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از آن جا که این داستان های فرعی الزم اند و به راسیت خبش مرکزی 
هر گزارش تارخیی را می ســازند، ما از به دار آوخیته شــدن 100 
شــهروند در مألعام، زنده سوزاندن دو راهب و دیده شدن ستاره ی 
ـ  قصه هایی که به 100 مســابقه ی قهرماین  دنبالــه دار حرف زده امی 
می ارزنــد و قابلیت آن را دارند که ذهن خواننده را تا حد امکان از 

عمل اصلی منحرف کنند.
کارلو تنکا، خانه ی سگ ها، 1840





اگر رهگذری در آن صبح خاکستری ماه مارس 1897 برای گذشنت از 
میدان مابر، یا ماب، آن چنان  که در حلقۀ جمرمان معروف بود )پیش تر، 
یکی از مراکز زندگی دانشــگاهی در قرون وسطی که دانشجویان از 
دانشــکدۀ هنر  در ناحیۀ ویکوس استرامینوس  یا خیابان فوار دور 
هم مجع می شدند، و بعدها، حمل اعدام رسوالن اندیشۀ آزاد مثل اتنی 
دولــه( دل به دریا می زد و خطر را به جان می خرید، خود را در میان 
یکی از معدود نقاط پاریس می یافت که از ویراین های بارون هاومسن 
جان به در برده بود، در میان گوریدگی کوچه های عفن که رود بیور 
دو پــاره اش می کرد، رودی که در آن هنگام هنوز روی زمنی جریان 
داشــت و پیش از ختلیۀ آب های تــب زا و نفس بریده و کثیف اش به 
رود ســن در آن نزدیکی، از دل و رودۀ کالن شهر که مدت ها در آن 
حمبوس مانده بــود، بریون می رخیت. از میدان مابــر، که قباًل بلوار 

فصل 1
رهگذری در آن صبح خاکستری

فصل 1، رهگذری در آن صبح خاکستری
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سن ژرمن زمخی اش کرده بود، شــبکه ای از کوچه های باریک جدا 
ـ سه ورن، کوچه ی  ـ آلرب، کوچه ی سن  می شــد، از قبیل کوچه ی متر
ـ پوور تا  ـ له  ـ ژولنی  گاالند، کوچه ی دو ال بوشــری، کوچه ی ســن 
کوچه ی دو ال اوشت، پر بود از هتل های کثیفی که عمومًا هتل داران 
اهل آورین اداره شان می کردند که با حرص و آز افسانه ای شان شب 
اول یک فرانک و شب های بعد چهل سانتیم )به اضافه ی بیست سو، 

اگر ملحفه می خواستید( مطالبه می کردند.
اگر او بــه خیاباین که بعدها خیابان ســاوتن شــد اما آن وقت 
هنوز خیابان دامبواز بود می پیچید، تقریبًا در اواســط خیابان، بنی 
روســپی خانه ای در پوشش غذاخوری و کافه ای که با دو سو )حیت 
آن زمان هم ارزان، اما تنها چیزی که با بضاعت دانشجویان سوربن 
سازگار بود( شام و شــراب بد سرو می کرد، به بن بست یا کوچه ی 
کوری می رســید که در آن زمان بن بست مابر خوانده می شد، اما تا 
1865 هنوز بن بســت دامبواز بود و ســال ها پیش از آن میکده ای 
 یک 

ً
داشت )به زبان زیرزمیین، کافه، مهمان خانه ا ی بدنام که معموال

جمرم ســابق آن را اداره می کرد و حمل رفت وآمد بزهکاراین بود که 
تازه از زندان آزاد شــده بودند( و بدنامی اش ناشــی از این نیز بود 
که در قرن هجدهم آزمایشگاه سه زنداین زن مشهور در آن جا قرار 
داشــت که روزی خفه از ماده ا ی کشــنده  که روی اجاق های شان 

تقطری می کردند پیدا شده بودند.
در انتهای آن کوچه، کاماًل ناپیدا، پنجره ی خزنرپزنرفروشــی ای 
بود که تابلوی رنگ باخته اش الف مسســاری عایل می زد؛ پنجره ای 
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که شیشه اش را چنان الیه ی ضخیمی از خاک گرفته بود که به سخیت 
می شــد کاالهای پشــت ویترین یا داخل را دید، هر جامش کمی 
بزرگ تر از بیســت سانیت متر مربع بود و مهه را قایب چویب کنار هم 
نگه می داشت. کنار پنجره، او دری مهیشه بسته می دید و یادداشیت 

