا         هاي ديگر بودند فكر مي     اگر خيلي . سر تكان داد  

  . سريع متوجه شده بود كه حق با اوستخيلي كاترين 
  كرد بلكه به چيزي رياضي اشـاره        كلمة مربع جادويي به يك چيز اسرارآميز اشاره نمي        

گرفتند كـه   اي از اعداد داده بودند كه به روشي قرار مي  كه به شبكهبود   نامي -كرد مي
اي هنـوز معتقـد      عـده . شـد  ها، و قطرها حاصل جمعشان يكي مي       همة سطرها، ستون  

هاي جادويي كه حدود چهار هزار سال پيش توسط رياضيدانان مـصري           بودند كه مربع  
 كاترين جايي خوانده بود كه      .و هندي ساخته شده بودند، نيروهاي جادويي در بر دارند         

هاي جادويي سه در سة مخصوصي به نـام كـوِبرا            حتي امروزه هم عابدان هندي مربع     
رجهت، اصـوال افـراد امـروزي        ه به. كشيدند هاي پوجايشان مي    بر روي محراب   1ُكالم
منـسوب كـرده بودنـد و بعـضي از      » تفريحيرياضيات  «هاي جادويي را به رستة       مربع

  جديــد لــذت » جــادويي«هــاي  از جــستجو بــراي كــشف ترتيــبمــردم هنــوز هــم 
      .ها  براي نابغه2سودوكو. بردند مي

هاي مختلف   كاترين به سرعت مربع دورر را بررسي كرد و اعداد را در سطرها و ستون              
  . جمع بست

  

                                                 
1. Kubera Kolam  

2  .Sudoko       را طوري پـر كنـد كـه هـر رديـف افقـي و       9*9 بازي ذهني ژاپني كه در آن بازيكن بايد خانه هاي يك جدول 
  .  عمودي اعداد يك تا نه را تنها يك بار داشته باشد
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  ».شه سي و چهار هر جهتي جمعش مي. سي و چهار«: گفت
 مربع جادويي به اين خاطر مشهوره كـه      اينكه  دونستي   ولي مي . دقيقا«: لنگدان گفت 

او سريع به كاترين نشان داد كه عالوه بـر          » ؟هدورر كار به ظاهر ناممكن رو انجام داد       
ها، و قطرها را به سي و چهار رسانده بود، راهـي هـم               ها، ستون  اينكه دورر جمع رديف   

اي را   ار مربع گوشه  ها، چهار مربع مركزي، و حتي چه       پيدا كرده بود تا جمع يك چهارم      
انگيزتر، توانايي دورر در كنار هم قـرار         هرچند، از همه شگفت   «. هم به آن عدد برساند    

اي به سالي بـود كـه در اون ايـن       در رديف پايين به عنوان اشاره      14 و   15دادن اعداد   
  » !شاهكار شگفت انگيز رو خلق كرد

  .ده شدز كاترين به اعداد نگاه كرد و از آن همه تركيب شگفت
 به طـرزي فـوق العـاده    Melencolia I «. تر شده بود لحن لنگدان اكنون هيجانزده

شه نشون    ظاهر مي  اروپاييهمين اولين بار در تاريخي رو كه يه مربع جادويي در هنر             
ها معتقدن اين، روش رمزي دورر در اشاره به اينه كه رازهاي      بعضي از تاريخدان  . ميده

هـاي   دارس سرّي مصري راه پيدا كـرده و حـاال توسـط انجمـن             باستاني به خارج از م    
... گردونـه بـه    كه مـا رو بـر مـي       «. لنگدان مكث كرد  » .داري ميشه  سرّي اروپايي نگه  

  » .اين
  .به تكه كاغذي كه شبكة حروف هرم سنگي روي آن بود اشاره كرد
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  »رسه؟ فكر كنم طرح االن آشنا به نظر مي«: لنگدان پرسيد

  ».هار در چهارمربع چ«
دار دورر را بر روي تكـه كاغـذ،          لنگدان مداد را برداشت و با دقت مربع جادويي شماره         

ديد كه ايـن كـار چقـدر       كاترين اكنون مي  . دار رونويسي كرد   مستقيم كنار مربع حروف   
به طرز  ... لنگدان مداد در دست، راست ايستاده بود و با اين حال          . شود راحت انجام مي  

  . رسيد  از آن همه شور و اشتياق، مردد به نظر ميعجيبي، بعد
  »رابرت؟«

خـوايم ايـن كـار رو        مطمئني كه مـي   «: اي آشفته به او رو كرد و گفت        لنگدان با قيافه  
  » -بكنيم؟ پيتر صريحا

او دستش را براي    » .كنم خواي حكاكي رو كشف رمز كني، خودم مي        رابرت، اگه نمي  «
  .مداد دراز كرد

 بنابراين  كند،  منصرف نمي ت بگويد كه هيچ چيز كاترين را از اين كار           توانس لنگدان مي 
بـا دقـت مربـع جـادويي را روي          . تسليم شد و توجهش را دوباره به هرم معطوف كرد         

سـپس  . شبكة حروف هرم قرار داد و عددي را به هـر يـك از حـروف اختـصاص داد                  
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ادويي دورر تعريـف  حروف رمز فراماسوني را به ترتيب جديدي كه در تـوالي مربـع جـ           
  .شده بود قرار داد و شبكة جديدي درست كرد

  .وقتي لنگدان كارش را به پايان رساند، هر دوي آنها نتيجه را بررسي كردند
  
  

  
  

  ».هنوز نامفهومه«. كاترين بالفاصله مات و مبهوت شد
چـشمان او  » .در واقع، كاترين، نامفهوم نيـست «. لنگدان تا مدتي طوالني ساكت ماند     

  ».التينه«. زدند دوباره از هيجان اكتشاف برق مي
توانست بـا سـرعت بـه        در يك راهروي تاريك و دراز، پيرمرد نابينايي تا جايي كه مي           

وقتي باالخره رسيد، خودش را روي صندلي پشت ميزش انداخت          . طرف دفترش رفت  
گيرش  يغامدستگاه پ . هايش براي اين استراحت موقت از او سپاسگزار بودند         و استخوان 

  .دكمه را فشار داد و گوش كرد. زد بوق مي
متأسـفانه  . هـستم   وارن بالمـي  «: اش گفـت   نجواي آهستة دوست و برادر فراماسوني     

  »...اي دارم كننده خبرهاي نگران
. چشمان كاترين سالومون به سمت شبكة حروف برگشت و دوباره متن را بررسي كرد             

  .Jeova. چشمان او ظاهر شده بودبدون شك، اكنون يك كلمة التين جلوي 
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ي كـه خوانـده بـود       ا  كاترين التين نخوانده بود، اما اين كلمه از متون عبري باسـتاني           
وقتي چـشمانش رو بـه پـايين حركـت كـرد و      . Jeova. Jehovah. برايش آشنا بود

توانـد تمـام مـتن هـرم را بخوانـد            شبكه را مثل كتابي خواند، از اين كـه فهميـد مـي            
  . زده شد شگفت

Jeova Sanctus Unus.   
هاي جديد كتاب مقدس  اين عبارت در همه جاي ترجمه. بالفاصله معناي آن را فهميد

ــود ــري. عبــري حاضــر ب ــورات، خــداي عب ــا اســم در ت ــادي شــناخته   هــا ب   هــاي زي
  هاي رومـي    اما خيلي از ترجمه    -4، الوهيم 3، منشأ 2، يهوه 1جئووا، جهووا، جشوا   -شد مي

: كننده را به صورت يك عبـارت التـين يگانـه درآورده بودنـد              هاي گيج  ارياين نامگذ 
Jeova Sanctus Unus.  
اين عبارت مطمئنا شـبيه چيـزي   »  خداي حقيقي؟گانهي«: كاترين با خودش نجوا كرد  

 يگانهپيام رمزي اين هرم اينه؟      «. رسيد كه به آنها كمك كند برادر او را پيدا كنند نمي          
  ».كردم اين يه نقشه است يخداي حقيقي؟ فكر م

                                                 
1. Jeshua   
2. Yahweh   
3. The Source  
4. Elohim  
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. رسيد و هيجان از چشمانش محو شـده بـود          لنگدان هم به اندازة او متحير به نظر مي        
  »...اين كشف رمز مطمئنا درسته، اما«
او موهايش را پشت گوشش     » . رو بدونه  مكانخواد يه    مردي كه برادر منو گرفته مي     «
  ».كنه اين زياد خوشحالش نمي«. زد

تمـام شـب، احـساس      . ترسيدم كاترين، من از همين مي    «:  و گفت  لنگدان آهي كشيد  
احتماال اين حكاكي . ها سر و كار داريم ها و تمثيل  اي از افسانه   كردم كه با مجموعه    مي

گه كه توانايي حقيقي انسان فقط از         به ما مي   -كنه  اشاره مي  استعاريداره به يه مكان     
  ». خداي حقيقي به دست مياديگانهطريق 

اما اين با عقل جور در      «: رين كه اكنون فكش از نااميدي چفت شده بود جواب داد          كات
 خداي حقيقي؟ راز اينه؟ و      يگانه! ها از اين هرم محافظت كرده      خانوادة من نسل  ! نمياد
CIA             چيزي گن يا ما      اين رو مسئلة امنيت ملي به حساب مياره؟ يا اونا دارن دروغ مي

  »!رو از قلم انداختيم
  .اي باال انداخت  از روي موافقت شانهلنگدان

  .درست همان موقع، تلفنش شروع به زنگ زدن كرد
اي پر از كتاب، پيرمرد روي ميزش قوز كرد و گوشي تلفني را در         در دفتر به هم ريخته    

  .اش گرفت دست ورم كرده
  .زد تلفن پشت سر هم زنگ مي

  .د بودصدا بم ولي مرد» الو؟«: سرانجام، صدايي مردد جواب داد
  ».به من گفتن كه به پناهگاه نياز داريد«: پيرمرد به نجوا گفت
  »-شما؟ وارن بل«. رسيد زده به نظر مي مرد پشت خط حيرت

اي كه بهت سـپرده شـده        بگو ببينم، با موفقيت از نقشه     . اسم نبر، لطفا  «: پيرمرد گفت 
  »محافظت كردي؟

  چيـز زيـادي    .  داشـته باشـه    كـنم اهميتـي    اما فكر نمـي   ... بله«. يك مكث حيرت زده   
  »-رسه بيشتر استعاري باشه تا اگه يه نقشه باشه، به نظر مي. گه نمي

و به يه مكـان خيلـي واقعـي اشـاره           . دم كه نقشه كامال واقعيه     نه، بهت اطمينان مي   «
تونم بهت بفهمونم كه اين موضـوع چقـدر        خوب نمي . بايد سالم نگهش داري   . كنه مي
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، براتـون    پـيش مـن    شيد، اما اگه بتونيد بدون ديده شدن بيايد        داريد تعقيب مي  . مهمه
  »                                          .كنم و جواب فراهم مي... پناهگاه

  .مرد تأمل كرد و ظاهرا مردد بود
. كـرد شـروع بـه حـرف زدن كـرد           پيرمرد در حالي كه كلماتش را به دقت انتخاب مي         

رم، شمال تايبر هست، كه ده تا سنگ از مونت سـيناي            دوست من، يه پناهگاه توي      «
  »جاي من رو بلدي؟. ، يكي از خود آسمون، و يكي با چهرة پدر تاريك لوك1داره

  ».بله، بلدم«: مكثي طوالني در پشت خط به وجود آمد و سپس مرد جواب داد
سي مطمئن بشيد كـه كـ     . فورا بيايد  «.كردم، پروفسور  فكرش رو مي  . پيرمرد لبخند زد  

  ».كنه دنبالتون نمي
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وقتي آخرين بقاياي بوي اتانول را      . ملخ برهنه زير گرماي دوش بخار خود ايستاده بود        
هنگاميكه بخار اكاليپتوس بـه درون پوسـتش نفـوذ      . شست، دوباره احساس پاكي كرد    

  . را آغاز كردسپس تشريفاتش . اند كرد، احساس كرد منفذهايش از گرما باز شده
اش ماليد و اثري از موي بـدن         ابتدا، مواد شيميايي موبر را به سر و بدن خالكوبي شده          

سـپس روغـن آبـراملين را    . مو بـودن   بي1خدايان هفت جزيرة هليادس   . باقي نگذاشت 
 .آبـراملين روغـن مقـدس مجوسـيان بزرگـه         . روي گوشت صاف و پذيراي خود ماليد      

او يك . ر به سمت چپ چرخاند و آب مثل يخ سرد شدسپس دستگيرة دوشش را تا آخ 
دقيقة تمام زير آب يخ ايستاد تا منفذهاي پوستش را ببنـدد و گرمـا و انـرژي را درون           

ي انداخت كه در آن اين دگرگوني آغاز ا  سرما او را به ياد رودخانة يخي      . خود حفظ كند  
  . شده بود

اش از   ض چند ثانيه، گرمـاي درونـي      لرزيد، اما در عر    وقتي از زير دوش كنار رفت، مي      
. درون ملخ مثل يك كوره شده بـود       . هاي گوشتش باال آمد و او را گرم كرد         ميان اليه 

شايد اين آخرين باري بود كه      ... برهنه جلوي آينه ايستاد و هيكل خود را تحسين كرد         
  . ديد خود را به عنوان يك فاني محض مي

هـاي    سـتون  -ينك بـوئز و جـا     -هـايش  قسـا . هاي يك شاهين بودند    پاهايش چنگال 
. هاي طاقدار قدرت مرموز بودنـد  ها و شكمش گذرگاه كفل. باستاني دانش و خرد بودند  

. در زير طاق، آلت تناسلي بزرگش نمادهاي خالكوبي شدة سرنوشتش را در بـر داشـت          
امـا  . اش بـود   در يك زندگي ديگر، اين لولة سنگين گوشت زماني منشأ لذات شهواني           

  . نهديگر
  . من تطهير شدم

                                                 
1. Heliades  
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او تـوان   . هاي خود را برداشته بـود      هاي عرفاني خواجة كاتاروي بيضه     ملخ، مثل راهب  
 ملـخ   .خدايان جنسيت نـدارن   . تري قرباني كرده بود    جنسي خود را براي توان با ارزش      

 جنـسيت و كـشش وسوسـة جنـسي از خـود، مثـل               هـاي انـسانيِ    با دور كردن نقص   
 .، و جادوگران كاستراتوي بزرگ افسانة آرتـوري شـده بـود         اورانوس، آتيس، اسپوروس  

 چنين بود آموزش همة     .شه انجام مي   قبل از هر دگرگوني معنوي يه دگرگوني جسمي       
  .از اُسيريس گرفته، تا تموز، عيسي، شيوا، و خود بودا... خدايان بزرگ

  .  من بايد پوست انساني رو كه بدنم رو پوشونده بندازم
هش را بـاال آورد و بـه ققنـوس دو سـر روي سـينه اش، بـه عالئـم                     ملخ يكدفعه نگا  

سرش را جلوي   . گوناگون باستاني روي صورتش، و مستقيم به روي سر خود نگاه كرد           
توانست دايرة گوشت لختي را كه آنجا منتظـر مانـده            آينه خم كرد، ولي به سختي مي      

  گفتنـد،   مـالج مـي   اين قـسمت كـه بـه آن         . اين قسمت از بدن مقدس بود     . بود ببيند 
 اگرچه اين   .اي رو به مغز    پنجره. ماند اي از جمجمه بود كه در هنگان تولد باز مي          ناحيه

شود، اثر نماديني از ارتبـاط گمـشدة بـين       مدخل فيزيولوژيكي بعد از چند ماه بسته مي       
  . ماند دنياي خارجي و داخلي باقي مي

 كرد كه دور آن را دايـرة تـاج    نگاهاي ملخ با دقت به تكة مقدس پوست دست نخورده     
بـه  . بلعيد فرا گرفته بود     مار اسرارآميزي كه دم خود را مي       -مانندي از يك اوروبوروس   

اي  و بـا وعـده    ... رسيد گوشـت لخـت هـم متقـابال بـه او خيـره شـده اسـت                  نظر مي 
  .درخشد مي

. كـرد  رابرت لنگدان به زودي گنجينة بزرگي را كه ملخ بـه دنبـالش بـود آشـكار مـي                  
شد و او سرانجام     آورد، فضاي خالي روي سرش پر مي       همينكه ملخ آن را به دست مي      

  .شد  براي دگرگوني نهايي خود حاضر مي
همـانطور  . سـفيد بلنـدي درآورد    ملخ وارد اتاق خوابش شد و از كشويش نوار ابريشمي  

 طبقة  سپس به . كه بارها اين كار را كرده بود، آن را دور كشالة ران و باسن خود بست               
  . پايين رفت

  .در دفترش، كامپيوترش يك ايميل دريافت كرده بود
  :از طرف رابطش بود

  

www.mybook.ir



 

 

  .چيزي رو كه الزم داري االن در دسترسه
  .صبر داشته باش. گيرم ظرف يك ساعت باهات تماس مي

  
  .وقتش رسيده بود كه آخرين تداركات را انجام بدهد. ملخ لبخند زد
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 بالمـي بهمـون     . مطالعه پايين آمـد    سالن با اوقاتي تلخ از بالكن       CIAمأمور عملياتي   
ي در طبقة باال نزديك مجسمة موسي ديده بود،        ا   مأمور نه امضاي حرارتي    .دروغ گفت 

  .و نه هيچ جاي ديگري در طبقة باال
  پس لنگدان كدوم گوري رفته؟ 

ي پيدا  ا  به تنها جايي كه هيچ امضاي حرارتي      مأمور اكنون از راهي كه آمده بود دوباره         
ها پايين آمد و در زير كابين  دوباره از پله. رفت مركز توزيع كتابخانه يعني   ،نكرده بودند 

او در . ريخـت  ها گوشـت بـدن آدم را مـي    سر و صداي نقاله. هشت ضلعي حركت كرد  
. رسـي كـرد   اش را روشن كـرد و اتـاق را بر          ميان آن فضا پيش رفت و عينك حرارتي       

ها نگاه كرد، جايي كه درِ خرد شده هنـوز بـه خـاطر انفجـار، داغ           به سمت قفسه  . هيچ
  -بجز آن، او هيچ چيز ديگري. شد نشان داده مي

  !لعنتي
 عقب  ناگهاناي وارد ميدان ديد مأمور شد او خود را           هنگاميكه درخشندگي غيرمنتظره  

اي از ميان ديـوار پديـدار     سمه نقاله اثر كم نور دو نفر، مثل جفتي روح از روي ت          . كشيد
  .امضاي حرارتي. شده بود

انـد و بعـد بـا سـر در           زده ديد كه دو شبح در مسير نقاله اتـاق را دور زده             مأمور، حيرت 
اونا با نقاله از اينجا خارج شدن؟ اين كـار          . اند داخل سوراخ باريكي در ديوار ناپديد شده      

    .ديوونگيه
ينكه متوجه شده بود رابرت لنگدان از ميان سـوراخي خـارج            مأمور عملياتي عالوه بر ا    

. دانست كه با مـشكل ديگـري مواجـه اسـت     اند، اكنون مي  شده است و او را گم كرده      
  لنگدان تنها نيست؟
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اش را روشن كند و با رئيس گروه تمـاس بگيـرد،             خواست دستگاه فرستنده گيرنده    مي
  .اما رئيس گروه در اين كار از او پيشي گرفت

به اسم يه نفـر     . تمام نقاط، يه وولووي ترك شده توي ميدون جلوي كتابخونه داريم          «
. شاهد عيني ميگه مدت زيادي نيست كه وارد كتابخونه شـده      . به نام كاترين سالومون   

 ساتو دستور داده كه هر دوي اونـا رو فـورا     مدير. زنيم با رابرت لنگدان باشه     حدس مي 
  ».پيدا كنيم

من امضاهاي حرارتي هر دوي اونـا رو        «: ر ميان سالن توزيع فرياد زد     مأمور عملياتي د  
  . او موقعيت را توضيح داد» !ديدم

  »اون نقاله كجا ميره؟! اوه، محض رضاي خدا«. رئيس گروه جواب داد
: جـواب داد  . خوانـد  مأمور عملياتي داشت تابلوي اعالنات نمودار مراجع كاركنان را مي         

  ». با اينجا فاصله دارهيه بلوك. ساختمون آدامز«
  »!همين حاال! بريد به طرف ساختمون آدامز. تمام نقاط«
   

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.mybook.ir



 

 

  
  73فصل 
  

  .جواب. پناهگاه
وقتي لنگدان و كاترين از يكي از درهاي ساختمان آدامز خارج شدند و به درون شـب                 

گيرنـدة  تمـاس  . زمستاني سرد قدم گذاشتند، اين كلمات در ذهن او طنين انداز شـدند       
كـاترين  . مرموز جاي خود را به رمز به او گفته بـود، امـا لنگـدان آن را فهميـده بـود                    

 خداي  يگانهبراي پيدا كردن    : بينانه نسبت به مقصدشان نشان داده بود       واكنشي خوش 
   حقيقي چه جايي بهتر از اونجا؟

  .اكنون سؤال اين بود كه چطور به آنجا بروند
تاريك بود، اما خوشبختانه    .  كرد جهت خود را بفهمد     لنگدان سر جايش چرخيد و سعي     

در فاصـلة   . آنها در ميان يك محوطة كوچك ايستاده بودند       .  شده بود  صافهوا پاك و    
رسيد و لنگدان متوجه شد كـه         به طرز عجيبي دوردست به نظر مي       كاپيتولدور، گنبد   

 بيـرون قـدم    شده اين اولين باري اسـت كـه بـه         كاپيتولاز چند ساعت پيش كه وارد       
  .گذاشته است

  .اين هم از سخنرانيم
  . كاترين به سمت ساختمان جفرسن اشاره كرد» .رابرت، نگاه كن«

واكنش نخست لنگدان از ديدن ساختمان، حيرت از اين بود كه آنها با يك تسمه نقاله         
بهرحال، واكنش دوم او احساس خطر      . در زير زمين تا اين مسافت طوالني آمده بودند        

  هـا و     رفـت و آمـد كـاميون       - ساختمان جفرسن پر از فعاليـت و سـر و صـدا بـود              .بود
  اون يه نورافكنه؟. ها ها، داد و فرياد آدم اتومبيل

  ».زودباش بيا«: لنگدان دست كاترين را گرفت و گفت
 U ساختمان  شرقي دويدند و به سرعت در پشت  آنها از ميان محوطه به سمت شمال      

از نظـر پنهـان       اسـت  1وجه شد كتابخانة فـولگر شكـسپير       كه لنگدان مت   يشكل مجلل 

                                                 
1. Folger Shakespear Library   
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. رسيد براي استتار امشب آنها مناسب باشـد        اين ساختمانِ مخصوص به نظر مي     . شدند
 اثر فرانسيس بيكن    1آتالنتيس جديد اين كتابخانه در بر دارندة دستنوشتة التين اصلي         

ي را بـر اسـاس دانـش        اي آرماني كه نياكان آمريكايي ظاهرا دنياي جديـد         پنداره. بود
   .كرد با اين حال لنگدان آنجا توقف نمي. باستاني از روي آن ساخته بودند

  .  ما يه تاكسي احتياج داريم
كـم   ترافيك سبك بود و لنگدان كم.  رسيدندكاپيتولآنها به نبش خيابان سوم و شرق   

يابان سوم به   او و كاترين با شتاب از خ      . اميدش را براي پيدا كردن تاكسي از دست داد        
يـك بلـوك كامـل    . سمت شمال رفتند و فاصلة خود را با كتابخانة كنگره زياد كردنـد  

از  پيچيـد  جلو نرفته بودند كه لنگدان باالخره يك تاكسي را كه داشت از سر نبش مي              
   .به آن دست بلند كرد و تاكسي كنار خيابان ايستاد. دور ديد

  شـد و راننـدة عـرب جـوان لبخنـد       ياي از راديـويش پخـش مـ       موسيقي خـاور ميانـه    
  . اي به آنها زد دوستانه

  »ريد؟ كجا مي«: وقتي سوار ماشين شدند راننده پرسيد
  »-خوايم بريم ما مي«

مـا رو  ! شمال غربـي «. كاترين حرف او را قطع كرد و به باالي خيابان سوم اشاره كرد          
وقتي ايـستاديم   . است، بعد از خيابون ماساچوست بپيچ به ر       2ببر سمت ايستگاه يونيون   

  ».گيم بهت مي
اش را   اي باال انداخت، جداكنندة پلكسي گلس را بست، و دوبـاره موسـيقي             راننده شانه 
  .روشن كرد

: خواسـت بگويـد    اي به لنگدان كرد، طوري كـه انگـار مـي           كاترين نگاه هشدار دهنده   
ن را بـه    او از پنجـره بـه بيـرون اشـاره كـرد و توجـه لنگـدا                » .هيچ ردي به جا نذار    «

هليكوپتر سياهي جلب كرد كه در ارتفاع كمي قرار گرفته بود و به آن ناحيـه نزديـك                  
  . ظاهرا ساتو در مورد به دست آوردن هرم سالومون خيلي جدي بود.لعنتي. شد مي

                                                 
1  .New Atlantis (Nova Atlantis) كه در آن آرزوها و آرمان هـاي خـود را بيـان     رماني است از سر فرانسيس بيكن

بيكن در اين اثر سرزميني خيالي را به نام بنسالم خلق كرده است كه در آن سخاوت و روشنفكري، شـكوه و جـالل،         . كرده است 
 .تقوا و ميهن پرستي از صفات ساكنان  آن است

2. Union Station  
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هاي جفرسـن و آدامـز تماشـا كردنـد،            وقتي آنها نشستن هليكوپتر را در بين ساختمان       
شه يه لحظـه تلفنـت رو    مي«: و را به عقب برگرداند و گفتاي نگران ا  كاترين با قيافه  

  »ببينم؟
  .لنگدان تلفنش را به او داد

. پيتر بهم گفت كه حافظة خيلي دقيقي داري«: اش را پايين آورد و گفت كاترين شيشه
  ».اي رو كه تا حاال گرفتي به خاطر داري و اينكه هر شماره

  »-درسته، ولي«
اش چرخيد و ديد     لنگدان در صندلي  . ن تاريكي شب پرت كرد    كاترين تلفن او را به ميا     

چـرا  «. تكـه شـد    كه تلفن همراهش در پشت سرشان روي پياده رو غلت خورد و تكه            
  » كردي؟همچين

اين هرم تنها اميـد مـا       . كاري كردم كه رديابي نشيم    «: اي جدي گفت   كاترين با قيافه  
  ».اونو ازمون بدزده CIAبراي پيدا كردن برادرمه، و قصد ندارم بذارم 

  اش زمزمـه    داد و بـا موسـيقي       سـرش را تكـان مـي       1روي صندلي جلـو، عمـر اميرانـا       
اي نصيبش شـده     امشب به كندي سپري شده بود و او از اينكه باالخره كرايه           . كرد مي

شـد كـه صـداي        رد مـي   2تاكسي تازه داشت از كنار پارك استانتون      . بود خوشحال بود  
  .خش كرد سيم خش ة شركتش در داخل بيآشناي اپراتور مخابر

همـين االن   . تمام وسـايل نقليـه در ناحيـة تفرجگـاه مّلـي           . اينجا واحد مخابره است   «
بارة دو فراري در ناحية سـاختمان آدامـز دريافـت       اي از طرف مقامات دولتي در      ابالغيه
  »...كرديم

اش بودنـد   عمر با حيرت به توصيفات مسئول مخابره از همين زوجـي كـه در تاكـسي             
كرد كه    مي اعترافعمر بايد   . از داخل آينه نگاهي مضطرب به آنها انداخت       . گوش كرد 

 America’s Mostاونـو تـوي   . آن شخص بلنـد قـد بـه نـوعي بـرايش آشناسـت      

Wanted3 ديدم؟    

                                                 
1. Omar Amirana   
2. Stanton  

3  .3  .AMW)   نام يك برنامة تلويزيوني آمريكايي است كه هدف آن بـه تـصوير كـشيدن و                ) تعقيب ترين هاي آمريكا   تحت
  .است... كمك به اجراي قانون در رابطه با جرايم گوناگوني مانند قتل، تجاوز، كودك آزاري، سرقت مسلحانه، تروريسم و 
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بـا صـدايي    . اش دراز كـرد    سيم گيرنده فرسـتنده    عمر با احتياط دستش را به طرف بي       
-سه-مخابره؟ من از تاكسي يك    «: اش گفت   گيرنده فرستنده  آهسته در داخل دستگاه   

  ». توي تاكسي من هستن االن اونا-گفتيددو نفري كه راجع بهشون . چهار هستم
اي را كـه     وقتـي عمـر شـماره     . هاي الزم را به عمـر كـرد        مسئول مخابره فورا توصيه   

 جـواب داد  صـدايي كـه  . لرزيدنـد  گرفت دستانش مي مسئول مخابره به او داده بود مي  
من مـأمور تـورنر سـيمكينز هـستم از تـيم            «. مثل صداي سربازها محكم و قاطع بود      

  »شما؟. CIAعملياتي 
  »-به من گفتن كه راجع به دو نفر. من راننده تاكسي هستم... ام«: عمر گفت

  ».ها در حال حاضر توي ماشين تو هستن؟ فقط با بله يا نه جواب بده فراري«
  ».بله«
  »ن اين مكالمه رو بشنون؟ آره يا نه؟تون اونا مي«
  »-كننده جدا. نه«
  »بري؟ داري اونا رو كجا مي«
  ».شمال غربي ماساچوست«
  »مقصد مشخص؟«
  ».نگفتن«

  »مسافر مرد يه كيف چرمي همراهشه؟«. مأمور مردد ماند
اي  اون كيـف مـواد منفجـره      ! بلـه «. عمر از آينه نگاهي كرد و چشمانش گشاد شـدند         

  »-چيزي
تا زماني كه از دستورات من پيروي كني هيچ خطـري           . خوب گوش كن  «:  گفت مأمور

  »فهميدي؟. كنه تهديدت نمي
  ».بله، قربان«
  »اسمت چيه؟«

  ».عمر«: او در حالي كه به شدت عرق كرده بود گفت
تـوني   خوام تا جايي كه مي     مي. كارت عاليه . گوش كن، عمر  «: مرد با خونسردي گفت   

  »فهمي؟ مي. رو بيارم جلوتآهسته بري تا من گروهم 
  ».بله، قربان«
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ضمنا، تاكسيت مجهز به يه سيستم بلندگو هست كه بتوني با اونا توي صندلي عقب               «
  »صحبت كني؟

  ».بله، قربان«
  ».خوام بكني اين كاريه كه مي. خوبه«
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ايــاالت متحــده ان غ گياهــانــد، قــسمت مركــزي بــا كــه بــه آن داده  جنگــل، اســمي
)USBG1(-   جنگـل،  .  آمريكا واقع شده است    كاپيتول در مجاورت    - موزة زندة آمريكا

اي مرتفع قـرار گرفتـه       شود در گلخانه    محسوب مي  پربارانكه از نظر فني يك جنگل       
انبوه، و يك راهـروي باريـك طاقـدار         است و با درختان كائوچوي بلند، درختان انجير         

   . تر تكميل شده است رأتهاي با ج براي توريست
به طور معمول، وارن بالمي از بوهاي زميني جنگل و نور خورشيدي كه از ميـان مـه                  

اما امشب، جنگل كه فقط با      . كرد درخشيد احساس آرامش مي    هاي سقفي مي   بخارپاش
بـه شـدت عـرق كـرده بـود و      . كـرد  زده مـي   نور مهتاب روشن شده بود او را وحـشت        

 ساتو در جلوي    مدير. كردند  اذيتش مي  شديدابسته شده بودند    هايش كه از پشت      دست
 اين كار در اين محيط تعـديل شـده   -زد به سيگارش پك مي     زد و به آرامي    او قدم مي  

چهرة او در ميان نور مهتابِ پـر از دود سـيگار تقريبـا       . مساوي بود با يك اكوتروريسم    
  . شيطاني شده بود

 رسيدي و فهميدي كه مـن اونجـا   كاپيتولشب به   خب پس، وقتي ام   «: ساتو ادامه داد  
   بـه جـاي اينكـه منـو از حـضور خـودت بـا خبـر كنـي،                    .گرفتـي   تـصميمي ... هستم

، و اونجا خـودت رو بـه خطـر بزرگـي انـداختي و بـه             SBBبي سر و صدا رفتي توي       

                                                 
1. U.S. Botanic Garden  
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فرمانده اندرسن و خودم حمله كردي، و به لنگدان كمك كـردي بـا هـرم و سـرپوش       
  ».يه انتخاب جالب«: اش را ماليد و گفت  انهش» .فرار كنه

: با عصبانيت گفـت   . كردم اومد دوباره مي   انتخابي كه اگه پيش مي    : بالمي با خود گفت   
  »پيتر كجاست؟«

  »من از كجا بدونم؟«: ساتو گفت
بالمي بدون اينكه سعي كند سوءظنش را نسبت به اينكه او پشت همة اين جريانـات                

به نظر مياد تو از همه چيز ديگـه خبـر           «:  در جواب او گفت    است پنهان كند، به تندي    
دونستي بايد رابـرت لنگـدان رو        مي.  بري كاپيتولدونستي كه بايد به      مي! داشته باشي 

دونستي كه بايد براي پيدا كردن سرپوش از كيف لنگـدان اشـعة              و حتي مي  . پيدا كني 
  ».ده ي بهت ميمعلومه كه يه نفر داره اطالعات داخلي زياد. ايكس بگيري

آقاي بالمي، به همين خاطر به من حمله        «. ساتو به سردي خنديد و به او نزديكتر شد        
خوام هرم كوچولوتون رو     كني من مي   كني من دشمن هستم؟ فكر مي      كردي؟ فكر مي  

اش بيـرون    هاي بيني  ساتو پك عميقي به سيگارش زد و دود آن را از سوراخ           » بدزدم؟
. دونـه  س بهتر از من اهميـت نگهـداري رازهـا رو نمـي            هيچك. خوب گوش كن  «. داد
هـاي عـادي نبايـد       دونيم كه يه سري اطالعات هـستن كـه آدم          دوي ما خوب مي    هر

ترسـم تـو هنـوز       اما بهرحال، امشب، نيروهايي فعال شدن كه مـي        . ازشون باخبر بشن  
ـ    مردي كه پيتر سالومون رو دزديده قدرت عظيمـي        . متوجهشون نشده باشي   ار در اختي

بـاور كـن، اون يـه  بمـب سـاعتي            . قدرتي كه ظاهرا تو هنوز بهش پي نبردي       ... داره
  تونــه يــه ســري وقــايع رو بــه وجــود بيــاره كــه همونطــور كــه  كــه مــي... متحركــه

  ».كنن دوني تغيير بزرگي در دنيا ايجاد مي مي
بنـد درد گرفتـه بودنـد روي نيمكـت           كه دستانش به خاطر دست      بالمي» .فهمم نمي«
  .ابجا شدج
در حال حاضر، تنها اميد من بـراي دفـع يـه    . الزمه اطاعت كني.  نيست بفهمي  الزم«

و دقيقا همون چيزي رو بهش بدم كه  ... فاجعة بزرگ اينه كه با اين مرد همكاري كنم        
كه اين يعني تو بايد با آقاي لنگدان تماس بگيري و بهش بگـي خـودش رو               . خواد مي

همينكه لنگدان تحت توقيف مـن قـرار گرفـت،    . ل بدهبه همراه هرم و سرپوش تحوي   
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كنه، هر اطالعاتي كه اين مرد بـه دنبالـشه بـه دسـت               حكاكي هرم رو كشف رمز مي     
  ».كنه خواد براش فراهم مي مياره، و دقيقا هرچي رو كه اون مي

. تونم اين كـار رو بكـنم       من نمي «محل پلكان مخفي كه به رازهاي باستاني راه داره؟          
  ».ن رازداري بستممن پيما

برام مهم نيست چه پيماني بستي، اونقدر سريع ميندازمت زندان          «. ساتو از جا در رفت    
  »-كه

مـن بهـت كمـك      . دوسـت داري تهديـدم كـن      هر طـور    «: اعتنايي گفت  بالمي با بي  
  ».كنم نمي

آقـاي بالمـي،    «. ساتو نفس عميقي كشيد و اكنون با نجوايي ترسناك صـحبت كـرد            
  »تي امشب چه اتفاقاتي داره ميفته، نه؟اصال متوجه نيس

تا چندين ثانيه سكوت مطلقي به وجود آمد و سرانجام با صداي تلفـن سـاتو شكـسته                  
حـرف  «: جـواب داد  . او دستش را در جيبش فرو برد و مشتاقانه آن را بيرون آورد            . شد

تاكسيشون االن كجاست؟ تا كي؟ خيلي خب،       «. و با دقت به جواب گوش كرد      » بزن،
 اون هرم و سـرپوش لعنتـي        حتماو  . درِ خدمه . بياريدشون به باغ گياهان آمريكا    . بهخو

  ».ياريبرو برام 
... خب پـس  «: رو كرد و گفت     ساتو تلفن را قطع كرد و با لبخندي خودبينانه به بالمي          

    ».مثل اينكه داري مفيد بودنت رو به تعويق ميندازي
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 به فضاي خالي خيره شده بود و آنقدر خسته بود كه حوصله نداشت بـه                رابرت لنگدان 
در كنار او، كاترين هم ساكت نشـسته  . راننده تاكسي اصرار كند سرعتش را بيشتر كند  

بود و از اينكه از درك آنچه هرم را آنقدر مخـصوص كـرده بـود عـاجز مانـده بودنـد                      
ع به هرم، سرپوش و وقـايع عجيـب   آنها دوباره هر چه را راج. رسيد مأيوس به نظر مي   

دانـستند چطـور ممكـن       دانستند در ذهن خود مرور كرده بودند؛ هنوز نمي         آن شب مي  
  .است اين هرم اصال نقشة جايي باشد

Jeova Sanctus Unus? The secret hides within the order?  
معين مالقـات   رابط مرموزشان به آنها قول داده بود كه اگر بتوانند او را در يك مكان                

رم «دانست كه نام   لنگدان مي.يه پناهگاه در رم، شمال تايبر. كنند به آنها جواب بدهد 
نياكان در اوايل تاريخ خود به واشنگتن تغيير كرده بود، ولـي بـا اينحـال آثـار                  » جديدِ

شـدند؛   هاي تايبر هنوز به پوتوماك جـاري مـي         آب: روياي اصلي آنها پابرجا مانده بود     
آمدند؛ و ولكان    ا هنوز در زير گنبدي عينا شبيه به گنبد سنت پيتر گرد هم مي             سناتوره

  .كردند كه از دير زماني خاموش شده بود نگاه مي روتانداو مينروا از باال به شعلة 
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تـر   هايي كه لنگدان و كاترين به دنبال آن بودند ظاهرا تنها چند مايل آن طـرف         جواب
 مقصد آنها به راستي يك پناهگاه       .خيابون ماساچوست شمال غربي   . در انتظارشان بود  

كـرد كـه     لنگـدان آرزو مـي    . كه در شمال رودخانة تايبر واشنگتن واقع شده بـود         ... بود
  .تر براند راننده سريع

اش راست نشست، طوريكه انگار يكدفعه متوجه موضـوعي          ناگهان، كاترين در صندلي   
اوه «: ه بود رو به لنگـدان كـرد و گفـت          اش پريد  در حالي كه رنگ از چهره     . شده باشد 

مـا داريـم راه رو    «. يك لحظه مردد ماند و بعد با قـوت حـرف زد           » !خداي من، رابرت  
  »!ريم اشتباه مي

  »-شمال غربي ماساچو. نه، درست داريم ميريم«: لنگدان گفت
  ».منظورم اينه كه داريم به جاي اشتباهي ميريم! نه«

لحظه پيش به او گفته بـود كـه آن تمـاس گيرنـدة              همين چند   . لنگدان گيج شده بود   
ده تا سنگ از مونت سيناي داره، يكي از خود          . مرموز چه مكاني را توصيف كرده است      

 فقط يك ساختمان در دنيا بـا آن توصـيفات     .آسمون، و يكي با چهرة پدر تاريك لوك       
  .رفت و آن دقيقا همان جايي بود كه اكنون اين تاكسي مي. مطابقت داشت

  ».كاترين، من مطمئنم كه اين مكان درسته«
من هـرم و سـرپوش رو كـشف    . ديگه احتياج نيست بريم اونجا    ! نه«: كاترين فرياد زد  

  »!ايه دونم تمام اين جريان در چه باره مي! كردم
  »فهمي؟ تو اونو مي«. لنگدان مات و مبهوت شده بود

  »  .1فريدومبايد به جاي اون بريم به ميدان ! آره«
ربـط بـه    نزديك بود، كامال بـي  اگرچه فريدومميدان . ان اكنون سردرگم شده بود   لنگد
  . رسيد مينظر 

  نماد مقدس . ها  خداي حقيقي عبرييگانه! Jeova Sanctus Unus«: كاترين گفت
  »!ها  يه نماد مهم براي فراماسون- مهر سليمان- ستارة يهوديهها عبري

  ».خودكارت رو بهم بده«: يك اسكناس دالر از جيبش درآورد و گفت
  .اي متحير خودكاري از جيبش درآورد لنگدان با قيافه

                                                 
1. Freedom Plaza   
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كاترين اسكناس را روي پاي خود پهن كرد و خودكار را گرفت و به مهر               » .نگاه كن «
اگه ما مهـر سـليمان رو روي مهـر بـزرگ آمريكـا قـرار                «. بزرگ پشت آن اشاره كرد    

  ببـين چـي   «. قـت بـاالي هـرم كـشيد       او نماد يـك سـتارة يهـودي را بـه د           » ...بديم
  »!فهمي مي

لنگدان به اسكناس و بعد به كاترين نگاه كرد، طوري كه انگار عقلش را از دست داده                 
  .است

  »كنم؟ بيني دارم به چي اشاره مي نمي! تر نگاه كن رابرت، دقيق«
  .لنگدان به خطوطي كه او كشيده بود نگاه كرد

  

  
   

ــود لنگــد منظــورش از ايــن كــار چيــه؟  ــان . ان ايــن تــصوير را قــبال ديــده ب   در مي
ها نفوذي سـرّي بـر كـشور         اينكه فراماسون » مدركِ«هاي توطئه به عنوان      تئوريست
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وقتي سـتارة شـش رأس درسـت در بـاالي مهـر بـزرگ               . قديم ما داشتند معروف بود    
 فراماسوني  بصيرگرفت، رأس بااليي ستاره درست باالي چشم         اياالت متحده قرار مي   

  و، بـه طـرزي كـامال ترسـناك، پـنج رأس ديگـر آشـكارا بـه حـروف                ... گرفت ميجا  
 M-A-S-O-Nكردند  اشاره مي .  
فهمم كه ايـن چـه ربطـي بـه ميـدان             كاترين، اين فقط يه تصادفه، و من هنوز نمي        «

  » .داره فريدوم
جايي رو كه من اشـاره      ! دوباره نگاه كن  «: كاترين اكنون با لحني تقريبا عصباني گفت      

  »بينيش؟ نمي. درست اونجا! كني كنم نگاه نمي يم
  .يك لحظه بعد، لنگدان آن را ديد

 تـورنر سـيمكينز بيـرون سـاختمان آدامـز ايـستاده و تلفـن            CIAرئيس تيم عملياتي    
اي را كه اكنـون در عقـب    كرد مكالمه همراهش را به گوشش چسبانده بود و سعي مي    

خواسـت وارد هليكـوپتر       تـيم او مـي     .تـاد يه اتفـاقي اف   . گرفت بشنود  تاكسي انجام مي  
 شود و به سمت شمال غربي برود و جاده را مـسدود كنـد، امـا                 UH-60سيكورسكي  

  .رسيد كه موقعيت يكدفعه تغيير كرده است اكنون به نظر مي
. رونـد  چند ثانيه قبل، كاترين سالومون اصرار كرده بود كـه بـه مقـصد اشـتباهي مـي                 

 نه با عقل رئيس گروه -هاي يهودي ناس دالر و ستاره    چيزي راجع به اسك    -توضيح او 
امـا بهرحـال،    . دسـت كـم در ابتـدا      . آمد، و نه ظاهرا با عقل رابرت لنگدان        جور در مي  

  . رسيد كه لنگدان منظور او را فهميده است اكنون به نظر مي
  »!قبال نديدمش! خداي من، حق با توئه«: لنگدان يكدفعه گفت

 صفحه  سپس و   زند ه يك نفر به صفحة جدا كنندة راننده مي        يكدفعه سيمكينز شنيد ك   
  . باز شد

  »!فريدومما رو ببر به ميدان . نظرمون عوض شده«: كاترين فرياد زد
  ؟ شـمال غربـي ماساچوسـت       فريـدوم ميـدان   «: راننده تاكسي با لحني مضطرب گفت     

  »ريد؟ نمي
! اينجـا !  بپـيچ بـه چـپ      از اينجـا  ! فريدومميدان  ! اونو فراموش كن  «: كاترين فرياد زد  

  » !اينجا
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كـاترين  . هاي تاكسي را شنيد كه به يك سمت پيچيد         مأمور سيمكينز صداي الستيك   
كـرد و چيـزي راجـع بـه طـرح برنـزي              دوباره داشت با هيجان با لنگدان صحبت مي       

  .  گفت معروف مهر بزرگ كه در داخل ميدان تعبيه شده بود مي
 فقط براي اطمينـان، داريـم ميـريم بـه ميـدان             خانم،«: راننده با صدايي عصبي گفت    

  » نبش پنسيلوانيا و خيابون سيزدهم؟-فريدوم
  »!عجله كن! آره«: كاترين گفت

  ».دو دقيقه است. خيلي نزديكه«
 او به سرعت به طرف هليكوپتر رفـت و بـه            .كارت عالي بود، عمر   . سيمكينز لبخند زد  

  »! بجنبيد!فريدومميدان ! داريمشون«: سمت گروهش فرياد زد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.mybook.ir



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  76فصل 
  

  . يك نقشه استفريدومميدان 
سطح وسيع سنگ كاري شدة اين ميدان كه در نبش پنسيلوانيا و خيابان سيزدهم واقع 

دهد كه در اصـل مـد نظـر          طوري نشان مي   هاي واشنگتن را همان    شده است خيابان  
ها است، نه تنهـا بـه ايـن           توريست اين ميدان مقصدي محبوب براي    . ر لنفانت بود   پيه

خاطر كه نقشة عظيم آن براي قدم زدن مكاني مفرّح است، بلكـه همينطـور بـه ايـن                  
 به افتخـار او نامگـذاري شـده         فريدوم، كه ميدان    1خاطر كه مارتين لوتركينگ جونيور    

  . خود را در هتل ويالرد مجاور نوشته بود» من رويايي دارم«است، بيشترِ سخنراني 
آورد،   مي فريدومهايي را به ميدان      سي عمر اميرانا هميشه توريست     .نده تاكسي دي  ران

 دنبـال   CIA. اما امشب، دو مسافر او معلوم بـود كـه گردشـگرهاي معمـولي نيـستند               
رو توقف كرده بود زن و مرد از ماشـين        اي نزديك پياده    هنگاميكه عمر لحظه   اوناست؟

  .پياده شده بودند
ـ        االن ! همينجـا بمـون   «: مـر گفتـه بـود     ه تـن داشـت بـه ع       مردي كه كـت توييـد ب

  »  !گرديم برمي
                                                 

1  .Martin Luther King, Jr.) 1968-1929( رهبر برجستة جنبش حقوق مدني سياهپوستان كه به خاطر پايان دادن به 
.  جايزة نوبل صلح را دريافت كـرد و جـوان تـرين برنـدة ايـن جـايزه نـام گرفـت              1964تفكيك نژادي و تبعيض نژادي در سال        

.  به او تعلق گرفت2004 كنگره اي در سال  و مدال طالي1974همچنين پس از مرگش مدال آزادي رياست جمهوري  در سال  
را ارائـه داد و  » مـن رويـايي دارم  « در واشنگتن منجر شد كه در آن سخنراني معروفش     1963تالش هاي او به راه پيمايي سال        

كينگ در . آگاهي مردم را در زمينة جنبش حقوق مدني باال برد و نام خود را در ميان بزرگترين سخنرانان تاريخ  آمريكا ثبت كرد              
 . توسط جيمز ارل ري ترور شد1968چهارم آوريل 
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عمر ديد كه آن دو به سرعت به ميان فضاي باز نقشة بزرگ قدم گذاشتند و در حـالي             
كردنـد و فريـاد     كردند به اطراف اشاره مي هاي متقاطع را بررسي مي كه هندسة خيابان 

  »؟هستيدقربان، هنوز «. برداشتعمر تلفن همراهش را از روي داشبورد . زدند مي
: شـد فريـاد زد   صدايي كه به زور در ميان سر و صداي بلند آن سوي خط شـنيده مـي              

  »اونا االن كجائن؟! بله، عمر«
  ».گردن مثل اينكه دارن دنبال چيزي مي. روي نقشه«

  »!من ديگه دارم ميرسم. نذار از جلوي چشمت دور بشن«: مأمور فرياد زد
 يكـي از    -راري به سرعت مهر بزرگ معروف ميـدان را پيـدا كردنـد            عمر ديد كه دو ف    
آنها مدتي بـه آن نگـاه       . ي كه تا كنون ساخته شده بود      ا  هاي برنزي   بزرگترين مداليون 

 سـپس مـردِ   . كردند و به سرعت شروع كردند به اشاره كردن به سمت جنـوب غربـي              
 زنان بـه تاكـسي      نفس وقتي مرد نفس  . پوش به سرعت به طرف تاكسي برگشت       توييد

  . رسيد عمر تلفنش را روي داشبورد گذاشت
  »الكساندرياي ويرجينيا از كدوم طرفه؟«: او پرسيد

عمر به سمت جنوب غربي، يعني دقيقا به سمتي كه زن و مـرد اشـاره                » الكساندريا؟«
  . كرده بودند اشاره كرد

!  بـا توئـه    حـق «: چرخيد و بـه سـمت زن فريـاد زد         » !دونستم مي«: مرد زير لب گفت   
  »!الكساندريا

خـط  «: در نزديكي ميدان اشاره كرد و گفـت       » مترو«زن اكنون به يك تابلوي نوراني       
  »  !1بايد بريم ايستگاه كينگ استريت. آبي مستقيم ميره اونجا

  . اوه نه.موجي از وحشت وجود عمر را فرا گرفت
. متـشكرم «. دادمرد به سمت عمر برگشت و مقدار زيادي اسكناس براي كرايه بـه او               

  . اش را بلند كرد و از آنجا دور شد او كيف چرمي» .بقية راه رو خودمون ميريم
  »!من هميشه ميرم اونجا! تونم برسونمتون مي! صبر كنيد«

. رفتند زن و مرد داشتند به سرعت به آن سوي ميدان مي          . اما ديگر خيلي دير شده بود     
  .تگاه زيرزميني مركز مترو ناپديد شدندها پايين رفتند و در ميان ايس آنها از پله

                                                 
1. King Street Station   
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دارن بـا  ! نتونستم جلوشون رو بگيرم! رفتن توي مترو! قربان«. عمر تلفنش را برداشت   
  »!رن خط آبي به الكساندريا مي

  »!پونزده ثانيه ديگه ميام! همونجا بمون«: مأمور فرياد زد
ود  كه روي بقيه بناسياسك. هايي كه مرد به او داده بود نگاه كرد  عمر به كپة اسكناس   

اي يهـودي در بـاالي مهـر         سـتاره . ظاهرا همان بود كه آنهـا روي آن نوشـته بودنـد           
رسيد كه كلمـة     ها به حروفي مي    يقينا، رأس ستاره  . سلطنتي اياالت متحده قرار داشت    

Masonدادند  را تشكيل مي .  
 انگار تريلـر    اي را در اطراف خود احساس كرد، طوري كه         ناگهان، عمر لرزش كركننده   

. به اطراف نگاه كرد، اما خيابان خالي بـود        . تراكتوري در شرف برخورد با تاكسي او بود       
سر و صدا زيادتر شد و ناگهان هليكوپتر سياه براقي از ميان تاريكي شب پديدار شـد و    

  .در وسط نقشة ميدان نشست
ايـستگاه متـرو    بيشتر آنها بـه طـرف       . گروهي از مردان سياهپوش از آن بيرون پريدند       

. او در سـمت مـسافر را بـاز كـرد    . دويدند، اما يكي از آنها به سمت تاكسي عمر دويـد         
  »عمر؟ خودتي؟«

  .عمر بدون اينكه حرف برند سر تكان داد
  »رن؟ نگفتن دارن كجا مي«: مأمور پرسيد

بهشون پيشنهاد كردم برسونمـشون،     . ايستگاه كينگ استريت  ! الكساندريا«: عمر گفت 
  »-ولي

  »رن؟ نگفتن كجاي الكساندريا مي«
اونا به مداليون مهر بزرگ توي ميدون نگـاه كـردن، بعـدش دربـارة الكـساندريا                 ! نه«

او اسكناس دالر با نمودار عجيب و غريـب را          » .سؤال كردن، و اين پول رو بهم دادن       
كرد، عمر يكدفعه بـه همـة قـضايا پـي      وقتي مأمور به اسكناس نگاه مي    . به مأمور داد  

    !ها فراماسون. دبر
: او گفـت  . هاي فراماسوني در الكساندريا بود     ترين ساختمان  يكي از معروف  ! الكساندريا

درسـت اون طـرف ايـستگاه كينـگ      ! بناي يادبود فراماسوني جرج واشنگتن    ! خودشه«
  »!استريته
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در همين لحظـه    » .درسته«: مأمور كه ظاهرا تازه متوجه همين موضوع شده بود گفت         
  .وران به سرعت از ايستگاه برگشتندبقية مأم

اونـا اون پـايين     ! خط آبي همـين االن رفـت      . گمشون كرديم «: يكي از افراد فرياد زد    
  »!نيستن

از مترو تا الكـساندريا چقـدر       «: مأمور سيمكينز به ساعتش نگاه كرد و رو به عمر گفت          
  »كشه؟ طول مي

  ».شايد هم بيشتر. حداقل ده دقيقه«
  ».ازت ممنونم.  رو انجام داديعمر، تو كار بزرگي«
  »!حاال جريان از چه قراره؟. كنم خواهش مي«

  دويـد و در حـال رفـتن فريـاد           اما مأمور سيمكينز ديگر داشت به سمت هليكوپتر مـي         
  »!رسيم ما قبل از اونا به اونجا مي! ايستگاه كينگ استريت«: زد مي

هليكوپتر به سـرعت    . اشا كرد عمر با حالتي سردرگم بلند شدن پرندة بزرگ سياه را تم          
به سمت جنوب خيابان پنسيلوانيا متمايل شد و بعد با صداي غرشي به ميـان تـاريكي             

  . شب فرو رفت
شـد    دور مـي   فريـدوم زير پاي راننده تاكسي، قطاري زيرزميني در حالي كه از ميـدان             

اخل آن  زنان در د   نفس رابرت لنگدان و كاترين سالومون نفس     . سرعت خود را زياد كرد    
برد هيچ  نشسته بودند و همچنانكه قطار با سرعت آنها را به سوي مقصدشان پيش مي          

  . زدند كدامشان حرفي نمي
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   .گشت خاطره هميشه يك طور به عقب بر مي
اي پوشيده از يـخ در تـه آبكنـد           و با پشت به سمت رودخانه     ... كرد او داشت سقوط مي   

رحم پيتر سالومون از باالي      در باالي او، چشمان خاكستري بي     . رفت عميقي پايين مي  
كرد، دنياي باالي سرش     وقتي سقوط مي  . تير آندروس به او خيره شده بودند       لولة هفت 

آمـد او را در      از جلوي چشمانش كنار رفت و هنگاميكه تودة مهي كه از آبشار باال مـي              
  . بر گرفت همه چيز در مقابلش ناپديد شد

  .حظه، همه جا مثل آسمان سفيد شديك ل
  .سپس به يخ برخورد كرد

  .درد. سياهي. سرما
هاي فضايي  رحمانه به صخره را بيو توسط نيرويي قدرتمند كه او   ... زد داشت غلت مي  

هايش از كمبود هـوا درد گرفتـه بودنـد،           شش. شد كوبيد كشيده مي   نهايت سرد مي   بي
ه شدت در ميان سرما منقـبض شـده بودنـد      اش چنان ب   ولي با اين حال عضالت سينه     

  .توانست نفسش را داخل بدهد كه نمي
  .    من زير يخ هستم
 و آنـدروس مـستقيم بـه درون    ه خاطر آب متالطم ظاهرا نازك بود يخِ نزديك آبشار ب   

اكنون در حالي كه در زير سقف شفافي گير افتـاده بـود آب او را بـه              . آن فرو رفته بود   
 او به سطح پاييني يخ چنگ انداخت و سـعي كـرد خـودش را از آن                  .برد پايين رود مي  

  درد سـوزناك سـوراخ گلولـة داخـل         . خارج كند، اما نيرويي برايش بـاقي نمانـده بـود          
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؛ هـر دو بـا   رفـت  اش و همينطور نيش ساچمة تفنگ شكاري داشتند از بـين مـي           شانه
  .شدند حس شدن بود زدوده مي تپش فلج كنندة بدنش كه در حال بي

بـدنش  . كـرد  شد و او را به طرف پيچ رودخانه پرت مـي           تر مي  جريان آب داشت سريع   
ها گير كرد و به درختي چسبيد كه به  ناگهان در ميان شاخه. زد براي اكسيژن فرياد مي

ها چنگ انداخت تـا خـود را بـه روي             وحشيانه به شاخه   !فكر كن . داخل آب افتاده بود   
نـوك  . رد كه از آنجا شـاخه يـخ را سـوراخ كـرده بـود              اي را پيدا ك    آب بكشاند و نقطه   

  انگشتانش فضاي كوچكي از يخ شكسته را كه شاخه را احاطه كرده بـود پيـدا كـرد و                   
هاي آن را كشيد و سعي كرد سوراخ را گشادتر كند؛ يك بار، دو بار، دهانـه داشـت                     لبه

  .شد و اكنون چندين اينچ بازتر شده بود گشادتر مي
 خودش را به شاخه گير داده بود سر خود را عقب كشيد و دهانش را به                 او در حالي كه   

. هايش شد براي او گـرم بـود        ي كه وارد شش   ا  هواي زمستاني . سوراخ كوچك چسباند  
پاهايش را روي شاخة درخت جـا داد و بـا تمـام             . موج ناگهاني اكسيژن به او اميد داد      

طراف درخت با شـاخه و خـار و         يخ ا . هايش را به سمت باال كشيد      قدرت پشت و شانه   
 و هنگاميكـه پاهـاي قدرتمنـدش را روي     ، سوراخ و سست و نازك شـده بـود         خاشاك

هايش يخ را شكافتند و وارد تاريكي شـب زمـستاني    شاخة درخت فشار داد، سر و شانه    
در حالي كه هنوز بيشتر بدنش زير آب قرار        . هايش جاري شد   هوا به درون شش   . شدند

 و پايش خودش را به سختي باال كشيد تا اينكـه بـاالخره از آب              داشت با كمك دست   
  .زنان روي يخ افتاد نفس بيرون آمد و نفس

اش را درآورد و آن را در جيبش گذاشت و برگـشت و بـه بـاالي                  آندروس نقاب اسكي  
  . پـيچ رودخانـه مـانع ديـدش شـده بـود           . رودخانه نگاه كرد تا پيتر سـالومون را ببينـد         

شاخة كوچكي را روي سـوراخي كـه در يـخ بـه               به آرامي . زد  سوز مي  اش دوباره  سينه
  .  بست سوراخ تا صبح دوباره يخ مي. وجود آمده بود كشيد تا آن را پنهان كند

دانـست از   نمـي . وقتي آندروس تلوتلوخوران وارد جنگل شد برف شروع به باريدن كرد      
راه كوچـك رسـيده بـود       وقتي كه از جنگل خارج شده بود و به خاكريزي نزديك شاه           

اكنـون بـرف    . بدنش از سرما سست شده بود و به شدت آشفته بود          . چقدر دويده است  
وار دست   آندروس ديوانه . باريد و جفتي چراغ ماشين از دور نمايان شده بود          شديدتر مي 
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.  را داشـت   1پـالك ورمونـت   . تكان داد و كاميون كوچك بالفاصله كنار جـاده ايـستاد          
  .هن چهارخانة قرمز به تن داشت از ماشين پياده شدپيرمردي كه پيرا

اش را كه خونريزي داشت گرفته بود تلوتلوخوران به طـرف    آندروس در حالي كه سينه    
  »!بيمارستان احتياج دارم... من به يه! منو با تير زد... يه شكارچي«. او رفت

 و بخـاري    درنگ به آندروس كمك كرد روي صندلي مسافر كاميون بنشيند          پيرمرد بي 
  »!نزديكترين بيمارستان كجاست؟«. را زياد كرد

 قـرار نيـست     ».خروجـي بعـدي   «. دانست، اما به سمت جنوب اشاره كرد       آندروس نمي 
    .بريم بيمارستان

دانـست كـه او در       پيرمرد اهل ورمونت روز بعد مفقود اعالم شد، امـا هـيچكس نمـي             
هـيچكس  . اپديد شده اسـت   كجاي سفرش از ورمونت در آن كوالك برف كوركننده ن         

 -هم ناپديد شدن او را به اخباري كه روز بعد عناوين خبري را به خـود اختـصاص داد                  
  . ارتباط نداد-يعني قتل تكان دهندة ايزابل سالومون

وقتي آندروس از خواب بيدار شد، در اتاق خواب متروكة متل ارزاني كه براي آن فصل      
هاي پـاره     و با مالفه    كه وارد متل شده    اطر آورد به خ . تعطيل شده بود دراز كشيده بود     

اي از پتوهاي كهنه روي تختي شل و ول     و سپس در زير كپه     هايش را بسته   شده زخم 
  .مرد داشت از گرسنگي مي. دراز كشيده بود

به طور  . هاي خوني را در داخل وان ديد        لنگ لنگان به داخل حمام رفت و كپة ساچمه        
در آينة كثيف به خـود نگـاه        . نها را از سينة خود درآورده است      به ياد آورد كه آ      مبهمي

عـضالت  . هايش را بررسي كند    كرد و با اكراه بانداژهاي خوني را باز كرد تا مقدار زخم           
 نفوذ كننـد، ولـي بـا        ها زيادي  سفت سينه و شكمش مانع از آن شده بودند كه ساچمه          

تـك  . هـا نـابود شـده بـود      منقص بود، اكنون توسط زخـ       كه زماني بي   اين حال بدنش  
اش فرو  اي كه توسط پيتر سالومون شليك شده بود ظاهرا مستقيم به درون شانه             گلوله

  .رفته بود و حفرة خونيني روي آن باقي گذاشته بود
از همه بدتر اين كه آندروس در به دست آوردن چيزي كه اين همه مـسافت را بـراي                   

 قـور كـرد و بـه اميـد پيـدا            قار و مش   شك .هرم. آن طي كرده بود شكست خورده بود      
كاميون با بـرف سـنگيني      . كردن غذا لنگ لنگان به طرف كاميون پيرمرد بيرون رفت         

                                                 
1. Vermont  
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خوابيـده    پوشيده شده بود و آندروس به اين فكر افتاد كه چه مدت در اين متل قديمي 
 آندروس هيچ غذايي در صندلي جلو پيدا نكـرد، امـا            .خدا رو شكر كه بيدار شدم     . است
 از آنهـا برداشـت و بـا مقـداري     ي مشت.داشبور پيدا كردي مسكن ورم مفصل در     دتعدا

  .برف خورد
  .من به غذا احتياج دارم

پـارك شـده بـود اصـال شـباهتي بـه               چند ساعت بعد، كاميوني كه پشت متل قديمي       
كالهـك كـابين جلـو، و همينطـور         . كاميوني نداشت كه در دو روز گذشته آنجـا بـود          

هـاي ورمونـت     پالك. هاي سپر، و همة تزئينات آن كنده شده بودند         برچسبها،   قالپاق
هاي كاميوني قديمي جايگزين شده بود كه آندروس         هم سر جايشان نبودند و با پالك      

هـاي خـوني،     ، كه همة مالفـه    متل كنار   ك شده در كنار سطل آشغال بزرگي      آن را پار  
پيـدا كـرده     بود در آن انداخته بودها، و تمام شواهد ديگري را كه در متل ديده          ساچمه

   .بود
بايـد  . مانـد  او دست از تالشش براي يافتن هرم برنداشته بود، اما فعال بايد منتظر مـي              

رسـتوراني را در كنـار      . خـورد  تر از همه چيزي مي     شد، و مهم   شد، خوب مي   مخفي مي 
 سرخ كرده   جاده پيدا كرد و با حرص و ولع مقدار زيادي تخم مرغ، بيكن، سيب زميني              

وقتي غذايش را تمام كـرد، بـاز هـم غـذا بـراي بـردن                . و سه ليوان آب پرتغال خورد     
از وقتي كـه  . در ميان جاده، آندروس به راديوي قديمي كاميون گوش داد. سفارش داد 

اي به چشمش نخورده بـود و        آن اتفاقات برايش رخ داده بود هيچ تلويزيون يا روزنامه         
  .محلي را شنيد، گزارش او را تكان دادوقتي اخبار يك ايستگاه 

 كه دو روز يشخصيافتن  تحقيقاتشان را براي     FBIكاراگاهان  «: گويندة اخباري گفت  
شود  گفته مي. دهند پيش ايزابل سالومون را در خانة پوتوماكش به قتل رساند ادامه مي          

  ».ها سقوط كرده و به سمت دريا كشيده شده است كه اين قاتل به درون يخ
زده بـه    او در سـكوتي شـگفت     ايزابل سالومون را به قتل رساند؟       . ندروس خشكش زد  آ

  .مسيرش ادامه داد و گزارش را تا آخر گوش كرد
  .جايي بسيار دور از اين مكان. وقت آن بود كه به جايي دور برود

آنـدروس  . كرد كننده از سنترال پارك عرضه مي      اي خيره  آپارتمان فوقاني غربي، منظره   
اش او را بـه يـاد    ن خاطر آنجا را انتخاب كرده بود كه پهنـة سـبز بيـرون پنجـره            به اي 
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دانست از اينكـه      مي اگرچه. انداخت اش از درياي آدرياتيك مي     هاز دست رفت  انداز   چشم
احساس پوچي هرگـز او را تـرك        . زنده مانده است بايد خوشحال باشد، خوشحال نبود       

كـرد كـه روي تـالش نـاموفقش در           ساس مي نكرده بود و هميشه خود را در حالي اح        
  . دزديدن هرم پيتر سالومون متمركز مانده بود

ي را صرف تحقيق دربارة افسانة هرم فراماسوني كرده بود و           ا  آندروس ساعات طوالني  
رسيد هيچكس با واقعي بودن هرم موافق نيـست، همـه در مـورد               هر چند به نظر مي    

  آنـدروس بـه خـودش      . رأي بودنـد   ن هـم  وعدة معروف آن به دانـش و قـدرت بيكـرا          
    .اطالعات دروني من انكارناپذيرن. هرم فراماسوني واقعيه: گفت مي

دانست كه چشم پوشي از      سرنوشت، هرم را در دسترس آندروس قرار داده بود و او مي           
آن مثل اين است كه يك بليط بخت آزمايي برنـده شـوي و هيچوقـت آن را وصـول          

و از هويـت    ... دونـه هـرم واقعيـه      اي هستم كه مي    اماسون زنده  من تنها غير فر    .نكني
   .كنه خبر داره مردي هم كه از اون محافظت مي

هاي آندروس التيام يافتـه بودنـد، او ديگـر آن            ها سپري شده بودند و هر چند زخم        ماه
كـرد، و    ديگـر ورزش نمـي    . كرد نبود  ي كه در يونان زندگي مي     ا  شخص از خود راضي   

هـاي   كرد نشانه  كم كم احساس مي   . كرد رهنة خود را در آينه تحسين نمي      ديگر بدن ب  
نقـص بـود اكنـون بـه         پوستش كه زماني صاف و بي     . شوند پيري در بدنش پديدار مي    

. كـرد  تـر مـي   فقط او را افـسرده موضوع ها تبديل شده بود، و اين        اي از زخم   چهل تكه 
اري كـرده  ن نقـاهتش از او پرسـت  كرد كه در طـول دورا  هايي تكيه مي  هنوز به مسكن 

ي برگـشته اسـت كـه در زنـدان سـوگانليك      ا كرد به شيوة زندگي    و احساس مي   بودند
  .طلبه ميطلبه كه بدن  بدن اونچه رو مي. برايش اهميتي نداشت. داشت

 بـود و داشـت از مـردي كـه سـاعدش را بـا آذرخـش              1يك شب، در دهكدة گرينويچ    
آندروس دربـارة آن از او سـؤال   . خريد ه بود مواد ميداري خالكوبي كرد   درخشان دندانه 

پوشاند كـه از يـك تـصادف         اش زخم درازي را مي     كرد و مرد به او گفت كه خالكوبي       
ديـدم يـاد تـصادف       وقتي هر روز اون زخـم رو مـي        «: فروش گفت  مواد. برداشته است 

 دوبـاره   .و بنابراين روي اونو با نمادي از قـدرت شخـصي خـالكوبي كـردم              . افتادم مي
  » .كنترل همه چيز رو به دست گرفتم

                                                 
1  .Greenwich Villageمنطقه اي در منهتن نيويورك   
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آن شب، آندروس بعد از اينكه خودش را با ذخيرة جديد موادش نشئه كـرد، وارد يـك           
  » .هـا رو بپوشـونم     خـوام ايـن زخـم      مي«: گفت. سالن خالكوبي شد و پيراهنش را كند      

   .خوام دوباره كنترل همه چيز رو به دست بيارم مي
  »؟چيبا «. ه سينة او نگاه كردخالكوب ب» بپوشونيشون؟«
  ».خالكوبي«
  »؟چيمنظورم اينه كه خالكوبي ... بله«

اي بـاال    اش را پنهان كنـد شـانه       خواست يادآورهاي زشت گذشته    آندروس كه فقط مي   
  ». انتخاب كنخودت. دونم نمي«: انداخت و گفت

 بـه  اي دربارة سـنت مقـدس و باسـتاني خـالكوبي          خالكوب سرش را تكان داد و جزوه      
  ». آماده بودي برگردهر وقت«. آندروس داد

ه و سه كتاب دربارة  آندروس فهميد كه كتابخانة عمومي نيويورك در كلكسيونش پنجا        
وقتـي شـور و اشـتياقش بـه     .  و طي چند هفته همة آنها را خوانـده بـود        خالكوبي دارد 

تـاب بـين    هايي پر از ك    مطالعه را دوباره كشف كرد، شروع به حمل كردن كوله پوشتي          
بـرد    و در آنجا در حالي كه از منظرة سنترال پارك لذت مي            تابخانه و آپارتمانش كرد   ك

  .  خواند حريصانه آنها را مي
ها دربارة خالكوبي، دري را به سوي دنيايي ناشناخته بـه روي آنـدروس بـاز                 اين كتاب 
 دنيــايي از نمــاد، تــصوف، - كــه هيچوقــت از وجــود آن خبــر نداشــتنــدكــرده بود

شـد كـه     خواند، بيشتر متوجه مـي     هر چه بيشتر مي   . شناسي، و هنرهاي جادويي    فسانها
ها،  هايي از ايده شروع به نگه داشتن دفتر يادداشت. تمام آن مدت چقدر كور بوده است  

خواست در   وقتي كه ديگر نتوانست چيزي را كه مي       . ها، و روياهاي عجيبش كرد     طرح
ترين متون   هاي كمياب پول داد تا تعدادي از سرّي        ابكتابخانه پيدا كند، به دالالن كت     

  .روي زمين را برايش بخرند
ــوم ــستگياس ديمون ــون... 1د پري ــادل... 2لمجت ــوم وروم... 3آرس آلم آرس ... 4گريموري

او همة آنها را خواند و هر لحظه بيشتر و بيشتر مطمئن شـد              . و غيره و غيره   ... 5نوتوريا
                                                 

1. De Praestigiis Daemonum   
2. Lemegeton   
3. Ars Almadel   
4. Grimorium Verum  
5. Ars Notoria 
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رازهايي در اون بيـرون  . ي براي عرضه كردن به او داردهاي زياد گنجينهكه دنيا هنوز  
   .هستن كه از درك بشر خارجن

 متـصوف رويـاگرايي از اوايـل دهـة          - را كشف كـرد    1هاي آليستر كرُولي   سپس نوشته 
مغزهـاي كوچـك    . اعـالم كـرده بـود     »  مرد تـاريخ   ترين  پليد« كه كليسا او را      -1900

يزهـايي دربـارة افـسون و تـشريفات          آنـدروس چ   .ترسن هميشه از مغزهاي بزرگ مي    
دند، ماننـد   وشـ  ياد گرفت كه كلمات مقـدس، اگـر بـه درسـتي ادا              . مذهبي ياد گرفت  

يـه  . نـد نك ميهايي را به سوي دنياهاي ديگري باز          ند كه مدخل  نك كليدهايي عمل مي  
تـونم ازش قـدرت بـه دسـت          دنيايي كه مي  ... دنياي تاريك اون طرف اين دنيا هست      

دانـست   گرچه آندروس دوست داشت آن قدرت را به تصرف خود درآورد، مـي      و ا  .بيارم
   .  كه قوانين و وظايفي هستند كه بايد قبل از آن تكميل شوند

   .خود را مقدس كن. به چيزي مقدس تبديل شو: كرولي نوشته بود
هاي قديم كـه در      از عبري . زماني قانون زمين بود   » مقدس كردن «تشريفات باستاني   

هـا را بـر بـاالي       هـا كـه انـسان       گرفته تا مايايي   كردند قرباني سوخته عرضه مي    معبد،
بريدند، تا عيسي مسيح، كه بدن خود را بر روي صـليب              سر مي  2هاي چيچن ايتزا   هرم

قرباني كـردن تـشريفاتي     . كردند ها نياز خدا را به قرباني درك مي        عرضه كرد، باستاني  
دادنـد و خـود را       ا مورد لطف خدايان قـرار مـي       ها توسط آن خود ر     اصيل بود كه انسان   

  .  كردند مقدس مي
  ساكراSacra-sacred ] مقدس[
   فاسهFace-make  3]كردن[

با وجود اينكه مراسم قرباني كردن سالها پيش منسوخ شـده بـود، قـدرتش همچنـان                 
   كـه بـه هنـر       بودنـد  آليستر كرولي از جمله   چند تن از متصوفان جديد      . باقي مانده بود  

كردند و به تدريج خود را بـه چيـزي    پرداختند و در طي زمان اين كار را تكميل مي       يم
ولـي بـا    . آندروس آرزو داشت خودش را مثل آنها دگرگون كنـد         . دادند بيشتر تغيير مي  

  .دانست كه براي انجام چنين كاري بايد از پل خطرناكي عبور كند اين حال مي

                                                 
1  .Alister Crowey) 1947 -1875 (متصوف، نويسنده، فيلسوف و متخصص مسائل ماوراء الطبيعه 

2. Chichén Itzá   
  Sacrifice: قرباني كردن . 3
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  .كنه ا ميخون تنها چيزيه كه نور رو از ظلمت جد
يك شب، كالغي از ميان پنجرة باز حمام آندروس داخـل شـد و در آپارتمـان او گيـر                    

اش در   آندروس ديد كه پرنده تا مدتي در اطراف بال زد و ظاهرا با قبول نـاتواني               . افتاد
. اي را تشخيص بدهـد     آندروس به قدر كافي آموخته بود كه نشانه       . فرار باالخره ايستاد  

  .شم نده ميدارم به جلو كشو
اش  در حالي كه پرنده را محكم در دست گرفته بود، در كنار قربانگاه موقت آشـپزخانه               

  .ايستاد و چاقوي تيزي را باال برد و افسوني را كه حفظ كرده بود با صداي بلند خواند
هـاي   تـرين نـام    بـه نـام مقـدس     ... 1كامياچ، ائومياهه، اميال، ماكبال، امويي، زازئـان      «

 خـداي حقيقـي   يگانهدهم كه مرا با قدرت  ، تو را سوگند مي 2ب آسامايان فرشتگان كتا 
  ».در اين عمل ياري كني

  آندروس اكنون چاقو را پايين آورد و با دقت رگ بزرگي را كـه در بـال راسـت پرنـدة                     
وقتـي او جريـان     . كالغ شروع به خـونريزي كـرد      . وحشت زده قرار داشت سوراخ كرد     

 كه به درون فنجاني فلزي كه به عنوان يك ظرف قـرار             مايع سرخ رنگ را تماشا كرد     
  . اي را در هوا احساس كرد شد، سرماي غيرمنتظره داده بود جاري مي

  .با اين وجود كارش را ادامه داد
به من كمك   ...3آدوناي توانا، آراترون، آشاي، الوهيم، الوهي، اليون، آشر اهيه، شاداي         «

 كه آرزو كنم و هر جـايي كـه بخـواهم قـدرت و     كنيد، تا اين خون بتواند در هر جايي  
  ».تأثير داشته باشد

  خواب ققنوس غـول پيكـري كـه از ميـان آتـشي      ... آن شب، او خواب پرندگان را ديد  
ي از خواب بيدار شد كه از زمـان كـودكي تـا آن             ا  صبح روز بعد، با انرژي    . خاست برمي

نچه تصورش را كرده بود بـه  دوان دوان، با سرعتي بيش از آ. موقع احساس نكرده بود   
اين . وقتي كه ديگر نتوانست بدود، ايستاد تا شنا برود و دراز و نشست كند           . پارك رفت 

  .هنوز هم انرژي داشت. شماري انجام داد كار را به دفعات بي
  .آن شب باز هم خواب ققنوس را ديد

                                                 
1. Camiach, Eomiahe, Emial, Macbal, Emoii, Zazean  
2. Assamaian   
3. Adonai, Arathron, Ashai, Elohim, Elohi, Elion, Asher Eheieh, Shaddai  
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وي يـافتن غـذا    و جانداران وحشي در تكـاپ  نازل شده بود پاييز دوباره بر سنترال پارك    
هـاي بـه دقـت     آندروس از سرما متنفر بود، ولي با اين حـال تلـه           . براي زمستان بودند  

اش آنها را به خانـه بـرد و          پشتي او با كوله  . اش پر از موش و سنجاب بودند       پنهان شده 
  . تشريفاتي از پيچيدگي فزاينده را اجرا كرد

  .بشمريدلطفا مرا اليق ... 1امانوال، مسياچ، يود، هي، واد
  آندروس هـر روز بيـشتر احـساس جـواني       . داد تشريفات خون به او قدرت و انرژي مي       

 متون رمزي باستاني، شعرهاي حماسي قرون       -شب و روز به مطالعه ادامه داد      . كرد مي
 و هر چـه بيـشتر دربـارة ماهيـت حقيقـي چيزهـا يـاد        -وسطايي، آثار فيلسوفان قديم   

 اونـا  .تمام اميد براي نوع بشر از دست رفتـه اسـت      شد كه    گرفت، بيشتر متوجه مي    مي
  .هدف در دنيايي سرگردانن كه دركش نخواهند كرد و بي... كورن

  كـم دارد بـه چيـزي ديگـر تغييـر            كرد كم  آندروس هنوز يك مرد بود، اما احساس مي       
 هيكل حجيمش از ركود خارج شده بود و اكنون          .چيزي مقدس . چيزي بزرگتر . كند مي

. سرانجام مفهوم حقيقي آن را درك كـرد       . ي در گذشته قدرتمندتر شده بود     از هر موقع  
  .ذهنم... بدن من فقط مجراييه براي قدرتمندترين گنجينة من

اش هنوز كشف نشده است و از اينـرو جـستجوي            دانست پتانسيل حقيقي   آندروس مي 
و ... گفتند  همة متون باستاني از خير و شر مي       سرنوشت من چيه؟  . تر كرد  خود را عميق  

مـن انتخـابم رو سـالها پـيش         : دانست كـه   او مي . از نياز انسان به انتخاب يكي از آنها       
شر اگه يه قانون طبيعي نيـست،       . كرد ، و با اين حال اصال احساس پشيماني نمي        كردم

انتروپـي  . آمـد  نظمـي بـه دنبـال نظـم مـي          بي. آمد  ظلمت به دنبال نور مي     پس چيه؟ 
نقصش سـرانجام بـه      بلور با آن نظم بي    . شد مه چيز تجزيه مي   ه. اي بنيادي بود   مسئله

  .شد از غبار تبديل مي  ذرات نامنظمي
  . كنن و كساني هستن كه نابود مي... كنن كساني هستن كه خلق مي

 را خواند و سرنوشـت خـود را         1 جان ميلتون  2تا اينكه يك روز آندروس بهشت گمشدة      
شـيطان  ... رشتة رانده شـدة بـزرگ خوانـد       دربارة ف . ديد كه جلوي چشمانش ظاهر شد     

  . 2اي به نام مولوك فرشته... يك دالور... جنگجويي كه عليه نور جنگيد

                                                 
1. Emanual, Massiach, Yod, He, Vaud  

2  .Paradise Lost شعري حماسي اثر جان ميلتون  
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آندروس بعـدا فهميـد كـه نـام ايـن           . مولوك به عنوان يك خدا به زمين قدم گذاشت        
  .فرشته وقتي به زبان باستاني ترجمه شد، به ملخ تبديل شد

  .و من هم همين طور
اما نه با   ... شد هاي بزرگ، اين دگرگوني بايد با يك قرباني آغاز مي          نيمثل همة دگرگو  

  .ها ها، و نه با پرنده موش
  .  نياز داشتحقيقينه، اين دگرگوني به يك قرباني 
  .تنها يه قرباني شايسته وجود داره

ناگهان احساس روشني و وضوحي به او دست داد كه هيچ شباهتي بـه هـيچ يـك از                   
تمام سرنوشتش پديـدار    . اش تجربه كرده بود نداشت     كنون در زندگي  احساساتي كه تا    

وقتـي  . به مدت سه روز متوالي روي ورقة بسيار بزرگي از كاغذ طرح كـشيد             . شده بود 
  .شد ايجاد كرده بود كارش به پايان رسيد، طرحي از آنچه به آن تبديل مي

اي  د كه انگار به آينهطرح تمام قد را روي ديوارش آويزان كرد و طوري به آن خيره ش  
  .خيره شده است
  .من يه شاهكارم
  . اش را به سالن خالكوبي برد روز بعد، نقاشي

  .او آماده بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                            
1  .John Milton) 1674-1608 (شاعر و نويسندة انگليسي 

2. Moloch   

www.mybook.ir



 

 

  

  
  
  78فصل 
  

 در الكساندرياي ويرجينيا قرار     1بناي يادبود فراماسوني جرج واشنگتن بر فراز تپة شوتر        
ي معماري فزاينـده از پـايين تـا         كار اين بنا كه در سه رديف مجزاي ريزه       . گرفته است 

 دوريك، ايونيك، و قرنتي ساخته شده است به عنوان نمـادي فيزيكـي از ترقـي               -باال
دار باسـتاني اسـكندرية      بـا الهـام از منـارة فـانوس        . شـود  عقالني انسان محسوب مـي    

اي شعله مانند بر روي اين برج مرتفـع          مصر، يك هرم مصري با سرمناره     ) الكساندريا(
  . رفته استقرار گ

  داخل سرسـراي مرمـري ديـدني آن مجـسمة برنـزي بزرگـي از جـرج واشـنگتن بـا                     
 را  كـاپيتول اي واقعي كه با آن سنگ گوشة         هاي كامال فراماسوني در كنار بيلچه      لباس

هايي مانند غار، اتـاق      در باالي سرسرا، ُنه طبقة ديگر نام      . گذاشته بود قرار گرفته است    
هـايي كـه در ايـن فـضاها        در ميان گنجينه  . هاي معبد دارند   سرداب، و كليساي شواليه   

هاي فراماسـوني، نـسخة عينـي        اند بيش از بيست هزار نسخه از دستنوشته        قرار گرفته 
، و حتي مـدلي مقياسـي از اتـاق سـلطنت هيكـل              2از صندوقچة ميثاق  انگيزي   شگفت

  .سليمان هستند
ارتفـاعي كـم در بـاالي        در   UH-60 سيمكينز در حـالي كـه هليكـوپتر          CIAمأمور  

   شـش دقيقـه ديگـه قطارشـون         .پوتوماك معلق مانده بود به ساعت خـود نگـاه كـرد           
نفسش را بيرون داد و از ميان پنجره به بناي يـادبود فراماسـوني تابنـاك در                 . رسه مي

كرد كه اين برج درخشنده به اندازة هر ساختماني          بايد تصديق مي  . ميان افق خيره شد   
سيمكينز هيچوقت وارد بناي يادبود نشده بود، و امـشب          . ي با ابهت بود   در تفرجگاه مّل  

                                                 
1. Shuter’s Hill   

  .صندوقچه اي كه در انجيل به عنوان در بردارندة لوح هاي ده فرمان توصيف شده است.  2
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رفـت، رابـرت لنگـدان و        اگر همه چيز طبق نقشه پيش مي      . كرد هم اوضاع فرقي نمي   
  . شدند كاترين سالومون هرگز از ايستگاه مترو خارج نمي

 سيمكينز در حالي كه به ايستگاه متروي كينـگ اسـتريت در آن سـوي بنـاي يـادبود                  
خلبان، هليكوپتر را چرخاند و آن را روي        » !اونجا«: كرد رو به خلبان فرياد زد      اشاره مي 

  .ناحية پوشيده از چمني در پاي تپة شاتر نشاند
وقتي سيمكينز و گروهش از هليكوپتر بيرون پريدند و با سرعت به آن سـوي خيابـان                 

با تعجب به آنهـا نگـاه       رفتند و به سمت ايستگاه كينگ استريت دويدند، عابران پياده           
روي پلكان، مسافراني كه در حال ترك آنجا بودند از سر راه آنها كنار رفتنـد و                 . كردند

شـدند خـود را بـه ديـوار       اي از مردان سياهپوش مسلح از كنار آنها رد مـي           وقتي دسته 
  .چسباندند
  ا بيني كـرده بـود بزرگتـر بـود و ظـاهر           كينگ استريت از آنچه سيمكينز پيـش      ايستگاه  

او بـا شـتاب بـه طـرف نقـشة           .  آبي، زرد، خاكي   -گرفت هاي مختلفي را در بر مي       خط
رسيد   و خط مستقيمي را كه به اين مكان مي         فريدوممتروي روي ديوار رفت و ميدان       

  .پيدا كرد
» !بريد اون پايين و همه رو پيـاده كنيـد         . خط آبي، سكوي جنوب   «: سيمكينز فرياد زد  

  . دور شدتيم او با سرعت از آنجا
اش را نـشان داد، و بـه         سيمكينز به سمت باجة بليط فروشي دويـد، كـارت شناسـايي           

 كـي  -قطار بعـدي كـه از مركـز متـرو ميـاد     «: سمت زني كه داخل باجه بود فرياد زد  
  »!ميرسه؟

خط آبي هر يازده دقيقـه      . مطمئن نيستم «. رسيد زده به نظر مي    زن داخل باجه وحشت   
  ».ندارهزمانبندي مشخصي . ميرسه

  »آخرين قطار كي رسيده؟«
  ».يا شش دقيقه، شايد؟ از اين بيشتر نيست... پنج«

  .بايست قطار لنگدان باشد  قطار بعدي مي.عاليه. تورنر با خود حساب كرد
قـراري روي صـندلي      در داخل واگن زيرزمينـي تنـدرويي، كـاترين سـالومون بـا بـي              

ـ    المپ. پالستيكي سفت جا به جا شد        االي سـرش چـشمانش را اذيـت        هاي مهتابي ب
. كـرد  هايش، حتي بـراي يـك ثانيـه، مبـارزه مـي      كردند و او با وسوسة بستن پلك     مي
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روي پايش خيره شده      لنگدان در داخل واگن خالي در كنار او نشسته و به كيف چرمي            
رسيدند، طوري كه انگار جنبش موزون حركت  هاي او هم سنگين به نظر مي       پلك. بود

  .در حالت خلسه فرو برده بودواگن او را 
 ايـن   CIAچـرا   . كاترين محتويات عجيب كيف لنگدان را در ذهن خود مجـسم كـرد            

گفته بود كه ساتو ممكن است به اين خاطر بـه دنبـال هـرم                  بالمي خواد؟ هرم رو مي  
اما حتي اگر اين هرم بـه هـر طريقـي           . باشد كه از توانايي حقيقي آن خبر داشته باشد        

كرد، باورش براي كاترين سخت بود كه دانـش          اي باستاني را آشكار مي    مخفيگاه رازه 
  . را عالقه مند كندCIAسرّي كهن 

هـاي    بارهـا درگيـر اجـراي برنامـه        CIAاما باز هم بـه خـودش يـادآوري كـرد كـه              
در . شـدند  روانشناسي يا پساي شده بود كه به جادوي باستاني و تصوف مربوط مـي              فرا

 CIAهـاي محرمانـة    يكي از فناوري» Stargate/Scannate«، رسوايي   1995سال  
» گـر  نظاره« نوعي سفر ذهني تلپاتيك كه       -را به نام مشاهده از راه دور افشا كرده بود         

اي در دنيا منتقـل كنـد و بـدون اينكـه             ساخت چشم ذهنش را به هر نقطه       را قادر مي  
. وري چيـز جديـدي نبـود      البته، اين فنا  . جسما در آنجا حضور داشته باشد آنجا را بپايد        

ناميدند، و برنامه    ها آن را مزخرف مي     يوگيگفتند و    اي مي  ه آن پروژة ستاره   متصوفان ب 
  .دست كم به طور عمومي. لغو شده بود

هـاي    و پيـشرفت   CIAهاي شكست خـوردة       آميز، ميان برنامه   كاترين به طرزي طعنه   
  . ديد خودش در علوم نوئتيك ارتباطي قابل مالحظه مي

هايتز كـشف     اترين مشتاق بود به پليس زنگ بزند و بفهمد كه آيا چيزي در كالوراما             ك
تلفن شده بودند و بهرحال تماس بـا مقامـات    اند، اما او و لنگدان اكنون هر دو بي   كرده

  . بود؛ معلوم نبود كه ساتو تا چه حدي دسترسي دارد دولتي احتماال كار اشتباهي مي
رسيدند و مهمـان     تا چند دقيقة ديگر به مخفيگاهي امن مي       . صبر داشته باش، كاترين   

. تواند براي آنهـا جـواب فـراهم كنـد          شدند كه به آنها اطمينان داده بود مي        مردي مي 
  . هايش هرچه باشند، به او كمك كنند برادرش را پيدا كند كاترين اميدوار بود كه جواب

  ».ستگاه بعدي مال ماسترابرت؟ اي«: به نقشة مترو نگاهي كرد و به نجوا گفت
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همچنانكه قطـار بـا سـر و        » .درسته، ممنون «. از رويايش بيرون آمد     لنگدان به آرامي  
رفت، او كيفش را برداشت و نگـاهي نـامطمئن بـه كـاترين            صدا به طرف ايستگاه مي    

  ».حادثه باشه بيا اميدوار باشيم رسيدنمون بي«. كرد
يد تا به افرادش ملحق شود، سكوي مترو        هنگاميكه تورنر سيمكينز به سمت پايين دو      

شـدند و پـشت سـتونهاي        كامال خالي شده بود و اعضاي گروهش داشتند پراكنده مي         
صداي غرش  . گرفتند اي كه به رديف در طول سكو قرار گرفته بودند جا مي            دارنده نگه

انداز شد و وقتي بلنـدتر شـد، سـيمكينز           دوردستي از آنسوي سكو در ميان تونل طنين       
  . موجي از هواي گرمِ مانده را در اطراف خود احساس كرد

  . فراري در كار نيست، آقاي لنگدان
سيمكينز به طرف دو مأموري كه به آنها گفته بود در كنار سـكو بـه او ملحـق شـوند                     

ايـن قطارهـا خودكـارن،    . هاتون رو دربياريد كارت شناسايي و سالح   «: گشت و گفت   بر
  ».اونو پيدا كنيد. كنه ن كه درها رو باز ميشون هدايتگري دار هولي هم

هاي جلوي قطار اكنون از ميان تونل نمايان شدند و صداي جيغ ترمزهـا هـوا را                   چراغ
سـيمكينز و دو  ، وقتي قطار وارد ايستگاه شد و كم كم از سرعت خود كاسـت         .شكافت

دند و سعي    خود را تكان دا    CIAهاي   مأمورش خود را به لبة راه آهن رساندند و نشان         
  . برقرار كنند  كردند قبل از اينكه هدايتگر درها را باز كند با او ارتباط چشمي

زدة  در واگن سـوم، سـيمكينز بـاالخره چهـرة وحـشت     . شد قطار به سرعت نزديك مي  
هايـشان را    هدايتگر را ديد كه ظاهرا سعي داشت بفهمد چرا سه نفر سياهپوش نـشان             

ينر آهسته به طرف قطار كـه اكنـون داشـت كـامال             سيمك. دهند به طرف او تكان مي    
  . كرد دويد توقف مي

درهـا رو بـاز     ! CIA«: سيمكينز در حالي كه نشان خود را بـاال گرفتـه بـود فريـاد زد               
. زنان به طرف واگن هدايتگر رفت      از كنارش گذشت فرياد     وقتي قطار به آرامي   » !نكن

  »!فهمي؟ درهات رو باز نكن مي! درهات رو باز نكن«
. داد قطار كامال توقف كـرد      زده پشت سر هم سر تكان مي       در حالي كه هدايتگرِ حيرت    
  » !چي شده؟«: اش پرسيد مرد از پشت پنجرة كناري

  ».درها رو هم باز نكن. نذار اين قطار تكون بخوره«: سيمكينز گفت
  ».باشه«
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  »توني ما رو وارد واگن اول كني؟ مي«
زده از قطار بيرون آمد و درهـا را پـشت سـر              اي وحشت  با قيافه . هدايتگر سر تكان داد   

سيمكينز و افرادش را تا واگن اول همراهي كرد و در آنجا به طـور دسـتي                 . خود بست 
  .در را باز كرد

سـيمكينز و   » .پشت سر مـا قفلـش كـن       «: سيمكينز سالحش را بيرون كشيد و گفت      
هدايتگر در را پشت سر     . افرادش به سرعت به درون نور شديد واگن اول قدم گذاشتند          

  .آنها قفل كرد
شـان از     و همـه   - سه پسر نوجوان و يك پيرزن      -فقط چهار مسافر در واگن اول بودند      

