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ام را از دست بدهم، »كله«داردم كه به آرامي گون وا ميوهم قسمي تاريكيِ
-پيش مي »امر ناممكن« سويِبه انحرافوجودم را براي  سرِااين تاريكي سر

چون همچه چيزي  »دانمنمي«سوي امر ناممكن، حركت بهاين در . برد
 از توهمِ از طريق آنكه  ...كُشنده است، و برندهپيش، پرحرارتانفجاري 

جلد پنجم از «ژرژ باتاي،  -گريزم خودم و جهان مي روابطي صلب ميانِ
   245، ص »مجموعه آثار
  

 نوشتنْ. محصور يتيمثابه فردخود به انِياز ب ريغ ستيكار دادنِانجام نوشتنْ
 تيگريد توانديانسان م ييگو ،يگريد يو نه برا ،تسيگريد »به«نوشتن 

؛ نترنتيدر عصر ا تيرا يو كپ ت،ينوشتار، هو«كتي اَكر،  - ديرا بزدا يگريد
  5، ص »ي دوستيدرباره

  

  

  

 پس بيترديد ترجمهاي به «مندي»

اشهميشهبراي   

   



 
7 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :گفتار مترجمپيش
 
 
 
 
 

من  اما خونِ كند؛وراجي ميفقط  يسمئآته طلبد،يم يدشه جنايت يوقت...
...شود يحاضر است تا جار  

 
ماركي دو ساد؛ رمان ژوستين -  

 
 

  هاگوناگونيِ خوانش: اهميت ساد. يك
يِ بسيار مهم ژرژ باتاي يِ غربي با مقالهانديشهاهميت ساد برايِ 

باتاي در اين . تري پيدا كردتوسيع بيش 1ارزش مصرفيِ ماركي دو سادنام ه ب
شناسي مانده يا به كمك علمِ مدفوعمقاله با استفاده از مفهوم مازاد و پس

كند در واكاوشي ضدسيستماتيك شهوانيت و خشونت ساديستي را تالش مي
ست از عناصرِ اييِ زيست هرروزه در نظر گيرد كه برساختهيِ سازندهمثابههب

مازاد (ترِ بدن و ممنوعات مرتبط با آن همچون ساختارِ دفعِ مدفوع پست
چه در كارِ ساد اهميت از نظرِ باتاي، آن. در بدن) مازاد ايجابي(و مني ) سلبي

ا همين مناطق پست و ممنوع در فراوان دارد ماديتي در آثار اوست كه عميقاً ب
گي گونهگي را جانشين هماند تا ديگرگونهارتباط هستند و به واقع در تالش

ست كه ياين مناطق پست و تحقيرشده و ممنوع همان سهم ملعون. سازند
سازد و برايِ خود يك ديگري محسوب در كار كريستوا هويت را مخدوش مي

عالوه بر باتاي، موريس بالنشو نيز در كتاب  .2نمايياَبجكشن يا پست: شودمي

                                                 
1 Bataille, Georges. The Use Value of D.A.F. de Sade, Visions of Excess: 

Selected Writings, 1927-1939 
ي اوست، يا در مقاالت و گفتگوهايي كه از او به فارسي اين ترم مهم در كار كريستوا، در چند كتابي كه درباره .2

 شدنِ ناگهاني و بدونِي غلط، به پرتابدليلِ اين ترجمه. در نظر گرفته شده است» انگاريآلوده«برگردانده شده، 
. يقيناً فقط مترجم، يا ويراستار، يا ناشر مقصر نيستند. گرددجايي برميكانتكست و آگاهي يك انديشمند به فضاي اين

دهد؛ و پير خوانشي متفاوت از ساد به دست مي 3»لوترامون و ساد«
، »اخالق«ساد را با مقوالتي چون » ساد، همسايه من«كلوسوفسكي در كتاب 

مورد خوانشي چندباره و » سرپيچي«و » دهنده هنجارينضمانت«، »خدا«
كوشد نشان اش ميسوفسكي در كتاب بسيار مهمكلو. دهدجالب توجه قرار مي

دهد كه براي ساد و نيز براي خودش، انكار خدا به معناي انكار همسايه و 
و » خود«يِ كنندهچراكه خدا ضمانت. نتيجتاً به معناي انكار خود شخص است

چه تمام زيست و آثار ساد را رو به زعم كلوسوفسكي آناز اين. ست»ديگري«
به زعم . زمانِ اين سه مفهومست براي فرونشاني هميرد تالشيگدر بر مي

را تنها به شرط » ديگري«تواند يِ سادي مييِ تجربهوي، انسان برساخته
است، » هيچ«براي من » ديگري«نابود سازد، چراكه اگر » خودش«نابودي 

- به واقع براي ساد و كلوسوفسكي، چنان. هيچ هستم» ديگري«من نيز براي 
-جويد، انكار قطعي خدا بهعدترها ژيل دلوز نيز از اين ايده بسيار سود ميكه ب

يِ هنجارين بدين معناست كه خود فرد انكاركننده به واقع كنندهمثابه ضمانت
به واكاوي  4»سردي و شقاوت«ژيل دلوز در كتاب . گردددارد به دنبال خدا مي

پردازد كه به نظرش اين مي» فانتاسم«منحصر به فردي از ادبيات بر مبناي 
هايي را كوشد سويهفانتاسم با آثار مازوخ و ساد قرابت بيشتري دارند؛ دلوز مي

مثالً در كار مازوخ اين . يابدنشان دهد كه اين فانتاسم در ادبيات كاربست مي
شود يا در كار ساد اين پيمان چفت ميي قواعد و همفانتاسم مستقيماً با ايده

. دهدها و جنايات نشان ميدستيا در قوانين و انضباط در همفانتاسم خود ر
اثر سيمون دو بوآر  5»آيا بايد ساد را بسوزانيم؟«موج مطالعات سادي تا كتاب 

يِ دو بوآر در اين كتاب ساد را بر مبناي اگزيستانسِ تجربه. رودنيز پيش مي
يِ يِ تجربهگرانهدهد و معتقد به دخالت تخريبسادي مورد واكاوي قرار مي

سادي در برآشوبناكيِ قهرآميزِ زيست ماست كه منجر به تاييد حاكميت 
هاي مهم بر از ديگر خوانش. شوديِ وي بر روي طبيعت و زمين ميشهريارانه

ساد، «ست از روالن بارت بنام يِ غربي كتابيساد، زندگي و آثارش در انديشه
بخشد و تناظري به ساد و آثارش ميكه اهميت ديگرگونه  6»فوريه، لويوال

حتي . ي جمعي سادكارانهآورد ميانِ امر اشتراكي فوريه و امر جنايتپديد مي
گونه ، آن»ماكس اشتيرنر«ها از جمله هاي انديششي آنارشيستبسياري از ترم

                                                                                     
سهم صراحتاً با ارجاع به كتاب  نماييي پستجستارهايي درباره: هاي وحشتقدرتكريستوا در كتابي مشخص به نام 

بايد ادعاي . سازدهاي خودش چفت ميگيرد و به ايدهرا از او وام مي دهد چگونه اين ترماز ژرژ باتاي نشان مي ملعون
ي كريستوا تنها در پرتوي باتاي است كه اساساً مطالعه«را تكرار كنم كه  پس از بابلپور در كتابش شهريار وقفي

ايِ كريستوا در صفحهپردازي او در اين اثر، و ارجاعات صد و با توجه به كتاب باتاي و نظريه. »تواند ممكن شودمي
سهم «ي برگردانده و در پرتوي نظريه» امر تحقيرشده«و » امر پست«، »نماييپست«كتابش به باتاي، لزوماً بايد به 

شود و هويت و ست درونِ خود كه برايِ خود يك ديگري محسوب ميامر پست امري. باتاي فهميده شود» ملعون
ست كه توسط خود اين ديگريِ درونِ خود، امري. سازدود را مخدوش ميدر خ) گي يا تجانسگونههم(هوموژنيتي 

ترم ابجكشن، كه در معماري و هنر هم توسيع يافته است را من به . شودمثابه ديگري شناسايي و پس زده ميبه
همه اين. ريزدست پست، حقير، كه هوموژنيتي ارگانيسم را به هم ميدهنده امريكنم كه نشاننمايي ترجمه ميپست

اند و مثلن جايي كاربستي فراوان يافتههاي اينهاي كريستوا در نقدها و گفتمانهاي اخير ترمست كه در سالدر حالي
  .رودترمي همچون مادرِ آلوده به كرات در نقد ادبي و فلسفي به كار مي

3 Blanchot, Maurice. Lautréamont and Sade. (1949)  

4 Deleuze, Gilles. Masochism: Coldness and Cruelty (1989) 

5 Beauvoir, Simone. Faut-il brûler Sade? New York, (1953) 
6 Barthes, Roland. Sade, Fourier, Loyola. Translated Richard Miller. New York, 

(1976) 
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خوانيم، و نيز بسياري مي 7»اگو و آنچه متعلق به اوست«كه در اثر معروفش 
گونه كه در كتاب سيمون دو بوآر ، آن»زيگموند فرويد«كاوي انهاي رواز ترم
هايي »فرانكفورتي«حتي . بينيم، برآمده از ساد هستندي ساد ميدرباره

ترين نيز در يكي از مهم» ماكس هوركهمايمر«و » تئودور آدورنو«همچون 
-بخش عظيمي از برانگيزش 8»گريديالكتيك روشن«شان يعني هايكتاب

هاي متني را، بنا بر ادعاي خودشان و نيز ارجاعات فراوان به رماننهاي درو
توان شك حتي نميدار ساد و آثارش هستند، و بيژوستين و ژوليت، وام

ابژه فهميد، ) درون(ي ابژه وراي ديالكتيك منفي آدورنو را جداي از مسئله
كه به تمامي چيزي گذارد، نهچيز از خود برجاي مياي كه همواره يك نهابژه

سازد، و وضعيت را آيد و ديالكتيك معنا را مخدوش ميبه شناخت سوژه درنمي
پرداز نظريه» گي دبور«. كشاندسوژه مي-ي سوژهابژه به رابطه-از حالت سوژه

يِ سادي فيلمي تجربي گرايان نيز در دفاع از ساد و تجربهمعروف موقعيت
كه پخش آن در آن زمان در  9»سادجيغ و دادهايي به نفع «سازد به نام مي

هاي بسيار مهم ديگر كه به ساد، از ديگر كتاب. شودفرانسه ممنوع اعالم مي
-نوشته 10»ادبيات و شر«توان به اند مياش پرداختهها و انديشهزيست، نوشته

يِ آنجال نوشته 11»زنِ سادي و ايدئولوژي پورنوگرافي«يِ ژرژ باتاي و نيز 
باتاي در گفتگويي تلويزيوني با پير دوميت، ژورناليست ادبي  .كارتر اشاره كرد

 از متضادي نوع دو به نظرم«: گويديِ اين كتاب ميتلويزيون فرانسه درباره
 و است، كه كامياب مرتبط انساني فعاليت ضرورت با اولي. دارند وجود شر

 تابوهايِ برخي از تعمدي تخلف شاملِ ديگري و است مطلوب نتايجِ شاملِ
 با مخالفت يا قتل با مخالفت تابويِ مانند مثال، به عنوان. شودمي بنيادي
اين تابوهاي مد نظر باتاي نيز با همين مناطق . »جنسي هايِامكان برخي

كند ها سرپيچي ميبه زعم او تابوهايي كه ساد از آن. اندتوليد مازاد گره خورده
آورند، چراكه تخطي را به وجود ميشوند سرپيچي و هنگام كه ابداع ميهم

سازد؛ يعني مندش ميست كه كنترل و قاعدهممنوعيت معطوف به آن چيزي
ست كه اي كامالً حياتياين لحظه. همان جايي كه سرپيچي بايد انجام گيرد

 مرگ و حسانيت: اروتيسيسمباتاي در كتابِ . شودسرپيچيِ اروتيك پديدار مي
آيد كه بشريت اي پديد ميدرست در همان لحظه اروتيسيسممعتقد است كه 

