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سخن ناشر

کســیتر، نیوهمپشــایر  امریــکا متولــد  دن بــراون )Dan Brown(  ۲۲ ژوئــن ۱۹۶۴ در ا
ینچــی" را در ســال  شــده اســت. او کتــاب جنجالــی و پرفــروش خــود بــه نــام "رمــز داو
کنــون  یــادی در سراســر جهــان رســید. او تا ۲۰۰۳ میــادی نوشــت و  بــه شــهرت ز
ینــه  بــه چــاپ رســانده اســت. انتشــارات نگار کتــاب داســتان نوشــته و  شــش 
کتاب هــا بــا فرهنــگ و ادبیــات  کتاب خوانــان ایرانــی را بــا ترجمــه ایــن  افتخــار دارد 

کــرده اســت. ــکا آشــنا و هم راهــی  روز امری
کتــاب "رمــز  کــه بیــان شــد شــهرت جهانــی دن بــروان مدیــون  همــان طــور 
کــه اّولیــن داستان ســرایی او نیــز هســت،  کتــاب  ینچــی" اســت. او  قهرمــان ایــن  داو
فرشــتگان"،  و  "شــیاطین  چــون  هــم  خــود  دیگــر  کتاب هــای  ماجراهــای  در  را 
ــی  ــرای او ماجراهای ــرده و ب ک ــی  ــاب "دوزخ" هم راه کت ــون در  کن ــده" و ا گمش ــاد  "نم
قــرار  نزدیــک اســت،  بــه واقعیــت  کــه خیلــی  ُکنش هــای  و  واقعــی  در فضاهــای 
کتاب هــای قبلــی او را خوانــده و بــا   کــه  می دهــد. او ســعی دارد بــا خوانندگانــش 

بیازمایــد. را  جدیدتــری  تجربه هــای  بوده انــد،  ســهیم  او  قهرمــان  تجربه هــای 
کمــال احتــرام حیــن مطالعــه داســتان  بــراون ســعی دارد خواننــده خــود را در 
باســتان،  اســاطیر  یخی-هنــری،  تار محل هــای  نــام  هجــوم  مــورد  معما گونــه اش 
طــور  همیــن  و  یــخ  تار  ، دیگــر  علــوم  و  هنــر  نوابــغ  جدیــد،  و  قدیــم  اندیشــه های 
کنجــکاو نمــوده و تشــویق بــه دانســتن  ــا او را  فرضیه هــای جدیــد دنیــا قــرار  دهــد ت

بیش تــر از پیــش نمایــد.
فیلمــی  گویــی  کــه  می ســازد  ذهــن  در  تصویــری  چنــان  او  داســتان گویی 
کــه لحظــه ای  خیلــی خــاص فقــط بــرای شــما بــه نمایــش درآمــده اســت. فیلمــی 
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کــه هــر لحظــه حادثــه ای در بــر دارد و  از دیــدن آن نمی توانیــد غافــل شــوید چــرا 
گاهــی شــما را بــه  گشــوده می شــوند. او  کــه  کــدام معمایــی اســت  حادثه هــا هــر 
گاهــی نیــز غافل گیرتــان می کنــد. از ترفندهــای بــرای پیش ُبــرد  اشــتباه می انــدازد و 
کــه نــزد نویســندگان دیگــر نمی یابیــد. ترفندهــای او در  داســتانش بهــره می گیــرد 
کــه پیــش چشــمان  داســتان گویی بی شــباهت بــه حقه هــای ســینمایی نیســت 

شــما هــر ایــده، فرضیــه و خیالــی را بــه واقعیــت تبدیــل می کننــد.
در ایــن کتــاب شــما بــا برخــی از تابلوهای نقاشــی دوره  رنســانس، هنرمندان، 
از شــعرهای   گزیــدۀ  نیــز  گاهــی  آشــنا می شــوید.  فلورانــس  یخــی  تار مکان هــای 
کمــدی الهــی دانتــه و یــا فلســفه های قدیــم و جدیــد، فرضیه هــای نــوی  کتــاب 
نهایــت  در  اّمــا  آشــکار می شــود.   بــرای شــما  و...  نظریه هــای جدیــد  ژنتیکــی، 
شــما ایــن همــه نــه در قالــب یــک مطلــب یــا مقالــه علمــی بلکــه در لــوای داســتانی 

مهیــج، زیبــا و تفکــر برانگیــز می خوانیــد.  



7

کتاب دربارۀ 
"بجوی و بیاب."