سيمكينز نشانش  .  بودند كردهديدند به وضوح وحشت      اينكه ورود سه مرد مسلح را مي      
  ».فقط سر جاتون بمونيد. همه چيز مرتبه«: را باال گرفت و گفت
ها را يكي يكي بررسي   اكنون جستجويشان را شروع كردند و واگنسيمكينز و افرادش  

 به ايـن كـار      1 در دوران آموزش او در مزرعه      -كردند و تا ته قطارِ در بسته پيش رفتند        
مسافران خيلي كمي در اين قطار بودنـد و تـا وسـط       . گفتند مي» چالندن خميردندان «

 كـه از رابـرت لنگـدان و كـاترين     اي با توصيفاتي قطار، مأموران هنوز كسي را كه ذره 
با اين وجود، او مطمئن بـاقي       . سالومون شده بود شباهت داشته باشد پيدا نكرده بودند        

نـه  . قطعا در يك واگن زيرزميني جايي براي مخفـي شـدن وجـود نداشـت             . مانده بود 
ها، ورود آنهـا بـه    حتي اگر هدف. ي داشت، نه انباري، و نه خروجي ديگري     ا  دستشويي

بـه  .  را ديده بودند و به عقب فرار كرده بودند، راه خروجي براي آنها وجود نداشت  قطار
زور باز كردن يك در كاري تقريبا غيرممكن بود و بهرحال سيمكينز افـرادي را بـراي                 

  .مراقبت از سكو و دو طرف قطار گماشته بود
  .صبرداشته باش

يد، احـساس اضـطراب     بهرحال موقعي كه سيمكينز به واگن يكي به آخـر مانـده رسـ             
.  يـك مـرد چينـي   -اين واگن يكي به آخر مانـده فقـط يـك مـسافر داشـت         . كرد مي

. سيمكينز و افرادش به جلو حركت كردند و دنبال هر جايي براي مخفي شدن گـشتند              
  .هيچ جايي نبود

                                                 
1  .The Farm سازمان سيا نام پايگاه آموزشي 
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رفتند سيمكينز سالحش را بـاال       وقتي آن سه به سمت آستانة آخرين قسمت قطار مي         
وقتي وارد آخرين واگن شدند، هر سه تاي آنها بالفاصله » .خرين واگنآ«: آورد و گفت 

  .ايستادند و به جلوي خود خيره ماندند
هـا را     سيمكينز به سرعت به عقب كابين خالي رفت و پشت همة صـندلي             !يعني چي؟ 

پس «: در حالي كه خونش به جوش آمده بود به طرف افرادش برگشت و گفت           . گشت
  »!كدوم گوري رفتن؟
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تر از الكساندرياي ويرجينيا، رابرت لنگدان و كاترين سـالومون بـه             هشت مايل آنطرف  
  .رفتند زده پيش مي در طول پهنة وسيع چمنزار پوشيده از شبنم يخ  آرامي

سازي كاترين قرار داشـت      هاي بديهه  لنگدان كه هنوز تحت تأثير فكر سريع و مهارت        
  ».ايد هنرپيشه باشيتو ب«: گفت

  ».خودت هم بدك نبودي«: كاترين لبخندي به او زد و گفت
او بـدون هـشدار،     . در ابتدا، لنگدان از حركات مسخرة ناگهاني كاترين گيج شـده بـود            

يكدفعه خواستار شده بود كه بر اساس افشايي دربارة يك ستارة يهودي و مهر بـزرگ                
ك تصوير تئوري توطئة معروف را روي يـك         ي.  بروند فريدوماياالت متحده به ميدان     

كنـد   اسكناس دالر كشيد و بعد به لنگدان اصرار كرد با دقت به جايي كـه اشـاره مـي                  
  .نگاه كند

كنـد بلكـه بـه يـك المـپ           باالخره، لنگدان فهميد كه كاترين به اسكناس اشاره نمي        
 از چـرك    المپ آنقدر پوشـيده   . كند نمايشگر كوچك در پشت صندلي راننده اشاره مي       

اما وقتي به جلوتر خم شد ديد كه المـپ روشـن            . بود كه او حتي متوجه آن نشده بود       
  .كند اي را ساطع مي است و نور سرخ تيره

      -بلندگو روشن-
لنگدان وحشت زده نگاهي به كاترين، كه چشمان غضبناكش او را وادار به نگاه كردن      

ز ميـان جداكننـده نگـاهي محتاطانـه         فرمانبردارانـه ا  . كرد انـداخت   به صندلي جلو مي   
تلفن همراه راننده، باز و روشن روي داشبورد بود و رو به بلندگو قـرار گرفتـه                 . انداخت

  . بعد، لنگدان منظور كاترين را فهميداي لحظه. بود
  .كردن به حرفامون گوش مي... دونن ما توي اين تاكسي هستيم اونا مي

شـان متوقـف و محاصـره شـود          قعي كه تاكـسي   دانست او و كاترين تا مو      لنگدان نمي 
درنگ شروع كرده    او هم بي  . دانست كه بايد سريع عمل كنند      چقدر وقت دارند، اما مي    
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 فريـدوم بود به نقش بازي كردن چون متوجه شده بود ميل كاترين به رفتن به ميدان                
 مركـز   -هيچ ربطي به هرم ندارد بلكه منظورش رفتن به يك ايستگاه متروي بـزرگ             

هاي قرمز، آبي، يا نارنجي در هـر كـدام از      توانستند سوار خط    بود كه از آنجا مي     -مترو
  . شش مسير مختلف شوند

 از تاكسي پياده شدند و لنگدان كنترل اوضاع را به دست گرفت،             فريدومآنها در ميدان    
 و ردي را بـه سـمت بنـاي يـادبود فراماسـوني در               ابتكار از خودش به خـرج داد        كمي
 او و كاترين به داخل ايستگاه مترو پايين         سپسندريا از خودشان به جا گذاشت و        الكسا

دويدند و با سرعت از كنار سكوهاي خط آبي گذشتند و تا خط قرمز به راهشان ادامـه                  
  .رفت دادند و در آنجا سوار قطاري شدند كه به جهت مخالف مي

  و تـك و تنهـا وارد        رسـيدند    1شش ايستگاه به سمت شمال رفتنـد و بـه تنلـي تـاون             
ها بلندترين سـاختمان بـه       مقصد آنها، كه تا مايل    . اي كالس باال و ساكت شدند      محله

زار  آمد و خارج از خيابان ماساچوست بـر روي پهنـة وسـيعي از يـك چمـن       حساب مي 
  .آراسته قرار گرفته بود، بالفاصله در افق نمايان شد

هاي مرطوب قدم  ، آن دو بر روي چمناكنون بدون اينكه به قول كاترين رديابي شوند   
در سمت راست آنها باغي به سبك قرون وسطا قرار داشـت كـه بـه خـاطر                  . گذاشتند

از باغ گذشتند و مـستقيم      . هايش معروف بود   هاي رز باستاني و عمارت خانة سايه       بوته
پناهگاهي كه ده سنگ    . به طرف ساختمان پربرازي كه به آن احضار شده بودند رفتند          

  .مونت سيناي داره، يكي از خود آسمون، و يكي با چهرة پدر تاريك لوكاز 
واقعـا  . من تا حاال شـب اينجـا نيومـدم        «: هاي نوراني نگاه كرد و گفت      كاترين به برج  

  ».ديدنيه
ايـن  . لنگدان هم كه ابهت اين ساختمان را فراموش كرده بود حرف او را تصديق كرد              

او سالها بود كـه بـه اينجـا         . رت قرار گرفته بود   شاهكار نئوگوتيك در شمال راستة سفا     
اي دربارة آن براي يك مجلة كودكان نوشته بود به           نيامده بود، يعني از وقتي كه قطعه      

اين اميد كه شور و هيجاني را در ميان جوانان آمريكايي به وجود بياورد تـا بـه ديـدن                
جنــگ اه، و هــاي مــ موســي، ســنگ «-مقالــة او. ايــن منظــرة شــگفت انگيــز بياينــد

  .  تا سالها قسمتي از ادبيات توريستي بود-»ستارگان
                                                 

1. Tenleytown  
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لنگدان كه از اينكه بعـد از آن همـه سـال بـه آنجـا برگـشته بـود احـساس هيجـان                        
براي پرسيدن  .  كليساي ملّي واشنگتن   :اي به او دست داده بود با خود گفت         غيرمنتظره

     خداي حقيقي چه جايي بهتر از اينجا؟يگانهراجع به 
اين كليسا واقعا ده تـا سـنگ از         «: هاي ناقوس دوقلو نگاه كرد و پرسيد       ترين به برج  كا

  »مونت سيناي داره؟
اونا نمايانگر ده فرمـاني هـستند   . نزديك محراب اصلي«: لنگدان سر تكان داد و گفت  

  ».كه در مونت سيناي به موسي داده شد
  »و اينجا يه سنگ قَمري هست؟«

گـن پنجـرة     هاي منقوش رو بهش مي     يكي از پنجره  . هبل «.يك سنگ از خود آسمون    
  ».فضايي و يه تكه از سنگ ماه توش تعبيه شده

كاترين به آن طرف نگاه     » .توني جدي باشي   خيلي خب، اما راجع به آخرين چيز نمي       «
  »دارت ويدر؟... يه مجسمه از«. كرد و چشمان زيبايش با بدگماني برق زدند

  ويــدر يكــي از . ريــك لــوك اســكاي واكــر؟ قطعــاپــدر تا«: لنگــدان بــا خنــده گفــت
. هـاي غربـي اشـاره كـرد        او به باالي برج   » .هاي كليساي مّليه   گروتسكترين   معروف

  ».ديدنش توي شب سخته، اما اونجاست«
  »كنه؟ آخه دارت ويدر توي كليساي ملّي واشنگتن چكار مي«
كه چهـرة شـرارت رو    رو حكاكي كنن 1ها براي اينكه گارگويلي يه مسابقه براي بچه   «

  » .دارت برنده شد. به تصوير بكشه
آنها به پلكان بزرگ ورودي اصلي رسيدند كه در يك گذرگاه طاقدار هـشتاد فـوتي در       

وقتي شروع به باال رفتن كردند، ذهـن        .  به شكل گل قرار گرفته بود      زيباييزير پنجرة   
بگـو  . اسم نبر، لطفا   .لنگدان به سمت غريبة مرموزي رفت كه با آنها تماس گرفته بود           

 شـانة لنگـدان بـه    ؟اي كه بهت سپرده شده محافظت كردي ببينم، با موفقيت از نقشه   
كرد و منتظر بود هـر چـه زودتـر آن را زمـين          خاطر حمل هرم سنگي سنگين درد مي      

    .پناهگاه و جواب. بگذارد
  .ها رسيدند، با جفتي در چوبي با ابهت مواجه شدند وقتي به باالي پله

  »فقط در بزنيم؟«: اترين گفتك
                                                 

  .فواره يا ناوداني به شكل حيوانات و گروتسك ها كه از سنگ تراشيده مي شود و بيشتر در ساختمان كليساها به كار مي رود.  1
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لنگدان هم به همين موضوع فكر كـرده بـود، امـا اكنـون يكـي از درهـا بـا صـداي                       
  .جيرجيري باز شد

اي در ميـان در پديـدار        صورت پيرمرد پژمرده  » كي اونجاست؟ «: صداي ضعيفي گفت  
چشمانش مات و سـفيد     . ها را به تن داشت و نگاهي خيره داشت         او رداي كشيش  . شد

  .شيده از آب مرواريد بودندو پو
  ».من و كاترين سالومون دنبال پناهگاه هستيم. اسم من رابرت لنگدانه«

  ».منتظرتون بودم. خدا رو شكر«. مرد كور با آسايش خاطر نفسش را بيرون داد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.mybook.ir



 

 

  
  

  80فصل 
  

  .ناگهان پرتوي از اميد احساس كرد  وارن بالمي
به تازگي تماسي تلفني دريافت كرده و بالفاصـله شـروع بـه              ساتو   مديردرون جنگل،   

وقـت  ! هـا  خب، بهتره پيداشون كنيد لعنتـي     «: در داخل تلفن داد زد    . بدگويي كرده بود  
زد، طوري كه    قدم مي   تلفن را قطع كرده بود و اكنون داشت در مقابل بالمي          » !نداريم

  .خواست تصميم بگيرد كه بعد از آن چكار كند انگار مي
خـوام همـين يـه       آقاي بالمي، مي  «. سرانجام، مستقيم جلوي او ايستاد و رو به او كرد         

 هـيچ   -آره يـا نـه    «. به درون چشمان بالمي خيره شد     » .بار، و فقط يه بار ازت بپرسم      
  »تصوري نداري كه لنگدان ممكنه كجا رفته باشه؟

  ».هن«. بالمي چيزي بيشتر از يك تصور خوب داشت، اما سرش را تكان داد
متأسفانه، بخشي از  شغل مـن اينـه         «. نگاه نافذ ساتو همچنان روي او ثابت مانده بود        

  ».فهمم گه مي كه وقتي كسي دروغ مي
  ».تونم كمكي بهت بكنم متأسفم، نمي«. چشمانش را از او برگرفت  بالمي

معمار بالمي، امشب درست بعد از ساعت هفت شـب، داشـتي تـوي يـه                «: ساتو گفت 
خوردي كه يه تمـاس تلفنـي از طـرف مـردي دريافـت               رون شهر شام مي   رستوران بي 

  ».كردي كه بهت گفت پيتر سالومون رو دزديده
و تو اين .  احساس كرد و نگاهش را به سمت او برگرداند         بدنش ناگهاني در    لرزيبالمي  

  !دوني؟ از كجا مي
سـتاده و    فر كـاپيتول اين مرد بهت گفت كـه رابـرت لنگـدان رو بـه              «: ساتو ادامه داد  

اون . مـأموريتي كـه مـستلزم كمـك تـو بـود           ... مأموريتي بهش داده كه انجامش بده     
  هشدار داد كه اگه لنگدان در اين مأموريت شكست بخـوره، دوسـتت پيتـر سـالومون                 

هـاي پيتـر تمـاس گرفتـي امـا       تو هم كه وحشت كرده بودي با تمام شـماره    . ميره مي
  ».كاپيتول رفتي به و مسلما بعدش. تماست باهاش برقرار نشد
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  .توانست تصور كند كه ساتو چطور از اين تماس خبر دارد بالمي نمي
كردي يـه پيـام متنـي         فرار مي  كاپيتولوقتي از   «: بالمي از پشت دود سيگارش گفت     

براي گروگانگير سالومون فرستادي و بهش اطمينـان دادي كـه تـو و لنگـدان در بـه                  
  ».شديددست آوردن هرم فراماسوني موفق 

دونـه مـن     حتي لنگدان هم نمي    اون اطالعاتش رو از كجا مياره؟     : بالمي با خود گفت   
 بالفاصله بعد از ورود به تونلي كه به كتابخانة كنگره راه داشـت،  .اون پيام رو فرستادم 

در . سـازي را وصـل كنـد       هـاي سـاختمان    بالمي وارد اتاق الكتريكي شده بود تا چراغ       
ه بود يك پيام متني فوري بـراي گروگـانگير سـالومون      خلوت آن لحظه، تصميم گرفت    

 يعنـي  -بفرستد و راجع به دخالت ساتو به او بگويد، امـا بـه او اطمينـان بدهـد كـه او            
هـاي او   اند و به راستي به خواسـته   و لنگدان هرم فراماسوني را به دست آورده     -بالمي

ر بـود ايـن اطمينـان دادن       البته اين دروغي بيش نبود، اما بالمي اميدوا       . كنند عمل مي 
برايش وقت بيشتري به دست بياورد، يعني هم براي پيتر سالومون و هم براي مخفي               

  .كردن هرم
خواسـتيم   موشك كه نمـي   «:  گغت مي را روي نيمكت كنار او انداخت و       ساتو تلفن بال  

  ».هوا كنيم
ـ               دهايش را از او بالمي اكنون به ياد آورد كه مأموراني كه او را گرفته بودند تلفن و كلي

  . گرفته بودند
پرستانه ايـن حـق      در مورد بقية اطالعات داخليم هم بگم كه اقدام ميهن         «: ساتو گفت 
ده كه يه دستگاه ضبط مكالمه روي تلفن هر كسي كه به نظرم يه تهديـد                 رو بهم مي  

 و  اومـد پيتر سـالومون بـه نظـرم چنـين تهديـدي     . جدي براي امنيت ملّي باشه بذارم     
  ».ن ديشب دست به كار شدمبنابراي

داري تلفـن پيتـر     «. گفت به ذهن خود راه بدهـد       توانست آنچه را كه او مي      بالمي نمي 
  »كني؟ سالومون رو كنترل مي

تو به تلفن . اينطوري بود كه فهميدم گروگانگير با تو توي رستوران تماس گرفته. بله«
اقـات رو بـراش توضـيح    پيتر زنگ زدي و با دستپاچگي يه پيام بـراش گذاشـتي و اتف          

  ».دادي
  .گويد او درست ميبالمي متوجه شد كه 
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 بود و از اينكه فهميده بود كاپيتوليه تماس رو هم از رابرت لنگدان گرفتيم كه توي «
 رفـتم و  كاپيتولمن هم فورا به . در اومدنش به اونجا گول خورده شديدا گيج شده بود  

دونستم بايـد    اما راجع به اين كه چطور مي      و  . قبل از تو رسيدم چون من نزديكتر بودم       
وقتي فهميدم كه لنگدان در همة اين       ... تصوير اشعة ايكس كيف لنگدان رو چك كنم       

اهميتـي بـين    قضايا دخالت داره، به كارمندام گفتم كه يه تماس صبح زودِ ظـاهرا بـي            
نگير، كـه   لنگدان و تلفن همراه پيتر سالومون رو دوباره بررسي كنن، كه در اون گروگا             

خودش رو معاون سالومون جا زده بود، لنگدان رو ترغيب كرد كه براي يـه سـخنراني                 
وقتـي  . به اونجا بياد و بستة كوچيكي رو هم كه پيتر بهش سپرده بود با خودش بيـاره             

گه، درخواسـت تـصوير اشـعة        اي كه همراهشه نمي    ديدم لنگدان چيزي راجع به بسته     
  ».ايكس كيفش رو دادم

گفـت امكـان پـذير بـود،      مسلما، آنچه ساتو مي. توانست فكر كند ه سختي مي بالمي ب 
چطـور ممكنـه فكـر كنـي پيتـر          ... امـا «. آمد ولي با اين حال يك چيزي جور در نمي        

  »سالومون يه تهديد براي امنيت مّليه؟
و رك  . باور كن، پيتر سالومون براي امنيت ملّي يه تهديد جديه         «: ساتو به تندي گفت   

  ». بهت بگم، آقاي بالمي، خود تو هم همينطورو راست
  »!ببخشيد؟«. هايش ساييده شدند شق و رق نشست و دست بندها به مچ  بالمي

شـما از يـه     . ديد ها بازي خطرناكي انجام مي     شما فراماسون «. ساتو لبخندي زوركي زد   
  ».كنيد راز خيلي خيلي خطرناك محافظت مي

  ؟زنه راجع به رازهاي باستاني حرف مي
. خوشبختانه، هميشه در مخفي نگه داشتن رازهاتون كارتون رو خـوب انجـام داديـد              «

دقتي كرديد، و امشب، خطرناكترين رازتون در شرف آشـكار شـدن             متأسفانه، اخيرا بي  
و تا زماني كه مـا نتـونيم از ايـن اتفـاق جلـوگيري كنـيم، بهـت                   . براي تمام دنياست  

  ».واهند بوددم كه نتايجش مصيبت بار خ اطمينان مي
  .مات و مبهوت به او خيره شد  بالمي

فهميدي كه من و تو هر دو توي يـك           اگه به من حمله نكرده بودي، مي      «: ساتو گفت 
  ».گروه هستيم
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بـه وجـود آورد كـه تقريبـا           اين كلمات جرقة تـصوري را در ذهـن بالمـي          . يك گروه 
 فرقة ستارة   قي باشه؟ ممكنه ساتو عضوي از ستارة شر     . رسيد غيرقابل درك به نظر مي    

 فلـسفة   -شـد  ها تلقـي مـي      كه اغلب يك تشكيالت خواهري براي فراماسون       -شرقي
.  گرفـت  تعصبي معنـوي در بـر مـي        سرّي مشابهي را از خيرخواهي، دانش سرّي، و بي        

   !كنه داره تلفن پيتر رو كنترل مي! يك گروه؟ من دستبند دستمه
اون توانايي ايـن رو داره    . مرد رو بگيرم  كني جلوي اين     تو بهم كمك مي   «: ساتو گفت 

صـورت او مثـل سـنگ       » .اي بشه كه اين كشور نتونه جبرانش كنـه         كه مسبب فاجعه  
  .شده بود

  »گيريد؟ خب پس چرا ردش رو نمي«
كنم؟ رديابي كـه روي تلفـن سـالومون     كني سعي نمي فكر مي«: ساتو با ناباوري گفت   

بـه نظـر مـي رسـه اون         . اريم از كار افتاد   گذاشتم قبل از اينكه مكانش رو به دست بي        
.  كـه رديـابيش تقريبـا غيرممكنـه        -اش مال يه تلفن يه بار مصرف باشـه         يكي شماره 

شركت جت خصوصي بهمون گفت كه پرواز لنگدان توسط معاون سالومون، بـا تلفـن               
. هـيچ ردي ازش نـداريم     .  سالومون رزرو شده   1همراه سالومون، و با كارت جت ماركي      

تـونم خطـر نزديـك       حتي اگه بفهميم دقيقا كجاست، نمـي      . ندارههم  اهميتي  بهرحال  
  ».شدن بهش و سعي در دستگير كردنش رو بپذيرم

  »!چرا؟«
دم ايـن رو ديگـه    ترجيح مي «: ساتو كه معلوم بود صبرش را از دست داده است، گفت          

ته خوام در اين مـورد بـه مـن اعتمـاد داشـ             ازت مي . نگم، چون اطالعات محرمانه ان    
  ».باشي

  »!خب، ندارم«
: يكدفعـه برگـشت و رو بـه آن سـمت جنگـل فريـاد زد               . چشمان ساتو مثل يخ بودند    

  ».كيف، لطفا! 2هارتمن  مأمور«

                                                 
1. Marquis  
2. Hartmann   
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او يـك   . صداي هيس در الكترونيكي را شنيد و بعد مـأموري وارد جنگـل شـد                بالمي
ـ             كيف تيتانيومي براق را با خود حمل مي         OSيس  كـرد، كـه آن را روي ميـز كنـار رئ

  .گذاشت
  ».برو«: ساتو گفت

  .وقتي مأمور از آنجا رفت، در دوباره صداي هيسي داد و همه جا ساكت شد
هـاي آن را بـاز    ساتو كيف فلزي را برداشت، آن را روي پاهايش گذاشت، و بعد چفـت         

خواستم اين كـار رو      نمي«. سپس چشمانش را به آرامي به سمت بالمي باال آورد         . كرد
  ».اي برام نذاشتي تمون داره تموم ميشه، و تو هيچ چارهبكنم، ولي وق

خـواد شـكنجه ام      مـي . بالمي به كيف نگاه كرد و ترس سراسر وجودش را فرا گرفت           
  »!چي تو اون كيفه؟«.  دوباره دستبندها را كشيدكنه؟

. كنه مسائل رو به روش من ببيني چيزي كه ترغيبت مي» «ساتو با لبخند شومي گفت   
  ».مكن تضمينش مي
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  81فصل 
  

پرداخت به طرزي استادانه مخفـي شـده    ي كه ملخ در آن به هنر مي    ا  فضاي زيرزميني 
  شـدند، كـامال طبيعـي بـه نظـر           زيرزمين خانـة او، بـراي كـساني كـه وارد مـي            .  بود
، جعبة فيوز، دستة هيزم، و مقدار زيـادي   ديگ بخار يك زيرزمين معمولي با -رسيد مي

بهرحال، اين زيـرزمين قابـل رؤيـت، تنهـا بخـش         . انبار شدة در هم و برهم     از وسايل   
اش  فضاي بزرگي جداگانه براي كارهاي مخفيانه     . كوچكي از فضاي زيرزميني ملخ بود     

   .داشت
هاي كوچك بـود، كـه هركـدام بـراي      اي از اتاق فضاي كاري خصوصي ملخ مجموعه  

يه راهرويـي سراشـيبي بـود كـه از          تنها ورودي اين ناح   . رفتند هدفي خاص به كار مي    
  طريق سالن پذيرايي او قابل دسترسي بود كه كـشف ايـن ناحيـه را واقعـا غيـرممكن            

  . كرد مي
  هـا و     رسـيد كـه نـشانه      رفت، به نظر مـي     امشب، هنگاميكه ملخ از سراشيبي پايين مي      

هـاي مخـصوص     هاي خـالكوبي شـدة روي گوشـتش در نـور نيلگـون چـراغ               عالمت
او وارد مه آبي رنگ شد و از كنار چند در بـسته گذشـت و     . ش زنده شده اند   ا زيرزميني

  . مستقيم به سمت بزرگترين اتاقي رفت كه در انتهاي راهرو قرار داشت
 .كه ملخ روي آن گذاشته بود، دوازده فوت مربع كامل بـود             ، اسمي »1قدس االقداس «

درهاي بهـشت   . ده تا هستند  هاي روز دواز   ساعت. صور منطقه البروج دوازده تا هستند     
 .در وسط تاالر ميزي سنگي قرار داشت كه مربعي هفت در هفت بود           . دوازده تا هستند  

در بـاالي مركـز ميـز       . هاي معبد هفت تا هستند     پله.  هفت تا هستند   مهرهاي مكاشفه 
هـاي از پـيش تعيـين        اي قرار داشت كه با طيفي از رنگ        منبع نور به دقت تنظيم شده     

                                                 
1. sanctum sanctorum  
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جـدول سـاعات    اش را هر شش ساعت يك بـار همزمـان بـا              يد و چرخه  چرخ شده مي 
  .  سفيده3ساعت سالم.  قرمزه2ساعت نسنيا.  آبيه1ساعت يانور. كرد كامل مي  نجومي

.  بود، يعني نور اتاق به نور ارغواني فام ماليمي تعـديل شـده بـود               4اكنون ساعت كائرا  
اش پيچيده بود تداركاتش را      هملخ كه فقط يك لنگ دور باسن و آلت تناسلي اخته شد           

  .آغاز كرد
سوزاند با   كننده را كه بعدا آنها را براي تطهير هوا  مي           با دقت مواد شيميايي ضدعفوني    

اي را كـه دسـت آخـر آن را بـه             دست نخورده   سپس رداي ابريشمي  . هم تركيب كرد  
م  مراسـ  تـدهين و بـاالخره، يـك قمقمـه آب را بـراي            . پوشيد تا كرد   جاي لنگش مي  

وقتي اين كارها را انجام داد، همة اين اجـزا را روي يـك ميـز                . اش تصفيه كرد   قرباني
  .كناري گذاشت

اي رفت و يك جعبة عاجي كوچك را از روي آن برداشت و به               سپس به طرف طاقچه   
هرچند هنوز بـراي اسـتفاده از آن آمـاده    . ميز كناري برد و در كنار اشياء ديگر گذاشت   

  .برابر وسوسة باز كردن سرپوش و تحسين اين گنجينه مقاومت كندنبود، نتوانست در 
  .چاقو

درخشيد كـه   ي مي ا  داخل جعبة عاجي، در ميان پوششي از مخمل سياه، چاقوي قرباني          
سال گذشته آن را در بـازار سـياه عتيقـه جـات     . ملخ آن را براي امشب نگه داشته بود      

  .بود ميليون دالر خريده 1,6اي به قيمت  خاور ميانه
  .   معروفترين چاقوي تاريخ

رفت كـه گمـشده      بود و گمان مي     اين تيغ گرانبها كه به طرز غيرقابل تصوري قديمي        
اين چاقو در طول تـاريخ  . اي استخواني متصل بود   است از آهن ساخته شده و به دسته       

هـاي اخيـر     بهرحـال، در دهـه    . در مالكيت اشخاص قدرتمند بيشماري قرار گرفته بود       
ملـخ بـراي بـه      . يد شده بود و در يك كلكسيون خصوصي سرّي قرار گرفتـه بـود             ناپد

ها بود   به گمان او اين چاقو دهه     . هاي زيادي را طي كرده بود      دست آوردن آن مسافت   

                                                 
1. Yanor  
2. Nasnia  
3. Salam  
4. Caerra   
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امـشب، ايـن تيـغ دوبـاره طعـم قـدرت            . هـا  شايد هم قـرن   ... كه خوني را نريخته بود    
  .چشيد مي را كه به آن منظور تيز شده بود يا قرباني

اي ابريشمي كـه بـا آب      ملخ به آرامي چاقو را از جعبة تشك دارش برداشت و با پارچه            
هاي او از زمان اولين      مهارت. تصفيه شده خيس شده بود  با احترام تيغة آن را جال داد            

هنر تاريكي كه ملـخ بـه آن       . اش در نيويورك خيلي بيشتر شده بودند       تجربيات ابتدايي 
هاي گوناگوني شناخته شده بود، امـا بـا هـر            اي گوناگوني در زبان   ه پرداخت با اسم   مي

ايـن فنـاوري كهـن، زمـاني در بـر دارنـدة كليـد            . اسمي، اين علم يك علم دقيق بود      
هاي قدرت بود، اما سالها پيش منسوخ شده بود و به جادو و علم غيب منـسوب                  مدخل

آمدنـد،   ديوانه به حساب مـي    پرداختند   معدود كساني كه هنوز به اين هنر مي       . شده بود 
 هنـر تاريـك     .خـوره  هاي كند ذهـن نمـي      اين كار به درد آدم    . دانست اما ملخ بهتر مي   

هـاي دقيـق، عناصـر خـاص، و          در رابطه بـا فرمـول       باستاني، مثل علم جديد، نظامي    
  .  زمانبندي بسيار دقيق بود

ط اشخاص كنجكاو   ميلي توس   امروزه نبود كه اغلب با بي      ضعيفاين هنر، جادوي سياه     
اي، توانايي اين را داشت كه قدرت عظيمي         اين هنر، مثل فيزيك هسته    . شد انجام مي 
مهارت در خطر تـصادم بـا يـك       كارگزار بي : هشدارهاي آن ترسناك بودند   . را رها كند  

    .جريان برگشتي، و نابودي قرار دارد
ي ضخيم از پوسـت     ا ملخ دست از تحسين تيغ مقدس برداشت و توجه خود را به ورقه            

آن را از پوست يك بـره درسـت   . كه در مقابلش روي ميز قرار گرفته بود معطوف كرد 
در كنـار   . طبق مقررات، بره پاك بود و هنوز به بلـوغ جنـسي نرسـيده بـود               . كرده بود 

پوست، قلم پري كه آن را از پر يك كالغ درست كرده بود، يك نعلبكي نقـره، و سـه               
مـايع  . برنج خالص چيده شده بودند قرار داشـت       جنس  اي از    شمع روشن كه دور كاسه    

  .سرخ رنگي به اندازة يك اينچ درون كاسه قرار داشت
  .اين مايع، خون پيتر سالومون بود

  . خون تنتور ابديته
ملخ قلم پر را برداشت، دست چپش را روي پوست بره گذاشت، قلـم را در خـون فـرو           

وقتي اين كار را انجـام داد، پـنج         . ي آن كشيد  برد، و با دقت طرح دست باز خود را رو         
   .نماد رازهاي باستاني را، هر كدام به نوك انگشتان طرح اضافه كرد
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  .شم نمايانگر پادشاهي كه بهش تبديل مي... تاج
  .هايي كه سرنوشت من رو مقدر كردن نمايانگر آسمان... ستاره

  .نمايانگر روشنايي روحم... خورشيد
  .نور ضعيف درك بشرنمايانگر ... فانوس
  .نمايانگر تكة گمشده، كه باالخره امشب به دستش ميارم... و كليد

ملخ ترسيم خون را به پايان رساند و پوست را باال گرفت و در نور سه شمع كار خود را   
 پوست ضخيم را سـه      سپستا موقعي كه خون خشك شد منتظر ماند و          . تحسين كرد 

خواند پوست را به شمع      فسون روحاني باستاني را مي    ملخ در حالي كه يك ا     . بار تا كرد  
ور را روي نعلبكي نقره گذاشت و اجـازه   پوست شعله. ور كرد سوم چسباند و آن را شعله 

سوخت، كربني كه در پوست حيـوان بـود بـه زغـال سـياه پـودر                  وقتي مي . داد بسوزد 
ل كاسـة   وقتي شعله خاموش شد، ملـخ بـا دقـت خاكـستر را داخـ              . مانندي تبديل شد  

  .سپس اين تركيب را با پر كالغ به هم زد. برنجي خون ريخت
  .زد تبديل شد تري كه به سياهي مي مايع به رنگ سرخ تيره

ملخ كاسه را در دو دستش گرفت و آن را باالي سر برد و مناجات مراسم شـكرگزاري                 
 درِ آن   اي ريخـت و    سپس با دقت مايع سياه را درون ظرفي شيشه        . ها را خواند   باستاني
بود كه ملخ با آن روي گوشـت خـالكوبي نـشدة روي سـرش            اين مركبي مي  . را بست 

  .  كرد نوشت و شاهكارش را تكميل مي مي
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  82فصل 
  

  
  كليساي ملّي واشنگتن ششمين كليساي بزرگ جهـان اسـت و از يـك آسـمانخراش                

شة منقوش، يك   اين شاهكار گوتيك كه با بيش از دويست شي        . سي طبقه بلندتر است   
اي مزين شده اسـت بـيش از          لوله 10,647اي، و يك ارگ      ناقوس پنجاه و سه زنگوله    

  .دهد سه هزار عابد را در خود جا مي
  . كليساي بزرگ خالي بودبهرحال، امشب

رسيد كه انگـار بـراي     طوري به نظر مي- رئيس كليسا-1جناب كشيش كالين گالووِي  
اي پوشيده   خميده و پژمرده داشت و قباي سياه ساده       او بدني   . هميشه زنده مانده است   

لنگدان و كاترين در سكوت،     . رفت اي حرف كوركورانه در جلو راه مي       بود و بدون كلمه   
انحناي آن به سـمت  او را در تاريكي راهروي مركزي چهارصد فوتي صحن كليسا كه      

وراهـي بـزرگ    وقتـي بـه د    . دنبال كردند  آورد را به وجود مي     چپ خطاي ديد ماليمي   
 جداكنندة نمادين بين ناحية عمومي -پردة صليبيرسيدند، رئيس كليسا آنها را از ميان   

  .   آنطرف هدايت كردتحصنگاهو 
اين فضاي مقدس تاريك بود و فقـط بـا          .  پيچيده بود  ي صدر كليسا  بوي كندر در هوا   

 ت در بـاالي   هاي پنجاه ايال   پرچم. شد هاي برگ مانند باالي سر روشن مي       بازتاب طاق 
 آويخته شده بود، كه به شكلي آراسته با چند ديوار حكاكي شده كه وقـايع                سالن سرود 

 او. گالووي به راهش ادامه داد     كشيش. كشيدند مزين شده بود    انجيلي را به تصوير مي    
، دان فكر كرد مستقيم بـه طـرف محـراب         يك لحظه لنگ  . ظاهرا راه را از حفظ بلد بود      

، امـا كـشيش    رونـد  مي  از مونت سيناي در آن قرار گرفته بود        يعني جايي كه ده سنگ    
پير باالخره به سمت چپ پيچيد و به طرف دري رفت كه با مهارت مخفي شده بود و                  

  .شد به يك پيوست اداري باز مي

                                                 
1. Colin Galloway   
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آنها از راهروي كوتاهي پايين رفتند و به در دفتري رسيدند كه روي پالك برنجي آن                
  :نوشته بود

  
  ين گالوويجناب دكتر كال

  رئيس كليسا
  

ظاهرا او به اين آداب و احترامات براي        . نمودها را روشن     گالووي در را باز كرد و چراغ      
  .آنها را به داخل راهنمايي كرد و در را بست. مهماناش عادت داشت

هاي بلند كتاب، يك ميز، يك گنجـة         دفتر رئيس كليسا كوچك اما پربراز بود، با قفسه        
هـايي قـرن شـانزدهمي و چنـدين          فرشـينه .  دستشويي خصوصي  حكاكي شده، و يك   

كـشيش پيـر بـه دو صـندلي چرمـي كـه             . تابلوي نقاشي به ديوارها آويخته شده بـود       
لنگدان در كنار كـاترين نشـست و از اينكـه           . مستقيم روبروي ميزش بودند اشاره كرد     

  . گذاشت خوشحال بود باالخره كيف سنگينش را روي ميز كنار پايش مي
پناهگـاه و   : گرفت با خـود انديـشيد      گدان در حالي كه در ميان صندليِ راحت جا مي         لن

   .جواب
سـپس، بـا    . مرد سالخورده پشت ميزش رفت و روي صندلي پشت بلند خـود نشـست             

. دارش بـه آنهـا خيـره شـد     آهي حاكي از خستگي، سرش را بلند كرد و با چشمان لكه 
  .واضح و قوي بودوقتي صحبت كرد، صدايش به طرزي غيرمنتظره 

دونم كه ما قبال همديگه رو مالقـات نكـرديم، ولـي بـا ايـن حـال         مي«: پيرمرد گفت 
. دستمالي درآورد و دهانش را پاك كرد      » .شناسم كنم هردوتاي شما رو مي     احساس مي 

اي   اون قطعـة زيركانـه  از جملههاي شما آشنايي دارم،  پروفسور لنگدان، من با نوشته «
 و مـن االن     و خانم سـالومون، برادرتـون پيتـر       . ي اين كليسا نوشتيد   دگركه دربارة نما  

  ».هاست كه برادرهاي فراماسوني هستيم سال
  ».پيتر توي دردسر بزرگي افتاده«: كاترين گفت

و هر كاري كه در توانم باشه بـراي         . اينطور به من گفتن   «: پيرمرد آهي كشيد و گفت    
  ».دم كمك به شما انجام مي
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دانـست كـه    ي در انگشت كشيش نديد، ولي با اينحال مـي   ا  فراماسونيلنگدان انگشتر   
دادند وابـستگي    ها، به خصوص آنهايي كه روحاني بودند، ترجيح مي         خيلي از فراماسون  

  .خود را اعالم نكنند
هنگاميكه شروع به صحبت كردند، بيشتر معلوم شد كه كشيش گالووي از قبل بعضي              

ـ     همچنانكـه لنگـدان و   . فهميـده اسـت    ي وارن بالمـي از وقايع آن شب را از پيام تلفن
دادند، كـشيش هـر لحظـه بيـشتر و بيـشتر       كاترين او را در جريان بقية ماجرا قرار مي        

  .شد آشفته مي
و اين مردي كه پيتر عزيز ما رو گرفتـه، اصـرار داره كـه هـرم رو در                   «: كشيش گفت 

  »عوض زندگي پيتر كشف رمز كنيد؟
كنه اون يه نقشه است كه به مخفيگـاه رازهـاي باسـتاني              ميفكر  . بله«: لنگدان گفت 
  ».كنه هدايتش مي

هام بهـم    گوش«: كشيش چشمان مات ترسناكش را به سمت لنگدان چرخاند و گفت          
  ».گن كه شما به چنين چيزهايي اعتقاد نداريد مي

مهم نيست مـن بـه چـي        «. ها تلف كند   خواست وقت خود را با اين بحث       لنگدان نمي 
متأسفانه، وقتي ما هرم رو كشف كـرديم، بـه          . ما بايد به پيتر كمك كنيم     .  دارم اعتقاد

  ».هيج جايي اشاره نكرد
  » كرديد؟كشف رمزشما هرم رو «. تر نشست پيرمرد راست

و    كـرد و فـورا توضـيح داد كـه بـا وجـود هـشدارهاي بالمـي                  مداخلهكاترين اكنون   
او ايـن كـار را كـرده اسـت، چـون            درخواست برادرش كه لنگدان بسته را بـاز نكنـد،           

او . تواند به برادرش كمـك كنـد   احساس كرده اولويت اولش اين است كه هر طور مي     
به كشيش دربارة سرپوش طاليي و مربع جادويي آلبرشت دورر گفت و اينكـه چطـور                

 كشف رمز كرده Jeova Sanctus Unusرمز فراماسوني شانزده حرفي را به عبارت 
   .است
  » خداي حقيقي؟يگانهگه؟  و ميفقط همين«: ش گفتكشي

ظـاهرا هـرم بيـشتر يـه نقـشة اسـتعاريه تـا يـه نقـشة                  . بله، آقـا  «: لنگدان جواب داد  
  ».جغرافيايي

  ».بذاريد لمسش كنم«: كشيش دستانش را دراز كرد و گفت
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لنگدان زيپ كيفش را باز كرد و هرم را بيرون آورد و با دقت آن را مستقيم در مقابـل                    
  .يش روي ميز قرار دادجناب كش

لنگدان و كاترين پيرمرد را تماشا كردند كه با دستان ظريفش سـانتيمتر بـه سـانتيمتر               
وقتـي ايـن    .  كنارة حكاكي شده، ته صاف آن، و رأس ناقـصش          -سنگ را بررسي كرد   

  »و سرپوش؟«. كار را تمام كرد، دوباره دستانش را دراز كرد
 و درپوشـش را بـاز        را روي ميـز گذاشـت      رداشت، آن لنگدان جعبة سنگي كوچك را ب     

. سپس سـرپوش را از داخـل درآورد و آن را در دسـتان منتظـر پيرمـرد گذاشـت             . كرد
كشيش بررسي مشابهي را انجام داد و سانتيمتر به سانتيمتر آن را لمـس كـرد و روي                  

 ظاهرا با خواندن متنِ با ظرافـت حكـاكي شـدة آن دچـار        .حكاكي سرپوش مكث كرد   
  .بودمشكل شده 

 و theو كلمــات . The secret hides within The Order«: لنگــدان گفــت
orderرو با حرف بزرگ نوشته .«  

  كـرد   گذاشت و آن را با حس المسه تنظيم مـي          وقتي پيرمرد سرپوش را روي هرم مي      
  اي مكث كـرد، طـوري كـه انگـار دعـا       به نظر رسيد كه لحظه    . حالت بود  اش بي  چهره

سـپس دسـتش را   . ترام دستانش را چندين بار روي هرمِ كامل كـشيد    و با اح   اندخو مي
دراز كرد و جعبة مكعب شكل را پيدا كرد و آن را در دست گرفت و با دقت لمس كرد                    

  .و با انگشتانش داخل آن را كاويد
بـا صـدايي كـه      . اش تكيـه داد    بعد از اين كار، جعبه را روي ميز گذاشت و به صـندلي            

  » خب بگيد ببينم، چرا اومديد پيش من؟«:  گفتناگهان عبوس شده بود
و آقـاي   . چون شما بهمـون گفتيـد بيـايم، آقـا         «. اين سؤال لنگدان را خلع سالح كرد      

  ».گفت كه بايد به شما اعتماد كنيم بالمي 
  » شما به اون اعتماد نكرديد؟ليو«
  »ببخشيد؟«

. وش بسته بودبستة حاوي سرپ«. چشمان سفيد كشيش مستقيم به لنگدان خيره شدند  
عالوه بر اين، خود پيتـر سـالومون        . آقاي بالمي بهتون گفت بازش نكنيد، ولي كرديد       

  ».ولي كرديد. هم بهتون گفت كه بازش نكنيد
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مردي كه اونو گرفتـه     . خواستيم به برادرم كمك كنيم     آقا، ما مي  «. كاترين مداخله كرد  
  »-گفت كه هرم رو كشف

ون سپاسگزار باشم، ولي با باز كـردن بـسته چـي            تونم از اين كارت    مي«: كشيش گفت 
 Jeova و بـا جـواب   گـرده   مـي مكانگروگانگير پيتر دنبال يه . عايدتون شد؟ هيچي

Sanctus Unusراضي نميشه .«  
همونطـور كـه    . ولي متأسفانه اين تنها چيزيه كه هـرم ميگـه         . موافقم«: لنگدان گفت 

  »-شه تااشاره كردم، به نظر مياد نقشه بيشتر تلويحي با
به يه مكان   . هرم فراماسوني يه نقشة واقعيه    . كنيد، پروفسور  اشتباه مي «: كشيش گفت 

شما ازش سر در نمياريد، چون هنوز به طور كامل هرم رو كشف             . كنه واقعي اشاره مي  
  ».رمز نكرديد

  .هاي متعجبي با هم رد و بدل كردند لنگدان و كاترين نگاه
ايـن نقـشه،   «.  گذاشت و تقريبا آن را نوازش كرد    كشيش دوباره دستانش را روي هرم     

راز حقيقي از نظر شما پنهـان       . هاي زيادي از معنا داره     مثل خود رازهاي باستاني، اليه    
  ».مونه مي

جناب گالووي، ما سانتيمتر به سانتيمتر هرم رو بررسي كرديم و هـيچ             «: لنگدان گفت 
  ».اي براي ديدن نداره جاي ديگه

  ».كنن اما اشياء تغيير مي. در حالت فعليش نه«
  »آقا؟«
وعــدة ايــن هــرم يــه قــدرت معجــزه آســاي دونيــد،  پروفــسور، همونطــور كــه مــي«

... تونه شكل خودش رو تغييـر بـده        گه كه اين هرم مي     افسانه مي . كننده است  دگرگون
مثل سـنگ معروفـي كـه       . شكل فيزيكيش رو دگرگون كنه تا رازهاش رو آشكار كنه         

تونه اگه اينطور انتخـاب   ه دست شاه آرتور رسوند، هرم فراماسوني مي     رو ب  1اكسكاليبور
  ».و رازش رو براي فرد شايسته آشكار كنه... كنه خودش رو دگرگون كنه
  . كرد كه كهولت سن، قوة ذهني را از پيرمرد ربوده است لنگدان اكنون احساس مي

يه دگرگوني فيزيكـي  تونه دستخوش  گيد اين هرم مي يعني مي . خوام، آقا  معذرت مي «
  » بشه؟واقعي

                                                 
  ير جادويي شاه آرتورشمش.  1

www.mybook.ir



 

 

كردم و اين هرم رو درست جلوي چـشماي شـما      پروفسور، اگه من دستم رو دراز مي      «
  »كرديد؟ كردم، اونچه رو كه شاهد بوديد باور مي دگرگون مي
  ».اي نداشتم فكر كنم چاره«. دانست چطور جواب بدهد لنگدان نمي

دوبـاره دهـانش را     » .كـنم  كار رو مي  چند لحظه ديگه، دقيقا همين      . بسيار خب، پس  «
بذاريد بهتون يادآوري كنم كه دوراني بود كه حتـي بزرگتـرين          «: پاك كرد و ادامه داد    

چون اگـه زمـين گـرد بـود، اونوقـت      . گرفتن متفكران هم زمين رو مسطح در نظر مي     
كردن اگه  تون مي تصورش رو بكنيد چقدر مسخره. كردن ها ريزش مي   مطمئنا اقيانوس 

نه تنها زمين يه كره است، بلكه نيروي نامرئي و مرموزي هست كـه همـه   «گفتيد   مي
  »!»داره چيز رو روي سطحش نگه مي

و توانايي دگرگون كردن اشياء با يه لمـس  ... يه فرقي بين وجود جاذبه «: لنگدان گفت 
  ».دست وجود داره

يم، و هنوز ايـن     كن جدي؟ آيا اينطور نيست كه هنوز داريم در ادوار تاريك زندگي مي           «
كنـيم، مـسخره     بينيم و درك نمي    رو كه نمي  » مرموزي«اظهار عقيده رو كه نيروهاي      

كنيم؟ تاريخ، اگه اصال چيزي به ما آموخته باشه، بـه مـا آموختـه كـه تـصورهاي                    مي
مـن  . شـن  خنديم يه روز به حقايق معروف ما تبديل مـي          عجيبي كه امروز بهشون مي    

ين هرم رو با يه لمس انگشت دگرگون كنم، و اونوقت شـما             تونم ا  كنم كه مي   ادعا مي 
تـاريخ  . من انتظارات بيشتري از يه تاريخدان دارم      . كنيد به سالمت عقل من شك مي     

متفكراني كه همه اصرار كـردن  ... لبريز از متفكرانيه كه همه يك چيز رو اعالم كردن    
  ».خبره كه انسان نيروهاي مرموزي رو در اختيار داره كه ازشون بي

دانيد كه   آيا نمي  - هرمسي سخن موجز . گويد دانست كه كشيش درست مي     لنگدان مي 
انسان به  ... آنچه در زير، در باال    . يكي از اركان رازهاي باستاني بود      -شما خدا هستيد؟  

  .آپوتئوسيس... شكل خدا آفريده شد
ري متـون    موضـوع تكـرا    -اش  پيـام توانـايي نهفتـه      -پيام ماندگار الوهيت خود انسان    

 آشكارا اعالم   82:6 در مزامير حتي انجيل مقدس هم     . هاي بيشماري بود   باستاني سنت 
  !شما خدا هستيد: كرد مي

دونم كه شما، مثل خيلي از افراد تحصيلكرده، بين دو دنيا            پروفسور، مي «: پيرمرد گفت 
 قلبتـون .  يك پاتون توي دنياي معنويه، يك پـاتون تـوي دنيـاي مـادي        -گير افتاديد 
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شما به عنوان يه فرهنگـي عاقالنـه        . پذيره اما عقلتون اونو نمي   ... دوست داره باور كنه   
. مكثي كـرد و گلـويش را صـاف كـرد          » .است كه از متفكران بزرگ تاريخ ياد بگيريد       

اوني كه بـراي  «: اگه درست خاطرم باشه، يكي از بزرگترين متفكران تاريخ گفته بود        «
در پشت رازهاي طبيعت چيزي ظريف، ناملموس، و        . ارهما غيرقابل دركه واقعا وجود د     

احترام من نسبت به اين نيرويي كه بـراي مـا غيـر قابـل     . غيرقابل توضيح قرار گرفته 
  »                      .دركه دين منه
  »و گفته؟ گاندي؟كي اين«: لنگدان گفت
  ».نه، آلبرت آينشتاين«: كاترين گفت

 كه آينشتاين نوشـته بـود خوانـده بـود و تحـت تـأثير       اي را كاترين سالومون هر كلمه   
اش راجع بـه اينكـه روزي        احترام عميق او براي مسائل عرفاني، و همينطور پيشگويي        

آينشتاين پيشگويي كرده بود    . مردم همه به يك احساس خواهند رسيد قرار گرفته بود         
يابـد و    تري مي اين دين بر خداي شخصي بر     . دين آينده، ديني كيهاني خواهد بود     : كه

  .  كند از عقايد ديني و خداشناسي اجتناب مي
. بـا ايـن تـصور بـود       رسيد رابرت لنگدان در حال دست و پنجه نرم كـردن             به نظر مي  

توانست نااميدي فزايندة او را نسبت به كشيش اسقفي پير احساس كنـد و               ميكاترين  
واب به اينجا آمده بودند، و      هر چه باشد، آنها به خاطر ج      . كرد او اين مسئله را درك مي     

تواند اشياء را با لمـس       كرد مي  مرد كوري مواجه شده بودند كه ادعا مي       پيردر عوض با    
با اين وجود، شور و اشتياق آشـكار پيرمـرد بـراي نيروهـاي              . دست خود دگرگون كند   

  .مرموز كاترين را به ياد برادرش انداخت
و وارن .  دنبـال ماسـت   CIA. فتـاده پدر گالووي، پيتـر تـوي دردسـر ا        «: كاترين گفت 

دونم اين هرم چي ميگـه يـا بـه           من نمي . هبالمي براي كمك ما رو پيش شما فرستاد       
تـونيم بـه پيتـر كمـك         كنه، اما اگه كشف رمزش به اين معنيه كه مـي           كجا اشاره مي  

ترجيح داده باشه كه جون برادر منـو         ممكنه آقاي بالمي    . كنيم، بايد اين كار رو بكنيم     
اي مخفي كردن اين هرم فدا كنه، اما خانوادة من به خـاطر اون هيچـي جـز درد و                    بر

  ».رسه هر رازي رو كه در بر داشته باشه، امشب به پايان مي. رنج عايدش نشده
  اش بـه پايـان    امـشب همـه   . گيـد  شما درسـت مـي    «: جواب داد   پيرمرد با لحن شومي   

خانم سالومون، وقتـي شـما مهـر        «. آهي كشيد » .شما اين رو تضمين كرديد    . رسه مي
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روي اون جعبه رو شكستيد، يه سري از وقايع رو به راه انداختيد كه هيچ راه برگـشتي                  
برگـشتي در   . امشب نيروهايي فعال شدن كه شما ازشون خبر نداريد        . ازش وجود نداره  

  ».كار نيست
ف اي در لحـن حـر      چيزي مكاشـفه  . كاترين مات و متحير به جناب كشيش خيره ماند        

 1زدن او وجود داشت، طوري كه انگار داشت به هفت مهر مكاشـفه يـا جعبـة پانـدورا                  
  . كرد اشاره مي

  تونم تصور كنم كه چطـور يـه هـرم سـنگي             با احترام، آقا، نمي   «. لنگدان مداخله كرد  
  ». چيزي رو به راه بندازهاصالتونه  مي
هنـوز چـشم    «. يره شده بود  پيرمرد كوركورانه به او خ    » .تونيد، پروفسور  البته كه نمي  «

  ».ديدنش رو نداريد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
جعبه اي كه بر اساس اساطير يونان توسط پاندورا، اولين زن فاني باز شد و همة بالها، بيماري ها و درد و رنج هـا را در دنيـا         .  1

  .رها كرد
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  83فصل 
  

 عرقي را كه اكنون از پشتش سرازير شده بـود           كاپيتولدر هواي نمناك جنگل، معمار      
كردند، امـا تمـام تـوجهش بـر روي           اش درد مي   هاي دستبند زده   مچ. كرد احساس مي 

  . خودشان روي ميز باز كرده بودكيف تيتانيومي شومي ثابت مانده بود كه ساتو در بين
كـنن چيزهـا رو بـه روش مـن       محتويات اين كيف ترغيبـت مـي  :ساتو به او گفته بود  

  .كنم تضمينش مي. ببيني
بـاز كـرده بـود و او          زن آسيايي كوچك اندام چفت كيف را به دور از مسير ديد بالمي            
دسـتان سـاتو   . ت بود هنوز محتويات آن را نديده بود، اما تخيالتش به سرعت در فعالي           

 و بالمـي تـا حـدي انتظـار داشـت او      دادنـد  داشتند كاري را در داخل كيف انجام مـي    
  .اي از ابزارهاي تيز و براق را از آن دربياورد مجموعه

 و از زير، صورت سـاتو را  تر شد ناگهان منبع نوري در داخل كيف چشمك زد و تابناك         
كردنـد و رنـگ نـور تغييـر          ركت مـي  دستان او همچنان در داخل كيف ح      . روشن كرد 

بعد از چند دقيقه، دستانش را برداشت، تمام كيف را گرفت، و آن را به سـمت              . كرد مي
بالمـي خـودش را در حـالي يافـت كـه بـا              . بالمي چرخاند تا بتواند داخلـش را ببينـد        

رسـيد يـك جـور لـپ تـاپ           كرد كه به نظر مـي      چشماني تنگ به نور چيزي نگاه مي      
آسـايش  . گوشي تلفني كوچك، دو تا آنتن، و يك صفحه كليد دوتايي باشد    پيشرفته با   
  . اش به سرعت به گيجي تبديل شد خاطر اوليه

  : و اين متن قرار داشتCIAروي صفحه نشان 
  ورود ايمن

  اينوئه ساتو: كاربر
  5مرحلة : جواز امنيتي

  
  : بودزير پنجرة ورود سيستم، يك آيكون گزارش پيشرفت كار در  حال چرخيدن
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  ...لطفا چند لحظه صبر كنيد

  ...   در حال كشف رمز فايل
  

  : سـاتو گفـت   . نگاه بالمي متوجه ساتو شد، كـه چـشمانش روي او ثابـت مانـده بـود                
  ».اي برام نذاشتي اما چاره. خواستم اين رو نشونت بدم نمي«

ز شـد و  نور صفحه دوباره چشمك زد و بالمي دوباره به آن نگاه كرد و ديد كه فايل با    
  . را در بر گرفتLCDمحتويات آن كل صفحة 

. ديـد درك كنـد   تا چند لحظه، بالمي به صفحه خيره شد و سعي كرد آنچه را كه مـي             
. ه اسـت  كم وقتي متوجه شد، احساس كرد موجي از خون به صورتش هجـوم آورد              كم

: فتگ. توانست نگاهش را از صفحه برگيرد با وحشت به آن نگاه كرد            در حالي كه نمي   
  »!چنين چيزي ممكنه... چطور! غيرممكنه... اما اين«

  ».تو بهم بگو. تو بهم بگو، آقاي بالمي«: اي عبوس گفت ساتو با قيافه
ديد به طور كامل درك كرد، تمـام          پيامدهاي آنچه را كه مي     كاپيتولهنگاميكه معمار   

  .دنيا در مقابل چشمانش به چرخش درآمد
  .  خيلي خيلي وحشتناكي شدممن مرتكب اشتباه ... خداي من
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  84فصل 
  

  .كرد كشيش گالووي احساس سرزندگي مي
اش را  رسـد كـه كالبـد فـاني     ميدانست كه روزي فرا    هاي فاني مي   او مثل همة انسان   

و ذهنش ... تپيد اش تند و قوي مي قلب جسماني. كند، اما امشب شب آن نبود ميترك  
    . هست كه بايد انجام بشهكاري. تيز و هشيار شده بود

  كـشيد، آنچـه را لمـس        اش را روي سـطح صـاف هـرم مـي           وقتي دسـتان ورم كـرده     
كردم زنده بمـونم تـا شـاهد     هيچوقت تصورش رو نمي   . كرد كرد به سختي باور مي     مي

هاي سمبولون در جاهاي امني از هم جـدا           چنديدن نسل بود كه تكه     .اين لحظه باشم  
گالووي به اين فكر كرد كه    . نون سرانجام به هم پيوسته بودند     اك. نگهداري شده بودند  

  .آيا اكنون زمان پيشگويي فرا رسيده است
. سرنوشت به طرز عجيبي دو غير فراماسون را براي گرد آوردن هرم انتخاب كرده بود              

  هـاي داخلـي خـارج        رازهـا دارن از دايـره     . آمـد  اين موضوع بـه طريقـي جـور در مـي          
  .شن و وارد روشنايي مي... شن يكي خارج مياز تار... شن مي

پروفـسور، پيتـر بهتـون    «: او سرش را به سمت نفس كشيدن لنگدان چرخاند و گفـت    
  »خواد از اين بستة كوچيك مراقبت كنيد؟ گفت كه چرا از شما مي

  ».خوان اونو ازش بدزدن گفت كه افراد قدرتمند مي«: لنگدان جواب داد
  ».يتر همين رو به من هم گفتبله، پ«. كشيش سر تكان داد

صـحبت  جدي؟ شـما و بـرادرم دربـارة هـرم           «: كاترين ناگهان در سمت چپ او گفت      
  »؟كرديد

مـن زمـاني    . بت كرديم من و برادرتون در بارة كارهاي من صح       . البته«: گالووي گفت 
. ها براي راهنمايي مياد پـيش مـن          و اون بعضي وقت    در خانة معبد استاد ارجمند بودم     

دقيقـا نشـست سـر    . اي اومد پيـشم     يك سال پيش بود كه با حالت بسيار آشفته         حدود
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هاي ماوراء طبيعي اعتقاد دارم يا      تحذيرجايي كه االن شما نشستيد و ازم پرسيد كه به           
  ».نه

  »؟الهامه... تحذير؟ منظورتون مثل«: كاترين با لحني نگران گفت
 كه حضور يـه نيـروي تاريـك رو در    گفت پيتر مي. تر بود يه احساس دروني  . نه دقيقا «

و قـصد   ... و منتظـره  ... كرد يه چيزي مراقبـشه     احساس مي . كنه زندگيش احساس مي  
  ».داره آسيب بزرگي بهش برسونه

با توجه به اينكه همون مردي كه مادرمون        . گفته معلومه كه راست مي   «: كاترين گفت 
ن فراماسوني خود پيتـر شـده       و پسر پيتر رو كشت اومده بود واشنگتن و يكي از برادرا           

  ».بود
  ».ده  رو توضيح نميCIAاما اين دخالت . درسته«: لنگدان گفت

  ».مندن افراد قدرتمند هميشه به قدرت بزرگتري عالقه«. گالووي زياد مطمئن نبود
  ». ؟ و رازهاي مرموز؟ يه چيزي اين وسط جور در نميادCIA... اما«: لنگدان گفت
هاي فني خوب پـيش ميـره و           در پيشرفت  CIA. جور درمياد البته كه   «: كاترين گفت 

 ادراك فراحــسي، مــشاهده از راه دور، -هميــشه بــا علــوم مرمــوز ســر و كــار داشــته
 استفاده از توانـايي     -همه يكي هستن  .  حاالت رواني القا شده با دارو      محروميت حسي، 

علـم و  : ، اينـه اگه يه چيز باشه كه از پيتر يـاد گرفتـه باشـم            . كشف نشدة ذهن انسان   
هاشـون از هـم قابـل         و فقط به وسـيلة روش      وف رابطة خيلي نزديكي با هم دارن      تص

  ».هاشون متفاوته اما روش... هاي يكساني دارن هر دو هدف. تميزن
  »پيتر ميگه كه رشتة تحصيلي شما يه جور علم تصوف مدرنه؟«: گالووي گفت

هايي داره كه    نه كه انسان توانايي   ك و ثابت مي  . نوئتيك«: كاترين سر تكان داد و گفت     
اي با شيشة منقـوش اشـاره كـرد كـه            او به پنجره  » .كنيم حتي تصورشون رو هم نمي    

داد، همان تصويري از مسيح كه پرتوهاي        را نشان مي  » عيسيِ نوراني «تصوير آشناي   
در واقع، من بـه تـازگي بـراي عكـس گـرفتن از      «. زد نور از سر و دستانش بيرون مي    

.  اسـتفاده كـردم   1دستگاه بار جفت شدة ابرسرد    يه شفا دهندة در حال كار از يه         دستان  
هـايي از انـرژي از       جريان... ها خيلي شبيه تصاوير عيسيِ روي پنجرة شما بودن         عكس

  ».نوك انگشتاي شفادهنده بيرون زده بود
                                                 

1. CCD  
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ش ذهني كه به خوبي آموز    : كرد، انديشيد  گالووي در حالي كه لبخند خود را مخفي مي        
     داد؟ كني عيسي چطور بيماران رو شفا مي فكر مي. ديده

كنه، امـا    ها رو مسخره مي    ها و شمن    دونم كه طب جديد، شفادهنده     مي«: كاترين گفت 
 من از اين مرد در حـالي كـه          CCDهاي   دوربين. بينم هاي خودم مي   و با چشم  من اين 

 و ساختار سـلولي بيمـارش       ...كرد رو از نوك انشگتانش منتقل مي       منبع انرژي عظيمي  
اگه اين قدرت خداگونـه نيـست، پـس         . داد عكس گرفتن   رو به معناي واقعي تغيير مي     

  ».دونم چيه من نمي
پيتر يـه   «. كاترين همان اشتياق آتشين برادرش را داشت      . كشيش گالووي لبخندي زد   

ـ             بار دانشمندان نوئتيك رو با پژوهشگران قديمي         ة مقايـسه كـرد كـه بـه خـاطر نظري
اين پژوهشگران با كشف دنياهاي كـشف      . آميز كروي بودن زمين تمسخر شدن      بدعت

نشده و توسعة افق فكري تمام افرادِ روي زمين، تقريبا يك شبه از كودن به قهرمـان                 
اون اميـدهاي   . تونيـد همـين كـار رو بكنيـد         پيتر معتقده كه شما هم مي     . تبديل شدن 

هر چي باشه، همة تغييرات فلسفي بزرگ تـاريخ         . بسيار وااليي نسبت به كار شما داره      
  ».با يه ايدة جسورانه شروع شدن

دانست كه براي ديدن مدرك اين ايدة جديد جسورانه، يعني پيـشنهاد    البته گالووي مي  
هـايي از   همين كليـسا حـوزه  . استعداد نهفتة انسان نيازي به رفتن به آزمايشگاه نيست     

 و  شـاهد نتـايج معجـزه آسـاي حقيقـي بـود           ررا  دعاي شفا براي بيماران داشت، و مك      
سؤال اين نبود كه آيا     . ي را از لحاظ پزشكي به ثبت رسانده بود        ا  هاي جسمي  دگرگوني

ه ما چگونه اين    بلكه سؤال اين بود ك    ... هاي بزرگي را در انسان دميده است       خدا قدرت 
  .كنيم ميها را آزاد   قدرت

فراماسوني قرار داد و خيلي آهسته صـحبت        كشيش پير با احترام دستانش را دور هرم         
امـا ايـن رو     ... كنـه  دونم كه اين هرم به كجا اشاره مـي         دوستان، من دقيقا نمي   «. كرد
اي كـه    گنجينـه ... يه گنجينة معنوي بزرگ جايي اون بيـرون مخفـي شـده           . دونم مي

ــده  ــاريكي منتظــر مون ــسل صــبورانه در ت ــدين ن ــل  . چن ــه اون عام ــدم ك ــن معتق   م
او اكنـون رأس طاليـي      » .ايه كـه توانـايي دگرگـوني ايـن دنيـا رو داره             دهشتاب دهن 

زمان به سـرعت در     ... و حاال كه اين هرم به هم متصل شده        «. سرپوش  را لمس كرد    
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دگرگـون كننـدة بـزرگ بـراي        و چرا نباشه؟ وعدة يه روشـنگري        . حال نزديك شدنه  
  ».هميشه پيشگويي شده

ـ              «:  گفـت  انگيـز   چـالش  لنگدان با لحنـي    ي اپـدر، مـا همـه بـا مكاشـفة يوحنـا و معن
  »-رسه كه پيشگويي انجيل آشنايي داريم، اما به نظر نميآپوكاليپس اللفظي  تحت

دونه چطور   هيچكس نمي !  است هخيلي آشفت اوه، خدايا، كتاب مكاشفه     «: كشيش گفت 
  هاي واضح نوشـته شـدن حـرف         من راجع به تفكرات واضحي كه به زبان       . اونو بخونه 

، سـر فرانـسيس بـيكن، نيـوتن، آينـشتاين،           1هاي سنت آگوسـتين     پيشگويي -مزن مي
. كـنن  اي از روشنگري رو پيشبيني مـي       فهرست همينطور ادامه داره، و همه هم لحظه       

هيچ چيز پنهاني ناشـناخته بـاقي نخواهـد مانـد، و هـيچ         «: حتي خود عيسي هم گفته    
  ».»رازي نهفته باقي نخواهد ماند

علم و دانش به شكل نمايي پيشرفت       . ي آسونه ا   چنين پيشگويي  انجام«: لنگدان گفت 
 و سطح معلوماتمون رو هـم        بدونيم، قدرت يادگيريمون بيشتره    هر چي بيشتر  . كنه مي

  ».توسعه ميديم
 كه ابداع هر فناوري جديدي. بينيم و در علم ميبله، ما هميشه اين«:  اضافه كرد كاترين

و به سرعت افـزايش     ... شه هاي جديد تبديل مي    ريكنيم به ابزاري براي ابداع فناو      مي
به همين خاطره كه علم در پنج سال اخير بيشتر از پنج هزار سال گذشته               . كنه پيدا مي 

از نظر رياضي، همينطور كه زمان سـپري ميـشه، منحنـيِ         . رشد نمايي . پيشرفت كرده 
 بـاورنكردني   نماييِ پيشرفت تقريبا عمودي ميشه و پيشرفت و توسعة جديد با سرعتي           

  ».ده رخ مي
سكوتي در دفتر كشيش به وجود آمد و گالووي احساس كرد كـه دو مهمـانش هنـوز                  

دانند چطور اين هرم ممكن است به آنها كمك كنـد چيزهـاي بيـشتري را افـشا                   نمي
مـن نقـشي    . به همين خاطره كه سرنوشت، شما رو پيش من آورد         : با خود گفت  . كنند

     .براي ايفا كردن دارم
اش، نقـش    سالها بود كه جناب كشيش كالين گالووي، به همـراه بـرادران فراماسـوني             

  .اكنون همه چيز در حال تغيير بود. نگهبان را ايفا كرده بود

                                                 
1  .Saint Augustine) 430-354 (     يكي از پدران التين كليساي مسيحي قديم و اسقف هيپـو و از مهـم تـرين شخـصيت

 هاي گسترش مسيحيت در غرب
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  .من يه راهنما هستم... من ديگه نگهبان نيستم
پروفسور لنگدان؟ اگه ميـشه دسـتم رو   «: گالووي دستش را روي ميز دراز كرد و گفت   

  ».بگيريد
  .برت لنگدان با حالتي مردد به كف دست دراز شدة كشيش گالووي خيره شدرا

  خوايم دعا كنيم؟ مي
پيرمـرد آن را    . لنگدان مؤدبانه دست راست خود را در دست چروكيدة پيرمرد گذاشـت           

در عوض، انگشت نشانة لنگدان را پيـدا        . محكم گرفت اما شروع به دعا خواندن نكرد       
اخل جعبة سنگي كـه زمـاني جـاي سـرپوش طاليـي بـود               كرد و آن را پايين برد و د       

  . گذاشت
اگـه مثـل مـن بـا نـوك انگـشتاتون            . هاتون شما رو كور كردن     چشم«: كشيش گفت 

  ».اي هم براي آموختن به شما داره شديد كه اين جعبه چيز ديگه ديديد، متوجه مي مي
چيـزي احـساس    لنگدان فرمانبردارانه انگشتانش را دور سطح داخلي جعبه كشيد، امـا            

  .داخل جعبه كامال صاف بود. نكرد
  ».ادامه بديد«: گالووي گفت

 نقطـة   - يك دايرة برآمدة ريـز     -سرانجام، نوك انگشت لنگدان چيزي را احساس كرد       
دايرة كوچـك   . دستش را درآورد و به داخل جعبه نگاه كرد        . كوچكي در وسط ته جعبه    

   چيه؟اون. با چشم غير مسلح واقعا غير قابل رؤيت بود
  »شناسيد؟ اون نماد رو مي«: گالووي پرسيد

  ».بينم نماد؟ اصال به زور چيزي مي«: لنگدان جواب داد
  ».انگشتتون رو روش فشار بديد«

  فكـر  . لنگدان كاري را كه او گفته بود كرد و نوك انگـشتش را روي نقطـه فـشار داد                  
  فاقي ميفته؟تكنه چه ا مي

  ».فشار بديد. داريدانگشتتون رو پايين نگه «: كشيش گفت
اي از موهايش را پشت      رسيد و دسته   لنگدان نگاهي به كاترين كه سردرگم به نظر مي        

    .كرد گوشش زد
. خيلـي خـب، دسـتتون رو برداريـد        «. چند ثانيه بعد، كشيش پير باالخره سر تكان داد        

  ».كيمياگري كامل شد
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 و با حالتي سردرگم     رابرت لنگدان دستش را از روي جعبة سنگي برداشت        كيمياگري؟  
  .جعبه همانجا روي ميز قرار داشت. اصال چيزي تغيير نكرده بود. ساكت نشست
  ». نشدهيچي«: لنگدان گفت

  ».بايد يه دگرگوني ببينيد. به نوك انگشتتون نگاه كنيد«: كشيش پاسخ داد
 ي كه توانست ببيند ايـن بـود كـه   ا لنگدان به انگشت خود نگاه كرد، اما تنها دگرگوني 

 دايـرة   -اي روي پوستش به وجود آمده بود       اكنون يك تورفتگي توسط برآمدگي دايره     
  .اي در وسط آن بود كوچكي كه نقطه

  

  
  
  

  »شناسيد؟ حاال اين نماد رو مي«: كشيش پرسيد
تر، از اينكه كشيش توانسته بود جزئيـات آن را           شناخت، بيش  لنگدان اگرچه نماد را مي    

ديدن با نوك يـك انگـشت ظـاهرا مهـارتي           . گرفته بود احساس كند تحت تأثير قرار      
  .آموخته بود

: تـر كـشاند و انگـشت لنگـدان را بررسـي كـرد و گفـت        اش را نزديك  كاترين صندلي 
  ».نماد باستاني طالست. كيمياييه«
  پروفـسور، تبريـك    «. كشيش لبخندي زد و دسـتي روي جعبـه كـشيد          » .همينطوره«

تيد كه هر كيمياگري در تاريخ بـراي دسـتيابي          همين االن به چيزي دست ياف     . گم مي
  ».ارزش، طال درست كرديد شما از يه مادة بي. بهش تالش كرده

رسيد كه اين شعبده بـازي   به نظر مي. لنگدان كه تحت تأثير قرار نگرفته بود اخم كرد       
 -ايدة جالبيه، آقا، اما متأسفانه اين نمـاد       «. كند كوچك به هيچوجه كمكي به آنها نمي      
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، سـيركومپانكت گن،   بهش مي . ي زيادي داره   معان -اي با نقطة گردي در وسطش      يرهدا
  ».ترين نمادهاي تاريخه و يكي از رايج

  »زنيد؟ راجع به چي حرف مي«: كشيش با لحني مشكوك پرسيد
 تعجبديد يك فراماسون، با اهميت معنوي اين نماد آشناتر نيست     لنگدان از اينكه مي   

 خـداي   -در مـصر باسـتان، نمـادِ را       .  داره شـماري  بيكت معاني   آقا، سيركومپان «. كرد
در . ره خورشيد بود و در علم نجوم جديد هنوز به عنوان نماد خورشـيدي بـه كـار مـي                 

ها   كاباليست. فلسفة شرقي، نمايانگر بينش معنوي چشم سوم، رز الهي، و نشانة اشراقه           
» هـا  تـرينِ مخفـي    مخفـي  «تـرين سـفيروث و      بلندپايـه  -از اون براي نشان دادن كتر     

، تـوي   بـصير گفتن چشم خدا و مبداء چشم        متصوفان قديم بهش مي   . كنن استفاده مي 
 حقيقت الهي، پريـسكا     -ها از سيركومپانكت به عنوان نماد مناد       فيثاغورثي. مهر بزرگه 

  »-، يكپارچگي ذهن و روح، و1ساپينتيا
البتـه كـه   . ر، متـشكرم پروفـسو «. خنديـد  كشيش گالووي اكنون داشت مـي   » !كافيه«

  ».گيد ميدرست 
  .دونست  اون همة اينا رو مي. لنگدان اكنون متوجه شد كه بازيچه قرار گرفته است

سيركومپانكت در اصل نمـاد رازهـاي   «: زد گفت گالووي در حالي كه با خود لبخند مي       
كنم كه حضورش در اين جعبه تـصادف محـض           به همين دليل، پيشنهاد مي    . باستانيه

  ».ان گه كه رازهاي اين نقشه در كوچكترين جزئيات نهفته افسانه مي. تنيس
بسيار خب، ولي حتي اگه اين نماد عمدا اينجا حكاكي شده باشه، ما رو     «: كاترين گفت 

  »كنه، مگه نه؟ به كشف رمز اين نقشه نزديكتر نمي
  »شما قبال اشاره كرديد كه مهري رو كه شكستيد نقش انگشتر پيتر روش بوده؟«
  » .درسته«
  »و گفتيد كه اون انگشتر همراهتونه؟«
لنگدان دستش را در جيبش برد، انگشتر را پيدا كرد، آن را از كيسة پالستيكي               » .بله«

  .درآورد، و روي ميز در مقابل كشيش گذاشت
  ايـن انگـشتر    «. گالووي انگشتر را برداشت و شروع به لمـس كـردن سـطح آن كـرد               

اخته شده كه هرم فراماسوني ساخته شد، و طبـق رسـوم،   بي نظير در همون دوراني س    
                                                 

1. Prisca Sapientia  
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.  از هـرم رو بـر عهـده داره         حفاظـت گيره كه مسئوليت     در انگشت فراماسوني قرار مي    
امشب، وقتي سيركومپانكتِ ته جعبة سنگي رو لمس كردم، متوجه شدم كه انگشتر در          

  ».واقع قسمتي از سمبولونه
  »جدي؟«
 و سالها ايـن انگـشتر رو بـه دسـت     كترين دوست منهپيتر نزدي. مطمئنماز اين بابت   «

  ».خودتون ببينيد«. او انگشتر را به لنگدان داد» .من كامال باهاش آشنا هستم. داشته
لنگدان انگشتر را گرفت و با دقت به آن نگاه كرد و انگشتانش را روي ققنوس دوسر،                 

 درجـة  همـه چيـز در در  ، و همينطور كلمات ORDO AB CHAO، كلمات 33عدد 
سپس، هنگاميكـه   . هيچ چيز مفيدي را احساس نكرد     .  كشيد شود سي و سه آشكار مي    

زده انگشتر را برگردانـد و       او حيرت . كردند، مكثي كرد   انگشتانش دور حلقه را لمس مي     
  .  ته حلقة آن را نگاه كرد

  »پيداش كرديد؟«: گالووي گفت
  »!فكر كنم، بله«: لنگدان گفت

  »چي رو؟«. ر داد جلوتر ساش را به كاترين صندلي
اونقدر كوچيكه كه   . عالمت درجة دور حلقه   «: لنگدان انگشتر را به او نشان داد و گفت        

توني با چشم متوجهش بشي، اما اگه لمـسش كنـي، ميـشه گفـت در واقـع                   واقعا نمي 
... عالمت درجه در مركز زير حلقه قرار داشـت        » .اي  مثل يه شكاف دايره    -كنگره داره 

  .  برآمدة ته مكعب باشددايرةرسيد به همان اندازة  به نظر ميو مسلما 
  »؟شون يكيه اندازه«: كاترين باز هم نزديكتر رفت و اكنون با صدايي هيجانزده گفت

 برداشـت و آن را داخـل جعبـه    لنگـدان انگـشتر را  » .براي فهميدنش يـه راه داريـم    «
ار داد، دايرة برآمـدة داخـل       وقتي آن را فش   .  و دو دايرة كوچك را هم تراز كرد        گذاشت

  .جعبه به درون سوراخ انگشتر رفت و صداي كليكي ضعيف ولي قطعي شنيده شد
  .همة آنها از جا پريدند

  .لنگدان منتظر ماند، اما هيچ اتفاقي نيفتاد
  »!اين چي بود؟«: كشيش گفت
  ».اي نيفتاد اما هيچ اتفاق ديگه... انگشتر توش قفل شد. هيچي«: كاترين گفت

  »هيچ دگرگوني بزرگي رخ نداد؟«: لووي با حالتي سردرگم گفتگا
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:  نگاه كرد و با خـود گفـت        33 ققنوس دوسر و عدد      -لنگدان به نشان برجستة انگشتر    
ذهـنش بـا    . شـود  همه چيز در درجة سي و سه آشـكار مـي          . كارمون هنوز تموم نشده   

 خود گفت كه شايد     افكاري از فيثاغورث، هندسة مقدس، و فرشتگان پر شده بود؛ او با           
  .رياضي داشته باشند  درجات، مفهومي

دستش را دراز كرد و انگشتر را كـه           تپيد، به آرامي   در حالي كه اكنون قلبش تندتر مي      
شروع كرد به چرخاندن انگشتر به   سپس، به آرامي. به ته مكعب وصل شده بود گرفت  

   . شود همه چيز در درجة سي و سه آشكار مي. سمت راست
  -سي درجه... سپس بيست درجه... گشتر را ده درجه چرخاندان

  .آنچه كه بعد از آن اتفاق افتاد براي لنگدان كامال غيرمنتظره بود
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  85فصل 
  

  .دگرگوني
  . بنابراين نيازي به ديدن آن نداشتكشيش گالووي صداي آن را شنيد،

هايي مـات و     شك با قيافه    و بي  ه بودند ن و كاترين ساكت ايستاد    در آنسوي ميز، لنگدا   
 خيره شده بودند كه اكنون با صداي بلندي خـودش را در             اي  مبهوت به مكعب سنگي   

  . مقابل ديدگان آنها دگرگون كرده بود
دانست كه   او اين نتيجه را پيشبيني كرده بود و اگرچه نمي         . اختيار لبخند زد   گالووي بي 

كرد معماي هرم را حل كنند، از اينكـه           كمك مي  اين پيشرفت چگونه سرانجام به آنها     
هاروارد چيزي دربارة نمادها بياموزد لذت   فرصتي پيش آمده بود كه به يك نمادشناس      

  .برد مي
 يـا   -ها به شـكل مكعـب      دونه كه فراماسون   پروفسور، كمتر كسي مي   «: كشيش گفت 

نماد دو ... ديگه استذارن، چون يه نمايانگر سه بعدي از يه نماد      احترام مي  -سنگ بنا 
الزم نبود گالووي از پروفسور بپرسد كه اين نمـاد باسـتاني را             » .تر بعدي خيلي قديمي  

ايـن نمـاد يكـي از       . شناسـد يـا نـه      كه اكنون در مقابل او روي ميز قـرار داشـت مـي            
  .ترين نمادهاي دنيا بود معروف

خيـره شـده بـود      رابرت لنگدان در حالي كه به جعبة دگرگون شدة مقابلش روي ميـز              
  ...دونستم من نمي. افكارش به سرعت در گردش بودند

لحظاتي قبل، او دستش را داخل جعبة سنگي كرده بود، انگشتر فراماسـوني را گرفتـه                
وقتي انگشتر را سي و سه درجه چرخانـد، مكعـب           . بود، و به آرامي آن را چرخانده بود       

هـاي جعبـه را      ي كـه كنـاره    ا  بعيصفحات مر . ناگهان مقابل چشمان او تغيير كرده بود      
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جعبه فورا فرو ريخـت و      . شان رها شدند   دادند از هم جدا و لوالهاي مخفي       تشكيل مي 
  .صفحات كناري و درپوش آن بيرون زدند و با صداي بلند روي ميز برخورد كردند

  

  
  

  .كيمياگري نمادي. شه مكعب به يه صليب تبديل مي: لنگدان با خود گفت
... هـرم فراماسـوني بـه     «.  منظرة مكعب فرو ريخته سردرگم شده بود       كاترين با ديدن  

  »شه؟ مسيحيت مربوط مي
 صليب مـسيحي در     هر چه باشد  . يك لحظه لنگدان هم به اين موضوع فكر كرده بود         

هـاي زيـادي در ميـان        ها يك نمـاد محتـرم بـود و مطمئنـا مـسيحي             ميان فراماسون 
 يهودي، مسلمان، بودايي، هنـدو، و       يها سونبهرحال، فراما . ها وجود داشتند   فراماسون

وجود يـك نمـاد منحـصرا       . وجود داشت براي خدايشان نداشتند هم       كساني كه اسمي  
سپس مفهوم حقيقـي ايـن نمـاد بـه ذهـنش            . رسيد مسيحي، محدودكننده به نظر مي    

  .رسيده بود
ت صليبي كه يه سـيركومپانك . اين يه صليب مسيحي نيست«: لنگدان بلند شد و گفت    

 نمـاد   يـك  نماد كه در هم آميخته ميشن تا         دو -در وسطش قرار داره يه نماد دودوييه      
  ».رو به وجود بيارن

زد چشمان كـاترين او      لنگدان در ميان اتاق قدم مي     كه  در حالي   » گي؟ چي داري مي  «
  .كردند را دنبال مي

  ، سـالها قبـل از اون     . صليب تا قـرن چهـارم يـه نمـاد مـسيحي نبـود             «: لنگدان گفت 
انـساني و   بعـد    -كردن ها ازش به عنوان نشون دادن تقاطع دو بعد استفاده مي           مصري
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يه نمايانگر ديداري از نقطة اتصالي بود كه در اون انسان و          . آنچه در زير، در باال    . الهي
  ».شدن خدا يكي مي

  ».خيلي خب«
   يكــي از -دونــيم كــه ســيركومپانكت معــاني زيــادي داره مــيمــا «: لنگــدان گفــت

اما، وقتي يه رز رو در وسط يـه صـليب        . زه، يعني نماد كيميايي كمال    ترينشون ر  رمزي
  ».Rose Cross رز صليب -سازي بذاري، به كلي يه نماد ديگه رو مي

حـاال داري بـه     . خداي من، خـداي مـن     «. اش تكيه داد   گالووي با لبخندي در صندلي    
  ».رسي اصل مطلب مي

  »دم؟ من چي رو دارم از دست مي«. كاترين هم، اكنون سر پا ايستاد
در واقع، يكي از درجات     .  يه نماد رايجه   فراماسونريرز صليب در    «: لنگدان توضيح داد  

، كه به   هاي قديم  و به رزيكروسي  » هاي رز صليب    شواليه«گن   آيين اسكاتلندي رو مي   
 دربارة  ممكنه پيتر . ذاره احترام مي   كمك زيادي كردن   فراماسونريايجاد فلسفة مرموز    

، 1 جـان دي -خيلي از دانشمندان بزرگ عضوش بـودن    . ها برات گفته باشه    رزيكروسي
   »-3، رابرت فالد2الياس اشمول
  ».هاي رزيكروسي رو در تحقيقاتم خوندم همة بيانيه. قطعا«: كاترين گفت

   يـا  - فرقـة رز صـليب  .همة دانشمندها بايـد ايـن كـار رو بكـنن         : لنگدان با خود گفت   
اي معمـايي داشـت كـه         تاريخچـه  -4آن فرقة باستاني و سرّي رزا كروسيس      تر    رسمي

... تأثير بزرگي بر علـم گذاشـته بـود و بـا افـسانة رازهـاي باسـتاني مطابقـت داشـت                     
شد و فقط   كه دانشي سرّي در اختيار داشتند كه طي ادوار منتقل مي             خردمندان قديمي 

هـاي معـروف     هرسـت رزيكروسـي   مسلما، ف . شد توسط بزرگترين متفكران مطالعه مي    

                                                 
1  .John Dee) 1609-1527 (  رياضيدان، متصوف، ستاره شناس، طالع بين، دريانورد، امپرياليست، و مشاور اليزابت اول ملكـة

  .   انگلستان
2  .Elias Ashmole) 1692 -1617 (عتيقه شناس، سياستمدار، ستاره شناس و كيمياگر انگليسي 
3  .Robert Fludd) 1637-1574 (فيزيكدان، ستاره شناس، و متصوف انگليسي  

4. Rosae Crucis   
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، بـيكن، فـالد،   1پاراسلـسوس : هاي تابناك اروپايي رنـساس بـود     فهرستي از شخصيت  
  .5، نيوتن، اليبنيتس4، اسپينوزا3، پاسكال2دكارت

. سـاخته شـد   » بر پاية حقايق سـرّي گذشـتة باسـتاني        «طبق تعاليم رزيكروسي، فرقه     
ند و اينكـه بـصيرتي بـزرگ را بـه           پنهان بمان » افراد عادي «بايست از    حقايقي كه مي  

نماد انجمن برادري در طي سالها به رزي بـر روي           . دادند وعده مي » قلمروي معنوي «
تري آغاز شـده   دار ساده صليبي آراسته تبديل شده بود، اما در ابتدا به عنوان دايرة نقطه  

ترين  هترين جلوة رز بر روي ساد       ساده -بود كه بر روي صليبي تزيين نشده قرار داشت        
  .جلوة صليب

ـ       «: گالووي به كاترين گفت    ات راجـع بـه فلـسفة رزيكروسـي         من و پيتر خيلـي از اوق
  ».كنيم ميصحبت 

وقتي كشيش شروع به صحبت دربارة خويشاوندي بين فراماسونري و رزيكروسيانيسم           
شود كه تمام آن شـب او        كرد، لنگدان احساس كرد توجهش به سوي فكري جلب مي         

اين عبارت يه جورايي با كيمياگري ارتباط . Jeova Sanctus Unus .ودرا آزار داده ب
توانست به خاطر بياورد كه پيتر دقيقا دربارة ايـن عبـارت بـه او چـه          او هنوز نمي  . داره

رسيد كه اشـاره بـه رزيكروسيانيـسم فكـري را در             گفته بود، اما به داليلي، به نظر مي       
   !برتفكر كن، را. ذهن او به وجود آورده است

ذار رزيكروسي ظاهرا يه متصوف آلمـاني بـود كـه بـه     گبنيان«: گفت گالووي داشت مي 
 كه مسلما يـه اسـم مـستعاره، احتمـاال بـراي           -شناختنش اسم رزنكروزيِ مسيحي مي   

ها معتقدن خودش گروه رو تأسيس كرده، هـر          فرانسيس بيكن، كه بعضي از تاريخدان     
   »-چند هيچ مدركي از

                                                 
1  .Paracelsus) 1541-1493 (             نـام اصـلي او     .پزشك، فيزيكدان، گياه شناس، كيمياكر، سـتاره شـناس و متـصوف سويـسي

Phillip von Hohenheim وي با يـا بزرگتـر از سلـسوس   مسا« بود كه بعدها آن را به پاراسلسوس تغيير داد، يه معني« ،
 .اش معروف بود يعني آئولوس كورنليوس سلسوس، دايره المعارف نويس رومي كه به خاطر مقاله هاي پزشكي

را » پدر فلسفة نوين«فيلسوف، رياضيدان، و فيزيكدان فرانسوي كه لقب ) René Descartes) 1650- 1596رنه دكارت .  2
  .به او داده اند

   رياضيدان، فيزيكدان، و فيلسوف فرانسوي)Blaise Pascal) 1662-1623 بلز پاسكال.  3
  فيلسوف هلنديBaruch (Benedict) Spinozaباروخ اسپينوزا .  4
5  .Gottfried Wilhelm von Leibniz )1716-1640 (فيلسوف و رياضيدان آلماني 
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! يه اسم مستعار«: ه حتي خودش هم حيرت كرده بود، يكدفعه گفتلنگدان در حالي ك   
  »! اين يه اسم مستعاره!Jeova Sanctus Unus ! همينه

  »؟گي چي داري مي«: كاترين گفت
كردم چيزايي رو كـه پيتـر        تمام شب، سعي مي   «. او اكنون ضربان قلبش باال رفته بود      

گري بهم گفتـه بـود بـه يـاد      و ارتباطش با كيمياJeova Sanctus Unus راجع به 
!  راجع به كيمياگري نيـست     كيمياگرهاونقدري كه راجع به يه      ! باالخره يادم اومد  . بيارم

  »!يه كيمياگر خيلي معروف
من دوبار به اسـم اون و همينطـور         . خيلي دير گفتيد، پروفسور   «: گالووي با خنده گفت   

  ».كلمة اسم مستعار اشاره كردم
  »؟دونستيد ميشما «.  شدلنگدان به كشيش پير خيره

 و با اسـتفاده از  Jeova Sanctus Unusخب، وقتي شما گفتيد كه حكاكي نوشته «
مربع جادويي كيميايي دورر كشف رمز شده شك كردم، اما وقتـي رز صـليب رو پيـدا                  

همونطور كه ممكنـه بدونيـد، اوراق شخـصي مـورد بحـث ايـن               . كرديد مطمئن شدم  
  هـاي رزيكروسـي     س شـدة خيلـي سـنگين از بيانيـه         دانشمند شامل يه نـسخة رونـوي      

   ».شد مي
  »كي؟«: كاترين پرسيد

اون يه كيمياگر، عضو جامعـة  ! يكي از بزرگترين دانشمندان جهان«: لنگدان جواب داد 
هاي علمـيش رو بـا       ترين نوشته  سلطنتي لندن، و يه رزيكروسي بود و تعدادي از سرّي         

  »!»Jeova Sanctus Unus «-يه اسم مستعار امضا كرده
  ». خداي حقيقي؟ چه آدم متواضعييگانه«: كاترين گفت

اون به اين خاطر اسـمش    . اي   آدم نابغه  چهدر واقع،   «: گالووي حرف او را تصحيح كرد     
. دونـست  كرد كه مثل خبرگـان باسـتاني، خـودش رو الهـي مـي      رو اينطوري امضا مي 

ـ   رو ميشJeova Sanctus Unusعالوه بر اين، شونزده حرف  د ه طوري دوبـاره چي
  ».نقص تبديل بشه  و به يه اسم مستعار بيكه اسم اون به التين نوشته بشه

 مقلوبي از اسم يـه كيميـاگر   Jeova Sanctus Unus«. كاترين كامال گيج شده بود
  »معروف به التينه؟
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  اي كاغذ و يك قلم از روي ميز كشيش برداشـت و در حـالي كـه اسـم را            لنگدان تكه 
 رو بـه    V و حـرف     I رو بـه جـاي       Jدر التين ميشه حرف     «. خواند ن را مي  نوشت آ  مي

 رو ميشه در واقع طوري چيد كه Jeova Sanctus Unus نوشت، كه يعني Uجاي 
  ».كه اسم اين مرد رو بنويسه

  .Isaacus Neutonuus: لنگدان شانزده حروف روي كاغذ نوشت
  ».مش رو شنيده باشيفكر كنم اس«: او تكه كاغذ را به كاترين داد و گفت

خواسـت   آيزاك نيـوتن؟ حكـاكي روي هـرم مـي         «: كاترين به كاغذ نگاه كرد و گفت      
  »! رو به ما بگههمين

  ، در كنـار مقبـرة هرمـي       1يك لحظه لنگدان احساس كرد به كليساي وست مينيـستر         
و امـشب، دانـشمند     . نيوتن برگشته است، جايي كه تجلي مشابهي را تجربه كرده بود          

... هرم، راز، علوم، دانـش پنهـان   ...  البته تصادفي در كار نبود     .باره ظاهر ميشه  بزرگ دو 
براي آنهايي كه به دنبـال دانـش پنهـان بودنـد نـام نيـوتن                . همه با هم مرتبط بودند    

  . هدايتگري تكراري بودهمواره
. آيزاك نيوتن بايد ارتباطي با چگونگي كشف رمز اين هرم داشته باشه«: گالووي گفت

  »- چطور، وليدونم مينمن 
  »!اينطوري بايد هرم رو دگرگون كنيم! نبوغ«: كاترين با چشماني گشاد گفت

  »فهمي؟ تو مي«: لنگدان گفت
  تمام مدت داشـته تـوي صـورتمون نگـاه          ! شه كه نديديمش   باورم نمي ! آره«: او گفت 

لـم بنيـادي    تونم اين هرم رو با استفاده از ع        من مي . يه فرايند كيميايي ساده   . كرده مي
  »!علم نيوتني! دگرگون كنم

  . لنگدان سعي كرد متوجه شود
  »-گه كه پدر گالووي، اگه انگشتر رو بخونيد، مي«: كاترين گفت

كشيش پير يكدفعه انگشت خود را در هوا گرفـت و بـه او اشـاره كـرد كـه                    » !كافيه«
ـ                  به آرامي . سكوت كند  ه سرش را به يك طرف كج كرد، طـوري كـه انگـار داشـت ب