شود، اين مسئله به سادگي به خاطر مرزي است كه انسان را از زاده مي
) يِيا به وسيله(باشد كه در طولِ سازد كه همان مرزي ميطبيعت جدا مي

مرگ و حسانيت برايِ باتاي دو وضعيت . فعاليت جنسي سرپيچي گشته است
يك انسان جز : اندند كه هر آن به سمت همديگر در حركتناپذير هستجدايي

اين آگاهي . يِ مرگ آگاهي يافته استحيواني نيست كه نسبت به مقوله
يِ كار و نيز ابداعِ تابوها بعدها تواند به واسطهست كه انسان ميهمان دليلي

- از همين. ساختنِ خشونت از مرگبا مستثني: خود را از حيوانيت تميز دهد

                                                 
7 Stirner, Max. Der Einzige und sein Eigentum (1844) 
8 Horkheimer, Max and W. Adorno, Theodor. Dialektik der Aufklärung, (1944) 
9 Debord, Guy. Hurlements en faveur de Sade (1952) 

10 Bataille, Georges. Literature and Evil. Translated Alastair Hamilton. New 

York, (1985) 
11 Carter, Angela. The Sadeian Woman and the Ideology of Pornography. New 

York, (1979) 

دهد كه باالترين ارگاسم در مرگ بندي بديع ساد رخ ميروست كه هم صورت
- ي عالي از سرپيچي مدام از هر وضعيت هنجارين مياست، و هم ساد نمونه

دهد شود، و هم باتاي او را در راستاي سرپيچي اروتيك مورد خوانش قرار مي
- ماند و در مقالهحتي ايحاب حسن نيز از اين اسامي دور نمي. و نه پورنوگرافي

- شناخت«ساد را زنداني  12»زندانِ آگاهي: ساد«اش با عنوان ي درخشان
يِ ساد را، كه بودگيِ شهريارانه»ليبرتن«داند و اش مي»شناسيِ نارسيسي

اما . دانداوست، دليل اهميت او مي» زندانِ آگاهي«معطوف به همان 
-آثار ساد محدود به كتابهاي مرتبط با زندگي و ها و تجربهمطالعات، خوانش

ي اين نگاه »ساالرانهضدسرمايه«ها يا مقاالت ياد شده نيست و حتي توسيع 
داري به وجود آورده است به را براي سرمايه» گلوگير«و تجربه وضعيتي 

شكلي كه در دوران پس از مرگ ساد، گفتمانِ رسمي و تبليغي بر روي آثار 
هاي اخير در سال. د، متعلق به اوستيِ ممكن باشيك نويسنده كه در كمينه

هايي جمعي اي به پرفورمنسهايي حاشيهايم كه تنها برخي از گروهشاهد بوده
جا كه اند؛ آني الكوستهدار تئاترهاي جمعي ساد در قلعهاند كه وامرو آورده
  .كردهايش را اجرا ميترين طرحرحمانهساد بي

هاي ون، باستيل، و ديگر زنداناز ياد نبريم، زنداني زندان شارنت
ها و ترين زندانفرانسه، نزديك به سي و دو سال از عمرش را در مخوف

-خطاب مي» شرورترينِ جانوران«يِ ها گذراند و زماني از جملهتيمارستان
اي شد، به گونهخطرناك تصور مي» جوامع انساني«اش براي گشت و حيات

رانش همچون پليسِ حكومتي و كليسا هاي نظارتي و تنبيهي دوكه دستگاه
- نويسيها، و خاطرهها، رمانهاي داستاني، نامهنوشتهبيش از ده جلد از دست

اش را ممنوع و خوانش آثارش را روايي او را سوزاندند، انديشههاي تصوري
اندكي پس از انقالب كبير » ناكجانور هول«همين . قدغن اعالن نمودند
زمانش را » يِ ليبرتيناژطبقه«الً معكوس، نام بخشي از فرانسه، در روندي كام

- ي غربي، و خوانشبا چنين حجمي از توسيع ساد در انديشه. به خود گرفت
رسد بايد براي اين هاي چندباره، چندگانه و متفاوت از وي، به نظر مي

  .اي جايگاهي تكين را در نظر بگيريمانديشمند حاشيه
  
  كاويِ لكانيتوئي، نفيِ هگلي، و روان-اخالقِ منليبرتينِ سادي عليه . دو

هاي متفاوتي كه از ساد شده است هر انديشمند در تمامي خوانش
هايي از ساد پرداخته است كه ساد درونِ او را توجيه نمايد و تنها به آن جنبه

اي از انديشمندان، ساد، نمايد كه طيف گستردهبا اين همه بسيار جالب مي
هايي چندباره، چندگانه و متفاوت از اش را مورد خوانشو انديشه زندگي، آثار

يِ ما در خود نهفته داريم و از آن و از ي كه همه-اند؛ سادهم قرار داده
كه وضعيت نارسيسي يا دوالشدگيِ ساد و يا اش گريزانيم؛ غافل از آنوسوسه

دچار آن يِ ما ست كه همهيِ ساد به درون، همان وضعيتيلواليِ خميده
ساد وسوسه نيست؛ بل ساد : تر سخن بگويمپس بگذاريد تدقيقي. هستيم

خواهد ت مادي ماست كه ميسره زيساو يك. دچاربودگيِ زيستيِ ماست
 زيستي سرايت  تيكسوماخواست را توسيع نمايد و به هر موقعيت و وضعيت

نگريستن و با  گيريم، از بيرونگونه كه از نيچه ياد مياگر انديشش، آن. دهد
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كردن است، برخالف، نگاه سادي يا دوالشدگيِ ساديستي نگاهي فاصله نگاه
محورِ خود گذار و لوگوسگونه كه سر از حاكميت علتخيره به درون است، آن

-اگر آگاهيِ هگلي برآيند وام. پردازديِ درون ميرود و به مكاشفهپس مي
ست، بدين معنا كه رآيند تكراريدادگيِ سوژه و ابژه به يكديگر در يك ف

شدنِ وضعيت شناخت توسط معنايِ بحرانيه نابودي و تخريب ابژه يا ديگري ب
گويي فرآيند وابسته به سطوحي همچون خودآگاهي به بحران  -سوژه است 

ست زنياما برخالف، برايِ ساد شناخت و آگاهي قدم -دچار گشته است 
ا لذت تا شهرياريِ ساديستيِ خود بر رويِ شهريارانه در پاساژهايِ مرتبط ب

هاي انديششي نيچه يِ ترميِ زيستيِ ساد به اضافههمين ايده. زمين تائيد شود
گويي است كه بعدترها ژرژ باتاي، پير كاريِ طبيعت و خودآريهمچون اسراف

- فال ياري ميشان يعني آسهكلوسوفسكي و آندره ميسون را در گروه مخفي
فال را خدايي ضدسيستماتيك، ضدلوگوس، شهواني، خدايِ آسهدهد كه 
  .گون، شهريار و خارج از عليت معرفي كنندالبيرنت

. كاوي نيز بررسي كردتوان با اديپاز سويي آگاهي نارسيسي را مي
گردد دليل آن نگاه به انديشي و كوري ميجايياگر شناخت اديپي منجر به آن
ست برايِ شناخت؛ اما شناخت اييِ ابژهبمثابهقانون و پدر و امرِ مسلط 

كند كه به اي را به جايِ پدر به سوژه معرفي ميابژه) اييا آينه(نارسيسي 
يِ سادي شكل بگيرد؛ يِ سوژه باشد تا دوالي خميدهبهترين شكل بازنماياننده

كه نمايد اي را به سوژه معرفي ميشناسيِ اديپي ابژهچراكه شناخت. يعني خود
ترين آينه است يعني پدر، قانون و امرِ مسلط كه فقط و فقط خودش را سياه
زندانيِ  -ورزد طور كه ايحاب حسن تاكيد ميهمان -پس ساد . تاباندبازمي

در . شوددر اين وضعيت ديگري نفي نمي. زندانِ آگاهيِ نارسيستيِ خود است
اش در است و نفياش ناكارآمد ساد نفي. حضور دارد» ديگري«كارِ ساد 

يِ او رنگ و طعمي واسطهه ديگري حضور دارد تا لحظه ب. منفيت خود وامانده
ديگريِ ساد در . و جنايتي نو طراحي شود شود،» خطاب«متفاوت بگيرد، تا 

-مسئله. شودمحو مي خود از نظرگاه آخته و در چشمِ بدونِ نگاهشروننگاه د
باالترين ارگاسم همانا در «: است بندي خود او نهفتهي سادي در صورت

ست ايمرگ صرفن به معناي نابودشدن خود نيست، بل دقيقه. »مرگ است
- ايلحظه. روندهنگام خود، ديگري، و كنشِ معطوف به بيان از بين ميكه هم

ديگري با نابوديِ خود /ي خودرسد، و مسئلهي لذت ميست كه خود به بيشينه
پس لذت در . شوداين رخداد به كلي مخدوش مي و واماندنِ زبان از بيانِ

توان حتي مي. شودگي منجر مياش به چيزي چون تخريب و ناگزارهبيشينه
ي سادي به واقع، تجربه. هاي بدن را نداردادعا كرد زبان ياراي بيانِ شدت

ي مرگ، اخالق چراكه در لحظه. ستشدنِ امكانِ معناداشتنِ ديگريمخدوش
افتد و ك اقتصاد ارگانيك وابسته به خود و ديگري، از كاربست ميي يبه مثابه

به راستي هيچ چيزي يا كسي . پاشدزبان كه پشتيبانِ اخالق است نيز فرومي
تواند رخداد قاطعي چون مرگ را به زبان درآورد و آن را حتي به زور به نمي

مرگ : دارد ي ديگري هم براي اخالقبندي سادي سويهصورت. زبان بقبوالند
ي خود، و رفتن به سمت ديگري به قصد مرگ ديگري در نظرگاه دوالشده

بندي جديدي هم از در اين دقيقه است كه براي نخستين بار صورت. خود
- آيد و هم متافيزيك ارگانيك اخالق از هم ميي اخالق به دست ميمسئله
تنيدگي، يا گفتيم، ما با درهمچه تاكنون پس بنا به خود متون ساد، و آن. پاشد

مرگ و زندگي طرفيم، قرار  13با آميزشِ ي درونتجربهبه زعم باتاي در كتاب 
هاي مرگ در دلِ حيات است نيست مرگ در زندگي محو شود، بل تائيد نشانه

مرگ : اروتيسمكه باتاي در كتاب چنان: كندهايش تائيد ميكه آن را در آستانه
- گنديدگي، جسد، فساد، تعفن، كپك، آشغال، زوال نمونه :نويسدميو حسانيت 

ي اساساً مسئله. ي مرگ در دلِ حيات هستندهايي روشن از حضور هميشه
تواند گذر ميسدومي، كه در كار ساد نمود روشن و بارزي دارد، نيز از همين ره

ست كه مرگ و زندگي درهم تنيده ايگري آن دقيقهسدومي: بررسي شود
يا : اختالط اسپرم و مدفوع: گرددو ارتباط به اتصال از راه مقعد برمي شوندمي

-ي انرژي و به راههرز و اتالف متجمالنه: همان اختالط زندگي و مرگ
  .شدت: هاي زيستيكارِ بدن و حركت به سوي آستانههاي اسرافانداختنِ رانه

كاوي شكل جاست كه سوء تفاهم بزرگ رواناز سوي ديگر همين
به  فلسفه در اتاقِ خوابيِ كتابِ يِ مشهورش دربارهلكان در مقاله: گيردمي
گرايِ درونِ كانتي همان انسانِ معتقد است كه جبارِ اخالق كانت با سادنام 

يِ سادي لكان معتقد است در نهايت سوژه. اخالقِ سادي استهنجارگريزِ بي
يِ مطلق و ايگاه سوژهبا نفيِ معشوق و نفيِ ديگري خواهانِ رسيدن به ج

- ترين خطا و لغزشيگزافه نيست اگر بگوييم اين بزرگ. ديگريِ بزرگ است
و نيز باتاي، (كه در كارِ ساد يعني تصور اين: شودست كه لكان مرتكب مي