در کنار زنگ که می گفت مالک فعاًل حضور ندارد.
امــا اگر، چنان که به ندرت پیش می آمــد، در باز بود، هرکس که 
وارد می شــد می توانســت در نوری ضعیف که کلبه ی دودزده را 
روشــن می کرد، روی چند قفسه ی لرزان و میزهایی به مهان اندازه 
ناپایدار، توده ی درهم اشــیائی را تشخیص دهد که هرچند در نگاه 
اول جذاب به نظر می رسیدند، در بررسی دقیق تر، حیت اگر با ختفیف 
عرضه می شدند، برای هر معامله ی جتاری شرافتمندانه ای نامناسب 
از آب درمی آمدند. در میان شــان جفیت دیگ پایه بود که هر اجاقی 
را شرمنده می کرد، ســاعیت پاندویل با مینای آیب بدیل، کوسن هایی 
که شــاید روزی به رنگ های درخشان برودری دوزی شده بودند، 
جاگلداین هایی با بچه فرشــته های ســفایل که سطح شــان جابه جا 
پریدگی داشت، میزهای کوچک لرزان به سبک های نامعنی، نوعی 
جــاکاریت فلزی زنگ زده، جعبه های چویب سوخت نگاری شــده ی 
 توصیف ناشــدین، بادبزن های صدیف زشــت بــا طرح های چیین، 
 کهربا بود، دو دمپایی مندی سفید با قالب های 

ً
گردن بندی که احتماال  

املاس نشــان ایرلندی، نیم تنه ی لب پرشده ی ناپلئون، پروانه هایی زیر 
شیشه های رگه دار، میوه های مرمری رنگارنگ زیر حبایب که روزی 
شــفاف بوده، پوســته های نارگیل، آلبوم های کهنه با آبرنگ هایی 
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میانه حــال از گل ها، بامســه ای قاب گرفته )که حــیت آن زمان هم 
به سخیت کهنه به نظر می رسید(؛ بنابراین اگر کسی به خطا هوس یکی 
از آن بقایای شــرم آور دارایی هــای خانواده های یب چیز را می کرد 
که در گذشــته توقیف  شــده  بود و خود را در مقابل مالک بسیار 
مشــکوک آن ها می دید، اگر قیمت می پرســید، رقمی می شنید که 
حیت غریعادی ترین گردآورنده ی ناقص اخللقه شناسی باستاین را نیز 

منصرف می کرد.
و اگر بازدیدکننده، به برکت اجازه ای خمصوص، ادامه می داد و از 
در دومی می گذشــت که داخل مغازه را از طبقات باالی ساختمان 
جدا می کرد و از یکی از آن پله های مارپیچ زهواردررفته ی خاص 
آن خانه های پاریسی که جلوخان شان هم عرض درهای ورودی شان 
اســت )یکی پس از دیگری تنِگ  هم چپیده اند( باال می رفت، وارد 
اتاقی جادار می شد که برخالف جمموعه   ی خرت وپرت های طبقه ی 
هم کف، به نظر می رســید با اشــیائی با کیفییت کامــاًل متفاوت مبله 
شــده است: نوعی میز سلطنیت ســه پایه   مزین به سر عقاب، میزی 
کناردیواری کــه ابواهلویل بالدار آن را بر دوش می کشــید، کمدی 
قرن هفدمهی، کتاخبانه ای از چوب ماهون که حدود صد جلد کتاب 
را با صحایف عایل مراکشــی به منایش گذاشته بود، میزی به سبک 
آمریکایی با درپوش و تعداد زیادی کشوی کوچک شبیه میزحتریر؛ 
و اگــر به اتاق جماور می رفت، ختیت جملل بــا چهار دیرک می دید، 
قفسه ای پر از چیین ســوره، قلیاین ترکی، یک فنجان بزرگ مرمر 
سفید و گلداین کریستال؛ بر دیوار انتهایی تابلوهایی که با صحنه های 
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اسطوره ای نقاشــی شده بود، دو پرده ی نقاشی که اهله های تاریخ و 
کمدی را نشــان می دادند و آوخیته از دیــوار، انواع عباهای عریب، 
رداهای کشمری شرقی و نوعی قمقمه ی سفری قدمیی و روشویی ای 
با قفســه ای پر از لوازم آرایش مرغوب. خالصه، جمموعه ا ی غریب 
 بیش از آن که نشان دهنده ی 

ً
از اشــیاء عجیب و گران هبا که احتماال

ســلیقه ای خوب و جاافتاده باشد، میل به تظاهر به دولتمندی را به 
منایش می گذاشت.