دوسـتان،  «. بعد از چند لحظه، يكدفعه از سـر جـايش بلنـد شـد     . كرد چيزي گوش مي  
دونـم خـانم    نمـي . معلومه كه اين هرم رازهايي براي كشف شـدن ازش بـاقي مونـده             

                                                 
1. Westminster    
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دونـه، پـس مـن       رسه، اما اگه قدم بعدي شما رو مي        اي مي  سالومون داره به چه نتيجه    
فعـال مـن    . اي به من نگيد    يد و چيز ديگه   چيزهاتون رو بردار  . نقش خودم رو ايفا كردم    

مالقات كنندگانمون مجبورم كردن، اطالعاتي     دم اگه    ترجيح مي . تاريكي بذاريد رو در   
  ».براي تقسيم كردن نداشته باشم
  كننـده؟ مـن صـداي كـسي رو          مالقـات « : كـرد گفـت    كاترين در حالي كه گوش مي     

  ».شنوم نمي
  ».عجله كنيد.  شنيدخواهيد«: گالووي گفت

در آنسوي شهر يك برج ارتباطات در تالش بود با تلفني كـه در خيابـان ماساچوسـت          
بعد از اينكـه سـيگنالي پيـدا نكـرد،          . تكه تكه روي زمين افتاده بود تماس برقرار كند        

  .تماس را به پست صوتي هدايت كرد
اتفـاق  ! كجـايي؟ بهـم زنـگ بـزن       ! رابـرت «: فرياد زد   زدة وارن بالمي   صداي وحشت 

  »!تناكي داره ميفتهوحش
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  ملخ در نور نيلگون زيرزمينش در كنار ميز سنگي ايستاده بود و تداركات خود را ادامـه                 
. كـرد  اعتنـايي بـه آن نمـي   . كـرد   قـور مـي  قار واش  در هنگام كار، معدة خالي  . داد مي

  . روزهاي بردگي هوي و هوس جسمش را پشت سر گذاشته بود
  .دگرگوني به قرباني نياز داره

تـرينِ   ترين مردان از نظر معنـوي، ملـخ بـا انجـام شـريفانه              مثل خيلي از تكامل يافته    
اختگي خيلي كمتر از آنچـه تـصور        . مسير خود را انتخاب كرده بود       هاي جسمي  قرباني

ـ   تر از آنچه مـي  و دريافته بود كه امري بسيار رايج   . كرده بود دردناك بود    . ودپنداشـت ب
معـروف     كه به اُركيكتوم-شدند هر ساله، هزاران مرد متحمل عمل جراحي اختگي مي 

هايشان هم از ايـن كـار از مـسائل دو جنـسه بـودن، تـا جلـوگيري از           كه انگيزه  -بود
در مورد ملخ، داليل اين كار از        .اعتيادهاي جنسي، و باورهاي معنوي ديرينه متغير بود       

اي كه خود را اخته      ملخ مثل آتيس افسانه   . گرفت مي  درجة سرشت سرچشمه   باالترين
دانست كه دستيابي به ابديت مستلزم جدايي كامل از دنياي مادي مذكر             كرده بود، مي  
  . و مؤنث است

  .موجود خنثي يگانه است

www.mybook.ir



 

 

ها گريزان بودند، هرچند پيشينيان قدرت ذاتي اين قرباني كردن           امروزه، همه از خواجه   
هاي قديم هم شنيده بودنـد كـه خـود           حتي مسيحي . كردند ك مي كننده را در   دگرگون

كـساني هـستند كـه      «: هاي آن را ستوده است     حسن19:12عيسي هم در انجيل متي      
آن كه قـادر بـه پـذيرفتن ايـن كـار            . اند خود را به خاطر پادشاهي آسمان خواجه كرده       

  1».است، بگذاريد آن را بپذيرد
ام داده بود، هرچند يـك دسـت در مقابـل ايـن             انج  پيتر سالومون يك قرباني جسمي    

بهرحال، تا پايان شب، پيتر سالومون خيلي خيلـي بيـشتر           . بود  نقشة بزرگ بهاي كمي   
  .داد قرباني مي

   .براي خلق كردن، بايد نابود كنم
  . بوداينگونهماهيت تضاد 

ن پايـا . البته پيتر سالومون استحقاق سرنوشتي را كه امشب در انتظـارش بـود داشـت              
 را در مسير زندگي فاني ملـخ      محوري يها پيش، او نقش    سال. مناسبي در انتظارش بود   

 محوري را در دگرگـوني      يبه همين خاطر، پيتر انتخاب شده بود تا نقش        . ايفا كرده بود  
اين مرد به تمام رنج و وحشتي كه در شرف تحمل آن بود رسيده              . بزرگ ملخ ايفا كند   

  . د كه دنيا معتقد بود هستپيتر سالومون مردي نبو. بود
  .  اون پسر خودش رو قرباني كرد

زاكاري بد  .  ثروت يا دانش   -پيتر سالومون يك بار به پسرش، زاكاري انتخابي داده بود         
اي از وقايع را آغاز كرده بود كه سرانجام او را به              تصميم آن پسر، زنجيره    .انتخاب كرد 

 زاكاري سالومون در آن زندان ُتركي       .كزندان سوگانلي . درون اعماق جهنم كشيده بود    
دانـستند ايـن بـود كـه پيتـر       اما آنچـه نمـي  ... دانست تمام دنيا جريان را مي . مرده بود 

  . توانست پسرش را نجات دهد سالومون مي
  .همه چيز رو شنيدم. من اونجا بودم: ملخ با خود انديشيد

                                                 
آيا جايز است كه مرد زن خود را به هر علتـي  «ده اي از عيسي مي پرسند كه    ع. اين آيه در اصل دربارة ازدواج و طالق است        .  1

هر كه زن خود را به علتي غير از خيانت طالق دهد و زني ديگر اختيار كند، زنا كـرده  «: عيسي در جواب مي گويد   » طالق دهد؟ 
: عيـسي مـي گويـد   » .دن بهتـر اسـت  اگر وضع مرد در قبال زن خود چنين است، پس ازدواج نكر        «: آنها جواب مي دهند   » .است

زيرا بعضي خواجه اند، از آن رو كه در شكم مادر . همه نمي توانند اين كالم را بپديرند، مگر كساني كه به ايشان عطا شده باشد   «
 چنين متولد شده اند؛ بعضي ديگر به دست مردم مقطوع النسل گشته اند، و برخي نيز به خاطر پادشاهي آسـمان از ازدواج چـشم                

  ».هركه مي تواند اين را بپذيرد، بگذار چنين كند. مي پوشند
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 سالومون به مرگ پسرش   رحمانة   تصميم بي . ملخ هرگز آن شب را فراموش نكرده بود       
  .زاك ختم شده بود، اما به تولد ملخ منجر شده بود

  .  ها بايد بميرن كه بقيه زندگي كنن بعضي
وقتي نور چراغ باالي سر ملخ شروع كرد به رنگ عـوض كـردن، او متوجـه شـد كـه        

وقت رسيدگي بـه    . تداركاتش را تكميل كرد و دوباره از راهرو باال رفت         . وقت است  دير
  . دنياي فاني بودامور
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  همـه چيـز در درجـة سـي و سـه آشـكار              : دويد با خود گفـت     كاترين در حالي كه مي    
در تمام طول شب جواب در مقابل       ! دونم چطور اين هرم رو دگرگون كنم       مي. شود مي

  . چشم آنها قرار گرفته بود
  را دنبـال   » حيـاط «الي كـه تابلوهـاي      كاترين و لنگـدان اكنـون تنهـا بودنـد و در حـ             

اكنون، دقيقـا همـانطور كـه    . رفتند كردند با سرعت از ميان پيوست كليسا پيش مي   مي
كشيش وعده داده بود، از كليسا خارج شدند و وارد يك حياط حـصاردار بـسيار بـزرگ          

  .  شدند
ترين از كـا . حياط كليسا يك باغ محصور پنج ضلعي با يك فوارة پسا مدرن برنزي بود  

. انداخت حيـرت كـرد     اينكه جريان آب فواره با چنان صداي بلندي در حياط طنين مي           
  .سپس متوجه شد كه اين صداي فواره نيست

بـرو پـشت اون   ! هليكـوپتر «: وقتي پرتو نوري از باال آسمان شب را شكافت فريـاد زد      
  »!ايوان

ر همين لحظه لنگدان تابش خيره كنندة نورافكن تمام حياط را در بر گرفت و درست د   
و كاترين به آن طرف رسيدند و از زير يك طاق مخروطي وارد تـونلي شـدند كـه بـه            

در همان حال كه در داخل تونل منتظر مانده بودند، هليكوپتر .  بيرون راه داشتچمنزارِ
  . هاي بزرگي شروع به دور زدن كليسا كرد از باالي سرشان گذشت و در قوس

فكـر كـنم گـالووي در مـورد         «: حت تأثير قرار گرفته بود گفـت      كاترين در حالي كه ت    
  گـوش قـوي، چـشم بـد رو جبـران           » .گفـت  كننده راست مـي    شنيدن صداي مالقات  

  . تپيدند هاي او با آهنگ موزوني همزمان با ضربان قلبش مي گوش. كنه مي

www.mybook.ir



 

 

از «: لنگدان در حالي كه كيفش را محكم گرفته بود از ميان گذرگاه پيش رفت و گفت    
  ».اين طرف

. كشيش گالووي يك كليـد و يـك سـري دسـتورالعمل واضـح را بـه آنهـا داده بـود                     
متأسفانه، وقتي به انتهاي تونل كوتاه رسيدند، خود را در حالي يافتند كه توسـط پهنـة            
وسيعي از چمنزار كه در آن لحظه پوشيده از نور هليكوپتر باالي سر بود از مقصدشان                 

  . جدا شده بودند
  ».تونيم بريم اون طرف نمي«: ن گفتكاتري

لنگدان به ساية سياهي اشاره كرد كه در سمت چپ آنها روي            » .نگاه كن ... صبر كن «
شكلي شروع شد و هـر لحظـه         سايه به شكل لكة بي    . چمنزار در حال پديدار شدن بود     

با سرعت بيشتري به آنها نزديك شد و گسترده شد، و بـاالخره خـود را بـه مـستطيل         
  .سياهي تبديل كرد كه دو منار بيش از حد بلند در نوك آن قرار داشتبزرگ 

  ».سردر كليسا جلوي نورافكن رو گرفته«: لنگدان گفت
  » !دارن از جلو فرود ميان«

  »!زود! بدو«. لنگدان دست كاترين را گرفت
ها بود احساس  درون كليسا، كشيش گالووي نوري را جلوي خود احساس كرد كه سال         

هاي جلويي  از دوراهي بزرگ گذشت و از ميان صحن به طرف هشتي و در            . نكرده بود 
، و  شـنيد  مـي   كه اكنون در جلـوي كليـسا قـرار گرفتـه بـود             صداي هليكوپتر را  . رفت

شـد و    نورهاي آن را تصور كرد كه از ميـان پنجـرة گـل شـكل مقـابلش داخـل مـي                    
ا بـه يـاد آورد كـه        روزهـايي ر  . گـستراند  هايي ديدني را در سرتاسر تحصنگاه مي       رنگ
نوري كه به دنياي او تبديل شده بود به طـرزي            فضاي بي . ها را ببيند   توانست رنگ  مي

تـر از هميـشه      االن واضـح  . طعنه آميز چيزهاي زيادي را بـراي او روشـن كـرده بـود             
   .بينم مي

اش به انـدازة هـر انـسان         گالووي را در جواني يك خدا ناميده بودند و در طول زندگي           
قطارانش كه زندگي خـود   گالووي مثل خيلي از هم   .  كليسا را دوست داشته بود     ديگري

او زندگي خود را صرف تالش و  . را به طور جدي وقف خدا كرده بودند خسته شده بود          
  . كوشش در اين راه كرده بود كه صدايش باالتر از غوغاي جهل شنيده شود

  من انتظار چي رو داشتم؟
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 از نـام عيـسي      -هاي آمريكايي  ا تفتيش عقايد، تا سياست    هاي صليبي، ت   از زمان جنگ  
از آغـاز زمـان،     . به عنوان يك متحد در همه نوع ستيزهاي قدرت اسـتفاده شـده بـود              

خبر را جمع كرده بودنـد و        جاهالن هميشه بلندترين فرياد را داشته و مردم غافل و بي          
ا نقل قول از كتاب مقدسي آنها ب. آنها را مجبور به اطاعت از دستورات خود كرده بودند     

آنها تعصب خـود را بـه       . كردند كردند از اميال دنيوي خود دفاع مي       كه آن را درك نمي    
اكنون، بعد از اين همه سال، نوع بشر موفق شده بود          . ستودند عنوان گواه ايمانشان مي   

  . همة چيزهايي را كه زماني در مورد عيسي بسيار زيبا بودند به كلي تباه كند
، مواجهه با نماد رز صـليب اميـد بزرگـي بـه گـالووي داده بـود و او را بـه يـاد                    امشب

شـماري   هاي رزيكروسي كه آنها را به دفعـات بـي          هاي نوشته شده در بيانيه     پيشگويي
  .  بودهخوانده بود و هنوز به خاطر داشت انداخت

رگزيـدگان  تر تنها براي ب    يهو بشريت را با آشكار كردن آن رازهايي كه پيش         : باب يك 
           .بخشد اندوخته بود رهايي مي

  هـاي يـك كتـاب عمـل خواهنـد كـرد و همـة                سراسر جهان طبـق گفتـه     : باب چهار 
    .هاي علم و الهيات صلح خواهند كرد تناقض

آفريند تا رنج و عـذاب نـوع         قبل از پايان دنيا، خدا موجي از نور معنوي مي         : باب هفت 
  .بشر را سبك كند

 از اينكه اين افشا ميسر شود، دنيا بايد مستي جام زهرآلودش را كه با               قبل: باب هشت 
  .زندگي كذب تاك الهيات پر بود از سر خود بيرون كند

اش   و او زندگي   ها پيش راه خود را گم كرده است        دانست كه كليسا از مدت     گالووي مي 
رعت در  اكنون، متوجه شده بود كه زمان بـه سـ         . را وقف تصحيح مسير خود كرده بود      

  . حال نزديك شدن است
  .ترين جا هميشه جلوي چمنزاره تاريك

 CIAآمد مأمور عملياتي     زده فرود مي   هنگاميكه هليكوپتر سيكورسكي روي چمن يخ     
او از روي آن پريد و بـه افـرادش ملحـق    . تورنر سيمكينز روي پاية آن قرار گرفته بود    

هـا   وا برگردد تا مراقب همة خروجيشد و فورا با دست به هليكوپتر اشاره كرد كه به ه      
  .باشد

  .كنه هيچكس اين ساختمون رو ترك نمي
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هـاي ورودي اصـلي    وقتي هليكوپتر دوباره به هوا برخاست، سيمكينز و گروهش از پله    
قبل از اينكه تصميم بگيرد كداميك از شش در را بكوبد، يكي از آنها   . كليسا باال رفتند  

  .باز شد
  »بله؟«: ها گفت ايهاز ميان س  صداي آرامي

شما كـشيش   «. سيمكينز به سختي هيكل خميدة داخل رداي كشيش را تشخيص داد          
  »گالووي هستيد؟

  ».خودم هستم«: پيرمرد جواب داد
  »شما ديدينش؟. گردم من دنبال رابرت لنگدان مي«

. پيرمرد اكنون جلوتر آمد و با چشمان سفيد ترسـناكش بـه سـيمكينز خيـر شـده بـود         
  ».كار به يه معجزه نيازهبراي اين «
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  .وقت داره تموم ميشه
اي كـه    تحليلگر امنيتي نوال كي دچار اضطراب شديدي شده بود و سومين ليوان قهوه            

  . خورد مثل جرياني الكتريكي در درونش جاري شده بود اكنون داشت مي
  .هنوز خبري از ساتو نشده

  ».، نوال هستمOS«: جواب داد. ش زنگ زد و نوال فورا آن را برداشتباالخره، تلفن
  ».ها هستم  از امنيت سيستم1نوال، ريك پريش«

  »چكاري از دستم بر مياد؟. سالم، ريك«. ساتو نيست. نوال پژمرده شد
 ادارة ما ممكنه اطالعاتي در رابطـه بـا چيـزي كـه              -خواستم يه خبري بهت بدم     مي«

  ».كني داشته باشه ر ميامشب داري روش كا
  دونـي مـن امـشب دارم روي چـي كـار             تو از كجا مي   . اش را پايين گذاشت    نوال قهوه 

  »ببخشيد؟ «كنم؟ مي
ديـم، و     آزمايش بتـا انجـام مـي       CIخوام، ما داريم با برنامة       معذرت مي «: پريش گفت 

  ».كنه مدام شمارة ايستگاه كاري تو رو اعالم مي
آژانس اخيرا داشـت قطعـة جديـدي از نـرم افـزار      .  شده بودنوال حاال متوجه منظور او  

كرد كه به منظور ميسر ساختن هشدارهاي بالدرنـگ          را اجرا مي  » يكپارچگي تعاوني «
 در مواقعي كه بر حـسب تـصادف در حـال پـردازش              CIAهاي مختلف    براي سازمان 

ي در دوران تهديـدها   . فيلدهاي اطالعاتي مربوط بـه هـم بودنـد طراحـي شـده بـود              
، كليد خنثي كردن فاجعه اغلب اوقات به اين راحتي بـود كـه يـك                حساستروريستي  

                                                 
1. Rick Parrish   
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داد شخصي در انتهاي راهرو در حال تحليل         كردي كه مثال خبر مي     هشدار دريافت مي  
دانست اين نـرم افـزار       تا جايي كه نوال مي    . همان اطالعاتي است كه به آن نياز داري       

CI       بيشتر يك حواس پرتي از آب درآمده بـود          به جاي اينكه يك كمك واقعي باشد - 
  . نوال اسم آن را مزاحمت مداوم گذاشته بود

او اطمينـان كامـل داشـت كـه         » چي گير آوردي؟  . درسته، يادم رفته بود   «: نوال گفت 
هيچكس ديگري در آن ساختمان از اين بحران خبر ندارد، چه برسد به اينكه روي آن        

كه نوال امشب انجام داده بود يـك تحقيـق تـاريخي            ي  ا  تنها كار كامپيوتري  . كار كند 
با اين وجود، او متعهـد بـه انجـام          . راجع به مباحث محرمانة فراماسوني براي ساتو بود       

  .اين بازي بود
نباشه، ولي ما امشب جلوي يه هكر رو گرفتيم،   خب، ممكنه چيز مهمي«: پريش گفت 

  ».تقسيم كنيما تو  بوكنه كه اطالعات ر  مدام پيشنهاد ميCIو برنامة 
  ».كنم گوش مي«. اش نوشيد اي از قهوه جرعهيه هكر؟ 

حدود يه ساعت پيش يه نفر به اسم زوبيانيس رو كه سـعي داشـت بـه          «: پريش گفت 
ايـن شـخص   . هاي پايگاه دادة داخلي ما دسترسي پيدا كنه گير انـداختيم        يكي از فايل  

 بهش پول دادن كه به اين فايل دونه چرا ميگه براي اين كار استخدامش كردن و نمي      
  ». بودهCIAخاص دسترسي پيدا كنه يا حتي روي سرور 

  ».خيلي خب«
 همـون   -اما مسئلة عجيب اينـه    . كار بازجوييش رو تموم كرديم، و هيچ گناهي نداره        «

فايلي كه اون به دنبالش بود امشب قبل از اون هم توسـط موتـور جـستجوي داخلـي          
رسه يه نفر توي سيستم مـا نفـوذ كـرده، يـه جـستجوي                به نظر مي  . نشون داده شده  

. كلمات كليدي مشخص رو اجرا كرده، و يه مـتن ويـرايش شـده رو بـه دسـت آورده                   
و به خصوص يكيشون    . ي كه به كار بردن واقعا عجيبن      ا  مسئله اينه كه كلمات كليدي    

ي هـر    يكي كه برا   - اونو به عنوان يه مطابقت با اولويت باال نشون داد          CIهست كه   
 بـه   سـمبولون ... كلمةتا حاال   تو  «. مكث كرد » .دو دستة اطالعاتمون منحصر به فرده     

  »گوشت خورده؟
  .نوال يكدفعه راست نشست و قهوه روي ميزش ريخت

  »-هرم، مدخل. كلمات كليدي ديگه هم به همين اندازه عجيبن«: پريش ادامه داد
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و هر چي داري با خودت .  اينجازود بيا «: كرد گفت  نوال در حالي كه ميزش را پاك مي       
  »!بيار

  »يعني اين كلمات مفهومي براي تو دارن؟«
  »!همين حاال«
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  89فصل 
  

دانشگاه كليسا يك عمارت پربراز قلعه مانند است كه ديوار به ديوار كليساي ملّي قرار               
واشنگتن به آن داده بود،   دانشگاه واعظان، اسمي كه در ابتدا اولين اسقف         . گرفته است 

. به منظور تأمين تحصيالت مداوم براي روحانيون بعد از انتصابشان تأسيس شده بـود             
هاي گوناگوني را در زمينة الهيات، عدالت سراسري، شفا، و           امروزه، اين دانشگاه برنامه   

  .كند روحانيت عرضه مي
ده از كليـد گـالووي وارد       لنگدان و كاترين به سرعت طول چمنزار را پيموده و با استفا           

ــده و      ــرواز درآم ــه پ ــسا ب ــراز كلي ــر ف ــوپتر ب ــه هليك ــان لحظ ــد و در هم ــده بودن   ش
اكنون، در حالي كه نفس نفس زنان در        . هايش شب را به روز تبديل كرده بود        نورافكن

ها به اندازة كـافي نـور        پنجره. داخل سرسرا ايستاده بودند به دور و بر خود نگاه كردند          
هـا و لـو دادن جـاي         كردند و لنگدان هيچ دليلي براي روشن كـردن چـراغ           فراهم مي 

گذشتند، از   وقتي از سرسراي مركزي مي    . ديد خودشان به هليكوپتر باالي سرشان نمي     
هـاي جلـسه     هـاي درس، و سـالن      هـاي كنفـرانس، كـالس      اي از سالن   كنار مجموعه 

ئوگوتيـك دانـشگاه ييـل     هـاي ن   ساختمانين فضاي داخلي لنگدان را به ياد        ا. گذشتند
تجمـل   كننده، و در عين حال از داخل به طرز عجيبـي بـي    كه از بيرون خيره  -انداخت

  .بودند و طوري بازسازي شده بودند كه تحمل رفت و آمدهاي سنگين را داشته باشند
  ».اون پايين«: كاترين به انتهاي راهرو اشاره كرد و گفت

رايش آشـكار شـده بـود بـا لنگـدان در ميـان              كاترين هنوز چيزي را كه دربارة هرم ب       
نگذاشته بود، اما اشاره به اسم آيزاكوس نيوتونوس جرقـة آن را در ذهـنش بـه وجـود       

تنها چيزي كه كاترين به هنگام گذشتن از چمنزار گفته بـود ايـن بـود كـه     . آورده بود 
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نياز داشـت،   او معتقد بود كه آنچه      . شد با استفاده از علم ساده دگرگون كرد        هرم را مي  
دانست كاترين بـه چـه چيـزي نيـاز           لنگدان نمي . شد احتماال در اين ساختمان پيدا مي     

دارد يا خيال دارد چطور قطعة جامدي از گرانيت يا طال را دگرگون كند، اما با توجه به             
اينكه شاهد تغيير شكل يك مكعب به يك صليب رزيكروسي شده بود، مايل بـود بـه                 

  .باشدحرف او ايمان داشته 
  . خواست نديده بود ظاهرا آنچه را مي. آنها به انتهاي راهرو رسيدند و كاترين اخم كرد

  »گفتي اين ساختمون خوابگاه داره؟«
  ».هاي اقامتي آره، براي كنفرانس«
  »اي اين اطراف داشته باشن، مگه نه؟  يه آشپزخونهبايدپس «
   »؟گرسنته«

  ».خوام مايشگاه مينه، يه آز«: كاترين به او اخم كرد و گفت
  . رو به بااليي را با نمادي اميدبخش از دور ديدلنگدان پلكانِ. خواي معلومه كه مي

  .     پيكتوگرام محبوب آمريكا
  
  

  
  
  

 يـك عالمـه ظـرف اسـتيل ضـد زنـگ و       - ظاهري صنعتي داشت  ،آشپزخانة زيرزمين 
سـاخته  هـاي بـزرگ       كه معلوم بود به خـاطر آشـپزي بـراي گـروه            -هاي بزرگ  كاسه
. هـا را روشـن كـرد       كـاترين در را بـست و چـراغ        . آشـپزخانه پنجـره نداشـت     . اند شده
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هاي دور و بر دنبـال       او در ميان قفسه   . هاي تهويه به طور خودكار روشن شدند       دستگاه
  » .رابرت، اگه ميشه هرم رو بذار روي سكو«: گفت. آنچه كه الزم داشت گشت

گيـرد،    دستور مـي   1زي است كه از دنيل بوالد     كرد آشپز كارآمو   لنگدان كه احساس مي   
وقتي اين  . فرمانبردارانه هرم را از كيفش درآورد و سرپوش طاليي را روي آن قرار داد             

  . كار را انجام داد، كاترين مشغول پر كردن ديگ بزرگي با شير آب داغ بود
  »و برام بياري كنار بخاري؟ميشه لطفا اين«

ت و كاترين اجاق گازسوز را روشن كرد و شعلة آن           لنگدان ديگ را روي بخاري گذاش     
  .را زياد كرد

  »پزيم؟ داريم خرچنگ مي«: لنگدان با اميدواري گفت
، ايـن ديـگ     بگـم   اطـالع  محـض و  . كنـيم  نه، داريم كيمياگري مي   . خيلي بامزه بود  «

دار كـه آن را از روي ديـگ         به طرف يك صافي سوراخ    » .، نه ديگ خرچنگ   پاستاست
  .و روي سكو در كنار هرم گذاشته بود اشاره كردبرداشته بود 

كنـه ايـن هـرم رو كـشف رمـز            اونوقت پختن پاستا كمكمون مـي     « .من چقدر احمقم  
  »كنيم؟

همونطـور كـه مطمئـنم      «: كاترين اين حرف او را ناديده گرفت و با لحني جدي گفت           
 به عنوان   ها درجة سي و سه رو      دوني، يه دليل تاريخي و نمادين داره كه فرماسون         مي

  ».باالترين درجة خودشون انتخاب كردن
در زمان فيثاغورث، يعني شش قرن قبل از ميالد مسيح، سنت           » .البته«: لنگدان گفت 

ايـن عـدد    . عددشناسي، عدد سي و سه را به عنوان باالترينِ اعداد اصلي اعـالم كـرد              
ها و جاهاي  وناين سنت در ميان فراماس  . ترين رقم و نمايانگر حقيقت الهي بود       مقدس

ها آموخته شده بود كـه عيـسي در سـن            تصادفي نبود كه به مسيحي    . ديگر باقي ماند  
ي در اين ا سي و سه سالگي به صليب كشيده شده است، هرچند مدرك تاريخي واقعي           

شد يوسـف موقـع ازدواج بـا مـريم           تصادفي هم نبود كه گفته مي     . مورد در دست نبود   
، يا اينكه عيسي سي و سـه معجـزه انجـام داده، يـا               باكره سي و سه سال داشته است      

                                                 
1 . Daniel Boulud و صاحب رستوران هايي در نيويورك، الس وگاس، پالم بيچ، 1955 آشپز معروف فرانسوي متولد سال 

 .ميامي، ونكوور، و پكن
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اينكه در كتاب پيدايش سي و سه بار به اسم خدا اشاره شده است، يا اينكه، در اسالم،                  
  .همة ساكنين بهشت براي هميشه سي و سه ساله بودند

  ».هاي مرموز يه عدد مقدسه سي و سه در خيلي از سنت«: كاترين گفت
  . ها چه ربطي به ديگ پاستا دارند دانست كه اين لنگدان هنوز نمي» .درسته«
پس نبايد برات تعجبي داشته باشه كه يه كيمياگر، رزيكروسـي، و متـصوف قـديمي                «

  ». سي و سه رو يه عدد مخصوص در نظر گرفتههممثل آيزاك نيوتن 
نيوتن خيلي سرش تـو كـار عددشناسـي،         . مطمئنم كه همينطوره  «: لنگدان جواب داد  

  »-ستاره شناسي بوده، اما اينا چهپيشگويي، و 
  ».همه چيز در درجة سي و سه آشكار ميشه«

سپس دوباره بـه ديـگ   . لنگدان انگشتر پيتر را از جيبش درآورد و حكاكي آن را خواند          
  ». كرديگيجخوام، تو منو  معذرت مي«. آب نگاه كرد

درجـة  بـه  » درجـة سـي و سـه   «كـرديم   رابرت، تا چند ساعت قبل، همة ما فكر مي        «
كنه، ولـي بـا اينحـال وقتـي اون انگـشتر رو سـي و سـه درجـه                     فراماسوني اشاره مي  

در اون لحظـه، متوجـه      . چرخونديم، مكعب تغييرشكل داد و يه صليب رو آشكار كـرد          
  ».اي به كار رفته  به معني ديگهدرجهشديم كه كلمة 

  ».درجات قوس. آره«
  ». هم دارهسومي معني درجهولي . دقيقا«

  ».دما«. به ديگ آب روي بخاري نگاه كردلنگدان 
همه چيز در درجة سي     «. تمام شب درست جلوي چشممون بود     ! دقيقا«: كاترين گفت 

ممكنه يه  ... اگه دماي اين هرم رو به درجة سي و سه برسونيم          » .شود و سه آشكار مي   
  ».چيزي رو آشكار كنه

هوش است، ولي بـا ايـن       دانست كه كاترين سالومون به طرزي استثنايي با        لنگدان مي 
اگـه اشـتباه    «. انداخت تر را از قلم مي     رسيد او داشت يك نكتة بديهي      وجود به نظر مي   

بهتـر نيـست هـرم رو بـذاريم تـوي           . كننده است  نكنم، درجة سي و سه تقريبا منجمد      
  »فريزر؟
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 پيـروي كنـيم كـه توسـط رزيكروسـي و            دسـتوري اگه بخوايم از    «. كاترين لبخند زد  
 امـضا  Jeova Sanctus Unusهـاش رو بـا    رگي نوشته شده كه نوشـته كيمياگر بز

  ».كرد، نه مي
  نوشته؟  ميدستور آشپزيآيزاكوس نيوتونوس 

 كاتـاليزور كيميـايي بنياديـه، و هميـشه هـم بـا فارنهايـت و سلـسيوس                   دمارابرت،  «
 هـم داريـم، كـه يكيـشون         تـري  قديميهاي دماي خيلي     مقياس. شد گيري نمي  اندازه

  »-يزاكتوسط آ
  .لنگدان متوجه شد كه حق با اوست» !مقياس نيوتن«
  گيـري دمـا رو كـه كـال بـر اسـاس              آيـزاك نيـوتن بـه كلـي يـه نظـام انـدازه             ! بله«

 و اسـمش رو     دماي ذوب يخ نقطة پايـة نيـوتن بـود         . هاي طبيعي بود ابداع كرد     پديده
ي رو  ا فكر كنم بتوني حدس بزنـي چـه درجـه         «. مكث كرد » .گذاشت» درجة صفرم «

  » سلطان همة فرايندهاي كيميايي؟-براي آب جوش تعيين كرد
  ».سي و سه«
در مقياس نيوتن، دماي آب جوش سي و سه درجه          . درجة سي و سه   ! بله، سي و سه   «

منظـورم  . يادمه يه بار از برادرم پرسيدم كه چرا نيوتن اين عدد رو انتخاب كرده             . است
تـرين فراينـد     آب جـوش بنيـادي    . رسـيد  اينه كه اين عدد خيلي تصادفي به نظـر مـي          

كيمياييه، و اون سي و سه رو انتخاب كرد؟ چرا صد رو انتخاب نكـرد؟ چـرا يـه چيـز                     
 براي يه متصوف مثـل آيـزاك نيـوتن، هـيچ             انتخاب نكرد؟ پيتر توضيح داد كه      زيباتر

  ».عددي از سي و سه زيباتر نبوده
اهي به ديگ آب و بعد به هرم       لنگدان نگ . شود همه چيز در درجة سي و سه آشكار مي        

يعنـي واقعـا    . كاترين، اين هرم از گرانيت خالص و طالي خالص سـاخته شـده            «. كرد
  »كني آب جوش اونقدري داغ هست كه اونو دگرگون كنه؟ فكر مي

خبـر   دانـد كـه او از آن بـي         لبخندِ روي چهرة كاترين به لنگدان فهماند كه چيزي مي         
اش  ت سكو رفت، هرم گرانيت را با سـرپوش طاليـي          كاترين با اطمينان به سم    . است

سپس با احتياط آن را داخل آب جوش فرو         . بلند كرد، و آن را در داخل صافي گذاشت        
  ».بيا بفهميم«. كرد

www.mybook.ir



 

 

 هليكوپتر را در حالت توقف خودكار نگه داشت و          CIAدر باالي كليساي ملّي، خلبان      
 تـصويربرداري   .شـه  يـده نمـي   هيچ جنبشي د  . محيط ساختمان و حياط را بررسي كرد      

دانست كه گروه در آن      توانست به سنگ كليسا نفوذ كند و بنابراين نمي         حرارتي او نمي  
كـرد از سـاختمان خـارج        داخل در حال انجام چه كاري است، اما اگر كسي سعي مـي            

  .كرد شود، تصوير حرارتي آن را مشخص مي
  ردياب كه طبق همان قاعـدة      . سي ثانيه بعد بود كه يك حسگر حرارتي به صدا درآمد          

. كرد، يك اختالف دماي قوي را تشخيص داده بود         هاي امنيتي خانگي كار مي      سيستم
اين معموال به اين معني بود كه پيكر يك انسان در حال عبور از فضايي سـرد اسـت،                   
  . اما آنچـه كـه روي مـانيتور پديـدار شـد چيـزي بيـشتر از يـك تـودة حرارتـي بـود                        

دريچة . خلبان منشأ آن را پيدا كرد     . وزيد داغ بود كه در طول چمنزار مي      اي هواي    تكه
  .فعالي بود كه در كنار دانشگاه كليسا قرار داشت

يه . ديد هاي دما مي     او هميشه از اين جور افت      .نيست  احتماال چيز مهمي  : با خود گفت  
خواست دور بزند،     بهرحال، وقتي كه ديگر مي     .شوره پزه يا ظرف مي    نفر يا داره غذا مي    

هيچ ماشيني در پاركينگ نبود و هيچ چراغـي در هـيچ جـاي              . متوجه چيز عجيبي شد   
  . ساختمان روشن نبود

سـيم بـه     سپس بـا بـي    .  نگاه كرد  UH-60او مدتي طوالني به سيستم تصويربرداري       
  »...نيست، ولي  سيمكينز، احتماال چيز مهمي«: رهبر گروهش گفت

  
  .كرد كه خيلي هوشمندانه است نگدان بايد تصديق ميل» .مقياس دماي گداخته«

. شـن  مواد مختلف در دماهاي مختلف گداخته مي      . اين علمِ ساده است   «: كاترين گفت 
  ».كنه علوم هميشه از اين عالئم استفاده مي. گيم عالئم حرارتي ما بهشون مي

ي آب جوش   هايي از بخار رو    كم حلقه  كم. لنگدان به هرم و سرپوش زير آب نگاه كرد        
به ساعتش نگـاه كـرد و قلـبش بـه           . كرد پديدار شد، هرچند او احساس اميدواري نمي      

تو معتقدي وقتي دماي اين باال بره يه چيزي اينجا نـوراني            «.  شب 11:45: تپش افتاد 
  » ميشه؟

گداختگي علتش حرارته، و    . ها هست  فرق بزرگي بين اين   . گداخته. نوراني نه، رابرت  «
  هـا رو آب     مـثال، وقتـي توليدكننـدگان فـوالد، گداختـه         . ده خ مي در دماي مشخصي ر   
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دن، يه شبكه توري رو با يه پوشش شفاف كه در دماي هدف مشخـصي گداختـه                  مي
يـه انگـشتر حرارتـي رو در      . ميشه ميندازن روي اونا تا وقتي فوالد گداخته شد بفهمن         

كنـه بـه رنـگ       مـي كني، از روي دماي بدن شـروع         همينكه اونو دستت مي   . نظر بگير 
  ».عوض كردن

گر براي يـه جعبـه       و كه يه صنعت   اين! م در قرن نوزدهم ساخته شده     كاترين، اين هر  «
  »كنم، اما به كار بردن يه جور پوشش حرارتي شفاف؟ لوالي مخفي بسازه درك مي

  كــامال «: كــرد گفــت كــاترين در حــالي كــه اميدوارانــه بــه هــرم زيــر آب نگــاه مــي
هاي حرارتي   گران قديم هميشه از فسفرهاي آلي به عنوان عالمت        كيميا. امكان پذيره 
» -هـا  دادن، و حتي مـصري     ها آتش بازي رنگارنگ انجام مي      چيني. كردن استفاده مي 

  . كاترين يكدفعه حرف خود را قطع كرد و با جديت به آب جوش نگاه كرد
. چيـزي نديـد   لنگدان نگاه او را به درون آب متالطم دنبال كـرد امـا اصـال                » چيه؟«

ناگهان برگشت و از . كاترين به جلو خم شد و با جديت بيشتري به درون آب نگاه كرد 
  . ميان آشپزخانه به سمت در دويد

  »كجا داري ميري؟«: لنگدان فرياد زد
هـا و دسـتگاه      چـراغ . كاترين در كنار كليد برق آشپزخانه ايستاد و آن را خاموش كـرد            

لنگدان به سمت   . ر تاريكي و سكوت مطلق فرو بردند      تهويه خاموش شدند و اتاق را د      
زماني كه كاترين بـه كنـار       . هرم برگشت و از ميان بخار به سرپوش زير آب نگاه كرد           

  .ديگ برگشت دهان لنگدان از ناباوري باز مانده بود
دقيقا همانطور كه كاترين پيشبيني كرده بود، بخش كوچكي از سرپوش فلزي داشـت              

ـ   حروفـي در حـال پديـدار شـدن  بودنـد و      . كـرد  ه درخـشيدن مـي  در زير آب شروع ب
  . شدند تر مي رفت درخشان همچنانكه دماي آب باالتر مي

  »!متن«: كاترين به نجوا گفت
كلمات درخشاني درسـت در زيـر حكـاكي روي          . لنگدان، مات و مبهوت سر تكان داد      
باشـد و هرچنـد    رسيد فقط سـه كلمـه        به نظر مي  . سرپوش در حال پديدار شدن بودند     

توانست كلمات را بخواند، با خود فكـر كـرد  كـه شـايد آنهـا همـة                    لنگدان هنوز نمي  
هـرم  : گالووي به آنها گفته بـود     . چيزهايي را كه امشب به دنبال آن بودند آشكار كنند         

تـر شـدند،      وقتي حروف درخـشان    .كنه يه نقشة واقعيه، و به يه مكان واقعي اشاره مي         
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سرپوش اكنون  . كم از جوش و خروش باز ايستاد       وش كرد و آب كم    كاترين گاز را خام   
  .شد در زير سطح آرام آب به خوبي ديده مي
  .سه كلمة درخشان به وضوح خوانا بودند
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در نور ضعيف آشپزخانة دانشگاه كليسا، لنگدان و كاترين بـاالي سـر ديـگ ايـستاده                  
در كنـارة سـرپوش     . تغييرشكل يافتة زيـر آب خيـره شـده بودنـد          بودند و به سرپوش     
  .درخشيد اي مي طاليي، متن گداخته

دانـست   او مـي . لنگدان در حالي كه چشمان خود را باور نداشت متن درخشان را خواند    
اما هرگز تـصور نكـرده      ... كند  مشخص را آشكار مي    مكانكه شايعه شده بود كه هرم       

  .شخص باشد ماينقدربود كه آن مكان 
  

Eight Franklin Square1  
  

  ».آدرس يه خيابون«: لنگدان زير لب گفت
  دونـم چـي اونجاسـت، تـو         مـن نمـي   «. كاترين هم به اندازة او شگفت زده شده بـود         

  »دوني؟ مي
دانست كه ميدان فرانكلين يكـي از        او مي . نفي تكان داد  ملنگدان سرش را به عالمت      

به نوك سرپوش   .  اما با آدرس آن آشنايي نداشت      تر واشنگتن است،   هاي قديمي  بخش
  .نگاه كرد و از باال به پايين خواند و تمام متن را فهميد

                                                 
 شمارة هشت ميدان فرانكلين .  1
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The 

secret hides 
within The Order 

Eight Franklin Square1 
 

  يه جور فرقه توي ميدون فرانكلينه؟
   ساختموني هست كه مدخل يه پلكان مارپيچ رو پنهان كنه؟

  اقع چيزي در آن آدرس مـدفون شـده بـود چـه نـه، لنگـدان چيـزي        بهرحال چه در و 
مسئلة مهم در حال حاضر اين بود كه او و كـاترين هـرم را كـشف رمـز                    . دانست نمي

كرده بودند و اكنون اطالعاتي را كه براي مذاكرة آزادي پيتر نيـاز داشـتند بـه دسـت                   
  . آورده بودند

  .ولي ديگه يه كم دير شده
داد كـه آنهـا كمتـر از ده           ساعت ميكي ماوس لنگدان نشان مـي       هاي درخشان   عقربه

  .دقيقه وقت دارند
همـين  . تمـاس رو بگيـر    «: كاترين به تلفني روي ديوار آشپزخانه اشاره كـرد و گفـت           

  »!حاال
  .زده كرده بود و او خود را مردد يافت فرا رسيدن ناگهاني اين لحظه لنگدان را وحشت

  »از اين بابت مطمئنيم؟«
  ».طمئنِ مطمئنممن م«
  ».گم تا زماني كه ندونيم پيتر زنده است چيزي بهش نمي«
  »شماره رو يادته، درسته؟. البته كه نه«

گوشي را برداشت و شمارة تلفن      . لنگدان سر تكان داد و به طرف تلفن آشپزخانه رفت         
كاترين به طرف او رفت و سرش را نزديـك سـر او قـرار داد تـا                  . همراه مرد را گرفت   

وقتي خط شروع به بـوق زدن كـرد، لنگـدان خـودش را بـراي نجـواي                  . اند بشنود بتو
  . آور مردي كه امشب او را فريب داده بود آماده كرد وهم

  .سرانجام، تماس برقرار شد
                                                 

  .ن شده است، شمارة هشت ميدان فرانكلين راز در درون  فرقه پنها. 1
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فقط صداي نفـس كـشيدني در      . آمد صدايي نمي . ي در كار نبود   ا  هرچند كه احوالپرسي  
  . آمد آن سوي خط مي

خـواي دارم،   من اطالعاتي رو كه مي«. بعد سرانجام صحبت كردلنگدان منتظر ماند و    
  ».خوايش، بايد پيتر رو به ما بدي اما اگه مي

  »شما؟«: صداي زني جواب داد
يك لحظه فكر كرد شماره »  كي هستيد؟ شما. رابرت لنگدان «: گفت. لنگدان جا خورد  

  .  را اشتباهي گرفته است
  ».خواد ؟ يه نفر اينجاست كه شما رو ميانهاسم شما لنگد«: زن با لحن متعجبي گفت

  » هستيد؟كيببخشيد، شما  «چي؟
شايد شـما بتونيـد   «. لرزيد مي  صدايش كمي» . از امنيت ارجح1افسر ِپيج مونتگومري  «

هـايتز     در كالورامـا 911حدود يه ساعت پيش، همكار من به تماس        . به ما كمك كنيد   
 م ارتباطم رو با اون از دست دادممن تما. يرياحتماال به خاطر يه گروگانگ    ... جواب داد 

مـا  . و بنابراين با نيروي پشتيباني تماس گرفتم و اومدم كه محل اقامت رو چك كـنم           
صاحب خونه رفتـه بـود و بنـابراين     . همكارمون رو مرده توي حيات خلوت پيدا كرديم       

  »-زد، و من يه تلفن همراه روي ميز راهرو داشت زنگ مي. وارد خونه شديم
  »شما االن داخليد؟«: لنگدان پرسيد

ببخـشيد اگـه اينطـوري    . بي بـود انعام خو... 911بله، و انعام   «: زن با لكنت زبان گفت    
زنم، آخه همكارم مرده، و مردي رو كه بر خالف ميلش اينجا نگهش داشـته           ميحرف  

ـ   . كنيم  و االن داريم روش كار مي      توي وضعيت بديه  . بودن پيدا كرديم   ه همش راجع ب
  ». يكي به اسم لنگدان و يكي به اسم كاترين-پرسيد دو نفر مي

! اون بـرادر منـه    «: كاترين سرش را به سر لنگدان چسباند و در داخـل گوشـي گفـت              
  »!اون حالش خوبه؟!  رو من گرفتم911تماس 

دسـت  . اون تـوي وضـعيت بديـه      ... راسـتش، خـانم، اون    «: خش كرد  صداي زن خش  
  »...راستش قطع شده

  »!خوام باهاش صحبت كنم كنم، مي خواهش مي«:  با اصرار گفتكاترين

                                                 
1. Paige Montgomery   
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اگه جايي در   . يه بار به هوش مياد يه بار از هوش ميره         . كنن فعال دارن روش كار مي    «
خـواد شـما رو      معلومـه كـه مـي     . اين نزديكي هستيد، بايد خودتون رو برسونيد اينجـا        

  ».ببينه
  »!له داريمما حدود شش دقيقه با اونجا فاص«: كاترين گفت

در زمينه شنيده شـد و سـپس زن           صداي مبهمي » .كنم عجله كنيد   پس پيشنهاد مي  «
وقتي رسيديد باهاتون حـرف     . ببخشيد، مثل اينكه باهام كار دارن     «. روي خط برگشت  

  ».زنم مي
  .تلفن قطع شد
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هاي زيرزمين باال رفتنـد و        ز پله در داخل دانشگاه كليسا، لنگدان و كاترين به سرعت ا         
هـاي   آنها ديگر صداي پـره    . به دنبال خروجي با شتاب از راهروي تاريكي پايين رفتند         

شنيدند و لنگدان اميدوار بـود بتواننـد بـدون ديـده             هليكوپتر را در باالي سر خود نمي      
  .دا كنندهايتز پي  شدن از آنجا خارج شوند و براي ديدن پيتر راهشان را به كالوراما

  .اون زنده است. اونا پيداش كردن
سي ثانيه قبل، وقتي تماسشان را با نگهبان امنيتي زن قطع كرده بودنـد، كـاترين بـا                  

وقتـي آن  . شد از داخل آب درآورده بود عجله هرم و سرپوش را كه بخار از آن بلند مي  
مايي را كه از اكنون لنگدان گر. چكيد را داخل كيف لنگدان گذاشت هنوز آب از آن مي 

  .كرد گذشت احساس مي درون چرم مي
شور و هيجاني كه از يافتن پيتر به آنهـا دسـت داده بـود موقتـا مـتن درخـشان روي                      

 اما همينكـه بـه نـزد        - شمارة هشت ميدان فرانكلين      -سرپوش را از ياد آنها برده بود      
  .رسيدند وقت براي آن داشتند پيتر مي

سمت پيچيدند، كاترين سـر جـايش ايـستاد و بـه اتـاق              ها به يك      وقتي در باالي پله   
از پشت پنجرة شاه نشين، لنگدان هليكوپتر سياه        . نشيمني در آنسوي راهرو اشاره كرد     

خلباني كنار آن ايستاده بود و رويـش        . براقي را ديد كه ساكت روي چمنزار نشسته بود        
هاي تيره هم كنار آن      يك اسكاالد سياه با شيشه    . زد سيم حرف مي   آنطرف بود و با بي    

  . پارك شده بود
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لنگدان و كاترين در حالي كه در ميان سايه قرار گرفته بودند وارد اتاق نشيمن شدند و             
. توانند بقية گروه عمليـاتي را ببيننـد        از پنجره به بيرون نگاه كردند تا ببينند كه آيا مي          
  . خوشبختانه، چمنزار بيرون كليساي ملّي خالي بود

  ».بايد داخل كليسا باشن«: تلنگدان گف
  ».نيستن«: از پشت سر آنها گفت  صداي بمي

در ميـان   . لنگدان و كاترين هر دو با هم برگشتند تا ببيند چه كسي حـرف زده اسـت                
هـاي ليـزردار خـود را روي آنهـا نـشانه              درگاه اتاق نشيمن، دو پيكر سياهپوش تفنگ      

  . خورد اش تكان مي ديد كه روي سينه لنگدان نقطة سرخ تابناكي را مي. گرفته بودند
» .بينمـت خوشـحالم، پروفـسور      از اينكه دوباره مي   «: صداي گوشخراش آشنايي گفت   

 ساتو به راحتي از ميان آنهـا درآمـد و طـول             مديرمأمورها كنار رفتند و هيكل كوچك       
امـشب چنـد تـا انتخـاب        «.  را پيمود و مستقيم در مقابل لنگدان ايـستاد          نشيمن سالن
  ».ا بد كرديشديد

اون توي وضعيت بديه، امـا      . هپليس پيتر سالومون رو پيدا كرد     «: لنگدان با قوت گفت   
  »    .همه چيز تموم شد. مونه ميزنده 

وقتي به طرف لنگدان . ساتو اگر هم از پيدا شدن پيتر تعجب كرده بود، آن را بروز نداد    
پروفسور، بهت اطمينـان    «. آمد و در فاصلة چند اينچي او ايستاد چشمانش ثابت بودند          

و اگر هم االن پليس درگير ماجرا شده باشه، . دم اين قضيه به هيچوجه تموم نشده  مي
. همونطور كه قبال هم بهت گفتم، وضعيت شديدا حـساسه  . تر شده  فقط وضعيت جدي  

  ».كردي به هيچوجه نبايد با اون هرم فرار مي
، امـا بايـد     ببريـد تونيد هرم رو      شما مي  .خانم، من بايد برادرم رو ببينم     «: كاترين گفت 

  »-بذاريد
او » ؟ گمونم شما خانم سالومون باشـيد؟      بايد«: ساتو به سمت كاترين چرخيد و گفت      «

رو بـذار     كيف چرمي «. با چشماني آتشين به كاترين خيره شد و بعد به لنگدان رو كرد            
  ».روي ميز

 چرمـي را روي ميـز    كيـف  واش نگـاهي كـرد   لنگدان به يك جفت ليـزر روي سـينه        
مأموري با احتياط نزديك شد، زيپ كيف را باز كرد، و دو طرف آن را از هـم                  . گذاشت

اش را داخـل كيـف       او نـور چـراغ قـوه      . تودة كوچكي از بخار از كيف بيرون زد       . گشود
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اي متحير ماند، و بعد به سمت ساتو سـر تكـان             انداخت، مدتي به آن خيره شد، لحظه      
  .داد

هرم و سرپوش خيس در زير نور چراغ قـوه          .  و به داخل كيف نگاه كرد      ساتو جلو رفت  
ساتو خم شد و خيلي با دقت به سرپوش طاليي نگاه كرد كـه لنگـدان                . درخشيدند مي

  .متوجه شد او آن را فقط در تصوير اشعة ايكس ديده است
  »اين حكاكي مفهومي برات داره؟ راز در درون فرقه پنهان شده است؟«: ساتو پرسيد

  ».ما مطمئن نيستيم، خانم«
  »چرا بخار داغ از هرم بلند ميشه؟«

ما . اين جز فرايند كشف رمز بود . گذاشتيمش توي آب جوش   «: درنگ گفت  كاترين بي 
. كنم اجازه بديد ما بريم برادرم رو ببينيم      گيم، ولي خواهش مي    همه چيز رو به شما مي     

  »-اون وضعيت
  »؟جوشونديدشما هرم رو «: ساتو پرسيد

احتماال هنوز بتونيد   . به سرپوش نگاه كنيد   . چراغ قوه رو خاموش كنيد    «: كاترين گفت 
  ».ببينيد

حتـي از جـايي كـه       .  و ساتو زير سـرپوش زانـو زد        اش را خاموش كرد    مأمور چراغ قوه  
  . درخشد ديد كه هنوز متن روي سرپوش اندكي مي لنگدان ايستاده بود، مي

  »مارة هشت ميدان فرانكلين؟ش«: زده گفت ساتو با لحني شگفت
درجـة سـي و     . اين متن با يه الك تابان يا يه همچين چيزي نوشته شده           . بله، خانم «

  »-سه در واقع
  »خواد؟  چيزيه كه اين يارو مياينو آدرس؟ «: ساتو پرسيد

بله، اون معتقده هرم يه نقشه است كـه جـاي يـه گنجينـة بـزرگ رو              «: لنگدان گفت 
  ».باز كردن رازهاي باستاني يعني كليد -بهش ميگه

هنـوز بـا ايـن مـرد تمـاس       «. اي ناباورانه به سـرپوش نگـاه كـرد         ساتو دوباره با قيافه   
  »؟داديدنگرفتيد؟ اين آدرس رو بهش 

لنگدان آنچه را كه موقع زنگ زدن به تلفن همراه مـرد رخ داده بـود                » .سعي كرديم «
  .برايش شرح داد
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هاي زردش  كرد زبانش را روي دندان   گوش مي  هاي لنگدان  ساتو در حالي كه به حرف     
رسيد آماده است تا به خاطر اين وضعيت خـشمش           با وجودي كه به نظر مي     . كشيد مي

را سر آنها خالي كند، به سمت يكي از مأمورانش رو كرد و با نجـواي آرامـي صـحبت          
  ».توي اس يو ويه. بفرستش داخل«. كرد

  . كردسيمش صحبت  مأمور سر تكان داد و در بي
  »كي رو بفرسته داخل؟«: لنگدان گفت

  »!تنها كسي كه اميدواره اين هرج و مرجي رو كه تو به وجود آوردي درست كنه«
كدوم هرج و مرج؟ حاال كه پيتر سالمه، همه         «: لنگدان هم متقابال با لحن تندي گفت      

  »-چيز
واستم اينو  خ من مي ! مسئله پيتر نيست  ! بس كن تو رو خدا    «. ساتو از خشم منفجر شد    

 مـن كـار     بـا  بهت بگم، پروفسور، ولي تو ترجيح دادي به جاي اين كـه              كاپيتولتوي  
وقتـي تلفـن   ! حاال يه هرج و مرج خدانشناسانه درست كردي      !  من كار كني   عليهكني،  

كرديم، ارتباطـت رو بـا ايـن         همراهت رو از بين بردي، كه ضمنا، داشتيم رديابيش مي         
 ايـن آدرس    - هر كوفتي كه هـست     - كه آشكار كردي   و اين آدرسي  . مرد قطع كردي  

خواستم ايـن بـازي رو انجـام         ازت مي . تنها شانسمون براي دستگيري اين ديوونه بود      
  »! تا ما بفهميم توي كدوم جهنمي بگيريمشبديبدي و اين آدرس رو بهش 

  . قبل از اينكه لنگدان بتواند جواب بدهد، ساتو بقية خشمش را متوجه كاترين كرد
كنـه؟ چـرا بـه مـن       دونستي اين رواني كجا زنـدگي مـي        تو مي ! و تو، خانم سالومون   «

بيني كه هر فرصتي رو كه بـراي         نگفتي؟ يه نگهبان رو فرستادي خونة اين مرد؟ نمي        
 باد دادي؟ خوشحالم كه برادرت سالمه، اما بذار اين رو بهت            هدستگيري اون داشتيم ب   

در . پيامدهاش اصال ربطي به خانوادة شما نداره      بگم، ما امشب با بحراني مواجهيم كه        
 بايـد   ت رو گرفته قدرت عظيمـي داره و       مردي كه برادر  . شن سرتاسر دنيا احساس مي   

  ».فورا دستگيرش كنيم
  وقتي او دست از بدگويي برداشت، پيكر بلنـد قامـت و برازنـدة وارن بالمـي از ميـان                    

اله و زخمي و در هم كوبيده بـه نظـر        او مچ . ها پديدار شد و وارد اتاق نشيمن شد        سايه
  .ظاهرا خيلي به او بد گذشته بود... رسيد مي

  »حالت خوبه؟! وارن«: لنگدان بلند شد و گفت
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  ».نه زياد. نه«: او جواب داد
  »!شنيدي؟ پيتر سالمه«

بلـه،  «.  چيز مهـم نبـود     بالمي با حالتي گيج سر تكان داد، طوري كه انگار ديگر هيچ           
  ».خوشحالم. رو شنيدمهاتون   حرفاالن 

  »وارن، چه خبر شده؟«
 آقـاي   فعـال . قيقه ديگه با هم حرف بزنيـد      تونيد يه د   شما پسرا مي  «. ساتو مداخله كرد  

همون كاري كه تمام    . خواد با اين ديوونه تماس بگيره و باهاش گفتگو كنه          بالمي مي 
  ».شب انجام داده

ايـن يـارو   ! كرده  ميگفتگو يارو بالمي امشب داشته با اين«. لنگدان سردرگم شده بود 
  »!اون توي اين ماجرا دخالتي دارهدونه كه  حتي نمي

  .ساتو به بالمي رو كرد و ابروهايش را باال برد
  ».رابرت، متأسفانه امشب كامال باهات روراست نبودم«: بالمي آهي كشيد و گفت

  . لنگدان فقط به او خيره مانده بود
كـردم دارم كـار درسـت رو انجـام      من فكـر مـي  «: فتزده گ اي وحشت بالمي با قيافه  

  »...دم مي
و بهتره هممون دعـا كنـيم كـه         ... خب، حاال كار درست رو انجام ميدي      «: ساتو گفت 

  ».كارمون بگيره
زنگ ساعت ديواري شروع به نواختن كرد و انگار كـه بـه لحـن شـوم سـاتو واقعيـت          

ايـن  «. ن را به طرف بالمي انداخت     ساتو كيسة زيپالكي از اشياء را درآورد و آ        . بخشيد
  »گيره؟ تلفنت عكس مي. هم از وسايلت

  ».بله، خانم«
  ».سرپوش رو بردار. خوبه«

فراماسـوني كـه    .  بود - وارن بالمي  -پيامي كه ملخ دريافت كرده بود از طرف رابطش        
بالمي، مثل لنگـدان،    .  فرستاده بود تا به رابرت لنگدان كمك كند        كاپيتولآن شب به    

است پيتر سالومون زنده برگردد و به ملخ اطمينان داده بود كه به لنگدان كمك               خو مي
تمام شب، ملخ لحظه به لحظه      . كند هرم را به دست بياورد و آن را كشف رمز كند            مي
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هايي را دريافت كرده بود، كه به صـورت خودكـار بـه تلفـن همـراهش ارسـال                    ايميل
  .شدند مي

  .اين يكي بايد جالب باشه: كرد با خود گفت ملخ در حالي كه پيام را باز مي
  

  از طرف وارن بالمي
  از لنگدان جدا شدم

  اما باالخره اطالعاتي رو كه 
  .خواستي به دست آوردم مي

  . مدرك ضميمه شده
   و ب-. زنگ بزنشخص ناقسمتبراي 

   — )jpeg(يك ضميمه —
   زنگ بزن؟شصم ناقسمتبراي : كرد با خود گفت ملخ در حالي كه ضميمه را باز مي

  .ضميمه يك عكس بود
او . وقتي ملخ آن را ديد، نفسي با صداي بلند كشيد و قلبش از هيجان به تـپش افتـاد                  

! اي سـرپوش افـسانه  . كـرد  داشت به يك تصوير كلوزآپ از يك هرم طاليي نگاه مـي  
  . راز در درون فرقه پنهان شده است: حكاكي آراستة آن پيامي اميدبخش  در بر داشت

رسيد كـه    به نظر مي  . زده كرد  ير حكاكي، ملخ اكنون چيزي را ديد كه او را حيرت          در ز 
تابيـد و    او با ناباوري به متني خيره شد كـه بـا نـور ضـعيفي مـي                . درخشد سرپوش مي 

كنـد   هرم فراماسوني خود را دگرگون مي     : متوجه شد كه افسانه به راستي حقيقت دارد       
  .ندتا راز خود را بر فرد شايسته آشكار ك

. و بـرايش هـم مهـم نبـود         دانست چطور اين دگرگوني جادويي رخ داده بود، ملخ نمي        
  متن تابناك دقيقا همانطور كه پيـشبيني شـده بـود، آشـكارا بـه مكـان مشخـصي در               

هـم در     متأسفانه، انگشت نشانة وارن بالمـي  .ميدان فرانكلين . كرد سي اشاره مي   .دي
تراتژيك روي سرپوش قـرار گرفتـه بـود تـا            و به طرزي اس     بود عكس سرپوش افتاده  

  .را بگيرد  جلوي تكه اطالعات مهمي
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The 
secret hides 

within The Order 
 Franklin SquareEight 

 
  . ملخ حاال متوجه منظور بالمي شده بود. زنگ بزنامشخص نقسمتبراي 
د بازي بـسيار     تمام شب با او همكاري كرده بود، اما حاال ترجيح داده بو            كاپيتولمعمار  

  .خطرناكي را شروع كند
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  92فصل 
  

، لنگدان، كاترين، و بالمي در كنـار سـاتو         CIAهاي مراقب چند مأمور مسلح        زير نگاه 
روي ميز جلوي آنها، كيـف چرمـي   .  نشيمن دانشگاه كليسا منتظر مانده بودند  سالندر  

 Eightكلمـات  .  آن بيـرون زده بـود  لنگدان هنوز باز بود و نوك سرپوش طاليـي از 

Franklin Square        اكنون محو شـده بودنـد، طـوري كـه انگـار هيچوقـت وجـود   
  . اند نداشته

كاترين از ساتو خواهش كرده بود به او اجازه بدهد كه برود برادرش را ببيند، اما سـاتو                  
منفـي  در حالي كه نگاهش روي تلفن بالمي ثابت مانده بود فقط سرش را به عالمت                

  . تلفن روي ميز قرار داشت و هنوز زنگ نزده بود. تكان داده بود
ظـاهرا، معمـار در تمـام     گه؟   چرا بالمي فقط حقيقت رو بهم نمي      : لنگدان با خود گفت   

طول شب با گروگانگير پيتر در تماس بوده، و به او اطمينان داده بـود كـه لنگـدان در         
اين يك دروغ بود و تالشي بـود        . حال پشت سر گذاشتن مراحل كشف رمز هرم است        

در حقيقت، بالمي داشت تمـام سـعيش را         . براي اينكه براي پيتر وقت به دست بياورد       
بهرحال، اكنون به   . كرد كرد تا مانع هر كسي شود كه تهديد به افشاي راز هرم مي             مي

او و ساتو اكنون آمـاده بودنـد        . رسيد كه بالمي موضع خود را عوض كرده بود         نظر مي 
  .كه به اميد دستگيري اين مرد راز هرم را به خطر بيندازند

  ، كـورم مـن   ! دستت رو ازم بكش كنـار     «: اي در ميان راهرو فرياد زد      صداي سالخورده 
كشيش گـالووي هنگاميكـه     » !خودم راهم رو توي دانشگاه بلدم     . بي عرضه كه نيستم   

  را روي يـك صـندلي      بـرد و بـه زور او          او را از ميان راهرو پيش مي       CIAيك مأمور   
  . كرد نشاند همچنان با صداي بلند اعتراض مي مي

: گالووي در حالي كه چشمان سفيدش به طور ثابت به جلـو خيـره شـده بودنـد گفـت      
  مگه چند نفر براي بازداشـت يـه پيرمـرد          . كي اينجاست؟ مثل اينكه تعدادتون زياده     «

  »!خوايد؟ با شما هستم مي
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ابرت لنگدان، كاترين سالومون، و برادر فراماسوني شـما         ر. ما هفت نفريم  «: ساتو گفت 
  ».وارن بالمي اينجا هستن

  . گالووي پژمرده شد و همة سر و صدايش از بين رفت
تـوي وضـعيت   . ما حالمون خوبه، و همين االن شنيديم كه پيتر سالمه         «: لنگدان گفت 

  ».بديه، اما پليس پيشش هست
  »-و. خدا رو شكر«: گالووي گفت

صداي تلفن همراه بالمي بود كه      . تق بلندي همه چيز را در اتاق از جا پراند          قصداي ت 
  . همه ساكت شدند. لرزيد روي ميز مي

  » .خودت كه از خطرات خبر داري. خراب نكني. خيلي خب، آقاي بالمي«: ساتو گفت
سپس دستش را دراز كرد و دكمة بلندگو را روشن كرد تـا             . بالمي نفس عميقي كشيد   

  .ا وصل كندتماس ر
  ».بالمي هستم«. با صداي بلند به سمت تلفن روي ميز صحبت كرد

رسيد كه  به نظر مي. خش كرد همان نجواي نفسي آشنا بود       صدايي كه در بلندگو خش    
از نيمه شـب گذشـته، آقـاي        «. كند با يك هندزفري در داخل يك ماشين صحبت مي        

  ».نمخواستم پيتر رو از بدبختيش خالص ك ديگه مي. بالمي
  ».بذار باهاش صحبت كنم«. اي در اتاق به وجود آمد كننده سكوت ناراحت
  ».دست و پا بسته توي صندوق عقبه. كنيم داريم رانندگي مي. نميشه«: مرد جواب داد

لنگدان و كاترين نگاهي رد و بدل كردند و بعد سرهايشان را بـه سـمت همـه تكـان                    
   !ون نيستپيتر ديگه با ا! گه داره چاخان مي. دادند

  .ساتو به بالمي اشاره كرد كه او را بيشتر تحت فشار قرار بدهد
تا زماني كـه ايـن كـار رو نكنـي        . خوام براي زنده بودن پيتر مدرك مي     «: بالمي گفت 

  »-بقية
شـمارة  . با ايـن مـذاكرات وقـت رو تلـف نكـن         . ت به دكتر احتياج داره    ارجمنداستاد  «

  ». بگو، من هم پيتر رو برات ميارم اونجا توي ميدون فرانكلين رو بهمخيابونِ
   »-خوام بهت كه گفتم، مي«

  وگرنه ميزنم كنـار و پيتـر سـالومون همـين االن            ! همين حاال «: مرد با خشم فرياد زد    
  »!ميره مي
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خـواي، بايـد بـا     اگه بقيـة آدرس رو مـي  . گم گوش كن چي مي«: بالمي با قوت گفت 
همينكه پيتـر رو زنـده تحويـل        . انكلين ببين منو توي ميدان فر   .  بازي كني  منقوانين  

  ».گم دادي، من هم شمارة ساختمون رو بهت مي
  » از كجا بدونم كه مقامات رو با خوت نمياري؟«
زندگي پيتـر تنهـا ورقـي نيـست كـه           . تونم خطر نارو زدن به تو رو بپذيرم        چون نمي «

  » .گروئهدونم كه امشب چه چيزي واقعا در  مي. دست توئه
اي به جز خـودت تـوي        دوني اگه بويي ببرم كه كس ديگه       مي«:  تلفن گفت  مرد پشت 

دم و ديگه هيچوقت حتي اثري هـم از پيتـر پيـدا              ميدون فرانكلينه، به راهم ادامه مي     
  ».هات خواهد بود اين كمترينِ نگراني... و البته. كني نمي

 هر چـي رو كـه   وقتي پيتر رو تحويل دادي،    . تنها ميام «: با لحن غمگيني گفت     بالمي
  ».دم خواستي بهت مي

بهـت  . كشه تـا برسـم اونجـا       حداقل بيست دقيقه طول مي    . وسط ميدون «: مرد گفت 
  ».كنم هر چقدر طول كشيد منتظر بموني ميپيشنهاد 

  .تلفن قطع شد
ساتو با صداي بلند شـروع بـه دسـتور          . بالفاصله، جنب و جوشي در اتاق به وجود آمد        

. هايشان را برداشتند و به طرف در راه افتادند         سيم ملياتي بي چندين مأمور ع  . دادن كرد 
  »!بجنبيد! بجنبيد«

نگاه كرد تا يك جور توضيح دربـارة آنچـه            در ميان آن هرج و مرج، لنگدان به بالمي        
 داشـت بـا عجلـه از در بيـرون      داد به او بدهد، اما مرد مسن واقعا امشب داشت رخ مي    

  .رفت مي
  »!بايد بذاريد ما بريم!  بايد برادرم رو ببينممن«: كاترين فرياد زد

  »مفهومه؟. من نبايد هيچ كاري بكنم، خانم سالومون«: ساتو به طرف كاترين رفت
  . كاترين سر جاي خود ماند و با نااميدي به چشمان ريز ساتو نگاه كرد

خانم سالومون، اولويت اول من توقيف مرد توي ميـدون فرانكلينـه، و شـما هـم تـا                   «
ـ  كنم همينجا پيش يكي از افـراد مـن مـي      قعي كه من مأموريتم رو تموم مي      مو . دموني

  ».كنيم اونوقت، و فقط اونوقت، به وضعيت برادرت رسيدگي مي
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  دونم ايـن مـرد دقيقـا كجـا زنـدگي            من مي . مثل اينكه متوجه نيستيد   «: كاترين گفت 
كشه، و اونجا مدركي     ول مي هايتز ط   دقيقا پنج دقيقه تا باالي خيابون كالوراما      ! كنه مي

خوايد اين مسئله رو محرمانه نگـه        تازه، گفتيد كه مي   ! كنه هست كه بهتون كمك مي    
  ».دونه وقتي پيتر حالش خوب بشه به مقامات چي ميگه كسي چه مي. داريد

در . كـرد  هايش را جمع كرد، و ظاهرا داشت به اين حـرف كـاترين فكـر مـي                 ساتو لب 
ساتو اخم كرد و به سمت يكـي از         . تر شروع به چرخيدن كردند    هاي هليكوپ  بيرون، پره 

خانم سالومون و آقاي لنگـدان  . هارتمن، تو اسكاالد رو بردار«: افرادش رو كرد و گفت 
  »مفهومه؟. پيتر سالومون نبايد با هيچ كسي حرف بزنه. هايتز  رو ببر كالوراما

  ».بله، خانم«: مأمور گفت
و نذار اون دو نفر از      . هر چي پيدا كردي بهم بگو     . بزنوقتي رسيديد اونجا بهم زنگ      «

  ».جلوي چشمت دور بشن
هارتمن سريع سري تكـان داد، كليـدهاي اسـكاالد را از جيـبش درآورد، و بـه                    مأمور

   . سمت در راه افتاد
  .كاترين درست پشت سر او بود

ونـم كـه    د مـي . بينمت، پروفسور  به زودي مي  «: ساتو به سمت لنگدان رو كرد و گفت       
فـورا بريـد   .  نيستطور دم كه اين كني من دشمن هستم، اما بهت اطمينان مي    ميفكر  

  ».اين جريان هنوز تموم نشده. پيش پيتر
دسـتانش هـرم    . در يك سمت لنگدان، كشيش گالووي ساكت پشت ميز نشسته بـود           

رده باز لنگدان روي ميز مقابل او قرار داشت پيدا كـ            سنگي را كه هنوز در كيف چرمي      
  . كشيد پيرمرد داشت دستانش را روي سطح گرم سنگ مي. بود

  »پدر، شما هم ميايد پيتر رو ببينيد؟«: لنگدان گفت
گالووي دسـتانش را از روي كيـف برداشـت و     » .شم من فقط باعث كند شدنتون مي     «

مـون   همـه . كـنم  مونم و براي بهبودي پيتر دعا مي       من همينجا مي  «. زيپ آن را بست   
اما وقتي هرم رو به پيتر نشون داديد، ميشه لطفا از طرف            . بعدا صحبت كنيم  تونيم   مي

  » من يه چيزي بهش بگيد؟
  . لنگدان كيف را روي شانة خود انداخت» .البته«
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هرم فراماسوني هميشه رازش    . و بهش بگيد  اين«: ي گلويش را صاف كرد و گفت      گالوو
  ». حفظ كردهمخلصانه... رو
  ».شم متوجه نمي«

  ».فهمه خودش مي. فقط اين رو به پيتر بگيد«.  چشمانش را به هم زدپيرمرد
  .كشيش گالووي بعد از اين حرف سرش را خم كرد و شروع كرد به دعا كردن

كاترين از قبل . لنگدان با حالتي سردرگم او را آنجا تنها گذاشت و با شتاب بيرون رفت    
لنگـدان در   . داد شان مـي   را به مأمور ن    آدرس نشسته بود و     SUVروي صندلي جلوي    

پيكر با سرعت در     صندلي عقب نشست و هنوز در را كامل نبسته بود كه اتومبيل غول            
  .هايتز در سمت شمال رفت  طول چمنزار راه افتاد و به سوي كالوراما
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 و  Kميدان فرانكلين در شمال غربي ربـع كـرة مركـز شـهر واشـنگتن، و در حاشـية                    
هاي تـاريخي زيـادي در ايـن ميـدان قـرار             ساختمان. يابان سيزدهم واقع شده است    خ

 در آن   1ترين آنها مدرسة فرانكلين است كـه الكـساندر گراهـام بـل             دارند، كه برجسته  
  .  ارسال كرد1880سيم دنيا را در سال  اولين پيام بي

ش از   تنـدرويي كـه در عـرض چنـد دقيقـه سـفر             UH-60بر فراز ميدان، هليكـوپتر      
سـاتو در حـالي كـه از     . كليساي ملّي را به پايان رسانده بود از سمت غرب نزديك شد           

دانـست كـه      او مـي   .وقت زياد داريـم   : كرد انديشيد  باال به ميدان زيرپاي خود نگاه مي      
گيـري   بسيار مهم است كه افرادش قبل از رسيدن هدفشان، بدون ديده شدن موضـع             

    .رسه ديگه نميگفت حداقل تا بيست دقيقه . كنند
 شـمارة يـك ميـدان       -به دستور ساتو، خلبان روي سقف بلندترين سـاختمان اطـراف          

 يك ساختمان اداري مرتفع و با ابهت كـه دو منـار طاليـي          -فرانكلين مشهور نشست  
البته اين مانور غيرقانوني بود، اما هليكوپتر فقط چند ثانيـه آنجـا             . روي آن قرار داشت   

همينكـه همـه بيـرون    . ن به زور بام شني آن را لمس كـرده بـود     هاي آ  ماند و پايه   مي
» ارتفاع سكوت«پريدند، خلبان بالفاصله بلند شد و به سمت شرق پيچيد، جايي كه تا            

  . كرد رفت و از باال پشتيبانيِ نامرئي فراهم مي باال مي
اش وسايلـشان را جمـع كننـد و بالمـي را بـراي               ساتو منتظر مانـد تـا تـيم عمليـاتي         

. معمار هنوز از ديدن فايل داخل لپ تاپ ايمن ساتو گـيج بـود             . أموريتش آماده كنند  م
بالمي فـورا منظـور سـاتو را فهميـده بـود و             . مسئلة امنيت مّليه  ... همونطور كه گفتم  

  .كرد اكنون كامال با او همكاري مي
                                                 

1  .Alexander Graham Bell) 1922 -1847 ( دانشمند، مخترع، و مهندس آمريكايي متولد اسكاتلند و مخترع اولين
  تلفن
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  ».همه چيز آماده است، خانم«: مأمور سيمكينز گفت
مي را تا آنسوي بام همراهي كردند و از پلكاني پايين رفتند به دستور ساتو، مأمورها بال   

  .هاي خود بروند و به طرف سطح زمين رفتند تا به سر موقعيت
پـارك مـستطيلي پوشـيده از درخـت         . ساتو به لبة ساختمان رفت و به پايين نگاه كرد         

 تـيم سـاتو كـامال       .پوشش زيادي هـم داريـم     . گرفت پايين، سراسر بلوك را در بر مي      
اگر هدف آنها حضور كـسي را     . فهميد گيري بدون ديده شدن را مي      اهميت يك موضع  
خواست حتي بـه     ساتو نمي ... گرفت از آنجا در برود     كرد و تصميم مي    در آنجا حس مي   

  .آن فكر كند
ساتو دستانش را دور خود پيچيد و پاهـايش را محكـم   . هواي اين باال سرد و پرباد بود  

انـداز بلنـد، ميـدان       از ايـن چـشم    . باد او را از لبة بام نينـدازد       روي زمين نگه داشت تا      
او در  . داد هاي كمتر نشان مي    فرانكلين از آنچه او به ياد داشت كوچكتر، و با ساختمان          

ايـن  . ها شمارة هشت ميدان فرانكلين است      اين فكر بود كه كدام يك از آن ساختمان        
ت كرده بود، كه هر لحظه انتظار خبري        اطالعاتي بود كه از تحليلگر خود نوال درخواس       

  .از او را داشت
هايي در ميان تـاريكي      شدند كه مثل مورچه    و مأموران اكنون در حالي ديده مي        بالمي

درختـي نزديـك    سيمكينز بالمي را در منطقة بي  . شدند  مي پراكندهآن ناحية پر درخت     
وشش طبيعي رفتند و سپس سيمكينز و گروهش به ميان پ   . مركز پارك خلوت قرار داد    

در عرض چند ثانيـه، بالمـي تنهـا شـد و در حـالي كـه از سـرما                    . از نظر پنهان شدند   
  . لرزيد در زير نور تير برقي نزديك مركز پارك شروع به قدم زدن كرد مي

  .ساتو اصال احساس ترحم نكرد
 هايش نفوذ  سيگاري روشن كرد و پك عميقي به آن زد و از گرمايش كه به درون ريه               

او، راضي از اينكه همه چيـز در آن پـايين بـا نظـم و ترتيـب پـيش             . كرد لذت برد   مي
 يكـي از طـرف      -رفت، از كنار لبة بام عقـب رفـت تـا منتظـر دو تماسـش بمانـد                  مي

  . هايتز فرستاده بود  هارتمن، كه او را به كالوراما  تحليلگرش نوال و يكي از طرف مأمور
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قتي اسكاالد به يك سمت پيچيد و چيزي نمانده بـود روي دو تـايرش               و! تر برو  يواش
هـارتمن يـا دوسـت        CIAمأمور  . بلند شود لنگدان صندلي عقب آن را محكم گرفت        

اش را به كاترين نشان بدهد، يا اينكه دستور داشت قبل از             هاي رانندگي  داشت مهارت 
بايست، به مقامات محلي  ه را نمياي به حال بيايد كه آنچ      اينكه پيتر سالومون به اندازه    

  . بگويد به او برسد
بازيِ با سرعت از چراغ قرمز رد شدن در راستة سفارت به اندازة كافي نگراني به وجود       
  آورده بود، اما اكنون داشتند با سرعت از ميان منطقة مـسكوني پـيچ در پـيچ كالورامـا         

ايـن مـرد آمـده بـود بـا فريـاد            كاترين كه ساعاتي قبل به خانة       . رفتند هايتز پيش مي  
  . گفت هارتمن مي  ها را به جهت

رفـت و لنگـدان صـداي        سر هر پيچ، كيف چرمي روي پاي لنگدان عقب و جلـو مـي             
شنيد كه معلوم بود از روي هرم كنده شده است و اكنون در تـه                تق سرپوش را مي    تق

بيند داخل كيف ترسيد سرپوش آسيب ب او كه مي. جنبيد كيفش به اين سو و آن سو مي
هنوز گرم بود، امـا مـتن تابنـاك آن اكنـون محـو و               . را گشت تا اينكه آن را پيدا كرد       

  :اش تبديل شده بود ناپديد شده و به نوشتة اوليه
The secret hides within the order.  

خواست سرپوش را در جيب بغلش بگذارد، متوجه شد كه سـطح             هنگاميكه لنگدان مي  
با حالتي متحير سـعي كـرد      . هاي سفيدي از چيزي پوشيده شده است       زيباي آن با تكه   

اين ديگـه   . مثل پالستيك ... آنها را پاك كند، اما چسبيده بودند و جنس سفتي داشتند          
هـاي سـفيد كـوچكي       ديد كه سطح خود هرم سنگي هم بـا نقطـه           او اكنون مي  چيه؟  
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ن را بـين انگـشتانش       و آ  كنـد لنگدان با نـاخنش يكـي از آنهـا را           . پوشيده شده است  
  . چرخاند

  »موم؟«: يكدفعه گفت
  »چي؟«. كاترين از روي شانه به او نگاه كرد

از كجا ممكنه   . فهمم نمي. هايي از موم روي تمام سطح هرم و سرپوش رو گرفته           ذره«
  » باشه؟اومده

  ».شايد مال چيزي توي كيفت باشه«
  ».كنم فكر نمي«

   شت شيـشة جلـو اشـاره كـرد و رو بـه مـأمور      وقتي از يك نبش پيچيدند، كاترين از پ       
  ».رسيدم! همينه«: هارتمن گفت

هاي گردان يك وسيلة نقلية امنيتي را ديد كه در جادة  لنگدان به جلو نگاه كرد و چراغ     
 را وارد محوطـه     SUVدروازة جاده باز شده بـود و مـأمور          . جلوي خانه پارك شده بود    

هاي داخل روشن بودنـد و درِ جلـويي تـا     راغتمام چ. خانه يك عمارت ديدني بود    . كرد
نيم دوجين اتومبيل به شكل تصادفي در جاده و چمنزار پارك شده بودنـد              . آخر باز بود  

هـاي   ها هنوز روشن بودند و چراغ      بعضي از اتومبيل  . و ظاهرا با عجله هم رسيده بودند      
تابيد و آنهـا    ميدرخشيد، اما يكي از آنها به طور مايل جلويشان همه به سمت خانه مي  

  .را در هنگام وارد شدن عمال كور كرد
ها در كنار يك سواري ترمز كرد كه روي تـابلوي تابنـاكش              هارتمن روي چمن    مأمور

هاي گردان و نورهاي شديد، ديدن را براي آنها سـخت            چراغ. امنيت ارجح : نوشته بود 
  . كرد مي

گدان كيفش را بدون اينكه وقت را    لن. كاترين بالفاصله پياده شد و به طرف خانه دويد        
اش انداخت و از ميان چمنزار آهـسته بـه دنبـال             با بستن زيپ آن تلف كند روي شانه       

. شـد  هايي در داخل خانـه پخـش مـي         صداي حرف زدن  . كاترين به طرف در باز دويد     
 را با صداي جيك جيكـي قفـل كـرد و بـا     SUVهارتمن درِ     پشت سر لنگدان، مأمور   

  . دنبال كردعجله آنها را
هاي ايوان باال رفت، از ميان در اصلي گذشت، و در ميان راهرو              كاترين با عجله از پله    

لنگدان پشت سر او از آستانة در گذشت و كاترين را ديد كه داشت از ميان                . ناپديد شد 
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 سـالن در آن طرف او، يك      . رفت شد و به طرف صداها مي      سرسرا وارد تاالر اصلي مي    
شد كه زني با يك يونيفورم امنيتي در حالي كـه            انتهاي راهرو ديده مي   ناهارخوري در   

  .      پشتش به آنها بود در داخل آن نشسته بود
  »پيتر سالومون كجاست؟! سروان«: كاترين در حال دويدن فرياد زد

لنگدان با سرعت او را دنبال كرد، ولي در همين حال، حركتي غيرمنتظره تـوجهش را                
 نشيمن، ديد كه دروازة جاده در حال        سالنت چپ او، از پشت پنجرة       در سم . جلب كرد 

چيـزي كـه در هنگـام    ... چيز ديگري توجهش را جلب كـرد  . عجيبه. بسته شدن است  
. هاي گردان و پرتوهـاي كوركننـده از نظـر او پنهـان مانـده بـود                 ورود به خاطر چراغ   

ند اصـال شـباهتي بـه    دوجين ماشيني كه به شكل تصادفي در جاده پارك شده بود      نيم
  .هاي پليس و وسايل نقلية اورژانسي كه لنگدان تصور كرده بود هستند نداشتند ماشين

   ؟3يه تلسا رودستر...  ؟2هامر  يه...  ؟1يه مرسدس
شـنود   در آن لحظه، لنگدان همينطور متوجه شد كه صداهاي صحبتي كه در خانه مي             

  .  آمد نيست نشيمن مي سالنچيزي جز سر و صداي تلويزيون كه از سمت 
  »!كاترين، صبر كن«: لنگدان به كندي چرخيد و به سمت انتهاي راهرو فرياد زد

  .اما وقتي چرخيد، ديد كه كاترين ديگر در حال دويدن نيست
  .او در هوا بود

  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

1. Mercedes   
2. Hummer  
3. Telsa roadster  
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  95فصل 
  

  .فهميد اما دليلش را نمي... كند دانست كه دارد سقوط مي كاترين سالومون مي
دويـد كـه ناگهـان      نشيمن مـي  سالن اخل د  از راهرو به سمت نگهبان امنيتيِ      او داشت 

پاهايش در يك مانع نامرئي پيچيده شده بودند و تمام بدنش به سـمت جلـو كـشيده                  
  .شده و به هوا پرت شده بود
  .در اين مورد، يك زمين چوبي سفت...گشت اكنون داشت به زمين برمي

در بـاالي   . دش خارجهايش    و هوا به شدت از ريه      كاترين با شكم به زمين برخورد كرد      
 واژگـون شـد و   سـپس سرش، چوب لباسي سنگيني به شكلي ناپايدار تكـان خـورد و            

زد سـرش را بلنـد    نفس مي در حالي كه هنوز نفس. چيزي نمانده بود به او برخورد كند     
.  كرد اش جم نخورده است حيرت     ديد نگهبان امنيتي زن در صندلي      كرد و از اينكه مي    

رسيد سيم نازكي كه در طول راهرو كشيده شده بـود            تر اينكه به نظر مي     از آن عجيب  
  .به ته چوب لباسي وصل شده است

  ؟...چرا يه نفر بايد
زد و هنگاميكه كاترين بـه يـك پهلـو           لنگدان داشت به سمت او فرياد مي      » !كاترين«

پـشت  ! رابرت. ده است غلتيد و به او نگاه كرد، احساس كرد خون در بدنش منجمد ش            
توانـست   تنها كاري كه مـي . سعي كرد جيغ بزند، اما هنوز نفسش جا نيامده بود        ! سرت

زده لنگدان را تماشا كند كه بـراي كمـك بـه طـرف او         انجام دهد اين بود كه وحشت     
هـارتمن در حـال تلوتلـو خـوردن          دويد و اصال متوجه نبود كه پشت سرش، مأمور         مي

كـرد   هـارتمن در حـالي كـه سـعي مـي         . محكـم گرفتـه اسـت     است و گلوي خـود را       
ي را كه از گردنش بيرون زده بـود بگيـرد از دسـتانش خـون بـه اطـراف                    ا  گوشتي پيچ
  . پاشيد مي

  . وقتي مأمور هارتمن به جلو خم شد، مهاجم به طور كامل ديده شد
  !نه... خداي من
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باسي به تن نداشت، مرد قوي هيكل كه جز يك لباس زير كه شبيه به يك لنگ بود ل            
اش از سـر تـا پـا پوشـيده از            بـدن عـضالني   . ظاهرا در ميان سرسرا قـايم شـده بـود         

شـد و او بـه سـرعت در          درِ جلويي داشت بسته مي    . هاي عجيب و غريب بود     خالكوبي
  .حال دويدن به دنبال لنگدان بود

ن لنگـدا . هارتمن درست مـوقعي كـه در جلـويي بـسته شـد روي زمـين افتـاد                   مأمور
زده برگشت، اما مرد خالكوبي كرده ديگر به او رسيده بود و يك جور دستگاه را   وحشت

نوري از آن بيرون زد و يك صداي جلـز و ولـز الكتريكـي از آن          . به پشت او فشار داد    
لنگدان با چشماني از حدقه بيرون      . برخاست و كاترين ديد كه بدن لنگدان خشك شد        

اش  بـا شـدت روي كيـف چرمـي        . لج روي زمين افتاد   زده به جلو پرت شد و با بدني ف        
  .افتاد و هرم روي زمين غلت خورد

مرد خالكوبي كرده بدون اينكه حتي نگاهي به قرباني خود بيندازد از كنار او گذشت و                
كاترين داشت سينه خيز خودش را بـه داخـل اتـاق            . راست به طرف كاترين رفت     يك

نگهبان امنيتي زن، كه بـه آن       .  برخورد كرد  رساند و در آنجا با يك صندلي       نشيمن مي 
قيافة . صندلي تكيه داده شده بود، اكنون تكان خورد و به پهلو كنار او روي زمين افتاد               

  .اي در دهانش تپانده شده بود كهنه. زده بود اي وحشت جان زن قيافه بي
بـا  . ه بـود  الجثه قبل از اينكه كاترين بتواند واكنشي نشان بدهد به او رسـيد             مرد عظيم 

صورتش، كه ديگر با گـريم پوشـيده نـشده          . هاي او را گرفت    نيرويي باورنكردني شانه  
عضالتش خم شدند و كاترين احساس كرد مثـل         . اي كامال وحشتناك بود    بود، منظره 

زانوي سنگيني روي پـشتش     . اي روي شكمش غلت خورده است      يك عروسك پارچه  
مرد بازوهـاي او را گرفـت و        . شود ف مي فرود آمد و يك لحظه فكر كرد بدنش دو نص         

  . آنها را به عقب كشيد
شـد،   اش روي فرش كـشيده مـي       كاترين كه سرش به يك طرف چرخيده بود و گونه         

در آن  . خورد توانست لنگدان را ببيند كه رويش آنطرف بود و بدنش هنوز تكان مي             مي
  .حركت روي زمين سرسرا افتاده بود هارتمن بي  سو، مأمور

هاي كاترين را نيشگون گرفت و متوجه شد كه دستانش با سـيم بـسته       سردي مچ فلز  
با وحشت سعي كرد دستان خود را عقب بكشد، اما با اين كار درد سـوزناكي                . شوند مي

  . در دستانش به وجود آمد

www.mybook.ir



 

 

  اگه تكـون بخـوري ايـن سـيم دسـتت رو            «: مرد بستن دستان او را تمام كرد و گفت        
  .ايي ترسناكي به سمت پاهاي او رفتسپس با كار» .بره مي

. به پشت ران راست او زد و پايش را فلج كرد       كاترين به او لگد زد و او مشت محكمي        
  .در عرض چند ثانيه، مچ پاهايش بهم بسته شدند

  »!رابرت«: كاترين اكنون توانست فرياد بزند
اش  وي كيف چرمـي   او با بدني مچاله ر    . لنگدان روي زمين راهرو در حال آه و ناله بود         

كاترين متوجه شد كه هرم . افتاده بود و هرم سنگي به پهلو كنار سرش قرار گرفته بود
  . تنها اميد اوست
  »!گم من همه چيز رو بهت مي! ما هرم رو كشف رمز كرديم«: به مهاجم گفت

او بعد از اين حرف، پارچه را از دهان زن مـرده درآورد و آن را محكـم             » .گي بله، مي «
  . دهان كاترين تپانددر

  .داد پارچه مزة مرگ مي
اش روي زمـين چـوبي سـفت          در حالي كه گونه   . بدن رابرت لنگدان بدن خودش نبود     

هـاي    او آنقـدري دربـارة سـالح   . حركت دراز كشيده بـود  حس و بي   قرار گرفته بود، بي   
ـ       ه سيـستم  برقي شنيده بود كه بداند آنها طعمة خود را به وسيلة فشار زياديِ مـوقتي ب

 مثل برق يك    -اي  چيزي به نام اختالل الكترو ماهيچه      -كار آنها . كنند عصبي فلج مي  
اكنـون،  . هاي بدن او نفوذ كرده بود      درد شديد آن انگار به تمام مولكول      . آذرخش است 

با وجود اينكه مغزش روي هدفي متمركز شده بود، عضالتش از اجراي دسـتوري كـه       
  .كردند ميمتناع كرد ا او به آنها ارسال مي

  !بلند شو
هـاي كوتـاهي    حس به حالت دمر روي زمين افتاده بـود نفـس    لنگدان در حالي كه بي    

هنوز چشمش به مردي كه به . كشيد و به سختي قادر به داخل كشيدن نفسش بود مي
 از خـون    اي  بركـه او حمله كرده بود نيفتاده بود، اما مأمور هارتمن را ديد كه در ميـان                

لنگدان صداي جر و بحث و تقالي كـاترين را شـنيده بـود، امـا چنـد              . ه بود قرار گرفت 
  . لحظه پيش انگار كه مرد چيزي را در دهانش تپانده باشد صدايش خفه شده بود

  !بايد به اون كمك كني! بلند شو، رابرت
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آتشين و دردناك از بهبودي به     پاهاي لنگدان اكنون به خارش افتاده بودند و احساسي          
كم احساسي در   كم!تكون بخور. كردند دادند، اما هنوز از همكاري با او امتناع مي   مياو  

بـا تقـالي    . صورت و گردنش به وجود آمد و بازوانش شروع به تكان خـوردن كردنـد              
 نشيمن نگـاه كنـد      سالنخواست به سمت     وقتي مي . زيادي توانست سرش را بچرخاند    

   .اش محكم روي زمين چوبي سفت كشيده شد گونه
خط ديد لنگدان بوسيلة هرم كه از كيفش بيـرون افتـاده بـود و در چنـد سـانتيمتري                    

  .صورتش به پهلو افتاده بود مسدود شده بود
مربع سنگي مقـابلش بـه   . كند دانست به چه چيزي نگاه مي     تا يك لحظه، لنگدان نمي    

. ه بـود  خيلي فرق كرد  . وضوح پاية هرم بود، ولي با اين حال به طريقي فرق كرده بود            
پايـة هـرم بـا      . اما ديگر صـاف و مـسطح نبـود        ... هنوز مربعي بود، و هنوز سنگي بود      

 تا چند ثانيه    چطور چنين چيزي ممكنه؟   . اي پوشيده شده بود    هاي حكاكي شده   عالمت
من چندين بار بـه پايـة هـرم نگـاه           . به آن خيره شد و فكر كرد دچار توهم شده است          

     !و هيچ عالمتي روش نبود... كردم
  .لنگدان حاال دليل آن را فهميد

نفس كشيدنش به طور غير ارادي شروع شد و يكدفعه نفس عميقي كـشيد و متوجـه                 
من شاهد يه دگرگوني ديگـه      . شد كه هرم فراماسوني هنوز رازهاي ناگفتة زيادي دارد        

  .بودم
ـ      . در يك آن، لنگدان مفهوم آخرين درخواست گالووي را فهميد          : داين رو به پيتـر بگي

در آن لحظه اين كلمات بـه       . مخلصانه حفظ كرده  ... هرم فراماسوني هميشه رازش رو    
خواسـته   دانست كه كشيش گالووي مـي      نظر او عجيب آمده بود، اما لنگدان اكنون مي        

آميز، همين رمز موضوع يـك داسـتان         به طرزي طعنه  . پيامي رمزي براي پيتر بفرستد    
  . يش خوانده بودمهيج متوسط بود كه لنگدان چند سال پ