در كارِ ساد . كلي برخطاستهمعشوقه طرف هستيم ب/ما با نفيِ ديگري) بالنشو
آخته گفتيم، نفي فاقد هرگونه كاربست نگاه درونيِ تر دربارهچه پيشبنا بر آن

شوند در جنايتي كه دست مياتفاقاً عناصرِ جمعيِ اجرا هستند كه هم. باشدمي
محضِ ه كند بتئاتري كه ساد آن را كارگرداني مي. يِ لذت استتوليدكننده

ديگر نه كارگردان داريم، : زندشدن از هرگونه پذيرش نقش سر باز ميشروع
پذيرفتن، كردن، نقشمرزهايِ معمولِ زيستن، بازي. ه بازيگر، نه تماشاچين

اي توان گفت مقولهاند، و به صورت كلي ميبودن در هم گوريدهتماشاچي
شود؛ و فقط يك چيز اهميت گرفتن از اهميت و كاربست خارج ميچون نام

شود ي دور ميكاوهم از روان جاست كه ساداين. »ملِ جمعيِ توليدعوا«: دارد
ضداديپ لوز در سمينارهايي كه پس از انتشارِ كتابِ ژيل د. و هم از دكارت

يِ گزاره و كاوي با تقسيمِ سوژه به سوژهكند تاكيد دارد كه روانبرگزار مي
اي نداريم كه يِ فرديهيچ سوژه«: كنديِ بيان تماماً دكارتي عمل ميسوژه
-، ما با عواملِ جمعيِ بيان طرفيم كه نتيجهاي فردي را بيان و توليد كندگزاره

دستيِ عواملِ جمعيِ پرفورمنس در تفكرِ هم. »بندي ماشيني استيِ سرهم
-هايي از يك سرهمشود با عواملِ جمعيِ بيان كه هر دو سويهسو ميهم ساد

يِ واپسين مثابههلوز، لكان را بدليل است كه د به همين. بندي ماشيني هستند
لوز، به زعم دخواهد به ميل بيانديشد؛ كه گيرد كه مينظر مي دكارتي در

همين انديشيدن به ميل يعني تفكيك ميل و انديشيدن، و نتيجتاً ايجاد يكي 
-ميل لوز انديشيدن همانِه زعمِ دچراكه ب. از سه آكسيومِ لكاني يعني فقدان

-د ميي ساپير كلوسوفسكي در يادداشت مهم ديگري درباره. ورزيدن است
نازباني كه از امر هنجارين و مسلط . سياست نوشتار نازبان است«: نويسد

گذاري از امر هنجارين بخشي به فاصلهگاه از عينيتگيرد، و هيچفاصله مي
گي خود هيِ گمشدمثابههايستد، و هر آن با تكرار اين سياست، خود را ببازنمي
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، و ايجاد تفاوت تعينمحتوايِ مشدن از هر فرم و يعني تهي: شناسدبازمي
او يك نمونه . »كاربست اين نازبان دقيقاً در دلِ خود زبان است. نسبت به خود

- گاه از عينيتهيچرو كه خصوصاً از آن. دانداز اين سياست نوشتار را ساد مي
در اين . ايستدباز نمي از امر هنجارين يعني تخطيگذاري بخشي به فاصله
ميرند، كه با باتاي تحليل كرديم، هم خود و هم ديگري ميوضعيت، همچنان

ديگري /ي خودپس در كار ساد ما نه با دوآليته. و هم فرم و محتواي محض
يعني هر تحليل محتوايي يا فرماليستي، و . محتوا/ي فرمطرفيم نه با دوآليته

 ي متعين در ساد، يا هر تحليلنيز هر تحليل مبتني بر سطح سابژكتيويته
هاي مرتبط با مفهوم قدرت و امر ابژكتيو در ساد، او را فقط به يكي از سويه

اي نگاه كند كه در آن، اين تواند ساد را از دريچهدهد و نميفراوانش تقليل مي
پس در نهايت در كار ساد، ديگري . اندي سادي محو شدهها در تجربهدوآليته

ضور ديگري تنها به معناي در ح. از اساس معنا ندارد كه بخواهد نفي شود
حتي نفي هم در اينجا فاقد كاربست و . موقعيت خطابه قرار گرفتن است

. ي اخالقاساساً هر نفيِ ديگري يعني توليد معنا و پيدايش مسئله. معناست
خدا، : اي داشته باشدبنديتواند هر صورتتوجه كنيم كه ديگري براي ساد مي

در مقدس، خود، نظام خانواده، حاكمان، و هر معشوق، پدر، كليسا، مذهب، پ
  .ديگري را برسازد/آنچه بخواهد متافيزيك خود

و نيز (ي ساد گفتيم كه در كار او ي لكاني دربارهدر رد نظريه
شناختنِ يك ديگري در هر نفي به معناي به رسميت. نفي معنا ندارد) باتاي

شدنِ نظام مبادله برساختهي اين نفي و در نتيجه بيرون است؛ كه به واسطه
گرفتن از مارسل موس در كتاب هديه، توان با وامشود كه ميچيزي توليد مي

ي سادي كه برخالف، سوژه. ستي ديالكتيك هگليمعنا نتيجه. معنا ناميد
گري، يعني يك حركت به سويِ آزمايش -ي سادي ست از تجربهايبرساخته

ماندگار خودش يروهاي ايجابي و درونبه ن -يك سرپيچي از امر هنجارين 
خواهيم مي. كه بخواهد به امر استعاليي و سلبي بيانديشدگويد تا اينآري مي

ي نظام ديالكتيك هگلي نيز كنندهنشان دهيم كه چگونه ساد حتي مخدوش
بنده، اين بنده است كه در جايگاه فرودست قرار دارد و /در نظام ارباب. هست

ي مسئله بر سر ريدن يا نريدن باشد، يعني اگر همه. فرادستارباب در جايگاه 
ي اضافه يا مازاد بدنِ ارباب، يعني ي مسئله بر سر اين باشد كه ابژهاگر همه

رسد، اين بنده است كه همواره به مقعد ارباب مدفوعش، به چه كسي مي
ي فرودست مترصد آن است كه به محض ريدنِ ارباب سوژه. چشم دوخته

ي او يعني ي اضافهاتصال ليبيدينال به مقعد ارباب دست يابد و ابژه طي يك
ي تكنيك فرويد معتقد است كه ارباب به واسطه. مدفوعش را تحصيل كند

ي ميل خودش دست ي او يعني ابژهي اضافهگذارد كه بنده به ابژهمنع نمي
ولي ساد بنده هنوز پابرجاست، /ي مشخص ميان اربابيابد و در نتيجه فاصله

كه اين: ارباب ميان دو عمل مردد است: كنداي را طرح ميي تازهمسئله
مقعدش را تسليم بنده كند و به لذت مقعديِ ناشي از ريدن برسد و نتيجتاً 
جايگاه نمادينش را از دست بدهد؛ يا، با تكنيك منعِ فرويدي نريند، و نتيجتاً 

-ساد در اين دقيقه مي. م شودمقعدش را تسليم نكند و از لذت مقعدي محرو
ارباب يك موجود منحرف مقعدي است، او به قطع يقين خواهد ريد و «: گويد

در جدال ميانِ جايگاه نمادين و لذتي مقعدي، سرانجام، به لذت مقعدي تن 
ي ميل ي اضافي ارباب يعني ابژهدر نتيجه هم بنده به ابژه. »خواهد داد

-پس عمالً مي. ب لذت سابژكتيو خواهد برديابد و هم ارباخودش دست مي
از اين به . شودي ساد نظام ديالكتيك هگلي واژگون ميبينيم كه به واسطه

. كه كي برينيم يا كي نرينيماين. بعد مسئله بر سر چگونه ريدن يا نريدن است
كه اين. براي ساد اين مسئله با كنترل مدفوع درونِ بدن پيوند خورده است

اي كه به موقعيت اربابي رسيده خود اربابِ اوليه باشد، و چه بنده چه(ارباب 
شهرياريِ ارباب . اندازه، به زعم باتاي، شهريارانه برخورد كندتا چه مي) است

. خورد به جايگاه سابژكتيو او، و نه جايگاه نمادينشجا پيوند ميدر اين
گونه زيستن است، در كه ارباببودن نيست، بلشهرياري در موقعيت اربابي

ي كه دوسيده به ارادهمند بودن نيست، بلموقعيت قدرت بودن يا قدرت
ماندگار يعني انساني كه به نيروهاي درون. معطوف به قدرت زيستن است

-فر و خودآريي فرمانگويد؛ شهرياري به واقع همان سوژهخودش آري مي
رفتن به سوي اخالق  يعني رهاكردنِ اخالق بندگان و. ستايگوي نيچه

شود، و از فروشد سروران؛ يعني كسي كه با مرگ همچون قمار مواجه مي
گويد كه بيانِ هر اخالقي به دور است، او حتي از فراشدهايش نيز سخن نمي

پس ارباب بايد شهريار باشد . فراشد جز رفتن به سمت موقعيتي اخالقي نيست
دش چشم دوخته، ساز و كار دروني كه بتواند در آن دقايقي كه بنده به مقع

 بدنش را كنترل كند كه كي بريند و لذت مقعدي ببرد، يا كي نريند و موقعيت
اش را حفظ كند، چه مقدر غذا بخورد و اين غذا را كي بخورد، و اين غذا اربابي

اش در چه تركيباتي داشته باشد، كه مدفوع چه كيفيتي به خود بگيرد تا مسئله
پس شهريار سادي موجودي به شدت دقيق و رياضياتي . شود قبال بنده چه

ديگري را /ي خوداست كه هم نسبت به فيزيولوژي آگاهي دارد و هم مسئله
ي منعِ فرويدي جا مسئلهمشخص است كه در اين. به خوبي درك كرده است

اگر بخواهيم اين . جهت حفظ جايگاه نمادين خارج از موضوعيت است
هر چند به  -ناسانه را در قبالِ اتفاقي سياسي و تاريخي شواكاوش مدفوع

چه كه توانيم به آنبررسي كنيم، مي -صورت فانتزي و در يك تناظر نظري 
شناسي در فرانسه اتفاق افتاد اشاره كنيم كه چيزي جدا از اين روش 68در مي 

- ، گرچه آنانقالبيون فرانسوي پس از انقالب ابداً ارباباني شهريار نبودند. نبود
) هاي توليد مازاديعني آپاراتوس(ها ساز و كار دفع مدفوع بدنِ سياسي حاكم 

را به خوبي شناسايي كرده بودند ولي خود نيز پس از انقالب آن شهريارهايي 
. هاي دفعِ بدنش قبض و كنترلِ سادي داشته باشندنبودند كه بر آپاراتوس

: ه واقع هم ساده است و هم نظريآيد، ولي بمسئله، گرچه فانتزي به نظر مي
نيز دست آخر به امر نمادين تن دادند؛ به واقع با توجه به  68انقالبيون مي 

  .ريدند: توان گفت كهشده ميشناسي مطرحروش
  

  هاي زندانساد در نامه. سه
جا كه مترجم اثر با خبر همه كه بگذريم، بايد گفت، تا آناز اين  

كتابي كه . است هاي زندان در غرب منتشر شدهاست، از ساد دو كتاب نامه
هاي فراوان ي نامهاز مجموعه(هايي از ساد ي نامهپيش روي شماست گزيده

رسي ها دستگيرد كه مترجم به آنرا در بر مي) او طي سي و دو سال زندان
ها يا تعداد داشته است؛ ناگفته پيداست در صورتي كه مترجم اثر به خود كتاب

ي تمامي داشت، يقينن دست به ترجمهرسي ميتري دستاي بيشهنامه
  .زدها ميها يا آن كتابنامه
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. ساد نيز همچون نيچه و باتاي به جنونِ افراط در نوشتار دچار بود
ي نگارش ساد به شيوه. ي نگارش نيز چنين كرده استها و شيوهاو در نامه

كردنِ بس آگاه در خطاب تسلطي باال بر نوشتار، و: شدت جالب توجه است
به شخصه، بسته به . اش، و بس دقيق و مشدد در نگارشديگري در نامه