در  کلمه ها  این  ک  پژوا شنیدن  با  هاروارد  مشهور  نمادشناس  النگدون  رابرت 
این که  از  اطاعی  هیچ  او  می شود.  بیدار  بیمارستان  یک  تخت  ی  رو سرش، 
یک  وجود  علت  نمی تواند  حتی  و  ندارد  یافته  راه  آن جا  به  طور  چه  و  کجاست 

ک در میان وسایلش را توضیح دهد. وسیله  ترسنا
گریزی  را به سوی  او و یک پزشک جوان، سی ینا بروکس،  تهدید به مرگ، 
النگدون  شناخت  تنها  این  و  می دهد  سوق  فلورانس  در  ک  خطرنا فوق العاده 
دست  از  را  دو  آن  می تواند  که  است  کهن  رازهای  و  مخفی  گذرگاه های  از 

تعقیب کنندگان ناشناس  نجات دهد.
یک و حماسی دانته -یعنی دوزخ- راهنمای  آن ها  تنها چند بیت از شعر تار
می شود و باید دنباله ای از رمزها که در اعماق برخی از مشهورترین آثار هنری دوره 
تا  بگشایند  را  شده اند  مدفون  ساختمان ها  و  تابلوها  مجسمه ها،  مثل  رنسانس 
سرانجام بتوانند معمایی را حل کنند که شاید و تنها شاید، بتواند به آن ها کمک 

کند تا جهان را از خطری مهیب نجات دهند...
کمدی الهی  کاسیک،  ک ترین اثر ادبی  که دوزخ نام دارد، از خوفنا کتاب حاضر 
که هیجان انگیزترین و تفکربرانگیزترین رمان دن بروان تا  گرفته شده  دانته، الهام 
کتاب شما را از همان اولین صفحه مجذوب خود می کند  به امروز می باشد. این 

کرد. و تا آخرین صفحه رهایتان نخواهد 
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که در زمان بحران های اخالقی می خواهند  کسانی  است  اعماق جهنم جایگاه 
بی طرف باقی بمانند.
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حقایق
تمامی آثار هنری، علوم و ارجاع های تاریخی در این رمان واقعی هستند.

شعبه  دارای  کشور  هفت  در  که  است  خصوصی  سازمانی  کنسرتیوم، 
می باشد. نام این سازمان به دالیل امنیتی تغییر یافته است.

دوزخ، عالم اموات است که دانته در شعر حماسی خود »کمدی الهی« آن 
 را به شکل قلمرویی سازمان یافته  به تصویر می کشد که مردمش به عنوان »سایه« 
شناخته می شوند. سایه ها روح های بی کالبدی هستند که بین مرگ و زندگی گیر 

 افتاده اند.
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سرآغاز
من  سایه ام.

این  شهر اندوه زده را ترک می کنم.

از این پریشانی بی پایان می گریزم.
از امتداد بستر رودخانه آرنو )Arno(، نفس بریده و تقا کنان به پیش می روم... 
 ،)Via dei Castellani(با چرخیدن به چپ، به راست  و یا خیابان دی کاستانی
راه خود را به سمت شمال در پیش می گیرم و خود را مچاله شده در زیر سایه های 

گالریا دلیی اوفیتزی)Uffizi( پنهان می کنم. ساختمان 
و آن ها هنوز به دنبال من هستند.

جستجو  این  در  چون  می شود،  بلندتر  و  بلند  حاال  قدم هایشان  صدای 
مصمم اند.

آن ها سال هاست که به دنبال من هستند. سماجت آن ها برای شکار من، 
برزخ  به زندگی در عالم  . مرا مجبور  زیر زمین نگاه داشته است...  به اجبار،  مرا 

کرده است... . تا  آن زیر، مانند یک عفریت عالم اموات، تقا کنم.
من سایه ام.

این جا  در روی سطح زمین، چشمانم را به سمت شمال باال می گیرم، اما 
قادر نیستم مسیری مستقیم به سوی رهایی  پیدا کنم... . چون کوه های آپنین 

)Apennine( مسیر اولین شعاع نور سپیده دم را سد کرده اند. 
.  و مثل  من از پشت قصر با آن برج مستحکم و ساعت تک عقربه اش می گذرم..
 ،)Piazza San Firenze(مار از میان دست فروشان سحرگاهی در میدان سن فلورانس
با آن صداهای خشن شان که بوی  لمپردوتو)Lampredotto( و زیتون برشته می دهد، 

می خزم.
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مخروطی  تاجک  سمت  به  غرب  از   ،)Bargello(بارجلو مقابل  از  گشتن  با 
کلیسای بادیا )Badia(  میان ُبر می زنم و به سختی خودم را تا دروازه  آهنین پایین 

پله ها  جلو می کشم.
در این جا دیگر باید تمام  شک و تردیدها را کنار گذاشت.