Sin-cere1.  
سازان عيوب كار خود را با آغشتن موم داغ به داخل درزهـا          از زمان ميكل آنژ، مجسمه    

ايـن روش تقلـب     . زدند كردند و بعد به موم، َگرد سنگ مي        هاي آن پنهان مي    و شكاف 
 يا به شكل تحت اللفظي -»بدون موم«سازيِ  آمد و از اينرو، هر مجسمه  به حساب مي  

                                                 
  .  به معني موم مالي كردن استCereانه و  به معناي مخلصانه، صادقانه، خالصSincerelyكلمة .  1
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Sine cera- مخلص« يك اثر هنري «]sincere [ ايـن عبـارت   . شـد  محسوب مـي
» sincerely«هـاي خـود را بـا كلمـة           تا به امروز ما هنوز هم نامـه       . پابرجا مانده بود  

ايـم   نوشته» بدون موم «كنيم، تا تضمين كنيم كه نامة خود را          امضا مي ] مخلص شما [
  . هايمان راست و حقيقي هستند و اينكه حرف

وقتـي كـاترين از     . هاي روي پاية اين هرم هم با همين روش پنهان شده بودند            هنوشت
هاي سرپوش پيروي كرد و هرم را جوشـاند، مـوم آن ذوب شـد و نوشـتة             دستورالعمل

 نـشيمن دسـتانش را روي هـرم كـشيده بـود و      سالنگالووي در . روي پايه آشكار شد  
  . هاي ته آن را احساس كرده بود ظاهرا عالمت

ن، هر چند تنها تا يك لحظه، لنگدان تمام خطراتي را كه او و كـاترين را تهديـد                   اكنو
. انگيز نمادهاي روي پاية هرم خيره شد او به آرايش شگفت. كرد فراموش كرده بود  مي

كننـد، امـا يـك       يا سرانجام چه چيزي را آشـكار مـي        ... دارند  دانست چه مفهومي   نمي
شمارة هـشت   . م براي آشكار شدن از هرم مونده      اي ه  رازهاي ديگه . مسئله قطعي بود  

  .ميدان فرانكلين جواب نهايي نيست
اي كـه    چه به خاطر اين افشاي پر از آدرنالين بود چه فقط به خاطر چند ثانيـة اضـافه                 

دانست، ولي يكدفعه احساس كرد كنتـرل بـدنش را           آنجا دراز كشيده بود، لنگدان نمي     
  . دوباره به دست آورده است

 نشيمن ديد   سالنرا از جلوي خود كنار زد تا به داخل            ت با دستش كيف چرمي    به زحم 
  .داشته باشد

اند و كهنة بزرگي در دهـانش        در كمال وحشت ديد كه دست و پاي كاترين بسته شده          
لنگدان پيچ و تابي به عضالتش داد و سعي كرد روي زانو بلند شود،              . تپانده شده است  

اي  درگـاه اتـاق نـشيمن بـا منظـره         . بـاوري خـشكش زد    اما يك لحظه بعد، از فرط نا      
 هيكل انساني كه شـباهتي بـه هـيچ چيـزي كـه لنگـدان در                 -وحشتناك پر شده بود   

  .عمرش ديده بود نداشت
  !خداي من اين ديگه چيه؟

لنگدان غلتيد و با پاهايش لگـد زد و سـعي كـرد خـودش را عقـب بكـشد، امـا مـرد                        
ه پشت انداخت و دو پاي خود را در دوسمت سـينة            كردة تنومند او را گرفت، ب      خالكوبي

. زانوانش را روي بازوهاي لنگدان گذاشت و او را به زمين ميخكـوب كـرد              . او قرار داد  
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اش بـا    گـردن، صـورت، و سـر تراشـيده        . داري روي سينة مرد بـود      ققنوس دوسرِ موج  
لنگـدان  . آوري از نمادهـاي پيچيـدة غيرعـادي پوشـيده شـده بـود              مجموعة شـگفت  

  . رفتند دانست كه اين عالئم در مراسم جادوي سياه تشريفاتي به كار مي مي
هـاي لنگـدان را محكـم       قبل از اينكه لنگدان چيز ديگري بفهمد، مرد تنومنـد گـوش           

گرفت، سرش را از روي زمين برداشـت و بـا نيرويـي بـاورنكردني آن را دوبـاره روي                    
  . زمين چوبي كوبيد
  .همه جا سياه شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

www.mybook.ir



 

 

  
  96فصل 
  

  . كـرد  اش ايستاده بـود و بـه كـشتارگاه اطـراف خـود نگـاه مـي                 ملخ در راهروي خانه   
  .اش مثل ميدان جنگ شده بود خانه

  .هوش كنار پاي او افتاده بود رابرت لنگدان بي
  .كاترين سالومون دست و پا و دهان بسته روي زمين اتاق نشيمن بود

ي كه بـه آن تكيـه داده شـده  بـود             ا  صندليجسد يك نگهبان امنيتي زن كه از روي         
اين نگهبـان زن، بـراي نجـات    . واژگون شده بود مچاله شده در آن نزديكي افتاده بود  

در حالي كه چاقويي روي . جان خود، دستوراتي را كه ملخ داده بود دقيقا اجرا كرده بود    
و كاترين را بـا     گلويش بود، تلفن همراه ملخ را جواب داده بود و دروغي را كه لنگدان               

اون همكـاري نداشـت، و مطمئنـا حـال پيتـر            . عجله به آنجا كشانده بـود گفتـه بـود         
سـر و    به محض اينكه زن نقش خود را ايفا كرده بود، ملخ بي .سالومون هم خوب نبود   
  .صدا او را خفه كرده بود

دزفري ملخ براي اينكه اين تصور را به وجود بياورد كه در خانه نيست، با يك تلفن هن                
او به بالمي و هر كس كـه در حـال           . زنگ زده بود    هايش به بالمي   در يكي از ماشين   

 در حقيقت، ملخ    .پيتر توي صندوق عقبمه   . ام  من توي جاده   :گوش كردن بود گفته بود    
هاي بيـشمارش را در      اش كه چند تا از ماشين      فقط داشت بين گاراژش و حياط جلويي      

  . كرد  طور اريب پارك كرده بود رانندگي ميآنجا با چراغ و موتور روشن به
  .اين نيرنگ به خوبي عمل كرده بود

  .تقريبا
تنها نقصي كه در كار او به وجود آمده بود جسد خونين سياهپوش داخل سرسـرا بـود                  

ملـخ جـسد را گـشت و وقتـي يـك          . كه يك پيچ گوشتي از گردنش بيـرون زده بـود          
 پيدا كرد لبخنـدي     CIAفن همراه با نشان     دستگاه فرستنده گيرندة پيشرفته و يك تل      
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هـا را     او بـاطري   .مثل اينكه حتي از قدرتم هم خبـر دارن        . هايش نقش بست    روي لب 
  . دار برنزي سنگين خرد كرد درآورد و هر دو دستگاه را با يك در نگه

 وسـط   CIAدانست بايد زودتر دست به كار شود، به خصوص اگر پاي             ملخ اكنون مي  
. مانـد   بود و تا مدتي همين طور مـي هوش بيپروفسور . ي سر لنگدان رفت به باال . بود

چشمان ملخ با بيم و هراس به سمت هرم سنگي روي زمين كنار كيف بـاز پروفـسور                  
  .نفسش گرفت و قلبش به تپش افتاد. حركت كرد

  ...من سالها منتظر موندم
ـ       . لرزيدنـد  دكي مـي وقتي دستش را دراز كرد و هرم فراماسوني را برداشت دسـتانش ان

ها كشيد، احساس ترسي آميخته به احترام   روي نوشته هنگاميكه انگشتانش را به آرامي   
قبل از اينكه زيادي از خود بيخود شود، هرم را با سرپوش            . از وعدة آن به او دست داد      

  . دوباره در كيف لنگدان گذاشت و زيپ آن را بست
  .كنم  سوار ميتر روي هم به زودي هرم رو در يه جاي امن

او كيف لنگدان را روي شانة خود انداخت و سعي كرد خود لنگدان را هم بلند كند، اما                  
ملـخ تـصميم    . تر بـود   كرد بسيار سنگين   هيكل متناسب پروفسور از آنچه پيشبيني مي      

از جايي كـه كـارش تمـوم ميـشه     . گرفت زير بغلش را بگيرد و او را روي زمين بكشد     
   .خوشش نخواهد اومد
صـداهاي  . كشيد، سر و صداي تلويزيون داخل آشپزخانه بلنـد شـد   وقتي لنگدان را مي  

آمد بخشي از نيرنگ ملـخ بـود و او هنـوز آن را خـاموش                 صحبتي كه از تلويزيون مي    
اي بود كه در آن يك واعظ، جماعت خود را           تلويزيون در حال پخش برنامه    . نكرده بود 

 اين فكر بود كه آيا هيچ يـك از تماشـاگران            ملخ در . كرد در دعاي خداوند رهبري مي    
  . دانند اين دعا واقعا از كجا آمده است هيپنوتيزم شدة او مي

  »...شود در زمين نيز چنانكه در آسمان انجام مي...«: خواندند گروه با هم مي
  .آنچه در زير، در باال. بله: ملخ با خود گفت

  »...و ما را در آزمايش نياور... «
  .كن به ضعف جسممون تسلط بيابيمبه ما كمك 

  »...بلكه از آن شرور رهاييمان ده... «: كردند آنها همه التماس مي
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با اين وجود، او بايـد      . ظلمت داره بيشتر ميشه   . تونه سخت باشه   اين مي . ملخ لبخند زد  
هايي كـه بـا نيروهـاي غيبـي          انسان. داد كه سعي خودشان را بكنند      به آنها مهلت مي   

كردند در اين دنياي امروزي نسلي در حال مـردن           دند و طلب كمك مي    كر صحبت مي 
  .بودند

: كشيد كه جماعت همه بـا هـم گفتنـد          ملخ داشت لنگدان را در طول اتاق نشيمن مي        
  »!آمين«

اي براي زئوس    خداي آمون نمونة اوليه   . مهد دين شما مصره   . آمون: ملخ تصحيح كرد  
تا به امروز، هر مذهبي در دنيـا        .  جديدي از خدا   و براي هر صورت   ... براي ژوپيتر ... بود

  !آمون! آمين! اِيمن. زد اسم صدا مياين اي خاص خود را از  گونه
واعظ شروع كرد به نقل كردن شعرهايي از انجيل كه سلـسلة فرشـتگان، شـياطين، و      

او به آنها هشدار    . كردند كرد كه در بهشت و جهنم حكمراني مي        ارواحي را توصيف مي   
خـدا و   ! بـا صـداي بلنـد دعـا كنيـد         ! روحتان را از نيروهاي شيطاني حفظ كنيـد        «:داد

  »! شنيدخواهندفرشتگانش صدايتان را 
  .اما شياطين هم خواند شنيد. گه  راست مي:ملخ با خود گفت

ملخ خيلي وقت پيش ياد گرفته بود كه يك كارگزار از طريق استفادة مناسـب از هنـر                  
ي كـه آنجـا وجـود       ا  نيروهـاي غيبـي   . وي روحاني باز كنـد    تواند مدخلي را به قلمر     مي

. شـدند  هاي گوناگوني، هم خوب و هم بد ظاهر مـي         داشتند، مثل خود انسان، به شكل     
كردند، و در طلـب آوردن نظـم بـه     دادند، حمايت مي آنهايي كه اهل نور بودند شفا مي  

  ويرانـي و   ... دنـد كر آنهايي كه اهل ظلمت بودند بر خالف آنها عمل مـي          . جهان بودند 
  .آوردند مي  نظمي بي

شد آنها را به انجام دسـتورات يـك          شدند مي  نيروهاي غيبي، اگر به درستي احضار مي      
هاي به ظاهر ماوراء طبيعي را بتـدريج بـه او     بدين شكل كه قدرت ... كارگزار وادار كرد  

   بــه كردنــد، كننــده مــي ايــن نيروهــا، در عــوضِ كمكــي كــه بــه احــضار. القـاء كننــد 
و ريختن خـون بـراي اهـل        ...  دعا و نيايش براي اهل نور      -هايي نياز داشتند   پيشكش

  .ظلمت

www.mybook.ir



 

 

ملخ تمرين خـود را     . شه بزرگتره  هر چي قرباني بزرگتر باشه، قدرتي هم كه منتقل مي         
هايش بـراي   بهرحال، به مرور زمان، انتخاب . اهميت آغاز كرده بود    با خون حيوانات بي   

  .دارم امشب، آخرين قدم رو بر مي. شده بودتر  قرباني جسورانه
نبرد نهايي براي روح بـشر بـه        «: داد زد و از آخرالزمان آينده هشدار مي       واعظ فرياد مي  

  »!زودي آغاز خواهد شد
   .شم بزرگترين جنگجوش و من هم مي. واقعا: ملخ با خود گفت

، آنهايي كه در هنر در مصر باستان. البته اين نبرد خيلي خيلي وقت پيش آغاز شده بود   
 تاريخ تبديل شده بودند و فراتر از مردم خبرگانبه حد كمال رسيده بودند به بزرگترين 

آنها به عنوان خداياني    . يافتند تا به كارگزاران حقيقي نور تبديل شوند        عادي تكامل مي  
معابد پاگـشايي بزرگـي بـراي افـراد جديـدااليماني كـه از          . كردند در زمين حركت مي   

در . سـاختند  كردند تا در علم و دانش شريك شـوند مـي           سر جهان به آنجا سفر مي     سرا
رسـيد كـه     تا مدت كوتاهي، به نظر مـي      . خاست هاي طاليي برمي   آنجا نسلي از انسان   

  .اش برتري يابد نوع بشر آماده است تا خود را ترفيع دهد و بر قيود دنيوي
  . نسل طاليي رازهاي باستاني

صبري، و طمـع     اني كه از گوشت بود، مستعد گناهان غرور، تنفر، بي         و با اين حال، انس    
در طول تاريخ، كساني بودند كه با تحريف هنر و سوء استفاده از قدرت آن بـراي                 . بود

آنها از اين نسخة تحريـف شـده بـراي احـضار           . كردند منافع شخصي، آن را ويران مي     
اثـري قدرتمنـدتر،    ... كـرد   مـي  هنر متفـاوتي رشـد    . كردند نيروهاي تاريك استفاده مي   

  .تر كننده تر، و مست فوري
  . هنر من اينطوره

  .كار بزرگ من اينطوره
  شـان شـاهد ظهـور پليـدي بودنـد و            هـاي اخـوت سـرّي       فرهيخته و انجمـن    خبرگان

ديدند كه انسان از دانش نوظهور خود براي خيـر و مـصلحتِ گونـة خـود اسـتفاده           مي
و . داشـتند  ش خود را از ديد افراد ناشايست پنهان نگه مـي          و بنابراين آنها دان   . كند نمي

  . سرانجام، اين دانش در تاريخ گم شده بود
  .و با اين، سقوط بزرگ انسان فرا رسيد

  .و همينطور ظلمتي پايدار
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دادند و كوركورانه   همچنان به تالش خود ادامه ميخبرگانتا به امروز، نوادگان نجيب      
كردند قدرت از دسـت رفتـة گذشـتة خـود را پـس               سعي مي گشتند و    به دنبال نور مي   

هاي كليساها، معابد، و     ها و كشيشه   آنها كشيش . بگيرند و ظلمت را در تنگنا قرار دهند       
و آنها را   ... ها را پاك كرده بود     زمان، حافظه .  روي زمين بودند   اديانهاي همة    زيارتگاه

را كـه دانـش قدرتمندشـان از آن      اي   آنها ديگر سرچشمه  . شان جدا كرده بود    از گذشته 
وقتـي از نگهبانـان جديـدِ ايمـان دربـارة رازهـاي الهـي               . شـناختند  شد نمي  جاري مي 

  .  كردند شد، آنها را انكار و به عنوان كفر محكوم مي نياكانشان سؤال مي
  يعني واقعا فراموش كردن؟: ملخ از خود پرسيد

هـاي    از كرة زمين، از كاباليست     طنين صداي هنر باستاني هنوز در هر گوشه و كناري         
بقايـاي آنهـا در     . شـد  هاي عرفاني اسالم منعكس مـي      مرموز يهوديت گرفته تا صوفي    

 عشاي رباني آن، سلـسلة قديـسان،        1مراسم محرمانة مسيحيت، در مراسم خدا خوريِ      
ــدي    ــي بن ــواني آن، پ ــرود خ ــواني و س ــسون خ ــياطين آن، اف ــتگان، وش ــاي  فرش   ه

مقـدس آن، رداهـاي تبـرّك شـدة آن، و وعـدة آن بـه زنـدگي                  ستاره شناسانة تقويم    
هـا ارواح پليـد را بـا بخورسـوزهاي            حتي حـاال هـم كـشيش      . جاويدان باقي مانده بود   

. كردنـد  هاي مقدس دفع مي    هاي تبرّك شده، و آب پاش      خورندة پر از دود، زنگوله     تاب
از   اي قديمي   پيشه -پرداختند گيري مي  ها هنوز هم به پيشة ماوراء طبيعي جن        مسيحي

طلبيد كه نه تنها شـياطين را دفـع كننـد بلكـه آنهـا را        ايمانشان كه اين توانايي را مي     
  . احضار كنند

  تونن گذشتة خودشون رو ببينن؟ و با اينحال نمي
در شـهر واتيكـان،   . در گذشتة پوشيدة كليسا هيچ جا آشكارتر از نقطة مركزي آن نبود        

ايـن تـك سـنگ    .  مصري بزرگ قـرار گرفتـه بـود   ليسكابدر قلب ميدان سنت پيتر،    
مقدس كه هزار و سيصد سال قبل از اينكه عيسي اولين نفس خود را بكشد تراشـيده                 

ولـي بـا ايـن      . شده بود هيچ ارتباطي با آنجا و هيچ پيوندي با مسيحيت جديد نداشت            
صدايش زد تا    يك فانوس سنگي، كه فرياد مي     . در مركز كليساي مسيح   . حال آنجا بود  

يادآوري براي معدود حكيماني كه به خاطر داشتند كل ماجراي آن از كجا       . شنيده شود 

                                                 
اشاره به اين اعتقاد مسيحيان كه نان و شرابي كه در مراسم عشاي رباني مصرف مي كننـد در بدنـشان بـه گوشـت و خـون        .  1

  .عيسي تبديل مي شود
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اين كليسا كه در بطن رازهاي باستاني متولد شده بود، هنوز مناسك و             . آغاز شده است  
  .نمادهاي خاص خود را داشت

  .يك نماد از همه باالتره
  هــا، منارهــا، و  شهــاي كــشي هــا، لبــاس تــصوير يگانــة مــسيحيت بــود كــه محــراب

مـسيحيت،  .  تصويري از يك انسان ارزشمند و قرباني شـده         -ها را آراسته بود    مجسمه
حتـي  . كـرد  كنندة قرباني كردن را درك مـي       بيشتر از هر دين ديگري، قدرت دگرگون      

حاال هم براي محترم شمردن قرباني شدن عيسي، پيروان او حركـات ضـعيف خـاص        
  . روزه، پرهيز چله، عشريه... كردند ميخود را از قرباني شخصي عرضه 
ي در كار   ا  قرباني حقيقي ... بدون خون . ها قدرتي ندارن    البته هيچكدوم از اين پيشكش    

  .نيست
هاي ظلمت از ديرباز قرباني خون را پذيرفته بودند و با انجام اين امر، آنقدر قوي    قدرت

را تحـت كنتـرل خـود       هاي نيكي اكنون در تـالش بودنـد آنهـا            شده بودند كه قدرت   
رفت و كارگزاران ظلمـت آزادانـه        كشيد كه نور به كلي از بين مي        طولي نمي . دربياورند

  .شدند ها مي وارد ذهن انسان
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دوباره نگاه  . شمارة هشت ميدان فرانكلين بايد وجود داشته باشه       «: ساتو با اصرار گفت   
  »!كن

خانم، همه جـا رو چـك       «. خود را تنظيم كرد   نوال كي پشت ميزش نشست و هدست        
  ».سي وجود نداره .چنين آدرسي توي دي... كردم

بايـد  . اما من االن روي پشت بوم شمارة يـك ميـدان فـرانكلين هـستم              «: ساتو گفت 
  »! هم باشههشتي

. نوال جستجوي جديـدي را اجـرا كـرد        » .صبر كنيد «رئيس ساتو روي يه پشت بومه؟       
رسـيد    بگويد، اما به نظـر مـي      OSرد كه دربارة هكر به رئيس       ك داشت با خود فكر مي    

ضـمنا،  . ساتو فعال ذهنش را روي شمارة هشت ميدان فرانكلين متمركـز كـرده اسـت         
  اين پريش لعنتي كجاست؟. نوال هنوز تمام اطالعات را به دست نياورده بود

ت ميدان  شمارة هش . بينم خيلي خب، مشكل رو مي    «: نوال به صفحه نگاه كرد و گفت      
  ». هستKخيابان  1301در واقع آدرسش . نه آدرس... فرانكلين اسم ساختمونه

نـوال، وقـت نـدارم توضـيح     «.  ساتو را گيج كرده اسـت  مديررسيد اين خبر     به نظر مي  
  ».كنه  هرم آشكارا به آدرس شمارة هشت ميدان فرانكلين اشاره مي-بدم

  كنه؟ اشاره ميهرم به يه مكان مشخص .  راست نشستناگهاننوال 
 شـمارة   -راز در درون فرقـه پنهـان شـده اسـت          : و نوشته حكاكي اين «: ساتو ادامه داد  

  ».هشت ميدان فرانكلين
يـه فرقـة    ...  مثـل  فرقـه يـه   «. توانست چنين چيزي را تـصور كنـد        نوال به سختي مي   

  »فراماسوني يا اخوت؟
  ».كنم اينطور فكر مي«: ساتو جواب داد

خانم، ممكنه شـمارة    «.  بعد دوباره شروع كرد به تايپ كردن       اي فكر كرد و    نوال لحظه 
ها در طول اين همه سال تغيير كرده باشه؟ منظورم اينه كه، اگه اين هـرم بـه                خيابون

كنه قديمي باشه، ممكنه مـوقعي كـه هـرم سـاخته شـده               اي كه افسانه ادعا مي     اندازه
 بـدون الن دارم يه جستجو     اي بوده باشن؟ من ا     هاي ميدان فرانكلين طور ديگه     شماره
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  واشـنگتن  «و  ... »ميـدان فـرانكلين   «... »فرقـه «... بـراي ... دم شمارة هشت انجام مي   
وقتي نتايج جستجو ظاهر    » -و اين طوري، ممكنه يه جورايي بفهميم كه       ... »سي .دي

  .شدند نوال حرف خود را قطع كرد
  »چي شد؟«: ساتو پرسيد

 كـه   - تصويري ديـدني از هـرم بـزرگ مـصر          -نوال به اولين نتيجة فهرست خيره شد      
تصوير زمينة صفحة اول سايتي بود كه به ساختماني در ميـدان فـرانكلين اختـصاص                

  . كرد هاي ديگري كه در ميدان بودند فرق مي اين ساختمان با همة ساختمان. داشت
  .يا اصال در سراسر شهر

ود، بلكـه شـرح     آنچه نوال را سر جايش خشك كرد سبك معماري عجيب ساختمان نب           
هاي وب سايت، اين عمارت غيرعادي به عنـوان يـك معبـد           طبق گفته . هدف آن بود  

  .  يك فرقة سرّي باستاني ساخته شده بود... و براي... مقدس سرّي توسطِ
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  .اي به هوش آمد كننده رابرت لنگدان با سردرد فلج
  من كجام؟
  . و سكوت مطلققيرگونتاريك . ، تاريك بودهر جا بود

با حالتي گيج سعي كرد انگـشتان       . به پشت دراز كشيده بود و دستانش در كنارش بود         
خورنـد   دست و پايش را تكان دهد، و از اينكه ديد آزادانه بدون هيچ دردي تكان مـي                

بجـز سـردردش و تـاريكي عميـق، همـه چيـز            چه اتفـاقي افتـاد؟      . خيالش راحت شد  
  .رسيد كمابيش عادي به نظر مي

   .تقريبا همه چيز
لنگدان متوجه شد روي زمين سفتي دراز كشيده است كه به طرزي غير عادي صـاف                

توانست احـساس   تر اين بود كه مي  از آن عجيب  . درست مثل يك صفحه شيشه    . است
هـا،   شـانه ... اش قـرار دارد    كند كه اين سطح صاف در تماس مستقيم با جـسم برهنـه            

 با حالتي سردرگم دستانش را روي بـدن خـود      من لختم؟ . ها ها، ساق  پشت، باسن، ران  
     . كشيد

  ان؟ هام كدوم گوري لباس! خداي من
... آورد هايي را به خاطر مي    شد و صحنه   لنگدان در آن تاريكي هر لحظه بيشتر گيج مي        

... چهرة يك جـانور خـالكوبي شـده       ...  مرده CIAِيك مأمور   ... هايي وحشتناك  صحنه
و اكنـون تـصوير     ... آمدنـد  تصاوير بـه سـرعت مـي      . ر لنگدان به زمين   كوبيده شدن س  

 نشيمن بـه خـاطر    سالنمنزجركنندة كاترين سالومون را با دست و پا و دهان بسته در             
  .آورد

   !خداي من
اش محكـم بـه چيـزي        و وقتي اين كار را كرد، پيـشاني         راست نشست  ناگهانلنگدان  

اش پيچيد و    درد در جمجمه  . ز سرش قرار داشت   برخورد كرد كه تنها چند اينچ باالتر ا       
حـال دسـتش را      سست و بـي   . هوش شود  دوباره به پشت افتاد و نزديك بود دوباره بي        
چيزي كه پيدا كرد اصال برايش جور در        . دراز كرد و كورمال كورمال دنبال مانع گشت       
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يعني چي؟   .رسيد كه سقف اين اتاق كمتر از يك فوت ارتفاع دارد           به نظر مي  . آمد نمي
وقتي در تالشي براي غلت زدن به يك پهلو دستانش را به دو طرفش باز كرد، هر دو                  

  .دستش به ديوارهاي كناري برخورد كردند
  .رابرت لنگدان اصال در يك اتاق نبود. اكنون به حقيقت پي برد

  .ام من توي يه جعبه
مـشت شـروع بـه      لنگدان در ميان تاريكي جعبة كوچك و تابوت مانندش وحشيانه با            

وحشتي كه گريبانگيرش شده بود     . پشت سر هم براي كمك فرياد زد      . ضربه زدن كرد  
  .ناپذير شد شد تا اينكه تحمل هر لحظه بيشتر مي

  . شدم به گورمن زنده
وار بـه    درِ تابوت عجيب لنگدان، حتي با حالي كه بازوها و پاهايش را با وحشتي ديوانه              

زد، از جنس پـشم      جعبه، تا آنجا كه او حدس مي      . خورد ميداد، از جا جم ن     باال فشار مي  
  . ضد فرار. ضد نور. ضد صدا. هواناپذير. شيشة سنگين بود

  .      شم تنهايي توي اين جعبه خفه مي
به چاه عميقي فكر كرد كه در بچگي در آن افتـاده بـود، و بـه شـب وحـشتناكي كـه               

اين اتفاق به روح و روان      . ده بود تنهايي در ميان آب و در تاريكي يك دوزخ سپري كر          
لنگدان آسيب رسانده بود و هراسي مقاومت ناپذير از فضاهاي بـسته در او بـه وجـود                   

  . آورده بود
   شده بود امشب داشت آخـرين كـابوس خـود را تجربـه         به گور رابرت لنگدان كه زنده     

  . كرد مي
. لرزيـد   بـود و مـي   ناهارخوري ملخ افتادهسالنكاترين سالومون در سكوت روي زمين       

رسـيد كـه    هايش دست و پايش را بريده بود و به نظر مـي     ها و قوزك   سيم تيزِ دور مچ   
  . كند تر مي هاي او را محكم كوچكترين جنبشي فقط بند

هوش كرده بود و بدن سست او را         مرد خالكوبي كرده به طرزي وحشيانه لنگدان را بي        
آنها كجا رفتـه بودنـد،   . ن كشانده بوداش و هرم سنگي روي زمي  به همراه كيف چرمي   

چندين دقيقه بـود كـه      . مأموري كه همراه آنها آمده بود مرده بود       . دانست كاترين نمي 
هيچ صدايي نشنيده بود و با خود فكر كرد كه احتماال مرد خـالكوبي كـرده و لنگـدان               
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ـ              . هنوز داخل خانه هستند    الش، سعي كرده بود براي كمك جيغ بزند، اما با هـر بـار ت
  .رفت اي كه در دهانش بود به طرز خطرناكي بيشتر به طرف گلويش عقب مي كهنه

هايي را شنيد و سرش را چرخانـد، بـه ايـن اميـد كـه               اكنون صداي نزديك شدن قدم    
شبح عظيم مردي كه او را گرفته بود در ميـان راهـرو             . آيد كسي براي كمك به او مي     

اش  ير او كـه ده سـال قبـل در خانـة خـانواده             كاترين با به ياد آوردن تصو     . پديدار شد 
  . ايستاده بود وحشت كرد
  .اون خانوادة منو كشت

مرد خم شد و    . شد لنگدان هيچ جايي ديده نمي    . او اكنون به طرف كاترين حركت كرد      
سيم به داخل مچ كاترين فرو      . مچ او را گرفت و به تندي او را روي شانة خود انداخت            

مرد او را از ميان راهرو به طرف اتاق    . صداي او را خفه كرد     يرفت و پارچه فريادهاي ب    
نشيمن برد، جاييكه در اوايل همان روز، هر دوي آنها با خونسردي با هم چاي خـورده   

  . بودند
  !بره؟ داره منو كجا مي

او كاترين را تا آن سوي اتاق نشيمن برد و مستقيم در مقابل تـابلوي رنـگ و روغـن                    
  . ي كه همين بعدازظهر آن را تحسين كرده بود ايستادبزرگ سه الهة زيباي
گفتـي  «: كرد به نجوا گفت    هاي او را لمس مي     هايش تقريبا گوش   مرد در حالي كه لب    

ممكنه اين آخـرين چيـز زيبـايي باشـه كـه            . خوشحالم. كه از اين نقاشي خوشت مياد     
  ».بيني مي

.  را به جلو فشار دادسپس، دستش را دراز كرد و با كف دست، سمت راست قاب بزرگ  
در ميان شگفتي كاترين، تابلو به درون ديوار چرخيد و مثل يك در چرخان روي يـك                 

  .يه در مخفي. لوالي مركزي چرخيد
كاترين تكاني به خود داد و سعي كرد خود را آزاد كند، اما مرد او را محكم گرفت و از                    

ايي پشت سـر آنهـا بـسته شـد،          وقتي تابلوي سه الهة زيب    . ميان درِ پشت تابلو جلو برد     
هر صدايي كه در ايـن عقـب ايجـاد      . بندي سنگيني را در پشت تابلو ديد       كاترين عايق 

  . شد شد ظاهرا در دنياي بيرون شنيده نمي مي
مـرد او را تـا      . فضاي پشت تابلو تنگ بود و بيشتر شبيه يك راهرو بود تـا يـك اتـاق                

او را از ميان آن وارد يك پـاگرد كوچـك           آنطرف راهرو برد و در سنگيني را باز كرد و           
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كاترين خود را در حالي يافت كه از ميان يك سراشيبي باريـك بـه داخـل يـك                   . كرد
  اش  نفسي كشيد تا جيـغ بزنـد، امـا پارچـه داشـت خفـه              . كرد زيرزمين عميق نگاه مي   

  .كرد مي
 و  ديوارهاي دو طرف از جنس سيمان بودند      . سرازيري شيب تندي داشت و باريك بود      

هوايي كه به سمت بـاال      . آمد نوري آبي فام روي آنها افتاده بود كه ظاهرا از پايين مي           
بوي تيز مواد شـيميايي،     ... آور از بوها بود    اي وهم  وزيد گرم و زننده، و مملو از آميزه        مي

ــشتر      ــه بي ــه از هم ــويي ك ــسان، و، ب ــرق ان ــي ع ــوي زمين ــور، ب ــم بوخ ــوي مالي   ب
  .  و حيواني بودآمد، بويي از ترس دروني مي

. علم تو منو تحـت تـأثير قـرار داد         «: وقتي به انتهاي راهرو رسيدند مرد به نجوا گفت        
  ». هم تو رو تحت تأثير قرار بدهمال مناميدوارم كه 
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 تورنر سيمكينز در تاريكي ميدان فرانكلين خم شده بـود و نگـاه              CIAمأمور عملياتي   
هيچكس تا كنون طعمه را به دام       . وارن بالمي ثابت نگه داشته بود     خيرة خود را روي     

  . نينداخته بود، ولي هنوز زود بود
دستگاه فرستنده گيرندة سيمكينز بوق زد و او به اميد اينكه يكـي از افـرادش چيـزي                  

  . ديده باشد دكمة آن را زد
  .او اطالعات جديدي داشت. اما ساتو بود

تـونم يـه    ببيـنم مـي  . صبر كنيد «: گفت. او موافقت كرد  سيمكينز گوش داد و با حرف       
هايي كه در ميان آنها قايم شده بـود بـه جلـو خزيـد و از        از ميان بوته  » .نگاهي بندازم 

بعد از مقداري مـانور بـاالخره يـك         . جهتي كه وارد ميدان شده بود به عقب نگاه كرد         
  . خط ديد براي خود باز كرد

  .لعنتي
سردر عربي ايـن    . ده بود كه شبيه يك مسجد دنياي قديم بود        او به ساختماني خيره ش    

هـاي سـفالي    ساختمان كه در بـين دو سـاختمان بزرگتـر قـرار گرفتـه بـود از كاشـي              
در . هاي پيچيدة رنگارنگي قرار گرفتـه بودنـد        اي ساخته شده بود كه با طرح       درخشنده

 كه انگار ممكـن     دادند باالي سه در بزرگ، دو رديف پنجرة نوك تيز طوري نشان مي           
بود كمانداران عرب ظاهر شوند و هر كسي سرزده نزديك شود شـروع بـه تيرانـدازي                

  . بكنند
  ».بينمش مي«: سيمكينز گفت

  ».بيني فعاليتي نميهيچ «
  ».هيچ«
گـن معبـد     بهش مـي  . خوام برگردي سر موقعيتت و با دقت مراقبش باشي         مي. خوبه«

  ».، و مقر اصلي يه فرقة عرفانيه1الماس

                                                 
1. Almas Shrine Temple   
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سي كار كرده بود اما با ايـن معبـد يـا هـر فرقـة                 .سيمكينز مدت زيادي در ناحية دي     
  .ي كه مقر اصلي آن در ميدان فرانكلين باشد آشنايي نداشتا عرفاني باستاني

اين ساختمون متعلق به گروهيه بـه اسـم فرقـة عربـي نجيـب زادگـان                 «: ساتو گفت 
  ».باستاني معبد عرفان

  ».متا حاال اسمش رو نشنيد«
ها هستند، كـه بيـشتر    اونا يه گروه الحاقي از فراماسون  . فكر كنم شنيدي  «: ساتو گفت 

  ».ها معروفن به اسم معبدي
هـا؟ همونـايي كـه بـراي         معبدي. سيمكينز نگاه مشكوكي به ساختمان مزين انداخت      

اي را تصور كند كه از انجمن       »فرقه«توانست هيچ    او نمي سازن؟   ها بيمارستان مي   بچه
هـا رژه    پوشـيدند و در راهپيمـايي      هاي قرمز كوچك مي    وتي از خيرخواهان كه كاله    اخ

  . تر به نظر برسد يمن رفتند خوش مي
دونه كه اين ساختمون     خانم، اگه هدفمون مي   «. هاي ساتو بجا بود    با اين وجود نگراني   

ـ  راحـت بـي   . توي ميدون فرانكلينه، ديگه به آدرس نيازي نداره       » فرقة«در واقع     الِخي
  ».گاه ميشه و يه راست ميره به مكان درست اين وعده

  ».چشمت به ورودي باشه. من هم دقيقا همين نظر رو دارم«
  ».بله، خانم«
  »هايتز نشد؟  هارتمن توي كالوراما هيچ خبري از مأمور«
  ».ازش خواستيد كه مستقيما بهتون زنگ بزنه. نه، خانم«
  ».خب، نزده«

  .خيلي دير كرده. عجيبه: د و با خود گفتسيمكينز به ساعتش نگاه كر
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او كه از ترس فلـج شـده بـود    . لرزيد رابرت لنگدان، برهنه و تنها در تاريكي مطلق مي  

در عوض، چشمانش را بسته بـود و نهايـت          . كرد زد و داد و فرياد نمي      ديگر ضربه نمي  
  . ش را كنترل كندا زده كرد تا تپش شديد قلبش و تنفس وحشت تالشش را مي

ها فضاي باز قـرار      باالي سرت فقط مايل   . تو زير يه آسمون بيكران شب دراز كشيدي       
  . ها خودش را قانع كند كرد با اين حرف  او سعي مي.گرفته

اين خياالت تسكين دهنده تنها راهي بود كه با آن توانسته بود اخيرا از فضايي تنـگ                 
ولـي  . گانه از واليوم جان سالم به در ببرد محصور و يك دز سه     MRIدر يك دستگاه    

  . بهرحال، امشب، اين خياالت به هيچوجه مؤثر واقع نشدند
اي كه در دهان كاترين سالومون بود به عقب رفته بود و تقريبا داشت او را خفـه                   كهنه

. مرد او را از ميان سراشيبي باريكي وارد راهروي زيرزميني تاريكي كـرده بـود              . ميكرد
وي راهرو، كاترين يك لحظه اتاقي را ديده بود كه با نور ارغـواني مايـل بـه                  در آن س  

مـرد در عـوض در كنـار يـك     . آوري روشن شده بود، اما تا آنجا نرفته بودند   قرمز وهم 
. اتاق كوچك ايستاده بود، او را داخل برده بود و روي يك صندلي چوبي گذاشـته بـود          

كـاترين اكنـون    . بود تا نتواند تكان بخـورد     او دستان كاترين را به پشت صندلي بسته         
اين درد با احـساس     . روند ها بيشتر در گوشت دستش فرو مي       كرد كه سيم   احساس مي 

اي كه به خاطر ناتواني در تنفس به او دسـت داده بـود قابـل مقايـسه                   وحشت فزاينده 
 كـرد  رفت و احساس مي    پارچة داخل دهانش هر لحظه بيشتر در گلويش فرو مي         . نبود

  . شد اش داشت كمتر مي كم كم بينايي. در حال خفه شدن است
اكنون به  . پشت سر او، مرد خالكوبي كرده، تنها درِ اتاق را بست و چراغ را روشن كرد               

. آمد و ديگر قادر به تشخيص اشياء اطراف خود نبـود           شدت آب از چشمان كاترين مي     
  . همه چيز تار شده بود
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 و وقتـي كـاترين در   ت رنگارنگ در مقابلش ظاهر شد  گوش منظرة در هم و بر همي از      
دست پوشيده . اند هوشي قرار گرفت احساس كرد چشمانش به پر پر زدن افتاده          بيمرز  

  .از فلسي دراز شد و كهنه را از دهان او بيرون كشيد
هاي عميقي كـشيد و هنگاميكـه مـوجي از هـواي             كاترين به نفس نفس افتاد و نفس      

اش واضح شد و خـود       كم كم بينايي  . ايش شد به سرفه كردن افتاد     ه ارزشمند وارد ريه  
اين چهره يك چهـرة انـساني       . را در حالي يافت كه به چشمان شيطان خيره شده بود          

ــود ــيده . نب ــر تراش ــورت، و س ــردن، ص ــرت  گ ــوي حي ــا الگ ــاي  اش ب   آوري از نماده
كـه روي  بـه غيـر از دايـرة كـوچكي       . خالكوبي شدة عجيب و غريب پوشيده شده بود       

. رسيد سانتيمتر به سـانتيمتر بـدنش تـزئين شـده اسـت      سرش قرار داشت، به نظر مي     
صـبرانه منتظـر    اي كه بـي  اش مانند كركس گرسنه ققنوس دوسر بزرگي بر روي سينه   
  . اي به كاترين خيره شده بود مرگ او بود با چشمان نوك سينه

  ».دهنت رو باز كن«: مرد به نجوا گفت
  »؟چي«. شديدي به هيوال خيره شدكاترين با تنفر 
  ».ره داخل دهنت رو باز كن، وگرنه پارچه دوباره مي«: مرد تكرار كرد

  مـرد انگـشت نـشانة كلفـت و         . لرزيـد دهـانش را بـاز كـرد         كاترين در حالي كـه مـي      
وقتي زبـان او را لمـس       . هاي او گذاشت   اش را دراز كرد و آن را بين لب         خالكوبي شده 

مرد انگشت خيسش را درآورد و آن را روي سر          . كند د استفراغ مي  كرد كاترين فكر كر   
چشمانش را بست و آب دهان او را روي تكـه گوشـت خـالكوبي         . اش باال برد   تراشيده

  . اي كوچك خود ماليد نشدة دايره
  .كاترين رويش را به سمت ديگري برگرداند

ـ       اتاقي كه او در آن نشسته بود به نظر مي             -گ بخـار باشـد  رسـيد يـك جـور اتـاق دي
بهرحال، قبـل از اينكـه بتوانـد        . هاي مهتابي  ، چراغ قل  قلهاي روي ديوار، صداي      لوله

محيط اطراف خود را درك كند، نگاهش يكدفعه روي چيزي در كنـارش روي زمـين                
هاي تخت، و سـاعت    ، كفشتوييد يقه اسكي، كت ورزشي     -يك كپه لباس  . ثابت ماند 

  . ميكي ماوس
چـه باليـي    «: ه سمت جانور خالكوبي كردة مقابلش چرخيد و گفت        او ب » !خداي من «

  »!سر رابرت آوردي؟
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كنار رفت و به پشت سر خود    » .شنوه ششش، وگرنه صدات رو مي    «: مرد به نجوا گفت   
  .اشاره كرد

ديد يك جعبة بزرگ سـياه پـشم شيـشه           تنها چيزي كه كاترين مي    . لنگدان آنجا نبود  
هـا را از     هاي سنگيني داشت كه بـا آنهـا جنـازه          عبهشكل آن شباهت عجيبي با ج     . بود

  . دو چفت بزرگ درِ جعبه را محكم بسته بودند. گرداندند جنگ برمي
  »!شه خفه مي... اما! ؟توئهاون «: كاترين يكدفعه گفت

هاي شفافي كه از روي ديوار به ته جعبه وصل شـده بودنـد اشـاره كـرد و                مرد به لوله  
  ».تونست خفه بشه  ميكاشكنه كه   آرزو ميفقط. نه، خفه نميشه«: گفت

  كـه اكنـون از دنيـاي بيـرون       هاي مبهمـي  لنگدان در تاريكي مطلق با دقت به لرزش    
 شروع كرد به كوبيدن روي جعبـه و تـا جـايي    صداي صحبت؟. داد شنيد گوش مي   مي

  .توانست با صداي بلند داد و فرياد كرد كه مي
  »!شنوه؟ كسي صداي منو مي! كمك«
  »!نه! خداي من، نه! رابرت«: اي فرياد زد   دوردست، صداي خفهدر

با اين وجود،   . رسيد زده به نظر مي    كاترين بود و صدايش وحشت    . شناخت او صدا را مي   
 حالـت لنگدان نفسي كشيد تـا بـه سـمت او فريـاد بزنـد، امـا                 . صداي خوشايندي بود  

رسـيد كـه     به نظر مي  .  كرد و مكث كرد    اسحسااي را در پشت گردن خود        غيرمنتظره
حركـت دراز كـشيد و        خيلي بي  چطور ممكنه؟ . زند نسيم ضعيفي از ته جعبه بيرون مي      

ريز پشت گردنش با جنبش     كرد موهاي     احساس مي  .بله، قطعا . وضعيت را بررسي كرد   
  . خورند ميهوا تكان 

. لنگدان به طور غريزي شروع به لمس كردن كف جعبه كرد و دنبال منشأ هوا گـشت            
 دهانـة   ! اينجاسـت  كوچيـك يـه منفـذ     . پيدا كردن آن فقط چند لحظـه طـول كـشيد          

دار كوچك شبيه به صفحة زهكش يك ظرفشويي يا وان بود، با اين تفاوت كه                سوراخ
  . زد نسيم ماليم و يكنواختي از آن بيرون مي

  .خواد من خفه بشم اون نمي. فرسته داخل  داره برام هوا مي
  هـاي منفـذ     اي ترسـناكي از سـوراخ     اكنـون صـد   . نداشت يآسايش خاطر لنگدان دوام   

  . آمد كه به طرف او مي... صداي غيرقابل اشتباه شرشر جاري شدن مايع بود. آمد مي
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ها به سـمت جعبـة لنگـدان         كاترين با ناباوري به عبور واضح مايعي كه از يكي از لوله           
  .  روي صحنه بوداين صحنه شبيه يك جور نمايش جادوگري. رفت خيره شد پايين مي

  !فرسته داخل جعبه؟ داره آب مي
هـاي دور مچـش را ناديـده     كاترين با تقال دستان خود را كشيد و گزندگي عميق سيم  

. توانست انجام بدهد اين بود كه با وحشت به جلو نگاه كنـد             تنها كاري كه مي   . گرفت
ـ     كوبيد مي  صداي لنگدان را كه با نااميدي به جعبه مي         ي آب بـه سـطح      شنيد، امـا وقت

زده بـه وجـود    تا يك لحظه سكوتي وحشت. زيرين جعبه رسيد، ضربه زدن متوقف شد 
  . شداز سر گرفتهاي  سپس ضربه زدن با نااميدي تازه. آمد

تـوني ايـن كـار رو        نمـي ! كـنم  خواهش مي ! بذار بياد بيرون  «: كاترين با التماس گفت   
  »!بكني

در حـالي كـه در يـك دايـره دور او     مرد » .دوني كه غرق شدن مرگ وحشتناكيه    مي«
  ».و بهت بگهتونه اين دستيارت، تريش، مي«. كرد زد با خونسردي صحبت مي قدم مي

  .هاي او را شنيد، اما درك آنها برايش سخت بود كاترين حرف
توي ملـك   . شايد يادت باشه كه من يه بار نزديك بود غرق بشم          «: مرد به نجوا گفت   

  برادرت منو بـا تيـر زد و از روي پـل زاك افتـادم تـوي      . دخانوادگيتون در پوتوماك بو 
  ».ها يخ

  .شبي كه مادرم رو كشتي. كاترين با نگاهي سراسر تنفر به او خيره شد
تـا بـه    ... و راه رو بهم نـشون دادن      . اون شب خدايان ازم محافظت كردن     «: مرد گفت 

  » .يكي از خودشون تبديل بشم
مثـل  ... شـد گـرم بـود      به داخل جعبه ريخته مي    آبي كه با شرشر در پشت سر لنگدان         

آب از همين حاال چند اينچ باال آمده بود و پشت بدن برهنة او را كامال در                 . دماي بدن 
اش بـاال آمـد، لنگـدان احـساس كـرد            كم از قفسة سـينه     وقتي كم . خود فرو برده بود   

  .حقيقت تلخي به سرعت در حال نزديك شدن است
  .ميرم من مي

  . وار شروع به ضربه زدن كرد اي دستانش را بلند كرد و دوباره ديوانه تازهاو با وحشت 
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  هـر كـاري بخـواي      ! بايد بذاري بيـاد بيـرون     «: كرد كاترين اكنون با گريه التماس مي     

شـد لنگـدان     شنيد كـه همچنانكـه آب بـه درون جعبـه جـاري مـي               او مي » !كنيم مي
  . زد وارتر ضربه مي ديوانه

كارهايي كـه بايـد بـراي       . تري تو از برادرت آسون   «. كرده فقط لبخند زد     خالكوبي مرد
  »...كردم وادار پيتر به افشاي رازهاش مي

خواسـتي   ما دقيقا كاري رو كه مي     ! بگو! پيتر كجاست؟ ! اون كجاست؟ «: كاترين گفت 
  »-ما هرم رو حل كرديم و! كرديم

اطالعـات رو مـضايقه     .  انجـام داديـد    شما يه بـازي رو    . نكرديدنه، شما هرم رو حل      «
اين رفتـاري نيـست كـه مـن بهـش           . كرديد و يه مأمور دولت رو به خونة من آورديد         

  ».پاداش بدم
 CIA. اي نداشـتيم   مـا چـاره   «: هاي خود را گرفـت و جـواب داد         كاترين جلوي اشك  

  ت مـن همـه چيـز رو بهـ        . اونا ما رو وادار كردن با يـه مـأمور بيـايم           . گرده دنبالت مي 
هاي لنگدان را  كاترين صداي داد و فرياد و ضربه      » !فقط بذار رابرت بياد بيرون    . گم مي
دانـست كـه لنگـدان وقـت         مي. شود ديد كه آب از ميان لوله جاري مي        شنيد و مي   مي

  .زيادي ندارد
  كـشيد بـا خونـسردي صـحبت         در مقابل او، مرد در حالي كه به چانة خود دسـت مـي             

  ». توي ميدون فرانكلين منتظرم باشنمورهافكر كنم مأ«. كرد مي

www.mybook.ir



 

 

هاي او گذاشت و او را به آرامـي           كاترين حرفي نزد و مرد دستان بزرگش را روي شانه         
هـايش   چون دستانش هنوز با سيم به پشت صندلي بسته بودند، بـه شـانه             . جلو كشيد 

  . فشار آمد و از درد به سوزش افتادند و چيزي نمانده بود از جا در بروند
  »!هستنمأمورها توي ميدون فرانكلين . آره«: كاترين گفت

  »آدرس روي سرپوش چيه؟«. مرد بيشتر فشار آورد
  . هاي كاترين غيرقابل تحمل بود، اما چيزي نگفت ها و شانه درد مچ

شـكنم و دوبـاره ازت       هـات رو مـي     توني االن بهم بگي، كـاترين، وگرنـه دسـت          مي«
  ».پرسم مي

: سرپوش نوشـته  ! هشته نامشخصشمارة  ! هشت«.  نفس افتاد  كاترين از درد به نفس    
. خورم قسم مي » ! شمارة هشت ميدان فرانكلين    -راز در درون فرقه پنهان شده است      «

  »! ميدون فرانكلينههشتشمارة ! دونم چي بهت بگم ديگه نمي
  .هاي او را رها نكرده بود مرد هنوز شانه
بذار رابرت از اون مخـزن  ! ولم كن ! نهآدرس همي ! دونم و مي فقط همين «: كاترين گفت 

  »!بياد بيرون
تونم بـدون دسـتگير      من نمي . اما يه مشكلي هست   ... كردم مياين كار رو    «: مرد گفت 

  »بگو ببينم، چي توي اون آدرسه؟. شدن برم به شمارة هشت ميدون فرانكلين
  »!دونم نمي«
  »دوني؟ ي رو ماوناو نمادهاي روي پاية هرم؟ روي سطح پاييني؟ معني «
تهـش  «. زند دانست او راجع به چه حرف مي كاترين نمي»  نمادهاي روي پايه؟   كدوم«

  »!سنگِ صاف و خاليه. نمادي نداره
  آمـد   كـه از جعبـة تـابوت ماننـد مـي       مرد كه ظاهرا نسبت به فريادهاي كمك مبهمي  

سـپس  . بي اعتنا بود، با خونسردي به طرف كيف لنگدان رفت و هـرم را از آن درآورد                
  .به طرف كاترين برگشت و آن را جلوي چشمان او باال آورد تا بتواند ته آن را ببيند

  . نفس افتاد وقتي كاترين نمادهاي حكاكي شده را ديد، از سر حيرت به نفس
  !اين غيرممكنه... ولي
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مـن  ! قبال هيچي اونجا نبود   . اي پوشيده شده بود    هاي پيچيده  ته هرم كامال با حكاكي    
به نظـر  . توانند داشته باشند دانست كه اين نمادها چه معنايي مي  او اصال نمي  !مئنممط
از جملـه تعـدادي كـه او حتـي آنهـا را             هـاي مرمـوز را،       رسيد كه آنها همة سـنت      مي

  . شناخت در بر ميگرفتند نمي
  .بي نظمي كامل

  ».دونم اينا چه معنايي دارن نمي... من«: او گفت
بـه  » .خوشبختانه، يه متخصص در دسترسمون هـست      . طورمن هم همين  «: مرد گفت 

  .هرم را به طرف جعبه برد» چطوره از اون بپرسيم؟«: جعبه نگاه كرد و گفت
در . خواهد چفـت در جعبـه را بـاز كنـد           يك لحظة كوتاه كاترين اميدوار شد كه او مي        

 عوض، او با خونسردي روي جعبه نشست، دستش را پايين برد، و صـفحة كـوچكي را          
  . كنار زد و پنجرة پلكسي گلس كوچكي را روي مخزن آشكار كرد

  !نور
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تابيـد   لنگدان چشمان خود را پوشاند و در ميـان پرتـو نـوري كـه اكنـون از بـاال مـي                     
وقتي چشمانش به نور عادت كرد، اميدش تبـديل بـه گيجـي             . چشمانش را تنگ كرد   

اي در بـاالي     نجـره رسـيد پ   كرد كـه بـه نظـر مـي         داشت به ميان چيزي نگاه مي     . شد
  .از ميان پنجره يك سقف سفيد و يك چراغ مهتابي را ديد. اش باشد جعبه

  .بدون هشدار، صورت خالكوبي شده باالي سرش ظاهر شد و به او نگاه كرد
  »!كاترين كجاست؟ بذار بيام بيرون«: لنگدان فرياد زد

و دارم كـه از     مـن قـدرتش ر    . دوستت كاترين اينجا پيش منه    «: مرد لبخند زد و گفت    
كـنم   اما وقتت كمه، پس پيـشنهاد مـي  . همينطور جون تو. جون اون چشم پوشي كنم   

  ».خوب گوش كني
  شـنيد و آب هـم بـاالتر آمـده و روي             لنگدان از پشت شيشه به زور صـداي او را مـي           

  .اش خزيده بود سينه
  » هرم هستن؟تهخبر داري كه نمادهايي «: مرد پرسيد

 نمادها را موقعي كه هرم روي زمين طبقة بـاال افتـاده بـود               لنگدان كه رديف گستردة   
بايد بري به شمارة هشت ميدون ! دونم معنيشون چيه  اما نمي ! آره«: ديده بود، فرياد زد   

  »-اين چيزيه كه سرپوش! جواب اونجاست! فرانكلين
مـن قـصد نـدارم بـا پـاي          .  اونجا منتظر منه   CIAدونيم كه    پروفسور، هردومون مي  «

فقط يه سـاختمون تـوي      . خواستم تازه، من شمارة خيابون رو نمي     . ارد تله بشم  خودم و 
مكـث كـرد و بـه    » . معبد المـاس -تونه مرتبط باشه اون ميدون هست كه احتماال مي     

  ».فرقة عربي نجيب زادگان باستاني معبد عرفان« . لنگدان خيره شد
ده بـود كـه در ميـدان    او با معبد الماس آشنا بـود، امـا فرامـوش كـر    . لنگدان گيج شد 
هستن؟ معبـد اونـا روي يـه پلكـان مخفـي قـرار        » فرقه«... ها معبدي. فرانكلين است 

آمد، امـا لنگـدان فعـال در      اين موضوع به هيچوجه از نظر تاريخي جور در نمي     گرفته؟
راز در درون   ! آره، بايد همون باشه   «: فرياد زد . وضعيتي نبود كه دربارة تاريخ بحث كند      

  »!ان شده استفرقه پنه
  »تو با اين ساختمون آشنايي داري؟«
هايش را باالي مايعي كـه بـه سـرعت در            لنگدان سرش را باال آورد تا گوش      » !قطعا«

  »!بذار بيام بيرون! تونم بهت كمك كنم من مي«. حال باال آمدن بود نگه دارد
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  »اره؟توني بهم بگي اين معبد چه ربطي به نمادهاي ته هرم د پس معتقدي كه مي«
  »!بذار فقط به نمادها نگاه كنم! آره«
  ».كني ببينم چكار مي. خيلي خب، پس«

گرفت، لنگدان به دريچه فشار آورد       كه او را فرا مي      با باال آمدن مايع گرمي    ! عجله كن 
اما دريچه هرگز بـاز     ! عجله كن ! كنم خواهش مي . و انتظار داشت مرد چفت را باز كند       

  . فعه در باالي پنجرة پلكسي گلس ظاهر شددر عوض، ته هرم يكد. نشد
  . لنگدان با وحشت به باال خيره شد

  مـرد هـرم را در دسـتان        » . نمـا بـه انـدازة كـافي بـرات نزديكـه            مطمئنم كـه ايـن    «
فكر كنم كمتر از شصت ثانيه      . سريع فكر كن، پروفسور   «. اش گرفته بود    كرده خالكوبي

  ».وقت داشته باشي
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  102فصل 
  

گيـرد   گويند يك حيوان، وقتي در تنگنا قرار مـي         رابرت لنگدان بارها شنيده بود كه مي      
با اين وجود، وقتي او تمام نيروي خود را به          . قادر به اعمال نيروي معجزه آسايي است      

در اطـراف او، مـايع   . قسمت زيرين جعبه وارد آورد، اصـال چيـزي از جـا جـم نخـورد              
لنگدان كه براي نفس كشيدن فضايي بيش از        . آمد واختي باال مي  همچنان به طور يكن   

شش اينچ برايش نمانده بود، سرش را به داخل كيسة هوايي كه بـرايش بـاقي مانـده                  
او اكنون رو در رو با پنجرة پلكسي گلس قرار گرفتـه بـود و چـشمانش                 . بود باال آورد  

اش بـاالي سـر او قـرار         كننـده  هاي گـيج   فقط چند اينچ با زير هرم سنگي كه حكاكي        
  .گرفته بود فاصله داشت

  . دونم معني اينا چيه من نمي
آخرين حكاكي هرم فراماسوني كه بيش از يك قرن در زير آميزة سفتي از موم و گرد                 

حكـاكي يـك شـبكة مربعـي كامـل از           . سنگ قرار گرفته بود اكنون برهنه شده بـود        
اي،  ايي، نجـوم، هرالـديك، فرشـته       كيمي -هاي قابل تصور بود    نمادهايي از همة سنت   

 يك  -در مجموع، يك هرج و مرج نمادي بود       . جادويي، عددي، مهري، يوناني، التين    
  هـا، و اعـصار مختلـف     هـا، فرهنـگ    كاسه سوپ الفبا كه حروفش از بـسياري از زبـان          

  . آمدند مي
  .بي نظمي كامل
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ـ  نمادشناس رابرت لنگدان، حتي در ماجراجويانه        رين تفـسيرات آكادميـك خـود هـم         ت

شود تا اصال معنايي     توانست درك كند كه اين شبكة نمادها چگونه كشف رمز مي           نمي
  .نظمي؟ غيرممكنه نظم از بي. داشته باشد

آمد و ميزان وحشتش همزمان بـا        اكنون مايع داشت از برآمدگي گلوي لنگدان باال مي        
هـرم بـه شـكلي      .  تـانكر ادامـه داد     بـه ضـربه زدن روي     . رفـت  باال آمدن آب باال مي    

  .استهزاآميز به او خيره شده بود
وار تمام قوة ذهنـي خـود را روي ايـن تختـه شـطرنج نمادهـا                  لنگدان با يأسي ديوانه   

 متأسفانه، ترتيب آنها آنقدر نـاهمخوان       تونن داشته باشن؟   چه معنايي مي  . متمركز كرد 
حتـي مـال يـه دوره از        . شروع كنـد  توانست تصور كند كه از كجا        بود كه او حتي نمي    

   !تاريخ هم نيستن
آمد كه با گريه و زاري براي        در بيرون تانكر، صداي خفه ولي قابل شنيدن كاترين مي         

با وجود عدم موفقيت لنگدان در يافتن راه حل، به نظر           . كرد رهايي لنگدان التماس مي   
فتن يـك راه حـل      هـاي بـدن او را بـراي يـا          رسيد كه دورنماي مرگ، تمام سلول      مي
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وضوح عجيبي در ذهن خود احساس كرد كه تا كنون آن را تجربـه              . كنند تحريك مي 
 يك الگو،   - با جديت به شبكه نگاه كرد و دنبال يك سرنخ گشت           !فكر كن . نكرده بود 

اي از نمادهـاي      اما فقـط شـبكه     -يك كلمة مخفي، يك نماد مخصوص، يا هر چيزي        
   .نظمي بي. ديد نامربوط را مي

آوري بـر    حـسي وهـم    كرد كـه بـي     گذشت، لنگدان بيشتر احساس مي     ر ثانيه كه مي   ه
شـد كـه از ذهـنش در برابـر درد        انگار همان گوشتش آماده مـي     . شود بدنش چيره مي  

توانست  هايش رسيده بود و او تا جايي كه مي         آب اكنون به گوش   . مرگ محافظت كند  
وير وحشتناكي مقابل چشمانش ظاهر     تصا. سرش را باال آورد و به باالي جعبه چسباند        

 كه در حاليكه سرش از آب بيـرون مانـده بـود در تـه چـاه       1پسري در نيوانگلند  . شدند
مردي در رم كه در زير اسكلتي در داخل يك تـابوت واژگـون          . تاريكي قرار گرفته بود   

  . گير افتاده بود
شـنيد، او سـعي       مـي  تا آنجايي كـه لنگـدان     . وارتر شده بودند   فريادهاي كاترين ديوانه  

تـوان از لنگـدان انتظـار       كرد كـه نمـي      اصرار مي  -داشت براي يك ديوانه دليل بياورد     
مطمئنا تكة گمشدة اين پازل     «. داشت بدون ديدن معبد الماس هرم را كشف رمز كند         

تونه بدون اون همه اطالعات هرم رو كشف رمز          رابرت چطور مي  ! توي اون ساختمونه  
  »!كنه؟

شمارة هشت  «هاي او سپاسگزار بود، ولي با اين حال يقين داشت كه             الشلنگدان از ت  
طبـق  . محدودة زمانيش كال اشـتباهه . كند نميبه معبد الماس اشاره » ميدان فرانكلين 

افسانه، هرم فراماسوني در اواسط قرن نوزده ساخته شده بود، يعني چندين دهه قبل از 
لنگدان متوجه شد كـه در حقيقـت، احتمـاال          . ها اصال وجود داشته باشند     اينكه معبدي 

ممكـن نبـود كـه      . قبل از آن بود كه ميدان حتي اسم ميدان فرانكلين را داشته باشـد             
شـمارة  «. سرپوش به ساختماني ساخته نشده در آدرسي كه وجود نداشت اشـاره كنـد             

   وجـود   1850بايـد در سـال      ... كـرد  به هر چه كه اشـاره مـي       » هشت ميدان فرانكلين  
  . اشتد مي

  .كرد متأسفانه، هيچ چيزي به ذهن لنگدان خطور نمي

                                                 
1. New England  
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هاي حافظة خود را براي يافتن هر چيزي كه به آن محدودة زمـاني مطابقـت                 او بانك 
 وجود 1850 شمارة هشت ميدان فرانكلين؟ چيزي كه در سال      .داشته باشد كاوش كرد   

  هـايش   وشمـايع اكنـون بـه درون گـ        . چيزي به ذهـن لنگـدان نرسـيد       داشته باشه؟   
كرد، به شبكة نمادهاي روي شيشه       او در حالي كه با وحشت خود مبارزه مي        . چكيد مي

 ذهنش با آشفتگي مطلقي شروع كرد به زيـر و رو            !فهمم ارتباطشون رو نمي  . نگاه كرد 
  . توانست به وجود بياورد اي كه مي كردن تشابهات دور افتاده

Eghit Franklin Square ...و پرگار 2گونيا...  شبكة نمادها يه مربعهاين... 1ها مربع 
ها زواياي نود درجـه      مربع... ان هاي فراماسوني مربعي   محراب... ان نمادهاي فراماسوني 

... هـشت فـرانكلين   . آمد، اما لنگـدان آن را ناديـده گرفـت          آب همچنان باال مي   . دارن
هشت » The Order«... فرانكلين هشت حرف داره... شبكه هشت در هشته... هشت

  ...هشت در عدد شناسي عدد ويرانيه... نهايته  نماد دوراني بي8... هحرف دار
  .لنگدان نظري نداشت

كرد، اما شـنوايي لنگـدان اكنـون بـا      در بيرون مخزن، كاترين هنوز داشت التماس مي      
  . تكان خوردن آب در اطراف سرش متناوب شده بود

  » -پنهان شده... راز در درون... ضوحپيام سرپوش به و... نميشه بدون دونستن...«
  .سپس ديگر صدايش را نشنيد

  . هاي لنگدان شد و آخرين صداي كاترين را از بين برد آب وارد گوش
  ...پنهان شده... راز در درون

  .آخرين كلمات كاترين در ميان سكوت گور او طنين انداز شد
  .پنهان شده... راز در درون

  . شد كه دقيقا همين كلمات را قبال بارها شنيده استبه طور عجيبي، لنگدان متوجه
  .راز در درون پنهان شده است

راز در درون   «. انـد  رسيد رازهاي باستاني او را دست انداختـه        حتي حاال هم به نظر مي     
كرد كه خـدا   هستة اصول و قواعد رازها بود، كه به انسان اصرار مي» پنهان شده است 

                                                 
1  .Square ،و گونيا  هم به معني ميدان است و هم به معني مربع  
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. راز در درون پنهان شده است     . ه در درون خود جستجو كنند     بلك... را نه در آسمان باال    
  .اين جمله پيام همة آموزگاران متصوف بزرگ بود

  . قلمروي خدا در درون توست:گفت عيسي مسيح مي
  .خودت را بشناس: گفت فيثاغورث مي

    دانيد كه شما خدا هستيد؟ آيا نمي: گفت هرمس تريسمگيستوس مي
  ...فهرست همينطور ادامه داشت

راز در  . هاي تصوف اعصار تالش كرده بودند كه اين عقيده را نقـل كننـد              همة آموخته 
با اين وجود، بشر براي يافتن خدا همچنان به جستجوي خـود  . درون پنهان شده است 

  . داد ها ادامه مي در آسمان
رابرت لنگدان، در   . اين تحقق اكنون براي لنگدان به يك طعنة نهايي تبديل شده بود           

ها بود، ناگهان نـور را       ن لحظه كه چشمانش مثل همة مردان قبل از او رو به آسمان            اي
  . ديد

  .اين نور مثل آذرخشي از باال به او برخورد كرد
  
  

The 
secret hides 

within The Order 
Eight Franklin Square  

 
 

 .در يك لحظه مفهوم آن را فهميد
مفهوم آن تمام طول شب به      . ده بود پيام روي سرپوش ناگهان كامال برايش روشن ش       

 -متن روي سرپوش، مثل خود هرم فراماسوني، يك سـمبولون بـود           . او خيره شده بود   
مفهـوم سـرپوش بـه      . كه در چند قسمت نوشته شده بود         پيامي -رمزي تكه تكه شده   

شد او و كاترين متوجه آن       اي استتار شده بود كه لنگدان باورش نمي        روش چنان ساده  
 . دان نشده
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 به راستي تر اين كه لنگدان اكنون متوجه شده بود كه پيام روي سرپوش              از آن عجيب  
دقيقا . بسيار ساده بود  . كرد نحوة دقيق كشف رمز شبكة نمادهاي ته هرم را آشكار مي          

 قدرتمند بـود  تاليسمانهمانطور كه پيتر سالومون وعده داده بود، سرپوش طاليي يك   
  .را داشت  نظمي يكه توانايي آوردن نظم از ب

  » !دونم مي! دونم مي«: لنگدان شروع كرد به ضربه زدن روي دريچه و فرياد زد
به جاي آن، صورت    . باالي سر او، هرم سنگي از روي دريچه برداشته شد و كنار رفت            

  .خالكوبي شده ظاهر شد و نماي ترسناك آن از ميان پنجرة كوچك به او خيره شد
  »!بذار بيام بيرون! ردمحلش ك«: لنگدان فرياد زد

. هاي زير آب لنگـدان صـدايي نـشنيدند         وقتي مرد خالكوبي كرده صحبت كرد، گوش      
  ».بهم بگو«. هاي او را ديد كه دو كلمه را ادا كرد ولي بهرحال، چشمانش لب

بـذار بيـام    ! گم مي«: لنگدان در حالي كه آب تقريبا تا چشمانش باال آمده بود فرياد زد            
  .خيلي ساده است» !دم  رو توضيح ميهمه چيز! بيرون

  ».يا بمير... يا االن بهم بگو«. هاي مرد دوباره تكان خوردند  لب
وقتي آب تا آخرين اينچ فضاي هوا در حال باال آمدن بود، لنگدان سرش را بـه عقـب                

وقتي اين كـار را كـرد، مـايع گـرم بـه            . كج كرد تا دهانش را باالي خط آب نگه دارد         
پشت خود را قوس داد و دهانش را به         . يخته شد و ديدش را تار كرد      داخل چشمانش ر  

  .پنجرة پلكسي گلس چسباند
سپس، رابرت لنگدان در حالي كه چند ثانيه هوا برايش مانده بود، راز چگونگي كـشف    

  . رمز هرم فراماسوني را افشا كرد
بـه طـور    لنگـدان   . هـايش رسـيد    وقتي صحبتش را به پايان رساند، مايع به باالي لب         

يك لحظه بعـد، مـايع      . غريزي براي آخرين بار نفسي كشيد و دهانش را محكم بست          
كامال او را در بر گرفت و به باالي گـورش رسـيد و در طـول پنجـرة پلگـسي گلـس            

  .پخش شد
  .لنگدان فهميد كه هرم رو چطور حل كنه. اون موفق شد: ملخ با خود گفت

  .بسيار آشكار. جواب بسيار ساده بود
زير پنجره، صورت زير آب رابرت لنگدان با چشماني نوميد و ملـتمس بـه او خيـره               در  

  .شده بود
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هـايش ايـن كلمـات را ادا     با حركت لب  ملخ سرش را به سوي او تكان داد و به آرامي       
  ».زندگي پس از مرگ خوش بگذره. متشكرم، پروفسور لنگدان«: كرد
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لنگدان به عنوان يك شناگر جدي، خيلي از اوقات با خود فكـر كـرده بـود كـه       رابرت  

دانست كه قرار اسـت مـستقيما آن را تجربـه            اكنون مي . غرق شدن چه احساسي دارد    
توانـست   توانست نفسش را بيشتر از خيلـي از مـردم حـبس كنـد، مـي         اگرچه مي . كند

دي اكـسيد  . دهد ش نشان مي احساس كند كه بدنش از همين حاال به فقدان هوا واكن          
نفـس  . آورد شد و نياز غريزي به تنفس را با خود مـي           كربن داشت در خونش جمع مي     

دانـست   لنگدان مي . يافت شدت واكنش غيرارادي تنفس هر لحظه افزايش مي       ! نكش
 -گفتنـد  رسد كه به آن نقطـة انفـصال حـبس نفـس مـي              اي مي  كه به زودي به نقطه    

 شخص ديگر قادر نيست به طور ارادي نفس خود را حبس       اي بحراني كه در آن     لحظه
  . كند

دانست كه بهتـر     غريزة لنگدان ضربه زدن و تقال كردن بود، اما مي         ! دريچه رو باز كن   
توانست انجام بدهد اين بود  تنها كاري كه مي. است اكسيژن باارزش خود را هدر ندهد

دنياي بيرون اكنون فقـط تكـة       . شدكه از ميان تاري آب به باال خيره شود و اميدوار با           
عـضالتش بـه سـوزش افتـاده        . تيره و تاري از نور در باالي پنجرة پلكسي گلس بود          

  .هايش شروع شده است دانست كه كمبود اكسيژن در بافت بودند و مي
كـاترين بـود كـه      . ناگهان صورتي زيبا و روح مانند ظاهر شد و از باال به او خيره شـد               

چشمانـشان از ميـان     . نمـود   مي آسماني از پشت حجاب مايع،   اعضاي زيباي صورتش    
پنجرة پلكسي گلس با هم تالقي كرد و يك لحظه لنگدان فكر كرد نجات پيدا كـرده              

 سپس فريادهاي وحشتزدة مبهم او را شنيد و متوجه شد كـه مـرد او را                 !كاترين. است
كرد كه شـاهد      مي هيوالي خالكوبي كرده داشت او را مجبور      . در آنجا نگه داشته است    

  . اتفاقي باشد كه در شرف وقوع بود

www.mybook.ir



 

 

  ...كاترين، متأسفم
لنگدان كه در اين فضاي عجيب و غريب و تاريك، زير آب گرفتار شده بود سعي كرد                 

به زودي به نيـستي  . كند اين را درك كند كه آخرين لحظات زندگي خود را سپري مي           
  داشـت بـه پايـان      ... شـد  يـا مـي   ... دهيا تـا حـاال بـو      ... هر چيزي كه بود   ... پيوست مي
اش قـرار   افتاد، تمام خاطراتي كه در بافت خاكـستري      وقتي مغزش از كار مي    . رسيد مي

داشتند، به همراه تمام دانشي كه تا كنون به دست آورده بود، به سادگي با جريـاني از                  
  . رفتند هاي شيميايي بر باد مي واكنش

بـه  . اهميت بـودن حقيقـي خـود در دنيـا پـي بـرد              در اين لحظه، رابرت لنگدان به بي      
تقريبـا خوشـبختانه،    . دلگيري و پستي هر احساسي بود كه تا كنون تجربه كـرده بـود             

  . كرد كه نقطة انفصال حبس نفس در حال فرارسيدن است احساس مي
  .آن لحظه فرا رسيده بود

در اشتياق بـراي    هاي لنگدان محتويات تحليل رفتة خود را با شدت بيرون دادند و              ريه
. ثانية آخرش بـود   . يك لحظة ديگر نفس خود را بيرون نگه داشت        . تنفس فرو ريختند  

سپس، مثل كسي كه ديگر قادر به نگه داشتن دست خود به يك بخاري داغ نيـست،                 
  .خودش را تسليم سرنوشت كرد

  .واكنش غيرارادي بر استدالل غلبه كرد
  .هايش از هم باز شدند لب
  .سط شدندهايش منب  ريه

  .و مايع به داخل جاري شد
  مـايع  . اش پيچيد شديدتر از آنچه بود كه تا كنون تصور كـرده بـود              دردي كه در سينه   

اش شـد و     بالفاصـله، درد بـه سـرعت وارد جمجمـه         . هايش را به سوزش انداخت     ريه
صـداي رعدآسـايي در     . شـود  احساس كرد سرش بين يك دسـتگاه پـرس خـرد مـي            

  .زد در طول تمام اين اتفاقات، كاترين سالومون مدام جيغ ميهايش پيچيد و  گوش
  . اي از نور ايجاد شد برق كوركننده
  .و بعد تاريكي

  .رابرت لنگدان مرده بود
  

www.mybook.ir



 

 

  
  

  
  104فصل 

  
 .تموم شد

غرق شدني كه شاهد شده بـود او را         . كاترين سالومون دست از جيغ و داد برداشته بود        
  . قتا او را با شوك و يأس فلج كرده بوددچار كاتاتونيايي كرده بود و حقي

جان لنگدان به فـضايي خـالي در كنـار او خيـره              زير پنجرة پلكسي گلس، چشمان بي     
هاي كوچـك    آخرين حباب . حركتش حالتي از درد و افسوس داشت       قيافة بي . شده بود 

جانش بيرون زد، و بعد، طوري كه انگار به تـسليم روح خـود رضـايت                 هوا از دهان بي   
  . ها ناپديد شد  و در ميان سايه... هاروارد به ته مخزن فرو رفت  ده باشد، پروفسوردا

  . حسي كرد  كاترين احساس بي.اون مرده
رحمانه، پنجرة كوچك را بست      كرده دستش را پايين برد و با قاطعيتي بي         مرد خالكوبي 

  .و جسد لنگدان را در داخل جعبه مهر و موم كرد
  »بريم؟«. زدسپس به كاترين لبخند 

ي خـود   ها زدة او را روي شانه     قبل از اينكه كاترين بتواند جواب بدهد، مرد بدن محنت         
با چند گام قدرتمنـد، او را بـه         .  و او را از اتاق بيرون برد       انداخت، چراغ را خاموش كرد    

رسـيد بـا يـك نـور         انتهاي راهرو منتقل كرد و وارد فضاي بزرگي كرد كه به نظر مي            
او كاترين را به طـرف      . داد اتاق بوي بخور مي   . ل به قرمز روشن شده باشد     ارغواني ماي 

 و نفـسش     را محكم با پشت روي زمين انداخت       يك ميز مربعي در وسط اتاق برد و او        
   اين سنگه؟. سطح زير او زمخت و سرد بود. را بريد

 بـاز   هـايش  ها و سـاق    كاترين هنوز متوجه اطراف خود نشده بود كه مرد سيم را از مچ            
اش  او به طور غريزي سعي كرد مرد را از خود براند، اما دست و پاي چنگه شـده                 . كرد

او را روي ميـز بـست و          مـرد اكنـون بـا بنـدهايي چرمـي         . به زور واكنش نشان دادند    
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اش،  سپس بند ديگـري روي جنـاق سـينه        . بازوهاي او را به دو طرفش ميخكوب كرد       
  .هايش بست درست باالي پستان

  هـا و    مـچ .  شده بـود   حركت بيقط چند لحظه طول كشيده بود و كاترين دوباره          اينها ف 
  . هايش اكنون با بازگشت گردش خون به دست و پايش به تپش افتاده بودند قوزك

دهنت رو بـاز    «: ليسيد به نجوا گفت    اش را مي   هاي خالكوبي كرده   مرد در حالي كه لب    
  ».كن

  .  قفل كردهايش را روي هم  كاترين با تنفر دندان
هـاي او كـشيد و     اش را دراز كرد و آن را بـه آرامـي دور لـب              مرد دوباره انگشت اشاره   

. تر روي هـم فـشار داد       هايش را محكم   كاترين دندان . پوست او را به مور مور انداخت      
مرد خالكوبي كرده خنديد و با دست ديگرش نقطة فشاري را در گردن او پيـدا كـرد و        

انگشت مـرد را احـساس كـرد كـه وارد     . كاترين بالفاصله باز شدفك . آن را فشار داد   
دهان خود را بست و سـعي كـرد انگـشت او را            . دهانش شد و روي زبانش كشيده شد      

خنديـد   مرد در حالي كـه هنـوز مـي        . گاز بگيرد، اما قبل از آن انگشت بيرون آمده بود         
ست و يك بار    سپس چشمانش را ب   . نوك انگشت نمناك خود را جلوي چشم او گرفت        

  .ديگر، آب دهان او را داخل دايرة گوشت برهنة روي سرش ماليد
سپس، با خونسردي برگشت و اتاق را . چشمانش را باز كرد مرد آهي كشيد و به آرامي       

  .ترك كرد
مـستقيم در بـاالي     . كرد كاترين در آن سكوت ناگهاني تپش قلب خود را احساس مي          

اي تبـديل شـد و سـقف         رغواني به رنگ الكي تيـره     اي چراغ، از ا    سر او، نور مجموعه   
سـانتيمتر بـه    . وقتي سقف را ديد با حيرت به آن خيره مانـد          . كوتاه اتاق را روشن كرد    

رسيد كه كـوالژ خيـره كننـدة         به نظر مي  . هايي پوشيده شده بود    سانتيمتر آن با نقاشي   
ر فلكـي بـا نمادهـا،       وهـا، و صـ     ها، سياره  ستاره. كشد باال آسمان الهي را به تصوير مي      

هايي بودند كـه مـدارهاي       پيكان. در هم آميخته بودند     هاي نجومي  فرمولنمودارها، و   
كردند، و نمادهايي هندسي كـه زوايـاي صـعود را نـشان              بيضي شكلي را پيشبيني مي    

انگار دانـشمند   . دادند، و مخلوقاتي منطق البروجي كه از باال به او خيره شده بودند             مي
   . از بند رها شده بود در كليساي سيستيناي ديوانه
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كاترين سرش را چرخاند و نگاهش را از آن برگرفت، اما ديوار سمت چپش هـم از آن                  
هاي قرون وسطايي نور لرزاني را روي ديواري كه با           يك سري شمع با پايه    . بهتر نبود 

 شبيه  بعضي از صفحات  . تاباندند صفحات نوشته، عكس، و نقاشي پوشيده شده بود مي        
هاي باسـتاني كنـده شـده بودنـد؛ بقيـه بـه              هايي بودند كه از كتاب      پاپيروس يا پوست  

اي از عكس، نقاشي، نقشه، و نمودار بودند؛    هاي جديدتري بودند؛ آميزه    وضوح از نوشته  
تـار  . رسيد همة آنها با وسواس خاصـي روي ديـوار چـسبانده شـده باشـند                به نظر مي  

حدي بـه هـم      بي  نظمي  آنها قرار گرفته بود و آنها را با بي         عنكبوتي از نخ با پونز روي     
  .  متصل كرده بود

  .كاترين باز هم رويش را برگرداند و به جهت ديگري نگاه كرد
  .تر بود اي مواجه شد كه از همه وحشتناك متأسفانه، اين بار با منظره

داشت كـه   نزديك تخته سنگي كه او روي آن بسته شده بود، پيشخوان كوچكي قرار              
اي از اشـياء روي      مجموعـه . فورا او را به ياد يك ميز ابزار داخل اتـاق عمـل انـداخت              

و يـك   ... اي از مايع تيره رنـگ       از جمله يك سرنگ، شيشه     -پيشخوان چيده شده بود   
اي استخواني و تيغي تراشيده شده از آهن صيقلي كه بـا برقـي               چاقوي بزرگ با دسته   

  . درخشيد غيرعادي مي
  خيال داره چه باليي سرم بياره؟... نخداي م
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 ريك پريش سرانجام وارد دفتـر نـوال كـي           CIAهاي   وقتي متخصص امنيت سيستم   

  .شد، يك ورقة كاغذ را با خود به همراه داشت
  !بهت گفتم فورا بيا» چرا اينقدر دير اومدي؟«: نوال پرسيد

ــه اســتكاني ــي د او عينــك ت ــاال كــشيد و گفــتاش را روي بين   ببخــشيد، «: رازش ب
  »-خواستم اطالعات بيشتري برات جمع كنم، ولي مي
  ».خيلي خب، ببينم چي آوردي«

اين يه ويرايـشه، امـا اصـل مطلـب رو بهـت             «: پريش ورقة چاپي را به او داد و گفت        
  ».ميگه

  .نوال با شگفتي به صفحه نگاه كرد
هـا دسترسـي    ر يه هكر به سيـستم كنم بفهمم چطو هنوز دارم سعي مي  «: پريش گفت 

  »-پيدا كرده، اما مثل اينكه عنكبوت جستجو به يكي از موتورهاي جستجوي ما
آخـه  !  رو فراموش كن   اين«: نوال نگاهش را از روي صفحه باال آورد و به تندي گفت           

CIA                 با يه فايل طبقه بندي شده راجع به هرم و مدخل باستاني و سمبولون حكـاكي 
  »؟شده چكار داره

 سـندي داره دنبـال ميـشه،        چهخواستم ببينم    مي. به همين خاطر اين قدر دير اومدم      «
: پـريش مكثـي كـرد و گلـويش را صـاف كـرد             » .بنابراين مسير فايل رو دنبال كردم     
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 اختـصاص   CIAخود رئيس   ... معلوم شد كه اين سند روي يه پارتيشن هست كه به          «
  ».داره

رئيسِ ساتو يه فايل راجع به هرم فراماسـوني         .  كرد نوال چرخيد و با ناباوري به او نگاه       
، يك فراماسون   CIAدانست كه رئيس فعلي، به همراه مديران رده باالي            او مي  داره؟

كرد كه هيچ يك از آنها رازهـاي فراماسـوني    عالي رتبه است، اما نوال تصورش را نمي       
  .داري كنند  نگهCIAرا در يك كامپيوتر 

، با وجود آنچه كه در بيست و چهار ساعت گذشته شاهد شـده              حالبا اين   هم  ولي باز   
  .بود، هر چيزي ممكن بود

هاي ميـدان فـرانكلين پنهـان        مأمور سيمكينز روي شكم دراز كشيده، و در ميان بوته         
هـيچ  . هـيچ . دار معبد الماس ثابت مانـده بـود        چشمانش روي ورودي ستون   . شده بود 

او سـرش را  . س بـه در نزديـك نـشده بـود      ك  و هيچ  چراغي در داخل روشن نشده بود     
او در وسط پارك در حال قدم زدن بود و بـه نظـر   . انداخت برگرداند و نگاهي به بالمي   

  ديـد كـه او از سـرما         سـيمكينز مـي   .  سـردش بـود    واقعـا . رسيد سردش شده است    مي
  .لرزد مي

  .ساتو بود. تلفنش لرزيد
  »هدفمون چقدر دير كرده؟«: پرسيد

االن نزديـك چهـل   . هدف گفت بيست دقيقه  «. ن سنج خود نگاه كرد    سيمكينز به زما  
  ».يه اتفاقي افتاده. دقيقه ميشه
  ».تموم شد. نمياد«: ساتو گفت

  »خبري از هارتمن نشد؟«. دانست كه حق با اوست سيمكينز مي
تـونم باهـاش تمـاس برقـرار         نمي. نه، از وقتي كه به كالوراما هايتز رسيده خبر نداده         «

  ».كنم
  . اگر اين حرف حقيقت داشت، پس قطعا اتفاقي افتاده بود. كينز شق و رق شدسيم

تـونن پيـداش     اونا هم نمي  . االن با واحد پشتيباني عمليات تماس گرفتم      «: ساتو گفت 
  » .كنن

  »اونا توي اسكالد، مكان جي پي اس دارن؟«. لعنتي
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از اينجا  . و جمع كن  افرادت ر . يه آدرس مسكوني توي كالوراما هايتز     . آره«: ساتو گفت 
  ».ريم مي

بـاد  . ساتو تلفنش را خاموش كرد و به خط افق باشكوه پايتخت كـشورش نگـاه كـرد                
رئيس اينوئـه   . سردي وارد كت سبكش شد و دستانش را دور خود پيچيد تا گرم بماند             

ولي بهرحال، در آن لحظه، هر دو       . يا ترس بكند   احساس سرما    ساتو زني نبود كه زياد    
  .داشتاحساس را 
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  106فصل 
  

اش را پوشـيده بـود از راهـرو بـاال رفـت، از در       ملخ در حالي كه فقط لنـگ ابريـشمي     
بايد سريع حاضـر    . فوالدي گذشت، و از ميان تابلوي نقاشي وارد اتاق نشيمن خود شد           

  . نيستاين خونه ديگه امن:  انداخت و با خود گفتCIA نگاهي به مأمور مردة .بشم
اش  ملخ در حالي كه هرم سنگي را در دست داشت يك راست به طرف اتـاق مطالعـه                 

شـد،   وقتـي وارد سيـستم مـي      . در طبقة اول رفت و پشت كامپيوتر لپ تاپش نشـست          
لنگدان را در طبقة پايين مجسم كرد و با خود فكر كرد كه چند روز يا چند هفته طول                   

تـا  . كـرد  فرقي نمي . اش كشف شود   سرّي خانه كشد تا جسد زير آب او در زيرزمين          مي
  . آن موقع ملخ ديگر خيلي وقت بود كه از آنجا رفته بود

  . اش رو عالي انجام داده لنگدان وظيفه
هاي هرم فراماسوني را دوبـاره بهـم پيوسـته بـود، همينطـور هـم         لنگدان نه تنها تكه   

در نگـاه اول،    .  كنـد  فهميده بود كه چطور شبكة اسرارآميز نمادهاي تـه هـرم را حـل             
و بـه   ... ولي با اين حال جـواب سـاده بـود         ... رسيدند نمادها غيرقابل كشف به نظر مي     

  .صورت آنها خيره شده بود
لپ تاپ ملخ روشن شد و صفحة آن همان ايميلي را نشان داد كه قبال دريافت كـرده                  

مـي   عكسي از يك سرپوش تابناك، كه قـسمتي از آن توسـط انگـشت وارن بال        -بود
  .پوشيده شده بود

    
  

The 
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secret hides 
within The Order 

 Franklin SquareEight 
 
  

او حتي اعتراف كرده بود كه      . ميدان فرانكلين ... شمارة هشت : كاترين به ملخ گفته بود    
اند، به اين اميد كه ملخ را دستگير كنند           در ميدان فرانكلين كمين كرده     CIAمأموران  

هـا؟   ها؟ معبدي فراماسون. كند اي اشاره مي كه سرپوش به چه فرقه  و همينطور بفهمند    
  ها؟  رزيكروسي

  .لنگدان حقيقت رو ديد. هيچكدوم از اينا نيست: دانست كه ملخ اكنون مي
هاروارد، در حالي كه مايع صورتش را فرا گرفته بود، كليد حل              ده دقيقه قبل، پروفسور   

مربع مرتبه «: اني پر از وحشت فرياد زده بود  او با چشم  . معماي هرم را كشف كرده بود     
  »!1راز در درون مربع مرتبه هشت فرانكلين پنهان شده! هشت فرانكلين

  .در ابتدا، ملخ نتوانست منظور او را بفهمد
اون يه  «: لنگدان در حالي كه دهانش را به پنجرة پلكسي گلس چسبانده بود فرياد زد             

سپس چيزي راجـع    » !جادوييهاين يه مربع    ! مربع مرتبه هشت فرانكلين   ! آدرس نيست 
و اينكه چطور اولين رمز هرم سر نخي براي شكستن اين رمز            ... به آلبرشت دورر گفت   

  . نهايي بود
مـتن  .  آشـنايي داشـت  -كامئاهـا  يا به قول متصوفان قديم       -هاي جادويي  ملخ با مربع  

هـاي   شهـاي جـادويي و رو     قـدرت مربـع  De Occulta Philosophia2باسـتاني  
. داد هاي جادويي اعداد را به تفصيل شـرح مـي    طراحي عالئم قدرتمند بر اساس شبكه     

گفت كه كليد كشف رمز ته هرم در يك مربع جـادويي             اكنون لنگدان داشت به او مي     
  نهفته است؟

                                                 
هم به كـار  ) يا نظم ( به جر معاني ميدان و فرقه، به معني مربع و مرتبه             Order و   Squareهمانطور كه قبال هم گفته شد       .  1

تغيير » مربع مرتبه هشت فرانكلين« به The Order Eight Franklin Squareبنابراين در اينجا معني عبارت . مي روند
  .مي كند

جادوگر، ستاره شناس، كيمياگر، خداشناس و نويسندة كتاب هاي ) 1486-1535(اينريش كورنليوس اگريپا فلسفة مرموز اثر ه.  2
 علوم مرموز
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هايش تنها قسمت بدنش بود كه باالي آب قرار داشت فرياد            پروفسور در حالي كه لب    
هاي جـادويي بـر      مربع!  مربع جادويي هشت در هشت احتياج داري       تو به يه  «: زده بود 
» مرتبـه سـه  «يه مربع سـه در سـه ميـشه       ! طبقه بندي ميشن  ] order [مرتبهاساس  

]order three ![ مرتبه چهار«يه مربع چهار در چهار ميشه «]order four ![   تـو بـه
  »!احتياج داري] order eight[» مرتبه هشت«يه 

 بود كه لنگدان را كامال غرق كند و پروفسور براي آخرين بـار يـك         مايع ديگر نزديك  
يـك  ... نفس مأيوسانه كشيد و با فرياد چيزي راجع به يك فراماسـون معـروف گفـت               

و همچنـين خـالق     ... يـك دانـشمند، متـصوف، رياضـيدان، مختـرع         ... نياي آمريكايي 
  .كشيد  مرموزي كه تا به امروز اسم او را يدك ميكامئاي

  .لينفرانك
  .در يك آن، ملخ متوجه شد كه حق با لنگدان است

نفس افتاده بود، پشت لپ تاپ خود در طبقة  ملخ اكنون در حالي كه از هيجان به نفس
جستجوي اينترنتي سريعي انجام داد و چندين نتيجه دريافـت كـرد و             . باال نشسته بود  

  .يكي از آنها را انتخاب و شروع به خواندن كرد
   .فرانكلين شتمربع مرتبه ه

هاي جادويي تاريخ مربع مرتبه هـشت اسـت كـه در سـال               ترين مربع  يكي از  معروف   
ــاطر    1769 ــه خ ــد و ب ــشر ش ــرانكلين منت ــامين ف ــايي بنج ــشمند آمريك ــط دان    توس

وسواس فكري فرانكلين با اين     . اش معروف شد   سابقه بي» هاي قطري مورب    مجموع«
اش بـا متـصوفان و       ز ارتباطـات شخـصي    گونة هنـري اسـرارآميز بـه احتمـال زيـاد ا           

بينـي، كـه پايـه و        اش در طـالع    كيمياگران برجستة دوران خودش، و همچنين عقيـده       
 انجـام داده بـود     1اش سـالنامة ريچـارد بيچـاره     هايي كه در     اساسي بود براي پيشگويي   

  .     گرفت سرچشمه مي
  

                                                 
كتاب سالنامه اي بود كه توسـط بنجـامين فـرانكلين بـا نـام      ) Poor Richard's Almanack(سالنامة ريچارد بيچاره .  1

 منتشر مي شد و شامل تقويم، پيشبيني وضـعيت هـوا،           1758 تا   1732اي  مستعار ريچارد ساندرز يا ريچارد بيچاره در بين سال ه         
  .  شعر، پند، اطالعات طالع بيني و ستاره شناسي و معما و ساير مطالب و سرگرمي هاي مفيد بود
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 كـه در  -64 تا 1 از اعداد نظيري  آرايش بي-ملخ به ساختة معروف فرانكلين نگاه كرد  
راز در درون مربـع     . رسيد آن مجموع هر سطر، ستون، و قطر به يك ثابت جادويي مي           

   .پنهان شده استفرانكلين مرتبه هشت 
لرزيد هرم سنگي را برداشت و آن را سر و ته            در حالي كه از هيجان مي     . ملخ لبخند زد  

  .كرد و ته آن را با دقت بررسي كرد
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بايست دوباره چيده شوند و با ترتيب ديگري قرار بگيرند و            صت و چهار نماد مي    اين ش 

دانست چطـور    اگرچه ملخ نمي  . توالي آنها بر اساس اعداد مربع جادويي فرانكلين باشد        
آيد، به وعدة باستاني     نظم از نمادها با ترتيب جديدي يكدفعه جور در مي          اين شبكة بي  
  .ايمان داشت

Ordo ab chao.  
اي كاغـذ درآورد و بـه سـرعت يـك شـبكة              تپيد ورقه   حالي كه قلبش به تندي مي      در