اي بس تواناست و ام بر روي آثار ساد، معتقدم، اتفاقاً او نويسندهمطالعات
. هاي متفاوت در ادبيات داردكننده و عجيب در خلق موقعيتاستعدادي خيره

ديگري قابل قياس نيست؛ حتي با ساسر نويس فضاي آثار ساد، با هيچ رمان
. اندهاي جنسي پرداختهچون او به تخطيمازوخ، يا كرافت ابينگ، كه هم
مند ادبي هاي جنسي و اخالقي، نيروي قدرتبسياري با تقليل ساد به تخطي

كاوي ي روانمثابه امري تفسيري به سوژهگيرند و ساد را بهاو را ناديده مي
كاوي دستي نگاه روانتر به خامكه پيشضمن آن -الف برخ. سازندبدل مي

ست بس غريب بر هر امر بايد اضافه كنيم كه او داغ ننگي -به ساد پرداختيم 
اي، انديشه را به سمت خود خواهد كشيد و چالههنجارين، كه تا ابد چون سياه

  .به نوشتار موضعي ديگرگونه خواهد بخشيد
-د تا اين دقيقه به خود كتاب و نامهي مترجم گرچه شاياين مقدمه

هاي نظري و استفاده كرده و به سويه) سوء(ها نپرداخته ولي از اين موقعيت 
ساد . داشته است -گرچه كوتاه  -هاي انديشه اشاراتي اهميت ساد در سنت

اي جالب توجه به چهره» نگارشِ نامه«چون نويسندگانِ ديگر به وقت نيز هم
- سازد كه به واقع نميهاي متفاوتي از خود را روشن ميويهخورد و سخود مي

- اين كتاب نامه. اش به اين شدت و وضوح رديابي كنيمتوانيم در متون ادبي
هاي ساد به همسرش گيرد؛ بخش اعظم نوشتههاي زندان ساد را در برمي

هاي افتد؛ از نامهربانياختصاص دارد و اتفاقاتي كه بر سر او در زندان مي
هايي به هايش، و نيز در بخشماموران زندان گرفته تا اذيت و آزارها و شكنجه

ورزي از هر عاشقي او به وقت عشق. ي ساد با همسر و اطرافيانشرابطه
گرش را نيرومندتر و مشددتر است و به وقت نفرت و بيزاري نيروهاي تخريب

ا با شدت، شورمندي، همانِ همديگرند، مدر هر دو حالت، كه اين. دهدبروز مي
تواند به واقع نوشتن نمي. شودو ميلي طرفيم كه در خطاب به ديگري واقع مي

ست و نه نوشتن، نوشتن به ديگري«: گويدچه كتي اكر ميچيزي باشد جز آن
ساد چه به وقت نوشتن به همسر، چه به زنان ديگر، چه . »براي ديگري
پرده ديگري را خطاب قرار قيم و بيي اوضاع زندان، همواره مستنوشتن درباره

ي كاوي شيوهها ساد به روانجاست در بسياري از نامهجالب اين. دهدمي
كند زد ميزند و به او گوشنوشتاري و نيز حتي پرنسيب همسرش دست مي

گون ها لحني خطابهنامه. در كجاست -حتي در نگارش نامه  -كه اشتباهاتش 
هاي شايد عجيب و غريبِ ساد ها با درخواستاز نامهدر پايانِ بسياري . دارند

او چنان پرشور است كه حتي در زندان و در حالي كه امكان دارد : روبرو شويم
گويد، عطر، لباس، هايش ميهر دم به سوي مرگ بلغزد از زندگي و امكان

خواهد چه كتابي را دهد، از همسرش ميغذاهاي متنوع و كتاب سفارش مي
ها را برايش بفرستد، مغز استخوان و نان معطر برايش ليست كتاب بخواند،

او به واقع، بدن . خبر نگذارداش بيبيĤورد و ساد را از اوضاع خودش و اطرافيان
اش ماندگارش را تا سرحداتو شايد بهتر است بگوييم زندگي و نيروهاي درون

كه نه وسايل كندد و حتي در بدترين شرايط ممكن، در شرايطي ستايش مي

گرمايشي مناسبي دارد، و نه امكانِ هواخوري و تنفس، و مدام تحت شكنجه و 
  .گويدبرنده آري ميبازپرسي و سانسور است، به اين نيروهاي پيش

ي جدي بار با متون اصلي ساد مواجههكم يكهر كسي كه دست
ي شيوه ي آثار او آشناست؛ اين دشواري هم بهداشته باشد با دشواري ترجمه

ام، ضمنِ همه، تالش كردهبا اين. گردد و هم به قدمت متوننگارش او برمي
ناكيِ نوشتارش را نيز نشان ي خاص نگارشي وي، لحن و آشوبحفظ شيوه

- اي، و اميد به كمينهمترجم اين اثر، ضمن آگاهي از خطا در هر ترجمه. دهم
اين اثر گامي مهم براي هايي در اين كتاب، اميدوار است بودنِ چنين لغزش

در پايان بايد اضافه كنم بناست كه ديگر . تر به ساد بوده باشدپرداخت جدي
توانم به كتاب از آن جمله مي. منتشر شوند» شيزوكالت«آثار مهم ساد نيز در 

اشاره كنم، كه توسط رفيق و همكار » فلسفه در اتاق خواب«بسيار مهم 
اي نزديك منتشر ل ترجمه است و در آينده، در حا»اميد شمس«عزيزم، يعني 
، ديگر رفيق و همكار عزيزمان در سايت، صميمانه »مندي«از . خواهد شد

  .گزارم كه زحمت ويراستاري ادبي اين اثر را كشيدسپاس
  
  
  
  

.غ.پ  
  آبان هشتاد و نه
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  قُئيلاز ماركي دو ساد به مادام دو مونت
  1777پايان فوريه 

  
گري توزي و ستمهايي كه كينهتمامي راهقبول كن مادام، از 

ها را انتخاب ترينِ راهممكن است برگزينند، حقيقتاً كه تو شوم
هاي مادرم خبردار شوي، به پاريس بيا تا از واپسين دريغ. ايكرده

كه او را ببينم و باري ديگر در هيچ هدف ديگري ندارم مگر اين
ويه كنم اگر بيش از اين آغوش بكشم اگر كه هنوز زنده باشد، يا م

زنده نمانده بود؛ دقيقاً همين لحظه است كه تو داري ديگربار من را 
ام از تو خواستم در نخستين نامه! دريغ! گزينيات برميچون قرباني

-گر را مياي كاش در تو بود كه من مادري دوم يا موجودي ستم
آيا بدين ! يافتم، ولي تو مرا چندان در بالتكليفي باقي نگذاشتي

ام آنگاه كه تو پدري هاي تو را پاك كردهخاطر است كه من اشك
داشتي؟ و اش ميداد و گراميات ميرا از دست دادي كه تسلي

بري به همان سپس آيا تو، قلبِ مرا نسبت به رنجي كه مي
كردي؟ اي كاش به حساسي نيافتي كه در قلبِ خودت حس مي

هايي ارزه بطلبم يا بايد دسيسهپاريس آمده بودم تا تو را به مب
كردي اش خودت از من درخواست ميديدم تا در نتيجهتدارك مي

ولي پس از آن توجهي كه مادرم به آن نياز !... كه از تو دور شوم
داشت، هدف دومم فقط اين بود كه تو را تسكين بخشم و آرامت 

م هايرو كه همراهت شوم، تا درخصوص درخواستسازم، فقط از آن
هايي را تاييد كني كه عرضِ حالِ توست و احتماالً تماميِ آن گزينه

 اَمبلتهايم، اگر مستقل از نامه. خودت هم پيشنهاد خواهي كرد
كه من باور (صادق است  ]العمرِ سادمعلم سرخانه و دوست مادام[

اما اين . ، بايد كه اين را به تو گفته باشد)كنم چنين باشدنمي
كارت به تو ملحق شده تا مرا دست بيندازد و نابودم دوست خيانت

وقتي مرا به . ايدكند، و هر دويِ شما در اين امر كامالً موفق بوده
رو انجام شد تا حق جا آوردند به من گفتند كه اين كار از آناين

اما از . استينافم را حساب كنند، و بدين خاطر بازداشتم ضروري بود
، آيا من بايستي كه به خاطر چنين پرسمتقصيري ميروي بي

شدم؟ و وقتي تو هم از مقاصدي مقاصدي قربانيِ اين نيرنگ مي
رسانيدنِ حقيرترين بري، آيا اين كار همان به انجاممشابه سود مي

ام، آيا تو چيز نيست؟ در طول دو سال غيابي كه تاكنون داشته
مالً اي؟ پس آيا اين كاترين پيشرفت و بهبودي نديدهكوچك

بديهي نيست كه اين رفتار تو نه تجديد قوايِ من بل نابوديِ كاملم 
  است؟

ي جلبِ من، مايلم براي لحظاتي هم كه شده باورت كنم كه برگه
ناپذير برانگيزتر از اين، اجتناببراي خودداري از نمايشي تاسف
رحمانه باشد؟ آيا آن نظمي كه است، ولي آيا بايد چنين زننده و بي

از مملكت تبعيد كرد نيتي مشابه را به انجام نخواهد رساند؟ و مرا 
ام نتيجه گرفتم كه بايد ي شخصياز وقتي كه من از مصالحه

چه سازم كه تو خودم را به دستان تو بسپارم و خود را تسليم هر آن
ترين حالت ترين و صحيحنياز داري، آيا من اين عمل را با دقيق

نوشتم تا دادم؟ وقتي از بوردو برايت ميممكن در جزئيات انجام ن
شايد برايم قدري پول بفرستي تا بتوانم به اسپانيا سفر كنم و تو سر 

اي پول، اين موضوع هنوز هم گواه باز زدي از فرستادن حتي ذره
شدنِ من، و خواستي مگر حبسكه تو هيچ نميست بر اينديگري

-آورم، به نظر ميمي تر اتفاقات و شرايط را به خاطرهر چه بيش
اند تا باور كنم همه فقط براي متقاعدكردنِ من به كار رفتهرسد اين

. ام مادامولي من اشتباه كرده. تو ابداً هيچ قصد ديگري نداشتي
مرا از موضوع ديگري باخبر كرد، و من فقط خواهانِ  اَمبلت
به شك او به من گفت مادام، او، بي. شدنِ اين مورد هستمبرآورده

بخشيدن به نيابت از تو گفت، كه يك گواهيِ مرگ، براي تسريع
ناپذيرترين ترين و اجتنابآور، مناسبي تاسفيافتنِ اين حرفهپايان

-مادام، تو بايد كه اين سند را داشته باشي، و سوگند مي. سند بود
كه خيلي دير شود اين سند را در اختيار خواهي خورم پيش از آن

  .داشت
كنم، كه هم به خاطر دهم و زياد نميهايم را بسط نمينامه از وقتي

شان رويِ تو، تاثيريهاست و هم به خاطر بيدشواريِ نوشتنِ آن
اين نامه واپسين افكارم را در خواهند گرفت؛ كامالً از اين بابت 

هرگز، نه در ذهن نه . موقعيت من بس مخوف است. مطمئن باش
انفرادي را تاب بيĤورم و تو اين را توانم حبسِ در بدن، من نمي

ام را به خطر ، زندگيميوالنزتر، در زنداني بس راحت. دانيمي
بهره جا بيدر اين. دانيبودم تا فرار كنم و تو اين را هم ميانداخته

از آن امكاناتي كه در زندانِ قبلي داشتم، در نتيجه فقط يك چيز 
تواند آن كس نميطمئناً هيچماند كه مبرايم حاضر و آماده باقي مي

ام، از مادر بيچاره. كردرا از من بگيرد، و من از آن استفاده خواهم
بارِ بينم كه يكگويي آن زن را مي: خوانداعماقِ گورش، مرا مي

بارِ كند كه يككند و با سر اشاره ميديگر مرا با آغوش باز بغل مي
ملجايي كه برايم  ديگر به گورش وارد شوم چونان كه به واپسين

كننده است كه خيلي زود او را تعقيب برايم راضي. استباقي مانده
مرا كنارِ مادرم دفن : كنم، و از تو، مادام، واپسين التفات را خواستارم