از  می دانم  که  می گذارم  گذرگاهی  داخل  به  قدم  و  می چرخانم  را  دستگیره 
آن جا دیگر هیچ راه بازگشتی نیست. پاهایم را، که مثل سرب سنگین شده اند، 
وادار به باال رفتن از راه پله باریک می کنم... و از روی پله های فرسوده و پر حفره از 

جنس مرمر که به شکل مارپیچ تا آسمان باال می روند،قدم برمی دارم.
صداها  از پایین طنین انداز می شوند. ملتمس و تمنا کنان.

آن ها پشت سرم هستند، گردنکش و در حال نزدیک شدن. 
آن ها نمی فهمند که چه  چیزی در حال وقوع است... و چه کاری برایشان 

کرده ام!
سرزمین ناسپاس!

زیر  در  شهوانی  جسم های  می شود...  دشوار  دید  می روم،  باال  که  حالی  در 
رگبار باران از شدت شرم به خود می پیچند، روح های ُپر ولع در نجاست شناورند، 

فرومایگان خیانتکار در چنگال یخ زده شیطان  بی حرکت مانده اند. 
مرگ   کنار  از  خوردن  تلو  تلو  با  و  می کنم  طی  باال  سمت  به  را  پله ها   آخرین 
به هوای نمناک صبحگاهی می رسم. به سرعت به سمت دیواری می روم که به 
بلندای قد من است و از  البه الی شکاف ها  به دقت نگاه می کنم. آن پایین در 
دور دست،شهر سعادت را می بینم.هم آن جایی که می خواهم از دست کسانی 

که تبعیدم کردند، در آن پناه بگیرم.
تو  که  »کاری  می کنند:  اعام  می شوند،  نزدیک  من  به  پشت  از  که  صداها 

کرده ای دیوانگی است!«
دیوانگی در دامن دیوانگی رشد می کند.

آن ها فریاد می زنند: »به خاطر خدا، به ما بگو آن را کجا پنهان کردی!«
فقط به خاطر خدا وعشق به او، این کار را نخواهم کرد.

حاال می ایستم، مضطرب، در حالی که پشتم به دیوار سرد سنگی است.
نه  دیگر  لحن شان  و  می شوند  خیره  من  زالل  سبز  چشمان  عمق  در  آن ها 
داریم.  را  خود  روش های  ما  که  می دانی  »تو  است.  آمیز  تهدید  که  چاپلوسانه، 

می توانیم مجبورت کنیم تا به ما بگویی کجاست.«
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به همین دلیل، تا نیمه راه بهشت را صعود کرده ام.
به یک باره برمی گردم و با حلقه کردن انگشتانم دور لبه باالی دیوار و با فشار 
روی زانوها، به  زحمت خود را باال می کشم و بعد... لرزان و بی تعادل، روی لبه 
پوچی  مرز  از  تا  کن  هدایت  مرا  من،  عزیز  راهنمای  ویرجیل۱،  می ایستم.  پرتگاه 

بگذرم.
آن ها با ناباوری به سمت من یورش می برند و می خواهند به پاهایم چنگ 
بیاندازند و آن ها را بگیرند، اما از ترس این که تعادلم را بر هم زده و من را به زمین 
بزنند، منصرف می شوند.حاال به التماس می افتند، با عجزی خاموش، اما من 

پشت به آن ها کرده ام.می دانم چه کنم.
مانند  قرمز،  سفال  شیروانی های  پایین،  همین  در  درست  من،  زیرپای  در 
دریایی از آتش، در حومه پراکنده اند و سرزمین زیبایی را پر تالو کرده اند که روزگاری 
برونه لچی۴،  دوناتلو۳،  پرسه می زدند... غول هایی مثل جوتو۲،  آن   فراز  بر  غول ها 

میکل آنژ5، بوتچلی۶.
با احتیاط و پا ورچین بر روی لبه حرکت می کنم.

آن ها فریاد می زنند: »پایین بیا! هنوز خیلی دیر نشده!«
آه ،ای جاهان خودستا! آیا آینده را نمی بینید؟ آیا عظمت خلقت من ... 