هـاي تعريـف شـدة     سپس نمادها را يكي يكي در مكـان . هشت در هشت خالي كشيد   
كـم بـا عقـل جـور      تقريبا بالفاصله، در كمال شگفتي او، شبكه كم. جديدشان قرار داد  

  .درآمد
  !نظمي نظم از بي

ل به پايان رساند و با ناباوري به راه حل مقابل خود خيـره              او كشف رمز را به طور كام      
دوبـاره  ... شبكة در هم ريخته دگرگون شـده بـود        . تصوير كاملي شكل گرفته بود    . شد
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توانست مفهوم كل پيام را درك كند، به اندازة كافي  و اگرچه ملخ نمي... چيده شده بود
  .د كجا برودآنقدري كه دقيقا بداند كه اكنون باي... فهميده بود

  .  هرم راه رو نشون ميده
عجيـب اينكـه ايـن      . كرد هاي اسرارآميز بزرگ جهان اشاره مي      شبكه به يكي از مكان    

كرد كه در آن سفر خود را به پايـان         مكان، همان مكاني بود كه ملخ هميشه تصور مي        
  .خواهد رساند

  .سرنوشت
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  .دن كاترين سالومون قرار داشت سرد بوداي كه زير ب ميز سنگي

  مدام تصاوير وحشتناكي از مرگ رابرت، و همينطـور افكـاري از بـرادرش بـه ذهـنش       
چاقوي عجيبي كه روي ميـز مجـاور قـرار داشـت مـدام فكـر        پيتر هم مرده؟    . آمد مي

  .آورد سرنوشتي را كه در انتظار او نيز بود به ذهنش مي
  اين واقعا پايانه؟   

هـاي   ز عجيبي، افكارش ناگهان متوجه تحقيقاتش، علـوم نوئتيـك، و پيـشرفت            به طر 
  توانـست تمـام     او هيچوقـت نمـي    . دود شـد  ... اش از دسـت رفـت       همـه . اخيرش شـد  

ترين اكتشافش همين چند مـاه پـيش         دهنده تكان. هاي خود را با دنيا تقسيم كند        يافته
ها را در بارة مـرگ از   طرز تفكر انسانرخ داده بود و نتايج آن اين توانايي را داشت كه     

اي به   آرامش غيرمنتظره ... عجيب اينكه، اكنون انديشيدن به آن تجربه      . نو تعريف كند  
  .داد او مي

 بود كه از خود پرسيدهكاترين سالومون، هنگاميكه يك دختر جوان بود خيلي از اوقات         
ميـريم چـه اتفـاقي       بهشت وجود داره؟ وقتـي مـي      . آيا زندگي پس از مرگ وجود دارد      

وقتي بزرگتر شد، مطالعاتش در زمينة علوم به سرعت همة افكار خيـالي راجـع               ميفته؟  
به اين نتيجـه رسـيده   . به بهشت، جهنم، يا زندگي پس از مرگ را از ذهنش پاك كرد        

يـك داسـتان خيـالي      ... ساختة ذهن انسان است   » زندگي پس از مرگ   «بود كه تصور    
  .ده بود كه يك حقيقت تلخ، يعني مردن را شيرين كندكه به اين خاطر ساخته ش

  ...كنم يا فقط من اينطور فكر مي
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يك سال پيش، كاترين و برادرش راجع به يكي از ماندگارترين سؤاالت فلسفه بحـث               
 به خصوص ايـن مـسئله كـه آيـا انـسان يـك جـور                 - وجود روح انسان   -كرده بودند 

  .دن باشد از بخارجهشياري دارد كه قادر به بقا در 
هـاي   اكثـر فلـسفه   . داردكردند كه چنين روح انساني احتمـاال وجـود           آنها احساس مي  

  دانـش بـودايي و برهمـايي، تناسـخ را تـصديق      . باستاني با اين تصور هم عقيده بودند  
ها بدن را به عنوان يك   حلول روح در بدن جديدي پس از مرگ؛ افالطوني-كردند مي
ــدان« ــي» زن ــف م ــه تعري ــد ك ــيكردن ــرار م ــه روح    روح از آن ف ــون ب ــد؛ و رواقي كن

apospasma tou theu-» گفتند و معتقد بودند كه به هنگـام    مي-»اي از خدا ذره
  . شود مرگ توسط خدا احضار مي

اي است كه    كاترين با نااميدي به اين نتيجه رسيد كه وجود روح انسان، احتماال نظريه            
تأييد اينكه يك هشياري در خارج از بـدن         . درس به اثبات نمي    هيچوقت از لحاظ علمي   

ماند مثل اين بـود كـه دود سـيگاري را بيـرون بـدهيم و       انسان پس از مرگ باقي مي   
  . ها بعد آن را پيدا كنيم اميدوار باشيم سال

 و پيـدايش برادرش بـه كتـاب   . كاترين بعد از گفتگويشان به نتيجة عجيبي رسيده بود 
روحاني كـه از  » آگاهي« نوعي - اشاره كرده بود1نشماهتوصيفات آن از روح به عنوان   

   بـه وجـود فكـر اشـاره     آگـاهي به ذهن كاترين رسيده بـود كـه كلمـة          . جسم جدا بود  
 جرم دارند، و بنابراين منطقي به   افكاركرد كه    علم نوئتيك به وضوح اشاره مي     . كند مي

  . رسيد كه به همين دليل روح انسان هم جرم داشته باشد نظر مي
  تونم روح يه انسان رو وزن كنم؟  من مي

  .و حتي تفكر دربارة آن ابلهانه بود... البته اين تصور غيرممكن بود
سه روز بعد بود كه كاترين ناگهان از خوابي عميق بيدار شد و راسـت در تختخـوابش                  

از جايش بلند شد، با ماشين به آزمايـشگاهش رفـت، و بالفاصـله شـروع بـه                  . نشست
و هـم بـه طـرز وحـشتناكي         ... يشي كرد كه هم به طرز عجيبي ساده بود        طراحي آزما 

  .جسورانه
دانست كه اين كار عملي خواهد شد يا نه، و تصميم گرفت تا موقعي كـه كـارش                   نمي

اين كـار چهـار مـاه طـول         . تكميل نشده است راجع به ايدة خود چيزي به پيتر نگويد          
                                                 

1. Neshmah   
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قطعه ابزار بزرگي را كـه آن       . يشگاه آورد كشيد، اما كاترين سرانجام برادرش را به آزما       
  .  را در عقب اتاق انبارش مخفي نگه داشته بود بيرون آورد

. طراحـي و سـاختش رو خـودم انجـام دادم          «: اختراعش را به پيتر نـشان داد و گفـت         
  » حدسي نميزني؟

  »يه اينكوباتور؟«. برادرش به دستگاه عجيب خيره شد
.  منفـي تكـان داد، هرچنـد حدسـي معقـول بـود       كاترين خنديد و سرش را به عالمت      

ها ديده    كه در بيمارستان    بود داري اطفال نارسي   شبيه اينكوباتورهاي نگه    دستگاه كمي 
 يك كپـسول دراز هواناپـذير       -بهرحال، اين دستگاه به اندازة بزرگساالن بود      . شدند مي

عـه ابـزار   پالستيكي شفاف، شبيه به يك جور محفظة خواب پيشرفته كه روي يك قط 
  . الكترونيكي بزرگ قرار گرفته بود

تونـه كمكـت      مـي  اينببينم  «: كاترين دستگاه را به يك منبع برق وصل كرد و گفت          
يك صفحه نمايش ديجيتـالي روي دسـتگاه روشـن شـد و وقتـي               » .كنه حدس بزني  

  .هايي به حركت درآمدند كاترين با دقت چند تا عقربه را تنظيم كرد شماره
  :مام شد، روي صفحه نوشتوقتي كارش ت

0.0000000000 kg   
  »يه ترازو؟«: پيتر با حالتي گيج پرسيد

كاترين يك تكه كاغذ از روي پيشخوان مجاور برداشت و آن را بـه  » .نه هر ترازويي «
هاي روي صـفحه دوبـاره بـه حركـت درآمدنـد و              شماره. روي كپسول گذاشت   آرامي  

  .سپس روي عدد جديدي ثابت ماندند
.0008194325 kg      

  ». پايين ميره1دقتش تا چند ميكروگرم. ميكروترازوي با دقت باال«: او گفت
  »يه شخص ساختي؟... تو يه ترازوي دقيق براي «. رسيد پيتر هنوز گيج به نظر مي

اگه من يـه شـخص رو       «: او درپوش شفاف روي دستگاه را بلند كرد و گفت         » .دقيقا«
مهر و مـوم    رو ببندم، اون شخص يه سيستم كامال        بذارم داخل اين كپسول و درپوش       

هـيچ چيـز راه     . نه گاز، نه مايع، نه ذرات غبـار       . هيچي وارد يا خارج نميشه    .  است شده
  ». حتي بازدم شخص، بخار عرقش، مايعات بدنش، هيچي-فرار نداره
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حركتي عصبي كه بين او و كاترين مـشترك         .  كشيد اش  اي پيتر دستي به موهاي نقره    
  ».مطمئنا يه آدم فوري اون تو ميميره... هممم«. بود

  ».حدود شش دقيقه، بستگي به ميزان تنفسشون داره«. كاتري به تأييد سر تكان داد
  ».فهمم نمي«: پيتر رو به او كرد و گفت
  ».فهمي مي«: كاترين با لبخندي گفت

شروع كـرد  . داو پيتر را وارد اتاق كنترل مكعب كرد و او را مقابل ديوار پالسمايي نشان            
هـاي ويـدئوييِ ذخيـره شـده روي درايوهـاي             اي از فايـل    به تايپ كردن و بـه دسـته       

وقتي ديوار پالسمايي روشن شد، تصوير مقابـل آنهـا          . هولوگرافيك دسترسي پيدا كرد   
  . شبيه به يك تصوير ويدئويي خانگي بود

يـك  هـاي دارو،      دوربين به ميان يـك اتـاق خـواب بـا يـك تخـت نامرتـب، شيـشه                  
پيتر با حـالتي سـردرگم ديـد كـه دوربـين بـه              . ، و يك مانيتور قلب چرخيد     1رسپيراتور

 كاترين را نـشان     ياختراع چرخيدن ادامه داد و باالخره در نزديكي وسط اتاق، ترازوي         
  . داد

  »؟...چي«. چشمان پيتر از حدقه بيرون زده بود
اكـسيژن در داخـل آن   درپوش شفاف كپسول باز بود و مرد بسيار پيري با يك ماسك  

. زن مسنش و يك كارگر آسايشگاه در كنـار محفظـه ايـستاده بودنـد    . دراز كشيده بود 
  . كشيد و چشمانش بسته بودند مرد به سختي نفس مي

مـن و اون تـا      .  توي كپسول يكي از استاداي علومم توي ييل بود         مردِ«: كاترين گفت 
خـواد   گفـت مـي    هميشه مـي  .  بود زياد مريضي كشيده  . چند سال با هم ارتباط داشتيم     

ام راجـع بـه ايـن آزمـايش رو بـراش            بدنش رو به علم هديه كنه، بنابراين وقتي ايـده         
  ».توضيح دادم، فوري خواست كه سهمي درش داشته باشه

. پيتر هنگاميكه به صحنة مقابل خود خيره شده بود ظاهرا از تعجب ساكت شـده بـود                
  ».آماده است. وقتشه«: د كرد و گفتكارگر آسايشگاه اكنون رو به همسر مر

. اي سـر تكـان داد      پيرزن چشمان پر از اشك خود را پاك كرد و با آرامـش مـصممانه              
  ».خيلي خب«

                                                 
 دستگاه تنفس مصنوعي.  1
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كارگر آسايشگاه، خيلي آرام دستش را داخل محفظه بـرد و ماسـك اكـسيژن مـرد را                  
اتور و  اكنون كارگر رسـپير   . مرد اندكي تكان خورد، اما چشمانش بسته ماندند       . برداشت

تجهيزات ديگر را به كناري برد و پيرمرد را در داخل كپسول وسط اتـاق كـامال تنهـا                   
  . گذاشت

همسر مردِ در حال مردن اكنون به محفظه نزديك شد، به جلـو خـم شـد، و پيـشاني                    
هـايش انـدكي     پيرمرد چشمانش را باز نكـرد، امـا لـب         . شوهرش را به ماليمت بوسيد    
  .  يز ضعيفي روي آنها نقش بستتكان خورد و لبخند محبت آم

پايـان او بـه وضـوح       . شـد  تنفس مرد بدون ماسك اكسيژنش به سرعت دشوارتر مـي         
همسر مرد با آرامش و نيرويي ستودني به آرامي درپوش شفاف كپسول را             . نزديك بود 

  . پايين آورد و آن را دقيقا همانطور كه كاترين به او ياد داده بود مهر و موم كرد
  »!خداي من، اين چه كاريه، كاترين؟«. ترس خودش را جمع كردپيتر از 

او بارهـا ايـن   » .هوا زياد تـوي كپـسول هـست   . چيزي نيست«: كاترين به نجوا گفت   
به ترازوي زيـر محفظـة      . انداخت ويدئو را ديده بود، اما هنوز هم قلبش را به تپش مي           

  :نوشته بودعدد ديجيتالي . مهر و موم شدة مرد در حال مردن اشاره كرد
51.4534644 kg  

  ».اين وزن بدنشه«: كاترين گفت
 . تر شد و پيتر بهت زده كمي جلوتر رفت تنفس پيرمرد سطحي

  ».نگاه كن چه اتفاقي ميفته. خواست و مياون خودش اين«: رين به نجوا گفتكات
همسر مرد عقب رفته بود و اكنون روي تخت نشسته بـود و بـا كـارگر آسايـشگاه در                    

  .  كرد ماشا ميسكوت ت
تر شد، تا اينكـه بـه يـك بـاره،            در طول شصت ثانية بعدي، تنفس سطحي مرد سريع        

  . طوري كه انگار خود او اين لحظه را انتخاب كـرده باشـد، آخـرين نفـسش را كـشيد                   
  .همه چيز متوقف شد

  .تمام شد
  .زن و كارگر آسايشگاه در سكوت يك ديگر را دلداري دادند

  .تادهيچ اتفاق ديگري نيف
  .بعد از چند ثانيه، پيتر با سردرگمي آشكاري به كاترين نگاه كرد
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، و نگاه پيتر را متوجـه صـفحه نمـايش ديجيتـالي        فعال صبر كن  : كاترين با خود گفت   
  .داد درخشيد و وزن مرد مرده را نشان مي مي  كپسول كرد، كه هنوز به آرامي

  .سپس اتفاق افتاد
كدفعـه عقـب كـشيد و چيـزي نمانـده بـود از روي               وقتي پيتر آن را ديد، خودش را ي       

  . از تعجــب دســتش را جلــوي دهــانش گرفــت» ...ايــن... ولــي«. اش بيفتــد صــندلي
  » ...تونم نمي«

كاترين هم اولين باري . آمد كه پيتر سالومون بزرگ زبانش بند بيايد       به ندرت پيش مي   
  . كه اين اتفاق را ديده بود واكنشي مشابه نشان داده بود

مـرد  . اتي بعد از مرگ پيرمـرد، اعـداد روي تـرازو ناگهـان كـاهش يافتـه بودنـد                  لحظ
گيـري   تغيير وزن ناچيز بود، اما قابـل انـدازه       .  شده بود  تر سبكبالفاصله بعد از مرگش     

  .آور بود و مفاهيم آن مطلقا حيرت... بود
  ر بـه نظـ   «: كاترين به خاطر آورد كه در آزمايشگاهش با دسـتاني لـرزان نوشـته بـود               

. شـود  اي نامرئي وجود دارد كه در هنگام مرگ از بـدن خـارج مـي       »ماده«رسد كه    مي
بايد اين طور فرض    . شود جرم قابل سنجشي دارد كه توسط موانع فيزيكي مسدود نمي         

  ».كند كه من هنوز قادر به درك آن نيستم كنم كه در بعدي حركت مي
. كنـد  او مفـاهيم را درك مـي      زدة بـرادرش فهميـد كـه         كاترين از روي قيافـة حيـرت      

خواسـت   او به لكنت افتاد و چشمانش را به هم زد، طوري كه انگـار مـي               » ...كاترين«
  ».كنم كه تو روح انسان رو وزن كردي فكر مي«. بيند مطمئن شود كه خواب نمي

  . سكوتي طوالني ميان آنها به وجود آمد
 پيامدهاي سخت و شگرف كند دربارة تمام كاترين احساس كرد كه برادرش تالش مي   

 اگر آنچه ديده بودند به راستي چيزي بـود كـه بـه              .بره اين كار زمان مي   . آن فكر كند  
 يعني، اين مدرك كـه يـك روح يـا هـشياري يـا نيـروي حيـات                -رسيد باشد  نظر مي 

اي بـر    انگيـز تـازه     نـور شـگفت    پـس  - از قلمروي جسم حركت كند     خارجتوانست   مي
تناسخ، آگـاهي جهـاني، تجربيـات هنگـام      : تابيده شده بود  شماري   سؤاالت عرفاني بي  

. اي، مـشاهده از راه دور، هـشياري در خـواب، و غيـره و غيـره            سـتاره  فرافكنيمرگ،  
هايي از بيماراني بودند كه روي ميز اتاق عمل مـرده            هاي پزشكي پر از داستان     ژورنال

  . ندگي برگشته بودندبودند و بدن خود را از باال مشاهده كرده بودند و بعد به ز
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. هـاي او جمـع شـده اسـت       ديد كه اشك در چشم     پيتر ساكت بود و كاترين اكنون مي      
پيتر و كـاترين عزيزانـي را از دسـت          . خودش هم گريسته بود   . كاترين او را درك كرد    

هاي اينكـه    ترين نشانه  داده بودند و براي هر كسي كه در آن وضع قرار داشت، ضعيف            
  . آورد دهد پرتوي از اميد مي مرگ به زندگي ادامه ميروح انسان پس از 

داره : كاترين كه متوجه غم و اندوه عميقي در چشمان برادرش شده بود، با خود گفـت             
ها بار سنگين مسئوليت مرگ پسرش را بـه دوش            پيتر تا سال   .كنه به زاكاري فكر مي   

 زنـدان بـدترين اشـتباه    بارها به كاترين گفته بود كه رها كردن زاكاري در  . كشيده بود 
  .عمرش بوده است، و اينكه هيچگاه راهي براي بخشيدن خود پيدا نخواهد كرد

صداي به هم كوبيدن دري توجه كاترين را جلب كرد و ناگهان به زيرزمين برگـشت،                
درِ فلزي باالي راهرو بـا صـداي   . در حالي كه روي ميز سنگي سردي دراز كشيده بود         

كاترين شنيد كـه  . گشت رد خالكوبي كرده داشت به پايين برمي     بلند بسته شده بود و م     
هاي پايين راهرو شد و كاري در داخل انجام داد، و بعد راهش را از      او وارد يكي از اتاق    

وقتي وارد شـد، كـاترين متوجـه    . ميان راهرو به سوي اتاقي كه او در آن بود ادامه داد      
وقتي . روي يك چرخ  ... چيزي سنگين . دهد شد كه او چيزي را در جلوي خود هل مي         

مرد خالكوبي كرده   . به زير نور قدم گذاشت، كاترين با ناباوري به مقابل خود خيره شد            
  .داد داشت يك نفر را روي يك ويلچر هل مي

از نظر احـساسي، ذهـنش بـه        . از نظر عقالني، مغز كاترين مرد روي ويلچر را شناخت         
  .ردديد بپذي توانست آنچه را مي سختي مي

  پيتر؟
يا اينكـه كـامال     ... بيند خوشحال شود   دانست كه آيا بايد از اينكه برادرش را مي         او نمي 
ديگر خبري از آن موهـاي      . موهاي بدن پيتر كامال تراشيده شده بود      . زده شود  وحشت

اي پرپشتش، و همينطور ابروهايش نبود، و پوست صافش طوري كه انگار روغـن               نقره
در جـايي كـه     . يك رداي مشكي ابريشمي به تـن داشـت        . زد يمالي شده باشد برق م    

 كه در بانداژ تميـز و        داشت جاي قطع شدگي  بايست دست راستش باشد، فقط يك        مي
چشمان مملو از رنج برادرش با چشمان او كه پر از افسوس و            . اي پيچيده شده بود    تازه

  . اندوه بود تالقي كرد
  »!پيتر«:  گفتاي ا صداي گرفتهب
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كاترين .  سعي كرد صحبت كند اما فقط صداهايي خفه و ته گلويي ايجاد كرد             برادرش
  . اكنون متوجه شد كه او به ويلچر بسته شده و دهانش هم بسته شده است

من بـرادرت  «: مرد خالكوبي كرده به ماليمت دستي به سر تراشيدة پيتر كشيد و گفت 
  ».ي رو ايفا كنهاون امشب بايد نقش. رو براي افتخار بزرگي آماده كردم

  ...نه. تمام بدن كاترين منقبض شد
 شـايد بخـواي باهـاش      گفـتم من و پيتر تا چند لحظـه ديگـه از اينجـا ميـريم، امـا                 «

  ».خداحافظي كني
  »خواي ببريش؟ كجا مي«: كاترين با صداي ضعيفي گفت

گنجينـه اونجـا قـرار    . من و پيتر بايد به كوه مقدس سفر كنيم«: مرد لبخند زد و گفت 
دوستت رابرت لنگدان كمك زيـادي      . هرم فراماسوني مكان رو مشخص كرده     . گرفته

  ».كرد
  ».رابرت رو كشت... اون«: كاترين به چشمان برادرش خيره شد و گفت

چهرة برادرش از درد و رنج در هم رفت و سر خود را به تندي تكـان داد، طـوري كـه      
  .انگار از آن بيشتر تحمل رنج را نداشت

نـذار ايـن كارهـا ايـن        . خب، خب، پيتـر   «:  دستي به سر پيتر كشيد و گفت       مرد دوباره 
ايـن آخـرين تجديـد ديـدار        . با خواهر كوچولوت خداحافظي كن    . لحظه رو خراب كنن   

  ».خانوادگيتونه
: رو به مرد فريـاد زد    . كرد موجي از يأس ذهنش را فرا گرفته است         كاترين احساس مي  

چـرا اينقـدر از     ! ي بهـت كـرديم؟    ا  ا حاال چه بدي   مگه ما ت  ! كني؟ چرا اين كار رو مي    «
  »!خانوادة من متنفري؟

مـن  «. مرد خالكوبي كرده به طرف او آمد و دهانش را درست كنار گـوش او قـرار داد              
سپس به طرف ميز مجاور رفـت و چـاقوي عجيـب را     » .داليل خودم رو دارم، كاترين  

هـا   خيلـي «.  روي گونة او كـشيد     اش را  آن را كنار كاترين برد و تيغة صيقلي       . برداشت
  ».ترين چاقوي تاريخه معتقدن كه اين معروف

كاترين دربارة هيچ چاقوي معروفي خبر نداشت، اما اين چاقو ظاهري شوم و باسـتاني               
  . رسيد تيغة آن به تيزي تيغ باشد به نظر مي. داشت
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ربـاني  بـراي يـه ق  .  تـو هـدر بـدم   بـا قصد ندارم قدرتش رو  . نگران نباش «: مرد گفت 
: بـه سـمت بـرادر او رو كـرد و گفـت            » .تر برداشتمش  در يه مكان مقدس   ... تر باارزش

  »شناسي، نه؟ پيتر، تو اين چاقو رو مي«
  . اي از ترس و ناباوري گشاد شدند چشمان برادرش با آميزه

... من اونو با قيمت گروني به دست آوردم. بله، پيتر، اين شئ باستاني هنوز وجود داره«
تونيم سفر دردناكمون رو با هـم بـه پايـان      من و تو مي  باالخره. ي تو برداشتمش  و برا 

  ».برسونيم
هـاي   هـاي مـايع، پارچـه       بخور، شيشه  -بعد از اين حرف، چاقو را با همة اشيا ديگرش         

سپس اشياء داخل پارچـه را      . ساتن سفيد، و ساير اشياء تشريفاتي، در يك پارچه پيچيد         
كـاترين بـا    . ن در كنار هرم و سرپوش فراماسوني گذاشـت        لنگدا  در داخل كيف چرمي   

  . زيپ كيف لنگدان را بست و به طرف برادرش برگشتاو .درماندگي به مرد نگاه كرد
  .او كيف سنگين را روي پاهاي پيتر گذاشت» و برام بياري؟پيتر، ميشه اين«

 توانـست  كـاترين مـي   . سپس به طرف كشويي رفت و شروع به گشتن داخل آن كـرد            
وقتي او برگشت، بازوي راست كاترين را گرفـت         . تق اشياي فلزي را بشنود     صداي تق 

دهـد، امـا     توانست ببيند او چه كاري انجام مـي        كاترين نمي . و آن را صاف نگه داشت     
  . وار شروع به تكان خوردن كرد توانست، و دوباره ديوانه ظاهرا پيتر مي

  رنج راست خود احساس كـرد و گرمـاي         ن تيزي را در انحناي آ     وكاترين يكدفعه نيشگ  
كرد و  پيتر صداهاي مبهم و نگراني از خود ايجاد مي  . وهم آوري از ميان آن جاري شد      

كاترين بيحسي سردي را كه از      . كرد از روي ويلچر سنگين بلند شود       بيهوده تالش مي  
  . كرد شد احساس مي رفت و در ساعد و نوك انگشتانش پخش مي آرنجش پايين مي

مرد . ي مرد كنار رفت، كاترين متوجه شد كه چرا برادرش آنقدر وحشت كرده است             وقت
. داد كرده سوزني را در رگش فرو كرده بود، طوري كه انگار داشت خـون مـي                خالكوبي

به جاي آن، خونش اكنون آزادانه از آن بيرون         . بهرحال، سوزن به يك لوله وصل نبود      
  . شد  ميهشد و روي ميز سنگي ريخت يو از آرنج و ساعدش جاري م... ريخت مي

تا چند لحظه ديگـه، وقتـي ازت        . يه ساعت شني انساني   «: مرد رو به پيتر كرد و گفت      
كه اينجا در تاريكي    ... خوام كاترين رو مجسم كني     خواستم كه نقشت رو ايفا كني، مي      

  ».در حال مردنه
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  .قيافة پيتر مملو از رنج و عذاب بود
اگه سريع بـا مـن همكـاري كنـي،          . مونه ار ساعت زنده مي   اون حدود چه  «: مرد گفت 

البتـه، اگـه اصـال در برابـرم       . براي نجات دادنش به اندازة كافي وقت خـواهم داشـت          
    ».ميره خواهرت اينجا در تاريكي مي... مقاومت كني

  .كرد  اش غرش مبهمي پيتر با دهان بسته
ايـن  . دونم دونم، مي  مي«: فتكرده دستش را روي شانة پيتر گذاشت و گ         مرد خالكوبي 
هر چي باشه، ايـن اولـين بـارت نيـست كـه عـضوي از                . ولي نبايد باشه  . برات سخته 

: مكث كرد و به جلو خم شد و در گوش پيتر نجـوا كـرد            » .ذاري ات رو تنها مي    خانواده
  ».كنم  زاكاري، توي زندان سوگانليك فكر ميسرتمطمئنا، دارم به پ«

  . اي كشيد بار ديگر از ميان پارچة داخل دهانش فرياد خفهپيتر تقاليي كرد و يك 
   »!بس كن«: كاترين فرياد زد

اون شـب رو خـوب      «. مرد بستن وسايل خود را به پايان رساند و به سرزنش ادامه داد            
رئيس زندان پيشنهاد كرد كه پسرت رو آزاد كنـه، امـا            . من همه چيز رو شنيدم    . يادمه

پسرت خوب درست رو يـاد    . شتن زاكاري درسي بهش بدي    تو ترجيح دادي با تنها گذا     
  ».به نفع من تموم شد... ضرر اون«: مرد لبخند زد و ادامه داد» گرفت، مگه نه؟

 او  بـه نجـوا بـه     . مرد اكنون يك پارچة كتاني آورد و آن را در دهان كاترين فرو كـرد              
  ». باشهسر و صدا  بيمرگ بايد«: گفت

  مرد خالكوبي كرده بدون اينكه حرف ديگري بزند به آرامي. كرد وار تقال مي پيتر ديوانه 
 و در اين حال پيتر براي آخرين بار نگاهي طوالني بـه          ويلچر پيتر را از اتاق بيرون برد      

  . خواهرش انداخت
  .كاترين و پيتر براي آخرين بار به چشمان هم خيره شدند

  .سپس پيتر از آنجا رفت
وقتـي خـارج   .  راهرو باال رفتند و از در فلزي گذشتند      كاترين صداي آنها را شنيد كه از      

شدند، او شنيد كه مرد خالكوبي كرده در فلزي را پشت سرشان قفـل كـرد و از ميـان                    
چند لحظه بعد صداي روشن شـدن يـك         . تابلوي سه الهة زيبايي به راه خود ادامه داد        

  . ماشين را شنيد
  .سپس عمارت در سكوت فرو رفت
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  .كرد آنجا افتاده بود و خونريزي ميكاترين تك و تنها 
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  108فصل 

  
  .پاياني معلق مانده بود ذهن رابرت لنگدان در ورطة بي

  .نه نوري، نه صدايي، و نه احساسي
  .كران فضايي خاموش و بي

  .نرمي
  .بي وزني

  .او افسار گسيخته شده بود. بدنش او را رها كرده بود
  . زمان معدوم شده بود. دوم شده بوددنياي مادي مع

جسم كه در ميان پوچي دنيـايي پهنـاور معلـق            ادراكي بي ... هوش بود  اكنون كامال بي  
  . مانده بود

  
  

  
  
  
  
  
  
  

www.mybook.ir



 

 

  
  
  

  109فصل 
  

هايتز قرار گرفته بـود       هاي وسيع كالوراما    در ارتفاع كمي باالي بام     UH-60هليكوپتر  
يم پشتيباني به آنها داده شده بود حركت        كنان به طرف مختصاتي كه توسط ت       و غرش 

مأمور سيمكينز اولين نفري بود كه اسكاالد سياه را كه در چمنزار جلوي يكي              . كرد مي
دروازة جاده بسته بود و خانه تاريك و . ها پارك شده بود از دور تشخيص داد        از عمارت 
  . ساكت بود

  . ساتو به خلبان عالمت داد كه فرود بيايد
يكـي از   ... حكم روي چمنزار در ميان چندين وسيلة نقلية ديگر فـرود آمـد            هليكوپتر م 

  .هاي حبابي داشت آنها يك سواري امنيتي بود كه باالي آن چراغ
هايشان را بيرون كـشيدند، و بـا  سـرعت وارد             سيمكينز و گروهش پياده شدند، سالح     

مع كرد و از پشت     سيمكينز وقتي در جلو را قفل كرده يافت دستانش را ج          . ايوان شدند 
توانـست سـاية ضـعيف     سرسرا تاريك بود، اما سيمكينز مـي . پنجره به داخل نگاه كرد  

  . پيكري را روي زمين ببيند
  ». هارتمنه .لعنتي«: زير لب گفت

. يكي از مأموران او يك صندلي از داخل ايوان برداشت و آن را به پنجرة جلويي كوبيد          
 صداي غرش هليكوپتر پشت سر آنها شـنيده         صداي خرد شدن شيشه به زور در ميان       

سيمكينز به طرف سرسرا دويد و باالي سـر  . چند ثانيه بعد، همه داخل خانه بودند      . شد
سـپس  . خون همه جا پخش شده بـود      . هيچ. هارتمن زانو زد تا نبض او را بررسي كند        

  . پيچ گوشتي را در گلوي هارتمن ديد
  .رد كه جستجوي كاملي را شروع كنندبلند شد و به افرادش اشاره ك. خداي من

هايشان در ميان تاريكي     مأموران در سرتاسر طبقة اول پخش شدند و با نور ليزر سالح           
هيچ چيزي در اتاق نشيمن يا مطالعه پيدا نكردند، اما          . خانة مجلل به جستجو پرداختند    
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. ا كردنـد  در اتاق ناهارخوري، در كمال تعجب، يك نگهبان امنيتي زن خفه شده را پيد             
سيمكينز داشت به سرعت اميدش به زنده بودن رابرت لنگدان و كـاترين سـالومون را         

رحم به وضوح براي آنها تله گذاشته بود، و اگر از پس كشتن              قاتل بي . داد از دست مي  
رسيد كه    و يك نگهبان امنيتي غيرمسلح برآمده بود، پس به نظر مي           CIAيك مأمور   

  . هيچ شانسي نداشته باشنديك پروفسور و يك دانشمند
همينكه جستجوي طبقة اول به پايان رسيد، سـيمكينز دو مـأمور را بـراي جـستجوي       

در همين اثنا، او يك پلكان زيرزميني را خارج از آشپزخانه پيدا كـرد         . طبقة باال فرستاد  
ـ      . ها را روشن كرد    ها چراغ   در پايين پله  . و از آن پايين رفت     ود، زيرزمين جادار و تميـز ب

هاي بخـار، ديوارهـاي سـيماني         ديگ. طوري كه انگار تابحال از آن استفاده نشده بود        
 سيمكينز دوباره به آشپزخانه برگشت و درست .هيچي اينجا نيست  . لخت، چند تا جعبه   

همه سرهايشان را به    . در همان لحظه افرادش در حال پايين آمدن از طبقة دوم بودند           
  .عالمت منفي تكان دادند

  .نه خالي بودخا
  .اي هم در كار نيست جسد ديگه. كسي خونه نيست

  .سيم زد و خبرهاي شوم را به او داد سيمكينز به ساتو بي
وارن . شـد  آمـد و وارد ايـوان مـي        ها باال مـي     وقتي به سرسرا رسيد، ساتو داشت از پله       

ر نشـسته  ساتو در داخل هليكـوپت   بالمي هم در حالي كه گيج و تنها با كيف تيتانيومي     
 دسترسـي جهـاني بـه       OSلـپ تـاپ ايمـن رئـيس         . شـد  بود پشت سر او ديـده مـي       

اي رمـزي بـراي او فـراهم         هـاي مـاهواره    هاي كامپيوتري را از طريق آپلينك       سيستم
تقـسيم كـرده      او ساعاتي قبل با استفاده از اين كامپيوتر اطالعاتي را با بالمي     .كرد مي

. و باعـث شـده بـود كـامال بـا سـاتو همكـاري كنـد                زده كرده بود     بود كه او را حيرت    
دانست بالمي چه چيزي ديده است، اما هر چه بود، باعث شده بود معمار  سيمكينز نمي

  . از آن لحظه به بعد در شوك به سر ببرد
اي مكث كرد و سرش را به سـمت جـسد هـارتمن              ساتو وقتي وارد سرسرا شد، لحظه     

. ال آورد و آنهـا را روي سـيمكينز ثابـت كـرد            يك لحظه بعد، چشمانش را با     . خم كرد 
  »اثري از لنگدان يا كاترين نيست؟ يا پيتر سالومون؟«
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اگه هنوز زنده باشن، اونا رو بـا  «: نفي تكان داد و گفتمسيمكينز سرش را به عالمت     
  ».خودش برده

  »كامپيوتر توي خونه نديدي؟«
  ».توي دفتر. چرا، خانم«
  ».نشونم بده«

فرش مخمل پوشيده از خـرده      . ا از ميان سرسرا وارد اتاق نشيمن كرد       سيمكينز ساتو ر  
آنها از كنار يك شومينه، يك تابلوي بـزرگ، و چنـدين            . هاي پنجرة جلويي بود    شيشه

دفتر ديوارهايي چوبي داشـت و يـك ميـز      . قفسة كتاب گذشتند و به طرف دفتر رفتند       
 سـاتو پـشت ميـز رفـت و بـه            .عتيقه و يك مانيتور كامپيوتر بزرگ در آن قرار داشت         

  .صفحه نگاه كرد و بالفاصله اخم كرد
  ».لعنتي«: زيرلب گفت

  »چي شده؟«. صفحه خالي بود. سيمكينز چرخيد و به صفحه نگاه كرد
اون از يه لپ تاپ استفاده      «.  خالي روي ميز اشاره كرد     1داكينگ استيشن ساتو به يك    

  ».اونو با خودش برده. كنه مي
  »اون اطالعاتي داره كه بخوايد ببينيد؟«. ظور او نشدسيمكينز متوجه من

  ».خوام هيچكس ببينه اطالعاتي داره كه نمي. نه«: ساتو با صداي خشني گفت
هـاي هليكـوپتر و بعـد از آن          در ميان زيرزمين مخفي، كاترين سـالومون صـداي پـره          

ي سـع . هاي سنگيني را در باالي سر خود شـنيده بـود           صداي شكستن شيشه و پوتين    
بـه  . كـرد  كرد براي كمك فرياد بزند، اما پارچة داخل دهانش اين كار را غيرممكن مي       

كـرد، خـون    هر چـه بيـشتر تـالش مـي    . توانست صدايي از خود ايجاد كند    سختي مي 
  .شد تر از آرنجش جاري مي سريع

  .كرد احساس تنگ نفسي و كمي احساس سرگيجه مي
   بـا تمـام     . ذهنـت اسـتفاده كـن، كـاترين        از. دانست كه بايد خونسرد باشد     كاترين مي 

  .اش، خودش را در حالت تفكر قرار داد اراده
او به ميان آن فضاي بيكران      . ذهن رابرت لنگدان در ميان پوچي فضا شناور مانده بود         
  .نگاه كرد و دنبال يك نقطة رجوع گشت ولي پيدا نكرد

                                                 
 كامپيوترهاي معموليدستگاهي براي وصل كردن لپ تاپ به دستگاه هاي جانبي .  1
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  .آرامش مطلق. سكوت مطلق. تاريكي مطلق
  . ود نداشت كه به او بگويد كدام طرف باالستاي هم وج حتي جاذبه

  .بدنش او را ترك كرده بود
  .اين بايد مرگ باشه

شـود،   يابـد و بـه هـم فـشرده مـي           شود، امتداد مي   رسيد كه زمان كوتاه مي     به نظر مي  
حساب گذر زمان به كلي از دست او خـارج          . طوري كه انگار با اين مكان نامأنوس بود       

  .شده بود
   دقيقه؟ ده روز؟ده ثانيه؟ ده

هاي دوردست شروع به پديدار      بهرحال، ناگهان خاطرات مانند انفجارهايي در كهكشان      
اي، از ميان نيستي بيكراني به سوي لنگـدان هجـوم    شدن كردند و مثل امواجي ضربه 

تـصاويري بـه ذهـنش    . رابرت لنگدان به يك باره چيزهايي را بـه خـاطر آورد          . آوردند
او به صورتي پوشيده از خالكوبي در بـاالي سـر           . كننده  و آشفته  تصاويري واضح ... آمد

جفتي دست قدرتمند سرش را بلند كردند و آن را محكم به زمين             . خود خيره شده بود   
  .كوبيدند

  .و بعد تاريكي.. . به سراغش آمددرد
  .نور خاكستري

  .تپش
تر كشيده   ، و پايين  لنگدان با حالتي نيمه هشيار داشت به پايين، پايين        . آثاري از خاطره  

  . خواند كسي كه او را گرفته بود داشت چيزي را با خود مي. شد مي
  ... 3وربوم پردو... 2وربوم اومنيفيكوم... 1وربوم سيگنيفيكاتيوم

  
  
  
  
  

                                                 
1. Verbum significatium  
2. Verbum omnificum   
3. Verbum perdo  
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 ساتو تنها در اتاق مطالعه ايـستاده بـود و منتظـر بـود تـا بخـش تـصويربرداري                     مدير

هاي كار كـردن   يكي از نعمت .  را مورد بررسي قرار دهد      درخواست او  CIAاي   ماهواره
شانس، امكان داشت يكي از آنها به        با كمي   . اي بود  سي پوشش ماهواره   .در ناحية دي  

و احتمـاال وسـيلة   ... درستي تنظيم شده باشد تا امشب از اين خانه عكس گرفته باشـد    
  . را ترك كرده بوداي را شناسايي كرده باشد كه در نيم ساعت اخير محل  نقليه

  . امـشب از ايـن مختـصات پوشـش نـداريم          . متأسفم، خـانم  «: تكنيسين ماهواره گفت  
  »خوايد درخواست يه تنظيم دوباره بديد؟ مي
  .تلفن را قطع كرد» .ديگه خيلي ديره. نه ممنون«

وارد سرسـرا   . دانست چطور بفهمند هدفشان كجا رفته است آهي كـشيد          ساتو كه نمي  
هارتمن را در كيسه گذاشته بودند و داشتند او را به             فرادش جسد مأمور  شد، جايي كه ا   

ساتو به مأمور سيمكينز دستور داده بود افرادش را جمع كنـد  . بردند طرف هليكوپتر مي 
ها و زانوهـايش      النگلي حاضر كند، اما سيمكينز روي دست       هو آنها را براي بازگشت ب     

  .رسيد كه انگار حالش بد شده است ظر ميطوري به ن. در اتاق نشيمن ايستاده بود
  » حالت خوبه؟«

 نشيمن اشاره   سالنبه كف زمين    » و ديديد؟ اين«. اي عجيب به باال نگاه كرد      او با قيافه  
او كـه چيـزي نديـده بـود سـرش را      . ساتو جلو رفت و به فرش مخمل نگاه كرد    . كرد

  .تكان داد
  ».پرز فرش رو نگاه كنيد. خم بشيد«: سيمكينز گفت

www.mybook.ir



 

 

رسيد كه الياف فـرش لـه    به نظر مي. بعد از چند لحظه آن را ديد     . ساتو اين كار را كرد    
و طوري كه انگار چيز سـنگيني از ميـان اتـاق غلتيـده باشـد در دو خـط                    ... شده باشد 

  .مستقيم به داخل فرو رفته بود
  ». جاييه كه رد ميرهعجيبمسئلة «: سيمكينز به جلو اشاره كرد و گفت

رفتنـد   طوط موازي ضعيفي را كه در طول فرش اتاق نـشيمن پـيش مـي              نگاه ساتو خ  
رسيد رد روي فرش در زير يك تابلوي سرتاسري كـه در كنـار               به نظر مي  . دنبال كرد 

   يعني چي؟.شود شومينه آويزان شده بود ناپديد مي
تـابلو از   . سيمكينز به طرف تابلو رفت و سعي كـرد آن را از روي ديـوار پـايين بيـاورد                  

كـشيد   هـاي آن مـي   او در حالي كه اكنون انگـشتانش را دور لبـه  . ش تكان نخورد  جاي
انگشت او به دستگيرة كـوچكي در زيـر         » ...صبر كنيد، يه چيزي زيرشه    . ثابته«: گفت

  . لبة پاييني خورد و صداي كليكي آمد
ساتو جلوتر رفت و سيمكينز قاب را هل داد و تمام تابلو به آرامي مثل يك در چرخان                  

  .ز وسط چرخيدا
اش را بـاال آورد و نـور آن را بـه درون فـضاي تاريـك آن طـرف                     سيمكينز چراغ قوه  

  .انداخت
  .خودشه. چشمان ساتو تنگ شدند

  . در انتهاي يك راهروي كوتاه در فلزي سنگيني قرار داشت
در . خاطراتي كه به درون تاريكي ذهن لنگدان هجوم آورده بودند آمده و رفتـه بودنـد               

چرخيدند و در كنار آن همان نجواي  هاي سرخ مي  اي از جرقه   خاطراتش، دنباله بيداري  
  .شد  دوردست شنيده ميترسناك

  .وربوم پردو... وربوم اومنيفيكوم... وربوم سيگنيفيكاتيوم
  . اين آهنگ مثل همهمة صداهايي در يك سرود قرون وسطايي ادامه يافت

 ايـن كلمـات اكنـون در ميـان     .وربوم پردو . ..وربوم اومنيفيكوم ... وربوم سيگنيفيكاتيوم 
  .اي را در اطراف او ايجاد كردند فضاي خالي طنين انداز شدند و صداهاي تازه

  ...آپوكاليپسيس... وربوم... آپوكاليپسيس... فرانكلين... 1آپوكاليپسيس

                                                 
1. Apocalypsis  
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زنگ همچنان به نواختن ادامه داد  . انگيزي در دوردست به صدا درآمد      ناگهان زنگ غم  
نواخت، انگار كه اميدوار بود لنگدان به خود         تر مي  اكنون مصرانه . ايش بلندتر شد  و صد 

   .كرد بيايد، انگار كه او را وادار به پيروي از ذهن خود مي
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  111فصل 
  

ي را كـه بـاالي سـر        ا  زنگ برج ساعت تا سه دقيقة تمام نواخته شد و لوسـتر بلـوري             
هـايي در ايـن سـالن        چنـد دهـه پـيش، او در سـخنراني         . به لرزش درآورد  لنگدان بود   

بهرحال، امروز بـه    . تر شركت كرده بود   گزگردهمايي محبوب در فرهنگستان فيليپس ا     
. اينجا آمده بود تا به سخنراني دوست عزيزي بـراي گـروه دانـشجويان گـوش بدهـد              

 تابلوهـاي مـديران     ها خاموش شدند، لنگـدان نزديـك ديـوار عقبـي، زيـر             وقتي چراغ 
  .نشست

  .سكوتي بر جمعيت حاكم شد
 قدم گذاشـت و پـشت سـكو قـرار           سندار روي    در تاريكي مطلق، پيكري بلند و سايه      

  ».صبح به خير«: چهره به نجوا در ميكروفون گفت صداي بي. گرفت
  . كند همه سر پا ايستادند و سعي كردند ببينند چه كسي با آنها صحبت مي

 -اليد روشن شد و يك عكس سوبيايي رنگ و رو رفته را نـشان داد              يك پروژكتور اس  
  .هاي بلند چهارگوش، و تزئينات گوتيك  يك قلعة دراماتيك با سردر ماسه سنگي، برج

  »تونه بهم بگه اينجا كجاست؟ كي مي«. سايه دوباره صحبت كرد
قـديم و   ايه از سبك گوتيك      اين سردر آميزه  ! انگليس«: دختري در ميان تاريكي گفت    

 كرده و حـدود قـرن دوازدهـم در          ُنرمانترين قلعة    جديد، كه اين قلعه رو اصلي       رومي
  ».انگليس ساخته شده

  ».شناسه ، مثل اينكه يه نفر معماريش رو ميووا«: چهره جواب داد صداي بي
  .اي از همه جا بلند شد هاي آهسته صداي ناله

زار مايـل و پونـصد سـال اشـتباه          متأسفانه، شما با فاصـلة سـه هـ        «: سايه اضافه كرد  
  » .كرديد
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  . همة سالن يكدفعه توجهشان جلب شد
پروژكتور اكنون يك تصوير جديد تمام رنگي از همان قلعه را از زاوية ديگـري نـشان                 

پيش زمينه را در بر گرفتـه بودنـد، امـا در پـس               1رود سنكا هاي ماسه سنگي     برج. داد
ــتون   ــد س ــه، گنب ــت   زمين ــفيد باعظم ــاپدار س ــرز    يتولك ــه ط ــده ب ــاالت متح    اي

  .آوري نزديك به آن قرار گرفته بود حيرت
  »!سيه؟ .يه قلعة نرمان توي دي! صبر كنيد ببينم«: دختر گفت

  ».، يعني وقتي كه اين عكس بعدي گرفته شد1855از سال «: صدا جواب داد
كه سالن رقص طاقـدار     بود   يك نماي داخلي سياه و سفيد        -اساليد جديدي ظاهر شد   
هـاي علمـي،     هاي انـسان، شيـشه نمـايش       داد كه با اسكلت    بسيار بزرگي را نشان مي    

هـاي زيـستي، اشـياي باسـتان شناسـي، و خزنـدگان        اي حاوي نمونه  هاي شيشه  كوزه
  . ماقبل تاريخي گچي مزين شده بود

  ايـن قلعـه    . انگيز اولين موزة علمـي واقعـي آمريكـا بـود           اين قلعة شگفت  «: صدا گفت 
 طرف يه دانشمند بريتانيايي ثروتمند به آمريكا بـود، كـه مثـل نياكـانمون                اي از  هديه

اون ثـروت   . تونه بـه سـرزمين روشـنگري تبـديل بـشه           معتقد بود كشور نوپاي ما مي     
يـك  «عظيمي به نياكان ما اعطـا كـرد و از اونـا خواسـت كـه در هـستة كـشورمون                   

تونه اسم  كي مي«. كردمكثي طوالني » .بسازن» تأسيسات براي ترقي و توسعة دانش
  »اين دانشمند سخاوتمند رو بهم بگه؟

  »؟اسميتسونجيمز «: صدايي با حالتي كمرو گفت
  . نجوايي از روي تصديق در ميان جمعيت به وجود آمد

پيتـر سـالومون اكنـون در حـالي كـه        » .اسميتسون. درسته«:  جواب داد  سنمردِ روي   
صـبح  «. د به ميان نور قدم گذاشت     ش برقي از شوخي و شيطنت در چشمانش ديده مي        

  ». هستماسميتسونياسم من پيتر سالومونه، و مدير موسسة . بخير
  .   كردندسر و صدادانشجويان يكدفعه شروع به تشويق و 

كرد كه متفكران جـوان را بـا يـك         ها با تحسين به پيتر نگاه مي       لنگدان در ميان سايه   
نمـايش بـا يـك قلعـة        . كـرد  ته مـي  تور عكاسي از تاريخچة مؤسسة اسميتسوني شيف      

                                                 
1  .Seneca Creek سي كه به رودخانة . مايلي شمال واشنگتن دي16  رودخانه اي در شهرك مونتگومري مريلند در

 .پوتوماك جاري مي شود
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اش، راهروهايي كه تابلوهايي به رديف در        هاي علمي زيرزميني   اسميتسوني، آزمايشگاه 
نگهبانـان  «آنها قرار گرفته بـود، سـالني پـر از نـرم تنـان، دانـشمنداني كـه خـود را                      

ترين ساكنان   ناميدند، و حتي يك عكس قديمي از دو تا از محبوب           مي» پوستان سخت
هاي ترقي و توسعه كه اكنون ديگر مرده          يعني يك جفت جغد به نام      - شروع شد  قلعه

اي زيبا از تفرجگـاه مّلـي كـه          نمايشِ نيم ساعتي اساليد با يك عكس ماهواره       . بودند
  .  هاي بزرگ اسميتسوني قرار داشت به پايان رسيد اكنون در رديف موزه

تم، جيمـز اسميتـسون و      همونطـور كـه موقـع شـروع گفـ         «: سالومون در خاتمه گفت   
  نياكانمون رؤياي ديدن كـشور بزرگمـون رو بـه عنـوان سـرزمين روشـنگري در سـر                

مؤسـسة  . كـردن  بودن خيلـي افتخـار مـي       من معتقدم اگه اونا امروز مي     . پروروندن مي
بزرگ اسميتسوني به عنوان نمادي از علم و دانش در همـين قلـب آمريكـا محـسوب       

 -ده و فعال به رويـاي نياكـان مـا بـراي آمريكاسـت             اين مؤسسه يك هدية زن    . ميشه
  ».كشوري كه بر پاية اصول دانش، خرد، و علم بنا شده

. سالومون اساليدها را خاموش كرد و جمعيت شـروع بـه كـف زدن و تـشويق كردنـد          
  . ها دست مشتاق با سؤاالتي باال رفتند ها روشن شدند، و ده  چراغ

  .اشاره كرد را در وسط جمعيت پسر موقرمز كوچك انداميبه سالومون 
آقاي سالومون؟ شما گفتيد نياكان مـا از بيـداد مـذهبي            «: پسرك با لحن گيجي گفت    

  ».هاي علمي تأسيس كنن اروپا فرار كردن تا كشوري رو بر پاية پيشرفت
  ».درسته«
ي بـودن كـه آمريكـا رو بـه          ا  كردم نياكان ما افراد خيلي مـذهبي       من فكر مي  ... ولي«

  ». تأسيس كردنمسيحيملت عنوان يه 
دوستان، حرف من براتون سوء تفـاهم نـشه، نياكـان مـا             «: سالومون لبخند زد و گفت    

 مرداني كه به خدا ايمـان داشـتن،         -ي بودن، اما خداپرست بودن    ا  مردان بسيار مذهبي  
 آزادي كه مد نظر اونا بود       يا  مذهبيتنها آرمان   . اي اما به طريق جامع و روشن فكرانه      

.  حركـت كـرد    سناو ميكروفون را از روي سكو برداشت و به سمت لبة            » .بودمذهبي  
نياكان آمريكا در رؤياي يـك مدينـة فاضـلة روشـنفكرانه بـودن، كـه در اون آزادي         «

جـايگزين ظلمـت خرافـات        هاي علمـي   انديشه، تعليم و تربيت تودة مردم، و پيشرفت       
  ».مذهبي منسوخ بشه
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  . را باال برددختر بلوندي در رديف عقب دستش 
  »بله؟«

 دربـارة كارهـاي     االن از اينترنت  آقا، من   «: دختر تلفن همراهش را باال گرفت و گفت       
  ».ايد  ميگه كه شما يه فراماسون برجسته1شما تحقيق كردم، و ويكيپديا

تونـستم از شـر هزينـة        مـي «: سالومون انگشتر فراماسوني خود را باال گرفت و گفـت         
  ».اينترنت خالصتون كنم
  .دانشجوها همه خنديدند

، »خرافات مذهبي منسوخ «بله، خب، شما االن گفتيد      «: دختر با لحن مرددي ادامه داد     
هـا   فراماسون... و به نظر من اگه بخوايم كسي رو مسئول رواج خرافات منسوخ بدونيم            

  ».خواهند بود
  »جدي؟ چطور؟«. سالومون جا نخورد

دونم كه مراسم و اعتقـادات   خوندم، و مي  خب، من چيزاي زيادي دربارة فراماسونري       «
ها به قدرت يـه جـور    اين مقالة آنالين حتي ميگه كه فراماسون. باستاني عجيبي داريد  

تونه انسان رو به قلمـروي خـدايان بـاال          كه مي ... دانش سحرآميز باستاني اعتقاد دارن    
  »ببره؟

  .  دست داده استهمه برگشتند و طوري به دختر نگاه كردند كه انگار عقلش را از
  » .در واقع، اون راست ميگه«: سالومون گفت

  .ها همه برگشتند و با چشماني از حدقه بيرون زده به جلو نگاه كردند بچه
اي هم   اين ويكيپديا چيز ديگه   «: سالومون جلوي لبخند خود را گرفت و از دختر پرسيد         

  »راجع به اين دانش سحرآميز گفته؟
رسيد، اما شـروع بـه خوانـدن از روي وب سـايت               نظر مي  معذب به  دختر اكنون كمي    

خبرگان قديم براي تضمين اينكـه ايـن دانـش قدرتمنـد مـورد اسـتفادة افـراد                «: كرد
و حقيقت قدرتمنـد آن را بـه يـك     ...  نوشتند رمزناشايست قرار نگيرد دانش خود را به        

ز، اين دانش رمـزي در      تا به امرو  . زبان استعاري از نماد، افسانه، و تمثيل پنهان كردند        
و در افسانه شناسي ما، هنر ما، و متون پوشيدة          ... سرتاسر محيط پيرامون ما وجود دارد     

                                                 
1  .Wikipediaايره المعارف چند زبانه كه اجازة ويرايش محتوياتش را به كاربران خود مي دهد بزرگترين سايت اينترنتي د.  
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متأسفانه، انسان امروزي توانايي كشف رمز ايـن شـبكة پيچيـده از    . اعصار نهفته است  
  ».و حقيقت بزرگ گم شده است... نمادگري را از دست داده است

  »؟همين«. سالومون منتظر ماند
  ».هستدر واقع، يه كم ديگه «: اش جا به جا شد و گفت  دختر در صندلي

  ».برامون بگو... كنم خواهش مي. اميدوارم همينطور باشه«
طبـق افـسانه،    «: رسيد، اما گلـويش را صـاف كـرد و ادامـه داد             دختر مردد به نظر مي    

 را از خـود  ليـد كها پيش رازهاي باستاني را به رمز در آوردند نـوعي          حكيماني كه سال  
شد رازهـاي بـه رمـز درآمـده را            كه با استفاده از آن مي      كلمة عبوري ... باقي گذاشتند 

وربــوم  معــروف بــه -شــود كــه ايــن كلمــة عبــور ســحرآميز گفتــه مــي. افــشا كــرد
 اين قدرت را دارد كه ظلمت را از ميان بـردارد و رازهـاي باسـتاني را           -سيگنيفيكاتيوم

  ».تيار درك بشري قرار دهدافشا كند و آنها را در اخ
او چنـد   » .وربـوم سـيگنيفيكاتيوم   ... آه، بلـه  «: اي زد و گفـت     سالومون لبخند مشتاقانه  

. لحظه به فضاي خالي خيره شد و بعد نگاهش را دوباره روي دختر بلونـد پـايين آورد                 
  »انگيز كجاست؟  شگفتكلمةو االن اين «

كرد سـخنران مهمانـشان را بـه         زو مي رسيد و معلوم بود كه آر      دختر آشفته به نظر مي    
وربـوم  افـسانه معتقـد اسـت كـه     «. او مـتن را بـه پايـان رسـاند        . چالش نكشيده بـود   

صبرانه در انتظـار يـك     در اعماق زمين مدفون شده است، و در آنجا بي سيگنيفيكانتوم
اي كه در آن نـوع بـشر ديگـر بـدون حقيقـت،               لحظه... لحظة محوري در تاريخ است    

در ايـن نقطـة تقـاطع تاريـك، نـوع بـشر       . دانش اعصار قادر به بقـا نيـست    آگاهي، و   
انگيـزي از    آورد و فرا رسيدن عصر جديـد شـگفت         سرانجام كلمه را از خاك بيرون مي      

  ».كند روشنگري را اعالم مي
  .اش فرو برد دختر تلفنش را خاموش كرد و خودش را در ميان صندلي

آقـاي سـالومون، شـما    «. دستش را باال برد بعد از سكوتي طوالني، دانشجوي ديگري       
  »واقعا به اين اعتقادي نداريد، درسته؟

ي از ا  ديرينـه چرا نداشته باشم؟ اسطوره شناسي ما سـنت      «: سالومون لبخند زد و گفت    
تـا امـروز،    . كـنن  هاي خداگونه فـراهم مـي      كلمات سحرآميزي داره كه بينش و قدرت      
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 به اين اميد كه از هيچ يـه چيـزي بـه وجـود               1»راآبراكاداب«زنن   ها هنوز فرياد مي    بچه
البته، ما همه فراموش كرديم كه اين كلمه اسباب بازي نيـست؛ ايـن كلمـه در                 . بيارن

  آفـرينم آنچـه    مـي « يعنـي  -Avrah KaDabra -تصوف آرامي باستاني ريشه داره
  ».»گويم مي

  . سكوت
همين ... كلمهد نيستيد كه يه     اما، آقا، مطمئنا شما معتق    «: دانشجو اكنون با اصرار گفت    

قدرت افـشاي دانـش باسـتاني رو داشـته          ... هر چي كه هست   ... وربوم سيگنيفيكاتيوم 
  »و يه روشنگري جهاني رو به وجود بياره؟... باشه

اعتقادات خود من نبايد اهميتـي بـراي شـما          «. داد حالت چهرة پيتر چيزي را بروز نمي      
ميت داشـته باشـه اينـه كـه ايـن پيـشگوييِ فـرا         براي شما اهبايداونچه . داشته باشه 

انـداز   هاي فلسفيِ روي زمـين طنـين       رسيدن يه روشنگري واقعا در همة اديان و سنت        
، 3گن عصر آكواريوس   ها بهش مي   ، طالع بين  2گن عصر كريتا   هندوها بهش مي  . شه مي

گـن عـصر جديـد،       كـنن، عارفـان بهـش مـي        ها اومدنِ مسيحا رو توصيف مي      يهودي
هارمونيـك و تـاريخ واقعـي رو پيـشگويي            گـن همگرايـي    ها بهش مـي    شناس نكيها
  ».كنن مي

  4»!2012 دسامبر 21«: يك نفر صدا زد
  ».اگه به محاسبات مايايي ايمان داشته باشي... زودهاي  كننده بله، به طرز مرعوب«

   لنگدان به خنده افتاد وقتي به ياد آورد كه چطور سالومون ده سال پـيش سـيل فعلـي         
 آخر دنيـا خواهـد بـود       2012كردند سال    هاي ويژة تلويزيوني را كه پيشبيني مي       برنامه

  . پيشبيني كرده بود

                                                 
  .در فارسي اجي مجي الترجي.  1

2. Krita Age   
3. Aquarius   

 سال قبل از مـيالد مـسيح در         3000قومي كه از حدود     ( تاريخي است كه در آن بر اساس پيشگويي مايايي ها            21/12/2012.  4
 سـالة  5125گفته مي شود كه اين تـاريخ، پايـان تقـويم    . دنيا به پايان مي رسد) امروزي زندگي مي كردند  مكزيك و گواتماالي    

براي مثـال   . تقسيم كرده بودند و هر دوره پاياني مشخص داشت        » دوره هاي بزرگ  «مايايي هاست كه آن را به پنج دوره به نام           
دورة دوم در هوا بـه پايـان مـي    .  همة انسان هاي روي زمين را مي خوردآنها معتقد بودند در پايان دورة اول يوزپلنگي مي آيد و  

البته اين پايان . رسيد، دورة سوم در آتش، و دورة چهارم در سيل، و محققان معتقدند كه دورة پنجم با زلزله به پايان خواهد رسيد         
ة نهضت عصر جديد دنيايي از صلح و صـفا  به معناي پايان هميشگي دنيا نيست بلكه آغاز عصر جديدي است كه به گفتة فالسف             

 .         و ادراك و عشق الهي خواهد بود

www.mybook.ir



 

 

انگيز مياد كه اشاره كـنم در        صرف نظر از زمانبندي، به نظرم شگفت      «: سالومون گفت 
 اينكه  - هم رأي بودن   يك مسئله هاي ناهمخوان نوع بشر در       طول تاريخ، تمام فلسفه   

اي از دنيـا،   اي، در هـر گوشـه   در هر فرهنگي، در هـر دوره      . زرگي در راهه  روشنگري ب 
دگرگوني ...  فرا رسيدن عروج انسان-روياي انسان دقيقا روي يك عقيده متمركز شده    

تونـه چنـين     چـي مـي   «. لبخنـدي زد  » .الوقوع ذهن بشري به استعداد حقيقيش      قريب
  »ي از باورها رو توضيح بده؟ا همزماني

  ».حقيقت«: در ميان جمعيت گفت  صداي آرامي
  »و گفت؟كي اين«. ومون به طرف صدا چرخيدسال

  دستي كه باال رفته بود متعلق به يك پسر آسيايي ريز نقش بود كه از اعضاي كوچك                 
شايد يه حقيقت جامع باشـه كـه        «. اش معلوم بود كه احتماال نپالي يا تبتي است         چهره

 ما يه داسـتان نهفتـه در درون خودمـون           همةشايد  . در روح همه كس جا گرفته باشه      
شايد اين حقيقت مشترك    .  مون DNAدرست مثل يه ثابت مشترك در       . داشته باشيم 

  ».هاي ما باشه مسئول شباهت همة داستان
سالومون با حالتي بشاش دستانش را به هم فشار داد و بـا احتـرام بـه سـمت پـسرك       

  ».متشكرم«. تعظيم كرد
  . همه ساكت بودند

و اگه ما همه بـه  . حقيقت قدرت داره. حقيقت«: ومون رو به افراد داخل سالن گفت سال
هاي مشابه كشش پيدا كنيم، شايد اين كار رو به اين خاطر انجام بديم كـه                  طرف ايده 

  و وقتـي حقيقـت رو      . و در اعمـاق مـا نوشـته شـده باشـن           ...  باشن حقيقيها   اون ايده 
كنـيم كـه حقيقـت در درون مـا            احـساس مـي    شنويم، حتي اگر هم اونو نفهمـيم،       مي

 فهميـده شايد حقيقت توسط ما     . لرزه و با دانش ناخودآگاهمون مي    ... شه انداز مي  طنين
... تشخيص داده ميـشه   ... به خاطر آورده ميشه   ... نميشه، بلكه حقيقت فراخوانده ميشه    

  ».مثل اون چيزي كه درون ماست
  .سكوت داخل سالن مطلق شد

در پايان، بايد به شـما      «: گفت  ي سكوت را بر هم نزد، سپس به آرامي        سالومون تا مدت  
اي از   در طول تـاريخ، هـر دوره      . هشدار بدم كه افشاي حقيقت هيچوقت آسون نيست       

قوانين طبيعت و   . روشنگري با يك ظلمت همراه بوده كه در ضديت با اون قرار گرفته            
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  ه در دنياي امروز در حال ترقيه، بايـد         و اگر به ظلمتي نگاه كنيم ك      . اند چنيناينموازانه  
ما در شـرف يـك دورة       . پي ببريم كه اين يعني نور هم به همون اندازه در حال ترقيه            

بسيار بزرگ از روشنايي قرار داريم، و خوشا به حال همة ما كه داريـم در ايـن لحظـة                    
اي از تاريخ  از همة كساني كه تا به حال، در هر دوره. كنيم محوري از تاريخ زندگي مي

ما در داخل اون روزنة باريكي از زمان قرار داريم كه طـي اون شـاهد                ... زندگي كردن 
بعد از هزاران سال ظلمت، ما خـواهيم ديـد كـه        . رنسانس نهايي خودمون خواهيم بود    

  ».كنه علممون، ذهنمون، و حتي دينمون حقيقت رو افشا مي
 دسـتش را بـراي سـكوت بـاال          سالومون در شرف يك تشويق جانانه قرار داشت كـه         

جويي كه موبايل دستش بـود در رديـف عقـب            او مستقيم به دختر بلوند ستيزه     . گرفت
خـوام   دونم كه من و شما زياد با هم به توافق نرسيديم، اما مي             خانم؟ مي «. اشاره كرد 

در رسـيدن تغييـرات       شور و اشتياق شما عامل شتاب دهندة مهمـي        .  تشكر كنم  ازتون
بـه  . و ايمان قويترين پادزهر ماسـت     ... كنه عالقگي تغذيه مي   ظلمت از بي  . آينده است 

بـه خـصوص    «: با لبخندي گفـت   » .انجيل رو مطالعه كنيد   . مطالعة دينتون ادامه بديد   
  ».چند صفحة آخرش رو

  »آپوكاليپس؟«: دختر گفت
آخرين فـصل انجيـل     . كتاب مكاشفه نمونة واضحي از حقيقت مشترك ماست       . قطعا«

همة اونهـا افـشاي     . گه هاي ديگه از يك داستان يكسان سخن مي        يلي از سنت  مثل خ 
  ».كنن دانش بزرگ در آينده رو پيشبيني مي

دونيـد كـه،    اما مگه آپوكاليپس راجع به آخـر دنيـا نيـست؟ مـي           «: يك نفر ديگر گفت   
  »دجال، آرماگدون، نبرد نهايي بين خير و شر؟

  »خونه؟  مياينجا كي يوناني«: خنديد و گفتسالومون 
  .چندين دست باال رفتند

  »اللفظي كلمة آپوكاليپس چي ميشه؟ معني تحت«
. يكي از دانشجويان اين را گفت و بعد انگار كه تعجب كرده باشد مكث كرد              » يعني،«
  ».»افشا كردن«يا ... »آشكار كردن« يعني آپوكاليپس«

ليپس به معناي واقعي يه     آپوكا. دقيقا«. سالومون به نشانة تأييد سري به پسر تكان داد        
كتاب مكاشفه در انجيل راجع به افـشاي يـك حقيقـت بـزرگ و يـك                 . مكاشفه است 
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آپوكاليپس آخر دنيا نيست، بلكه آخر دنيـا بـه          . كنه دانش غيرقابل تصور پيشگويي مي    
هـاي   پيشبيني آپوكاليپس فقـط يكـي از پيـام        . شناسيمش هست  اون شكلي كه ما مي    

بـاور كنيـد،    «. قـدم گذاشـت   سن  سالومون به جلوي    » .شدهزيباي انجيله كه تحريف     
  »   .و به هيچوجه به اون چيزي كه به ما آموخته شده شبيه نيست... آپوكاليپس در راهه

  . زنگ باالي سرش به صدا درآمد
  .زده و سردرگم به هوا برخاست سپس صداي تشويق رعدآساي دانشجويانِ حيرت
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  112فصل 
  

كاترين سالومون روي لبة هشياري در نوسان بود كه ناگهان با مـوج ضـربتيِ انفجـار                 
  .اي تكان خورد كركننده

  .چند لحظه بعد، بوي دود به مشامش رسيد
  . زدند هايش زنگ مي گوش

ناگهـان نفـس    . صـداي پـا   . داد و فرياد  . از فاصلة دور  . شد صداهاي مبهمي شنيده مي   
  . ارچه از دهانش بيرون كشيده شده بودپ. تر شد كشيدن برايش راحت

  ».فقط صبر كن. چيزي نيست«: صداي مردي به نجوا گفت
كاترين انتظار داشت مرد سوزن را از بازويش بيرون بكشد اما او به جاي آن داشت بـا                  

... يه سرم به سوزن وصـل كـن       ... جعبة پزشكي رو بيار   «. داد صداي بلند دستوراتي مي   
وقتـي مـرد عالئـم      » .يه دستگاه فشار خون بهم بـده      ... داخلشمحلول رينگر رو بريز     

كجا ... خانم سالومون، كسي كه اين كار رو باهاتون كرد        «: حياتي او را چك كرد گفت     
  »رفت؟

  .كاترين سعي كرد صحبت كند، اما نتوانست
  »خانم سالومون؟ اون كجا رفت؟«: صدا تكرار كرد

  خواهـد   كـرد كـه مـي      ، اما احـساس مـي     كاترين سعي كرد به زور چشمانش را باز كند        
  . بيهوش شود

  ». رفتهكجاما بايد بدونيم اون «: مرد با اصرار گفت
دانست كه اين كلمات اصـال       كاترين در جواب دو كلمه را زير لب ادا كرد، هر چند مي            

  ».مقدس... كوه«. آيند با عقل جور در نمي
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ـ             مدير ان يـك راهـروي چـوبي وارد         ساتو از روي در فوالدي خرد شده رد شد و از مي
  .ملحق شديكي از مأمورانش در ته راهرو به او . زيرزمين مخفي شد

  ».و ببينيدرئيس، فكر كنم بخوايد اين«
اتاق روشن بود و . ساتو پشت سر مأمور وارد اتاق كوچكي بيرون از راهروي باريك شد    

 و  توييد او كت    .اي لباس كه روي زمين قرار داشت چيز ديگري در آن نبود            به جز كپه  
  .هاي تخت رابرت لنگدان را شناخت كفش

  .مأمورش به جعبة بزرگ تابوت مانندي در آن طرف اشاره كرد
  اون ديگه چيه؟

ساتو به طرف جعبه رفت و ديد كه لولة پالستيكي شفافي كه از ديوار رد شده بود بـه                   
  .او محتاطانه به مخزن نزديك شد. آن متصل است

دستش را دراز كـرد و آن را        . كشويي كوچكي روي آن قرار دارد     اكنون ديد كه دريچة     
  .كنار كشيد و پنجرة كوچك مدخل مانندي را آشكار كرد

  .ساتو جا خورد
حالت پروفسور رابرت لنگدان شـناور شـده         صورت غرق شده و بي    ... زير پلكسي گلس  

  .بود
  !نور

. اي پـر شـد   اب كوركنندهپاياني كه لنگدان در آن بود ناگهان با نور آفت      فضاي خالي بي  
  .پرتوهاي نور داغ به درون فضاي تاريك تابيده شد و ذهن او را سوخت

  .همه جا نوراني شد
تار ... يك صورت بود  . ناگهان، در ميان تودة متشعشع مقابل او، شبح زيبايي پديدار شد          

، پرتوهاي نـور  . دو چشم در آن سوي فضاي خالي به او خيره شده بودند           ... و مبهم بود  
  .اطراف صورت را فرا گرفت و لنگدان فكر كرد به صورت خدا خيره شده است
دانـد چـه     ساتو به داخل مخزن خيره شد و در اين فكر بود كه آيا پروفسور لنگدان مي               

  . گشتگي بود هر چه باشد هدف كلّي اين فناوري، گم. شك داشت. اتفاقي افتاده است
وجود آمـده بودنـد و هنـوز هـم مـدخل            هاي محروميت حسي از دهة پنجاه به         مخزن

، اسمي كـه بـه      »وري غوطه«. محبوبي براي آزمايشگرهاي ثروتمند عصر جديد بودند      
نـوعي  ... كـرد  آن داده بودند، يك تجربة بازگشت به رحم فوق طبيعي را عرضـه مـي              
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 نـور، صـدا، لمـس، و حتـي     -هـاي حـسي   كمك تفكري كه با برداشتن تمـام ورودي      
هاي سنتي، شـخص بـه پـشت در يـك            در مخزن . كرد م مي ارا آر  فعاليت مغز    -جاذبه

 تا بتوانـد  ماند ور مي غوطه داشت محلول نمك سبك كه صورت او را روي آب نگه مي        
   .نفس بكشد

  .برداشته بودند  ها گام عظيمي هاي اخير اين مخزن بهرحال، در سال
  .پرفلوروكربن اكيسژنه

 آنقدر مخـالف درك و فهـم        -)TLV(ايع   معروف به تهوية تمام م     -اين فناوري جديد  
  .بود كه كمتر كسي وجود آن را باور داشت

  .مايع قابل تنفس
 موفق شده بود يـك مـوش را كـه           1كالرك.، يعني وقتي كه ليالند سي     1966از سال   

داري شده بود زنده نگه دارد، تنفس        چندين ساعت زير يك پرفلوروكربن اكسيژنه نگه      
 يـك حـضور   TLV، فنـاوري   1989در سال . ل شده بوددر مايع به يك واقعيت تبدي   

اي متوجه شد كه در حال تماشاي   داشت، هرچند كمتر بيننده    2ورطهدراماتيك در فيلم    
  .علم واقعي است

هاي طب جديد بود كه با برگرداندن نوزادان نـارس بـه    تهوية تمام مايع حاصل تالش    
هاي انساني كه نه ماه را  شش. دكرد تنفس كنن حالت پر از مايع رحم به آنها كمك مي        

پرفلـوروكربن زمـاني بـراي      . در رحم گذرانده بود، با يك مكان پر از مايع بيگانه نبـود            
هاي جديد مايعات قابل تنفسي ساخته بود كه      تنفس، زيادي چسبناك بود، اما پيشرفت     

  .تقريبا غلظت آب را داشتند
» جـادوگران النگلـي   «ات به    كه در جامعة اطالع    -CIAهيئت مديرة علوم و فناوري      

 به منظور توسعة فناوري براي ارتش اياالت متحده، به شكل وسـيعي بـا           -معروف بود 
هاي غواصـي برگزيـدة نيـروي دريـايي      گروه. هاي اكسيژنه كار كرده بود     پرفلوروكربن

دريافتند كه تنفس در مايع اكسيژنه، به جاي هليوكس يا تريميكس معمـولي، آنهـا را                
هاي مربوط به فشار قرار بگيرنـد در   زد بدون اينكه در معرض خطر ناخوشي  سا قادر مي 

                                                 
1 .Leland C. Clark) 2005-1918 ( زيست شيميدان آمريكايي كه به خاطر اختراع الكترود كالرك، دستگاهي براي اندازه

 .گيري مقدار اكسيژن در خون، آب و مايعات ديگر معروف شد
2  .The Abyssمي تخيلي به كارگرداني جيمز كامرون  فيلمي عل  
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 و نيروي هوايي هم دريافتـه       NASAبه همين نحو،    . تري غواصي كنند   سطوح عميق 
ها با يك دستگاه تنفس در مايع به جاي يك مخزن اكسيژن     بودند كه با تجهيز خلبان    

ي تاب بياورند زيرا مايع، نيروي جي توانند بسيار فراتر از حد معمول نيروي ج سنتي مي
  . كرد هاي داخلي پخش مي تر از گاز در سرتاسر اندام را يكنواخت

  تـوان در آنهـا ايـن     ي هـستند كـه مـي    ا  هاي تحقيقـاتي   ساتو شنيده بود كه آزمايشگاه    
 امتحـان  -گفتنـد  مي» هاي تعمق دستگاه« كه به آنها   -هاي تهوية تمام مايع را     مخزن

 خاص احتماال براي آزمايش شخصي خود صاحب آن نصب شده بود،            اين مخزن . كرد
 اينهاي سنگين و قابل قفل كردن آن شكي براي ساتو باقي نگذاشت كه         گرچه چفت 

يـك تكنيـك    ...  بـه كـار رفتـه اسـت        تري  خبيثانههاي   مخزن همچنين براي استفاده   
  .  با آن آشنايي داشتCIAبازجويي كه 

 كـه   كرد باور مي  كردن بسيار مؤثر بود زيرا قرباني واقعا         تكنيك بازجويي بدنام زير آب    
ساتو از خيلي از عمليات محرمانه خبـر داشـت كـه در آنهـا               . در حال غرق شدن است    

ي را به منظور رساندن ايـن احـساس بـه مراحـل             ا  هاي محروميت حسي    چنين مخزن 
يع قابـل تـنفس     ي كه زير مـا    ا  قرباني. وحشتناك جديدي مورد استفاده قرار داده بودند      

وحـشت مربـوط بـه تجربـة        . شود» غرق«توانست به معناي واقعي      گرفت مي  قرار مي 
شد قرباني نداند كه مايعي كه در حال استنشاق آن اسـت          غرق شدن معموال باعث مي    

رفت، اغلب از    هاي او فرو مي    وقتي مايع به درون شش    . تر از آب است    اندكي چسبناك 
  .   آمد مطلق به هوش مي» حبس انفرادي «شد، و سپس در هوش مي ترس بي

ها با مـايع اكـسيژنة گـرم          هالوسينوژن  عوامل بيحس كنندة موضعي، داروهاي فلج، و      
شدند تا اين حس را در زنداني به وجود بياورند كه كامال از جسم خود جـدا     مخلوط مي 
، هـيچ   كرد تا دست و پايش را حركت بدهـد         وقتي مغز او دستور ارسال مي     . شده است 

گـشتگي   بودن به نوبة خـود وحـشتناك بـود، امـا گـم       » مرده«حالت  . افتاد اتفاقي نمي 
شد، كه با كمك نور تابنـاك، هـواي سـرد، و     ناشي مي» تولد دوباره«حقيقي از فرايند    

ولـد  بعـد از چنـد بـار ت       . زا و دردناك باشد    نهايت آسيب  توانست بي  صداي كركننده، مي  
دانست زنده است يا     شد كه نمي   گشته مي  قب، آنچنان گم  هاي متعا  غرق شدن دوباره و   

  .گفت  ميجوو هر چيزي را به طور كامل به باز... مرده
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ساتو با خود فكر كرد كه آيا براي بيرون آوردن لنگدان بايد منتظر يك گروه پزشـكي                 
  .دونه بايد بدونم چي مي. دانست كه وقت ندارد بماند، اما مي

  ».كنيد و چند تا پتو برام پيدا كنيدها رو خاموش  چراغ«: گفت
  . آفتاب كوركننده ناپديد شده بود

  . صورت هم ناپديد شده بود
سياهي بازگشته بود، اما لنگدان اكنون طنين صداي نجواهاي دوردستي را از آنـسوي              

اكنون لرزشي بـه وجـود آمـده        . هايي نامفهوم  حرف... صداهايي مبهم . شنيد پوچي مي 
  .خواست تكه تكه شود مين ميانگار كه ز... بود

  .سپس اتفاق افتاد
انگار كـه   ... در ميان پوچي باز شد      شكاف عظيمي . ناگهان، جهان به دو نيم تبديل شد      
مه خاكـستري رنگـي از ميـان دهانـه بيـرون زد و       . خود فضا از هم گسيخته شده بود      

ن بـه سـمت   اي ناگها دستانِ از جسم جدا شده. لنگدان با منظرة وحشتناكي مواجه شد    
  . او دراز شدند، بدنش را گرفتند، و سعي كردند او را از دنياي خود بيرون بكشند

 ناگهـان   يا داشت؟ . مشت نداشت ... سعي كرد آنها را از خود براند، اما دست نداشت         ! نه
جسمش برگـشته بـود و توسـط        . شود احساس كرد بدنش در اطراف ذهنش ظاهر مي       

  خـواهش  ! نـه . گرفتـه شـده بـود      كـشاندند  باال مـي  دستان پرزوري كه او را به سمت        
   !كنم مي

  .   اما ديگر خيلي دير بود
احساس . اش از درد تير كشيد     سينهها او را از ميان دهانه باال كشيدند           هنگاميكه دست 

 ناگهـان بـه پـشت       !تونم نفس بكشم   نمي. اند هايش پر از شن و ماسه شده       كرد ريه  مي
چيـزي  . توانست تصور كنـد قـرار گرفـت        حي كه مي  ترين سط  روي سردترين و سفت   

  . آورد داشت گرما را باال مي. شد اش فشرده مي سفت و دردناك مدام روي سينه
  .خوام برگردم مي

  . شود كرد كودكي است كه از يك رحم زاده مي احساس مي
در سـينه و گـردنش احـساس درد    . آورد دچار تشنج شده بود و با سرفه مايع را باال مي    

كردند و سعي    اي داشتند صحبت مي    عده. زد گلويش سوز مي  . بار دردي مشقت . كرد مي
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 و تنهـا  اش تـار بـود   بينـايي . كردند با نجوا حرف بزنند، اما صدايشان كركننده بـود        مي
  . اي شده بود حس و مثل چرم كهنه پوستش بي. ديد اشكالي مبهم بود چيزي كه مي

  . كــرد و فــشاري را روي آن احــساس مــي... تــر شــده بــود اش اكنــون ســنگين ســينه
   !تونم نفس بكشم نمي

فشاري مقاومت ناپذير بر گلويش وارد شد و نفسش را     . آورد باز هم داشت مايع باال مي     
هايش شد و احساس كرد نوزادي است كه اولين       هواي سرد وارد ريه   . با صدا داخل برد   

تنها چيزي كـه لنگـدان      . ار بود اين دنيا، دنيايي مشقت ب    . كشد نفس خود را در دنيا مي     
  .خواست اين بود كه به داخل رحم برگردد مي

توانـست احـساس     اكنون مـي  . دانست چقدر زمان سپري شده است      رابرت لنگدان نمي  
كند كه به پهلو دراز كشيده است و پيچيده در ميان حوله و پتو روي زمين سفتي قرار                  

اما ديگـر خبـري از پرتوهـاي نـور          .. .صورت آشنايي به او خيره شده بود      . گرفته است 
  .طنين صداي دوردستِ سرود خواندن هنوز در ذهنش بود. خيره كننده نبود

  ...وربوم اومنيفيكوم... وربوم سيگنيفيكاتيوم
  »دوني كجا هستي؟ پروفسور لنگدان، مي«: يك نفر به نجوا گفت

  .كرد به آرامي سري تكان داد لنگدان در حالي كه هنوز سرفه مي
تر اينكه كم كم متوجه شده بود كه امشب چـه اتفاقـاتي در حـال رخ دادن                    آن مهم  از

  . است
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  113فصل 

  
پيچيده شـده بـود، روي پاهـاي لـرازنش       لنگدان در حالي كه در ميان پتوهايي پشمي    

بدنش دوباره به او برگشته بود، هرچند       . ايستاده بود و به مخزن باز مايع خيره شده بود         
ايـن دنيـا، دنيـايي سـخت و         . زدند هايش سوز مي   گلو و ريه  . كرد برنگشته بود   ميآرزو  

  . ظالم بود
و ايـن را  ... اي قبل دربارة مخزن محروميت حسي براي او توضيح داده بود        ساتو لحظه 

  از آن بـدتر  اضافه كرده بود كه اگر او را بيرون نكشيده بـود، از گرسـنگي، يـا چيـزي              
مـرد  . شت كه پيتر هم تجربة مشابهي را متحمل شـده اسـت   لنگدان شك ندا  . مرد مي

... اون تـوي برزخـه    . پيتر در ميانه قرار داره    : كرده ساعاتي قبل به او گفته بود       خالكوبي
 اگر پيتر بيش از يكي از آن فرايندهاي تولد دوباره را متحمـل شـده بـود،                  .هميستگان

خواسته بداند براي او      مرد مي  براي لنگدان تعجبي نداشت اگر پيتر هر چيزي را كه آن          
   .داشگفته ب

ساتو به لنگدان اشاره كرد كه دنبال او بيايد، و او ايـن ايـن كـار را كـرد و آهـسته از                         
راهروي باريكي پايين رفت و بيشتر در اعماق اين مخفيگاه عجيب و غريب كه اكنون              

 با ميزي سنگي و     آنها وارد يك اتاق چهارگوش    . ديد فرو رفت   براي اولين بار آن را مي     
كاترين اينجا بود و لنگـدان آهـي از سـر آسـايش خـاطر      . آور شدند نوري با رنگ وهم 

  .  كننده بود با اين وجود، صحنه نگران. كشيد
هاي خوني روي زمـين افتـاده        حوله. كاترين به پشت روي ميز سنگي دراز كشيده بود        

و لولـة آن بـه بـازوي        را در دسـت گرفتـه بـود            كيسة سرمي  CIAيك مأمور   . بودند
  . كاترين وصل بود

  . كرد هق مي او داشت به آرامي هق
  »كاترين؟«: اي گفت  با صداي گرفته.توانست صحبت كند لنگدان كه به زور مي
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» !رابـرت؟ «. او سرش را برگرداند و با حالتي متعجب و سردرگم به لنگدان نگـاه كـرد        
من ديدم كه تـو غـرق       ... ولي من «. چشمانش از ناباوري و بعد خوشحالي گشاد شدند       

  »!شدي
  .لنگدان به طرف ميز سنگي حركت كرد

 نشسته باال كشيد و لولة سرم و اعتراضات مأمور را ناديـده             به حالت كاترين خودش را    
لنگدان به ميز رسيد و كاترين دستش را دراز كرد و بـازوان خـود را دور بـدن                   . گرفت

اش را بوسـيد و    گونـه . محكم در آغوش گرفت   پوشيده از پتوي لنگدان انداخت و او را         
سپس دوباره او را بوسيد و چنان او را محكم فـشار داد             » .خدا رو شكر  «: به نجوا گفت  

  »...چطور... فهمم نمي«. شد او واقعي است كه انگار باورش نمي
  هــاي محروميــت حــسي و   ســاتو شــروع كــرد بــه گفــتن چيــزي راجــع بــه مخــزن 

فقـط  . دهـد  ، اما معلوم بود كه كاترين به حرفش گوش نمي         هاي اكسيژنه  پرفلوروكربن
  .لنگدان را محكم در آغوش گرفته بود

  وقتي تجديد ديـدار هولنـاك خـود بـا پيتـر را بـازگو               » .رابرت، پيتر زنده است   «: گفت
 ويلچـر، چـاقوي     -شرايط فيزيكي او را برايش توصيف كرد      . لرزيد كرد صدايش مي   مي

، و اينكه چطور مـرد او را در حـال خـونريزي بـه      »ربانيق«عجيب، اشاره به يك جور      
  . كندوادار سريع عنوان يك ساعت شني رها كرده بود تا پيتر را به همكاريِ

  »!كجا رفتن؟... دوني نمي... تو«. توانست صحبت كند لنگدان به سختي مي
  ».خواد پيتر رو ببره به كوه مقدس اون گفت كه مي«

  . به او خيره شدلنگدان خودش را عقب كشيد و
 و  گفت شبكة ته هرم رو كشف رمـز كـرده         «. اشك در چشمان كاترين جمع شده بود      

  ».هرم بهش گفته به كوه مقدس بره
  »داره؟  پروفسور، اين براي تو مفهومي«: ساتو با پافشاري گفت

امـا  «. با اين حال موجي از اميد او را در بر گرفت          » .اصال«. لنگدان سرش را تكان داد    
تـونيم بـه دسـتش       اون اطالعات رو از ته هرم به دست آورده باشه، مـا هـم مـي               اگه  

   .من بهش گفتم چطور كشف رمزش كنه» .بياريم
اونـو بـا   . همه جا رو گـشتيم . هرم نيستش«. نفي تكان دادمساتو سرش را به عالمت     

  ».خودش برده
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م ديده بود   لنگدان مدتي ساكت ماند، چشمانش را بست و سعي كرد آنچه را در ته هر              
شبكة نمادها يكي از آخرين تصاويري بود كه قبـل از غـرق شـدنش               . به خاطر بياورد  

  . بـرد  ديده بود، و آسيب روحي به طريقي خاطرات را بيشتر در ذهـن انـسان فـرو مـي                  
توانست مقداري از شبكه را به خاطر بياورد، و قطعا نـه همـة آن را، امـا شـايد بـه                      مي

  اندازة كافي؟
  ممكنه بتونم به انـدازة كـافي بـه يـاد بيـارم، امـا               «: زده گفت   كرد و شتاب   به ساتو رو  

  ».خوام يه چيزي رو از روي اينترنت نگاه كني مي
  . اش را بيرون آورد ساتو بلك بري

  ».انجام بده» مربع مرتبه هشت فرانكلين«يه جستجو براي «
وع كـرد بـه تايـپ       ساتو نگاه متعجبي به او انداخت اما بدون اينكه چيزي بپرسـد شـر             

  . كردن
  ديدِ لنگدان هنوز تار بود و حـاال داشـت شـروع بـه بررسـي اشـياء عجيـب اطـرافش                 

هاي خـونِ    اند پوشيده از لكه    ي كه به آن تكيه داده     ا  متوجه شد كه ميز سنگي    . كرد مي
خشك شده است، و سرتاسر ديوار سمت راستش پوشـيده اسـت از صـفحات نوشـته،                 

  .ارعنكبوتي از نخ كه آنها را به هم متصل كرده بودعكس، نقاشي، نقشه، و ت
  .خداي من

لنگدان در حالي كه هنوز پتوها را محكم دور خود گرفته بود به طرف كـوالژ عجيـب                  
مجموعة كامال عجيب و غريبي از اطالعات با پونز روي ديوار قرار گرفته           . حركت كرد 

ـ           -بود اب مقـدس مـسيحي متغيـر        صفحاتي از متون باستاني كه از جادوي سياه تا كت
هـاي تئـوري توطئـه، و        هايي از نمادها و عالئم، صـفحاتي از وب سـايت           بودند، طرح 

هـايي بـا     ها و عالمت سؤال    سي، كه يادداشت   .اي از واشنگتن دي    هاي ماهواره  عكس
يكي از صفحات فهرستي طوالني از  .خطي خرچنگ قورباغه روي آنها نوشته شده بود      

او بعضي از آنهـا را بـه عنـوان كلمـات فراماسـوني              . گوناگون بود هاي    كلمات به زبان  
مقدس، و تعدادي را به عنوان كلمات جادويي باستاني، و تعدادي ديگـر را بـه عنـوان                  

  .شناخت هاي تشريفاتي مي افسون
  گرده اينه؟ چيزي كه دنبالش مي

  يه كلمه؟
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  اينقدر ساده است؟
ي تا حد زيادي بر اساس آن چيـزي بـود           شكاكيت ديرينة لنگدان دربارة هرم فراماسون     

بايست در رابطـه بـا     اين اكتشاف مي  .  مكان رازهاي باستاني   -كرد كه ظاهرا آشكار مي   
  هـاي باسـتاني      زيرزميني بـا هـزاران جلـد كتـاب باشـد كـه بـه طريقـي از كتابخانـه                   

 ايـن موضـوع بـه     . داري شده بودند باقي مانده بودنـد       اي كه زماني در آنها نگه      گمشده
بهرحـال، اكنـون    سـي؟    .زيرزميني به اون بزرگـي؟ زيـر دي       . نمود كلي غيرممكن مي  

هـاي كلمـات     تر، در كنار ايـن فهرسـت      گزتجديد خاطره از سخنراني پيتر در فيليپس ا       
  . دهندة ديگري را به وجود آورده بود سحرآميز، احتمال تكان

ـ   ... لنگدان قطعا به قدرت كلمات سحرآميز اعتقادي نداشت        ا ايـن حـال كـامال       ولـي ب
وقتـي يـك بـار ديگـر نگـاهي بـه       . مشخص بود كه مرد خالكوبي كرده اعتقاد داشت      

هاي مرتبط به هـم      ها، متون، صفحات چاپي، و همة رشته       هاي بد خط، نقشه    يادداشت
  .  ضربان قلبش تندتر شد وهاي پيچيده انداخت و يادداشت

  .يقينا، يك موضوع تكراري در آنها وجود داشت
لنگدان با به خاطر آوردن     . كلمة گمشده ... من اون دنبال وربوم سيگنيفيكاتيومه    خداي  
چيزي كـه اون دنبالـشه      . هايي از سخنراني پيتر اجازه داد اين فكر شكل بگيرد          قسمت

  .اين چيزيه كه اون معتقده اينجا توي واشنگتن مدفون شده! كلمة گمشده است
  » خواستي؟ اين چيزيه كه مي«: و گفتبلك بري را به او داد . ساتو كنار او آمد

تكـه كاغـذي   » .دقيقا«. لنگدان به شبكة هشت در هشت اعداد روي صفحه نگاه كرد      
  ».خوام يه خودكار مي«: برداشت و گفت

  ».لطفا عجله كن«. ساتو خودكاري از جيبش به او داد
شـت  در داخل زيرزمين دفتر هيئت مديرة علوم و فناوري، نوال كي يـك بـار ديگـر دا                 

هـا   كرد كه ريك پريش متخصص امنيـت سيـستم         اي را مطالعه مي    سند ويرايش شده  
هاي سرّي  هاي باستاني و مكان  با يه فايل راجع به هرم      CIA رئيس   .برايش آورده بود  

  زيرزميني چكار داره؟ 
  .تلفن را برداشت و شماره گرفت

خواستم بهت زنـگ     نوال، همين االن مي   «. ساتو بالفاصله با صدايي عصبي جواب داد      
  ».بزنم
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دونم اين چطور جور در مياد، اما فهميدم كـه           نمي. اطالعات جديدي دارم  «: نوال گفت 
  »-يه سند ويرايش

نتونستيم . وقتمون تموم شد  . هر چي هست فراموشش كن    «. ساتو حرفش را قطع كرد    
 هدف رو توقيف كنيم، و داليل زيادي دارم كه معتقد باشم اون در شرف عملي كردن               

  ».تهديدشه
  . در بدن خود احساس كردلرزينوال 

ساتو نفس عميقي كشيد و ادامـه       » .دونيم دقيقا داره كجا ميره     خبر خوب اينه كه مي    «
  ». همراهش هستلپ تاپخبر بد اينه كه يه «: داد
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 او را از ميان محل      كمتر از ده مايل آنطرف تر، ملخ پتو را دور پيتر سالومون انداخت و             
سـاختمان  . كـرد   ي عظـيم پارك كه با نور مهتاب روشن شده بود وارد سـاية سـاختمان    

. و طول همة آنها دقيقا سي و سه فوت بـود          ... دقيقا سي و سه تا ستون خارجي داشت       
اين بناي كوه مانند در اين ساعت خالي بود، و هيچكس هرگز آنهـا را در ايـن عقـب                    

از يك فاصـلة دور، هـيچكس فكـر خـودش را بـا مـرد                .  نداشت اهميتي هم . ديد نمي
  قدي با ظاهر مهربان و يك كت سياه بلند كه يك عليل كچل را به گردش شبانه                  بلند
  .كرد برد مشغول نمي مي

پيتر كـه اصـال   . وقتي به در ورودي عقب رسيدند، ملخ پيتر را نزديك صفحه كليد برد            
  .عتنايي به آن خيره شدا قصد وارد كردن رمز را نداشت با بي

كني به اين خاطر اينجايي كه منو ببري داخل؟ به همين  فكر مي «: ملخ خنديد و گفت   
دسـتش را دراز كـرد و رمـز    » زودي يادت رفته كه مـن يكـي از برادرانتـون هـستم؟            

  .دسترسي را كه بعد از ورودش به درجة سي و سه به او داده شده بود وارد كرد
  .يكي باز شددر سنگين با صداي كل

   . اي كرد و در ويلچرش شروع به تقال كرد پيتر ناله
ـ  . كاترين رو مجسم كـن . پيتر، پيتر«: ملخ با صداي آرامي گفت  ، زنـده  يهمكـاري كن

  ».دم بهت قول مي. توني نجاتش بدي تو مي. مونه مي
تپيـد در   ملخ اسير خود را داخل برد و در حالي كه اكنون قلبش از هيجان به شدت مي             

پيتر را از ميان چند راهرو عبور داد و به طـرف يـك              . را دوباره پشت سرشان قفل كرد     
درها باز شدند و ملخ عقب عقب وارد شد و ويلچـر            . دكمة باز شدن را زد    . آسانسور برد 

  توانـد كـاري را كـه او انجـام           سپس وقتي مطمئن شد پيتـر مـي       . را هم با خود كشيد    
  . و دكمة آخربن طبقه را زددهد ببيند، دستش را دراز كرد  مي
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  . ديدة پيتر به وجود آمد وحشت عميقي در چهرة عذاب
رفت ملخ دستي روي سر تراشيدة پيتر كشيد و به نجـوا              در حالي كه آسانسور باال مي     

  ».راز در چگونه مردنه... دوني همونطور كه خودت خوب مي... ششش«: گفت
  !همة نمادها رو يادم نمياد

ا بست و نهايت تالشش را كرد تا محل دقيق نمادهاي ته هـرم را               لنگدان چشمانش ر  
چنـد  . به خاطر بياورد، اما حتي حافظة روشنش هـم آن درجـه از يـادآوري را نداشـت                 

توانست به ياد بياورد نوشت، و هر كدام را در جاهايي كه توسط مربع               نمادي را كه مي   
  . جادويي فرانكلين نشان داده شده بود قرار داد

  .ال، تا اينجا چيزي كه با عقل جور در بيايد نديده بودبهرح
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رديف اول  . بايد روي مسير درست قرار گرفته باشي      ! نگاه كن «: كاترين با اصرار گفت   
  »!شن  يه مدل از نمادها دارن كنار هم چيده مي-ان شون حروف يوناني همه

ي را تصور   ا  رف يوناني توانست هيچ ح   لنگدان هم متوجه اين موضوع شده بود، اما نمي        
دوبـاره بـه    .  اولين حرف رو احتياج دارم     .كند كه به آن چيدمان حروف و فضاها بخورد        

مربع جادويي نگاه كرد و سعي كرد حرفي را كه در نقطة شمارة يـك نزديـك گوشـة                   
 چشمانش را بست و سعي كـرد        !فكر كن . پايين سمت چپ قرار داشت به خاطر بياورد       

چـه  ... نزديـك گوشـة سـمت چـپ       ... رديف آخر . ود مجسم كند  ته هرم را در ذهن خ     
  حرفي اونجا بود؟

يك لحظه لنگدان به ميان مخزن برگشت، در حالي كه بـا وحـشت از ميـان پلكـسي               
  . گلس به ته هرم خيره شده بود

. كشيد چشمانش را باز كرد در حالي كه به سنگيني نفس مي  . اكنون، ناگهان آن را ديد    
   » ! هستHحرف اول «

كلمه هنوز ناقص بود، امـا او    . لنگدان دوباره روي شبكه برگشت و حرف اول را نوشت         
  . اي ممكن است باشد ناگهان متوجه شد كه چه كلمه. به اندازة كافي ديده بود

µ!   
تپيد جستجوي جديدي را در بلك بري تايـپ           لنگدان در حالي كه قلبش به شدت مي       

اي كـه ظـاهر      اولين نتيجـه  . ي مشهور را وارد كرد    معادل انگليسي اين كلمة يونان    . كرد
  . آن را خواند و فهميد كه بايد درست باشد. المعارف بود شد يك ورودي دايره

HEREDOM n .از تـشريفات  »درجـه بـاال  «در فراماسونري   كلمة مهمي ،Rose 

Croix      اي اولـينِِ   اي در اسكاتلند، يعني مكان افـسانه        فرانسه، كه به يك كوه اسطوره 
، در زبان يوناني بـه  Hierod-domod يوناني كه از   µاز  . كند ي اشاره مي  هايچنين لژ 

  .گيرد معني خانة مقدس سرچشمه مي
  »!اونا رفتن همينجا! همينه«: لنگدان گفت

اي در   بـه يـه كـوه افـسانه       «. ساتو از روي شانة او خوانده بـود و سـردرگم شـده بـود              
  »!اسكاتلند؟

نـه، بـه سـاختموني در واشـنگتن كـه اسـم رمــزيش        «.لنگـدان سـرش را تكـان داد   
Heredomهست .«  
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 هميـشه تـاج آيـين       - كه در ميان برادران آن بـه ِهـرِدوم معـروف اسـت             -خانة معبد 

اين ساختمان بـا بـام شـيب دار و          . اسكاتلندي فراماسوني در آمريكا محسوب شده بود      
دانست  بهرحال، ملخ مي  . ن داده بودند  اش نام يك كوه اسكاتلندي خيالي را به آ          هرمي

  . اي كه در اينجا مدفون شده بود وجود ندارد  ي در مورد گنجينها كه چيز خيالي
  .هرم فراماسوني راه رو نشون داده. مكان همينجاست: با خود گفت

رفت، ملخ تكه كاغذي را كه بر        همچنانكه آسانسور قديمي به آرامي به طبقة سوم مي        
همـة  . فاده از مربع فرانكلين شبكة نمادها را تشخيص داده بـود درآورد           روي آن با است   

و در كنار يك نماد سـاده قـرار         ... حروف يوناني اكنون به رديف اول منتقل شده بودند        
  .گرفته بودند

  
  

  
  
  

  . تر باشد  توانست از اين واضح پيام نمي
  .زير خانة معبد
Heredom.  