  .كن
و اين چيز يك ضعف . گرداندفقط يك چيز مرا به عقب بازمي

اعتراف را كنم، ولي بايد كه نزد تو اين است، اين ضعف را تاييد مي
ام چنان لذتي را در خودم يافته. مايلم فرزندانم را ببينم. انجام دهم

ام ابداً هايِ تازهبدبختي. ها را پس از ديدنِ تو در آغوش بكشمتا آن
اند، گرچه شايد اين اميد را با خودم به اين اميدواري را پاك نكرده

شان م دوستكدست. سپارم مادامفرزندانم را به تو مي. گور ببرم
اگر برايت امكان دارد، از . زاريبدار، حتي اگر از پدرشان بي

هايي كه با من همراه شده به فرزندانم بيĤموز، ها و اهمالبدبختي
ها اي كاش كه آن. ها محافظت خواهد كردها از آنكه اين آموزش

شان شان از مادر نجيبهاياز سرنوشت غمناكم آگاه بودند، و قلب
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-شك دستات بنشان، بيها را روي زانوانداشتند؛ آنبرميالگو 
. شد تا در آغوشت بكشندشان به سوي تو بلند خواهندهاي معصوم

-شود به اين تصويرِ تسليعشقِ من به فرزندانم است كه باعث مي
سازد؛ پس دهنده زندگي ببخشم، ولي اين كار هيچ نصيبم نمي

از ذهنم كه مبادا اين  بخشم به زدودنِ اين تصويرتسريع مي
تصوير احساساتي بس بسيار ترد و لطيف را آني به من القاء كند كه 

  .سپارم مادامتو را به خدا مي. من فقط به ثبات و استحكام نياز دارم
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  از ماركي دو ساد به همسرش
  1777جوالي 

    
-مايهترديد ندارم كه مادرت دارد از طريق روسايِ دادگاه خيانت كم

ام تنها شود تا مرا متقاعد كنند كه آزاديديگري را مرتكب ميي 
- هاي خانماندادنِ مطلقم به اين هوي و هواستواند با تنمي

اي آخر اين چه پيروزي. براندازي فرا برسد كه تو نيك آگاه هستي
براي اوست كه بايد با تهديد به دست آيد، و اگر در يد قدرت من 

-چه ميام او را به آنيادگار از قدرداني بود، به عنوانِ نخستين
چه من به عنوانِ تكليف مد آن: كردمتوانست داشته باشد وادار مي

گويد، اين زن كه كه راهب ساد ميهمچنان! نظر قرار خواهم داد
زيركي بسيار زيادي دارد از اين واقعيت ناآگاه است كه هر چه قدر 

- كاغذي كه رويش نوشتههم اسم فرد در زندان نوشته شود ارزشِ 
كه فرد مختار است در  شيگرفتن سخن خوبازپسشده را ندارد، و 

كه پر  يكه آنان ديخواهد انجام نيبنهد تنها بد شيخود پ ييرها
خاطر  شيشدن سخن گراباز پس گرفته نيشداد و غالظ بد

اند شرافت به خشم افتاده دنشيكه از شن يشده آنان دياند نومداشته
توانست براي او بهتر باشد تا بي چقدر مي. از كف بنهند شيخو

دادنِ هر كاري چون و چرا خرسند شود، و بدين طريق مرا به انجام
ولي اين وضعيت وقاري . ساختهيچ قيد و اجبار متعهد ميبي

اين واژگان : ي فهمش نيستشود كه او آمادهاحساسي را شامل مي
  .شوددر فرهنگ لغت او يافت نمي

اي قائلم كه اين زن كنندهدر هر صورت، احترامي كه براي مذاكره
ي آن كارهايي را دارد همهكند مرا وا مياز او سوء استفاده مي

ي توانم؛ ولي به كلي محتمل خواهد بود اگر همهانجام دهم كه مي
هايي نبود كه او ي آنتوانستم انجام دهم همهآن كاري كه مي

توانستي از برخي اين ممكن است كه تو ميو . كرددرخواست مي
. خبر باشيامور كه من در اين خصوص انجام داده بودم مطلقاً بي

خواهم متقاعد بار و براي هميشه از تو ميكه مادام، يكنهايتاً اين
ها، و شوي كه من گولِ اين مانورهاي مضحك و احمقانه، دروغ

كنند، نه استفاده مي امها را نخواهم خورد كه اينان عليهنيرنگ
  .ي آنانات و نه متفقينِ فريبندهگولِ تو، نه وابستگان

-هاي علميِ بازپرسان، خالصهدو نامه نوشته بودم تا پژوهش
ام را تسهيل گرانِ سبك نوشتارينويسان، مفسران، و ويرايش

ي زيادي بدين طريق، اين سانسورچيان قادر هستند سليقه. نمايم
  .نوشتارم به خرج دهنددر سوا كردنِ 

ام را جا رنج كشيدهچه من در ايني آنتواند همههيچ چيزي نمي
ماندنِ اميدواريِ مثبتم را ببيني كه به به شما انتقال دهد تا عقيم

قدر يقين، بهجا در پايانِ ماه جون داشتم؛ بهي ترك اينواسطه
بر سرم خداي خوب و مهربان، چه دارد ! كافي زماني دراز گذشته

شان، آيا قصد دارند در ستايشِ آيد؟ با اين سلوك وحشتناكمي

جا دفن كنند؟ براي واپسين بار، به من گوش فرا زندگي مرا در اين
- ده، چون اگر تو در اين مورد خرسندم نسازي، به تو اطمينان مي

ي ديگر هم از من نخواهي شنيد و دهم كه هرگز حتي يك كلمه
پس به . شدم تو را براي هميشه رها خواهم كرد جا رهاوقتي از اين

ي جديد، به ي سوم يك عدد سهدر نامه: روشني به من پاسخ بده
تاريخ بيست و سوم ماه مي، با جوهر نامرئي نوشته شده، به چيزي 

كند، كند؟ آري يا خير؟ اگر اين عدد به چيزي داللت ميداللت مي
مرئي به من بگو كه من آدم ات با جوهر ناي بعديدر انتهايِ نامه

در . امدهد، بگو كه ديوانهزرنگي هستم، و اگر هيچ معنايي نمي
اي كه كامالً مناسبِ اي رمزي در اختيار داري، شيوهنتيجه تو شيوه

كني ي آن چيزي روشن ميشخصيت توست كه داري مرا درباره
جه وست كه تو را به هيچاييقين شيوهام و بهكه درخواست كرده

مطمئن باشي كه اگر به من بگويي، دم بر . اندازدبه خطر نمي
آورد و حتي ابداً مضطرب نخواهم شد اگر چيزي به من نخواهم

  .انداختشدن درنخواهمبگويي، يعني تو را به خطر كشف
ام راحتم كن؛ عاقبت بسيار به چه از تو درخواست كردهبدورد، با آن

و . امهاي زيادي كشيدهروزها رنج اين پاسخ نياز دارم چراكه اين
ات نرسيده، چراكه تالش نكن به من بگويي كه اين نامه به دست

اي، و اگر چنين بگويي، هايم را دريافت كردهي نامهتاكنون همه
چه در نامه آمده پاسخ خواهي به آنبدين خاطر است كه نمي

- به همچنين، اين نامه را بس مخبط و هاشورخورده مي. بدهي
  .نويسم تا حتماً دريافتش كني

ات خواهم ام انجام دهي قدردانچه خواستهعشقِ مهربانم، اگر آن
  .شد
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اي بلند به مادمازل روزت نوشتم كه عشق مهربانم، ديشب نامه
ام كند، غرضِ نامهكه او دارد پاريس را ترك مينظر به اين

كه خودت اظهار چنانهم. هاي من با اوستوداع كردنِپيشكش
اش خواست تو بتواني در نامهاي، سري وجود داشت كه او نميكرده

گذارم تا در قبالِ حماقت قضيه قضاوت تو را آزاد مي. ديده شوي
كنم تا ات در قبالِ خودم و او اطمينان ميكني و به حزم و دوستي

-همه بهبه همچنين، اين .ي مضحك را متوقف سازياين نقشه
ام به دهند كه احتماالً چقدر زياد دورانِ حبسروشني نشانم مي

انجامد، چون، اگر مسئله فقط بر سر چند ماه بود، او آن طول مي
شمرد كه بر سر منتظرِ خالصيِ من سوگندي با من را محترم مي

ود ها بايد بگويم معتقدم ناممكن است بشي پيامدرباره. ماندن بست
دهم كه اگر تر از قبلي فرستاد، و به تو اطمينان مياي روشننامه

كه چنين اميدي دارم، و اگر او رفتنِ او فقط يك بذله نيست، چنان
. هايم به پايان نخواهد رسيدحقيقتاً رخت بربسته، در نتيجه، ابداً رنج

از تو استدعا دارم اين موضوع را برايم روشن كني، چون تا آن 
ي هميشگيِ فكر ه حقيقت ماجرا را دريابي هم در شيوهزمان ك

اين مورد را در همين . ماندكردنم و هم در اضطرابم معلق خواهم
چه تو اكنون كشم، و تا آن زمان، به آنات انتظار ميي بعدينامه

ام را اي پاسخ خواهم داد، خط به خط، مشقِ هميشگيبرايم نوشته
  .گيرمپي مي

كني و رژيمي كه ات اضافه ميكه داري به وزن واقعاً خوشحالم
مطمئن باش كه اين . ات در نظر گرفتم مناسبِ اوضاع توستبراي

كشم تا به زودي از رژيم حقيقتاً ويژه است و با اشتياق انتظار مي
 .جا درآيم و از اين رژيم براي خود بهره برماين

را برايم افزايش هاي آزاد زندان گاهوجه گردشآقاي لو نوآر به هيچ
به نظر «جاست، كردنِ صورت مسئله رفتاري بيپاك. دهدنمي
، چون »ايرسد او متعجب شده كه تو از اين بابت  متقاعد شدهمي

آقاي لو نوآر به خوبي من به اين مسئله آگاه است، و چون آقاي 
تواند مرا متقاعد كند اگر دستوري رئيس خودش به شخصه نمي

باشد؛ او هرگز هيچ كاري را با تصميم خودش تهباره نداشدراين
رسد كه آقاي لو نوآر تو را در نتيجه، اگر به نظر مي. دهدانجام نمي

كرد براي متعجب ساخته بدين خاطر است كه داشت وانمود مي
  .بردمنفعت تو كاري را از پيش مي

هايي با مضمونِ دارند پيامهايي كه مرا به درنگ واميتنها پيغام
روشن، واضح، كامالً سنجيده و بسيط هستند، به عنوان مثال 

به ... همچون پيامِ آلماناك كه به خاطر سالِ نو برايم فرستاده بود،
اي به عبارتي، وقتي آينه. داشتنيِ سال نوي دوستي هديهاضافه

شود، محققاً و الزاماً بدين معناست كوچك به هزاران تكه خُرد مي

- تر از آينهبود، هيچ چيزي شوممن شاد نخواهدكه سالِ نو برايِ 
ست كه من يك پيامِ بسيار روشن -اين چيزي. هاي شكسته نيست

ولي درحقيقت، در ... فهممروست كه قضيه را مياز آن! اوه. نامممي
دانم چگونه بايد نمي. امشان نبودهقبالِ ديگران، ابداً مسببِ رنجش

به ... گويد را بخوانم،ه من مياش بچه مادمازل روزت در نامهآن
آيا : اش را بخوانمخاطر من از او بپرس كه چگونه بايد نامه

اش را چليپايي بچرخانم يا به صورت ست كه كاغذ نامهضروري
كم به من بگويد چگونه، تا ياد بگيرم چطور باژگون؟ بگذار دست

ونه در ام خواهد داد تا بفهمم كه چگآيا اجازه! اش را بخوانمنامه
ها، و خطوطي را بخوانم كه ها، ويرگولها، فاصلهاش بايد نشانهنامه

همه انباشته هايش را از ايناو، به تقليد از تو، چنين آموخته كه نامه
ست او كه قصد كرده، حق دارد ادعا كند كه سازد؟ اگر اين چيزي