در بازگشــت به اتاق اول، بازدیدکننده هیکلی ساخلورده می دید، 
پیچیده در لباس خانه، نشسته پشت میزی جلوی تنها پنجره که نور 
کمی که کوچه را روشن می کرد از آن می گذشت؛ کسی که، آن طور 
که او می توانســت از پشت شــانه های آن مرد ببیند، داشت چیزی 
می نوشــت که ما به زودی خواهیم خواند، چیزی که راوی گاه به گاه 

خالصه خواهد کرد تا یب جهت حوصله ی خواننده را سر نربد.
خواننده نباید از راوی انتظار داشــته باشد او را غافل گری و فاش 
کند که هیکل یادشــده کسی است که قباًل از او نام برده، زیرا )چون 
این تازه شــروع داستان است( هنوز نامی از کسی برده نشده است 
و خود راوی نیز هنوز منی داند نویسنده ی مرموز کیست؛ می خواهد 
این را )مهراه با خواننده( درحایل  که هردوی ما با کنجکاوی ســرک 
می کشــیم و آن چه را آن مرد بر آن برگ های کاغذ می نویسد دنبال 

می کنیم بفهمد.





مهان طور که این جا نشســته ام تا بنویسم احساس نوعی شرمندگی 
دارم، انــگار دارم روحم را به فرماِن، نــه، به خاطر خدا، بگذارید 
بگوییم به توصیه ی یهودی ای آملاین )یا اتریشــی، هرچند مهه مثل 
هم اند( عریان می کنم. من کی ام؟ شــاید هبتر باشد، به جای کارهایی 
که در زندگی اجنام داده ام، از من درباره ی شور و شوق هامی بپرسید، 
عاشق چه کسی هستم؟ کســی به ذهنم منی رسد. می دامن که عاشق 
غذای خوب ام. فقط نام توردارژان کایف اســت تا سرتاپا بلرزم. این 

عشق است؟
از چه کسی بیزارم؟ می توامن بگومی یهودیان، اما این که چننی مطیع 
به پیشنهاد های آن دکتر اتریشی )یا آملاین( تن داده ام نشان می دهد 

که چیزی علیه یهودیان لعنیت ندارم.
متام آن چه درباره ی یهودیان می دامن چیزهایی است که پدربزرگم 

فصل 2
من کی ام؟

فصل 2، من کی   ام؟
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به من یاد داده است. می گفت: »آن ها یب خداترین مردم اند.« »آن ها 
با این عقیده شروع می کنند که خویب باید در این دنیا اتفاق بیفتد نه 
آن سوی گور. بنابراین آن ها فقط برای فتح مهنی دنیا کار می کنند.«

ســال های کودکی من با فکر آن ها تلخ می شــد. پدربزرگم آن 
چشــم ها را توصیف می کرد که جاسوســی مشا را می کنند، چنان 
دروغ گو که رنگ از روی تان بپرد، آن لبخندهای چاپلوســانه، آن 
لب های درنده خو بر روی دندان های عریان، آن نگاه های ســنگنی، 
آلوده، ددمنش، آن چروک های ناآرام بنی بیین و لب ها، چنی خورده 
بر اثر نفرت، آن بیین شــان؛ شــبیه منقار پرنــده ای جنویب... و آن 
چشم ها، آه آن چشــم ها... تب زده می چرخند، مردمک های شان به 
رنگ نان برشته، نشــانه ی کبدی بیمار، فاسدشده بر اثر تراوشات 
هجــده قرن نفرت، در قاب هزار چروک ریز که با باال رفنت ســن 
عمیق تر می شــوند و به زودی، در بیست سالگی، یهودی مثل مردی 
پری خشــکیده است. پدربزرگم شرح می داد که وقیت لبخند می زند، 
پلک های متورمش نیمه بسته می شــوند، تا جایی که چیزی بیش از 
خطی نادیدین باقی منی ماند؛ عالمت مکر؛ برخی می گویند هرزگی... 
و وقیت آن قدر بزرگ شــدم که بفهمم، یادم داد که یهودی، عالوه بر 
این که مثل اســپانیایی ها عاطل، مثل کروات ها عامی، مثل شرقی ها 
طماع، مثل مالیت ها ناســپاس، مثل کویل ها گستاخ، مثل انگلیسی ها 
کثیف، مثل کاملوک ها چاپلوس، مثل پروســی ها مغرور و به اندازه ی 
هر اهل آســیت بدگو است، به واسطه ی شهویت مهارنشدین ـ نتیجه ی 
ختنه ـ که نعوظ را ســاده تر می کند و عدم تناسب غول آسای هیکل 
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کوتوله وار و کلفیت برآمدگی  نیمه اخته اش  زناکار نیز هست.
خوشــبختانه هرگز با یکی از آن ها روبه رو نشــده ام، به جز آن 
روســپی گتوی تورین، وقــیت بچه بودم )هرچنــد فقط چند کلمه 