  .كلمة گمشده يه جايي همين اطرافه

www.mybook.ir



 

 

 كجا پيدا كنـد، مطمـئن بـود كـه جـواب در بـاقي                آن را دانست   گرچه ملخ دقيقا نمي   ا
هنگاميكه وقت گشودن رازهاي هـرم فراماسـوني و ايـن           . نمادهاي شبكه نهفته است   

  . تر از پيتر سالومون نبود شد، مطمئنا هيچ كس براي كمك شايسته ساختمان مي
  .ارجمندخود استاد 

ايجـاد    بندش صداهاي مبهمي   كرد و از ميان دهان      مي پيتر همچنان در ويلچرش تقال    
  . كرد مي

  ».ولي ديگه چيزي نمونده. دونم كه نگران كاترين هستي مي«: ملخ گفت
بعـد از آن همـه سـال        .  خيلي ناگهاني فرا رسيده است     ،كرد كه پايان   ملخ احساس مي  

  .اكنون آن لحظه فرا رسيده بود... رنج و نقشه كشيدن، انتظار و جستجو
  .تر شد و موجي از هيجان او را در بر گرفت سرعت آسانسور كم
  .آسانسور متوقف شد

سـالن چهـارگوش    . درهاي برنزي باز شدند و ملخ به تاالر مجلل مقابل خود خيره شد            
تابيد مزين شـده     هاي سقفي مرتفع مي     كه از ميان پنجره    يبزرگ با نمادها و نور مهتاب     

  . بود
  . شروع برگشتمبه نقطة: ملخ با خود گفت

خانة معبد همان جايي بود كه در آن پيتر سالومون و برادرانش آنقدر احمقانـه ملـخ را                  
 چيـزي   -ها اكنون واالترين راز فراماسون   . به عنوان يكي از خودشان عضو كرده بودند       

  .  در شرف افشا بود-كه حتي اكثر برادران هم وجود آن را باور نداشتند
كرد در حالي كه پشت سـر سـاتو و           گشتگي مي  ستي و گم  لنگدان كه هنوز احساس س    

  اون هيچـي پيـدا     «: شـد گفـت    ديگران از ميان راهروي چوبي از زيرزمين خـارج مـي          
 از رازهـاي    نمادي -اش استعاره است   همه. ي در كار نيست   ا   واقعي كلمةهيچ  . كنه نمي

  ».باستاني
ند از راهرو باال بـرود      كرد كاترين هم در حالي كه دو مأمور به بدن ضعيفش كمك مي           

  . كرد آنها را دنبال مي
هنگاميكه گروه محتاطانه از ميان بقاياي متالشي شدة در فـوالدي از داخـل تـابلوي                

 نشيمن شد، لنگدان براي ساتو توضيح داد كه كلمة گمشده يكي از             سالنچرخان وارد   
ي نوشته  ا  ي يك كلمة تكي، كه به زبان رمز       -ماندگارترين نمادهاي فراماسونري است   
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اين كلمه، مثل خـود رازهـا، وعـده         . شده بود كه بشر ديگر قادر به كشف رمز آن نبود          
كند كه بـراي كـشف رمـز     داد كه قدرت پنهان خود را فقط براي آنهايي آشكار مي         مي

شه كه اگه كلمـة      گفته مي «: لنگدان در پايان گفت   . آن به اندازة كافي روشنفكر باشند     
اونوقت رازهـاي باسـتاني بـرات واضـح و          ... ري و دركش كني   گمشده رو به دست بيا    

  ».شن روشن مي
  »پس تو معتقدي كه اين مرد دنبال يه كلمه است؟«: ساتو نگاهي به او كرد و گفت

رسد، ولي   كرد كه از نظر ارزشِ اسمي پوچ و مهمل به نظر مي             مي اعترافلنگدان بايد   
ببينيد، من تخصـصي در جـادوي     «: فتگ. داد با اين حال سؤاالت بسياري را پاسخ مي       

و از روي   ... تشريفاتي ندارم، اما از روي اسنادي كـه روي ديوارهـاي زيـرزمينش بـود              
گم كه اون اميـدواره      من مي ... توصيفات كاترين از قسمت خالكوبي نشدة روي سرش       

  ».كلمة گمشده رو پيدا كنه و اونو روي بدنش بنويسه
رون، هليكـوپتر داشـت آمـادة       در بي .  خوري پيش برد   ساتو گروه را به طرف اتاق ناهار      

  . شد هايش هر لحظه بيشتر و بيشتر مي شد و صداي غرش پره ميپرواز 
اگه اين يارو واقعـا  «. لنگدان همچنان به صحبت ادامه داد و افكار خود را بر زبان آورد    

تمنـدتر از   خواد قدرت رازهاي باستاني رو افشا كنه، هيچ نمادي قدر          معتقد باشه كه مي   
 كه به   -تونه اونو پيدا كنه و روي سرش بنويسه        اگه مي . كلمة گمشده به ذهنش نمياد    
 آراسـته و از نظـر        پس بـدون شـك خـودش رو كـامال          -نوع خودش يه جاي مقدسه    

الوقـوع پيتـر     او وقتي كاترين را ديد كه از تصور سرنوشت قريب         » ...ي  تشريفاتي آماده 
  .    قطع كرداش پريده حرفش را رنگ از چهره

شـد   هاي هليكـوپتر شـنيده مـي       او با صداي ضعيفي كه به سختي در ميان صداي پره          
خواد قبل از قربـاني كـردن        ولي، رابرت، اين خبر خوبيه، مگه نه؟ اگه اون مي         «: گفت

تا زماني كه كلمـه رو پيـدا   . پيتر كلمة گمشده رو روي سرش بنويسه، پس وقت داريم   
  »...اي در كار نباشه  اگه كلمهو. كشه نكنه پيتر رو نمي

كردند روي يـك صـندلي بنـشيند لنگـدان           در حالي كه مأموران به كاترين كمك مي       
كنه كه تـو داري از       متأسفانه، پيتر هنوز فكر مي    «. سعي كرد خود را اميدوار نشان دهد      

كنه تنها راه نجات تو اينه كه با ايـن ديوونـه همكـاري               فكر مي . ميري ريزي مي  خون
  »       .و احتماال بهش كمك كنه كلمة گمشده رو پيدا كنه... كنه
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  »-خب كه چي؟ اگه كلمه وجود نداشته باشه«: ساتو با اصرار گفت
كـردم   كاترين، اگه من فكر مي    «: لنگدان مستقيم به چشمان كاترين خيره شد و گفت        

  مـشده  داد كـه بـا پيـدا كـردن كلمـة گ      ميري، و اگه يه نفر بهم قول مـي       تو داري مي  
 و -اي  هر كلمـه -كردم اي براي اين مرد پيدا مي  تونم نجاتت بدم، اونوقت يه كلمه      مي

  ».كردم كه سر قولش بمونه بعد دعا مي
  »  !و ببينيدبهتره اين! مدير ساتو«: رياد زدمأموري از اتاق بغلي ف

  ساتو با عجله از اتـاق ناهـارخوري بيـرون رفـت و يكـي از مـأمورانش را ديـد كـه از                
ايـن ديگـه   . يك كاله گيس بلونـد در دسـتش بـود    . آمد هاي اتاق خواب پايين مي     پله

  چيه؟
تـوي اتـاق رخـتكن      . كـاله گـيس اون مـرده      «: مأمور كاله گيس را به او داد و گفت        

  ».از نزديك بهش نگاه كنيد. پيداش كردم
 وسـط   رسيد كـه   به نظر مي  . تر بود  كاله گيس بلوند از آنچه ساتو انتظار داشت سنگين        

از سطح داخلي آن بيرون       عجيب اينكه سيمي  . آن از يك ژل محكم قالب گرفته باشد       
  . زده بود

يه دوربين ريز فيبر نـوري      . گيره باطري بستة ژلي كه روي سر قالب مي       «: مأمور گفت 
  ».رو كه توي مو مخفي شده به كار ميندازه

ه لنزهـاي كوچـك     ساتو با انگشتانش همه جاي آن را بررسي كـرد تـا اينكـ             » چي؟«
دوربين را كه به شكلي غيرقابل مشاهده در ميان موهاي بلوند مخفي شده بودند پيـدا                

  »اين يه دوربين مخفيه؟«. كرد
او » .كنـه  تصوير رو روي اين ورقة ريز جامد ذخيره مي       . دوربين ويدئويي «: مأمور گفت 

 شده بود اشـاره     به مربعي به اندازة تمبر از جنس سيليكون كه داخل كاله گيس تعبيه            
  ».احتماال حساس به حركت باشه«. كرد

  .پس اينطوري اون كار رو انجام داده. خداي من: ساتو با خود گفت
نقشي كليدي در بحراني كـه امـشب        » گُل در يقه  «اين نسخة براق از دوربين مخفيِ       

چند لحظة ديگـر بـه آن نگـاه كـرد و بعـد             .  با آن مواجه بود ايفا كرده بود       OSرئيس  
  . وباره آن را به مأمور دادد
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تونيد راجع به ايـن يـارو        هر تكه اطالعاتي رو كه مي     . باز هم خونه رو بگرديد    «: گفت
  خـوام دقيقـا بـدونم چطـور         دونيم كه لپ تاپش نيـست، و مـي         مي. خوام پيدا كنيد مي  

ــي ــت  م ــال حرك ــواد در ح ــه   خ ــل كن ــرون وص ــاي بي ــه دني ــو ب ــاق  .  اون ــوي ات   ت
  چة راهنما، كابل، يا هـر چيـزي كـه ممكنـه سـر نخـي دربـارة                  اش دنبال دفتر   مطالعه

  ».سخت افزارش بهمون بده بگرديد
  .مأمور با سرعت از آنجا دور شد» .بله، خانم«

به سـرعت بـه اتـاق     . شنيد هاي هليكوپتر را مي     ساتو صداي نالة پره    .وقتشه راه بيفتيم  
يكوپتر به داخل راهنمايي ناهارخوري برگشت، جايي كه اكنون سيمكينز بالمي را از هل

كرده بود و داشت دربارة سـاختماني كـه معتقـد بودنـد هدفـشان بـه آن رفتـه اسـت                      
  . كرد اطالعات كسب مي

  .    خانة معبد
ـ                 ه وضـوح از سـرماي ميـدان        بالمي در حالي كه هنوز در پتـو پيچيـده شـده بـود و ب

 ورودي عقـب تنهـا   در. درهاي جلو از داخل قفلن«: گفت لرزيد داشت مي   ميفرانكلين  
  ».دونن يه صفحه كليد داره كه رمز دسترسيش رو فقط برادران مي. راه ورودتونه

  »رمزش چيه؟«: داشت گفت سيمكينز در حالي كه يادداشت بر مي
هايش از سـرما     در حالي كه دندان   . كه ديگر قادر به سر پا ايستادن نبود نشست          بالمي

آدرسـش خيابـان شـانزدهم      «: فت و افـزود   اش را گ   خوردند رمز دسترسي   روي هم مي  
پيـدا  .  هست، اما بايد از جادة ورودي و پاركينگ پـشت سـاختمون بريـد              1733شمارة  

  »-كردنش يه جورايي سخته، ولي
  ».گم وقتي رسيديم اونجا بهتون مي. دونم دقيقا كجاست من مي«: لنگدان گفت

اين يه عمليـات    . روفسورشما نميايد، پ  «. سيمكينز سرش را به عالمت منفي تكان داد       
  »-ارتشي

! و اون ساختمون يه هزارتوئـه ! پيتر اونجاست ! معلومه كه ميام  «: لنگدان با خشم گفت   
  »!كشه تا برسيد به اتاق معبد اگه كسي نباشه كه راهنماييتون كنه، ده دقيقه طول مي

و پر سر و   ، اما قديمي  دارهيه آسانسور   . خيلي پر پيچ و خمه    . حق با اونه  «: بالمي گفت 
سر و صـدا بريـد       اگه اميدواريد بي  . صداست و با نماي كامل رو به اتاق معبد باز ميشه          

  ».داخل، بايد با پا بريد باال

www.mybook.ir



 

 

از اون ورودي عقـب، بايـد از        . كنيد هيچوقت راهتون رو پيدا نمي    «: لنگدان هشدار داد  
  »-رگداخل تاالر سلطنتي، تاالر افتخار، پاگرد مركزي، آتريوم، پلكان بز

  ».لنگدان هم مياد. كافيه«: ساتو گفت
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  116فصل 

  
  .يافت انرژي هر لحظه افزايش مي

توانست آن را احساس كند كه در بدنش جاري شده بود و همچنانكـه پيتـر را                  ملخ مي 
 نهايت قدرتمنـدتر از     بي .رفت برد در درون بدنش باال و پايين مي         مي قربانگاهبه سمت   

 تنها كاري كه مانده بود پيدا كـردن         .شم وقتي وارد اين ساختمون شدم ازش خارج مي       
  .جزء نهايي بود

  ».وربوم اومنيفيكوم. وربوم سيگنيفيكاتيوم«: زير لب با خود گفت
ملخ ويلچر پيتر را كنار قربانگاه متوقف كرد و بعد دور زد و كيف سنگيني را كـه روي                   

 دستش را داخل آن برد و هـرم سـنگي را بيـرون آورد و                .پاي پيتر قرار داشت باز كرد     
زير نور مهتاب مستقيم جلوي چشم پيتر گرفت و شبكة نمادهاي ته آن را به او نشان                 

دونـستي هـرم چطـور راز خـودش رو حفـظ             اين همه سال نمـي    «: به طعنه گفت  . داد
. شتملخ هرم را با احتياط گوشة قربانگاه گذاشـت و بـه سـمت كيـف برگـ                 » .كنه مي

، راستي كه دقيقـا     تاليسمانو اين   «: سرپوش طاليي را از داخل آن درآورد و ادامه داد         
او سرپوش فلزي را بـا دقـت   » .نظم آورد  نظمي بيمونطور كه وعده داده شده بود از   ه

تماشـا كـن،   «.  عقب رفت تا پيتر آن را خوب ببينـد   سپسروي هرم سنگي قرار داد و       
  ».سمبولونت تكميل شد

  .يتر در هم رفت و بيهوده سعي كرد صحبت كندچهرة پ
ملخ با خشونت پارچـه را از       » .خواد يه چيزي رو بهم بگي      بينم كه دلت مي    مي. خوبه«

  .دهان او بيرون كشيد
 سـرانجام توانـست   سـپس نفـس زد و    پيتر سالومون تا چند ثانيه سـرفه كـرد و نفـس           

  »...كاترين«. صحبت كند
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  خـواي نجـاتش بـدي، بهـت پيـشنهاد           اگـه مـي   . هوقت زيادي براي كاترين نمونـد     «
به گمان ملخ او احتماال تا حـاال مـرده          » .گم انجام بدي   كنم دقيقا كاري رو كه مي      مي

همـين كـه    . كـرد  فرقـي نمـي   . بود، يا اگر هم نه، ديگر چيزي به مردنش نمانده بـود           
  . آنقدري زنده مانده بود تا با برادرش خداخافظي كند شانس آورده بود

كـنم، يـه آمبـوالنس بـراش         خـواهش مـي   «: دار التمـاس كـرد     تر با صـدايي خـش     پي
  »...بفرست

ولي اول بايد بهم بگي چطور به پلكان مخفي دسترسـي       . كنم دقيقا همين كار رو مي    «
  ».پيدا كنم

  » !چي؟«. اي از ناباوري تبديل شد چهرة پيتر به چهره
ي ا  ران فوت به سمت مكان سـرّي      هايي ميگه كه هزا    افسانة فراماسوني از پله   . پلكان«

  ».مدفون شده پايين ميرنتوش كه كلمة گمشده 
  . بودكردهپيتر اكنون وحشت 

ي كه زير يـه سـنگ مخفـي         ا  پلكان سرّي . دوني خودت كه افسانه رو مي    «: ملخ گفت 
 بلوك بزرگي از جـنس گرانيـت بـا حكـاكي            -او به قربانگاه مركزي اشاره كرد     » .شده

مطمئنا، جاي درست   «. و نور بود  » بگذار نور باشد  «: خدا گفت : مطاليي به زبان عبري   
  ».ورودي پلكان بايد توي يكي از طبقات زير پاي ما مخفي شده باشه. همين جاست
  »!ي توي اين ساختمون نيستا هيچ پلكان مخفي«: پيتر فرياد زد

رم اين ساختمون به شـكل يـه هـ        «. ملخ صبورانه لبخند زد و به سمت باال اشاره كرد         
به سقف گنبدي چهار طرفه كه به سـمت پنجـرة چهـارگوش مركـزي               » .ساخته شده 
  .شد اشاره كرد متمايل مي

  »-آره، خانة معبد يه هرمه، اما اين چه«
سـفيدش را روي بـدن        ملـخ رداي ابريـشمي    » .پيتر، من تمـام شـب رو وقـت دارم         «

گـي چطـور     م مي خواي زنده بمونه، به    اگه مي . نهولي كاترين   «. نقصش صاف كرد   بي
  ».به اون پلكان دسترسي پيدا كنم

  »!ي توي اين ساختمون نيستا پلكان مخفي. بهت كه گفتم«: پيتر گفت

www.mybook.ir



 

 

ملخ با خونسردي ورقة كاغذي را كه از روي آن شبكة نمادها را از ته هـرم                 » جدي؟«
دوسـتت رابـرت    . اين پيـام نهـايي هـرم فراماسـونيه        «. تشخيص داده بود بيرون آورد    

  ». كمكم كرد كشف رمزش كنملنگدان
 وقتي آن را ديـد      ارجمنداستاد  . ملخ ورقه را باال برد و آن را مقابل چشمان پيتر گرفت           

هاي معنـادار واضـحي    نه تنها شصت و چهار نماد در گروه . نفسش را با صدا داخل برد     
  .به وجود آمده بود  نظمي بيميان بلكه يك تصوير واقعي هم از ... چيده شده بودند

  .در زير يك هرم... تصويري از يك پلكان
هـرم فراماسـوني    . پيتر سالومون با ناباوري به شبكة نمادهاي مقابل خـود خيـره شـد             

شـد، و او      داشـت آشـكار مـي      اكنون، ناگهـان  .  را حفظ كرده بود    چندين نسل راز خود   
  . سرماي شومي را در ته شكم خود احساس كرد

  .رمز نهايي هرم
قيقي اين نمادها براي پيتر يك راز باقي ماند، ولي با ايـن حـال          در يك نگاه، معناي ح    

  .كرده آنچه را باور داشت باور داشت بالفاصله فهميد كه چرا مرد خالكوبي
مفهوم اين نمادها رو    . كنه يه پلكان مخفي به اسم هردوم زير هرم هست          اون فكر مي  

  . اشتباه تعبير كرده
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 كـاترين رو    تاست؟ بهم بگو چطور پلكان رو پيدا كنم         كجا«: كرده پرسيد  مرد خالكوبي 
   ».دمبنجات 

افـسانة  . اما پلكان واقعيت نـداره    . تونستم اين كار رو بكنم      كاش مي  :پيتر با خود گفت   
پلكـان مـارپيچ،    . هاي بزرگ فراماسـونري بـود      پلكان كامال نمادين و بخشي از تمثيل      

.  درجة دوم نقش بـسته بـود       1هاي كه به آن معروف بود، بر روي صفحه ترسيم         اسمي
مثـل نردبـان    . اين پلكان نمايانگر صعود عقالني انسان به سـوي حقيقـت الهـي بـود              

سفر انسان بـه سـوي    ... يعقوب، پلكان مارپيچ نمادي از گذرگاهي به سوي آسمان بود         
هاي آن نمايانگر خواص بيشمار ذهن       پله. ارتباط بين قلمروهاي مادي و معنوي     ... خدا
  .  بود

   .اون همة درجات رو پشت سر گذاشته. و بدونهاون بايد اين: پيتر با خود گفت

                                                 
1  . Tracing Board     در فراماسونري صفحات نقاشي شده يا چاپ شده اي هستند كه نمادهـا و عالئـم فراماسـونري را بـه

  .   تصوير مي كشند و در آموزش هاي سه درجة اول فراماسونري به كار مي روند
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ست از آن صعود كند و او را قادر توان واردي، از پلكان نماديني كه مي     هر فراماسون تازه  
فراماسـونري، مثـل علـوم      . شد ساخت در رازهاي علم بشري شركت كند باخبر مي         مي

شـمرد، و خيلـي از        نهفتة ذهن انسان را محترم مي      نوئتيك و رازهاي باستاني، استعداد    
  . شدند نمادهاي فراماسونري به فيزيولوژي انسان مربوط مي

از ميـان   . سـنگ كيميـا   . گيـره  ذهن مثل سرپوشي طاليي روي جسم مادي قرار مـي         
زنه، و ذهن آسماني رو به جسم      ره، دور مي   پلكان ستون فقرات، انرژي باال و پايين مي       

   . كنه يمادي متصل م
دانست كه اين تصادفي نيست كه ستون فقرات از سي و سـه مهـره تـشكيل                  پيتر مي 

 پايين ستون فقرات، يـا سـاكروم،        .درجات فراماسونري سي و سه تا هستن      . شده است 
 علم  .بدن به راستي يه معبده    .  بود »1استخوان مقدس «اللفظي به معناي     به طور تحت  

شمردند درك باستاني چگونگي استفاده از آن         مي ها آن را محترم    بشري كه فراماسون  
  . ترين مقصود بود معبد براي قدرتمندترين و شريفانه

پيتر بـه شـبكة   . كرد متأسفانه، شرح حقيقت براي اين مرد اصال كمكي به كاترين نمي  
واقعـا يـه    . حق با توئـه   «: به دروغ گفت  . نمادها نگاه كرد و آهي از سر شكست كشيد        

  و به محـض اينكـه بـراي كـاترين كمـك بفرسـتي،       . ساختمون هستپلكان زير اين  
  ».برمت اونجا مي

  .كرده فقط به او خيره ماند مرد خالكوبي
يـا خـواهرم رو نجـات بـده و از           «. اعتنا متقابال به او خيره شد      سالومون با چشماني بي   

  » ! باقي بمونخبري بييا هر دوي ما رو بكش و تا ابد در ... حقيقت باخبر شو
از . ازت خوشحال نيستم، پيتر   «. مرد كاغذ را به آرامي پايين آورد و سرش را تكان داد           

  كنـي مـن    واقعـا فكـر مـي   . كنـي مـن احمقـم    تو هنـوز فكـر مـي    . امتحانت رد شدي  
كني مـن هنـوز توانـايي حقيقـي خـودم رو درك            دونم دنبال چي هستم؟ فكر مي      نمي

  » نكردم؟
  وقتـي رداي ابريـشمي    .  كرد و ردايـش را درآورد      بعد از اين حرف، مرد پشتش را به او        

روي زمين افتاد، پيتر براي اولين بار خالكوبي بلندي را كه از ستون فقـرات مـرد بـاال               
  .رفت ديد مي

                                                 
1 . Sacred bone]استخوان مقدس[ -  Sacrum]ا استخوان خاجيساكروم ي [   
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  ...خداي بزرگ
اش  پلكان مارپيچ زيبايي از لنگ سفيد مرد به صورت مارپيچ از وسط پـشت عـضالني               

پيتر مات و مبهـوت اجـازه داد        . ار گرفته بود  اي روي يك مهره قر     هر پله . رفت باال مي 
  . چشمانش از پلكان تا پايين جمجمة مرد باال برود

  .شده بودپيتر فقط همانطور به او خيره 
كرده اكنون سرش را بـه عقـب خـم كـرد و دايـرة گوشـت لخـت روي                     مرد خالكوبي 

 و خـود  نخورده ماري چنبره زده بـود  در حاشية پوست دست. اش را آشكار كرد   جمجمه
  .خورد را مي

  .يكپارچگي
ققنـوس  . مرد اكنون به آرامي سرش را پايين آورد و برگشت تا رو به پيتر قرار بگيـرد                

  .جان به جلو خيره شده بود دوسر بزرگ روي سينة او از ميان چشماني بي
يـا تـو و خـواهرت      ... خواي بهم كمك كني    مي. ام من دنبال كلمة گمشده   «: مرد گفت 

  »يد؟خوايد بمير مي
خـواي بهـم     دوني كه نمـي    يه چيزي مي  . دوني چطور پيداش كني    تو مي : ملخ انديشيد 

  . بگي
ي كه احتماال حتي آن را به خاطر نداشت رازهايي را افـشا             ا  پيتر سالومون زير بازجويي   

گـو   جلسات تكراري ورود و خروج از مخزن محروميت او را مطيع و هـذيان             . كرده بود 
ب، وقتي او درون خود را خالي كرده بود، همة چيزهايي كه به             در كمال تعج  . كرده بود 

  .ملخ گفته بود با افسانة كلمة گمشده همسان بود
و ... كلمه به يه زبون باستاني نوشـته شـده  . واقعيت داره... كلمة گمشده استعاره نيست  

تونه براي هر كسي كه معناي واقعيش رو درك       كلمه مي . هاست كه مخفي مونده    سال
و هـرم فراماسـوني     ... كلمـه تـا امـروز مخفـي مونـده         . حد و حصر بياره    قدرت بي كنه  
  .تونه اونو افشا كنه مي

پيتر، وقتـي بـه   «: هاي اسير خود خيره شده بود، گفت ملخ اكنون در حالي كه به چشم      
ايـن شـبكه   . يه چيزي برات افشا شد. يه چيزي ديدي... اون شبكة نمادها نگاه كردي  

  » .بهم بگو. ارهيه مفهومي برات د
  ».گم تا زماني كه براي كاترين كمك نفرستي هيچي بهت نمي«
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  بـاور كـن، انتظـار از دسـت دادن خـواهرت االن كـوچكترينِ        «. ملخ بـه او لبخنـد زد      
او بدون اينكه حرف ديگري بزند بـه سـمت كيـف لنگـدان برگـشت و                 » .هاته نگراني

سـپس بـا دقـت آنهـا را روي          . ورداشيائي را كه در زيرزمينش جمع كرده بود بيرون آ         
  .قربانگاه گذاشت

  .سفيد يك دست. تا شده  يك پارچة ابريشمي
  .مرّ مصري. اي يك بخورسوز نقره

  .مخلوط با خاكستر. يك شيشه از خون پيتر
  .قلم مقدس او. يك پر كالغ سياه

  .ساخته شده از آهن شهاب سنگي در صحراي كنعان. چاقوي قرباني كردن
كني من از مردن     فكر مي «: دار شده بود فرياد زد     ي كه از غم و اندوه خش      پيتر با صداي  

نوادة منـو   تو تمام خـا   ! ترسم؟ اگه كاترين مرده باشه، ديگه چيزي براي من نمونده          مي
  »! گرفتيهمه چيز رو ازم! كشتي

دستش را درون كيف برد و لپ تاپ داخل        » .هنوز نه . همه چيز رو نه   «: ملخ جواب داد  
متأسـفانه  «. آن را روشن كرد و به سمت اسيرش برگـشت         . لعه را بيرون آورد   اتاق مطا 

  ».هنوز ماهيت حقيقي مخمصة خودت رو درك نكردي
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  117فصل 
  

 از روي چمنزار بلنـد     CIAلنگدان احساس كرد دلش فرو ريخته است وقتي هليكوپتر          
. رده بـود پـيش رفـت      شد، با شدت پيچيد، و با سرعتي كه او تا كنون تصورش را نكـ              

 در حـالي كـه يكـي از         ،در خانه مانده بود تـا حـالش بهتـر شـود             كاترين پيش بالمي  
  .  گشت و منتظر گروه پشتيباني بود  عمارت را ميCIAمأموران 

مواظب «: قبل از اينكه لنگدان برود، كاترين گونة او را بوسيده بود و به نجوا گفته بود               
  ».خودت باش، رابرت

رفـت لنگـدان از      الي كه هليكوپتر ارتشي با سرعت به طرف خانة معبد مي          اكنون در ح  
  . ترس جان، خودش را محكم گرفته بود

او در ميـان صـداي كركننـدة        . زد در كنار او ساتو داشت به سـمت خلبـان فريـاد مـي             
  »!اونجا فرود ميايم! 1برو به سمت دايرة دوپونت«: هليكوپتر داد زد

اونجا چندين بلوك بـا خانـة معبـد         ! دوپونت؟«:  كرد و گفت   زده رو به او    لنگدان حيرت 
  »!تونيم توي محل پارك معبد فرود بيايم مي! فاصله داره

. سر و صـدا وارد سـاختمون بـشيم         بايد بي «. ساتو سرش را به عالمت منفي تكان داد       
  »-اگه هدفمون صداي اومدن ما رو بشنوه

شايد صداي هليكـوپتر اونـو      ! كشه  مي اين ديوونه پيتر رو   ! وقت نداريم «: لنگدان گفت 
  »!بترسونه و كارش رو متوقف كنه

همونطور كه بهـت گفـتم، امنيـت پيتـر     «. ساتو با نگاهي به سردي يخ به او نگاه كرد      
  » .فكر كنم اين رو برات روشن كرده باشم. سالومون هدف اصلي من نيست

، من االن اينجا تنهـا     ببين«. لنگدان حوصلة يك سخنراني امنيت ملّي ديگر را نداشت        
  »-كسي هستم كه راهش رو در داخل اون ساختمون بلده

                                                 
1. Dupont Circle  
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تو بـه عنـوان عـضوي از گـروه مـن            . مواظب باش، پروفسور  «:  ساتو هشدار داد   مدير
اي مكـث كـرد و بعـد اضـافه           لحظه» .خوام كامال با من همكاري كني      اينجايي، و مي  

مال از اهميت بحران امـشبمون آگـاه        در واقع، شايد بهتر باشه كه االن تو رو كا         «: كرد
  ».كنم

براق را بيرون آورد، آن را باز    اش برد و يك كيف تيتانيومي      ساتو دستش را زير صندلي    
وقتي آن . عادي پيچيده بود نمايان كرد  كرد و كامپيوتري را كه ظاهرش به طرزي غير        

  . ر شد به همراه يك پيام ورود بر روي صفحه ظاهCIAرا روشن كرد، يك نشان 
پروفسور، كـاله گـيس بلونـدي رو كـه تـوي      «: شد پرسيد وقتي ساتو وارد سيستم مي   

  »خونة اون مرد پيدا كرديم يادته؟
  ».بله«
ال بـه الي موهـا   ... خب، يه دوربين فيبر نوري توي اون كاله گيس مخفي شده بود    «

  ».پوشيده شده بود
  ».شم دوربين مخفي؟ متوجه نمي«

  .فايلي را در داخل لپ تاپ اجرا كرد» .شي مي«: گفتاي شوم  ساتو با قيافه
  ...لطفا چند لحظه صبر كنيد

  ...در حال كشف رمز فايل
ساتو كيف را بلنـد كـرد و آن را   .  و كل صفحه را در بر گرفت    يك پنجرة ويدئو باز شد    
  . و يك صندلي رديف جلو در اختيار او گذاشتاشتروي پاهاي لنگدان گذ

  . فحه ظاهر شدتصويري غيرعادي روي ص
  اين ديگه چيه؟. لنگدان از فرط حيرت خودش را عقب كشيد

او لبـاس يـك مرتـد قـرون         . داد تصوير تيره و تار، يك مرد چشم بسته را نـشان مـي            
 طنـابي دور گـردنش بـود،        -شد پوشيده بود   وسطايي را كه به سوي چوبة دار برده مي        

 تا آرنج باال زده بود و پيراهنش پاچة چپ شلوارش را تا زانو، و آستين دست راستش را         
  . اش را نمايان ساخته بود باز مانده و سينة برهنه

آنقدري دربارة مراسم فراماسـوني خوانـده       . لنگدان با ناباوري به تصوير خيره شده بود       
  . دهد ديد تشخيص بود كه دقيقا آنچه را مي

  .كه آمادة ورود به اولين درجه ميشه... وارد فراماسوني يه تازه
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مرد خيلي عضالني و بلند قد بود و يك كاله گيس بلوند آشنا و پوستي بـسيار برنـزه                    
هاي مرد بـه وضـوح در        خالكوبي. لنگدان بالفاصله اعضاي چهرة او را شناخت      . داشت

او جلوي آينة تمام قدي ايستاده بـود و بـا دوربـين    . زير آرايش برنزه پنهان شده بودند   
  .گرفت زتاب خود فيلم ميمخفي شده در كاله گيسش از با

  چرا؟... ولي
  .تصوير سياه شد

يك زمين شطرنجي   . يك تاالر مستطيلي كوچك و كم نور      . تصوير جديدي ظاهر شد   
يك قربانگاه چوبي كوتاه، كه در سه طرف آن سـتون           . هاي سياه و سفيد    زيبا با كاشي  

                                       .            هاي لرزاني بر روي آن روشن بود قرار گرفته بود و شمع
  .لنگدان ناگهان متوجه همه چيز شد

  .اوه خداي من
گرفـت اكنـون بـه       دوربين كه به شيوة نامنظم يك ويدئوي خانگي آمـاتور فـيلم مـي             

. پيرامون اتاق چرخيد و گروهي از مردان را كه شاهد مراسم پاگشايي بودند نـشان داد               
  لنگــدان .  تــشريفاتي فراماســوني بــه تــن داشــتندهــاي ســلطنتي  ايــن مــردان لبــاس

هـاي آنهـا را تـشخيص بدهـد، امـا در مـورد محـل                 توانست در آن تاريكي چهره     نمي
  . برگزاري اين مراسم شك نداشت

توانست هر جايي در دنيا باشـد، امـا سـنتوري مثلثـي آبـي       طرح سنتي اين اتاق لژ مي    
 -سـي  .ترين لـژ فراماسـوني در دي       يروشن باالي صندلي استاد آن را به عنوان قديم        

خانـة جـرج واشـنگتن و نياكـان      . كـرد   مـشخص مـي    - پوتومـاك  5يعني لـژ شـمارة      
  . را قرار دادندكاپيتولفراماسوني كه سنگ گوشة كاخ سفيد و 

  .اين لژ امروزه هنوز فعال بود
ـ                ي پيتر سالومون، عالوه بر اينكه سرپرستي خانة معبد را بر عهده داشت، استاد لژ محل

و هميشه در لژهايي مثـل ايـن يكـي بـود كـه سـفر عـضويت يـك              . خودش هم بود  
ــي ــر  ... شــد فراماســون شــروع م ــشت س   و در آن ســه درجــة اول فراماســونري را پ

  .  گذاشت مي
برادران، به نام معمار بزرگ جهان، ايـن لـژ رو بـراي             «: صداي آشناي پيتر اظهار كرد    

  »!كنم تعليم فراماسونري در درجة اول افتتاح مي
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  . صداي بلند ضربة چكشي شنيده شد
لنگدان با ناباوري مطلق تماشا كرد كه تصوير به سرعت حركت كرد و پيتر را در حال                 

  . تر تشريفات نشان داد اجراي تعدادي از لحظات خشن
 بـه مـيخ كـشيدن در    تهديـدِ ... وارد فشار دادن خنجري درخشان به سينة برهنـة تـازه       

توصـيف زمـين    ... وارد توسط تـازه  »  رازهاي فراماسونري  افشاي غير مقتضي  «صورت  
هـايي شـامل    توصيف مجـازات ... »زندگان و مردگان«سياه و سفيد به عنوان نمايانگر      

هـاي    بريدن گلو، كشيدن زبان از ريشه، و دفن كـردن بـدن در ميـان شـن و ماسـه                  «
  »...زمخت دريا

 تشريفات عضويت فراماسـوني،  بينم؟ واقعا دارم اينا رو مي. لنگدان به تصوير خيره ماند 
تنها توصيفاتي كه بـه بيـرون درز پيـدا كـرده بودنـد              . ها محرمانه باقي مانده بود     قرن

البته لنگدان آنها را خوانـده بـود،   .  جدا شده نوشته شده بودندتوسط چند تن از برادرانِ  
تان اين به كلـي داسـ     ... ولي با اين حال ديدن يك مراسم عضويت با چشمان خودش          

  .ديگري بود
توانـست   لنگـدان از همـين حـاال مـي    . به خصوص اگه به اين شكل تدوين شده باشه   

  تـرين   بگويد كه اين ويدئو يك قطعـه تبليغـات نامنـصفانه اسـت كـه تمـام شـريفانه                  
هاي آن را پررنگ نـشان   ترين كننده اندازد و تنها نگران هاي عضويت را از قلم مي   جنبه
نست كه اگر اين ويدئو پخش شود يك شبه به يك تب و تـاب               دا لنگدان مي . دهد مي

 فراماسوني مثل كوسه به اين جمـع        هاي توطئة ضد   تئوريست. شود اينترنتي تبديل مي  
تشكيالت فراماسوني، و به خصوص پيتر سالومون، خودشان را گرفتار طوفان           . شن مي

هر چند هـم    ...تندياف آتشي از بحث و جدل و تالشي نوميدانه براي كنترل خسارت مي           
  . ضرر و كامال نمادين بود كه تشريفات آنها بي

اي انجيلي به قرباني كردن انـسان        تر از همه اين كه ويدئو دربردارندة اشاره        وحشتناك
» .، پـسر ارشـدش    1تسليم ابراهيم در برابر خداي متعال با عرضه كردن اسحاق         «... بود

  . تر پرواز كند  سريعلنگدان به پيتر فكر كرد و آرزو كرد هليكوپتر
  .فيلم ويدئويي اكنون تغيير مكان داد

                                                 
به عقيدة يهوديان خداوند به ابراهيم دستور داد كه پسرش اسحاق را قرباني كند در حالي كه در روايات اسالمي از اسماعيل .  1

  .نام برده شده است
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پيتـر  . ها كه در حال تماشـا بودنـد        گروه بزرگتري از فراماسون   . شبي ديگر . همان اتاق 
  اكنـون وضـعيت   . ايـن درجـة دوم بـود    . كـرد  سالومون از روي صندلي استاد نگاه مـي       

پنهان كردن معماهاي درون    «ه  سوگند ب ... زانو زدن در كنار قربانگاه    . تر شده بود   جدي
دريده شدن سـينه و انـداختن قلـب در حـال            «رضايت دادن به    ... »فراماسونري تا ابد  

  ... »تپش روي زمين به عنوان آشغال براي جانوران گرسنه
يـك شـب    . قلب خود لنگدان اكنون با عوض شدن صحنه وحشيانه به تپش آمده بود            

  .تابوت شكل روي زمين»  ترسيمصفحه«يك . يك جمعيت خيلي بزرگتر. ديگر
  .درجة سوم

وارد  اي كـه در آن تـازه        لحظـه  -تـرينِ همـة درجـات       سخت -اين تشريفاتِ مرگ بود   
ايـن بـازجويي    . شـد  مـي » رويـارويي بـا چـالش نهـايي انهـدام شخـصي           «مجبور به   

.  بوداعطاي درجة سوم به يك شخص  كننده در حقيقت منشأ همان عبارت رايج         خسته
ان با توصيفات آكادميك آن آشنايي زيادي داشت، به هيچوجه آمـادگي            و اگرچه لنگد  

  .ديد نداشت آنچه را كه اكنون مي
  .قتل

كننـده را از ديـدگاه قربـاني از          هاي پي در پي سريعي، شرحي مرعوب        تصوير با صحنه  
آمد، كه يكي از  ضرباتي نمايشي به سرش وارد مي   . داد وارد نشان مي   قتل وحشيانة تازه  

در همين حين، يك شماس سوگوارانه داسـتان      . با پتك سنگي يك فراماسون بود     آنها  
ــوه زن« ــسر بي ــف-»پ ــرام آبي ــل  -1 هي ــره دســت هيكــل ســليمان را نق ــار چي    معم

  .ي را كه در اختيارش بود افشا نكندا كرد، كه ترجيح داد بميرد ولي دانش سرّي مي
. بر دوربين بسيار وحشتناك بـود     البته، حمالت ساختگي بود، ولي با اين حال تأثير آن           

 -»اش مـرده بـود      نسبت به حالـت قبلـي     « كه اكنون    -وارد بعد از ضربات مهلك، تازه    
درون تابوت نمادينش قرار گرفت و چشمانش بسته شـدند و دسـتانش مثـل دسـتان                 

  برادران فراماسوني بلنـد شـدند و سـوگوارانه بـدن     . اش قرار گرفتند   جسدي روي سينه  
  اي آهنــگ عزايــي را   احاطــه كردنــد و در ايــن حــين يــك ارگ لولــهبــي جــان او را

  .نواخت مي
  .كننده بود اين صحنة خوفناك بسيار آشفته

                                                 
1. Hiram Abiff  
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  .و از آن هم بدتر شد
شدند، دوربين مخفي به وضوح صورت آنها     وقتي مردان دور برادر مقتول خود جمع مي       

روف داخـل اتـاق     لنگدان اكنون متوجه شد كه سالومون تنها شخص معـ         . را نشان داد  
كـرد تقريبـا هـر روز در      داخل تـابوت نگـاه مـي   واردِ يكي از مرداني كه به تازه   . نيست

   . شد تلويزيون ديده مي
  . يك سناتور برجسته

  ...اوه خداي من
همـان فـيلم ويـدئويي    ... شب هنگـام ... اكنون خارج از آنجا . صحنه باز هم عوض شد    

تارهاي موي بلونـد در     ... رفت اي شهر پايين مي   ه مرد داشت از يكي از خيابان     ... لرزان
زاوية دوربين به سـمت چيـزي   ... پيچيد  از يك نبش  ...خوردند جلوي دوربين تكان مي   
... يك تـصوير كلـوزآپ از مهـر بـزرگ    ... يك اسكناس دالر... در دست مرد پايين آمد  

مـشابهي  و بعد، ناگهان، كنار كشيدن و آشكار شدن شكل          ... هرم ناقص ... بصيرچشم  
هاي مايل كـه بـه رأسـي نـاقص           با كناره ... عظيم  يك ساختمان هرمي  ... در دوردست 
  .شد منتهي مي
  .خانة معبد

  . وحشتي عميق بر او چيره شد
از ... رفـت  مرد اكنون با شتاب بـه طـرف سـاختمان مـي           ... تصوير به حركت ادامه داد    
از بـين دو  ... كـر رفـت   پي به سمت درهـاي برنـزي غـول       ... پلكان چند رديفه باال رفت    

  . نگهبان ابوالهول هفده تني گذشت
  .       شه جديدااليماني كه وارد هرم پاگشايي مي

  .اكنون تاريكي
  . و تصوير جديدي پديدار شد... اي قدرتمندي از فاصلة دور نواخته شد ارگ لوله
  .اتاق معبد

  .لنگدان آب دهانش را به سختي قورت داد
در زيـر پنجـرة سـقفي، محـراب         . د با الكتريسيته مجهز بـود     در تصوير، فضاي غارمانن   

  هـاي درجـة     دور آن مجمعـي از فراماسـون      . درخـشيد  مرمري سياه در نور مهتاب مـي      
هايي از پوست گـراز نشـسته بودنـد و بـراي             سي و سة برجسته در سايه روي صندلي       
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رام و سنجيده  دوربين اكنون عمدا با حركتي آ     . شهادت دادن در آنجا حضور يافته بودند      
  .هاي آنها به حركت درآمد روي چهره

  .لنگدان با وحشت به تصوير خيره شده بود
  ديـد كـامال بـا عقـل جـور           اگرچه انتظـار ديـدن ايـن صـحنه را نداشـت، آنچـه مـي               

هـا در قدرتمنـدترين شـهر         ترين فراماسون  ترين و آراسته   اجتماعي از فاضل  . آمد در مي 
يقينا، كساني كـه    . شد از اشخاص بانفوذ و مشهور مي     روي زمين منطقا شامل بسياري      

هاي بلنـد ابريـشمي، پيـشبندهاي فراماسـوني، و جـواهرات درخشانـشان را                دستكش
  . پوشيده بودند، شماري از قدرتمندترين مردان كشور بودند

  ... دو قاضي ديوان عالي
  ...وزير دفاع

  ...سخنگوي مجلس
كرد حالت بدي به لنگدان دسـت        كت مي هاي حضار حر   همچنانكه دوربين روي چهره   

  . داد
  ...شامل رهبر حزب اكثريت... سه سناتور برجسته
  ...وزير امنيت كشور

  ...و
  ...CIAرئيس 

صـحنه كـامال    . توانـست  خواست نگاهش را از آن برگيـرد، امـا نمـي           لنگدان فقط مي  
طراب و  در يك آن، به منشأ اض     . كننده بود و حتي باعث هراس او هم شده بود          مسحور

  . نگراني ساتو پي برده بود
پـر از   ... يك جمجمة انـسان   . دهنده تغيير كرد   اكنون تصوير به يك صحنة تكي تكان      

 دستان ظريف پيتر سالومون، كه انگشتر       با معروف   كاپوت مورتوم . يك مايع قرمز تيره   
مـايع  . وارد گرفتـه شـده بـود       زد جلـوي تـازه     فراماسوني طاليش در نور شمع برق مي      

تأثير ديداري آن بـسيار وحـشتناك       . درخشيد ولي مثل خون مي   ... رنگ شراب بود   خسر
      .بود
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هايي دربـارة تأسيـسات    نامهلنگدان كه توصيفات دست اولي از اين آيين مذهبي را در       
 بـا   .ريـزي  پنجمين ساغر :  خوانده بود با خود گفت     1 اثر جان كويينسي آدامز    فراماسوني

م كه قدرتمندترين مردان آمريكا بـا خونـسردي شـاهد آن            اين وجود، ديدن اين مراس    
  .  بودتر  همة تصاويري كه لنگدان در عمرش ديده بود مهيجاز... بودند
. و صورتش روي سطح آرام شراب منعكس شـد        ... وارد جمجمه را در دست گرفت      تازه

گـر  ا... نوشم برايم به زهري مهلك تبديل شود        اين شراب كه اكنون مي     «: اظهار كرد 
  ».پيمانم را عمدا يا از روي ميل باطني زير پا بگذارم

وارد قصد كرده بود پيمانش را بـه شـكلي غيرقابـل تـصور زيـر پـا        به وضوح، اين تازه  
  . بگذارد

هيچ . افتاد شد چه اتفاقي مي    گنجيد كه اگر اين ويدئو عمومي مي       در تصور لنگدان نمي   
امواج راديويي و تلويزيـوني     . شد  دولت دستخوش يك انقالب مي     .كنه كس درك نمي  

هاي توطئـه كـه      هاي ضد فراماسوني، بنيادگراها، و تئوريست      شد از صداي گروه    پر مي 
ريختند و يك تعقيب و محاكمة پيوريتن دوبـاره را برپـا             تنفر و ترس خود را بيرون مي      

   . كردند مي
  همونطـور كـه هميـشه در مـورد        .  حقيقـت تحريـف ميـشه      :دانـست كـه    لنگدان مـي  

  .ها شده  فراماسون
اي از   حقيقت اين بود كه تمركز اخـوت بـر روي مـرگ در حقيقـت تجليـل جـسورانه                  

 خـواب آلـودِ     تشريفات فراماسوني به اين منظور طراحي شدند كـه انـسانِ          .  بود زندگي
درون را بيدار كنند، او را از تابوت تاريك جهلش بلند كنند، به ميان نور بياورنـد، و بـه         

 را  زنـدگي توانست تجربـة      مي مرگانسان فقط از طريق تجربة      . بدهنداو چشم ديدن    
اش در دنيـا محـدود    فقط از طريق فهم اينكه روزهاي زندگي. به طور كامل درك كند  

توانست اهميت گذراندن آن روزها با افتخار، درستكاري، و كمـك بـه هـم                هستند مي 
  . نوعان خود را درك كند

كننـده   ودند چون مقصودشان اين بود كـه دگرگـون        هاي فراماسوني موحش ب    پاگشايي
سوگندهاي فراماسوني نابخشودني بودند چون مقصودشان اين بود كه يادآوري          . باشند

تواند از ايـن   اش تنها چيزهايي هستند كه مي     »كلمه«باشند به اين كه افتخار انسان و        
                                                 

1  .John Quincy Adams) 1848-1767 (ششمين رئيس جمهور آمريكا 
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دشان اين بـود كـه   هاي فراماسوني محرمانه بودند چون مقصو آموخته. دنيا با خود ببرد 
هايي آموختـه شـوند كـه        و از طريق زبان مشتركي از نمادها و استعاره        ...  باشند فراگير

يكپارچـه از عـشق     » آگاهي جهاني «و يك   ... ها، و نژادها بروند     وراي مذاهب، فرهنگ  
  . برادرانه بيافرينند

 مجـاب   سعي كرد خـود را    . براي يك لحظة كوتاه، لنگدان پرتوي از اميد احساس كرد         
كند كه اگر هم قرار باشد اين ويدئو به بيرون درز پيدا كند، مردم آنقدر روشـن فكـر و            

هايي هستند كـه   منصف خواهند بود كه بفهمند همة تشريفات معنوي دربردارندة جنبه       
 بـازآفريني  -اگر مفهوم آنها به درستي درك نشود وحشتناك بـه نظـر خواهنـد رسـيد            

گيـري   ي ختنه، غسل تعميد مردگان مورمني، جـن       مصلوب شدن عيسي، مراسم يهود    
، و حتـي    1كاتوليكي، نقاب اسالمي، خلسه درماني شمني، تشريفات يهـودي كاپـاروت          

  . خوردن جسم و خون مجازي مسيح
اين ويدئو باعث به وجود آوردن هرج و        . كنم  دارم خيالپردازي مي   :لنگدان با خود گفت   

فاقي خواهـد افتـاد اگـر رهبـران برجـستة           توانست تصور كند كه چه ات       مي .مرج ميشه 
شـان   در حالي در يك ويدئو ديده شوند كه چاقويي بـه سـينه              روسيه يا دنياي اسالمي   

  هـاي سـاختگي انجـام       خورنـد، قتـل    شود، سوگندهاي سفت و سـخت مـي        فشرده مي 
  كـشند، و از يـك جمجمـة انـسان شـراب             هـاي نمـادين دراز مـي       دهند، در تابوت   مي
  . بود ناپذير مي ياد جهاني آني و مقاومتفر. نوشند مي

  ...خدا به دادمون برسه
آن را بـه    . بـرد  هايش باال مي   وارد داشت جمجمه را به طرف لب       اكنون در تصوير، تازه   

سـپس  . و پيمـان را بـه پايـان رسـاند         ... شراب سرخ را تا آخر نوشـيد      ... عقب كج كرد  
ترين مردان   قدرتمندترين و امين  . شدجمجمه را پايين آورد و به اجتماع دور خود خيره           

  . آمريكا با رضايت سرهايي به عالمت تأييد به او تكان دادند
  ».خوش آمدي، برادر«: پيتر سالومون گفت

  .وقتي تصوير سياه شد، لنگدان متوجه شد كه نفس خود را حبس كرده است
                                                 

در ايـن  . شريفات باستاني يهودي است كه به منظور حفظ يك شخص از يك قضاي الهي نـاگوار انجـام مـي شـود          يكي از ت  .  1
سـه بـار   ... مراسم كه در شب قبل از يوم كيپور انجام مي شود مرغ يا خروس يا چيزهاي ديگري مثل پول، ماهي، سـبزيجات و        

سپس آن را ذبح مي كنند . اهان شخص را به آن منتقل مي كنند     دور سر شخص چرخانده مي شود و به عقيدة آنها با اين كار گن             
  . يا به فقرا مي بخشند
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ز روي پـاي    اي حرف دستش را دراز كرد، در كيف را بـست، و آن را ا               ساتو بدون كلمه  
حـق بـا    . درك و فهم در همه جاي صورت لنگدان نوشته شـده بـود            . لنگدان برداشت 

كه حد و ميزان آن غير قابل تصور        ... امشب شب يك بحران امنيت ملّي بود      . ساتو بود 
  .بود
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  118فصل 

  
. زد ن قدم ميملخ در حالي كه فقط لنگش را به تن داشت در مقابل ويلچر پيتر سالومو       

پيتر، تو يادت رفته كه     «: برد به نجوا گفت    او كه از هر لحظة وحشت اسيرش لذت مي        
مگـر  ... كـنم  و من اونا رو هـم نـابود مـي       . برادران فراماسونيت ...  داري دوميه خانوادة   

  » .اينكه بهم كمك كني
يايي به نظـر    هايش قرار گرفته بود تقريبا كاتاتون      سالومون در نور لپ تاپي كه روي ران       

كـنم، اگـه ايـن       خواهش مي «: سرانجام نگاهش را باال آورد و با لكنت گفت        . رسيد مي
  »...ويدئو بيرون بره

  او به مودم سـلولي كـوچكي كـه بـه كنـار      » اگه؟ اگه بيرون بره؟   «: ملخ با خنده گفت   
   ».من االن به دنيا وصلم«. لپ تاپش وصل بود اشاره كرد و گفت

  »...كني تو اين كار رو نمي«
قـدرتش رو داري    «: گفت. كنم مي: برد با خود انديشيد    ملخ كه از وحشت پيتر لذت مي      

خـوام بهـم     اما بايد چيزي رو كـه مـي       . و خواهرت رو نجات بدي    . كه جلوم رو بگيري   
دونم كه اين شـبكه دقيقـا جـاي          كلمة گمشده يه جايي مخفي شده، پيتر، و مي        . بگي

  ».كنه اونو آشكار مي
  .حالت دوباره به شبكة نمادها نگاه كرد چشماني بيپيتر با 

ملخ دستش را از روي شانة پيتر دراز كـرد  » .شايد اين كمك كنه كه بهت الهام بشه   «
يك برنامة ايميل روي صفحه باز شـد و پيتـر بـه             . و چند تا دكمه از روي لپ تاپ زد        

ال به آن اشاره    داد كه ملخ قب    صفحه اكنون ايميلي را نشان مي     . وضوح بدنش سيخ شد   
ــود ــراي فهرســتي طــوالني از   -كــرده ب ــدئويي كــه آمــادة ارســال ب ــل وي    يــك فاي

  . اي بزرگ بود هاي رسانه شبكه
  »فكر كنم وقتشه اطالعات رو تقسيم كنيم، نه؟«: ملخ لبخند زد و گفت

   »!نكن«
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هاي دستش را    پيتر طناب . ملخ دستش را دراز كرد و دكمة ارسال برنامه را كليك كرد           
  . شيد و بيهوده سعي كرد لپ تاپ را روي زمين بيندازدك

چند دقيقه طول ميكـشه تـا       . فايلش خيلي بزرگه  . آروم باش، پيتر  «: ملخ به نجوا گفت   
  :او به نوار پيشرفت درصد اشاره كرد» .بيرون بره

   
  تكميل% 2: در حال ارسال پيام

  
هيچكس اونو  ديگه   و   كنم خوام بهم بگي، ايميل رو متوقف مي       اگه چيزي رو كه مي    «

  ».بينه نمي
  .پريد رفت بيشتر رنگش مي اي كه نوار وظيفه جلوتر مي پيتر با هر ذره

  
  تكميل% 4: در حال ارسال پيام

  
هـاي   ملخ اكنون كامپيوتر را از روي پاهاي پيتر بلند كرد و آن را روي يكي از صندلي                

ر بتواند پيـشرفت كـار را    و صفحة آن را چرخاند تا مردِ ديگ   پوست گراز مجاور گذاشت   
. سپس به كنار پيتر برگشت و صفحة نمادها را روي پاهـاي او گذاشـت              . مشاهده كند 

اين رمـز نهـايي   . كنه گن كه هرم فراماسوني كلمة گمشده رو آشكار مي ها مي  افسانه«
  ».گمونم تو بلدي اونو بخوني. هرمه

  .ملخ نگاهي به لپ تاپ انداخت
  

  كميل ت% 8: در حال ارسال پبام
       

سالومون با چشماني كه اكنون با آتش نفـرت         . ملخ چشمانش را به سمت پيتر چرخاند      
  . ور بودند به او خيره شده بود شعله

ي كه موقع   ا  هر چي احساسات شديدتر باشه، انرژي     . از من متنفر شو   : ملخ با خود گفت   
  .تره تكميل مراسم آزاد ميشه قوي
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  صـداي سـاتو را در ميـان سـر و صـداي هليكـوپتر               در النگلي، نوال كي كـه بـه زور          
  . شنيد گوشي تلفن را به گوشش فشار داده بود مي

از كـار انــداختن  ! گفــتن غيرممكنـه انتقــال فايـل رو متوقـف كــنن   «: نـوال فريـاد زد  
1ISP       كـشه، و بهرحـال اگـه اون بـه فـراهم             هاي محلي حداقل يك ساعت طول مي

تونـه در    ز كار انداختن اينترنت زميني هـم نمـي        سيم دسترسي داشته باشه، ا     كنندة بي 
  »   .فرستادن فايل مانعش بشه

هـاي   راه. امروزه، متوقف كردن جريان اطالعات ديجيتالي تقريبا غيرممكن شـده بـود           
هـات    هـاي قـوي،    در بـين خـط    . بسيار زيادي براي دسترسي به اينترنت وجود داشت       

هــا، و  اي، ســوپرفُن  مــاهوارههــاي هــاي ســلولي، تلفــن ، مــودمWi-Fiهــاي  اســپات
PDA2               هاي مجهز به ايميل، تنها راه جلـوگيري از انتـشار يـك دادة قدرتمنـد، نـابود

  . كردن دستگاه منبع بود
كنيد گرفتم، و مثـل       كه توش پرواز مي    UH-60صفحة مشخصات رو از     «: نوال گفت 
  ». مجهز هستيدEMPاينكه به 

 اجراي قانون، كه از آنهـا       اداراتدر ميان    EMPهاي    يا سالح  3پالس الكترومغناطيسي 
كردند  اي ايمن استفاده مي   ها در فاصله   بيشتر براي متوقف كردن تعقيب و گريز ماشين       

 بـا آتـش زدن يـك پـالس بـسيار            EMPيك سالح   . هايي پيش پا افتاده بودند     سالح
را توانست قطعات الكترونيكي هر دسـتگاهي        اشباع شده از تابش الكترومغناطيسي مي     

طبـق صـفحة    .  اتومبيل، تلفـن همـراه، كـامپيوتر       -بسوزاندداد   كه مورد هدف قرار مي    
شـده    نـصب   يك مگنترون ليزري شش گيگـا هرتـزيِ        UH-60مشخصات نوال كي،    

روي شاسي با يك بوق پنجاه دسـيبلي داشـت كـه يـك پـالس ده گيگـاواتي توليـد                     
 مـادربرد كـامپيوتر را   شـد  لپ تاپ تخليـه مـي   پالس كه مستقيما از روي يك  . كرد مي
  .كرد هارد درايو آن را پاك مي   و بالفاصلهسوزاند مي

                                                 
 )Internet Service Provider(فراهم كنندة خدمات اينترنتي .  1
  نوعي كامپيوتر كوچك قابل حمل) Personal Digital Assistant(دستيار ديجيتالي شخصي .  2

 3. Electromagnetic-pulse (EMP)   
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خـط ديـدي   . هدف داخل يه ساختمون سـنگيه . فايده است  بيEMP«: ساتو فرياد زد  
هنوز هيچ معلوم نيست كه ويـدئو بيـرون رفتـه يـا             .  هم ضخيمه  EMنداريم و حفاظ    

  »نه؟
اي بـراي اخبـار      وقفه ل اجراي جستجوي بي   نوال به مانيتور ديگري نگاه كرد كه در حا        

بشه، در عرض چند      اما اگر هم عمومي   . هنوز نه، خانم  «. ها بود  كوتاه دربارة فراماسون  
  ».فهميم ثانيه مي

  .ساتو تلفن را قطع كرد» .منو در جريان بذار«
آمد لنگدان نفس خود را      هنگاميكه هليكوپتر از آسمان به سوي دايرة دوپونت فرود مي         

وقتي هليكوپتر از ميان فضايي خالي ميان درختـان پـايين آمـد و محكـم                . س كرد حب
اي نشست كه توسط همـان دو نفـري    روي چمنزاري درست در جنوب فوارة دو رديفه       

اي عـابر پيـاده از آنجـا         طراحي شده بود كه بناي يادبود لينكلن را ساخته بودنـد عـده            
  . پراكنده شدند

 با سرعت در حركت بـود  Lexus SUV اتومبيل ارتشي سي ثانيه بعد، لنگدان با يك
  .رفت   به سوي خانة معبد مي1و از ميان خيابان نيو همپشاير

تنهـا چيـزي   .  كاري انجام بدهدكرد تصميم بگيرد چه پيتر سالومون نوميدانه سعي مي    
توانست در ذهن خود ببيند تصاويري از كاترين سالومون بود كه در زيرزمين در          ميكه  
سـرش را بـه آرامـي بـه         . و ويدئويي كه لحظاتي پيش ديده بـود       ...  خونريزي بود  حال

نـوار  . تـر روي صـندلي پوسـت گـراز بـود       آنطرفقدمسمت لپ تاپي چرخاند كه چند     
  .پيشرفت درصد تقريبا يك سومش پر شده بود

  
  تكميل  % 29: در حال ارسال پيام

  
داد و با خودش     وشن را تكان مي   كرده اكنون در حالي كه يك بخورسوز ر        مرد خالكوبي 

دود غليظ سفيدي بـه سـمت       . زد دور قربانگاه مربعي قدم مي      خواند به آرامي   سرود مي 
رسـيد در    چشمان مرد اكنون گشاد شده بودند و به نظر مي         . رفت پنجرة سقفي باال مي   

                                                 
1. New Hampshire   
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ي كـرد كـه     ا  پيتر نگاه خود را متوجه چاقوي باستاني      . اي شيطاني فرو رفته است     خلسه
  . در ميان پارچة سفيد ابريشمي روي قربانگاه در انتظار مانده بود

  سؤال اين بود كه چگونـه      . ميرد پيتر سالومون شك نداشت كه امشب در اين معبد مي         
يا مرگش ... اش را نجات دهد كرد كه خواهر و انجمن برادري آيا راهي پيدا مي. مرد مي

  بود؟ به كلي بيهوده مي
وقتي بار اول چشمش به شـبكه افتـاده بـود، شـوك آن              . ا كرد نگاهي به شبكة نماده   
و ... نظمـي را بـدرد     مانع آن شده بود كـه ديـدش پـردة بـي           ... لحظه كورش كرده بود   

بهرحال، اكنون اهميت واقعي آن مثل روز برايش        . دهنده را مشاهده كند    حقيقت تكان 
  . اي ديده بود او شبكه را در نور كامال تازه. روشن شده بود

  . دانست بايد چكار كند پيتر سالومون دقيقا مي
سپس شروع به صـحبت     . نفس عميقي كشيد و از ميان پنجرة سقفي به ماه خيره شد           

  .كرد
  .ان همة حقايق ساده
  .ها پيش فهميده بود  ملخ اين را سال

داد آنقدر دلپذير و خالـصانه بـود كـه           راه حلي كه اكنون پيتر سالومون داشت شرح مي        
در ميان ناباوري، راه حل رمز نهايي هـرم         . تواند حقيقت باشد   ن بود فقط مي   ملخ مطمئ 

  . تر بود از آنچه او تصور كرده بود بسيار ساده
   .كلمة گمشده درست جلوي چشمم بود

در يك آن، پرتو درخشاني از نور، ابهام تاريخ و افـسانة پيرامـون كلمـة گمـشده را از                    
ه بود، كلمة گمـشده بـه راسـتي بـه يـك زبـان               همانطور كه وعده داده شد    . ميان برد 

كـه    هاي مرموزي در هـر فلـسفه، مـذهب، و علمـي            باستاني نوشته شده بود و قدرت     
بينـي، كابـاال،     كيميـاگري، طـالع   . كنون بر انسان شـناخته شـده بـود در بـر داشـت              تا

  ...شناسي، فيزيك، نوئتيك مسيحيت، بودائيسم، رزيكروسيانيسم، فراماسونري، ستاره
ملخ در حالي كه اكنون در تاالر پاگشايي بر فراز هرم بزرگ هردوم ايـستاده بـود، بـه                   

  دانـست كـه     اي كه اين همه سـال بـه دنبـالش بـود خيـره شـده بـود و مـي                     گنجينه
  .توانسته از اين بهتر خودش را آماده كند نمي

  .شم به زودي كامل مي
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  .كلمة گمشده پيدا شده
هـاي    در ميان دريايي از زباله كه از سـطل آشـغال           CIA هايتز، يك مأمور    در كالوراما 

  . داخل گاراژ پيدا شده بودند ايستاده بود
هـاش   خانم كِي؟ گـشتن زبالـه     «: كرد گفت  او كه با تلفن با تحليلگر ساتو صحبت مي        

   ».فكر كنم االن يه چيزي پيدا كردم. فكر خوبي بود
تزريـق  . كـرد  احساس قوت مـي گذشت بيشتر  در داخل خانه، كاترين هر لحظه كه مي    

. محلول رينگر با موفقيت فشار خون او را باال برده بود و سردردش را تسكين داده بود                
صريحا به او دستور داده بودند بدون حركت بماند و اكنون در اتاق نشيمن نشسته بود                

انـد و هـر لحظـه        هايش ضعيف شـده    كرد عصب  احساس مي . و در حال استراحت بود    
  . شد تر مي فت خبري از برادرش نگرانبراي دريا

 هنوز نرسيده بود و مأموري كه در خانـه مانـده            CIAگروه تجسس   بقيه كجا هستن؟    
 نـشيمن كنـار     سـالن در    بالمـي . بود هنوز در بيرون خانه مشغول بررسي فرضيات بود        

كاترين نشسته بود و هنوز پتويي دور بدنش بود اما او هم دنبـال هـر اطالعـاتي كـه                    
  .  كمك كند گشته بودCIAن بود در پيدا كردن پيتر به ممك

توانست همانطور بيكار بنشيند، سر پا ايستاد، تلوتلو خـورد و بعـد         كاترين كه ديگر نمي   
معمـار در   . را در اتاق مطالعـه پيـدا كـرد          بالمي.  نشيمن رفت  سالنبه آرامي به طرف     

 بود و ظاهرا چنان تـوجهش       حالي كه پشتش به او بود در كنار يك كشوي باز ايستاده           
  .به محتويات آن جلب شده بود كه صداي وارد شدن او را نشيند

  »وارن؟«. كاترين از عقب به او نزديك شد
خطـوطي  . پيرمرد از جا پريد و يك دفعه برگشت و سريع با پشت پايش كشو را بست               

  .ري بوداش جا  اش پديدار شده و قطرات اشك بر روي گونه از شوك و اندوه در چهره
  »اون چيه؟«. كاترين نگاهي به كشو انداخت» چي شده؟«

قيافة كسي را داشت كه چيزي را ديده        . قادر به صحبت نيست     رسيد بالمي  به نظر مي  
  . كند آن را نديده بود است كه آرزو مي

  »چي توي كشوئه؟«: كاترين پرسيد
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.  خيـره شـدند    مدتي طـوالني و انـدوهناك بـه چـشمان او            چشمان پر از اشك بالمي    
  چـرا ايـن مـرد بـه نظـر          ... من و تو در اين فكر بوديم كه چرا        «. باالخره صحبت كرد  

  ».رسه از خانوادة شما متنفره مي
  »؟خب«. ابروهاي كاترين در هم رفت
  ».من االن جواب رو پيدا كردم... خب«: بالمي با صدايي گرفته گفت
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  119فصل 
  

كرد مقابـل    ر فراز خانة معبد قرار داشت، كسي كه خود را ملخ صدا مي            در تاالري كه ب   
   بزرگ ايستاده بود و با ماليمت پوست دسـت نخـوردة روي سـرش را ماسـاژ           قربانگاه

جزء نهايي سـرانجام  . وربوم اومنيفيكوم. وربوم سيگنيفيكاتيوم: خواند با خود مي . داد مي
   . پيدا شده بود

  .ترين هستن ميشه سادهها ه گرانبهاترين گنجينه
زد و بـه سـمت بـاال         هايي از دود معطر از بخورسوز بيرون مي        ، حلقه قربانگاهدر باالي   

دود از باريكة نور مهتاب باال رفت و مجرايي را رو به باال باز كرد كـه روح                  . چرخيد مي
  . توانست آزادانه از ميان آن به آسمان سفر كند اي مي آزاد شده

  .             ودزمان فرا رسيده ب
در حالي كه اسـيرش بـه او     . ملخ شيشة خون تيره شدة پيتر را آورد و در آن را باز كرد             

كرد، نوك قلم پر كالغ را داخل مايع ارغواني فرو كرد و آن را به طرف دايـرة           نگاه مي 
و به اين فكر كرد كه چقدر       ... اي مكث كرد   لحظه. مقدس گوشت روي سرش باال برد     

وقتـي كلمـة    . دگرگوني بـزرگش سـرانجام نزديـك بـود        . شب مانده است  منتظر اين   
شود، آنوقت آمادة دريافت قـدرتي غيرقابـل تـصور           گمشده روي مغز انسان نوشته مي     

تا كنون، نوع بشر از درك اين وعـده         . گونه بود  وعدة باستاني آپوتئوسيس اين   . شود مي
ه بود تا وضعيت را همـين گونـه         عاجز مانده بود و ملخ هر چه در توانش بود انجام داد           

  . نگه دارد
نه به آينـه نيـاز داشـت، نـه بـه            . ملخ با دستي استوار نوك پر را با پوستش تماس داد          

و دقت زياد شروع بـه نوشـتن          به آرامي . اش، و چشم ذهنش    كمك، فقط حس المسه   
  .  روي پوست سرش كرداوروبوروسكلمة گمشده در داخل 

  . كرد زده به او نگاه مي  وحشتاي پيتر سالومون با قيافه
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وقتي ملخ كارش را به پايان رساند، چشمانش را بست، پر را زمين گذاشـت، و هـوا را                   
براي اولين بار در عمرش، احـساسي بـه او دسـت            . هاي خود خارج كرد    به كلي از ريه   

  . داده بود كه تا به حال آن را نشناخته بود
  .من كامل شدم

  .من يكپارچه هستم
 و اكنـون، وقتـي بـه دگرگـوني          مصنوعي كه بدنش بود كار كرده بود      لها روي   ملخ سا 

شد، تمـام خطـوطي را كـه روي گوشـتش حـك شـده بودنـد                  نهايي خود نزديك مي   
    .نقص كامل و بي. ام من يه شاهكار واقعي. كرد احساس مي

بـراي  . خواسـتي بهـت دادم     چيزي رو كه مي   «. صداي پيتر افكار او را از هم گسيخت       
  ».اون فايل رو هم متوقف كن. ترين كمك بفرستكا

من و تو هنـوز كـارمون كـامال بـا هـم تمـوم               «. ملخ چشمانش را باز كرد و لبخند زد       
به طرف قربانگاه برگشت و چاقوي قرباني را برداشت و انگشتش را روي تيغة              » .نشده

انـساني  اين چاقوي باستاني توسط خدا براي يه قربـاني          «: گفت. آهني براق آن كشيد   
  » قبال اونو شناختي، نه؟. مقرر شد

  ».اش رو شنيدم بي همتاست، و افسانه«. چشمان خاكستري پيتر مثل سنگ بودند
  » حقيقيه؟كني نمي باور. افسانه؟ توصيفاتش در كتاب مقدس اومده«

  .پيتر فقط به او خيره ماند
. كـرده بـود   ملخ براي پيدا كردن و به دست آوردن اين مصنوع يك عالمه پول خـرج                

 معـروف بـود، بـيش از سـه هـزار سـال پـيش از يـك                   1اين چاقو كه به چاقوي آكدا     
بـه قـول    . سنگ آهني كه بر روي زمين سـقوط كـرده بـود سـاخته شـده بـود                  شهاب

ها بر اين باور بودند كـه دقيقـا همـان چـاقويي              خيلي. متصوفان قديم آهني از آسمان    
 قرباني نزديك پسرش اسحاق در تپة - بوداست كه توسط ابراهيم در آكدا به كار رفته        

آور چـاقو    تاريخچـة حيـرت    . توصيف شده بـود    پيدايشهمانطور كه در كتاب      -2موريا

                                                 
1  .Akedah آكدا يا آكدات كلمه اي عبري به معني قرياني اسحاق است كه ريشة آن به كلمة عربي ذبح برمي گردد.  
تپة موريا يا كوه موريا مكاني است در اورشليم كه ابراهيم در آن قصد قرباني كردن فرزندش را داشت و همينطور گفتـه مـي                .  2

 . په هيكل سليمان را ساختشود كه سليمان بر روي اين ت
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ها، متـصوفان نـازي، كيميـاگران اروپـايي، و كلكـسيونرهاي             شامل تملك توسط پاپ   
  . شد خصوصي مي

ا هيچكدوم كردن، ام كردن و تحسينش مي  اونا ازش محافظت مي   :ملخ با خود انديشيد   
 .جرأت نكردن قدرت حقيقي اونو با به كار بردنش بـراي مقـصود واقعـيش آزاد كـنن                 

  . كرد امشب، چاقوي آكدا سرنوشت خود را تكميل مي
در همـان درجـة اول،   .  شـده بـود  شمردهآكدا همواره در تشريفات فراماسوني، مقدس     

...  پيـشكش شـده بـود      اي كه تا كنون به خـدا       ترين هديه  الشأن عظيم«ها از    فراماسون
» ...تسليم ابراهيم به ارادة خداي متعال با پيـشكش كـردن اسـحاق، فرزنـد ارشـدش                

  .كردند تجليل مي
هايي را كـه پيتـر را بـه ويلچـرش            وقتي ملخ خم شد تا با چاقوي تازه تيز شده طناب          

هـا روي    طناب. آور به او داد    بسته بودند قطع كند وزن چاقو در دستش احساسي نشاط         
  . ين افتادندزم

اش را جـا بـه جـا كنـد از درد             وقتي پيتر سالومون سعي كرد دست و پاي چنگه شـده          
كنـي ايـن كـارت بـه       كني؟ فكر مي   چرا اين كار رو با من مي      «. اش در هم رفت    چهره

  »شه؟ كجا ختم مي
  تـو راه و روش باسـتاني رو مطالعـه          .  بايـد از همـه بهتـر بفهمـي         تو«: ملخ جواب داد  

به رها كـردن روح يـه انـسان از          ... دوني كه قدرت رازها به قرباني متكيه       مي. كني مي
  ».از آغاز زمان همينطور بوده. جسمش

  ».دوني تو هيچي از قرباني كردن نمي«: پيتر با صدايي مملو از درد و نفرت گفت
   .كنه تر مي اين فقط كار رو راحت. نفرتت رو تغذيه كن. عاليه: ملخ با خود گفت

قـدرت  «. كـرد  زد قـار و قـور مـي         ي ملخ در حالي كه جلوي اسيرش قدم مي        معدة خال 
هـاي قـديم     از مـصري  . فهميـدن  و مي همه اين . ر ريختن خون انسان هست    د  عظيمي

در خون انسان جادو هست، اما انسان . ها ها، و آزتك   گرفته، تا دروئيدهاي سلتي، چيني    
تـر   قيقي ترسوئه، خيلي ضعيف   هاي ح  امروزي ضعيف شده، و خيلي براي قرباني كردن       

بهرحـال متـون باسـتاني      . از اونيه كه جوني رو بده كه براي دگرگوني معنـوي الزمـه            
تونه به قدرت نهايي     ترين چيزها مي   انسان فقط با قرباني كردن مقدس     . خيلي واضحن 
  ».دست پيدا كنه
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  »دوني؟  يه قرباني مقدس ميمنوتو «
  »عا هنوز نفهميدي، نه؟واق«. ملخ اكنون با صداي بلند خنديد
  . پيتر نگاه عجيبي به او انداخت

ملـخ دسـتانش را روي      » ام يه مخـزن محروميـت دارم؟       دوني چرا من توي خونه     مي«
اش را كه هنوز تنها با يك لنگ پوشيده شده بود خم             هايش گذاشت و بدن آراسته     ران
اي  انتظار لحظه ... مكرد خودم رو آماده مي   ... كردم من تمام اين مدت تمرين مي     «. كرد

... اي كه از اين كالبـد فـاني رهـا بـشم           لحظه... كشيدم كه فقط يك ذهن باشم      رو مي 
 فرد  من. اي كه اين بدن زيبا رو به عنوان قرباني به خدايان پيشكش كرده باشم              لحظه

  »! برة سفيد پاك هستممن! گرانبها هستم
  .دهان پيتر باز شد اما حرفي از آن بيرون نيامد

تـرين   پاك. ه، پيتر، يه انسان بايد به خداياني كه از همه براش عزيزترن قرباني بده          بل«
 بـراي مـن عزيـز    تـو . هاش رو   ترين پيشكش  عزيزترين و باارزش  ... قُمري سفيدش رو  

فهمي؟ تـو قربـاني      نمي«. ملخ به او خيره شد    » . يه پيشكش باارزش نيستي    تو. نيستي
من . بهم نگاه كن  . هستم پيشكش   من. رباني ميشه جسم منه كه ق   . منم... نيستي، پيتر 
  »!من پيشكش هستم.  و خودم رو براي سفر نهاييم شايسته كردمآماده شدم

  .پيتر ساكت باقي ماند
او بـه قربانگـاه     » .دونـن  و مـي  ها اين  فراماسون.  مردنه چگونهراز در   «: ملخ اكنون گفت  

شـما  .  ولي با ايـن وجـود بزدليـد        ذاريد، شما به حقايق باستاني احترام مي     «. اشاره كرد 
كنيد ولي با اين وجود خودتون رو با فاصلة ايمنـي از             قدرت قرباني كردن رو درك مي     

هاي بدون خونتون رو انجام  هاي ساختگي و مرگ داريد، و تشريفات قتل    مرگ نگه مي  
و ... امشب، قربانگـاه نمـادينتون شـاهد قـدرت حقيقـي خـودش خواهـد بـود                . ديد مي

  » .مقصود حقيقيشهمينطور 
ملخ دستش را دراز كرد و دست چپ پيتر سالومون را گرفت و دستة چاقوي آكدا را به                  

ريـزي    اين هم از قبل برنامه     .كنه دست چپ به ظلمت خدمت مي     . كف دست او فشرد   
  هيچ قربـاني كردنـي در تـصور ملـخ          . پيتر حق انتخابي در اين مورد نداشت      . شده بود 

تر از قرباني كردني باشد كه در اين قربانگاه، توسط           ر و نمادين  گنجيد كه قدرتمندت   نمي
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  رفـت كـه جـسم       اين مـرد، بـا ايـن چـاقو، كـه بـه درون قلـب پيشكـشي فـرو مـي                     
  . شد اي در لفافي از نمادهاي اسرارآميز پيچيده شده بود انجام مي اش مثل هديه فاني

ظلمت و خـون    . كرد ت مي  درجة خود را در سلسلة شياطين ثب       ،ملخ با اين قربانيِ نفس    
 خبرگـان دانـستند و     پيـشينيان ايـن را مـي      . جايي بودند كه قدرت حقيقي قرار داشـت       

ملـخ  . كردند كه با طبيعت منحصر به فردشان همسان باشـد          هايي را انتخاب مي    جانب
القيـدي  . هرج و مرج قانون طبيعي جهان بود      . جانب خود را عاقالنه انتخاب كرده بود      

احساسي انسان زمين حاصلخيزي بود كه روحيات تاريك در آن           بي.  بود موتورِ انتروپي 
  . كردند داري مي از بذرهاي خود نگه

  .پذيرن من به اونا خدمت كردم، و اونا هم منو به عنوان خدا مي
  . ي كه در دستش بود خيره شدا فقط به چاقوي باستاني. پيتر از جايش تكان نخورد

نقـش نهـايي تـو    . من يه قربـاني راضـي هـستم   . ممن خودم ازت خواست«: ملخ گفت 
  ايـن كـار رو   . كنـي  منـو از جـسمم آزاد مـي   . كنـي  تو منـو دگرگـون مـي    . نوشته شده 

ديگه واقعـا تنهـاي تنهـا    . دي كني، وگرنه خواهر و انجمن برادريت رو از دست مي       مي
 و مجازات نهايي خـودت در نظـر       اين«.  و لبخندي به اسير خود زد      مكث كرد » .شي مي

  ».بگير
؟ يـه   تـو كـشتن   «. باال آمدند و به چـشمان ملـخ خيـره شـدند             چشمان پيتر به آرامي   

تمـام  . مـادرم رو كـشتي    . كنم؟ تو پـسرم رو كـشتي       كني درنگ مي   ؟ فكر مي  مجازات
  ».ام رو كشتي خانواده

  اشـتباه  ! نـه «: ملخ با خشم و غضبي كه حتـي خـودش را هـم از جـا پرانـد فريـاد زد                    
 بودي كه ترجيح دادي زاكاري رو       تو!  بودي خودت! دة تو رو نكشتم   من خانوا ! كني مي

   بـودي كـه     تـو ! هـا بـه حركـت دراومـدن        و از اونجا، چـرخ    ! توي زندان بذاري و بري    
  »!ات رو كشتي، پيتر، نه من خانواده

تـو  «. داد انگشتانش سفيد شده بودنـد      پيتر كه از خشم چاقو را در دست خود فشار مي          
  ».دوني من زاكاري رو توي زندان گذاشتم نميهيچي از دليلي كه 

كردي كـه داري     تو ادعا مي  . من اونجا بودم  ! دونم من همه چيز رو مي    «: ملخ فرياد زد  
وقتي انتخاب بين ثـروت يـا دانـش رو بهـش پيـشنهاد كـردي             . كني بهش كمك مي  

هـا   كردي؟ وقتي باهاش اتمام حجت كردي كه بـه فراماسـون        مي كمكداشتي بهش   
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ثـروت يـا    «كردي؟ چه جور پـدري انتخـاب بـين            مي كمكشه داشتي بهش    ملحق ب 
چـه  ! اش بـر بيـاد     ده و ازش انتظار داره بدونه چطور از عهده         رو به پسرش مي   » دانش

كنه به جاي اينكه به خونه و جاي امن برش  اش رو توي زندان رها مي جور پدري بچه
اش را در  كـرده  ورت خـالكوبي ملخ اكنون به مقابل پيتر آمد و خم شـد و صـ        » !گردونه

تونـه   چه جور پـدري مـي     ... و اما از همه مهم تر     «. چند سانتيمتري صورت او قرار داد     
و حتـي اونـو     ... حتي بعـد از ايـن همـه سـال         ... هاي پسر خودش نگاه كنه     توي چشم 

  »!نشناسه
  .انداز شدند هاي ملخ تا چند ثانيه در تاالر سنگي طنين حرف

  .سپس سكوت
اش بيرون آمده     از خلسه  ناگهانت ناگهاني، به نظر رسيد كه پيتر سالومون         در آن سكو  

  .صورت او اكنون با حالتي از ناباوري مطلق پوشيده شده بود. است
تا از مـردي كـه او را تنهـا          ... ملخ سالها منتظر اين لحظه مانده بود      . اين منم . بله، پدر 

 خاكستري خيره شـود و حقـايقي را         تا به درون آن چشمان    ... گذاشته بود انتقام بگيرد   
اكنون آن لحظه فرا رسـيده بـود و او بـه            . بگويد كه آن همه سال مدفون مانده بودند       

هـايش بـه تـدريج       كرد كه سنگيني حرف    كرد و با اشتياق تماشا مي      آرامي صحبت مي  
پـسر ولخرجـت    . بايـد خوشـحال باشـي، پـدر       «. كردنـد  روح پيتر سالومون را خرد مي     

  ».برگشته
  .گ چهرة پيتر اكنون مثل مرده سفيده شده بودرن

پدر خودم تصميم گرفت كه منو تـوي زنـدان   «. برد ملخ از هر ثانية آن لحظه لذت مي  
و در همون لحظه، با خودم عهد كردم كه اون براي آخرين بار منـو طـرد                 ... تنها بذاره 

  ».زاكاري سالومون همون لحظه مرد. من ديگه پسرش نبودم. كرده
ه اشك درخشان ناگهان در چشمان پدرش جمع شد و ملخ احساس كـرد آنهـا               دو قطر 

  . زيباترين چيزي هستند كه در عمرش ديده است
هايش را گرفت و طوري به چهرة ملخ خيره شد كه انگار اولـين بـار                  جلوي اشك  پيتر

  .ديد بود او را مي
ولي . بول نكرديخواست پول بود، اما تو ق تنها چيزي كه رئيس زندان مي     «: ملخ گفت 

براي رئيس زنـدان    .  هم درست به سبزي پول توئه      منهيچوقت فكر نكردي كه پول      
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وقتـي بهـش   . ده، فقـط اينكـه پـول بهـش داده بـشه      اهميتي نداشت كي پول رو مي 
هيكل من انتخـاب كـرد،    دم، يه زنداني مريض هم    پيشنهاد كردم پول خوبي بهش مي     

هايي كه   عكس. ش زد كه قابل شناسايي نباشه     هاي منو تنش كرد، و اونقدر كتك       لباس
 يـه غريبـه     مال. مال من نبودن  ...  دفن كردي  اي كه  و تابوت مهر و موم شده     ... ديدي
  ».بودن

... اوه خـداي مـن    «. آلود پيتر اكنون از اندوه و ناباوري در هم رفتـه بـود             صورت اشك 
  ».زاكاري

  ». شدوقتي زاكاري از زندان بيرون اومد، دگرگون. نه ديگه«
هـاي رشـد كـرد     او وقتي بدن جوان خود را غرق در استروئيدهاي آزمايشي و هورمون     

اش هـم    حتي تارهـاي صـوتي    . اش كامال تغيير كرد    هيكل نوجوانانه و صورت بچگانه    
  . تبديل كرده بودند  ياش را به نجوايي دائم ويران شده بودند و صداي پسرانه

  . تبديل شدآندروسزاكاري به 
  . ه ملخ تبديل شد بآندروس
  .ملخ به بزرگترين تجسمش تبديل ميشه... و امشب

هايتز، كاترين سالومون كنار كشوي باز ميز ايستاده بـود و             در همان لحظه در كالوراما    
ها و   شد فقط آن را به عنوان كلكسيوني از تكه روزنامه          به چيزي خيره شده بود كه مي      

  . پرست توصيف كرد هاي يك طلسم عكس
 وسـواس فكـري     مشخص بود كـه   اين ديوونه   . فهمم نمي«: كرد و گفت    ه بالمي رو ب 

  »-، وليرهخاصي روي خانوادة من دا
ادامـه  «: رسيد روي يك صندلي نشـست و گفـت         زده به نظر مي    بالمي كه هنوز بهت   

  »...بده
  ها جستجو كرد، كه همه به خـانوادة سـالومون مربـوط             كاترين بيشتر در ميان روزنامه    

شمار پيتر، تحقيقـات كـاترين، قتـل وحـشتناك مادرشـان             هاي بي   موفقيت -دشدن مي
اش  ايزابل، انتشار اخبار معتاد بودن زاكاري سالومون، زنداني شدنش، و قتـل وحـشيانه             

  . در يك زندان تركي
 تعصب بود، و با اين      چيزي فراتر از  تمركزي كه اين مرد روي خانوادة سالومون داشت         

  .ي را كه دليل آن را اثبات كند نديده بودحال كاترين هنوز چيز

www.mybook.ir



 

 

داد كه تـا زانـو در        اولين عكس، زاكاري را در حالي نشان مي       . ها را ديد   تا اينكه عكس  
يونـان؟  . هاي سفيدي در آن قـرار داشـت        آب الجوردي ساحلي فرو رفته بود كه خانه       

ـ  كاترين حدس زد كه اين عكس فقط مي       ا گرفتـه  توانست در زمان اعتياد زاك در اروپ
 ي كـه  هـاي  تـر از عكـس     ولي عجيب اينكـه زاك در ايـن عكـس سـرحال           . شده باشد 

 نـد  بود هاي مـواد فـروش از او گرفتـه          در كنار گروه   اپاراتزي از يك بچة الغر مردني     پ
كاترين هرگز  . تر بود   و بالغ  تر  تر، و به نوعي قوي     او در اين عكس برازنده    . داد نشان مي 

  . حال بوده باشدبه ياد نداشت او اينقدر سر
  . با حالتي گيج و سردرگم به مهر تاريخ روي عكس نگاه كرد

  .غيرممكنه... اما اين
  . از مرگ زاكاري در زندان بودبعدتاريخ آن تقريبا يك سال 

هـا از    همة عكس . ها كرد   ناگهان كاترين نوميدانه شروع به گشتن در ميان كپة عكس         
رسـيد كـه ايـن     بـه نظـر مـي     . شـد  تر مي   بزرگ كه به تدريج  ... زاكاري سالومون بودند  

 يك جور اتوبيوگرافي تصويري باشد كـه يـك تغييرشـكل تـدريجي را بـه                 كلكسيون
ها جلوتر رفتند، كـاترين شـاهد تغييـري چـشمگير و       وقتي عكس . داد ترتيب نشان مي  

تر  د، عضالتش برآمده  نك كم تغيير مي   او با حيرت ديد كه بدن زاكاري كم       . ناگهاني شد 
ند، و اعضاي صورتش به وضوح در اثر مصرف بـيش از حـد اسـتروئيدها تغييـر         وش يم

خويي فرامـوش    رسيد حجم بدنش دو برابر شده است و يك درنده          به نظر مي  . ندنك مي
  .نشدني در چشمانش به وجود آمده است

  !شناسم من حتي اين مرد رو نمي
  . نداشتاو اصال شباهتي با خاطرات كاترين از برادرزادة جوانش 

. انـد  وقتي به عكسي از او با سر تراشيده رسيد، احساس كرد زانوانش به لرزش افتـاده               
  . كه با اولين آثار خالكوبي مزين شده بود... سپس عكسي از بدن برهنة او ديد

  »...اوه خداي من«. قلب كاترين نزديك بود از كار بيفتد
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  »!بپيچ به راست«:  ارتشي فرياد زدLexus SUVلنگدان از روي صندلي عقب 
 و اتومبيل را بـا سـرعت از ميـان يـك محلـة مـسكوني                 پيچيد Sسيمكينز به خيابان    

وقتي به نبش خيابان شانزدهم نزديك شـدند، خانـة معبـد ماننـد              . رديفه پيش برد   سه
  .كوهي در سمت راست قد برافراشت

را روي معبد رم ساخته    هرميانگار كه يك نفر. سيمكينز به ساختمان عظيم خيره شد    
او آماده شد كه از خيابان شانزدهم به سـمت راسـت بپيچـد و بـه طـرف مقابـل                     . بود

  .ساختمان برود
  »! بمونSروي ! مستقيم برو! نپيچ«: لنگدان دستور داد

  .سيمكينز اطاعت كرد و از كنارة شرقي ساختمان به حركتش ادامه داد
  »!بپيچ به راستسر خيابون پانزدهم «: لنگدان گفت

سيمكينز از راهنماي خود پيروي كرد و چند لحظه بعد، لنگدان به يك جـادة اتـصالي                 
هاي پشت خانة معبـد را بـه         سنگفرش نشدة تقريبا غيرقابل مشاهده اشاره كرد كه باغ        

 را بـا سـرعت بـه      Lexusسيمكينز به داخل جاده پيچيـد و        . كرد دو بخش تقسيم مي   
  . سمت عقب ساختمان راند

نگـاه  «: لنگدان به اتومبيلي كه نزديك ورودي عقب پارك شده بود اشاره كرد و گفت             
  . اتومبيل يك ون بزرگ بود» .اونا اينجائن! كن

سر و صدا پياده شدند و  همه بي.  را پارك كرد و موتور را خاموش كرد        SUVسيمكينز  
گي اتاق   مي«.  شد سيمكينز به ساختمان يكپارچه خيره    . خود را براي ورود آماده كردند     

  »؟باالستمعبد 
اون ناحية مسطح بـاالي هـرم       «. لنگدان سر تكان داد و به رأس ساختمان اشاره كرد         

  ».در واقع يه نورگيره
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  » داره؟نورگيراتاق معبد «: سيمكينز به سمت لنگدان چرخيد و گفت
ستقيم مـ ... اي رو بـه آسـمون   پنجره. البته«: لنگدان نگاه عجيبي به او انداخت و گفت       

  ».باالي قربانگاه
UH-60بيكار در دايرة لوپونت نشسته بود .  