واند تو از اين حيث، مي. اش را بخوانمدانم چطور بايد نامهمن نمي
تواند بدين شيوه تا هزاران سال برايم نامه مطمئن باشد كه مي
شد، چون با اين اي به دانشم افزوده نخواهدبنويسد، چراكه ذره

كند، كه حقيقت را براي او اضافه مي. رومها به مدرسه نمينامه
بار پرسيده بودم، گويد ولي من فقط يكدومين بار دارد به من مي

پس از تو استدعا دارم در مورد من از او بپرس، كه  ...او بر خطاست
آورد يك از دو عبارتي نقل مياين حقيقت درخشان را براي كدام

ي سفيد كه من ديروز رونويسي كردم، چون وقتي يكي با مهره
ست كه ترين حالتيي سياه، اين بهكند و ديگري با مهرهبازي مي

گويد؛ با سپردنِ خودم به يك حقيقت را ميتوانم بفهمم كداممي
  ...كنمات دردسري درست نمياين مسئله، ديگر در اين مورد براي

كند به چنان جرات ميام كه او همواقعاً مبهوت شده! حقيقت
آيا او هرگز ! كه حقيقت را به من گفته استكردن بر اينپافشاري

ن شدكنم؟ غرقداند كه دارم از او درخواست مياين حقيقت را مي
ي برزخ امري موجز، سريع، و البته ها دربارهوريدر دريايي از دري

در ماه و سالِ فالن : / بايستي در يك خط برايم بنويسي. جاستبي
طور كه همان/. و در ساعت بهمان از صبح يا عصر آزاد خواهي شد

كنم بس موجز است؛ و چه دارم از تو درخواست ميبيني، آنمي
كند كه اين مسئله را به من ات ايجاد نميايدرگيريِ زيادي بر

فقط به يك يادداشت . اين كار نياز به سي چك سفيد ندارد. بگويي
توانستي به همان آساني برايم بفرستي كوتاه نياز دارد، كه تو مي

-گويي نميولي مي. ايات را فرستادههاي سفيد اهريمنيكه چك
بهتر است بگويي ... گرانه،دروغ، دروغي بيداد... تواني چنين كني؟

هنگام مطمئن باش كه خواهي اين كار را انجام بدهي، ولي همنمي
  .كنمهرگز رفتارت با من را فراموش نمي

هر ماه «اي كه خدمتم در الكوسته نوشتهپس تو به گوتون، پيش
آيند انتظاري خوش/ هر ماه/حقا كه عبارت ...  »برايم بنويسد

شان جا  از دستاميد و انتظار دارم كه در اينبنابراين صدها ... است
-تو به پيش. ستداشتنيخيلي دوست/ هر ماه/عبارت !... بدهم

برانگيز تحسين... اي چون من به تو گفته بودمخدمتم نامه نوشته
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كه ولي نتيجه اين خواهد بود كه گوتون، به محض آن! است
ه من زماني گيرد كبيفتد، نتيجه مي/ هر ماه/چشمش به عبارت 

اي جا خواهم ماند، و ديگر در آن توهم سرخوشانهبس دراز در اين
چنان ست او همماند كه در آن به تو گفته بودم ضروريباقي نمي
داشت، او باشد كه امكانِ ديدارِ ما را هر آينه خواهدباور داشته

كرد و را در وضعيتي خوب حفظ خواهد] يِ الكوسته[همواره قلعه 
كارها را . هاي ابريشم پيله ببندگذارد در آن كرماز همه نمي ترمهم

  .طوري تنظيم كن كه هر دو هدف به انجام برسند

هاي زيرم خودداري فرستادنِ لباستو از بازپس/: مهري ديگر/
ام به هستي كه براي يادآوري حبس» اميدوار«اي چون كرده
حال بس . تي كافي از اين لباس در اختيار خواهم داشاندازه

-به قدر كافي از آن 1780گويم كه از ماه مي روشن دارم به تو مي
كه در آن زمان ديگر نيازي / تو اميدوار هستي/در نتيجه، . ها دارم

. ستداشتنياينك چنين چيزي دوست. ها نداشته باشمبه آن لباس
سان، به آن بدين. كنمها استفاده نميگرچه در تابستان از آن

ي احتياج ندارم كه تو از بيست و يك ماه پيش تاكنون در هايلباس
كه من ديگر به / تو اميدوار هستي/و در آن زمان . اياختيار داشته

آيم تا وقتي مي! واقع كه بس سپاسبه. ها نيازي نداشته باشمآن
هايم رجوع كنم، قادرم بگويم كه تو حقيقتاً بردنبه زمانِ رنج

- اي و از جانب تو فهمِ نظر و ياريا كردهات را در حق من ادوظيفه
دانم كه هميشه همه خوب مي. امهاي واقعاً بزرگ دريافت كرده
-گونه شدهدو سال است كه اين. بينمچيز را در پرتويي نامساعد مي

نشين را برايم نوشتي، و هاي دلام مادام، يعني از وقتي آن عبارت
ها را بر زبان آوردي بار آنكني كه وقتي اولهنوز تصديق مي

ها را خودم را در بيهودگي غمگين نساختم و اشتباه نكردم كه آن
وقتي از آن زمان به بعد براي مدتي . در پرتويي نامناسب فهميدم

دهد كه اوضاعِ حال ديدم، چه كسي اطمينانم ميطوالني آزار مي
-و حقا كه اين چيزي غيرعادي. چون قبل نيست؟ نه يك ذرههم

ايد اين ناعادالنه است كه در پايان دو سال بدبختي، من ست و ش
هايي كه به من ي نامههنوز در اين موقعيت بودم، هم به وسيله

ي رفتارهايي كه در زندان با من شد، شد و هم به وسيلهنوشته مي
ديدم، و باعث شدند تا ي اين رفتارها آزار ميو من به واسطه

هاي ابتدايي داشتم، خودم را اهاكنون، نسبت به وضعيتي كه در م
كني و آيا تو باور مي... در بيش از پيش در فروشدي اخالقي ببينم

اي كه بر من بخشم كه اين قسم از شكنجههايي را ميكه من آن
كرد اگر كنند؟ قلبم را به بيرون تُف خواهمروا رفته را درك مي

-ه نشان خواهمبه اين هيوالهاي فروماي... خاطر انتقام نگيرمبدين
آور كه دوزخ به خاطر بدبختي ديگران قي داد، به اين جانورانِ شرم

بود شان نيستم، و اگر اين بدشناسي نصيبم شدهچهكرده و من بازي
ها شان باشم، روزي خواهد بود كه آنبازيكه براي مدتي اسباب

  .خواهد باشدبازي من باشند، حاال هر كس كه مينيز اسباب

خواسته بودم كه . باششراب مسقطي را با خودت همراه داشتهبطرِ 
شاووين مقادير زيادي از اين دست شراب ارسال كند، ولي به نظر 

خواهم؛ و ها را نميچيز زيادي به تو نرسيده، من هيچ از آن شراب
تر از همه، ابداً شرابي هم نخر، چون من هرگز از شراب مهم

اند؛ ا با داروهاي مختلف قاطي شدههاين شراب... نوشمتجاري نمي
ام به اين شراب از سرم عالقه... خواهمشان را نميكدامهيچ

بودنش اي غيرمعمولست كه به اندازهاياين پديده... استگذشته
در هرحال، دارم اين احساسِ به كلي غيرعادي را . دهشتناك است

من نياز . ماتر مورد قبول واقع نشدهكنم كه هرگز پيشتجربه مي
هايي برجسته دارم كه اين مسئله را برايم توضيح شناسبه روان

جور چيزي يعني، بيست بار در روز، با خشونتي استثنايي همه: دهند
شان آورده باشم، كه به دستآناي بعد، بيكنم، و لحظهرا طلب مي

ي آن همه. كنمها را تجربه ميتنفري وحشتناك نسبت به آن
ه از تو درخواست كردم، مانند اين تجربه است، و به چيزهايي ك
به . زنمها را پس ميكه در اختيارشان داشته باشم، آنمحض اين

  ...]كاره استنامه نيمه[... من توضيح بده كه  

ات فرزندان«: اي بدانم كهعشقِ من، تو به روشني به من اجازه داده
دقيقاً . »انداند شاد ماندهشود تو را نديدهكه دو سال ميبا وجود اين

- از اين جمله استنباط مي. گويي، كلمه به كلمههمين است كه مي
ها را براي دو سال دهد كه من آنات اين معني را ميكنم كه حرف
چون ! شوي و اين خوب استحال تو عوض مي. بينمآينده نيز نمي

ها آن كردنِ اين كشور بدونِ ديدنِات داده بودم كه تركاطمينان
اگر فقط مرا . ي فرزندانم هستممن ديوانه. دهدعميقاً آزارم مي

كردي كه كنم فكر ميها صحبت ميشنيدي كه نزد خودم با آنمي
ها را شبي نگذشته است كه خواب آن... مغزم تاب برداشته است

-نامه نيمه[...  ...شان نامه خواهم نوشتبه زودي براي. نديده باشم
  ...]كاره است

اي كه مادمازل دو ست، نقاشياين نقاشي چيز گيرا و باارزشي
او اين نقاشي را با پنج انگشتش به انجام ... اندروزت كشيده

در الكوسته فقط يك چيز وجود داشت كه من از او . استرسانيده
خواستم با همان پنج انگشت انجام بدهد، كاري كه او هرگز مي

- باره به چه فكر ميها، شما در اينحال، خانم... انجام نخواهد داد
ترين كنيد، ولي اين عاديكنيد؟ داريد به چيزي موذيانه فكر مي

ي مقدس  خواهم گفت، من اين را به باكره. چيز در جهان است
ضمناً . البته اگر او از من بپرسد، كه اين كار امري عادي و ژاو است

ات توضيح يخواهي كه روزي اين مسئله را براوقتي از من مي
توانست با اثرش چه او ميگويم كه بيش از آنبه او مي... دهم، من

اش را در سراسر عمرم تصور كند محظوظ شده بودم، و نقاشي
ي به عالوه به او بگو وقتي كسي مردم را به اندازه. كنمحفظ مي
شان دوست هايزدنِ نقاشيي طرحكردنِ خودش به وسيلهسرگرم
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چنين به همين خوبي به او هم. ش شايسته نيستدارد، رها كردن
اي كه بگو، كه من خوش دارم باور كنم كه اگر او از روي نقاشي

توانست كشيده شده كار نكرده بود اين كار حتي مي لوونتوسط 
هماننديِ بهتري داشته باشد، چراكه مطمئن هستم درونِ او 

هاي هتصويري كوچك از من وجود دارد كه بس بسيار از پرد
  ...تر استكنندهگيج لووننقاشي 

ام هرگز او را دوباره كه زندهگرچه، اگر او تركم كند، تا زماني
ديگر را ترك هم/كنيم ،و  نه ديگر را ترك مينه هم. نخواهم ديد

مرغِ . كنيمديگر زندگي مي؛ و همواره با شادي با يك/كنيممي
  ...بوسمو مي... سمبوو مي... بوسمفربه و كوچكم، تو را مي

بردن هنوز يازده ماه را در بيست و دوم مارس است، و براي رنج
  .پيش رو دارم
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  از ماركي دو ساد به همسرش
  1779مارس يا آوريل 

  
اين كار ... گيريِ مجددم راكاريِ دستبخشم تبهنه، هرگز نمي

اش، ناميكردنِ يك انسان، خوشقرباني. همتاست بيدهشتي
هايي توزي، و طمعِ آناش، به پايِ غضب، كينهاش، فرزندانشرافت

ست كه كنند چنان سبعيتيكه بازگشتم به زندان را طلب مي
ها نيز يافت ترين ملتتواند حتي در ميانِ وحشتيهمتايش نمي

شان، آن را از من هايكساني كه، با وجود آگاهي از غرض -شود 
و وقتي من . تر به دام بيفتمشوند آسانكنند، سبب ميپنهان مي

آور درافتم، تا مرا از اين بدبختي را دارم تا ديگربار به اين دامِ هول
تر تر سازد، تا مرا با تعصبي حتي بيشام بيچارهتر بودهچه پيشآن