ردوبدل کردمی( و دکتر اتریشی )یا آملاین، هرچند مهه مثل هم اند(.
آملاین ها را مدت هاســت می شناسم و حیت برای شان کار کرده ام: 
پاینی ترین ســطح قابل تصور انسانیت. یک آملاین به طور متوسط دو 
برابر یک فرانســوی مدفوع تولید می کند؛ بیش فعایل روده به خرج 
مغز که نشان دهنده ی فرودســیت فیزیولوژیک آن هاست. در دوران 
هجوم بربرها، ایالت آملاین در مسریشــان توده های بزرگ مدفوع 
پخش می کردند. در قرون اخری، مســافران فرانســوی از اندازه ی 
غریطبیعی سنده های کنار جاده فوری می فهمیدند که از مرز آلزاس 
ـ   گذشته اند. انگار که این کایف نباشد، آملاین نوعًا به برومهایدروسیس 
ـ  مبتالست و ثابت شده که ادرار یک آملاین بیست درصد  عرق بد بو 
نیتــروژن دارد، در حایل که ادرار دیگر نژادهــا فقط حاوی پانزده 

درصد نیتروژن است.
آملاین در شــرمندگی شــکمِی ابدی، ناشــی از آجبوی زیاد و 
سوسیس خوکی که با ولع می خورد، به سر می برد. سِرشیب، در تنها 
دیدارم از مونیخ دیدم شان، در یکی از آن کلیساهای جامع متروک، 
دودآلود مثل بندری انگلیســی، بدبو از عرق و چریب، جفت جفت 
نشســته بودند، زن و مرد، دســت ها دور لیوان های بزرگ آجبو که 
برای فرونشاندن عطش گله ای سخت پوست کایف است؛ چفت شده، 
بیین به بیین گرم صحبت از عشق حیواین، مثل دو سگ که مهدیگر را 



سال ها و سال ها هر شب خواب یهودی ها را می دیدم.
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بو می کشــند، با خنده های بلند زخمت شان، خنده های گرفته ی از ته 
گلوی شــان، صورت ها و دست های شان براق از الیه ی ابدی چریب 

ماسیده بر آن ها، مثل پوست ورزشکاری از میداین باستاین.
دهان شــان را با گایستشــان پر می کنند که به معین الکل است، 
اما الکل آجبو؛ که آن ها را از جواین خرفت و روشــن می کند چرا 
آن ســوی راین هرگز چیزی جالب در هنر تولید نشــده، مگر چند 
نقاشــی از چهره های نفرت آور و اشعاری سرشار از مالیل کشنده. 
ـ   از موزیک شــان حرف نزنیم: درباره ی آن صدافروش جمالس ختم 
ـ  حرف منی زمن، که حاال حیت فرانسوی ها را نیمه دیوانه می کند،  واگنر 
بلکه آهنگ های باخ شــان هم، دســت کم آن هایی که من شنیده ام، 
مثل شــیب زمستاین ســرد و به کلی خایل از ذوق موسیقایی است و 
مسفوین های آن مردک بتهوون جمالس عیشی به افتخار دهایت گری اند.
ســوءمصرف آجبو آن ها را از داشــنت کمتریــن درکی درباره ی 
عامی بودن شــان ناتوان می کند و ابعاد این عامی بودن به حدی است 
که آن ها از آملاین بودن کمترین شرمی ندارند. آن ها راهب پرخور و 
شهوت پرســیت مثل لوتر را جدی گرفتند )واقعًا مشا حاضرید با یک 
راهبه ازدواج کنید؟(، فقط به این دلیل که اجنیل را با ترمجه به زبان  

آن ها ضایع کرد.
که بود که گفت آن ها دو خمدر مهم اروپا، الکل و مسیحیت، را بد 

به  کار برده اند؟
ـ  روشین  آن ها خود را عمیق می پندارند، چون زبان شان مبهم است 
فرانسه را ندارد و هرگز دقیقًا آن چه را باید منی گوید، بنابراین آملاین 