  . جويد و منتظر خبري از گروهش بود هايش را مي در صندلي مسافر، ساتو ناخن
  »رئيس؟«. خش كرد سيم خش سرانجام، صداي سيمكينز در داخل بي

  ».ساتو هستم«: او فورا جواب داد
  ». مقدار اطالعات اضافي براتون دارمشيم، اما يه ما داريم وارد ساختمون مي«
  ».بگو«
آقاي لنگدان االن به من گفت اتاقي كه هدف به احتمال زياد در اون قـرار داره يـه                   «

  ».نورگير خيلي بزرگ داره
  ».ممنون. مفهوم شد«. ساتو تا چند ثانيه روي اين اطالعات فكر كرد

  .سيمكينز ارتباط را قطع كرد
  ».ببرش باال«:  به خلبان گفتساتو ناخني را تف كرد و رو
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مثل همة پدراني كه فرزندي را از دست داده بودند، پيتر سالومون خيلي اوقات با خـود        
و چـه  ... چه شكلي بـود ... فكر كرده بود كه اگر پسرش االن زنده بود چند سال داشت 

  . شد مي  جور آدمي
  .را دريافت كرده بودپيتر سالومون اكنون جواب سؤاالت خود 

كردة مقابلش زنـدگي خـود را بـه عنـوان يـك كـودك                الجثة خالكوبي   عظيم هيوالي
زاك كوچولو خودش را داخل يـك گهـوارة حـصيري           ... كوچك و عزيز آغاز كرده بود     

اولـين  ... داشـت  اش را در اتاق مطالعة پيتر برمي       هاي ناشيانه  اولين قدم ... كرد جمع مي 
توانست در وجود يـك كـودك معـصوم در           اينكه خباثت مي  . رفتگ كلماتش را ياد مي   

پيتـر  . يك خانوادة با محبت پديدار شود يكي از معماهاي روح انسان باقي مانـده بـود               
هاي پسرش در   مجبور شده بود خيلي زود تصديق كند كه هرچند خون خودش در رگ 

يكتـا و   . رش بـود  انداخت قلب خود پـس     جريان بود، قلبي كه آن خون را در جريان مي         
  .طوري كه انگار به شكلي تصادفي از دنيا انتخاب شده بود... منحصر به فرد

  .اون مادرم رو كشت، دوستم رو كشت، و احتماال خواهرم رو هم كشته... پسرم
  وقتي پيتر براي يافتن ارتباط يـا هـر چيـز آشـنايي چـشمان پـسرش را كاويـد، يـك                 

ال، چشمان مرد گرچـه مثـل چـشمان پيتـر           بهرح. بي حسي يخي قلبش را فرا گرفت      
اي بودند كـه      و مملو از تنفر و كينه      ند، به كلي چشمان يك غريبه بودند      خاكستري بود 

  . تقريبا ماوراءطبيعي بود
به اندازة كافي قـوي  «: پسرش به چاقوي آكدا در دست پيتر نگاه كرد و به طعنه گفت      

  » تموم كني؟ها قبل شروع كردي توني كاري رو كه سال هستي؟ مي
دوسـت  ... مـن تـو رو    ... مـن «. شـناخت  سالومون به زور صداي خود را مي      » ...پسرم«

  ».داشتم
روي پل زاك بهم شليك     . منو توي زندان رها كردي    . بار سعي كردي منو بكشي     دو«

  »!تمومش كنحاال . كردي
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ديگر خودش را   . سالومون براي يك لحظه احساس كرد خارج از بدن خود شناور است           
يك دستش را از دسـت داده بـود، كـامال كچـل بـود، يـك رداي سـياه              . شناخت مين

  . پوشيده بود، روي يك ويلچر نشسته بود، و يك چاقوي باستاني در دست داشت
تمـومش  «: هاي روي گردنش را موج انداخت گفـت  مرد دوباره با فريادي كه خالكوبي   

تنها راهي كه اخوتـت     ... بديتوني كاترين رو نجات      كشتن من تنها راهيه كه مي     ! كن
  »!رو نجات بدي

ي كـه روي صـندلي      ا  سالومون احساس كرد نگاهش به سمت لپ تاپ و مودم سلولي          
  .رود پوست گراز بود مي

  
  تكميل% 92در حال ارسال پيام 

  
اش را از ذهـن بيـرون        توانست تصوير كاترين در حال مردن يا برادران فراماسوني         نمي
  .كند

منـو از كالبـد     . دوني كه اين تنها چاره است      مي. هنوز وقت هست   «:مرد به نجوا گفت   
  ».فانيم جدا كن
  »...اين كار رو نكن. كنم خواهش مي«: سالومون گفت

تو پسرت رو مجبور كردي كـه       !  اين كار رو كردي    تو«: مرد با صدايي خشماگين گفت    
همـون شـب    اون شب رو يادته؟ ثروت يا دانـش؟         ! يه انتخاب غيرممكن رو انجام بده     

 توئهو امشب نوبت    ... اما االن برگشتم، پدر   . بود كه منو براي هميشه از خودت روندي       
كـشي تـا خـواهرت رو        زاكاري يا كاترين؟ كدومشون؟ پسرت رو مي      . كه انتخاب كني  

كشي تا اخوتت رو نجات بدي؟ يا كشورت؟ يا تا زماني كـه              نجات بدي؟ پسرت رو مي    
تا زمـاني كـه ويـدئو       ... ا زماني كه كاترين مرده باشه     كني؟ ت  ديگه خيلي ديره صبر مي    

تونـستي جلـوي    تا زماني كه بايد بقية زندگيت رو با دونستن اينكه مـي           ... بشه  عمومي
دونـي چـه كـاري بايـد      مـي . وقت داره تموم ميشه. ها رو بگيري ادامه بدي   اين فاجعه 
  ».انجام بشه
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زاكـاري خيلـي وقـت پـيش        . نيستتو زاكاري   : با خودش گفت  . كرد قلب پيتر درد مي   
 و اگرچـه پيتـر      .از مـن نيـستي    ... و از هر جايي كه اومـدي      ... هر چي كه هستي   . مرد

  .دانست كه بايد انتخابي بكند هاي خودش را باور نداشت، مي سالومون حرف
  .وقتش تمام شده بود

  !پلكان بزرگ رو پيدا كن
رفـت و راهـش را بـه سـوي          رابرت لنگدان با سرعت از ميان راهروهاي تاريك پيش          

همـانطور كـه   . سيمكينز از پشت سـر نزديـك او مانـده بـود           . مركز ساختمان كج كرد   
  . لنگدان اميدوار بود، به طور ناگهاني وارد آتريوم اصلي ساختمان شد

كرد شبيه به  آتريوم، كه هشت ستون دوريك از جنس گرانيت سبز بر آن حكمراني مي
هـاي مرمـري سـياه،        مجـسمه  —مـصري -رومي-ي يونان — يك مقبرة تركيبي بود   

هـايي كـه     هاي دوسر، و شـمعدان     هايي از ققنوس   هاي توتني، مداليون   چلچراغ، صليب 
  .سر هرمس روي آنها بود

لنگدان چرخيد و به طرف پلكان مرمري وسيعي كه در آن سوي آتريـوم قـرار داشـت             
رفتنـد   هـا بـاال مـي    ز پلهسر و صدا ا  در حالي كه دو مرد تا حد امكان سريع و بي          . دويد

  ».اين مستقيم به اتاق معبد راه داره«: لنگدان به نجوا گفت
هـاي پرفـروغ،    در پاگرد اول، لنگدان رو در رو با مجسمة نيم تنـة يكـي از فراماسـون               

آنچه تنهـا بـراي خـود انجـام         :  و حكاكي نقل قول معروفش قرار گرفت       1آلبرت پايك 
ماند و جاويـدان   ايم باقي مي اي ديگران و دنيا انجام دادهميرد؛ آنچه بر ايم با ما مي   داده
   . است

طـوري كـه انگـار تمـام رنـج و           ،  ملخ تغيير ملموسي را در جو اتاق معبد احساس كرد         
ي كه پيتر سالومون تا آن لحظه احساس كرده بود اكنـون داشـت خـودش را                 ا  ناكامي

  . شد و مثل ليزري روي ملخ متمركز مي... كرد نمايان مي
  .وقتش رسيده... بله

پيتر سالومون از روي ويلچرش بلند شده بود و اكنون چاقو در دسـت رو بـه قربانگـاه                   
  .ايستاده بود

                                                 
1  .Albert Pike) 1891-1809 (نظامي، وكيل، نويسنده و فراماسون آمريكايي.  
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رفت با اين حرف پيتـر را در         ملخ در حالي كه عقب عقب مي      » .كاترين رو نجات بده   «
 آمدن به طرف قربانگاه تطميع كرد و باالخره بدن خود را روي كفن سفيدي كه آماده               

  ».كاري رو كه الزمه بكن«. كرده بود دراز كرد
  . جلو رفت  كرد به آرامي پيتر طوري كه انگار در ميان يك كابوس حركت مي

ملخ اكنون كامال به پشت دراز كشيده و از ميان پنجرة سقفي به ماه زمـستاني خيـره                  
بـه كلمـة    مـن، مـزين     . شد  موقعي از اين بهتر پيدا نمي      .راز در چگونه مردنه   . شده بود 

  .كنم گمشدة اعصار، خودم رو با دست چپ پدرم پيشكش مي
  . ملخ نفس عميقي كشيد

  .و دريافت كنيد، شياطين، چون اين بدن منه، كه براي شما قرباني ميشهمن
چـشمان اشـكبارش از     . پيتر سالومون با بـدني لـرزان بـاالي سـر ملـخ ايـستاده بـود                

بـار آخـر بـه سـمت مـودم و لـپ تـاپ        ي برا. درخشيدند بيچارگي، دودلي، و اندوه مي  
  . سوي اتاق نگاه كردآن

تو هم  . خواد و مي خدا اين . منو از جسمم رها كن    . نانتخابت رو بك  «: ملخ به نجوا گفت   
اش را جلـو داد و ققنـوس         دستانش را پهلوي خود قرار داد و سـينه        » .خواي و مي همين

  .رو پوشونده جدا بشمكه روحم   كمكم كن از جسمي. دوسر باشكوهش را عرضه كرد
انـد و حتـي او را    رسيد چشمان پر اشك پيتر اكنون به درون ملخ خيره شده         به نظر مي  

  . بيند نمي
  دارم خـواهرت رو   ! رابرت لنگدان رو كـشتم    ! من مادرت رو كشتم   «: ملخ به نجوا گفت   

  »!كاري رو كه بايد انجام بدي بكن! كنم دارم اخوتت رو نابود مي! كشم مي
سرش را عقب برد و بـا       . تر اكنون به نقابي از غم و افسوس مطلق تبديل شد          چهرة پي 

  . فريادي از سر غم و اندوه چاقو را باال برد
زنان جلوي درهاي اتاق معبد رسـيدند و در          نفس رابرت لنگدان و مأمور سيمكينز نفس     

لنگـدان مطمـئن    . صداي پيتر بود  . همين لحظه فريادي وحشتناك از داخل شنيده شد       
  . بود

  .فرياد پيتر فريادي مطلقا دردمندانه بود
  !خيلي دير كردم
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صـحنة  . هـا را گرفـت و درهـا را بـاز كـرد             لنگدان بدون توجه به سيمكينز دسـتگيره      
نور، شبح   آنجا، در وسط تاالر كم    . هايش را تثبيت كرد     وحشتناك مقابلش بدترين ترس   

يك رداي سياه به تن داشت      .  بود مردي با سر تراشيده در كنار قربانگاه بزرگ ايستاده        
  .و تيغ بزرگي در دستش بود

 بـاز   اندسـت بـا   قبل از اينكه لنگدان بتواند حركت كند، مرد چاقو را به طرف بدني كه               
  .روي قربانگاه دراز كشيده بود فرود آورد

  .ملخ چشمانش را بسته بود
  .نقص چقدر بي. چقدر زيبا

  . مدن به طرف او، در نور مهتاب درخشيده بـود تيغة باستاني چاقوي آكدا هنگام پايين آ  
هاي دود معطر در اطراف او به سمت باال پيچيده بود و مسيري را براي روحـش                  حلقه

آمـد تـك فريـاد     در حالي كه چاقو فـرود مـي  . شد آماده كرده بود كه به زودي آزاد مي   
  .انداز بود دردمندانة قاتل او هنوز در ميان آن فضاي مقدس طنين

  .    شته به خون قرباني انساني و اشك والدين هستممن آغ
  .ملخ خودش را براي ضربة باشكوه آماده كرد

  .اش فرا رسيده بود لحظة دگرگوني
  . عجيب اينكه هيچ دردي احساس نكرد

اتاق شروع به تكـان خـوردن       . لرزش رعدآساي كركننده و عميقي بدنش را فرا گرفت        
  . ها غرش كردند آسمان.  را كور كردكرد و نور تابناك سفيدي از باال او

  . دانست اتفاق رخ داده است و ملخ مي
  .ريزي كرده بود درست همانطور كه برنامه

لنگدان دويدن به سوي قربانگاه را در حالي كه هليكوپتر در باال پديدار شده بود به ياد                 
ه سمت مردي اين را هم به ياد نداشت كه با دستاني باز به جلو جهيده بود و ب          . نداشت

كه رداي سياه به تن داشت خيز برداشته بود و نوميدانه سعي كرده بود قبل از اينكه او           
  .  بتواند چاقو را براي بار دوم فرود بياورد او را هل بدهد

هايشان به هم برخورد كردند و لنگدان نوري تابناك را ديـد كـه از ميـان نـورگير         بدن
آلود پيتر سالومون را روي  او انتظار داشت بدن خون . داخل شد و قربانگاه را روشن كرد      

فقـط  ... درخشيد اصال خونين نبـود     اي كه در زير نور مي      قربانگاه ببيند، اما سينة برهنه    
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چاقو شكسته كنار او افتاده بود و ظاهرا به جاي گوشـت            . اي از خالكوبي داشت    فرشينه
  .به درون سنگ فرو رفته بود

ياه به تن داشت با هم به زمـين سـنگي سـفت برخـورد               وقتي او و مردي كه رداي س      
كردند، لنگدان برآمدگي بانداژ شدة انتهاي دست راست مرد را ديد و در كمال حيـرت                

  . و سردرگمي متوجه شد كه پيتر سالومون را هل داده است
هاي هليكـوپتر بـه سـمت پـايين          وقتي با هم روي زمين سنگي سر خوردند، نورافكن        

هاي آن عمال ديوار وسيع شيـشه   كوپتر در ارتفاع كم غرشي كرد، و پايه    هلي. تابيده شد 
  . را لمس كرد

در جلوي هليكوپتر، سالحي با ظاهر عجيب چرخيد و از پشت شيشه به پـايين نـشانه                 
نور سرخ ليزر آن از ميان نورگير گذشت و بـر روي زمـين بـه حركـت درآمـد و                     . رفت

  . گرفتمستقيم به سمت لنگدان و سالومون قرار 
  !نه

  . آمد هاي هليكوپتر مي فقط صداي پره... اما تيري از باال شليك نشد
هـاي بـدنش بـه       آوري از انـرژي در ميـان سـلول         لنگدان فقط احساس كرد موج وهم     

پشت سرش، روي صندلي پوست گراز، صداي هيس عجيبـي از           . حركت درآمده است  
. آن به طور ناگهاني سياه شد     او به موقع برگشت و ديد كه صفحة         . لپ تاپ شنيده شد   

  . متأسفانه، آخرين پيامِ قابل رؤيت بسيار واضح بود
  

   تكميل% 100در حال ارسال پيام 
  

  !باال! لعنتي! بكش باال
هايش را روي آخرين سرعت گذاشت و سعي كرد مانع تمـاس              پروانه UH-60خلبان  

انست كه شـش هـزار      د او مي . اي بزرگ شود   هايش با هر قسمتي از نورگير شيشه       پايه
زد پيش از آن داشت تا سر  هايش رو به پايين موج مي    پوند نيروي كششي كه از پروانه     

متأسفانه، شيب هرم زير هليكوپتر به شكل       . آورد حد نقطة شكستن به شيشه فشار مي      
  . شد كرد و مانع بلند شدن او مي مؤثري داشت فشار موتور را به يك سمت منتقل مي

  !اشزودب! برو باال
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نوك هليكوپتر را كج كرد و سعي كرد آن را بلند كند، اما پاية چـپ بـه وسـط شيـشه              
  . اين فقط يك لحظه بود، ولي همان يك لحظه كافي بود. برخورد كرد

هـاي   نورگير بزرگ اتاق معبد با موجي از باد و شيشه تركيد و سـيلي از شيـشه خـرده                  
  . نوك تيز به طرف اتاق پايين سرازير شد

  .باره ون داره ستاره مياز آسم
اهرات تابنـاك را ديـد كـه بـه          اي از جـو    ملخ به درون نور سفيد زيبا خيره شد و پـرده          

خواستند او را در ميان زرق و       گرفتند كه انگار مي    آمدند و طوري سرعت مي     ميسويش  
  . برق خود بپوشانند

  .ناگهان درد بر او چيره شد
  .بر همه جايش

سـينه،  . چاقوهاي تيزي گوشـت نـرم را شـكافتند        . دهنده چاك. كننده سوراخ. سوزناك
درد او را از حالت     . بدنش ناگهان منقبض شد و از درد جمع شد        . ها، صورت  گردن، ران 

 نور سفيد باالي سرش خود. اش خارج كرد و با دهان پر از خونش فريادي كشيد   خلسه
االي سرش معلق مانده     و ناگهان، انگار با جادو، هليكوپتر سياهي در ب         را دگرگون كرد  

كـرد كـه تـا مغـز         هاي غرانش باد سردي را به درون اتاق معبـد روانـه مـي              بود و پره  
هـاي دوردسـت اتـاق       هاي دود معطر را بـه گوشـه        كرد و حلقه   استخوان ملخ نفوذ مي   

  .پراكند مي
ملخ سرش را چرخاند و چاقوي آكدا را ديد كه شكسته روي قربانگاه گرانيتِ پوشـيده                

پيتـر  ... حتي بعد از اين همـه كارهـايي كـه باهـاش كـردم             . ه خرده افتاده بود   از شيش 
  .اون از ريختن خون من امتناع كرد. سالومون چاقو رو منحرف كرد

اين مـصنوع جانـدار     . ملخ با وحشتي عظيم سرش را بلند كرد و به بدن خود نگاه كرد             
  ... ش غـرق در خـون بـود   بـدن . اما پاره پاره شده بـود    . قرار بود پيشكش بزرگ او باشد     

  . هاي بزرگ شيشه از همه جاي گوشتش بيرون زده بود تكه
سرش را دوباره روي قربانگاه گرانيت گذاشـت و بـه فـضاي بـاز داخـل        ملخ به آرامي 

هليكوپتر اكنون رفته بود و به جاي آن يك ماه آرام و زمستاني قـرار               . سقف خيره شد  
  . داشت
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كرد نفس بكشد، تـك و تنهـا         ه به سختي تالش مي    ملخ با چشماني گشاد در حالي ك      
  . روي قربانگاه بزرگ افتاده بود
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  122فصل 
  

  .راز در چگونه مردنه
نه خبري از نور تابناك بـود، و        . دانست كه همه چيز اشتباه از كار درآمده است         ملخ مي 

هـيچ  . هـايش  حتي در چـشم   . بار فقط تاريكي و دردي مشقت    . انگيز نه دريافتي شگفت  
. كـرد  ديد، ولي با اين حال جنـب و جوشـي را در اطـراف خـود حـس مـي                نمي يچيز

يكي از آنها، در كمال تعجب، متعلق به رابـرت         ... صداي آدم ... شد صداهايي شنيده مي  
  اين چطور ممكنه؟. لنگدان بود

ـ خوبـه كاترين حـالش  . اون حالش خوبه«: كرد لنگدان مدام تكرار مي   خـواهرت  . ر، پيت
  ».سالمه

  .بايد مرده باشه. كاترين مرده. نه: ملخ با خود گفت
دانست كه چـشمانش بـاز هـستند يـا نـه، امـا              و حتي نمي   ديد ملخ ديگر جايي را نمي    

ملـخ  . آرامشي ناگهاني بر اتاق معبد حاكم شـد       . شنيد صداي دور شدن هليكوپتر را مي     
انگار كه جـزر و مـد   ...  را احساس كندهاي ماليم ناهموار شدن زمين      توانست ريتم  مي

  .طبيعي دريا توسط طوفاني در حال گسيخته شدن بود
Chao ab ordo.1     

زدند و مصرانه دربارة لپ تاپ و فايـل ويـدئويي بـا           اكنون صداهاي ناآشنايي فرياد مي    
  . خسارت وارد شده. ديگه خيلي ديره: دانست كه ملخ مي. كردند لنگدان صحبت مي

زده مثـل آتـش در حـال         گر اين ويدئو در هر گوشه و كناري از دنياي بهـت           اكنون دي 
 اونايي كه براي پخش كردن دانش از       .كرد پخش شدن بود و آيندة اخوت را ويران مي        

جهل بشر چيزي است كه به رشد هـرج و مـرج            . تر هستن بايد نابود بشن     همه مستعد 
را كه در انتظار ملخ بود تغذيه نبود نور در زمين چيزي است كه ظلمتي         . كرد كمك مي 

  . كرد مي
  .من كارهاي بزرگي انجام دادم، و به زودي به عنوان يه پادشاه پذيرفته ميشم

                                                 
 بي نظمي از نظم.  1
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دانست چه كـسي     مي. سر و صدا به او نزديك شده است        ملخ احساس كرد يك نفر بي     
  . كرد هاي مقدسي را كه به سر تراشيدة پدرش ماليده بود حس مي بوي روغن. است
  امـا  . شـنوي يـا نـه      دونـم صـدام رو مـي       نمـي «:  سالومون در گوش او نجوا كـرد       پيتر
او با انگشتش نقطة مقـدس روي جمجمـة ملـخ را لمـس     » .خوام چيزي رو بدوني   مي
  ».نيستاين كلمة گمشده «. مكث كرد» ...چيزي كه اينجا نوشتي«. كرد

يدي منـو مجـاب     در اين باره بدون هيچ شك و ترد       . البته كه هست  : ملخ با خود گفت   
  . كردي

طبق افسانه، كلمة گمشده با زباني چنان باستاني و سرّي نوشته شده بود كه نوع بشر                 
پيتر افشا كرده بود كه اين زبـان  . نحوة خواندن آن را تقريبا به كلي فراموش كرده بود      

  .ترين زبان روي زمين است اسرارآميز در حقيقت قديمي
  .زبان نمادها

 وجـود داشـت كـه فراتـر از همـة نمادهـاي ديگـر              يك نماد سي،  در اصطالح نمادشنا  
 همـة   شـد   محسوب مي ترين نماد    ترين و جهاني   اين نماد كه قديمي   . كرد حكمراني مي 

آميخت كـه نمايـانگر روشـنگري        هاي باستاني را در يك تصور مجزا و يگانه مي          سنت
روسي، لحظة خداي خورشيد، فتح طالي كيميايي، دانش سنگ كيميا، خلوص رزِ رزيك      

سلطة خورشيد نجومي، و حتي چشم بصيري بود كه بر فراز            چيز بودن،    آفرينش، همه 
  . هرم ناتمام معلق مانده بود

  .سرچشمة همة چيزها. نماد منشأ. سيركومپانكت
ملخ در ابتدا مشكوك بود، اما  . اينها چيزهايي بود كه پيتر لحظاتي پيش به او گفته بود          

ه كرد و متوجه شد كـه تـصوير هـرم مـستقيم بـه تـك نمـاد               بعد دوباره به شبكه نگا    
او بـا بـه     . اي در وسط آن قرار داشـت       اي كه نقطه    دايره -كند سيركومپانكت اشاره مي  

هرم فراماسوني يه نقشه است كه به كلمـة گمـشده           : خاطر آوردن افسانه با خود گفت     
  . گويد ميرسيد كه باالخره پدرش دارد حقيقت را   به نظر مي.كنه اشاره مي

  .ان همة حقايق بزرگ ساده
  .يه نماده... كلمة گمشده يه كلمه نيست

در حالي كـه ايـن      . ملخ مشتاقانه نماد بزرگ سيركومپانكت را روي سر خود نوشته بود          
شـاهكار و پيـشكش   . كرد كرد موجي از قدرت و رضايت در خود احساس مي كار را مي  
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بـراي ايـن كـارش بـه او        . ار او بودنـد   نيروهاي ظلمت اكنون در انتظـ     . من كامل شده  
      ...  قرار بود اين لحظة شكوه و افتخارش باشد. دادند پاداش مي

  .  در آخرين لحظه، همه چيز به طرز وحشتناكي خراب شده بودولي
توانـست آنهـا را    زد كه ملخ به سختي مـي  هايي مي  پيتر هنوز پشت سرش بود و حرف      

اگـه كلمـة    . اي بـرام نذاشـتي     چاره. دروغ گفتم من بهت   «: گفت داشت مي . هضم كند 
  ».فهميدي كردي، نه مي كردم، نه باور مي گمشدة حقيقي رو برات افشا مي

  سيركومپانكت نيست؟... كلمة گمشده
اما عدة خيلي كمي ... حقيقتش اينه كه كلمة گمشده بر همه شناخته است   «: پيتر گفت 

  ».دن تشخيصش مي
  .نداز شدا اين كلمات در ذهن ملخ طنين

. مـوني  تـو نـاقص بـاقي مـي       «: پيتر دستش را به آرامي روي سر ملخ گذاشت و گفت          
بهـت  ... كنم اين رو بدون    ري، خواهش مي   اما هر جا كه مي    . كارت هنوز تكميل نشده   

  ».شد عشق ورزيده مي
به داليلي، لمس ماليم دست پدرش احساس يك كاتاليزور قوي را بـه ملـخ داد كـه                  

ناگهـان احـساس كـرد مـوجي از         . آورد در درون بدنش به وجود مي     واكنشي شيميايي   
  اش بـه حركـت درآمـده اسـت، انگـار كـه تمـام         انرژي سوزان در سرتاسر كالبد مادي 

  . هاي بدنش در حال حل شدن بودند سلول
  .اش از بين رفت در يك آن، تمام درد دنيوي

  .هش  ميشروعداره . دگرگوني
. به الشة يه جسم خونين روي تختة مقدس گرانيت   . كنم دارم از باال به خودم نگاه مي      

  .جانم رو با يه دستي كه براش مونده گرفته پدرم پشت سرم زانو زده و سر بي
  .كنم خشم و گيجي سراسر وجودم رو فرا گرفته احساس مي

و بـا ايـن وجـود پـدرم         ... لحظة انتقامه، لحظة دگرگوني   ... االن لحظة دلسوزي نيست   
كنـه، از اينكـه      اش امتناع مي   كنه، از تكميل وظيفه    ليم شدن امتناع مي   هنوز هم از تس   

  . كنه رنج و خشمش رو از طريق تيغ چاقو به قلب من منتقل كنه امتناع مي
  .در كمند كالبد خاكيم هستم... من اينجا گير افتادم، معلقم

  .هام رو ببنده كشه تا چشم پدرم به آرامي دستي روي صورتم مي
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  .م از كمندم رها شدمكن احساس مي
كنه و دنيـا رو      سو مي  پوشش مواجي در اطرافم ظاهر ميشه، ضخيم ميشه و نور رو كم           

  اي  گيـره و مـن بـه داخـل ورطـه           زمـان يكدفعـه سـرعت مـي       . كنه از نظر پنهان مي   
اينجـا، در ايـن فـضاي پـوچ،         . شـم  ور مي  تر از اونچه تا حاال تصور كردم غوطه        تاريك

نيـرو  . كـنم  نيرويي رو در حال جمع شدن احـساس مـي         ... نومش صداي نجوايي رو مي   
. شـوم و قدرتمنـده    . كنه گيره و منو احاطه مي     تر ميشه و تا درجة موحشي باال مي        قوي

  .تاريك و مقاومت ناپذيره
  .من اينجا تنها نيستم

 با اينحال، به داليلي، وجـودم سرشـار از لـذت            ليو. اين پيروزي منه، پذيرش بزرگمه    
  .كه سرشار از ترسي بيحد و حصرهنيست، بل

  .اين اصال شبيه چيزي نيست كه انتظارش رو داشتم
چرخـه و منـو بـه        نيرو االن به حركت دراومده و با قدرتي مقاومـت ناپـذير دورم مـي              

يكدفعه، بدون هشدار، سياهي خودش رو مثل يه جـانور          . كنه تكه شدن تهديد مي    تكه
  . كشه قابلم قد ميكنه و در م بزرگ ماقبل تاريخي جمع مي

  .با همة ارواح تاريكي كه قبال مردن مواجه شدم
  .زنم بلعه با نهايت وحشت فرياد مي در حالي كه تاريكي داره منو كامال مي
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مطمـئن نبـود   . داخل كليساي ملّي، كشيش گالووي تغيير عجيبي در هوا احساس كرد         

انگار كه يـك    ... مانند به هوا برخاسته است     اي روح  هچرا، اما احساس كرد كه انگار ساي      
  .در جايي بسيار دور و در عين حال همانجا... سنگيني از جا بلند شده است

در اين فكر بود كه چند دقيقه زمان        . تنها پشت ميزش نشسته بود و غرق در تفكر بود         
  .وارن بالمي بود. سپري شده است كه تلفنش زنگ زد

ــرادر فراماســوني ــده اســت«: ش گفــتا ب ــر زن ــرش رو شــنيدم. پيت   . همــين االن خب
  ».حالش خوب ميشه. خواي فورا در جريان قرار بگيري دونستم كه مي مي

  »االن كجاست؟. خدا رو شكر«: گالووي نفسش را بيرون داد و گفت
  .بالمي آنچه را كه بعد از ترك دانشگاه كليسا روي داده بود براي گالووي بازگو كرد

  »تون خوبه؟  همهولي حال«
  .مكث كرد» .اي هست هر چند يه مسئله. در حال خوب شدنيم، بله«: گفت  بالمي

  »خب؟«
  ».فكر كنم لنگدان حلش كرده باشه... هرم فراماسوني«

و «. به نحوي از اين موضوع تعجب نكـرده بـود         . لبخندي بر لبان گالووي نقش بست     
كنه يـا نـه؟ چيـزي رو كـه           فظ مي بگو ببينم، لنگدان فهميد كه هرم راز خودش رو ح         

  »كنه، افشا كرده يا نه؟ افسانه هميشه ادعا كرده افشا مي
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  ».دونم هنوز نمي«
  ».بايد استراحت كني«. خواهد كرد: گالووي با خود گفت

  ». هم همينطورشما«
  .نه، من بايد دعا كنم
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  .هاي اتاق معبد روشن شدند غوقتي در آسانسور باز شد، همة چرا
شد تـا بـرادرش را پيـدا كنـد هنـوز در              كاترين سالومون در حالي كه با شتاب وارد مي        

  هواي اين تـاالر عظـيم سـرد بـود و بـوي بخـور               . كرد پاهاي خود احساس ضعف مي    
   .اي كه به استقبالش آمد او را در جايش ميخكوب كرد صحنه. داد مي

ي يك قربانگـاه سـنگي كوتـاه، جـسد خـونين خـالكوبي       در وسط اين اتاق مجلل، رو    
در باال سوراخ بزرگي . هاي شيشه سوراخ سوراخ شده بود اي افتاده بود كه با خرده كرده

  .ها باز بود رو به آسمان
 كاترين بالفاصله نگاهش را از اين صحنه برگرفت و چشمانش بـه دنبـال               .خداي من 
 سـاتو   مديردر حالي كه با لنگدان و       . دا كرد برادرش را در آن سوي اتاق پي      . پيتر گشت 

  .كرد كرد پزشكي به وضعيتش رسيدگي مي صحبت مي
  »!پيتر! پيتر«: كاترين به طرفش دويد و فرياد زد

فورا بلند شد و بـه سـمت او         . اي مملو از آسايش خاطر به او نگاه كرد         برادرش با قيافه  
رنگ پوشيده بود كه يـك نفـر        يك پيراهن سفيد ساده و يك شلوار راحتي تيره          . رفت

دست راستش در يك آتـل بـود و         . احتماال از دفترش در طبقة پايين برايش آورده بود        
آنها با ماليمت و با حالتي ناجور يكديگر را در آغوش گرفتند، اما كاترين زيـاد متوجـه            

احساس آرامش آشنايي مثل يك پيله او را در برگرفت، همانطور كه            . اين موضوع نشد  
گرفـت ايـن     شه، حتي در دوران كودكيشان كه برادر بزرگترش او را در آغوش مي            همي

  .داد احساس به او دست مي
  . آنها در سكوت يكديگر را در آغوش گرفتند
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او را رها كـرد  » واقعا؟... حالت خوبه؟ منظورم اينه كه  «: سرانجام كاترين به نجوا گفت    
دوبـاره  . نها قرار داشـت نگـاه كـرد       و به آتل و بانداژي كه زماني دست راستش جاي آ          

  » .خيلي خيلي متأسفم«. اشك در چشمانش جمع شد
جـسم  «: اي باال انداخت و گفت     پيتر طوري كه انگار برايش اهميتي نداشته باشد شانه        

  ».مهم اينه كه تو حالت خوبه. مونه بدن تا ابد باقي نمي. فاني
ه كرد و او را به ياد همة داليلي كه          دالنة پيتر احساسات كاترين را برانگيخت      پاسخ زنده 

كاترين دسـتي بـه سـر او كـشيد و قيـود ناشكـستني               . داشت انداخت  او را دوست مي   
  .هايشان جاري بود احساس كرد خانواده و خون مشتركي را كه در رگ

جسد .  هم در اتاق حضور دارد     سوميدانست كه امشب سالومون      او در كمال تأسف مي    
به خـود لرزيـد و سـعي كـرد تـصوير            . ترين را به خود جلب كرد     روي قربانگاه نگاه كا   

  . هايي را كه ديده بود از ذهن خارج كند عكس
همـدردي و شـفقتي     . به طرف ديگري نگاه كرد و چشمش به چشمان لنگـدان افتـاد            

دانـست   عميق و هوشمندانه در آنها وجود داشت، انگار كه لنگدان به نحوي دقيقا مـي              
احساساتي خام وجـود كـاترين را فـرا         . دونه پيتر مي . كند كر مي كاترين به چه چيزي ف    

احـساس كـرد بـدن بـرادرش مثـل بـدن            .  آسايش خاطر، دلسوزي، يأس    -گرفته بود 
  .اين چيزي بود كه در تمام عمرش نديده بود. كودكي شروع به لرزيدن كرده است

  ».بهش فكر نكن. چيزي نيست. بهش فكر نكن«: نجوا كرد
  .تر شد عميقلرزش بدن پيتر 

پيتـر،  «. كاترين دوباره او را در آغوش گرفت و با ماليمت به پشت سرش دست كشيد    
ـ  اما االن من در كنار تـو     .  در كنار من بودي    هميشه... ي بودي ا   آدم قوي  هميشهتو   . مئ

  ».من همينجام. چيزي نيست
ر زار روي   و پيتر سالومون بزرگ زا    ... كاترين به آرامي سر او را روي شانة خود گذاشت         

  . شانة او گريه كرد
  . ساتو كنار رفت تا تماسي را جواب بدهدمدير

  . خوب بودخبرهاي او براي تغيير اوضاع. ودنوال كي ب
مطمئـنم  . اي از پخش شدن ويدئو نيـست، خـانم       هنوز نشانه «: با لحن اميدواري گفت   

  ».فكر كنم متوقفش كرديد. ديديم شد تا حاال چيزي مي اگه پخش مي

www.mybook.ir



 

 

 : به لپ تاپي كه لنگدان تكميل ارسال آن را ديده بود نگاهي كرد و با خود گفـت              ساتو
  .خطر از بيخ گوشمون گذشت. ازت ممنونم، نوال

هاي آشغال را چك كرده بود و        گشت سطل  به پيشنهاد نوال، مأموري كه عمارت را مي       
داشتن شمارة نوال با . بسته بندي يك مودم سلولي تازه خريداري شده را پيدا كرده بود       

هاي خدمات  هاي همساز، پهناي باندها، و شبكه دقيق مدل آن توانسته بود به فرستنده    
 يعنـي فرسـتندة     -ترين گره دسترسـي لـپ تـاپ را ايزولـه كنـد             رجوع كند و محتمل   

  . تر از معبد ، سه بلوك آن طرف1كوچكي در نبش خيابان شانزدهم و ُكرُكران
در راه رسـيدن بـه      . راي ساتو در هليكوپتر بازگو كـرد      نوال بالفاصله اين اطالعات را ب     

خانة معبد، خلبان با اجراي يك پرواز در ارتفاع پـست گـره را بـا جريـاني از تشعـشع                     
الكترومغناطيسي پالس كرده بود و تنهـا چنـد ثانيـه قبـل از اينكـه لـپ تـاپ ارسـال               

  . اطالعات را تكميل كند آن را از روي خط خارج كرده بود
وظيفة خـودت رو    . حاال برو يه كم بخواب    . امشب كار بزرگي انجام دادي    «: ساتو گفت 

  ».انجام دادي
  .نوال مردد ماند» .متشكرم، خانم«
  »خواستي بگي؟ اي مي چيز ديگه«

. كـرد كـه حـرف بزنـد يـا نـه            نوال مدتي طوالني ساكت ماند و ظاهرا داشت فكر مي         
  ».بتون به خيرش. چيزي نيست كه نشه تا فردا منتظرش موند، خانم«
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Corcoran   
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در سكوتِ دستشويي مجللي در طبقة همكف خانة معبد، رابرت لنگدان داخل يك وان  

سـو،   حتـي در آن نـور كـم   .  آب گرم ريخت و در آينه به خـود نگـاه كـرد   ، كاشي شده 
  .رمق است رسيد كه انگار كامال خسته و بي اش طوري به نظر مي قيافه

تـر شـده بـود و بـه جـز وسـايل              اش بود، ولي اكنـون سـبك        شانه كيفش دوباره روي  
آمـدن  . اش گرفـت   خنـده . اش و چند تا يادداشت سخنرانيِ مچاله خـالي بـود           شخصي

سي براي انجام يك سـخنراني كمـي از آنچـه پيـشبيني كـرده بـود                  .امشبش به دي  
  . تر از كار درآمده بود كننده خسته

  .طر چيزهاي زيادي سپاسگزار باشدبايست به خا با اين وجود لنگدان مي
  .پيتر زنده است

     .ويدئو هم متوقف شد
اي گرفتـه    كم احساس كرد جـان تـازه       وقتي چند مشت آب به صورت خود پاشيد، كم        

و ... هنوز همه جا تار بود، اما آدرنالين بدنش سرانجام در حال پخش شـدن بـود               . است
نكـه دسـتانش را خـشك كـرد بـه      بعد از اي. كرد دوباره خودش شده است   احساس مي 

  .ساعت ميكي ماوسش نگاه كرد
  .خداي من، دير شده

لنگدان از دستشويي خارج شد و راهش را در امتداد ديـوار خميـدة تـاالر افتخـار كـج                    
رئـيس  ... هـاي بـزرگ   هـايي از فراماسـون    گذرگاهي با طاقي زيبـا، كـه نقاشـي     -كرد

هاي بـانفوذ بـه رديـف در آن          مريكاييجمهورهاي آمريكا، بشردوستان، نوابغ، و ساير آ      
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 مكث كرد و سعي كرد    1ترومن. در كنار نقاشي رنگ و روغني از هري اس        . قرار داشت 
اين مرد را در حال پشت سـر گذاشـتن مناسـك و تـشريفات و مطالعـاتي كـه بـراي                      

  .فراماسون شدن الزامي بود مجسم كند
  .ي همة مابرا. بينيم هست يه دنياي مخفي پشت اين دنيايي كه مي

  ».در رفتي«: صدايي از پايين راهرو گفت
  .   لنگدان برگشت

اش ناگهـان    با وجود آن همه اتفاقاتي كه امشب برايش افتاده بـود چهـره            . كاترين بود 
  .اش را بازيافته بود تابناك شده بود و انگار كه جواني

  »حالش چطوره؟«: لنگدان با خستگي لبخند زد و گفت
تونم ازت تـشكر     چطور مي «. او را در آغوش گرفت       و به گرمي   كاترين به طرفش آمد   

  »كنم؟
  »دوني كه من هيچ كاري نكردم، درسته؟ مي«: لنگدان خنديد و گفت

لنگدان را  » ...پيتر حالش خوب ميشه   «. كاترين تا مدتي طوالني او را در آغوش گرفت        
يـه  ... ني بهم گفت  و همين االن يه چيز باورنكرد     «. رها كرد و به چشمان او نگاه كرد       

چند لحظه ديگه   . بايد خودم برم ببينم   «. لرزيد صدايش از هيجان مي   » .آور شگفتچيز  
  ».گردم برمي

  »چي؟ كجا ميري؟«
  ».توي كتابخونه منتظره. تنها... خواد با تو صحبت كنه فعال پيتر مي. زود ميام«
  »نگفت چرا؟«

خـودت كـه پيتـر و       «.  داد كاترين با دهان خنديد و سرش را به عالمت منفـي تكـان            
  ».شناسي رازهاش رو مي

  »-ولي«
  ».بينمت چند لحظه ديگه مي«

  .سپس از آنجا رفت
كرد به اندازة كافي براي امشب راز شنيده         احساس مي . لنگدان آهي به سنگيني كشيد    

 از جملـه هـرم فراماسـوني و كلمـة           -جوابي باقي مانده بودنـد     البته سؤاالت بي  . است
                                                 

1  .Harry S. Truman) 1972-1884 (سي و سومين رئيس جمهور آمريكا  
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هـا، اگـر اصـال پاسـخي در كـار بـود، بـراي او         كرد كه پاسخ اس مي اما احس  -گمشده
  .نه به عنوان يه غير فراماسون. نيستند

اش را جمع كرد و بـه طـرف كتابخانـة فراماسـوني راه               لنگدان تمام انرژي باقي مانده    
وقتي رسيد، پيتر تك و تنها پشت ميزي نشسته بود و هـرم فراماسـوني هـم در                 . افتاد

  .اشتمقابلش قرار د
خـوام يـه كلمـه باهـات حـرف           رابرت؟ مي «. پيتر لبخند زد و براي او دست تكان داد        

  ».بزنم
  ».اش گمشدهآره، از نوع «: لنگدان با نيشخندي گفت
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  126فصل 
  

  سي بـه شـمار    .ترين سالن مطالعة دي اي كه در خانة معبد قرار داشت قديمي     كتابخانه
 زيبايش با بيش از ربع ميليون جلد كتاب، شامل نـسخة نـادري از               هاي قفسه. رفت مي

عالوه بر اين، كتابخانه جـواهرات      .  پر شده بود   1آهيمان رزون، رازهاي يك برادر آماده     
كـه بـه دسـت بنجـامين        را  هاي تشريفاتي، و حتي كتـابي        فراماسوني گرانبها، مصنوع  

ل، گنجينة مورد عالقة لنگـدان      بهرحا. گذاشت فرانكلين نوشته شده بود به نمايش مي      
  .شد در اين كتابخانه چيزي بود كه كمتر كسي متوجه آن مي

  .خطاي ديد
ها پيش سالومون به او نشان داده بود كه از يك نقطة ديد مناسب، ميـز و چـراغ                     سال

مثـل يـك هـرم و    ... كننـد  مطالعة كتابخانه يك خطاي ديد غيرقابل اشتباه ايجاد مـي   
گفت كه هميشه معتقد بوده اين خطاي ديـد بـا            سالومون مي . اكسرپوش طاليي تابن  

كند كه اگر رازهاي فراماسـونري از منظـري مناسـب ديـده       زباني يادآوري مي   زبان بي 
  . شوند براي هر كسي كامال قابل رؤيت هستند

لنگـدان اكنـون   . بهرحال، امشب رازهاي فراماسوني از همه جهت ظـاهر شـده بودنـد          
  .  پيتر سالومون و هرم فراماسوني نشستمندارجروبروي استاد 

كني، رابـرت، افـسانه    اي كه تو بهش اشاره مي   »كلمه«اون  «. زد پيتر داشت لبخند مي   
  ».واقعيت داره. نيست

  »اين چطور ممكنه؟. فهمم نمي... ولي«: اي به او خيره شد و بعد گفت لنگدان لحظه
  »كجاش برات غيرقابل قبوله؟«

                                                 
1  .Ahiman Rezonاستاني انگلستان نوشته شد كتاب اساسنامه اي كه توسط لورنس درموت براي لژ بزرگ ب. 
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  كاويـد   اي از شـوخي مـي      اش را براي يـافتن نـشانه       ست قديمي لنگدان كه چشمان دو   
 واقعـي و قـدرت    ... واقعيـه گي كلمـة گمـشده       يعني مي «! اش همه: خواست بگويد  مي

  »داره؟
اين توانايي رو داره كه با افشاي رازهاي باستاني نوع بـشر            . قدرتي عظيم «: پيتر گفت 

  ».رو دگرگون كنه
  »-؟ پيتر، من كه باورم نميشه يه كلمهلمهكيه «: لنگدان او را به چالش كشيد

  ». خواهي كردباور«: گفت  پيتر به آرامي
  .لنگدان در سكوت به او خيره شد

ها پيـشگويي   دوني سال همونطور كه مي«. سالومون بلند شد و شروع به قدم زدن كرد      
روزي كه از خاك بيرون    ... شده كه يه روزي مياد كه كلمة گمشده دوباره كشف ميشه          

»                                                  .يابه اش دست مي و نوع بشر يك بار ديگه به قدرت فراموش شده... يادم
گرچه خيلي از افراد آپوكاليپس را      . لنگدان به ياد سخنراني پيتر دربارة آپوكاليپس افتاد       

اللفظي بـر    ه به طور تحت   كردند، اين كلم   بار دنيا تفسير مي    سهوا به عنوان پايان فاجعه    
. كرد كه توسط پيشينيان پيشگويي شـده بـود         دانش بزرگي داللت مي   » آشكارسازي«

توانست تصور كنـد كـه چنـين تغييـر           با اين همه، لنگدان نمي    . عصر روشنگري آينده  
پيتر به هـرم سـنگي كـه در كنـار سـرپوش             .  به انجام برسد   كلمهتوسط يك     عظيمي
سـمبولون  . هـرم فراماسـوني  «: داشـت اشـاره كـرد و گفـت    اش روي ميز قرار   طاليي
سرپوش طاليي را با احترام بلند كـرد و آن        » .امشب يكپارچه و كامل ميشه    . اي افسانه

  .قطعه طالي سنگين با صداي كليكي جا افتاد. روي هرم گذاشت
هـرم فراماسـوني رو     . دوست من، تو امشب كاري رو كردي كه تا حاال انجام نـشده            «

  ». رو آشكار كردياين كردي، همة رمزهاش رو كشف كردي، و در آخر، همگذاري
لنگدان شبكة نمادهايي را كه . سالومون يك ورقة كاغذ آورد و آن را روي ميز قرار داد         

آن را به طور مختصر     . با استفاده از مربع مرتبه هشت فرانكلين چيده شده بود شناخت          
  . در اتاق معبد بررسي كرده بود

هر چي باشه تـو     . توني اين آراية نمادها رو بخوني      كنجكاوم بدونم كه مي    «:پيتر گفت 
  ».متخصصي

  .لنگدان به شبكه نگاه كرد
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  ...هردوم، سيركومپانكت، هرم، پلكان
  

  
  
  

بينـي، ايـن يـه پيكتـوگرام         خب، پيتر، همونطور كه مـي     «: لنگدان آهي كشيد و گفت    
  ».ه استعاري و نمادينهبه وضوح زبانش به جاي اينكه واقعي باش. مجازيه

خيلي خب، بهم بگو    ... يه سؤال ساده از يه نمادشناس بپرس      «: سالومون با خنده گفت   
  ».بيني چي مي

خـب، قـبال    «. لنگدان صفحه را به طرف خودش كشيد      و بدونه؟   خواد اين  پيتر واقعا مي  
ه يه بينم اين شبك  به زبان ساده بگم كه تا اونجايي كه من مي          ش نگاه كردم، و   هم به 

  ». كه آسمون و زمين رو نشون ميدهتصويره
  »جدي؟«: پيتر با تعجب ابروهايش را باال انداخت و گفت

 كه مـن بـه      -»خانة مقدس  «- رو داريم  Heredomما در باالي تصوير كلمة      . البته«
  ».كنم يا آسمون تفسيرش مي... عنوان خانة خدا

  ».خب«
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ر داره داللـت بـر ايـن داره كـه بقيـة              قـرا  هـردوم  رو به پاييني هم كه بعد از         پيكان«
چـشمان  » .زمـين ... كه ميشه ... قلمروي آسمان قرار گرفته    زيرپيكتوگرام به وضوح در     

 هـرم  زيـر دو رديـف آخـر، اونـايي كـه     «. لنگدان اكنون به پايين شبكه حركت كردند    
ايـن  . تـرينِ همـة قلمروهـا     پـست -Terra firma -هـستن، نمايـانگر خـود زميـنن    

 باستاني هستن، كه نمايانگر مذهب       فلكي تر دربردارندة دوازده صورت    تقلمروهاي پس 
ها نگاه كردن و دست خدا رو در حركـت           ان كه به آسمون    هايي ازلي اولين ارواح انسان   

  ».ها ديدن ها و سياره ستاره
خيلي خـب، ديگـه   «. اش را جلوتر كشيد و با دقت به شبكه نگاه كرد           سالومون صندلي 

  »چي؟
  در يكـي از مبـاني علـم نجـوم، هـرم بـزرگ از روي زمـين قـد                    «: مـه داد  لنگدان ادا 

ايـن نمـاد    . نماد ماندگار دانش گمـشده    ... يابه و به سمت آسمون امتداد مي     ... كشه مي
مـصري، فيثـاغورثي، بـودايي، هنـدو،        ... ها و مذاهب تاريخـه     مملو از بزرگترين فلسفه   

شـن، در هـم       سمت باال روان مي    همه به ... مسيحي، و غيره و غيره    -اسالمي، يهودي 
و ... دن كننـدة هـرم عبـور مـي        شن، و خودشون رو از ميان مدخل دگرگـون         ادغام مي 

. مكـث كـرد   » .شـن  باالخره در اونجا به يك فلسفة بشري واحد و يكپارچه تبديل مي           
ي ا  كه توسط نماد باستاني   ... منظر جهاني مشتركي از خدا    ... يه هشياري جهاني واحد   «

  ».شه الي سرپوش معلقه نشان داده ميكه در با
  ».يه نماد جهاني براي خدا. سيركومپانكت«: پيتر گفت

 خـداي  - چيـز بـوده   همـه  مـردم    همـة در طول تاريخ، سيركومپانكت بـراي       . درسته«
ــيد  ــشم  »را«خورش ــايي، چ ــالي كيمي ــصير، ط ــار  ب ــل از انفج ــي قب ــة تكينگ   ، نقط

  »-،1بزرگ
  ».معمار بزرگ جهان«

حدس زد كه احتماال پيتر با اسـتفاده از همـين           . ت تأييد سر تكان داد    لنگدان به عالم  
بـه ملـخ    استدالل در اتاق معبد اين ايده را كـه سـيركومپانكت كلمـة گمـشده اسـت                  

  .  استقبوالنده
  »و باالخره؟ پلكان چي؟«: پيتر پرسيد

                                                 
  . انفجاري كه باعث به وجود آمدن جهان هستي شد) Big Bang(انفجار بزرگ يا مهبانگ .  1
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ـ       «: هاي زير هرم نگاه كرد و گفت       لنگدان به تصوير پله    ل پيتر، مطمئنم كه تو هـم مث
كه از تـاريكي زمينـي      ... دوني كه اين نشان دهندة پلكان مارپيچ فراماسونريه        همه مي 

يا مثل ستون فقـرات     ... بان يعقوب كه به آسمون ميره     دمثل نر ... به درون نور راه داره    
در «: مكثي كرد و ادامـه داد     » .كنه كه جسم فاني انسان رو به ذهن ابديش متصل مي         

هستن و   رسه كه تركيبي از الهي، فراماسوني، و علمي       ظر مي مورد بقية نمادها هم به ن     
  ».كنند همه در محافظت در رازهاي باستاني به هم كمك مي

مطمئنـا  . تفـسير زيبـايي بـود، پروفـسور       «: اش كشيد و گفـت     سالومون دستي به چانه   
ر برقي از رمز و راز د» ...موافقم كه ممكنه اين شبكه به عنوان تمثيل خونده بشه، ولي

داسـتاني  . اين مجموعة نمادها يه داستان ديگه رو هم ميگـه «. درخشيد  ميچشمان او 
  ».تره كه خيلي آشكاركننده

  »جدي؟«
ساعاتي پيش توي اتاق معبد، وقتي      «. سالومون دوباره دور ميز شروع به قدم زدن كرد        

مثيـل  ميرم، به شبكه نگاه كردم، و يه جورايي نگـاهم از اسـتعاره و ت   كردم مي  فكر مي 
مكثـي كـرد و   » .، و وارد قلب چيزي شد كه اين نمادها دارن بـه مـا مـيگن             عبور كرد 

 جايي رو كه كلمة گمشده مـدفون        دقيقااين شبكه   «. يكدفعه به سمت لنگدان چرخيد    
    ».كنه شده افشا مي

اش جـا بـه جـا شـد و      قـراري در صـندلي   لنگدان با بي» باز برگشتيم سر نقطة اول؟  «
  . سيد كه آسيب روحي آن شب پيتر را گيج و گمگشته كرده باشدناگهان از اين تر

 يه نقشة   -رابرت، افسانه هميشه هرم فراماسوني رو به عنوان يه نقشه توصيف كرده           «
تونه فرد شايسته رو بـه سـوي مكـان مخفـي كلمـة          اي كه مي    نقشه -بسيار مشخص 

بهـت  «: تسـالومون بـا انگـشت روي شـبكة نمادهـا زد و گفـ         » .گمشده هدايت كنه  
نمـودار  . نقـشه يه  ... دقيقا همون چيزي هستن كه افسانه ميگه      اينا  دم كه    اطمينان مي 

گه پلكاني رو كه به سوي كلمة گمشده منتهي ميشه دقيقا كجا  مشخصي كه به ما مي    
  » .پيدا كنيم

حتي اگه افسانة هرم فراماسوني رو باور داشـته         «: اي عصبي كرد و گفت     لنگدان خنده 
اصـال شـبيه يـه نقـشه     . ش كـن نگـا . تونه يه نقشه باشه    شبكة نمادها نمي  باشم، اين   

  ».نيست
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 در  كوچيكگاهي اوقات تنها چيزي كه نيازه، يه تغيير         «: سالومون لبخندي زد و گفت    
  ».اي ديد ديدگاهه تا بشه چيز آشنايي رو در نور كامال تازه

  .اي نديد لنگدان دوباره نگاه كرد اما چيز تازه
ذارن،   مـي  ها سـنگ گوشـه رو     وقتي فراماسون . بذار يه سؤالي ازت بپرسم    «: پيتر گفت 

  »ذاريم؟ دوني چرا اونا رو در گوشة شمال شرقي ساختمون مي مي
ايـن  . تـابن  البته، چون اولين پرتوهاي نور صبحگاهي به گوشـة شـمال شـرقي مـي              «

  ».نمادي از قدرت معماري براي صعود از زمين به درون نوره
» . دنبال اولين پرتوهاي نور بگـردي      اونجاپس شايد بهتر باشه در      . رستهد«: پيتر گفت 

  ».گوشة شمال شرقي«: به شبكه اشاره كرد و گفت
لنگدان چشمانش را روي صفحه برگرداند و نگـاهش را بـه بـاالي سـمت راسـت يـا          

  . شمال شرقي حركت داد
كـه  «. ن را بفهمـد و سعي كرد منظور سالومو  » ...يه پيكان رو به پايين    «: لنگدان گفت 

  ». هردومزير... يعني
ايـن شـبكه يـه مـاز اسـتعاري          . فكر كن .  نيست زيرنه، رابرت،   «: سالومون جواب داد  

كنـه    اشـاره مـي  پـايين و روي يه نقشه، پيكان راهنمايي كه به        . يه نقشه است  . نيست
  »-يعني

  »!جنوب«: زده فرياد زد لنگدان حيرت
روي ! به سمت جنـوب ! دقيقا«: زد جواب داد ميسالومون كه اكنون با هيجان نيشخند    

اي براي آسمون نيـست،      عالوه بر اين، كلمة هردوم استعاره     .  ميشه جنوب  پاييننقشه،  
  ».اسم يه مكان جغرافياييه

  سـمت جنـوب ايـن سـاختمون اشـاره          ... گـي ايـن نقـشه بـه        خانة معبد؟ يعني مـي    «
  »كنه؟ مي

  ». باالخره طلوع كردنور! ستايش خدا را«: سالومون با خنده گفت
حتي اگه حق با تو باشه، سمت جنوب ... ولي، پيتر«. لنگدان با دقت به شبكه نگاه كرد    

ي كه بيش از بيست و چهار هزار        ا   در طول جغرافيايي   هر جايي تونه   اين ساختمون مي  
  ».مايل طولشه باشه
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 گمـشده تـوي    كنه كلمـة   گيري، كه ادعا مي    تو داري افسانه رو ناديده مي     . نه، رابرت «
كنه كه يه    ضمنا، افسانه ادعا مي   . كنه سي مدفون شده كه اساسا خط رو كوتاه مي        .دي

و اينكه اين سنگ با پيامي بـه يـه زبـان            ... سنگ بزرگ روي دهانة پلكان قرار گرفته      
خـواد   اي باشـه كـه مـي        براي فـرد شايـسته     عالمتتا يه جور    ... باستاني حكاكي شده  

  ».پيداش كنه
سي را   .جدي گرفتن اين موضوع دچار مشكل شده بود و از آنجايي كه دي            لنگدان در   

شناخت تا بتواند آنچه را در سمت جنوب مكان فعلي آنها بـود مجـسم                زياد خوب نمي  
اي روي يك پلكان مدفون وجـود   كند، يقين داشت كه هيچ سنگ بزرگ حكاكي شده    

  . ندارد
بـا  » .سـت جلـوي چـشمته     پيامي كه روي سنگ حك شـده همينجـا در         «: پيتر گفت 

تـو  !  حكاكيـه، رابـرت    ايـن «: انگشت روي رديف سوم شبكة مقابل لنگدان زد و گفت         
  »!معما رو حل كردي

  .لنگدان مات و مبهوت به هفت نماد نگاه كرد
  

  
  
  

  دانست اين هفت نمـاد نـاهمخوان چـه مفهـومي            لنگدان به هيچوجه نمي   حل كردم؟   
كه در هيج جـايي هـم از پايتخـت كـشور حـك              توانند داشته باشند و مطمئن بود        مي

  .پيكري در باالي يك پلكان به خصوص روي سنگ غول... اند نشده
من از هـيچ سـنگي      . كنه  اين اصال چطور موضوع رو روشن مي       دونم پيتر، نمي «: گفت

  ».پيام حكاكي شده باشه خبر ندارم... كه با اين
نـارش رد شـدي و هيچوقـت        از ك «: سالومون دستش را روي شانة او گذاشت و گفت        

و . درست جلـوي چـشممون پنهـان شـده        مثل خود رازها    .  ديديمش همهما  . نديديش
امشب من وقتي اين هفت نماد رو ديدم، در يك آن متوجه شدم كـه افـسانه حقيقـت         
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و در تـه پلكـان درازي زيـر يـه سـنگ      ... شدهسي مدفون   .كلمة گمشده در دي   . داره
  ».گرفتهحكاكي شده قرار 

  .ان كه سردرگم شده بود ساكت ماندلنگد
  ».رابرت، من معتقدم كه تو امشب اين حق رو به دست آوردي كه حقيقت رو بدوني«

خواي به مـن     مي«. لنگدان به پيتر خيره شد و سعي كرد آنچه را شنيده بود هضم كند             
  »بگي كلمة گمشده كجا مدفون شده؟
  ».نشون بدمبهت خوام  نه، مي«: سالومون با لبخندي بلند شد و گفت

. ه بـود  نشـست  در صندلي عقب اسـكاالد كنـار پيتـر سـالومون            پنج دقيقه بعد، لنگدان     
  .سيمكينز پشت فرمان نشست و ساتو هم از آنسوي پاركينگ به طرف آنها آمد

آقـاي سـالومون؟ همـين      «:  ساتو وقتي به آنها رسيد سيگاري روشن كرد و گفت          مدير
  ».گرفتماالن تماسي رو كه درخواست كردي 

  »؟خب«: پيتر از ميان پنجرة بازش گفت
  ».البته مختصر. بهشون دستور دادم بهتون دسترسي بدن«
  ».متشكرم«

بايـد بگـم كـه درخواسـت بـسيار        «: اي كنجكاو به او نگاه كـرد و گفـت          ساتو با قيافه  
  ».غيرمعموليه

  .سالومون به شكلي مبهم شانه باال انداخت
  .به طرف پنجرة سمت لنگدان رفت و روي شيشه زدساتو موضوع را ناديده گرفت و 

  .لنگدان پنجره را پايين آورد
پروفسور، كمـك امـشبت، هـر    «: ساتو با لحني كه اثري از صميميت در آن نبود گفت    

» . ازت متـشكرم   و از اين بابـت    . ..ميلي بود، براي موفقيت ما بسيار مهم بود        چند با بي  
هر چند بايـد يـه نـصيحت      «. اري فوت كرد  پك عميقي به سيگارش زد و آن را به كن         

 بهت گفت با يه بحران امنيت CIA ارشد مديردفعة بعدي كه يه .  بكنمبهت كوچيك
  ».مزخرفات كمبريج رو ول كن«. در چشمانش درخشيد  برق شومي» ...ملّي مواجهه

  اينوئه ساتو پيش از آن برگشته بـود        مديرلنگدان دهانش را باز كرد كه حرف بزند، اما          
  .و به طرف هليكوپتر منتظري در آن سوي پاركينگ راه افتاده بود
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آقـايون  «: اش نگاهي به عقب انداخت و گفـت  اي جدي از روي شانه     سيمكينز با قيافه  
  »ايد؟ آماده

يك تكه پارچـة تيـرة      » .در واقع، فقط يه لحظه ديگه بايد صبر كني        «: سالومون گفت 
وام قبل از اينكـه جـايي   خ رابرت، مي«. ن دادكوچك و تا شده درآورد و آن را به لنگدا        

  ».و بپوشيبريم اين
وقتـي آن را بـاز كـرد        . مخمل سياه بـود   . لنگدان با حالتي متحير پارچه را بررسي كرد       

وارد  بند سـنتي يـك تـازه     چشم-بند فراماسوني در دست دارد متوجه شد كه يك چشم    
  اين ديگه واسه چيه؟. درجه سه
  ».ريم م نبيني داريم كجا ميد ترجيح مي«: پيتر گفت

  »خواي براي اين مسافت چشمام رو ببندي؟ مي«: لنگدان رو به پيتر كرد و گفت
  ».قوانين من. راز من«: سالومون با نيشخندي گفت
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  127فصل 
  

نوال كي در حالي كـه     . وزيد  در النگلي مي   CIAنسيم خنكي در بيرون مقر فرماندهي       
هـا از ميـان محوطـة        يد به همراه ريك پريش متخصص امنيت سيستم       لرز از سرما مي  

  . مركزي اداره كه با نور مهتاب روشن بود گذشت
  بره؟  ريك داره منو كجا مي

  قـراري   خدا را شكر بحران پخش شدن ويدئو دفع شده بود، اما نوال هنوز احساس بـي               
از بـاقي مانـده      همچنان يك ر   CIAفايل ويرايش شدة روي پارتيشن رئيس       . كرد مي

ساتو فردا صبح او را مورد سؤال و جواب قـرار           . داد بود، و فكر آن مدام او را عذاب مي        
سرانجام به ريك   . خواست از جريان همة حقايق قرار بگيرد       داد و از اين رو نوال مي       مي

  . پريش زنگ زده و از او درخواست كمك كرده بود
  رفـت   شـناخته در خـارج از اداره مـي        اكنون همچنانكه به همـراه ريـك بـه مكـاني نا           

  : كندبيرونهاي عجيب را از ذهنش  توانست اين عبارت نمي
... كنـه، مختـصات   سي، اشـاره مـي  .جايي در واشنگتن دي... مكان زيرزميني سرّي كه  

ده كـه هـرم دربردارنـدة پيامـدهاي          هشدار مـي  ... مدخل باستاني رو آشكار كرد كه به      
  ...كي شده رو كشف رمز كننداين سمبولون حكا... خطرناكي

من و تو موافقيم كـه هكـري كـه اون كلمـات     «: رفتند پريش گفت   همچنانكه راه مي  
  ».كليدي رو جستجو كرده قطعا دنبال اطالعاتي راجع به هرم فراماسوني بوده

  .مشخصه: نوال با خود گفت
 خورده  بهرحال معلوم ميشه كه اين هكر به موضوعي راجع به رازهاي فراماسوني بر            «

  ».كنم انتظارش رو نداشته كه فكر مي
  »منظورت چيه؟«
هاي داخلي رو بـراي كارمنـدان         يه فروم بحث   CIAدوني كه چطور رئيس      نوال، مي «

هاشون راجع به همه جـور موضـوعي رو بـا هـم در               كنه تا اونجا ايده    اداره حمايت مي  
  »ميان بذارن؟
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كردنـد تـا بـه صـورت         اداره فراهم مي  ها يك مكان امن براي كاركنان         فروم» .البته«
 نـوعي مـدخل   CIAآنالين دربارة موضوعات مختلفي با هم گفتگو كنند و به رئـيس     

  .مجازي براي دسترسي به كاركنانش ارائه بدهد
گيرن، امـا بـراي فـراهم كـردن          هاي رئيس روي پارتيشن خصوصيش قرار مي        فروم«

 فـايروال محرمانـة رئـيس       از رجخادسترسي براي كاركناني از همة سطوح صالحيت،        
  » .قرار گرفتن

منظـورت از ايـن     «: وقتي از نبشي در نزديكي كافه ترياي اداره پيچيدند نـوال پرسـيد            
  »ها چيه؟ حرف

  ».اون«. پريش به ميان تاريكي اشاره كرد» ...يه كالم«
 در آنسوي ميدان روبروي آنها مجسمة فلزي بزرگي در زير نـور           . نوال به جلو نگاه كرد    

  . درخشيد مهتاب مي
داد، اين مجسمه كه     اي كه بيش از پانصد قطعه اثر هنري اصل در خود جا مي             در اداره 

 كـه در زبـان      كريپتـوس . رفت ترين آنها به شمار مي       معروف بود معروف   1كريپتوسبه  
 بـود و اينجـا در   2بود اثر هنرمند آمريكـايي جيمـز سـنبورن   » مخفي«يوناني به معني  

CIAفسانه تبديل شده بود به يك ا.  
 شكل تشكيل شده بـود كـه ماننـد يـك ديـوار فلـزي                Sاين اثر از يك صفحة مسي       

نزديك به دو هزار حرف روي سطح وسـيع ايـن           . اش قرار گرفته بود    اي روي لبه   حلقه
انگـار كـه    . اي چيده شده بودنـد     كننده كه به شكل رمز گمراه    ... ديوار حكاكي شده بود   

شمار ديگري هـم بـا دقـت در          اي بي  معمايي نبود، عناصر مجسمه   اين به اندازة كافي     
هاي گرانيتي در زوايايي عجيـب،        تخته سنگ :  قرار گرفته بودند   Sمحيط اطراف ديوار    

ياب، يك سنگ آهن مغناطيسي، و حتي پيامي با رمز مورس كه بـه          يك صفحة جهت  
 آن معتقد بودند كه     اكثر طرفداران . كرد اشاره مي » نيروهاي سايه «و  » حافظة روشن «

  . كنند هايي هستند كه نحوة كشف رمز مجسمه را آشكار مي اين اجزاء سرنخ
  .   رفت ولي يك معما هم به شمار مي... كريپتوس يك اثر هنري بود

                                                 
1. Kryptos   
2. James Sanborn   
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تالش براي كشف رمز آن به يك وسواس فكري بـراي رمزشناسـان داخـل و خـارج                  
CIA   پيش، بخشي از رمز آن شكسته و به        تا اينكه باالخره چند سال      .  تبديل شده بود

 تا امروز حل نشده بـاقي مانـده         كريپتوسگرچه بيشتر رمز    . اخبار ملّي تبديل شده بود    
هايي كه از آن كشف رمز شده بود آنقدر عجيب بود كـه مجـسمه را فقـط                   بود، بخش 

هايي كـه بـه      هاي زيرزميني سرّي، مدخل    هاي آن به مكان    نوشته. كرد اسرارآميزتر مي 
هاي جغرافيايي و چيزهايي از ايـن قبيـل     هاي باستاني راه داشتند، طول و عرض       برهمق

  .كرد اشاره مي
اطالعـات جمـع    : هاي كشف رمز شده را به خاطر داشـت         هايي از بخش   نوال هنوز ذره  

كـامال نـامرئي    ... منتقـل شـدن    آوري شدن و به صورت زيرزميني به مكان نامعلومي          
  ... ها استفاده كردن  از ميدان مغناطيسي خاكاونا... چطور ممكنه... بود

نوال هيچوقت توجه زيادي به مجسمه نكرده بود يا اهميتي نداده بود كه آيـا تـاكنون                 
چـرا  «. بهرحال، در آن لحظه به دنبـال جـواب بـود          . كامال كشف رمز شده است يا نه      

  » رو نشونم ميدي؟كريپتوسداري 
. اي از جيـبش درآورد     حالتي نمايشي برگة تا شده    اي به او زد و با        پريش لبخند موذيانه  

متن كـاملش رو    . اين هم از سند ويرايش شدة اسرارآميزي كه اينقدر نگرانش بودي          «
  ».به دست آوردم

  »تو توي پارتيشن محرمانة رئيس سرك كشيدي؟«: نوال از جا پريد و گفت
  .فايل را به نوال داد» .يه نگاهي بهش بنداز. خواستم به همين اشاره كنم قبال مي. نه«

هـاي اسـتاندارد اداره را در بـاالي     وقتـي سـربرگ  . نوال برگه را گرفت و آن را باز كرد   
  .صفحه ديد، با تعجب سرش را كج كرد

  .حتي نزديك به طبقه بندي شده هم نبود. اين سند طبقه بندي شده نبود
  
  

  كريپتوس: صفحة بحث كاركنان
  2456282,5 #رشتة : حافظة فشرده شده
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هـاي ارسـالي يافـت كـه بـراي           اي از پيام   نوال خود را در حال نگاه كردن به مجموعه        
  . ذخيرة مؤثرتر در يك صفحة تكي فشرده شده بودند

  ». هستنكريپتوسارزش راجع به  سند كلمات كليديت يه سري رمز بي«: ريك گفت
از كلمـات كليـدي     اي   اي را با مجموعه    نوال صفحه را تا پايين نگاه كرد تا اينكه جمله         

  . مشابه ديد
 اطالعـات مخفـي شـدن       مكان زيرزميني سرّي كه   يه  جيم، سنگ نوشته گفته كه به       

  .منتقل شده
هاسـت   اين فروم سال  .  آنالين رئيسه  كريپتوساين متن مال فروم     «: ريك توضيح داد  
 ازشـون   يكـي كنم كه    تعجب نمي .  پيام ارسالي داره   هزاراناغراق   بي. كه در حال كاره   

  ».تفاقي همة كلمات كليدي رو داشته باشها
نوال باز هم صفحه را رو به پايين نگاه كرد تا اينكـه يـك پيـام ديگـر را كـه كلمـات             

  . كليدي را در بر داشت ديد
سـي،  .جـايي در واشـنگتن دي     هرچند مارك گفت جهات طول و عرض جغرافيايي به          

 در اصـل بـه      كريپتـوس  - با اختالف يك درجه دورتر بـودن       كنه، مختصات  اشاره مي 
  . كنه خودش اشاره مي

خيلـي از  «. پريش به طرف مجسمه رفت و دستش را روي درياي حروف رمزي كشيد        
اين رمزها هنوز كشف نشدن، و خيلي از افراد هستن كه معتقدن پيام اونا در واقـع بـه     

  ».شه رازهاي فراماسوني باستاني مربوط مي
كريپتوس را به خاطر آورد، امـا مايـل         /راماسونيهايي از يك پيوند ف     نوال اكنون زمزمه  

بهرحـال وقتـي بـه قطعـات مختلـف          . هاي اين افراد تندرو را ناديده بگيـرد        بود حرف 
مجسمه كه گرداگرد ميدان چيده شده بودند نگـاه كـرد، متوجـه شـد كـه يـك رمـزِ                     

  . درست مثل هرم فراماسوني- يك سمبولون-قطعه شده است قطعه
  .  عجيبه

 - را مثل يك هرم فراماسـوني جديـد در نظـر گفـت             كريپتوسوال تقريبا   يك لحظه ن  
هاي مختلف، كه هر كدام نقش خاصـي را بـر عهـده              رمزي در چندين قطعه از جنس     

 و هرم فراماسوني هر دو يـه راز رو مخفـي نگـه     كريپتوسبه نظر تو ممكنه     «. داشتند
  »داشته باشن؟
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شـك دارم   «:  انـداخت و گفـت     پتـوس كرياي به    پريش نگاه مأيوسانه  » كي ميدونه؟ «
مگر اينكه يه نفر رئيس رو متقاعد كنـه كـه           . زماني بتونيم معني تمام پيام رو بفهميم      

  ».گاوصندوقش رو باز كنه و يه نگاه دزدكي به راه حل بندازه
وقتـي  . آورد اكنون داشت همه چيز را به خاطر مـي   . نوال به عالمت تأييد سر تكان داد      

اي همراه بود كه دربردارندة كـشف        ود، با پاكت مهر و موم شده       نصب شده ب   كريپتوس
 CIAراه حل مهر و موم شده بـه رئـيس وقـت             .  بود كريپتوسرمز كاملي از رمزهاي     

.  سپرده شده بود و او هم آن را در گاوصندوق دفترش قفـل كـرده بـود                 1ويليام وبستر 
 رئيـسي ديگـر واگـذار    ها از يك رئيس به  ظاهرا سند هنوز همانجا بود و طي اين سال        

  . شده بود
اي در ذهنش به وجود      عجيب اينكه نوال با به ياد آوردن نام ويليام وبستر جرقة خاطره           

  : به يادش آمدكريپتوس و باز هم بخش ديگري از متن رمزي آمد
  

  .جايي آن بيرون مخفي شده است
  چه كسي از مكان دقيق آن خبر دارد؟

  WW.فقط 
  

هـا معتقـد      آن بيرون مخفي شده است، خيلي      چه چيزي نست  دا گرچه كسي دقيقا نمي   
  نـوال زمـاني شـايعاتي شـنيده بـود          . كنـد   به ويليام وبـستر اشـاره مـي        WWبودند كه   

 يـك متخـصص الهيـات از        -2 به شخصي به نام ويليام ويـستون       WWمبني بر اينكه    
 بـه   هر چند هيچوقت زحمت فكر كردن دربـارة آن را         . كند  اشاره مي  -جامعة سلطنتي 
  . خود نداده بود

بايد اعتراف كنم كه من زياد تو نخ هنرمندها نيستم، «. زد ريك دوباره داشت حرف مي
همـين چنـد سـاعت پـيش     . كنم اين يارو سنبرن يكي از اون نوابغ مهمه ولي فكر مي 

ايـن مجـسمه   . كردم  رو نگاه ميپرتوافكن سيريليكش پروژة  از توي اينترنت  داشتم به   

                                                 
1. William Webster   
2. William Whiston  
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ــي بزر  ــروف روس ــند  ح ــه س ــي رو از ي ــزي   KGBگ ــشوي مغ ــا شست ــه ب    در رابط
  » .عجيبه. تابونه مي

او سـومين   . كـرد  داشت برگه را بررسي مـي     . كرد هاي او گوش نمي    نوال ديگر به حرف   
  .عبارت كليدي را در پيام ديگري ديده بود

اش مربوط ميشه به خاطرت يه باستان شـناس          درسته، تمام اين قسمت كلمه به كلمه      
مدخل باسـتاني رو آشـكار كـرد       اي گفته كه حفاري كرد و يه         ه دربارة لحظه  معروف ك 

  .  راه داشت1 مقبرة توتانخامنكه به
 از او نقل قول شده اسـت در         كريپتوسدانست كه باستان شناسي كه در مورد         نوال مي 

پيام بعدي به اسم به او اشاره كرده     .  است 2هاوارد كارتر   واقع همان مصرشناس مشهور   
   .بود

رسه اون يه لوح سفالي      هاي كاري كارتر رو ديدم، و به نظر مي         من االن بقية يادداشت   
 بـراي كـسيه كـه       ده كه هرم دربردارندة پيامدهاي خطرناكي      هشدار مي پيدا كرده كه    

  :)بايد نگران باشيم؟ ! يه نفرين. آرامش فرعون رو به هم بزنه
العات اين احمق راجع بـه هـرم        ريك، بس كن تو رو خدا، اط      «: نوال اخم كرد و گفت    

. اون توي درة پادشاهان دفن شـده      .  دفن نشده  هرمتوتانخامن توي يه    . اصال اشتباهه 
  »كنن؟  رو نگاه نمي3ها كانال ديسكاوري  مگه رمزشناس

  ».ها  فقط تكنسين«: اي باال انداخت و گفت پريش شانه
  .نوال اكنون آخرين عبارت كليدي را ديد

سمبولون  بهتره اين 5 و ديو4كه من تئوريست توطئه نيستم، ولي جيمدونيد  ها، مي بچه
 به پايان برسه راز     2012، تا قبل از اينكه دنيا در سال          كنن حكاكي شده رو كشف رمز    

   6.چائو... نهاييش رو آشكار كنن

                                                 
1  .Tutankhamenكرد  فرعون مصر كه در قرن چهاردم قبل از ميالد بر مصر حكومت مي. 

2. Howard Carter  
3  .Discovery Channel يا كانال اكتشاف، يك شبكة ماهواره اي در آمريكاست كه مخصوص پخش برنامه هاي مستند 

 .  در رابطه با علم و فناوري و تاريخ است
 

4. Jim   
5. Dave  

  )ايتاليايي(خداحافظ .  6
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 رو متهم به مخفـي  CIAبهرحال، فهميدم كه بايد قبل از اينكه رئيس    «: پريش گفت 
 بندي شده دربارة يه افسانة فراماسوني باستاني بكني راجع به فـروم          كردن اسناد طبقه  

 وقـت   CIAمن يه جورايي شك دارم آدمي بـه قدرتمنـدي رئـيس             .  بدوني كريپتوس
  » .براي اين كارها داشته باشه

نوال ويدئوي فراماسوني و تصاوير آن را از همة مردان با نفوذي كـه در يـك مراسـم                   
  ...دونست  اگه ريك مي.هن مجسم كردباستاني شركت داشتند در ذ

   هر اطالعـاتي را كـه بـاالخره افـشا كنـد، پيـام آن قطعـا                  كريپتوسدانست كه    او مي 
 يك رمز سه بعدي كه -به اين اثر هنري نگاه كرد. اي از رمز و راز خواهد داشت زمينه

 خود  و با-ترين ادارات اطالعات كشور قرار گرفته بود در سكوت در قلب يكي از اصلي
  .رسد كه راز نهايي خود را آشكار كند فكر كرد كه آيا زماني مي

  .   وقتي نوال به همراه ريك دوباره به طرف اداره راه افتاد لبخندي بر لبانش نقش بست
  .جايي آن بيرون مخفي شده است
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  128فصل 
  

  . اين ديوونگيه
كرد رابرت   سمت جنوب حركت مي   هاي خلوت به     در حالي كه اسكاالد از ميان خيابان      

در صندلي كنـار او، پيتـر سـالومون سـاكت           . ديد لنگدان با چشمان بسته جايي را نمي      
  . نشسته بود

  بره؟ داره منو كجا مي
اي از هراس و فريفتگي بود و و ذهنش به سرعت در حال كار      كنجكاوي لنگدان آميزه  

ـ          كرد تكه  كردن بود و سعي مي     پيتـر همچنـان در     . رار بدهـد  هاي پازل را كنـار هـم ق
اي  كلمة گمشده؟ ته پلكاني كه با سنگ بـزرگ حكـاكي شـده   . سكوت باقي مانده بود 

  .نمود  اين موضوع كامال غيرممكن ميپوشيده شده مدفون شده؟
ولي با اين وجـود هفـت       ... حكاكي فرضي سنگ هنوز در ذهن لنگدان باقي مانده بود         

  .آمدند  با هم جور در نميدانست اصال نماد، تا جايي كه او مي
  

  
  

  .بودن» حقيقي«نماد صداقت و : گونياي سنگ تراش
  .اختصار علمي براي عنصر طال: Auحروف 
  .، نماد رياضي براي مجموع تمام اجزاءSحرف يوناني : سيگما

  .نماد مصري صعود انسان به سوي آسمان: هرم
  .نماد رياضي براي تغيير، Dحرف يوناني : دلتا

  .ترين نماد كيميايي آن نشان داده شده است نطور كه در باستانيهما: جيوه
  .نماد تماميت و يكپارچگي: اوروبوروس

امـا اگـر ايـن      . هـستند » پيام«سالومون همچنان اصرار داشت كه اين هفت نماد يك          
  .دانست آن را چطور بخواند حرف حقيقت داشت، پس پيامي بود كه لنگدان اصال نمي
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رعتش را كم كرد و سريع به سمت راسـت پيچيـد، و وارد سـطح                اسكاالد به آرامي س   
لنگدان راسـت نشـست و سـعي كـرد بـا       . ديگري شد كه ظاهرا يك جادة اتصالي بود       

تر آنها كم. گوش كردن سر نخي براي با خبر شدن از مكان تقريبيشان به دست بياورد     
ود متابعـت كنـد،      و هرچند لنگدان سعي كرده بود از ذهن خـ          از ده دقيقه در راه بودند     

دانست اكنـون داشـتند    تا آنجايي كه مي. اش را از دست داده بود    فورا حس جهت يابي   
  . رفتند به طرف خانة معبد مي

  .الد توقف كرد و لنگدان صداي پايين آمدن پنجره را شنيدااسك
  ».گمونم منتظر ما هستيد. CIAمأمور سيمكينز، «: شان اعالم كرد راننده

يـه  .  ساتو از قبل با ما تماس گرفتـه        مدير. بله، قربان «:  جواب داد  صداي ارتشي تيزي  
  ».لحظه صبر كنيد تا من مانع امنيتي رو بردارم

كرد در حال ورود به      اكنون احساس مي  . كرد اي گوش مي   فزاينده  لنگدان با سردرگمي  
ــامي  ــاه نظ ــك پايگ ــستند  ي ــاده . ه ــان پي ــل از مي ــي اتومبي ــافي  وقت ــسيار ص   روي ب

  »كجاييم، پيتر؟«:  لنگدان كوركورانه رو به سالومون كرد و پرسيدگذشت مي
  ».بندت رو برندار چشم«: پيتر با صدايي عبوس گفت

سـيمكينز موتـور را     . اتومبيل مسافت كوتاهي را پشت سر گذاشت و دوباره توقف كرد          
يـك نفـر كـارت      . صداهايي نظامي . شد صداهاي ديگري هم شنيده مي    . خاموش كرد 
اي بـا آنهـا      مأمور از ماشين پياده شد و با صداي آهسته        . يميكنز را خواست  شناسايي س 
    .صحبت كرد

ناگهان درِ سمت لنگدان باز شد و دستاني قوي به او كمـك كردنـد از ماشـين پيـاده                    
  .وزيد باد مي. هوا سرد بود. شود

  ».هرابرت، بذار مأمور سيمكينز  به داخل راهنماييت كن«. سالومون در كنار او بود
و بعـد صـداي   ... اي را در داخـل قفلـي شـنيد    لنگدان صداي چرخيدن كليدهاي فلزي   

 .صداي آن مثل تيغة يك كشتي باستاني بـود        . جير باز شدن يك در آهني سنگين       جير
  برن؟ معلوم هست دارن منو كجا مي

. از آسـتانة دري گذشـتند     . دستان سيمكينز لنگدان را به سمت در فلزي هدايت كردند         
  ».يم، پروفسورمستق«

  . آمد هواي داخل بوي مواد ضدعفوني مي. ناگهان همه جا ساكت شد
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هايـشان    سيمكينز و سالومون در كنار لنگدان قرار داشتند و در حالي كـه صـداي قـدم       
زمين زير پـايش سـنگي      . بردند شد او را كوركورانه از راهرويي پايين مي        انداز مي  طنين

  .رسيد به نظر مي
.  به هم كوبيده شـد و لنگـدان را از جـا پرانـد              يرِ فلزي با صداي بلند    پشت سر آنها د   

فقـط  . بنـدش بـه عـرق كـردن افتـاده بـود            او اكنون در زيـر چـشم      . ها چرخيدند  قفل
  .خواست زودتر از شر آن خالص شود مي

  .آنها اكنون توقف كردند
 آن غرشـي    هايي الكترونيكي و بعد از      و صداي بوق   ز بازوي لنگدان را رها كرد     سيمكين

 كه لنگدان حدس زد صـداي بـاز شـدن يـك در              يرمنتظره در مقابل آنها شنيده شد     غ
  . باشداتوماتيكامنيتي 

. ادامـه بديـد   آقاي سالومون، شما و آقاي لنگدان تنهايي به راهتـون           «: سيمكينز گفت 
  ».چراغ قوة منو ببريد. مونم ميمن همينجا منتظرتون 

  ».رديمگ زود برمي. متشكرم«: سالومون گفت
  .  تپيد  قلب لنگدان اكنون به شدت مي!چراغ قوه؟

  ».با من بيا، رابرت«. جلو رفت  پيتر بازوي لنگدان را گرفت و به آرامي
آنها آهسته با هم از در ديگري گذشتند و در امنيتي با صداي غرشـي پـشت سرشـان                   

  .بسته شد
  »چيزي شده؟«: پيتر يكدفعه ايستاد و گفت

بنـد رو   فكر كـنم بايـد ايـن چـشم       «. تعادلي كرد  س ناراحتي و بي   لنگدان ناگهان احسا  
  ».بردارم

  ».هنوز نه، ديگه داريم ميرسيم«
  .كرد اي را در ته شكمش احساس مي لنگدان سنگيني فزاينده» ؟كجاميرسيم «
برمت پلكاني رو ببيني كه بـه سـمت كلمـة گمـشده پـايين                بهت كه گفتم، دارم مي    «

  ».ميره
  »!دار نيست پيتر، اصال خنده«
قراره بهـت يـادآوري     . قراره ذهن تو رو باز كنه، رابرت      . باشهدار    خندهقرار هم نيست    «

و . كنه كه رازهايي در اين دنيا هست كه حتي تو هم هنـوز چـشمت بهـشون نيفتـاده     
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خـوام فقـط    مي. خوام يه كاري برام بكني   قبل از اينكه يه قدم ديگه باهات بردارم، مي        
اعتقـاد داشـته باشـي كـه        .  داشته باشي  اعتقاده شده به افسانه     براي يك لحظه هم ك    

خواي همين االن از يه پلكان مارپيچ پايين بري كه صدها فوت به سمت يكـي از                  مي
  ».ره هاي گمشدة نوع بشر پايين مي بزرگترين گنجينه

كرد كه حـرف دوسـت عزيـزش را بـاور            هر چه مي  . كرد لنگدان احساس سرگيجه مي   
  .بند مخملش خيس عرق شده بود چشم» خيلي راه مونده؟«. نستتوا كند، نمي

  االن بـازش   . بايـد از يـه در ديگـه بگـذريم         . در واقع فقط چند قدم ديگه مونـده       . نه«
  ».كنم مي

سالومون يك لحظه او را رها كرد، و وقتي اين كار را كرد، لنگدان تلوتلـويي خـورد و                   
دستش را دراز كرد تا پيتر را بگيـرد         نتوانست تعادلش را حفظ كند و       . سرش گيج رفت  

.  سنگيني در مقابلشان شـنيده شـد  اتوماتيكِصداي بلند در . و پيتر فورا به كنارش آمد     
  .پيتر بازوي لنگدان را گرفت و دوباره به جلو حركت كرد

  ».از اين طرف«
  .ديگري رد شدند و در پشت سرشان بسته شددر از آستانة 

  .سرما. سكوت
 احساس كرد كه اين مكان، هر جايي كه هـست، هـيچ ارتبـاطي بـا                 لنگدان بالفاصله 

. هواي آن مثل يك قبـر، سـرد و مرطـوب بـود            . دنياي آن طرف درهاي امنيتي ندارد     
  .  بر او چيره شده استتنگناترسياحساس كرد . انعكاس صدا در آن كند و گرفته بود

ه يك سـمت راهنمـايي   سالومون سرِ پيچي او را كوركورانه ب     » .چند قدم ديگه مونده   «
  .كرد و او را دقيق روي مسير درست قرار داد

  ».بندت رو بردار چشم«: باالخره گفت
به دور و بـر خـود       . بند مخمل را گرفت و آن را از روي چشمش برداشت           لنگدان چشم 

پيتـر،  «. هـيچ . چشمانش را ماليـد   . نگاه كرد تا بفهمد كجا قرار دارد، اما هنوز كور بود          
  »!ههمه جا سياه

  ».بگيرش. يه نرده جلوته. دستت رو دراز كن جلوت. دونم بله، مي«
  .لنگدان در تاريكي دست دست كرد و يك نردة آهني پيدا كرد
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رفت، و بعـد ناگهـان نـور     شنيد كه با چيزي ور مي صداي پيتر را مي » .حاال نگاه كن  «
بـل از اينكـه   نـور روي زمـين تابيـده شـد و ق      . اي تاريكي را شكافت    تابناك چراغ قوه  

ها گرفت و    لنگدان بتواند متوجه محيط اطرافش شود، سالومون چراغ قوه را رو به نرده            
  . نور آن را مستقيم به پايين تاباند

  پلكـان مـارپيچ   ... تـه يافـت   لنگدان ناگهان خودش را در حال نگاه كردن به چاهي بي         
 خم شدند و دسـتش       زانوهايش !خداي من . رفت بي پاياني كه به اعماق زمين فرو مي       

اين پلكان يك پلكان مارپيچ مربعي سنتي بود و تا جايي كه نور             . ها بند كرد   را به نرده  
  حتـي تهـش رو هـم    . رفت لنگدان دست كـم سـي پـاگرد را ديـد     چراغ قوه پايين مي  

       !تونم ببينم نمي
  »اينجا ديگه كجاست؟... پيتر«: با لكنت گفت

ين پلكان، اما قبـل از اون، بايـد يـه چيـز ديگـه رو                برمت پاي  تا چند لحظه ديگه مي    «
   ».ببيني

 اعتراضي بكند، اجازه داد پيتر او را در طـول تـاالر            تر از آن بود كه      زده لنگدان كه بهت  
پيتر نـور چـراغ قـوه را روي زمـين فرسـودة زيـر               . كوچك عجيب و غريب پيش ببرد     

فقـط جـز    ... ا درك كنـد   توانست محيط اطـرافش ر     ميلنگدان اصال ن  . پايشان انداخت 
  . اينكه فضايي كوچك بود
  .يه تاالر سنگي كوچيك

. رسيدند آنها به سرعت به ديوار مقابل كه شيشة مستطيل شكلي در آن تعبيه شده بود          
اي به سوي اتاقي در آن طرف باشد، ولي از جـايي   لنگدان حدس زد كه احتماال پنجره   

   .كه ايستاده بود در آن سو فقط تاريكي ديد
  ».برو جلو يه نگاهي بنداز«: پيتر گفت

 افتاد، و يك لحظه كاپيتوللنگدان يك لحظه به ياد تاالر تأمل زير  » چي اونجاست؟ «
فكر كرده بود ممكن است مدخلي به سوي يك غـار زيرزمينـي بـزرگ در آن وجـود                   

  .داشته باشد
 اين صـحنه  و حواست باشه، چون«. سالومون او را جلوتر برد » .فقط نگاه كن، رابرت   «

  ».ده تكونت مي
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. دانست بايد انتظار چه چيزي را داشته باشد به طرف شيـشه راه افتـاد               لنگدان كه نمي  
وقتي به مدخل نزديك شد، پيتر چـراغ قـوه را خـاموش كـرد و تـاالر كوچـك را در                      

  . تاريكي مطلق فرو برد
يـوار و  وقتي لنگدان چشمانش به تاريكي عادت كرد دستش را كورمـال جلـو بـرد و د         

  .تر كرد شيشه را پيدا كرد و صورتش را به مدخل شفاف نزديك
  .آن سوي شيشه همچنان تاريك بود

  .به جلوتر خم شد و صورتش را به شيشه چسباند
  .سپس آن را ديد
ي كه بدن لنگدان را در بر گرفت بـه درونـش نفـوذ كـرد و                 ا  گشتگيموج شوك و گم   

ط حيرت خودش را عقب كـشيد و ذهـنش          از فر . اش را وارونه كرد    قطب نماي دروني  
تـرين   رابرت لنگدان در عجيب   . تالش كرد صحنة كامال غيرمنتظرة مقابلش را بپذيرد       

  . توانست حدس بزند چه چيزي در آن سوي شيشه قرار دارد رؤياهايش هم نمي
  .اين منظره بسيار باشكوه بود

  .درخشيد ميتاريكي، نور سفيد تابناكي مثل يك جواهر درخشان ميان آن در 
نگهبانـان ورودي   ...  مانع جلـوي جـادة اتـصالي       -لنگدان حاال به تمام موضوع پي برد      

  درهاي خودكاري كه با صـداي غـرش بـاز و بـسته     ... در فلزي سنگين بيرون ... اصلي
  .و حاال هم اين تاالر سنگي... سبكي سرش... سنگيني شكمش... شدند مي

ها تنها چيزي كه براي ديـدن نـور    عضي وقترابرت، ب«: پيتر از پشت سرش نجوا كرد     
  ».الزمه تغييري در منظره

نگاهش به درون تاريكي شب سفر      . لنگدان مات و مبهوت به آنسوي پنجره خيره شد        
از ميـان   ... تـر رفـت    پايين... كرد، بيش از يك مايل فضاي خالي را پيمود، پايين رفت          

  . اياالت متحده متوقف شدكاپيتول تا اينكه روي گنبد سفيد و نوراني... تاريكي گذشت
 فوتي بر فـراز ابليـسك مـصري         555 در ارتفاع    - را از اين نما    كاپيتوللنگدان تا حاال    

امشب، براي اولين بـار در عمـرش، بـا آسانـسور بـه تـاالر                .  نديده بود  -بزرگ آمريكا 
  . منظري كه در اوج بناي يادبود واشنگتن قرار داشت صعود كرده بود كوچك
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  129فصل 

  
انـداز   اي ايستاده بود و جذب قدرت چـشم        رابرت لنگدان مسحور در كنار مدخل شيشه      

او كه ندانسته صدها فوت به هوا صعود كرده بـود، اكنـون داشـت    . زير پايش شده بود 
  . كرد ترين مناظري را كه در عمرش ديده بود تماشا مي يكي از تماشايي

در . ر انتهاي شرقي تفرجگاه ملّي قد برافراشته بـود   مانند كوهي د   كاپيتولگنبد تابناك   
سـردرهاي  ... هر دو طرف ساختمان، دو خط موازي از نور به سمت او امتداد يافته بود              

  . هايي از هنر، تاريخ، علوم، و فرهنگ فانوس... هاي اسميتسوني نوراني موزه
 كـرده بـود   لنگدان اكنون در كمال حيرت متوجه شد بيشتر چيزهـايي كـه پيتـر ادعـا         

كه صدها فـوت بـه      ... واقعا يه پلكان مارپيچ هست    .  حقيقت دارند  واقعا... حقيقت دارند 
 باالي سـر لنگـدان      سرپوش بزرگ اين ابليسك مستقيم    . زير سنگ بزرگي پايين ميره    

 و او اكنون مقداري از جزئيات فراموش شده را به خاطر آورد كه به نظر قرار گرفته بود
وزن سرپوش بناي يـادبود واشـنگتن دقيقـا    : آور مرتبط هستند همرسيد به طرزي و  مي

  .  پوند بود3300
  .33باز هم عدد 

تر اين بود كه اوج نهـايي ايـن سـرپوش، يعنـي قلـة ايـن                  دهنده بهرحال از اين تكان   
 فلـزي كـه     -ابليسك، با رأسي كوچك و صيقلي از جنس تيتانيوم تاجگذاري شده بود           

قلة تابنـاك بنـاي يـادبود واشـنگتن فقـط           .  باارزش بود  در زمان خودش به اندازة طال     
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ايـن هـرم فلـزي    . همان اندازة هرم فراماسونيبه حدود يك فوت ارتفاع داشت، يعني      
 و -Laus Deo -كوچك در كمال نابـاوري يـك حكـاكي مـشهور را در بـر داشـت      

  .اين پيام حقيقي پاية هرم سنگيه. لنگدان ناگهان به قضيه پي برد
  

  
  

  !اد يه حرف نوشته هستنهفت نم
  .ترينِ رمزها ساده

  .نمادها حرفن
  L -گونياي سنگ تراش

  AU -عنصر طال
 S -سيگماي يوناني

  D -دلتاي يوناني
 E -جيوة كيميايي
  O -اوروبوروس

سـتايش  « بـه معنـي      -اين عبارت التين مشهور   » .الئوس دئو «: لنگدان زير لب گفت   
تنهـا يـك ايـنچ روي رأس بنـاي يـادبود             با حروف دستنوشته و بـا بلنـدي          -»خدا را 

  .ولي براي همه غيرقابل مشاهده است... كامال آشكاره. واشنگتن حكاكي شده بود
Laus Deo.  