محدود سازند، تا حتي بيش از پيش بر من جفا دارند، تا حتي مرا با 
-ها مشمئزم مياين روش... بازدارندتري از حركت سريِ بيشخيره

سخن ... سردي فكر كنمها با خونتوانم به آنسازد، و درنتيجه نمي
ها را توانند انسانكنند ميهايي كه تصور ميبگو، حقيقتاً تمامي آن

-بدين طريق تصحيح نمايند، دارند خودشان را مطلقاً مغبون مي
كنند و اين تمام ها فقط اوقات خودشان را تلخ ميآن: سازند

مرد آزاردهنده، زنِ آزاردهنده، حاكمان ظالم، نوكرانِ آن . ماجراست
- آورِ خوكرده به فسق و فجورهايِ شرمحاكمان، بندگانِ كراهت

شان يا تان، كساني كه تنها انگيزهكه همهآورشان، مختصر اين
گي ست كه با فرومايههاييست، يا اميد به كسبِ پاداشتوزيكينه
- هايي انجام ميگذاري برايِ غيظ و غضبِ آني خدمتواسطهو به

تان شان تغذيهكند يا پولشود كه اعتبارشان از شما پشتيباني مي
كنم؟ با آن گروه تان ميدانيد با چه دارم مقايسهآيا مي -سازد مي

از موجودات بدسگالي كه با تازيانه به قصد آزردن به سراغِ آن 
ها اين شير آن. شودداري ميكه در قفسِ آهني نگاهروند شيري مي
ترين ترس و كنند، و مهرِ روشنهاي آهني ديوانه ميرا با ميله

اگر . گذارندوحشت آميخته با اذيت و آزارشان را دارند بر او باقي مي
گريزند، و شان ميديد كه همهجانور بگسلد و آزاد شود، خواهي
كه به چنگ اندازند، و پيش از آنخودشان به همديگر جفتك مي
ها شما هستيد دوستانِ اين. كنندآيند از ترس گورِ خودشان را مي

احساساتم را از طريقِ اين قياس به قضاوت ! ي شمامن، همه
نامه [... بنشين، و از اين قضاوت رسواييِ خودت را تصديق كن 

  ...]كاره است نيمه



 
19 

  زتاز ماركي دو ساد به مادمازل دو رو
  1779آوريل 

  
جانورِ چهارپايِ ... وراجي... وراجي! كنمتان را نقد ميمن، سبك

تان را به خوبي ماليده هايآيا قبل از نگاشتن آن متن چشم! من
طور كه ايد، و آنبه يقين شما خواب بوده! ابداً! وه كه نه... بوديد؟

هايي هست كه از آنِ من رسد همواره در شما چيزيبه نظر مي
دهم چنين باور كنم كه آن متنِ تو نيست و نيز من ترجيح مي

تان، تو بايستي داريزندهآلودگي توست و نه شبمتعلق به خواب
چنان اين روياي غيرمتملقانه را رويا ببينيد، تا وقتي كه اين رويا هم

شما را بر سر آن چيزي خرسند سازد كه به نبرد با يكديگر 
- آن مقيدم خواهيد ساخت به ول برخيزيم، كه شما بر اساسِ

خواهيد تا چرخيدن در سرتاسر اين سياره، البته اگر كه از من مي
جانور ! تان نغز نيستحمايتي بيابم براي اين ايده كه سبك

رفت تا نيشترهايم را همچون دون كيشوتي جديد، خواهم! كوچكم
ي جهان رها كنم، تا اثبات كنم كه جانورِ كوچك در چهارگوشه

ي كوچكي كه ميان دو تخم من، از ميان تمامي جانورانِ مادينه
نويسد و اوست كه ها را ميزنند، اوست كه بهتريننفس مينفس

حال آن چيزي را كه شما از اطمينان من در . ترين استمحبوب
تان ي بدگماني زنندهست كه نتيجهاختيار داريد تخاصم كاملي

 شارونيناي كه به ه خاطر آن نامهكنم بتان نميابداً سرزنش. است
ي عقل ام، برخالف شما، قوهفقط اين را گفتم كه خو كرده. نوشتيد

اي كه فقط نيازمند را در راس امور قرار دهم، و البته، شما در نامه
معتقدم اين انتقاد از شما چندان . بافي بود قدري چنين كرديدمهمل

ن انتقاد را از جانب من توانيد به آساني ايمضر نيست، و شما مي
  توانيد؟بپذيريد، نمي

- بله، مادمازل مقدس عزيزم، بله، شما به شكلي شجاعانه و شهوت
كم، اين چهار دست. كنيدتان را پر ميي متنپرستانه چهار صفحه

 - تا آن هنگام كه اين چهار صفحه ضروري هستند  -صفحه، 
همدم عزيزتان،  هرچند، مادام دو ساد،. كندسرگرم و منحرفم مي

چنين استعدادي ندارد، و از اين استعداد شما بس بسيار دور است، 
چرا كه من معتقدم پر كردنِ آن چهار صفحه با چنان چرنديات 

باري خيلي دشوار است، چراكه نزد او تنها بار و ماللتبالهت
چه . پرسشي كه وجود دارد چگونه پر كردنِ آن صفحات است

مشربي واهد بود اگر آن صفحات را با خوشبهايي براي او خ
-دانم كه او از مركوري تقليد خواهدكرد، دستبيشتري پر كند؟ مي
  ...كم خبرهايي دارم

مادمازل مقدس و . بگذاريد به چيزهاي دلپسندتري گذر كنيم
؛ و تمامي »...كردن بهكردن شما براي رخنهميل به درك«كوچكم، 

كننده آيد افسونانه كه متعاقباً ميي كوتاه احمقباقي اين جمله
هزاران هزار  شارونينهاي است، و در سبك نوشتاري از تمامي نامه

ولي ... ايدشما دقيقاً قلب چنان لحني را نشانه رفته. بار بهتر است
تان وجود دارد، آن لحني كه از زيباترين تغيير لحني دلپذير در نامه

مندتر به درنگ ه شكلي ارزشمرا ب فلچيرو  بوستدورانِ بودن با 
هيچ جانور بهتري از روزت فقير ! اوه«به عنوان نمونه : واداشت

بيĤموزيد؟ درست در همين  پوونآيا مايليد قدري از ... وجود ندارد
چقدر بشاشيت، چقدر سرزندگي، چقدر بخشش در اين » لحظه؟

به قدر ربع ساعت تا سر حد مرگ خنديدم، و ! تغيير لحن شماست
به ! نويسيداندازي بايستي بگويم كه شما خوب نمينين چشماز چ

شما اجازه خواهم داد كه مرا با ميخ به ستوني چوبي بچسبانيد و به 
ترين زنان و دختران پاريسي را در خاطر افتراي دهشتناكم جذاب

دادنِ حالِ رژه از كنارم بگذارنيد، البته اگر كه من قادر به انجام
  .چنين كاري باشم

تو به : دهمبار ديگر هشدارت ميبيش از اين زور نزن؛ يك! هاو
به خاطر «. خاطر اين ماجرا در پيشگاه خداوند پاسخ خواهي داد

خواهد لطف مفرط حقيقتاً وقتي كسي مي: »مالي نزد پاپخايه
ست، كه شك ضروريكردن بيماليديگري را بدست آورد، خايه

كه براي زنان ماجرا دقيقاً البته اين كار براي مردان است، چرا
من اين تشريفات را باري برگزار كردم و از آن . شودمعكوس مي

زمان تا كنون، پس از چنان آمرزشي، به سانِ دختري پانزده ساله 
! كنمخب، اعالن مي. امام و ديگر گناهي نكردهپرهيزگار مانده

دوست . انگيزاندآلودتان دارد گوشت تنم را برميهاي شهوتكنايه
حوا را وسوسه كرده، ولي شما  داريد كه براي من ابليسي باشيد كه

هاي پدر مقدس تمامي من در كپل. در اين كار موفق نخواهيد شد
ها، ها، بسندگيام، تمامي تاثيرها، پيروزيها را يافتهبخشش
-ها، عادتها، پرهيزگاريها، واقعيتها، نتيجهآينديها، هممهرباني

ها، ها، ابديتها، مقدسها، سهولتها، ماندگاريها، سازگاري
ها، دادندرونها، دمدادنبرونها، دمها، برونيها، درونيطبيعت

ترتيب من خلوصي پوشيده از يخ و بدين! هاكاركردها و مشاركت
تبري بجوي از اين افكارِ عبث ! تبري بجوي! فرزندم! اوه... هستم
اند از براي فاسدكردنِ گوشتي شيطانهاي جان، كه تنها دامو گران

-در تقابل قرار بده اين لذت. استكه خودش از قبل نحيف گشته
هاي فاني را با دردهاي ابدي، دردهايي كه هاي توخالي، اين لذت

فرزند ! ها را به صراط مستقيم بازگردانندشان باشند، و آنبايد تنبيه
راي حركت در مسير عزيزم، موقعيت شما برايم دردآور است؛ شما ب

من خودم را به رايگان به عنوان . بهشت نيازمند ياري هستيد
هاي دهم، ولي براي هميشه اين ايدهراهنما به شما پيشنهاد مي

پرستانه را رها كنيد؛ باور كنيد كه تنها خلوص قلب است كه دنيا
كه انسان بايستي به پيشگاه قادر متعال عرضه كند، و نيز اين

-هاي آينده ناشايسته ميودگي و ننگ ما را براي شاديكم آلدست
  .ست كه براي شما آرزومندمهمه چيزياين. گرداند

  
  .به نام پدر، و ديگران
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  از ماركي دو ساد به مادمازل دو روزت
  1779مي  12

  
كه در آن [تان در هفتم ماه مي يادداشت كوتاهي در پاسخ به نامه
كه ي اينكرد دربارهرا بازگو مي مادام دو روزت دو داستان فكاهي

  ].ترسندچگونه آشنايانش به خاطرذكاوتش از او مي
  

  .هنگامنهم ماه مي، شب
آيا فقط . اندآور هستند و مرا سرگرم كردهتان خندهدو داستانِ كوتاه

هيچ ... ترسند؟ايد مردم از ذكاوت مياكنون است كه پي برده
تان به وجود آورد، و برايتري تواند دشمنان بيشچيزي نمي

- تر امور مضحك را درك ميبا ذكاوت مشتاقانه. دليلش ساده است
توانيد از خنديدن به اين امور دست كنيد، با ذكاوت ديگر نمي

هايي كه آن: ست كه پاسخ چنين باشدبكشيد، و كامالً طبيعي
-اي از شما مياندازهمضحك و بدونِ ذكاوت هستند به طرز بي

رسند كه با نفرت از هر آن كسي به فرجامِ كار خويش مي ترسند و
-هاي واقعيها را در رنگتواند آننگرد و ميها ميبه خوبي به آن

ترين چيز دانيد قديس عزيزم، سادهمي. آميزي كندشان رنگ
ست، و تالش براي استفاده از ندادنِ برتريست، ابداً نشانسازگاري

تر كه ذكاوت ديگران روشنست تنها براي آنذكاوت كسي
ترتيب، انسان كمتر شاد است، چون تعقلي شريرانه بدين. بدرخشد

-گونه، با گواهگيرم، ولي اينلذتي بزرگ است، پس شما را گواه مي
تر است و طمأنينه ارزشي بيش از لذت دانستن تو، انسان باطمأنينه

مرا بيĤورد؛  ست كه بايد جوينِجانورِ كوچكم، اينجا كسي! آه. دارد
اي به خاطر لوته. بايستي شما را اكنون رها كنم تا بروم غذا بخورم

 كه در آن هستم به شما باز خواهم گشت، و ياد شما را با كمپوت
  .بدرود. ام همراه خواهم كردكوچك

تان پاسخ هاي نامهرسد تقريباً به تمامي نكتهچنان كه به نظرم مي
نويسم كه به خاطر له را به طريقي ميام، اكنون دارم اين جمداده
كردن اعتذاري جزئي ام در نوشتن و صحبتيِ پرووانسيشيوه
اين ... بله... لطفاً اين مهرباني را داشته باشيد كه در جلوي. بطلبم