و ضرورت آن را درک نمی کنید؟ 
کار،  این  با  و  می دهم...  تن  فداکاری  غایت  این  به  اشتیاق،  کمال  با  من 

کــه از ســرگردانی آنیــاس  کارش، شــعر حماســی آئنیــد اســت  کــه برجســته ترین  Virgil .۱ شــاعر  رومــی 
ی و قبــل از اقامــت در ایتالیــا، بــه  گریختــن ار تــرو ی ســخن می گویــد. آنیــاس پــس از  پــس از غــارت تــرو

مدت هفت سال آواره و سرگردان بود. 
کــه بــه عنــوان بزرگ تریــن  Giotto .۲ جوتــو )؟۱۳۳-۱۲۶7( نقــاش، معمــار و مجسمه ســاز فلورانســی 

ــود. ــناخته می ش ــا ش ــانس ایتالی ــش از رنس ــاش پی نق
کــه بــه خاطــر پیکره هــای طبیعــی و  Donatello .۳ دوناتلــو )۱۴۴۶-۱۳8۶( مجســمه ســاز ایتالیایــی بــود 

نزدیــک بــه واقعــی خــود، ماننــد مجســمه برنــز داوود، بــه عنــوان پیشــگام ســبک رنســانس مشــهور اســت.
طــی  در  خــود  آثــار  خاطــر  بــه  کــه  ایتالیایــی  معمــار  لچــی)۱۳۳7-۱۴۴۶(  برونــه   Brunelleschi  .۴
کلیســای  گنبــد راه راه هشــت ضلعــی  ــه شــهرت رســید. بزرگ تریــن دســتاورد او  رنســانس فلورانســی ب

جامــع فلورانســی اســت.
کــه برخــی  Michelangelo .5 میــکل آنــژ )۱۴75-۱۳77( مجسمه ســاز، نقــاش، معمــار و شــاعر ایتالیایــی 
کــرد. ایــن آثــار شــامل؛ مجســمه ی مرمریــن داوود،  از برجســته ترین آثــار هنــری تمــام اعصــار را خلــق 

کلیسای سن پیتر در روم است.  ی سقف نمازخانه سیستین و طراحی های  نقاشی های رو
کــه ازجملــه شــاهکارهای او  Butticelli .۶   بوتیچلــی)۱5۱۰-۱۴۴۴( نقــاش ایتالیایــی مکتــب فلورانــس 

می توان از تولد ونوس نام برد. 
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آخرین امید شما برای دست یابی به آن چه در پی اش هستید را نا امید می کنم.
شما هرگز به موقع، جای آن را پیدا نخواهید کرد.

صدها متر پایین تر، میدان سنگ فرش شده، مانند واحه ای امن و آرام، من 
را به خود می خواند. چه قدر آرزومند زمان بیش تر هستم... اما زمان تنها متاعی 
را  آن  به  دست یابی  استطاعت  هم،  من  بی کران  اقبال  و  بخت  حتی  که  است  

ندارد.
در این لحظه های واپسین، به آن پایین، به میدان خیره می شوم و منظره ای 

را می بینم که مرا از جا می پراند.
من چهره تو را می بینم.

تو از میان سایه ها به من خیره شده ای.چشمان تو سوگوارند و با این وجود، 
در آن ها ستایشی را برای کاری که به انجام رسانده ام، حس می کنم. تو می فهمی 
حفاظت  شاهکارم  از  باید  بشر،  نوع  به  عشق  برای  ندارم.  انتخابی  هیچ  من  که 

کنم.
حتی همین حاال هم دارد  رشد می کند... در انتظار... در زیر آب های خون 
رنگ مردابی که هیچ ستاره ای را بازتاب نمی دهد، آهسته در حال به جوش آمدن 

است.
و بنابراین، من چشمانم را از تو برمی دارم و به افق نگاه می کنم.بسیار باالتر از 

این دنیای پر عذاب؛ و تضرع کنان، آخرین درخواست خود را دارم.
به  نه  بسپارد،  یاد  به  مرا  نام  دنیا  که  دارم  استدعا  عزیزترینم،  ای  خداوندا! 
تو  و  به حق؛  با شکوهی  ناجی  به عنوان  بلکه  عنوان یک گناهکار هیوال صفت، 
جای   به  برایش  که  را  پیش کشی  بشر،  نوع  که  می کنم  دعا  می دانی.  را  این  خود 
می گذارم درک کند.                                                                                                                                  
پیشکش من آینده است.                                                                                                                       
پیشکش من رهایی است.                                                                                                                   

پیشکش من دوزخ است.
با این دعا، زیر لب آمین می گویم... و آخرین قدم های خود را بر می دارم... 

به سوی ژرفنای مغاک. 
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1
خاطره ها، مانند حباب هایی که از تاریکی یک چاه بی انتها به سطح بیایند، به 

آرامی واقعی تر شدند.
یک زن روبنددار.