رمـز  . ستايش خدا را  «: هاي ماليم تاالر را روشن كرد و از پشت سر او گفت            پيتر چراغ 
  ».نهايي هرم فراماسوني

لنگدان به ياد آورد كه پيتر در واقـع    زد و    دوستش داشت نيشخند مي   .  لنگدان برگشت 
 با ايـن حـال      ليو. را قبال در كتابخانة فراماسوني گفته است      » ستايش خدا را  «كلمات  

   .من حواسم نبود

www.mybook.ir



 

 

اي به چه شـكل مناسـبي او را بـه            لنگدان وقتي متوجه شد كه هرم فراماسوني افسانه       
 كه -دانش مرموز باستاني نماد -به ابليسك بزرگ آمريكا  ...  راهنمايي كرده است   اينجا

  .  ها قد برافراشته است، به خود لرزيد  در قلب كشور به سوي آسمان
تن دور  هاي سـاعت شـروع بـه گـش         لنگدان با حالتي سرگشته در جهت مخالف عقربه       

  . انداز رسيد  و به پنجرة ديگري با يك چشممحيط اتاق كوچك مربعي كرد
   .شمال

لنگدان به نماي آشناي ضد نور كاخ سفيد نگـاه كـرد            از ميان اين پنجرة رو به شمال،        
نگاهش را به سمت افق باال بـرد، جـايي كـه خـط              . كه مستقيم روبرويش قرار داشت    

  . شد مستقيم خيابان شانزدهم به طرف خانة معبد در سمت شمال كشيده مي
  .  من در سمت شمال هردوم هستم

 به سمت غـرب نگـاه كـرد و بـا     .محيط را دوباره دور زد و به طرف پنجرة بعدي رفت    
چشمانش مسير مستطيلي دراز استخر را به طرف بناي يادبود لينكلن دنبال كـرد كـه                

 الهة اعمـال قهرمانانـه      -معماري يوناني كالسيكش برگرفته از پارتنون آتن، معبد آتنا        
  .بود

  .دهد  قرار ميعنايتخدا اعمال ما را مورد . Annuit coeptis: لنگدان با خود گفت
. هاي تيدال بيسين در سمت جنوب خيـره شـد          لنگدان به آخرين پنجره رسيد و به آب       

دانـست   لنگدان مي . درخشيد جايي كه بناي يادبود جفرسن با نوري تابناك در شب مي          
كه گنبدِ كم شيب به تقليد از پانتئون، خانة اصـلي خـدايان اسـاطيري بـزرگ رومـي                   

  .ساخته شده است
ي فكر ا  هواييتصاوير از چهار جهت نگاه كرده بود، اكنون به        لنگدان كه اين منظره را    

 چهار بازوي آن از بناي يادبود واشنگتن بـه سـمت    -كرد كه از تفرجگاه ملّي ديده بود      
    .ام من در تقاطع آمريكا ايستاده. چهار جهت اصلي قطب نما كشيده شده بود

: اي بشاش گفت حش با چهرهناص. لنگدان دوباره به جايي كه پيتر ايستاده بود برگشت
هرم فراماسـوني مـا رو بـه        .  مدفون شده  همينجا. كلمة گمشده . خب، رابرت، همينه  «

  ». هدايت كرداينجا
  .او كلمة گمشده را به كلي از ياد برده بود. لنگدان جا خورد
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فكر و بعد از شبي مثل امشب،       . شناسم تر از تو نمي    رابرت، من هيچ كسي رو شايسته     «
همونطور كه افسانه وعده داده،  . اقت دونستن كل اين جريان رو داشته باشي        لي كنم  مي

به دهانـة پلكـان دراز بنـاي        » .كلمة گمشده واقعا در ته يه پلكان مارپيچ مدفون شده         
  .يادبود اشاره كرد

گشت، اما اكنـون گـيج و سـردرگم      كم داشت به حالت عادي برمي      لنگدان باالخره كم  
  .    شده بود

  »و يادته؟اين«.  شيئ كوچكي را بيرون آورد دستش را در جيبش برد وپيتر سريع
... بله«. لنگدان جعبة مكعب شكلي را كه پيتر خيلي وقت پيش به او سپرده بود گرفت              

  ».ولي متأسفانه زياد خوب ازش محافظت نكردم
   ».شايد ديگه وقتش شده بود كه روشنايي روز رو ببينه«: سالومون با خنده گفت

 كـه چـرا پيتـر آن را بـه او داده           از خودش پرسيد  ن به مكعب سنگي خيره شد و        لنگدا
  .است

  »اين براي تو شبيه چيه؟«: پيتر پرسيد
چشم دوخت و اولين واكنش خود را هنگاميكه كـاترين بـسته را           1514لنگدان به   

  ».يه سنگ گوشه«. باز كرده بود به ياد آورد
. ها نـدوني   نه چيزهايي باشه كه در مورد سنگ گوشه        ممك حاال. دقيقا«: پيتر جواب داد  

  ».گيره  گذاشتن سنگ گوشه از عهد عتيق سرچشمه ميمفهوماول اينكه 
  ».كتاب مزامير«. لنگدان به عالمت تصديق سر تكان داد

 كه نمايانگر پلة اولية - ميشهدفنو يه سنگ گوشة حقيقي هميشه زير زمين        . درسته«
  ».وي نور آسمانيهساختمان از روي زمين به س

اق  انداخت و به ياد آورد كه سنگ گوشة آن آنقـدر در اعمـ              كاپيتوللنگدان نگاهي به    
ي نتوانـسته اسـت آن را پيـدا     ا   تا امروز، هيچ حفاري    پي ساختمان قرار گرفته است كه     

  .كند
هـا   ي كه دستته، خيلي از سـنگ گوشـه  ا و باالخره، مثل جعبة سنگي«: سالومون گفت 

هاي دفن شـده     و يه فضاي توخالي دارن تا بتونن گنجينه       ... يكي هستن هاي كوچ  طاق
 نماد اميد براي آيندة سـاختماني كـه در شـرف            -تاليسمانميشه گفت   ... رو نگه دارن  

  ».برپاييه
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هايي  ها سنگ گوشه  حتي امروزه، فراماسون. لنگدان هم به خوبي از اين سنت آگاه بود        
 محفظـة محتـوي     -دكردن يي را در آنها مهر و موم مي       دادند كه اشياء پرمعنا    را قرار مي  

  . ، و حتي خاكستر اشخاص مهمآثار تاريخي، عكس، بيانيه
  ».منظورم از گفتن اينا بايد واضح باشه«: سالومون به پلكان نگاه كرد و گفت

  » بناي يادبود واشنگتن دفن شده؟سنگ گوشةكني كلمة گمشده توي  تو فكر مي«
 در يـه مراسـم      1848كلمة گمشده در چهارم جوالي      . دونم ، مي كنم، رابرت   نمي فكر«

  ».كامال فراماسوني توي سنگ گوشة اين بناي يادبود دفن شد
  »! رو دفن كردن؟كلمهنياكان فراماسوني ما يه «. لنگدان به او خيره شد

اونا قـدرت حقيقـي چيـزي رو كـه دفـن            . واقعا اين كار رو كردن    «.  سر تكان داد   پيتر
  ».كردن رك ميكردن د مي

... لنگدان تمام آن شب سعي كرده بود همة آن مفاهيم روحاني و پراكنده را درك كند               
  او مفهــومي يكپارچــه و اســتوار . رازهــاي باســتاني، كلمــة گمــشده، رازهــاي اعــصار

  رغم ادعاهـاي پيتـر مبنـي بـر اينكـه كليـد همـة آنهـا در سـنگ                     خواست، و علي   مي
 شده است، لنگدان در پـذيرفتن آن دچـار مـشكل             فوت زير پايش دفن    555اي   گوشه

كنن و هنوز در به دست آوردن قدرتي كه  مردم يك عمر رازها رو مطالعه مي   . شده بود 
 تـصوير   -لنگدان به يـاد ملنكوليـا آيِ دورر افتـاد         . ظاهرا در اونجا نهفته است عاجزن     

ي پوشـيدة   اثـرش بـراي افـشاي رازهـا        بيهاي   افسرده كه با ابزارهاي تالش     ي  خبره
  اگه رازها واقعا قابـل افـشا شـدن باشـن، در يـه جـا پيـدا                  . كيمياگري احاطه شده بود   

  !شن نمي
لنگدان هميشه معتقد بود كه هر جوابي در هزاران جلد كتاب در سراسر دنيا گـسترش                

، پاراسلـسوس، و  1هـايي از فيثـاغورث، هـرمس، هراكليتـوس        و در نوشته  ... يافته است 
هـاي بـزرگ خـاك       جواب در كتـاب   .  صورت رمز نوشته شده است     صدها نفر ديگر به   

جواب در كتابخانـة    . شد اي راجع به كيمياگري، تصوف، جادو، و فلسفه يافت مي          گرفته
  .هاي مصر نهفته بود ح سفالي سومر، و هيروگليفالواباستاني اسكندريه، 

                                                 
1  .Heraclitusقبل از ميالد470-540( فيلسوف يوناني ( 
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ازهـاي  درك ر. خـوام  پيتـر، معـذرت مـي   «: لنگدان سرش را تكان داد و آهسته گفـت  
تونم تصور كنم كـه چطـور كليـد ايـن رازهـا              من نمي . هيالعمر باستاني يه فرايند مادام   

  ».تونه در يه كلمه قرار گرفته باشه مي
» كلمـه «رابـرت، كلمـة گمـشده يـه         «: پيتر دستي روي شانة لنگدان گذاشت و گفت       

يم گـ  ما فقـط بـه ايـن خـاطر بهـش مـي        «: اي زد و ادامه داد     لبخند حكيمانه » .نيست
  ».ها در آغاز اسمش رو اين گذاشته بودن كه باستاني» كلمه«
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  .در آغاز كلمه بود

. كرد كشيش گالووي در تقاطع بزرگ كليساي ملّي زانو زده بود و براي آمريكا دعا مي              
 مجموعـة   -كرد كه كشور محبوبش به زودي قدرت حقيقي كلمه را درك كند            دعا مي 

ي كه توسـط حكيمـان      ا   حقايق معنوي  -ش كتبي همة دانشوران باستاني    ثبت شدة دان  
  .بزرگ آموخته شده بودند

اشخاص . تاريخ، نوع بشر را از نعمت داشتن خردمندترين آموزگاران برخوردار كرده بود       
بغايت منورالفكري كه درك و فهمشان از رازهاي روحـي و معنـوي بـر تمـام درك و                   

 بودا، عيسي، محمـد، زرتـشت، و   -خبرگانرانبهاي اين  كلمات گ . ها برتري داشت   فهم
ترين و گرانبهاترينِ مجراهـا منتقـل         در طول تاريخ از طريق قديمي      -هاي ديگر  خيلي

  .شده بود
  . كتاب

 و  - كلمة خاص خـود را داشـت       -هر تمدني در دنيا كتاب مقدس خاص خود را داشت         
ي مـسيحيان، كلمـه انجيـل    بـرا . هر كدام با هم متفاوت و در عين حال يكسان بودند  

بود، براي مـسلمانان قـرآن، بـراي يهوديـان تـورات، بـراي هنـدوها ودا، و فهرسـت                    
  .يافت همينطور ادامه مي

  .كلمه راه رو روشن خواهد كرد
ولي با اينحال كمتر كـسي در تـاريخ         . براي نياكان فراماسوني آمريكا، كلمه انجيل بود      

   .پيام حقيقي اونو درك كرده
لووي در حالي كه تنها در كليـساي بـزرگ زانـو زده بـود دسـتانش را روي                   امشب، گا 

اين كتابِ اندوخته شـده،  .  گذاشته بود -اش اي از انجيل فراماسوني     نسخة كهنه  -كلمه
اي از   هاي فراماسوني، محتوي عهـد عتيـق، عهـد جديـد، و گنجينـه               مثل همة انجيل  

  . هاي فلسفي فراماسوني بود نوشته

www.mybook.ir



 

 

لووي ديگر قادر به خواندن متن نبودند، او مقدمة آن را از حفـظ بلـد                گرچه چشمان گا  
هاي گوناگوني در سرتاسـر      ها نفر از برادرانش با زبان      پيام زيباي آن توسط ميليون    . بود

  . جهان قرائت شده بود
  :متن نوشته بود

انـه  ها از ايـن رودخ     بسياري از اين قايق   . اند ها قايق  و كتاب ... زمان يك رودخانه است   
  روند، تنها براي اينكـه شكـسته شـوند و بـه شـكلي غيرقابـل بازگـشت در                    پايين مي 

هـاي   تنها تعدادي، تعدادي بسيار اندك، در برابر آزمايش       . هاي ساحل مفقود شوند     شن
  .هاي بعد را از نعمت خود برخوردار كنند مانند تا نسل آورند و باقي مي زمان تاب مي

كـشيش  .  باقي مونـدن، در حـالي كـه بقيـه از بـين رفـتن          ها دليلي داره كه اين كتاب    
آور يافته بود كه متـون معنـوي         گالووي به عنوان يك عاِلم دين هميشه اين را حيرت         

  .شود  در حقيقت كمترين درك از آنها مي-هاي دنيا ترين كتاب  پرخواننده-باستاني
  .      در ميان اون صفحات رازي شگرف نهفته است

كـرد و نـوع بـشر سـرانجام شـروع بـه درك               آمد كه نور طلوع مي     يبه زودي روزي م   
در عرصـة     و گام عظيمي  ... كرد هاي باستاني مي   كنندة آموخته  حقيقت ساده و دگرگون   

  .داشت درك ماهيت بزرگ خود برمي
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 پلـة  896رود از  پلكان مارپيچي كه از ستون فقرات بناي يادبود واشـنگتن پـايين مـي          
. پيچـد  سنگي تشكيل شده است كه به صورت مارپيچ دور يك محور بـاالبرِ بـاز مـي                 

ــت      ــا حقيق ــوز ب ــدان هن ــد، و لنگ ــتن بودن ــايين رف ــال پ ــالومون در ح ــدان و س   لنگ
اي كه پيتر لحظاتي پيش با او در ميان گذاشـته بـود دسـت و پنجـه نـرم                     دهنده تكان

ة توخالي اين بناي يادبود يك نسخه از        رابرت، نياكان ما در داخل سنگ گوش      : كرد مي
    . رو دفن كردن كه در پايين اين پلكان در تاريكي در انتظار مونده- انجيل-كلمه

اش را  رفتند، پيتر يكدفعه روي پاگردي ايستاد و نـور چـراغ قـوه       در حالي كه پايين مي    
  .روي مداليون سنگي بزرگي كه در ديوار تعبيه شده بود تاباند

  . لنگدان با ديدن حكاكي از جا پريد!چيه؟اين ديگه 
داد كه داسي در دست داشت و در كنار         پوش ترسناكي را نشان مي     مداليون، پيكر خرقه  

اش دراز شـده     بازوي پيكر باال رفته بود و انگشت نشانه       . يك ساعت شني زانو زده بود     
: اسـت بگويـد   خو كرد، طوري كه انگار مي     و مستقيم به يك انجيل بزرگِ باز اشاره مي        

  »!جواب اينجاست«
  .لنگدان به حكاكي خيره شد و بعد به پيتر رو كرد

خوام راجع بـه يـه موضـوعي فكـر           مي«. درخشيدند چشمان ناصحش از رمز و راز مي      
 انجيـل   چـرا بـه نظـرت     «. شـد  انداز مـي   صدايش در پلكان خالي طنين    » .كني، رابرت 

نده؟ چـرا هنـوز وجـود داره؟ بـه ايـن            هزاران سالِ پر هرج و مرج در تاريخ ماندگار مو         
 دليلـي . دارهاما يـه دليلـي      ... ان؟ البته كه نه    كننده هاش اونقدر مجاب   خاطر كه داستان  
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. كـنن  داره كه راهبان مسيحي تمام عمرشون رو صرف تالش در كـشف انجيـل مـي               
و ايـن   . كـنن  ها در عهد عتيق تعمق مـي        داره كه متصوفان يهودي و كاباليست      دليلي
، رابرت، اينه كه رازهاي قدرتمندي در بين صفحات ايـن كتـاب باسـتاني نهفتـه               دليل
  ».اي كه در انتظار افشا شدنه مجموعة وسيعي از دانش نهفته... است

لنگدان با اين نظريه بيگانه نبود كه كتب مقدس در بر دارندة الية پنهاني از مفهـوم و          
  . ادگري، و تمثيل قرار گرفته استاي هستند كه پشت حجابي از كنايه، نم پيام نهفته

دن كه زباني كه باهاش رازهـاي پوشـيده رو    پيامبران به ما هشدار مي«: پيتر ادامه داد 
راز به شما عطا «: انجيل مرقس به ما ميگه. دن يه زبان رمزيه در اختيار عموم قرار مي   

ه كـه سـخنان   د كتاب امثال اخطار مي. »1اما همة آن به صورت مثَل گفته شده   ... شده
انجيل . سخن ميگه » دانش پنهان «هستن، در حالي كه ُقرِنتيان از       » معما«خردمندان  

و از سـخنان    ... من با مثل با شـما صـحبت خـواهم كـرد           «: يوحنا از پيش اخطار ميده    
  ».»تاريك استفاده خواهم كرد

دانست كه ايـن عبـارت عجيـب حـضور           مي. سخنان تاريك : لنگدان به فكر فرو رفت    
دهان خود را به مثل باز خواهم       .  داشت 78يبي هم در كتاب امثال و هم در مزمور          عج

لنگدان ياد گرفته بـود كـه مفهـوم         . كرد و از سخنان تاريك قديم سخن خواهم گفت        
است بلكـه معنـي     » شريرانه«به اين معني نيست كه آن سخن        » سخن تاريك «يك  

  . حقيقي آن مبهم يا تيره و تار است
و اگه كوچكترين شكي داري، قرنتيان آشكارا به ما ميگه كه امثـال             «: ردپيتر اضافه ك  

 شـير  كه اين يعنـي      -»شير براي كودكان و گوشت براي مردان      «: دو اليه معني دارن   
 پيام حقيقيه، و فقط از طريق گوشتهاي بچگانه يه نوشتة آبكي و رقيقه، و  براي ذهن

  ».هاي بالغ قابل دسترسه ذهن
  پوشي را كه با جديت به انجيل اشـاره          ا باال گرفت و دوباره پيكر خرقه      پيتر چراغ قوه ر   

دونم كه تو آدم شكاكي هستي، رابرت، اما روي اين موضـوع             مي«. كرد روشن كرد   مي
اگه انجيل حاوي مفاهيم پنهان نباشه، پس چرا اين همه از بزرگترين نوابـغ              . فكر كن 

 اينقـدر در خونـدنش وسـواس        -نتي دانشمندان پرفـروغ جامعـة سـلط       از جمله  -تاريخ
 كلمه نوشت و تالش كرد معناي       ميليونفكري داشتن؟ سر آيزاك نيوتن بيش از يك         

                                                 
  )4:11: مرقس. (راز پادشاهي خدا به شما عطا شده است، اما براي مردمِ بيرون، همه چيز به صورت مثَل است: ة كاملآي.  1
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 نوشـت   1704اي كه در سال      واقعي كتاب مقدس رو كشف كنه، از جمله دست نوشته         
  »! پنهاني رو از انجيل استخراج كردهعلميكرد كه اطالعات  و در اون ادعا مي

  .ه اين حرف حقيقت دارددانست ك لنگدان مي
 استخدام شـد تـا      1اي كه توسط شاه جيمز     و سر فرانسيس بيكن، نابغه    «: پيتر ادامه داد  

 كنه، چنان كامال مجاب شد كه انجيل خلقانجيل مجاز جيمز شاه رو به معناي واقعي         
محتوي مفاهيم پوشيده است كه اونها را به صورت رمزهاي خودش نوشت، و امـروزه               

دوني، بيكن يه رزيكروسـي بـود و دانـش            همونطور كه مي   البته! شن  مي هنوز مطالعه 
 2حتي ويليـام بِليـك  «: پيتر با لبخندي ادامه داد» .ها رو به رشتة تحرير درآورد      باستاني

  ».ها رو بخونيم شكن هم اشاره كرده بود كه ما بايد البالي خط شاعر بت
  :لنگدان با اين شعر آشنا بود

  
  هم روز بخوانانجيل را هم شب و 
  خوانم تو سياه بخوان اما جايي كه من سفيد مي

  
و اين فقـط نوابـغ اروپـايي        «: رفت ادامه داد   تر پايين مي   پيتر اكنون در حالي كه سريع     

 بود، رابرت، در قلب همين كشور آمريكايي جـوان، كـه روشـنفكرترين     همينجا. نبودن
   همـه از خطـرات ژرف تفـسير         -4، بن فرانكلين، تومـاس ِپـين      3 جان آدامز  -نياكان ما 

در حقيقت، توماس جفرسن چنان متقاعد شـد كـه          .  انجيل هشدار دادن   كلمه به كلمة  
 و كتـاب رو دوبـاره ويـرايش         تكه تكه كرد   كه صفحات اونو     پنهانهپيام حقيقي انجيل    

كرد و به قول خودش سعي كرد چارچوب مصنوعي اونو دور بندازه و اصـول و تعـاليم                  
  ».يابي كنهحقيقيش رو باز

                                                 
  ) 1603-1625(، انگلستان و ايرلند )1567-1625(پادشاه اسكاتلند ) 1566- 1625(شاه جيمز اول .  1
  
2  .William Blake) 1827-1757 (شاعر و نقاش انگليسي  
3  .John Adams) 1826-1735 (دومين رئيس جمهور آمريكا 
4  .Thomas Paine      نويسنده، رساله نويس، مخرع، انقالب، روشن فكر آمريكايي متولـد انگلـيس و يكـي از بنيـان گـزاران 

  اياالت متحده
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  انجيل جفرسني امروزه هنوز چـاپ  . لنگدان خيلي خوب از اين حقيقت عجيب آگاه بود       
هاي جنجالي بسياري از جمله حذف بكرزايي و رسـتاخيز           شد و در بر دارندة بازبيني      مي
موضوع باورنكردني اين بود كه طي نيمة اول قرن نوزدهم انجيل جفرسـوني بـه               . بود

  .شد شد اهدا مي يهر كسي كه عضو كنگره م
كنم كه اين    دونم، و درك مي    كننده مي  دوني كه من اين مبحث رو مجذوب       پيتر، مي «

مسئله كه كتب مقدس حاوي مفاهيم پنهان هـستن ممكنـه بـراي مغزهـاي متفكـر                 
همة .  باشه، اما اين موضوع اصال از نظر منطقي با عقل من جور در نمياد              انگيز وسوسه

  ». ميگن كه هيچوقت آموزش به صورت رمز انجام نميشهپروفسورهاي باتجربه بهت
  »ببخشيد؟«
 بزرگتـرين   -چـرا پيـامبران   . كنـيم   صـحبت مـي    پـرده  بيما  . ، پيتر آموزن مياستادها  «

 كنن؟ اگه اميدوار بودن كـه دنيـا رو دگرگـون    مبهم زبان خودشون رو -استادان تاريخ 
  »ن كه تمام دنيا بفهمن؟كنن، چرا به رمز حرف بزنن؟ چرا طوري با دنيا حرف نزن

اي كه حاكي از اين بود كه از سـؤال لنگـدان تعجـب              پيتر در حال پايين رفتن با قيافه      
رابرت، انجيل به همـون دليـل       «. اش نگاهي به عقب انداخت     كرده است از روي شانه    

بـه  ... شـدن  زنه كه مدارس سرّي باستاني مخفـي نگـه داشـته مـي            پرده حرف نمي   بي
هاي سرّي اعصار در      بايست قبل از آگاه شدن از آموخته       واردها مي  تازههمون دليلي كه    

شـدن   به همون دليلي كه دانشمندان دانشكدة مخفي حاضر نمـي         ... انجمن عضو بشن  
رازهـاي  . ، رابرت قدرتمندناين اطالعات بسيار    . دانششون رو در اختيار ديگران بذارن     

 كـه در    ازها يـه شـعلة روشـن هـستن        ر. ياد زد ها فر  باستاني رو نميشه روي پشت بوم     
تونـه دنيـا رو      تونه راه رو روشن كنه، اما در دستان يه ديوونـه مـي             دستان يه استاد مي   

  ».بسوزونه
 حـرف   انجيـل پيتر، من راجع به      «گه؟  چي داره مي   .لنگدان يكدفعه سر جايش ايستاد    

  »زني؟  حرف ميرازهاي باستانيچرا تو داري راجع به . زنم مي
دوني؟ رازهاي باستاني و انجيـل هـر دو          رابرت، يعني نمي  «: ه او كرد و گفت    پيتر رو ب  

  ».ان يكي
  .لنگدان با حالتي سردرگم به او خيره شد
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. پيتر تا چند ثانيه ساكت بود و منتظر ماند تا مفهوم اين موضوع براي لنگدان جا بيفتد                
. خ منتقـل شـدن   ها رازهـا در طـول تـاري        هاييه كه از طريق اون     انجيل يكي از كتاب   «

سخنان «فهمي؟  نمي. خوان رازشون رو به ما بگن     صفحاتش با تمام سعي و تالش مي      
ها هستن كه به آهستگي تمام دانش سرّي خودشون       انجيل نجواهاي باستاني  » تاريك

  » .رو با ما در ميان ميذارن
دانـست، يـك جـور كتـاب         رازهاي باستاني، تـا جـايي كـه او مـي          . لنگدان حرفي نزد  

دسـتورالعملي بـراي آپوتئوسـيس      ... ورالعمل براي مهار قدرت نهفتة نوع بشر بـود        دست
او هيچوقت نتوانسته بود قدرت رازها را بپذيرد و مطمئنا تصور اينكه انجيـل              . شخصي

  .  كليد اين رازها را به نحوي پنهان نگه داشته بود برايش غيرممكن بود
اش راجـع بـه      رازهـا همـه   . هم هـستن   مخالفپيتر، انجيل و رازهاي باستاني كامال       «

... باالسـت اش راجع به خدا در       انجيل همه . انسان به عنوان خدا   ...  هستن درونخداي  
  » .و انسان به عنوان يه گناهكار ناتوان

اي كه نوع بشر خـودش رو        لحظه! دقيقا دست گذاشتي روي مسئلة اصلي     ! دقيقا! بله«
صداي استادان باستاني محـو شـده       .  رفت ، مفهوم حقيقي دنيا از دست     جدا كرد از خدا   

دونـستن و    بود و در ميان غوغاي پرهرج و مرج كساني كه خودشون رو كـارگزار مـي               
كساني كه ادعـا    ... كنن گم شده بود    زدن كه تنها خودشون كلمه رو درك مي        فرياد مي 

  ».اي نوشته نشده  به هيچ زبان ديگهخودشونكردن كلمه جز زبان  مي
  . رفت ها پايين مي  پلهپيتر همچنان از

  ديـدن   كـردن اگـه مـي      هـا وحـشت مـي      دونـيم كـه باسـتاني      رابرت، هردوتامون مي  «
چطور دين خودش رو به عنوان بليط راهيابي به         ... هاشون چطور منحرف شدن    آموخته

يا اينكه چطور جنگجوها با اين عقيـده كـه خـدا از اهدافـشون               ... بهشت معرفي كرده  
ما كلمـه رو گـم كـرديم، ولـي مفهـوم            . گ و خونريزي ميشن   كنه وارد جن   حمايت مي 

در همـة متـون     . حقيقي اون هنوز در دسترسه و درست جلوي چشممون قـرار گرفتـه            
 ايـن   همة. هاي ديگه وجود داره     و قرآن و كتاب    بگاواد گيتا ماندگار، از انجيل گرفته تا      

هـا    فراماسـون  شـن چـون    هاي فراماسوني محترم شمرده مـي      متون بر باالي قربانگاه   
دونن كه هر كدوم از اين       و مي ... كنن اونچه رو كه ظاهرا دنيا فراموش كرده درك مي        
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صداي پيتر مملو   » .كنن  پيام رو به آرامي نجوا مي      يكمتون، به روش خودشون، دقيقا      
  » دانيد كه شما خدا هستيد؟ آيا نمي«. از احساسات بود

در حـال ظـاهر شـدن بـود لنگـدان را            اي كه اين سخن باستاني معروف مـدام          طريقه
 سـعي   كـاپيتول زد و همينطور موقعي كه در        وقتي با گالووي حرف مي    . زده كرد  حيرت
  . را شرح بدهد به آن فكر كرده بودآپوتئوسيس واشنگتنداشت 

» .شـما خودتـان خـدا هـستيد    «: بودا گفته«: پيتر صدايش را تا حد نجوايي پايين آورد     
كارهـايي  «: و حتـي وعـده داده    » قلمروي خدا درون توست   «: عيسي به ما آموخته كه    

 -2حتي اولـين ضـد پـاپ      » 1.و حتي بزرگتر از آن    ... توانيد  هم مي  شماكنم،   كه من مي  
 4 همين پيام رو نقل كرد، كه اولين بار توسط استاد عارف مونويموس            -3هيپوليتوس رم 

ه عنوان نقطة شروع    در عوض، خودتان را ب    ...  خدا برداريد  جستجويدست از   «: ادا شد 
  ».»بشناسيد

 دو كلمـة راهنمـا بـر پـشت دفتـر تـايلر              ، كـه در آن    لنگدان به ياد خانـة معبـد افتـاد        
  .خودت را بشناس:  حك شده بودند5فراماسوني

يه بار مرد خردمندي بهم گفت كه تنهـا تفـاوت           «: پيتر اكنون با صداي ضعيفي گفت     
  ».هستيم فراموش كرديم الهي مابين ما و خدا اينه كه 

و دوست دارم باور كنم كه ما خدا هستيم، امـا مـن هـيچ               . گي شنوم چي مي   پيتر مي «
  . بيـنم  مـن هـيچ ابـر انـساني نمـي         . بيـنم  خدايي رو در حال گشتن روي زمـين نمـي         

اي اشـاره كنـي، امـا اونـا          توني به معجزات ادعا شدة انجيل يا هر متن ديني ديگه           مي
ي كه ساختة انسان هستن و بعد هـم بـه مـرور           ا  يهاي قديم  چيزي نيستن جز داستان   
  ».زمان در اونها اغراق شده

                                                 
 از آن خواهد كرد، زيرا آن كه به من ايمان داشته باشد، او نيز كارهايي را كه من مي كنم، خواهد كرد، و حتي كارهايي بزرگتر.  1

  )14:12يوحنا . (كه من نزد پدر مي روم
  .ضد پاپ كسي است كه در ضديت با اسقف رم تقاضاي پاپ شدن بدون انتخاب شدن از طرف كليسا را دارد.  2
3  .Hippolytus of Rome)  170-236حدود( 
4  .Monoimus)  150-210حدود(  
  . استنام دفتر نگهباني لژهاي فراماسوني.  5
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ها فقط بـه علممـون        يابي به دانش باستاني    شايد هم ما براي دست    . شايد«: پيتر گفت 
من معتقدم كه تحقيقات    ...  اينه كه  جالبموضوع  «: مكثي كرد و ادامه داد    » .نياز داريم 

  ». رو انجام بدهكاترين ممكنه بتونه دقيقا همين كار
. لنگدان يكدفعه به خاطر آورد كه كاترين با شتاب از خانـة معبـد بيـرون رفتـه اسـت                   

  »هي، حاال كجا رفت؟«
رفـت تـا از يـه خوشـبختي      . تـا چنـد لحظـه ديگـه ميـاد         «: پيتر با نيـشخندي گفـت     

  ».انگيز مطمئن بشه شگفت
واي خنك شـب احـساس   در بيرون، در پايين بناي يادبود، پيتر سالومون با استنشاق ه  

كرد كه با جـديت بـه زمـين خيـره       با لذت و تفريح به لنگدان نگاه مي       . سرزندگي كرد 
  .كرد خاراند به پاية ابليسك نگاه مي شده بود و در حالي كه سرش را مي

. اي كه انجيل توش هست توي زيرزمينه پروفسور، سنگ گوشه«: پيتر به شوخي گفت
  ».رسي پيدا كني، اما بهت اطمينان ميدم همونجاستتوني به كتاب دست در واقع نمي

حرفـت رو قبـول     «: رسيد غرق در فكر اسـت گفـت        اي كه به نظر مي     لنگدان با قيافه  
  ».متوجه يه چيزي شدم... دارم، فقط مسئله اينه كه

لنگدان اكنون عقب رفت و به ميدان بزرگي كه بناي يادبود در آن قرار گرفته بود نگاه     
بـه جـز دو اليـه       ... اجتماع مدور كامال از سنگ سفيد تشكيل شده بود        اين محل   . كرد

  .دادند سنگ تيره، كه دو دايرة متحدالمركز را دور بناي يادبود تشكيل مي
هيچوقت متوجه نشدم كه بنـاي يـادبود        . اي در داخل دايرة ديگه     دايره«: لنگدان گفت 

  ».اي داخل دايرة ديگه قرار گرفته در مركز دايره
نماد ... بله، سيركومپانكت بزرگ  «. ده اون هيچي رو از دست نمي     . اش گرفت  ندهپيتر خ 

. اي بـاال انـداخت     بـا حـالتي خجـالتي شـانه       » .توي تقاطع آمريكـا   ... جهاني براي خدا  
  ».مطمئنم كه اين فقط يه تصادفه«

لنگدان فكرش جاي ديگري بود و اكنون به آسمان خيره شده بود و چشمانش از منار                
درخـشيد بـاال     اي در مقابل آسمان سياه زمستاني مي       كننده كه با نور سفيد خيره    نوراني  

  . رفت مي
يـك  ... پيتر احساس كرد لنگدان تازه متوجه مقصود حقيقي ايـن سـاخته شـده اسـت               

فكـر در قلـب يـك كـشور      نمادي از انـسان روشـن     ... يادآور خاموش از دانش باستاني    

www.mybook.ir



 

 

  كوچـك را در بـاالي آن ببينـد،           ينيـومي توانـست رأس آلوم    گرچـه پيتـر نمـي     . بزرگ
  .دانست كه به عنوان نماد صعود ذهن روشن انسان به سوي آسمان همانجاست مي

  .الئوس دئو
اي كه انگار يك جور مراسـم پاگـشايي سـرّي را پـشت سـر                 لنگدان با قيافه  » پيتر؟«

ي پيتر دستش را در جيبش برد و انگشتر فراماسوني طال. گذاشته بود به او نزديك شد   
  ».و بهت برگردونمخواستم اين تمام شب مي. رفت داشت يادم مي«: را درآورد و گفت

پيتـر دسـت چـپش را دراز كـرد و انگـشتر را گرفـت و بـا حـالتي                     » .ممنونم، رابرت «
دوني، تمام رمز و راز و سريت پيرامون اين انگشتر و  مي«. آميز به آن نگاه كرد    تحسين

وقتي جوون بودم، هرم بـا ايـن        . زرگي روي زندگي من داشته    تأثير ب ... هرم فراماسوني 
بـاور  همون وجودش باعـث شـد       .  به من سپرده شد    ،اي داره  وعده كه رازهاي پوشيده   

حس كنجكاويم رو تحريك كـرد، شـگفتيم رو         .  كه رازهاي بزرگي در دنيا هست      كنم
» .بـاز كـنم  برانگيخته كرد، و بهم الهام كرد كه ذهـنم رو بـه روي رازهـاي باسـتاني              

دونم كه مقـصود حقيقـي هـرم         االن مي «. لبخندي زد و انگشتر را در جيبش گذاشت       
ها رو آشكار كنه، بلكه يه جذبه و شيفتگي رو به اونهـا              فراماسوني اين نبوده كه جواب    

  ».القا كنه
  .   تا مدتي در سكوت كنار بناي يادبود ايستادند،آن دو

خوام يه لطفي بهـم بكنـي،        مي«. جدي بود وقتي لنگدان باالخره صحبت كرد لحنش       
  ».به عنوان يه دوست... پيتر

  ».بفرما. البته«
  .مطرح كردلنگدان درخواستش را با جديت 

  ».باشه«: دانست حق با اوست سر تكان داد و گفت سالومون كه مي
  ».فوري«: لنگدان به اسكاالد منتظر اشاره كرد و افزود

  ».ولي يه اخطار... باشه«
يه جورايي هميشه حرف آخر رو تـو        «: اي چشمانش را چرخاند و گفت      با خنده لنگدان  

  ».زني مي
  ».خوام تو و كاترين ببينيد  كه ميهستبله، و يه چيز ديگه هم «

  »توي اين ساعت؟«: لنگدان به ساعتش نگاه كرد و گفت
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ترين گنجينـة    تماشايي«: اش زد و گفت    اي به دوست قديمي    سالومون لبخند صميمانه  
  ».ديدنش  و چيزيه كه افراد بسيار بسيار كمي... اشنگتنهو
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  132فصل 
  

كاترين سالومون با قلبي سرشار از اميد و شـادي بـا شـتاب بـه سـمت بنـاي يـادبود                      
آن شب شوك و مصيب فراواني را پشت سر گذاشته بـود، ولـي بـا             . رفت واشنگتن مي 

انگيزي كه پيتر سـاعاتي       موقتا دوباره روي خبر شگفت     اينحال اكنون افكارش هر چند    
خبري كه همين چنـد لحظـه پـيش بـا چـشمان      . قبل به او داده بود متمركز شده بود       

  .خودش آن را تأييد كرده بود
  .شون همه. تحقيقاتم محفوظن

درايوهاي هلوگرافيك اطالعات آزمايشگاهش امشب نابود شـده بودنـد، امـا لحظـاتي         
معبد، پيتر به او خبر داده بود كه به طـور مخفيانـه از همـة تحقيقـاتش                  قبل، در خانة    

بـرايش  . كرده است   نگهداري مي  SMSCهاي پشتيباني در دفاتر هيئت مديرة        نسخه
خواسـتم بـدون اينكـه     دوني كه من شيفتة كـارت هـستم، و مـي     مي: توضيح داده بود  

  .مزاحمت بشم پيشرفت كارت رو دنبال كنم
  »كاترين؟«: صداي بمي صدا زد

  .كاترين به جلو نگاه كرد
  . شبح پيكر تنهايي در كنار بناي يادبودِ نوراني ايستاده بود

  .با شتاب به طرفش دويد و او را در آغوش گرفت» !رابرت«
  ».حتما خيالت راحت شده. خبراي خوب رو شنيدم«: لنگدان به نجوا گفت

تحقيقاتي كه پيتـر    » .رنكردنيبه طرزي باو  «: كاترين با صداي سرشار از هيجان گفت      
از آزمايشات كه     مجموعة عظيمي  -آن را نجات داده بود يك تور دو فرانس علمي بود          

آزمايـشات  . گيري در دنياست كرد افكار انسان يك نيروي واقعي و قابل اندازه      ثابت مي 
ي هاي يخ گرفته تـا مولـدها    افكار انسان را بر روي همه چيز از كريستال     تأثيركاترين  

نتايج آن قطعي و انكارناپـذير   . داد رويداد تصادفي و جنبش ذرات درون اتمي نشان مي        
بودند و اين توانايي را داشتند كه شكاكان را بـه ايمـان آورنـدگان تبـديل كننـد و در                     
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. كنـه، رابـرت   همـه چيـز تغييـر مـي    «. مقياسي عظيم بر آگاهي جهـاني اثـر بگذارنـد        
  ».چيز همه

  ».كنه ور فكر ميپيتر كه مطمئنا اينط«
  .كاترين به اطرافش نگاه كرد و دنبال پيتر گشت

بهـش اصـرار كـردم بـه عنـوان يـه لطفـي بـه مـن بـره                    . بيمارستان«: لنگدان گفت 
  ».بيمارستان

  ».متشكرم«: كاترين با آسايش خاطر نفسش را بيرون داد و گفت
  ».بهم گفت اينجا منتظرت باشم«

خواد تو رو    گفت مي «. ن سفيد تابناك باال رفت    كاترين سر تكان داد و نگاهش از ستو       
  ».اش نداد ؟ توضيحي درباره»الئوس دئو«چيزي راجع به . بياره اينجا

مطمـئن نيـستم خـودم هـم كـامال فهميـده       «: لنگدان با خستگي لبخندي زد و گفت    
هـايي زد كـه نتونـستم     برادرت امشب حـرف «. به باالي بناي يادبود نگاه كرد     » .باشم

  ».ون كنمزياد دركش
  »هاي مقدس؟ رازهاي باستاني، علم، و كتاب. بذار حدس بزنم«: كاترين گفت

  ».بينگو«
پيتر خيلي وقت پيش پـاي      .  خوش اومدي  منبه دنياي   «: كاترين چشمكي زد و گفت    

  ».كمك زيادي به تحقيقاتم كرد. منو به اين قضايا كشوند
سرش  را تكـان  » .اومد  مياز نظر غريزي، بعضي از چيزايي كه گفت با عقل جور در          «

  » ...اما از نظر عقالني«: داد و گفت
دوني، رابرت، شايد مـن بتـونم در         مي«. كاترين لبخند زد و دستانش را دور او انداخت        

  ».اين مورد كمكت كنم
  .رفت ، معمار وارن بالمي داشت از راهروي خلوتي پايين ميكاپيتولدر داخل 

  .دهامشب فقط يه كار مون: با خود گفت
يـك كليـد    . وقتي به دفترش رسيد، يك كليد بسيار قديمي از كـشوي ميـزش درآورد             

آن را در . اي روي آن بـود  هـاي محـو شـده      آهني سياه و باريك و دراز بود و عالمـت         
  . گويي به مهمانانش آماده كرد مدسپس خود را براي خوشاجيبش گذاشت و 
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بـه درخواسـت    . رفتنـد   مـي  اپيتولكرابرت لنگدان و كاترين سالومون داشتند به طرف         
 فرصـت مالقـات   -پيتر، بالمي قرار بود فرصت بسيار نادري را در اختيار آنهـا بگـذارد      

پـذير   چيزي كه آشكار كردن آن فقط توسط معمار امكان  ... ترين راز اين ساختمان    مهم
  .بود
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  133فصل 
  

ــة  ــاالي طبق ــدادر ب ــاپيتولي روتان ــرتك ــة  ، راب ــه لب ــا حــالتي عــصبي ب    لنگــدان ب
امتحاني از  . يافت نزديك شد   روي مدوري كه درست در زير سقف گنبد امتداد مي          گربه

شد كه   هنوز باورش نمي  . روي نرده به پايين نگاه كرد و از آن ارتفاع سرش گيج رفت            
كمتر از ده ساعت پيش بود كه دست پيتر در وسط كف زمين طبقة پايين ظاهر شـده                  

   .بود
تر اكنـون بـه نقطـة ريـزي           صد و هشتاد فوت پايين     كاپيتولروي همان زمين، معمار     

. پيمود و سپس ناپديـد شـد       را مي  روتانداتبديل شده بود و به شكلي يك نواخت طول          
هاي  بالمي لنگدان و كاترين را تا اين بالكن همراهي كرده بود و آنها را با دستورالعمل         

  .هاي پيتر دستورالعمل. شته بودبسيار مخصوصي آنجا تنها گذا
سپس نگـاهي بـه پلكـان       . به او داده بود نگاه كرد       ي كه بالمي  ا  لنگدان به كليد آهني   

خـدا بـه دادم     . رفـت  و از آن هم باالتر مي     ... رفت باريكي كرد كه از اين طبقه باال مي       
كليـد  طبق گفتة معمار، اين پلكان باريك به در فلزي كوچكي راه داشت كه بـا          . برسه
    .شد باز مي ي كه در دست لنگدان بودا آهني

پيتـر  . آنسوي در چيزي قرار داشت كه پيتر اصرار داشت لنگدان و كاترين آن را ببينند              
هاي اكيدي در رابطه با ساعت دقيقي كـه در           وارد جزئيات نشده بود، بلكه دستورالعمل     

  ؟ چرا؟ن در منتظر بمونيمبايد براي باز كرد. شد براي آنها باقي گذاشته بود باز مي
  .اي كرد لنگدان دوباره به ساعتش نگاه كرد و ناله

كليد را در جيبش گذاشت و به فضاي بازي كه روبرويش در آنسوي بالكن قرار داشت                
اي از آن ارتفـاع بـه        باكانه به جلو راه افتاده بود و ظـاهرا واهمـه           كاترين بي . خيره شد 

مه راه اين محيط قرار داشت و سانتيمتر به سانتيمتر          اكنون در ني  . خودش راه نداده بود   
 اثر بروميدي را كـه مـستقيم بـاالي سرشـان قـرار گرفتـه بـود        آپوتئوسيس واشنگتن 
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ي كه گنبد تقريبا پانـصد  ا  هاي پانزده فوتي   از اين نقطة ديد نادر، پيكر     . كرد تحسين مي 
  .ابل رؤيت بودندآور ق دادند با جزئياتي شگفت  را زينت ميكاپيتولمربع فوتي 

: لنگدان پشتش را به كاترين كرد، رو به ديوار خارجي ايستاد، و خيلي آهسته نجوا كرد               
  »چرا رابرت رو تنها گذاشتي؟. كاترين، من وجدانت هستم«

: چـون ديـوار متقـابال نجـوا كـرد         ... كاترين ظاهرا با خصوصيات صوتي گنبد آشنا بود       
قبل از اينكه اجازة بـاز  . بايد بياد اينجا پيش من  . چون رابرت داره بزدل بازي درمياره     «

  ».كردن اون در رو داشته باشيم وقت زيادي داريم
در حـال جلـو   . دانست كه حق با اوست و با اكراه در طول بـالكن راه افتـاد      لنگدان مي 

  . رفتن ديوار را بغل كرده بود
 باالي  آپوتئوسيسل  كاترين در حالي كه گردنش را بلند كرده بود تا تمام شكوه و جال             

اي بـا    خدايان اسـطوره  . انگيزه اين سقف واقعا شگفت   «: سرش را ببيند با شگفتي گفت     
 شده تصوير وسط    اينشون قاطي شدن؟ و فكرش رو بكن        مخترعان علمي و اختراعات   

  ». ماكاپيتول
لنگدان چشمانش را به باال چرخاند و به اشكال پراكندة فرانكلين، فولتن، و مورس بـا                

اي بـه شـكل قوسـي از آنهـا دور            كمان درخشنده  رنگين. شان نگاه كرد   راعات فنّي اخت
شد و نگاه لنگدان را به سمت جرج واشنگتن هدايت كرد كـه در ميـان ابـري بـه                     مي

  .وعدة بزرگ تبديل انسان به خدا. كرد سوي آسمان صعود مي
  ».لق موندهمع روتانداانگار كه كل وجود رازهاي باستاني باالي «: كاترين گفت

ي در دنيا هست كه اختراعات علمي را با         ا  كرد كه كمتر نقاشي    لنگدان بايد تصديق مي   
مجموعة تـصاوير ديـدني ايـن    . اي و آپوتئوسيس انسان در هم بياميزد     خدايان اسطوره 

. از رازهـاي باسـتاني بـود و وجـودش در آنجـا دليلـي داشـت                   پيـامي  به راستي سقف  
ريكا را به عنوان يك بوم سـفيد و زمـين حاصـلخيز مجـسم     بنيانگزاران اين كشور، آم 

 پدر كـشور  -امروزه، اين نماد بلندپايه. شد بذر رازها را در آن ريخت كرده بودند كه مي  
   خـاموش بـر بـاالي سـر قـانونگزاران، رهبـران، و              -كـرد  ما كه به آسمان صعود مـي      

  اي بـراي آينـده،      يـك يـادآور بـزرگ، نقـشه       ... رئيس جمهورهاي ما معلق مانده بـود      
  . رسيد اي به زماني كه انسان به بلوغ روحي كامل مي وعده
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كاترين كه هنوز نگاهش روي پيكرهاي عظيم مخترعـان بـزرگ آمريكـا بـه همـراه                 
تـرين   امروز، پيشرفته . اين واقعا پيشگويانه است   «: مينروا ثابت مانده بود به نجوا گفت      

علـم نوئتيـك ممكنـه جديـد        . ا به وجود ميـان    ه ترين ايده  اختراعات با مطالعة باستاني   
با چشماني مملو   » . مطالعة افكار انسان   - علم روي زمينه   ترين  قديميباشه، اما در واقع     

هـا در واقـع      گيريم كه باسـتاني    و داريم ياد مي   «: از شگفتي رو به لنگدان كرد و گفت       
  ».كردن كنيم درك مي  رو بسيار بيشتر از اوني كه ما امروزه درك ميافكار

  ي بـود كـه در دسـترس        ا  ذهن تنهـا فنـاوري    . با عقل جور درمياد   «: لنگدان جواب داد  
  ».كردن اش مي فيلسوفان قديم سخت مطالعه. ها قرار داشت باستاني

  ودا جريـان انـرژي ذهـن رو توصـيف    . متون باستاني شيفتة قدرت ذهـن بـودن      ! بله«
 ماهيت روح ذهن رو زهر. كنه  هشياري جهاني رو توصيف مي1پيستيس سوفيا. كنه مي
 ،آينـشتاين رو در رابطـه بـا شـفا از راه دور            » نفـوذ از راه دور    «متون شـمني    . كاوه مي

و نذار شروع كنم بـه حـرف زدن         !  موضوع همه جا ديده ميشه     اين. كنن پيشگويي مي 
  ».راجع به انجيل

 با اطالعـات  تو هم؟ برادرت سعي كرد منو قانع كنه كه انجيل     «: لنگدان با خنده گفت   
  ».رمزي شده  علمي

و اگه حرف پيتر رو باور نـداري، چنـد تـا از متـون               . مطمئنا همينطوره «: كاترين گفت 
هـاي   كنـي بـه فهميـدن مثـل        وقتي شروع مي  . سرّي نيوتن راجع به انجيل رو بخون      

  ».اش دربارة بررسي ذهن انسانه  رمزي انجيل، رابرت، متوجه ميشي كه همه
  ».فكر كنم بهتره برگردم دوباره بخونمش«: باال انداخت و گفتاي  لنگدان شانه

. بـذار سـؤالي ازت بپرسـم   «: كاترين كه به وضوح از شكاكيت او خوشحال نبود گفـت    
معبدي كه بايد بـدون ابـزار و        ... وقتي انجيل به ما ميگه بريد معبد خودتون رو بسازيد         

  »؟معبديهبي سر و صدا بسازيم، به نظرت منظورش چه 
  ».ب، متن ميگه كه بدن شما يه معبدهخ«
و انجيـل   «: به او لبخنـد زد و ادامـه داد        » .2 معبد خدا هستيد   شما. 3:16بله، قرنتيان   «

هاي مقدس بـه خـوبي از قـدرت نهفتـة          رابرت، كتاب . يوحنا هم دقيقا همين رو ميگه     

                                                 
1. Pistis Sophia  

 آيا تشخيص نمي دهيد كه معبد خداييد و روح خدا در شما ساكن است؟.  2

www.mybook.ir



 

 

. ..كنن كـه اون قـدرت رو تحـت كنتـرل دربيـاريم             درون ما آگاهن، و به ما اصرار مي       
  ». رو بسازيمذهنمونكنن كه معبد  اصرار مي

 دوباره سـاخته  واقعيكنم بيشتر دنياي مذهب منتظرن كه يه معبد        متأسفانه، فكر مي  «
  ».اين بخشي از پيشگويي مسيحاييه. بشه

اي كـه     لحظه -انسانهظهور دوم ظهور    . آره، ولي اين يه نكتة مهم رو از قلم ميندازه         «
  ».ش رو ميسازهنوع بشر باالخره معبد ذهن
من محقق انجيـل نيـستم،      . دونم نمي«: ماليد گفت  اش را مي   لنگدان در حالي كه چانه    

كـنن كـه      رو توصيف مي   يا  جسميهاي مقدس به تفصيل معبد       اما مطمئنم كه كتاب   
 يه معبـد خـارجي بـه    -ساختارش يه ساختار دو قسمتي توصيف شده . بايد ساخته بشه  

اين دو قـسمت بـا پـردة        . االقداس اخلي به اسم قدس   اسم جايگاه مقدس و يه معبد د      
  ».شن نازكي از هم جدا مي

راستي، تا حـاال    . براي يه شكاك به انجيل خيلي خوبه      «: كاترين نيشخندي زد و گفت    
 يه قسمت خارجي به اسـم     -يه مغز انسان واقعي رو ديدي؟ از دو قسمت تشكيل شده          

ايـن دو قـسمت توسـط غـشاي         . سخت شامه و يه قسمت داخلي به اسم نـرم شـامه           
  ». از بافت تارماننداي پرده -عنكبوتي از هم جدا ميشن

  .لنگدان از تعجب سرش را كج كرد
دليلي داره كه بـه     «. كاترين به آرامي دستش را باال برد و شقيقة لنگدان را لمس كرد            

  ».، رابرتtemple1اين ميگن 
يـل كنـد، ناگهـان بـه يـاد          هاي كاترين را تجزيه و تحل      وقتي لنگدان سعي كرد حرف    

  . جايي كه مغز هست، گنجينه هست: انجيل عرفاني مريم افتاد
ها موقع  هايي كه از يوگي شايد دربارة مغزنگاري«: كاترين اكنون با لحن ماليمي گفت     

تفكر انجام ميشه شنيده باشي؟ مغـز انـسان، در حـاالت پيـشرفتة تمركـز، يـه مـادة                    
اين ترشح مغز اصـال شـباهتي بـه ترشـحات           . كنه ميمانند از غدة صنوبري توليد       موم

  تونـه بـه معنـاي واقعـي         يه اثر شفادهندة بـاورنكردني داره كـه مـي         . ديگة بدن نداره  
اين . كنن ها اينقدر عمر مي    ها رو احيا كنه، و شايد يكي از داليلي باشه كه يوگي            سلول

                                                 
   هم به معناي معبد است و هم به معناي شقيقه يا گيجگاهTempleكلمة .  1
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 و فقط توسط مغـزي بـه        هاي غيرقابل دركي داره     اين ماده ويژگي  . علمِ واقعيه، رابرت  
  ».وجود مياد كه با حالت عميقا متمركزي كامال ميزون شده

  ».يادمه چند سال پيش يه مطلبي در اين باره خوندم«
  »آشنا هستي؟» آسماني منّ «بله، و در همين رابطه، با توصيف انجيل از «

ي سـير   منظورت مادة سحرآميزيه كـه بـرا      «. ديد لنگدان هيچ ارتباطي ميان اينها نمي     
  »كردن گرسنگان از آسمون نازل شد؟

 مـاران رو شـفا ميـده، زنـدگي جاودانـه ميـاره، و             شد كه اين مـاده بي      گفته مي . دقيقا«
» .مونـه  اي ازشون باقي نمـي  خورنش پس مونده   تر از همه اينكه كساني كه مي       عجيب

  .كاترين مكث كرد، طوري كه انگار منتظر بود لنگدان متوجه شود
روي شـقيقة  »  نـازل شـد؟  آسـمون رابرت؟ يه جور غذا كه از    «: غيب كرد لنگدان را تر  

شـي؟   به طرز معجزه آسايي بدن رو شفا ميده؟ پس مونده نداره؟ متوجه نمي        «. خود زد 
 رمزيـه بـراي   آسـمون . »بـدن « رمزيـه بـراي     معبـد !  هستن، رابرت  كلمات رمزي اينا  

وقتـي  . ين ترشح نادر مغزه   ، ا منّو  .  رمزيه براي ستون فقراتت    نردبان يعقوب . »ذهن«
اينـا بيـشتر مواقـع      . بينـي، توجـه كـن      اين كلمات رمزي رو توي كتـاب مقـدس مـي          

  ».تري كه زير سطح ظاهري پنهان شدن ان براي مفاهيم عميق هايي عالمت
دادند كه چطور همين مادة      آمدند و توضيح مي    هاي كاترين اكنون مثل رگبار مي       حرف

شـهد خـدايان، اكـسير زنـدگي،        : شـد  باستاني ظاهر مـي   سحرآميز در سرتاسر رازهاي     
سـپس شـروع كـرد بـه     . چشمة جواني، سنگ كيميا، آمبروسيا، شـبنم، اُجـاس، سـوما     

: با هيجان گفت. توضيح راجع به اينكه غدة صنوبري مغز نمايانگر چشم بصير خداست    
ايـن  .»1 است، بدنت پـر از نـور ميـشه         يگانهوقتي چشمت   «،  6:22طبق انجيل متي    «

» -شـه، كـه    عقيده در چاكراي آجنا و خال روي پيشوني هندوها هم نـشون داده مـي              
دونم كه دارم    مي... ببخشيد«: زده گفت  اي خجالت  كاترين يكدفعه مكث كرد و با قيافه      

هـا ادعاهـاي     سـال . آوره  نـشاط  امبـر خيلـي    اين موضوعات    آخه. زنم ربط مي  حرف بي 
ور انسان مطالعه كردم، و حاال علم داره به ما       آ ها رو دربارة قدرت ذهني شگفت      باستاني

مغزهـاي مـا، اگـه    . ها يه فرايند جسمي واقعيـه   به اين قدرتدسترسينشون ميده كه    
  اغـراق فـوق    هايي رو فرا بخـونن كـه بـي         تونن قدرت  درست ازشون استفاده بشه، مي    

                                                 
  .اگر چشمت سالم باشد، تمام وجودت روشن خواهد بود. چشم، چراغ بدن است.  1
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 دستگاهي  ترين انجيل، مثل خيلي از متون باستاني، شرح مفصليه بر پيچيده         . ان بشري
موضـوع بـاورنكردني    «: آهي كشيد و ادامه داد    » .ذهن انسان ... كه تا حاال ساخته شده    

  ».اينه كه علم هنوز سطح وعدة كامل ذهن رو نخراشيده
  ».مثل اينكه كارت در نوئتيك گام عظيمي به جلوست«

ره ها خيلي از چيزهايي رو كه مـا االن داريـم دوبـا         باستاني. به عقب يا  «: كاترين گفت 
تا چند سال آينده، انسان امروزي مجبور ميشه چيـزي          . دونستن كنيم مي  كشفشون مي 

ي رو توليد كنه كه قـادر بـه   ا ذهن ما ميتونه انرژي: رو كه االن غيرقابل تصوره بپذيره 
كـه  ... ذرات به افكار ما واكنش نشون ميدن      «. مكث كرد » . مواد ماديه  دگرگون كردن 

  ».ير دنيا رو دارن ما قدرت تغيافكاراين يعني 
  .لنگدان به ماليمت لبخند زد

 -خدا خيلي واقعيـه   : اينهاونچه كه در تحقيقاتم باعث شده ايمان بيارم         «: كاترين گفت 
 شـكل   همـون و ما به عنـوان بـشر بـه          . كنه يه انرژي ذهني كه به همه چيز نفوذ مي        

  »-ساخته شديم
  » ذهني ساخته شديم؟انرژي... ببخشيد؟ به شكل«. لنگدان به ميان حرفش آمد

 مـا   ذهنهاي مادي ما در طول اين همه سال تكامل پيدا كردن، اما اين               جسم. دقيقا«
  مـا يـاد    . اللفظـي خونـديم    ما انجيل رو خيلي تحت    . بوده كه به شكل خدا ساخته شده      

 ما نيست كه شبيه مادي، اما جسم خلق كردهگيريم كه خدا ما رو به شكل خودش       مي
  ». ماستذهنبه خداست، بلكه 

  .هاي كاترين شده بود لنگدان اكنون ساكت و كامال مجذوب حرف
در سراسـر   . اين موهبت بزرگ ماست، رابرت، و خدا منتظره كه مـا ايـن رو بفهمـيم               «

شيم كه خدا    و هرگز متوجه نمي   ...  هستيم خدادنيا، ما به آسمون خيره ميشيم و منتظر         
  » .ماستمنتظر 

ما خالق هستيم، و بـا      «. هايش در لنگدان اثر كنند     د حرف كاترين مكث كرد و اجازه دا     
ما خودمون رو گوسفندهاي    . كنيم رو ايفا مي  » مخلوق«اين حال از روي سادگي نقش       

مثـل  . گردونـه  بينيم كه خدايي كه ما رو آفريـده مـا رو بـه اطـراف مـي                 اي مي  بيچاره
 بـراي خوشـبختي   زنيم و براي كمك، براي بخشايش،      اي زانو مي   زده هاي وحشت  بچه

مـا بـه شـكل خـالق خلـق          ولي همين كه پي ببريم كه در حقيقـت          . كنيم التماس مي 
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وقتي اين واقعيت رو درك كنـيم،  . فهميم كه ما هم بايد خالق باشيم ميكم   شديم، كم 
  ».همة درها به روي توانايي نهفتة انسان باز ميشن
 به خـاطر آورد كـه هميـشه در      1هال .لنگدان نقل قولي را از فيلسوفي به نام منلي پي         

خواست كه انسان خردمند باشد، قـوة درك و فهـم را     اگر سرمد نمي :ذهنش مانده بود  
 صـعود  - نگـاه كـرد  آپوتئوسيس واشنگتن لنگدان دوباره به تصوير   .كرد به او عطا نمي   

   .تبديل مخلوق به خالق. نمادين انسان به پروردگار
ها شروع   اينه كه به محض اين كه ما انسانانگيزترين قسمتش شگفت«: كاترين گفت

بر دنيـامون بـه دسـت خـواهيم            كنيم به مهار قدرت حقيقي خودمون، كنترل عظيمي       
قادر خواهيم بود خودمون هستي به وجود بياريم بـه جـاي اينكـه صـرفا بهـش                  . آورد

  ».واكنش نشون بديم
  ».ر مياداين خيلي خطرناك به نظ«: لنگدان نگاهش را پايين آورد و گفت

اگه افكار بر دنيا تأثير بذارن، اونوقت بايـد         ! بله، دقيقا «. كاترين تحت تأثير قرار گرفت    
افكار مخرب هم تأثير زيـادي دارن، و مـا          . خيلي در نحوة فكر كردنمون احتياط كنيم      

  ».تر از خلق كردنه دونيم كه نابود كردن خيلي آسون همه مي
از دانش باستاني در برابر افراد ناشايست و تقـسيم          لنگدان به تعاليمِ راجع به محافظت       

بـه دانـشكدة مخفـي، و درخواسـت دانـشمند بـزرگ          . آن تنها با روشنفكران فكر كرد     
. شان فكر كرد در مورد تحقيقات سري» سكوت شديد«آيزاك نيوتن از رابرت بويل به      

ان آن را   تـو  بدون رساندن آسيب گزاف به دنيـا نمـي        :  نوشته بود  1676نيوتن در سال    
   .مخابره كرد

آميز بزرگ اينه كـه همـة    مسئلة طعنه. اينجا يه پيچيدگي جالب هست    «: كاترين گفت 
 رو  اعتقـاد  و   ايمـان كـنن مفـاهيم      هاست كه به پيروانشون اصرار مي      مذاهب دنيا قرن  

ها مذهب رو به عنوان خرافات تمسخر كرده، بايـد           و االن علم، كه براي قرن     . بپذيرن
قدرت نيت و ايمانِ    ... اعتقاده و   ايمانرز بزرگ بعدي به معناي واقعي علمِ        بپذيره كه م  

آسـا از بـين بـرد االن داره          كه ايمان ما رو به چيزهاي معجـزه         همون علمي . متمركزه
  » .سازه دوباره پلي رو روي شكافي كه به وجود آورده مي

                                                 
1  .Manley Palmer Hall) 1990-1901 ( و نويسندة كتـاب  33نويسنده و متصوف كانادايي و همينطور فراماسون درجه 
  »آموزش هاي سرّي تمام اعصار«
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بـه طـرف      رامـي دوبـاره نگـاهش را بـه آ       . هاي او فكر كـرد     لنگدان تا مدتي به حرف    
حتي اگه براي   . يه سؤالي دارم  «: سپس رو به كاترين كرد و گفت      .  باال برد  آپوتئوسيس

تونم با ذهنم مواد مادي رو تغيير بدم، و تمام چيزهايي            يه لحظه هم قبول كنم كه مي      
بينم كه   متأسفانه هيچ چيزي در دنيا نمي     ... خوام به معناي واقعي آشكار كنم      رو كه مي  
  ». باور كنم چنين قدرتي دارمباعث بشه

  ».كني پس زياد خوب نگاه نمي«: اي باال انداخت و گفت كاترين شانه
مـن جـواب يـه    . كشيـشه اين جواب يـه  . خوام دست بردار، من يه جواب حسابي مي     «

  ».خوام  رو ميدانشمند
اگه من يه ويولن بهـت بـدم و بگـم          . خواي؟ اينم از جواب حسابي     جواب حسابي مي  «

تو توانـاييش  . گم  باهاش بزني، دروغ نمي زيباي اين رو داري كه يه آهنگ بسيار         تواناي
ايـن هـيچ    . رو داري، اما براي آشكار كردنش به مقدار بسيار زيادي تمرين نيـاز داري             

آشـكار  . فكر هدايت شده يـه مهارتـه  . فرقي با يادگيري استفاده از ذهنت نداره، رابرت    
ما . د، تجسم كامال حسي، و يه اعتقاد عميق نياز داره         كردن يه نيت، به تمركز ليزرمانن     

و درست مثل نواختن ويولن، افرادي هستن كـه         . اين رو توي آزمايشگاه اثبات كرديم     
. به تاريخ نگاه كـن    . توانايي ذاتي بزرگتري نسبت به ديگران از خودشون نشون ميدن         

  ».زدن آسا مي زهبه داستان اون نوابغ بزرگي نگاه كن كه دست به شاهكارهاي معج
... منظورم اينه كه، جدا. اعتقاد داريكنم نگو كه واقعا به معجزه    كاترين، خواهش مي  «

  »تبديل آب به شراب، شفاي بيماران با لمس دست؟
مـن افـرادي رو ديـدم كـه     «. بيـرون داد   كاترين نفس عميقي كشيد و آن را به آرامي  

. هـاي سـالم تبـديل كـردن        به سلول  به اونا    فكر كردن هاي سرطاني رو فقط با       سلول
و همين كـه ايـن     . هايي رو ديدم كه به هزاران روش بر دنياي مادي اثر گذاشتن            ذهن

 تبديل شـد، اونوقـت      واقعيتبه بخشي از    برات  اتفاق رو ديدي، رابرت، همين كه اين        
كني فقط به بزرگـي و كـوچيكي اونـا           چند تا از معجزاتي كه راجع بهشون مطالعه مي        

  ».كني يتوجه م
اين براي ديدن دنيا روش اميدبخشيه، كاترين، اما براي «. لنگدان به فكر فرو رفته بود   

دونـي، پـذيرش ايمـان       و همونطـور كـه مـي      . من، مثل يه جهش ايمـانِ غيرممكنـه       
  ».هيچوقت براي من آسون نبوده
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ـ          . پس به عنوان ايمان در نظر نگيرش      « ا فقط به عنوان تغيير منظر، و قبول اينكـه دني
از نظر تاريخي، هر    . كني نيست در نظر بگيرش     دقيقا همونطوري كه تو مجسمش مي     

كنه شروع  اي كه تهديد به واژگوني عقايدمون مي  اي با ايدة ساده    پيشرفت علمي عمده  
اي كـامال غيـرممكن مـورد        بـه عنـوان ايـده     » زمين گـرده  «اين گفتة ساده كه     . شده

كردن در اين صورت درياها از روي سياره         تمسخر قرار گرفت چون اكثر مردم فكر مي       
يشه به چيـزي كـه      افراد جاهل هم  . خورشيدمركزي رو كفر دونستن   . ريختن بيرون مي 

و كساني هـستن كـه      ... كنن كساني هستن كه خلق مي    . كردن ميفهميدن حمله    نمي
رو ها ايمان آورنـدگاني       اما باالخره خالق  . اين عامل هميشه وجود داشته    . كنن نابود مي 
رسه، و يكدفعـه جهـان گـرد     كنن، و شمار ايمان آورندگان به يه تودة مهم مي    پيدا مي 

ادراك دگرگون ميشه، و هستي جديدي      . ميشه، يا منظومة شمسي خورشيدمركز ميشه     
  ».متولد ميشه

  . اختيار به جريان افتاده بود به عالمت تأييد سر تكان داد لنگدان كه اكنون افكارش بي
  ».دار شده ات خيلي خنده قيافه«: كاترين گفت

هـا   اومـد كـه اون موقـع شـب         دونم چرا ولي االن داشت يادم مي       نمي. دونم اوه، نمي «
 و به اينجـور  كشيدم ها دراز مي سواري، زير ستاره رفتم قايق  وقت وسط رودخونه مي    دير

  ».كردم چيزايي فكر مي
يـه  . اي داريـم   چنين خاطره فكر كنم همة ما     «. كاترين در تأييد حرف او سر تكان داد       

بـه  » .كنـه  ها هست كه ذهن رو باز مي       چيزي در دراز كشيدن و خيره شدن به آسمون        
  ».كتت رو بهم بده«: سقف نگاه كرد و بعد گفت

  .آن را از تنش درآورد و به او داد» چي؟«
  ».دراز بكش«. رو گذاشت كاترين آن را تا كرد و مثل بالش درازي روي گربه

سـپس  . پشت دراز كشيد و كاترين سر او را روي نصف كت تا شده گذاشت         لنگدان به   
روي باريـك دراز كـشيده       دو كودك كه شانه به شـانه روي گربـه          -كنار او دراز كشيد   

  . بودند و به نقاشي عظيم بروميدي خيره شده بودند
اي كه توي قايق  بچه... خيلي خب، خودت رو در همون حالت قرار بده    «: به نجوا گفت  

  ».و ذهنش باز و پر از شگفتيه... كنه ها نگاه مي به ستاره... دراز كشيده
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لنگدان سعي كرد اطاعت كند، هرچند در آن لحظه، در آن حالـت درازكـش و راحـت،                 
وقتي ديدش تار شد، تصوير گنگي را       . موجي از خستگي ناگهاني او را در بر گرفته بود         

شـد    بـاورش نمـي  مگه ميشه؟.  خواب پرانددر باالي سر خود ديد كه بالفاصله او را از    
 بودنـد بـه     آپوتئوسـيس واشـنگتن   كه قبال متوجه آن نشده بود، ولي پيكرهايي كه در           

. اي ديگـر   اي در داخـل دايـره       دايره -وضوح در دو حلقة متحدالمركز قرار گرفته بودند       
 لنگدان با خودش فكر كرد كه آن شب چنـد چيـز             آپوتئوسيس هم يه سيركومپانكته؟   

  . ديگر را از دست داده است
يه قسمت ديگه از همة ايـن   . خوام بهت بگم، رابرت    يه موضوع مهمي هست كه مي     «

  ».انگيزترين جنبة تحقيقاتمه قسمتي كه معتقدم حيرت... جريانات باقي مونده
  بازم هست؟

اگه ما به عنوان انـسان بتـونيم        ... و قول ميدم كه   «: كاترين روي آرنج بلد شد و گفت      
  ».كنه جهان يه شبه تغيير مي...  يه حقيقت ساده رو درك كنيماين

  . او اكنون كامال توجه لنگدان را جلب كرده بود
گردآوري اونچه پراكنـده    «اول بايد به عنوان مقدمه ذكرهاي فراماسوني يعني         «: گفت
  ».رو بهت يادآوري كنم» يكپارچگي«و يافتن ... »نظمي نظم از بي«آوردن ... »شده
  ».ادامه بده«. ن كنجكاو شده بودلنگدا

ما از نظر علمي ثابت كرديم كه قدرت تفكر انسان بـا تعـداد              «. كاترين به او لبخند زد    
  ».كنه  افزايش پيدا مينماييهايي كه همون فكر رو دارن به صورت  ذهن

  . رسد لنگدان ساكت مانده بود و در اين فكر بود كه او با اين ايده به كجا مي
 دو برابـر  ،ولي با اينحال دو تـا سـر  ... دو تا سر بهتر از يه سره... م اينه كه كال منظور «

  چنـد ذهـن كـه هماهنـگ بـا هـم كـار             .  برابر بهتـره   چندين و چند  بهتر نيست، بلكه    
هـاي   اين قدرت ذاتيِ گروه. كنن كنن اثر يه تفكر رو به صورت نمايي چند برابر مي    مي

 آگـاهي جهـاني  تـصور  .  و عبـادت گروهيـه  هاي شفا، سرودخواني گروهي، دعا، محفل 
و كنتـرل اون توانـايي   ... كّليـه   يـه واقعيـت علمـي   . عقيدة نهضت عصر جديد نيـست    

عالوه بر اين، همـين االن  . اين كشف اساسي علم نوئتيكه. دگرگوني دنياي ما رو داره  
 فناوري داره مـا رو    . توني احساسش كني   در تمام محيط اطرافت مي    . در حال رخ دادنه   

www.mybook.ir



 

 

، 1تـوييتر : كـرديم  ده كه تا حاال تـصورش رو هـم نمـي           هايي به هم پيوند مي     به روش 
اي از    همـه در هـم آميختـه شـدن تـا شـبكه             -هـاي ديگـه    گوگل، ويكيپديا، و خيلي   

و بهت اطمينان ميدم، به «: خنديد و گفت» .هاي به هم متصل رو به وجود بيارن       ذهن
  فرسـتن كـه     هـايي مـي    هـا همـه توييـت       محض اينكه كارم رو انتشار بـدم، تـوييتري        

، و عالقه به اين علم به صورت نمايي گـسترش پيـدا    »شناخت علوم نوئتيك  «: گه مي
  ».كنه مي

دوني، من هنوز ياد نگـرفتم تـوييتر         مي«.  سنگين شده بودند   ناگهانهاي لنگدان    پلك
  ».بفرستم

  ».توييت«: كاترين با خنده حرف او را تصحيح كرد
  »ببخشيد؟«
  ».كنم وقتش كه شد بيدارت مي. چشمات رو ببند. يالشبي خ«

ي را كه معمار به آنها داده بود و دليـل آمدنـشان             ا   لنگدان متوجه شد كه كليد قديمي     
اي از خستگي او را فـرا گرفـت،    وقتي موج تازه. به آنجا را به كلي فراموش كرده است 

 بـه آگـاهي جهـاني       در تاريكي ذهنش را در حال فكر كردن راجع        . چشمانش را بست  
راجـع بـه    ... »گردآوري خـدا  «و  » ذهن دنيا «راجع به نوشتة افالطون در مورد       ... يافت

  .دهنده بود اين نظريه به همان اندازه كه ساده بود تكان. 2يونگ» ناهشيار جمعي«
  .به جاي اينكه يگانه تشخيص داده بشه... خدا متعدد تشخيص داده شده

اي چـشمانش را دوبـاره       و با يافتن ارتباط غيرمنتظره    » ،الوهيم«: لنگدان يكدفعه گفت  
  .باز كرد

  .كاترين هنوز به او خيره مانده بود» ببخشيد؟«
من هميـشه دربـارة ايـن       ! كلمة عبري خدا در عهد عتيق     . الوهيم«: لنگدان تكرار كرد  

  ».فكر كردم
  ».اين كلمه جمعه. بله«: كاترين لبخندي حاكي از فهم زد و گفت

                                                 
1  .Twitter يك سايت سرويس دهندة ميكروبالگينگ است كه كاربران با ساختن وبالگ در آن با ديگران ارتباط برقرار مي 

  .به اين پيام ها هم توييت مي گويند.  سؤاالت يكديگر جواب مي دهندبه)  كاراكتر140حداكثر (كنند و با پيام هاي كوتاه 
  روانشناس و روانپزشك سويسي) Carl Gustav Jung) 1961 -1875كارل گوستاو يونگ .  2
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نگدان هيچوقت نفهميده بود كه چرا همان چند بخش اول انجيـل از خـدا بـه                 ل! دقيقا
 بـه   پيـدايش خداي قادر مطلق در كتاب      . الوهيم.  نام برده است   جمععنوان يك وجود    

  . بلكه به عنوان متعدد توصيف شده بود... عنوان يگانه توصيف نشده بود
  ».جمعنها  هاي انسان خدا جمعه، چون ذهن«: كاترين به نجوا گفت

هـا،   ها، خاطرات، اميـدها، تـرس      خواب... افكار لنگدان اكنون به سرعت در گردش بود       
وقتي چشمانش دوبـاره در     . چرخيدند در باالي سرش مي    روتانداهمه در گنبد    ... افشاها

حال بسته شدن بودند، خودش را در حال نگاه كردن به سه كلمة التين يافت كـه در                  
  . بودندداخل آپوتئوسيس نقاشي شده
E PLURIBUS UNUM.  

  .و به خواب فرو رفت» .از بسياري، يكي«: با خود گفت
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  مؤخره

  
  .رابرت لنگدان به آرامي بيدار شد

  من كجام؟. هايي از باال به او خيره شده بودند  چهره
پشتش . بلند شد و زير آپوتئوسيس نشست        به آرامي . اي بعد، يادش آمد كجاست     لحظه
  . رو خشك شده بود طر دراز كشيدن روي سطح سفت گربهبه خا

  كاترين كجاست؟
 سر پا ايستاد و بـا احتيـاط از          .ديگه وقتشه . لنگدان به ساعت ميكي ماوسش نگاه كرد      

  . ها به فضاي باز پايين نگاه كرد روي نرده
  »كاترين؟«: صدا زد

  . انداز شد صدايش در سكوت سالن خالي طنين
هـايش را    جيـب .  زمين برداشت و آن را تكاند و دوباره پوشـيد          كت توييدش را از روي    

  .ي كه معمار به او داده بود در جيبش نبودا كليد آهني. چك كرد
پلكـان  ... اي رفت كه معمار بـه او نـشان داده بـود            دوباره عقب رفت و به طرف دهانه      

ه بـاال   شروع كرد ب  . رفت ي كه به درون فضاي تنگ و تاريك باال مي         ا  فلزي سراشيبي 
لنگـدان  . شـد  تـر مـي    تـر و پرشـيب     پلكان به تـدريج باريـك     . باال و باالتر رفت   . رفتن

  . همچنان پيش رفت
  .     فقط يه كم ديگه

ها اكنون تقريبا نردبان مانند شده بودند و گذرگاه به طرز وحشتناكي تنگ و باريك                 پله
. گرد كوچكي قدم گذاشـت    ها به پايان رسيدند و لنگدان روي پا        سرانجام، پله . شده بود 

.  و در تا نيمه بـاز بـود        كليد آهني در قفل قرار داشت     . بوددر فلزي سنگيني روبرويش     
وقتـي  . هـواي آنـسوي در سـرد بـود        . آن را هل داد و در با صداي جيرجيري باز شـد           

لنگدان از آستانة در گذشت و وارد تاريكي شد متوجه شد كه اكنون در بيرون ايـستاده           
  .است
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  ».ديگه وقتش شده. داشتم ميومدم پيشت«:  به او لبخند زد و گفتكاترين
روي گـذرگاه   . هنگاميكه لنگدان متوجه محيط اطرافش شد با وحـشت نفـسي كـشيد            

مـستقيم در بـاالي     . زد ايـستاده بـود      را دور مي   كاپيتولهوايي كوچكي كه رأس گنبد      
كاترين .  شده بود  سرش، مجسمة برنزي آزادي از آن سوي پايتخت خفته به جلو خيره           

آميـزي كـرده     دم، افق را رنگ    هاي قرمز سپيده   به سمت شرق نگاه كرد، جايي كه لكه       
  .بود

  كاترين لنگدان را در امتداد بالكن به جلو هدايت كرد تـا اينكـه رو بـه غـرب، كـامال                     
نور بناي يادبود واشـنگتن      در دوردست، نماي ضد   . تراز با تفرجگاه ملّي قرار گرفتند      هم
  از ايـن نقطـة ديـد، ابليـسك مرتفـع حتـي             . ميان نور صبحگاهي قد برافراشته بود     در  

  . تر از قبل شده بود با ابهت
  ».موقعي كه ساخته شد، بلندترين بناي سراسر اين سياره بود«: كاترين به نجوا گفت

ها را در ذهن مجـسم كـرد كـه در ارتفـاعي              هاي سوبيايي سنگ تراش    لنگدان عكس 
ها را يكـي يكـي بـا         ها ايستاده بودند و بلوك     وت در هوا روي داربست    بيش از پانصد ف   

  . گذاشتند دست مي
  .ما خالقيم. ايم ما سازنده: با خود گفت

... از موقع آغاز زمان، انسان احساس كرده بود چيزي خاص در وجودش نهفتـه اسـت               
ا، و تبديل روياي پرواز، شف. هايي بود كه در اختيار نداشت      در طلب قدرت  . چيزي بيشتر 

  . دنيايش به هر شيوة قابل تصوري را در سر پرورانده بود
  .و همين كار را هم كرده بود

  . امروزه، معابدي كه دستاورد هنر انسان بودنـد تفرجگـاه مّلـي را مـزين كـرده بودنـد                  
هـاي متفكـران     هاي اسميتسوني مملو از اختراعات ما، هنر مـا، علـم مـا، و ايـده                 موزه

 از ابزارهـاي  -كردنـد  آنها تاريخچة انسان را به عنوان مخترع معرفي مي   . بزرگمان بود 
  .هاي موزة ملّي هوا و فضا ها و موشك سنگي موزة تاريخ بوميان آمريكا گرفته تا جت

  .       آوردن به حساب ميديدن، مطمئنا ما رو خدا  اگه نياكانمون امروز ما رو مي
ها و بناهاي يـادبود      به هندسة پراكندة موزه    لنگدان همچنانكه از ميان مه قبل از سحر       

انجيلـي را   . كرد، چشمانش به سمت بناي يادبود واشنگتن برگشت        مقابل خود نگاه مي   
كه در سنگ گوشة مدفون آن قرار داشت مجسم كرد و به اين فكر كـرد كـه چطـور                    
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ور در به سيركومپانكت بزرگ فكر كرد، و اينكه چط. كالم خدا در واقع كالم انسان بود
اكنون متوجـه شـد     . زير بناي يادبود در ميدان مدور وسط تقاطع آمريكا تعبيه شده بود           

 خـط  -كه مكعب گشوده شده و دقيقـا همـان شـكل هندسـي را تـشكيل داده اسـت           
حتـي  . لنگدان به خنده افتـاد  . متقاطعي كه يك سيركومپانكت در مركز آن قرار داشت        

  .   كرد مياره ت به اين تقاطع اشآن جعبة كوچك هم داش
  »!رابرت، نگاه كن«: كاترين به رأس بناي يادبود اشاره كرد و گفت

  . ولي چيزي نديدآوردلنگدان نگاهش را باال 
  .سپس با دقت بيشتري خيره شد و آن را ديد

  در آنسوي تفرجگاه، نقطة ريزي از نور طاليي خورشيد در باالترين نقطة ستون مرتفع              
تـر شـد و بـر روي رأس آلومينيـومي            بـه سـرعت تابنـاك     نقطة درخشان   . درخشيد مي

لنگدان با شگفتي تماشا كرد كه نور به فانوسي تبديل شـد            . سرپوش درخشيدن گرفت  
حكـاكي كـوچكي را كـه در سـمت شـرقي رأس      . كه بر فراز شهر تاريك آويزان بـود    

قرار داشت در ذهن مجسم كرد و در كمال تعجب متوجه شـد كـه اولـين                   آلومينيومي
گرفت، هر روز دو كلمه را روشـن   رتور خورشيدي كه در پايتخت كشور درخشيدن مي  پ

  :كرد مي
Laus Deo .  

تونه موقع طلـوع آفتـاب بيـاد         رابرت، هيچكس هيچوقت نمي   «: كاترين به نجوا گفت   
  ».خواست همين رو ببينيم پيتر مي. اين باال

ـ      همچنانكه درخشش باالي بناي يادبود شديدتر مي         ب لنگـدان تنـدتر     شـد ضـربان قل
  . شد مي
  . اون گفت معتقده به همين خاطر نياكـانمون بنـاي يـادبود رو اينقـدر بلنـد سـاختن                  «

 يه قانون خيلي قديمي هست كه -دونم  رو ميايندونم اين حقيقت داره يا نه، اما       نمي
  ».هرگز. تونه در پايتختمون ساخته بشه كنه كه هيچ چيز بلندتري نمي حكم مي

همچنانكه لنگـدان ايـن     . تر آمد  ورشيد به سمت افق، نور از سرپوش پايين       با خزيدن خ  
كرد احساس كرد تمام اطرافش افـالك آسـماني از ميـان فـضاي               صحنه را تماشا مي   

به معمار بزرگ جهان فكر كرد و اينكـه  . كنند بيكران، مدارهاي ابدي خود را دنبال مي 
 لنگدان نشان دهد فقط توسط معمار       خواهد به  اي كه مي   پيتر صريحا گفته بود گنجينه    
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معمـار رو اشـتباه     . لنگدان فكر كرده بود منظور او وارن بالمي است        . آشكار خواهد شد  
  .گرفتم

 پوندي را در خود     3300تر شدن نور خورشيد، درخشش طاليي تمام سرپوش          با تابناك 
نـاي   سپس نور شروع بـه پـايين آمـدن از ب           .دريافت روشنگري توسط انسان   . فرو برد 

... حركت آسمان بـه سـوي زمـين       . يادبود كرد و همان نزول هر روز صبح را آغاز كرد          
لنگدان متوجه شد كه هنگـام غـروب بـرعكس ايـن فراينـد رخ         . اتصال خدا به انسان   

و ... رفت رفت، و نور دوباره از زمين به آسمان باال مي          خورشيد به غرب فرو مي    . داد مي
  .شد اي آماده مي براي روز تازه

لنگـدان بـازويش را دور او     . تـر شـد    در كنار او، كاترين از سرما لرزيد و بـه او نزديـك            
وقتي آن دو در سكوت كنار هم ايستادند، لنگدان به همـة چيزهـايي كـه آن                 . انداخت

به اين اعتقاد كاترين كه همه چيز در شرف وقوع بود فكـر             . شب آموخته بود فكر كرد    
و بـه   . الوقوع عصري از روشـنگري فكـر كـرد         سيدن قريب به اعتقاد پيتر به فرا ر     . كرد

هيچ چيز پنهاني ناشناخته    : باكانه اظهار كرده بود    سخنان پيامبر بزرگي فكر كرد كه بي      
  .باقي نخواهد ماند، و هيچ رازي نهفته باقي نخواهد ماند

 نگـاه كـرد كـه در آن         يوقتي خورشيد بر فراز واشنگتن طلوع كرد، لنگدان به آسـمان          
به علم، به ايمان، و بـه انـسان         . هاي شبانگاهي در حال محو شدن بودند       ين ستاره آخر

به اين انديشيد كه چطور هر تمدني، در هر كشوري، در هر زماني، هميشه در . انديشيد
هاي متفـاوت،    هاي متفاوت، چهره   از نام . همة ما خالق را داشتيم    . يك چيز شريك بود   

خدا نمادي  . يم، اما خدا ثابت جهاني براي انسان بود       كرد و دعاهاي متفاوت استفاده مي    
 رازهاي زندگي كه مـا قـادر بـه    نمادي بود از همة ... بود كه براي همة ما مشترك بود      

ها خدا را به عنـوان نمـادي از توانـايي انـسانيِ نامحـدودمان          باستاني. نبوديمدركشان  
  .تا االن.  بودكردند، اما آن نماد باستاني در طي زمان گم شده ستايش مي

 ايـستاده بـود و گرمـاي        كـاپيتول رابرت لنگدان، در آن لحظه، در حالي كـه بـر فـراز              
احساسي بود كـه در     . خورشيد او را احاطه كرده بود احساسي وجودش را فرا گرفته بود           

  . طول عمرش آن را اينقدر عميق حس نكرده بود
  . اميد

26/9/88  
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