آب های  که  رودخانه ای  سوی  آن  از   )Robert Langdon(النگدون رابرت 
خروشانش، سرخ از خون، در جریان است به او خیره می شود. در بستر دور دست 
رودخانه، زن در حالی که صورتش را با لفافه ای از کفن پوشانده و بی حرکت و با 
وقار ایستاده، با او  رو در رو می شود. و پارچه ای آبی رنگی را که محکم در دست 
باال می گیرد.  افتاده اند،  پایش  به  از اجسادی که  به احترام دریایی  اکنون  گرفته، 

بوی مرگ در همه جا پراکنده است.
زن آهسته می گوید: »بجوی، خواهی یافت.«

النگدون کلمه ها را چنان شنید که گویی در درون سرش بیان شده بودند. 
فریاد زد: »تو کی هستی؟« اّما صدایش هیچ آوایی نداشت.

زن نجوا کرد: »زمان کوتاه است. بجوی و بیاب.«
و  خون  از  سرخ  آب ها  که  دید  اما  برداشت،  قدم  رودخانه  سوی  النگدون 
چشم هایش  دوباره  او  وقتی  کند.  گذر  میانشان  از  بتواند  که  بودند  آن  از  عمیق تر 
برابر شده   پاهای زن، چند  بر  افتاده  باال گرفت، اجساد  روبنددار  به سمت زن  را 
بودند. حاال صدها جسد آن جا بود، شاید هزارها، بعضی هنوز زنده بودند و در 
خوراک  می دادند...  جان  غریب  مرگی  به  و  می پیچیدند  خود  به  مرگ  سکرات 
می بلعیدند. را  یکدیگر  حریصانه  و  می شدند  دفن  مدفوع  در  می شدند،  آتش 
از آن سوی رودخانه  را که  انسانی  النگدون می توانست شیون های غم انگیز زجر 

بازتاب می یافت، بشنود.  
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زن به سمت او حرکت کرد، در حالی که دستان باریک و بلندش را با حالتی 
که استمداد خواهانه به نظر می رسید، به سوی او گرفت بود.

النگدون دوباره فریاد زد: »تو که هستی؟!«
زن، در پاسخ، به او نزدیک شد و به آرامی روبند را از روی صورتش باال زد. او 
بی نهایت زیبا بود و در عین حال، پیرتر از آن چه النگدون تصور کرده بود، شاید در 
حدود شصت سال، با وقار و نیرومند، مانند یک مجسمه زوال ناپذیر.  آرواره اش 
محکم در جای خود جا گرفته و چشم هایی عمیق و پر احساس و موهایی نقره ای 
طلسمی  بودند.  ریخته  شانه هایش  روی  آبشار،  مثل  حلقه وار،  که  داشت  رنگ 
عصا  یک  دور  که  مار  یک  بود،  آویخته  گردنش  از  الجورد  جنس  از  شکن  جادو 

چنبره زده بود.
النگدون حس کرد او را می شناسد... به او اطمینان دارد، اما چگونه؟ چرا؟
زن به یک جفت پا که وارونه از زمین بیرون زده بود اشاره کرد که از شدت درد 
به خود می پیچیدند و در ظاهر به بی چاره ای تعلق داشتند که با سر و تا کمر در 

 .R ،خاک دفن شده بود. روی راِن رنگ پریده  مرد، با ِگل،حرفی  نوشته شده بود
حرف"R"؟ النگدون با تردید فکر کرد.R مثل... رابرت؟ یعنی منظورش من 

هستم؟
از چهره زن هیچ چیز آشکار نبود. زن تکرار کرد. بگرد و پیدا کن.

و ناگهان شروع به تابش نور سفیدی کرد که هر لحظه روشن و روشن تر می شد. 
بدن او شروع به لرزش شدیدی کرد و سپس در چشم بر هم زدنی، با انفجاری به 

هزاران دسته  نور تبدیل شد. 
النگدون فریاد زنان از خواب پرید.

اتاق روشن  و او در آن جا تنها بود. بوی تند الکل طبی به مشام می رسید و 
دستگاهی در آن جا، بوق آرامی متناسب  با ریتم ضربان قلب او می زد. النگدون 
تاش کرد تا دست راست خود را باال ببرد ولی درد شدیدی مانعش شد. به پایین 

نگاهی انداخت و متوجه شد که سوزن سرم به دستش وصل است.
ضربان ُتندش باعث شد تا ریتم بوق های دستگاه سریع تر شود.

من کجاهستم؟ چه اتفاقی افتاده؟
پشت سر النگدون درد شدیدی گرفت. با دست دیگرش پوست سرش را 
لمس کرد تا علت سردرد را پیدا کند. زیر موهای به هم ریخته اش،چند بخیه پیدا 

کرد که رویشان خون لخته شده بود.