كه مغز داريد، كه با فرض اين(خواهم بگويم مغزِ توست كه مي
، ...قرار دهيد در جلويكه اشاره كنيد و )... البته هنوز اثبات نشده

توانستم به طرزي پرووانسي قديسِ عزيزم، ناممكن است كه مي
. كنيدبيني چه با سبكي كه شما تظاهر ميصحبت كنم چه با نازك

-مي. ام مگر با دهقاناناي پرووانسي صحبت نكردههرگز به شيوه
كند، دانيد كه آدم در محافل سطح باال فقط فرانسوي صحبت مي

كردن ناممكن است، ي پرووانسي صحبتنتيجه كه به شيوهبا اين 
-كه خودتان نيز به روشني ديديد، كه سبك و زبانِ من ميچنان

توانست هر چيزي باشد مگر طنزي مضحك و فرومايه؛ سبك و 
اگر شما از اين مورد . توانست شما را به خنده واداردزبانم فقط مي

خنديد، ولي اگر به من مي! خرسند هستيد، خُب باشد، چه ضرر دارد
  .به اين شيوه خاتمه خواهم داد

نظام مبارزه وقتي در آلمان بودم، آنجايي كه شش بار در سواره
كردم، و هنوز آن زمان ازدواج نكرده بودم، مطمئن بودم كه براي 
خوب يادگرفتنِ يك زبان، ضروري بود به طور منظم و پيوسته با 

ام هايِ زمستانييكي از اردوزدن در طولِ. زني از آن كشور بخوابم
ي چگونگيِ ي كلي دربارهكه از اين قاعده، در حاليكليودر 

يادگيري زبان متقاعدشده بودم، خودم را در آغوش بانويِ چاقِ 
كردم، و او هم با باروني كه سه چهار برابرم سن داشت لخت مي

در پايانِ شش ماه، همچون . آموختروي خوش قدري به من مي
  !كردمآلماني صحبت مي سيسرو

كنيد كه پيروي از روشي مشابه يعني همراهي با اگر شما فكر مي
ست، به استثناء بانويِ چاقِ بارون، تا زماني زبانِ پرووانسي ضروري
تري را مايلم، كه به ايد، اندك عدالت بيشكه قدري مصرتر شده

به اثبات  كنيد اين روشگويم، اگر شما فكر مياش، ميوسيله
ايد به صورتي بس انجامد، و اگر شما مايلراحتي يادگيريِ زبان مي

ام كه ازمزايايِ با من بودن استفاده تر از بانويِ چاقِ بارونچسبدل
گاه قديس عزيزم، با كرد مرا به عنوانِ مدرس به كار گيريد، آن

اي در عوض، چيزهاي پسنديده! تمام وجودم در اختيارِ شما هستم
نواختنِ سرنا، رقصيدن روي ... دانمرا به شما خواهم آموخت كه مي

گفتنِ يك داستانِ خوب، و ... كردنِ بخاري،يك ريسمان، جاروب
ام و ها واقفهاي خُرد اجتماعي كه تا دسته به آنديگر ظرافت

تواند هم تمايزِ من و هم ارضايِ ژرفي براي آموختن به شما مي
  ...]كاره استنامه نيمه[... . باشد
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  .تانشب، راجع به دريافت نامهشنبهيك

. اين لطمه به من واقعاً اساسي است... كنيدمادمازل، داريد ترك مي
اش اي، كامالً احمق بودم كه رويانتظارش را نداشتم، يا تا اندازه

بدونِ جسارت، از شما بپرسم چه توانم، آيا مي. حساب باز نكردم
آيد تماماً تان را كه در خطوط ذيل ميچيزي باعث شد پيغام

  :شكسته بنويسيد
اي قول بدهم كه بدونِ تو پاريس را ترك نكنم و از من خواسته/

خيلي خوب، ... كه تو هرگز بدونِ من در الكوسته نخواهي بوداين
ي يازدهم، تاريخ نامه. ردر مورد اولي با تو همراه هستم، و الي آخ

  /بيست و سوم ژانويه
گويم تا فكر كنيد كه در هر صورت تملق نميمادمازل، نظر به اين

چه كه آرزوهايم در حال، هر آن(تان را بگيرم توانم جلويكه مي
، اكنون من، در موقعيتي )گويي ممكن است باشندراستاي اين تملق

- اي، اين را وظيفهر حادثهبيني كرده بودم، در هكه بس خوب پيش
گيرم، تا دو هدفي را ارضاء كنم كه براي خودم ي خود در نظر مي

نخستين هدف اين است كه به شما بگويم اگر پيش . اممعين كرده
ام پاريس را ترك كنيد، هرگز تا آخر عمرم شما را نخواهم از آزادي

اي كه با هاي شماست به گونهدومين هدف بررسي تظلم. ديد
جا نرويد، منزله انساني دروغين و نامعقول از اينبرداشتي از من به

اش تا به جايي ناگوار شده كه سببِ گو كه بدبختيمفتري دروغ
ست كه از طريق آن دارم و اين موضوعي. گريزي شده استانسان

وقتي بحث به پايان برسد، فقط از شما خواهم . كنمبحث را باز مي
باره تند خواهيد ولي شما در اين... نشينيدخواست كه به داوري ب

طور نخواهيد بود؟ ي اصلي را از دست خواهيد داد، اينرفت و نكته
و به من خواهيد ... ها جانشين خواهيد كردشما توضيحات را با بذله

- كنم، ولي دستمن باور مي... اي داريدگفت كه شخصيت دوگانه
آن دو شخصيتي كه كم شما بايستي تائيد كنيد كه يكي از 

كند و شخصيت حقيقيِ شما نيست نقشي بس حقيرانه بازي مي
كند يك رذلِ تام و تمام پروردگاري كه اين شخصيت را كنترل مي

آويزها سفت و سخت گرچه، انسان در برابر تمامي اين دست...است
كه سزاوارِ دردسر است مات و مبهوت شده و از اين... شده است

ايد كه اين رفتار احتماالً براي داشتنِ متقاعد شدهپس آيا ... است
خيلي خوب است مادمازل، از شما ... عاقبتي خوب در آينده است؟
كردن به من اجازه دهيد واپسين استدعا دارم پيش از ترك

ي آن چيزهايي و به همه... مساعدت را ديگربار با شما مطرح كنم
سوگند بخورم كه فقط  پندارمشان ميترينكه در اين جهان قُدسي

با خشم و غضب در قلبم، همراه با نيرومندترين ميل براي انفجارِ 
  ...كنمجا را ترك مياين غضبِ دروني، اين

دادن وجود ندارد مگر آرزويِ تري براي انجاماكنون هيچ كار بيش
جا خودم خواستم در ايناگر مي... پذير براي شماسفري خوب و دل
گفتم كه داريد وقتي بدونِ من، و برخالف شما مي را تكرار كنم، به

ست كه من در كنيد، كامالً بديهيات، پاريس را ترك ميقول
جا كه تان يعني آنگيريِ نامهنتيجه. امام قرار نگرفتهفرجامِ رنج

/ كه از خودت به من خبر خواهي داد... رسدروزي فرا مي/ايد نوشته
دهد دهد، كه به من اجازه ميان ميي استمرار و بقاء را نشايده

مندي در اين زندان بس آشكار ببينم كه هنوز زماني دراز براي گله
اي رحمانهكه شما به شكلِ بياندود در پيش دارم، و نيز اينگه

داريدم فرجامي را تصور كنم كه همراه ايد وقتي وا مياغفالم كرده
اي اضافه از م اليهخواهرسد، ولي من نميبا فصلِ بهار فرا مي

هايي بكشم كه پيش از اين بس محزون تلخي و عبوسي بر ايده
هايي شك كنيد كه شما نبايد نسبت به تمامي آن رنج... اندگشته
!/... اين وزشي ظالمانه است... /كندتان در من ايجاد ميجدايي

ي تسليِ رو كه اين سخن به نوعي مايهاز آن) برخالف تدابيرِ شما(
ست كه شما نيز كشيدنِ همان هواييطر من براي نفسخا

تان براي ولي منصفانه نيست كه از مهرباني... كنيداستشمام مي
توانيد به همچنين، چه كاري مي... استفاده كنيدزماني دراز سوء
- بينيد كه قضيه دارد كش ميجا انجام بدهيد؟ ميبراي من در اين

پس برويد . دادن استاي خاتمهچراكه اين راهي طوالني بر... آيد
تان كه به دوستانپس از آن. برويد پي كار خودتان! مادمازل، برويد

گاه به ولي گه. فكر كنيد، منصفانه است كه به خودتان فكر كنيد
  .من فكر كنيد، حتي در قلبِ لذايذتان
جا كنم به آنتان ميمحكوم. پس در آگوست به الكوسته برويد

- اين ساحل را به ياد مي... حل خواهيد نشستكنارِ سا. برويد
يك سال پيش او «: گوييدجا هستيد، ميو وقتي آن... بله... آوريد؟
جا نزديكم و او نيز آن... جا نشسته بودمبله، اين... جا كنارم بوداين

قلبش را با همان خلوصِ خاطر و معصوميت، كه در ... نشسته بود
از او ... گشودود، رو به من ميتمامي رفتارهايش با من آشكار ب

گيرد و به من دستم را مي... ...خواستم كه به من قول بدهدمي
-خُب، به او مي. »...خورمدوست عزيزم، سوگند مي«... گويدمي

- مي«: دهدو او پاسخ مي... ي شادماني توستگويم اين مايه
يمنِ و سپس تو به اتاقِ نش. »...توانستي مرا نصيحت ديگري كني؟

ست اين همان جايي«... گفتيو مي... رفتيسبزاندود و كوچك مي
-ست كه من تمامي نامهاين همان جايي... كه ميزم قرار داشت

-هايش را نوشتم، چراكه او هيچ چيزي را از من پنهان نگاه نمي
اين صندليِ راحتي ... نشستگاهي روي صندلي راحتي مي... داشت

-ما مي... /بنويس«... گفتجا مياز همانو ... آوري؟را به ياد مي
- عبارت/. ما/بله دوست عزيزم، «؟ /ما/ولي موسيو، » /...نويسم
سپس، «. »/ما/بنويس . مان باشدهايچون قلبمان بايد همهاي

بعد دو سه دور در ... كرديرفتي و ساعت را تنظيم ميتو مي



 
23 

ستش اگر به كلي از د... گفتيزدي و ميسرسرايِ عمارت مي
  »!...ها چقدر برايم عزيز خواهند بودتماميِ اين مكان... بدهم

همه را انجام خواهي داد، و من، هميشه غمگين و بله، شما اين
-دميشايد هم مطلقاً دم(بيچاره، هميشه تلوتلوخوران ميانِ اميدها 

ي اين هايم، در مسير همهدادنِ رنج، و با ميل به خاتمه)مزاجانه
ي اين تجديد كوچك زندان  و از طريقِ همه هايگاهگردش

تان شايد به سوي... شومتان آواره و سرگردان ميخاطرات، از دست
آيا از نيروي تخيلِ يك ... گيرمتان را ميديگربار دست. پرواز كنم

بينيد، ولي اين فقط كنيد كه مرا ميايد؟ فكر ميروح حساس آگاه
شنويد، ولي اين فقط صداي يكنيد مرا مفكر مي... سايه شماست
ها ها و ندامتداند شايد همين سوزشچه كسي مي... قلب شماست

ها را به ياد شما اين نامه... تان را دچار حمله و توقف كندقلب
رحمانه با موضوعِ رهاكردنِ هاي بيبله، اين نامه... خواهيد آورد

ي شبيه به همه ...ها را در اختيار دارمو من، كه فقط آن نامه... من
-داردشان تا از غيرِ مغذيآن موجودات بدبختي كه بيچارگي وامي

ها چون شما آن... خوانمها را ميترين چيزها تغذيه كنند، من نامه
  ...ايدرا نوشته

كم نه وقتي كه كنم، دستگريه نمي... بدرود... بله... بدرود مادمازل
با مادام دو ساد ... كنمنمي نه، حقا كه گريه...نويسماين نامه را مي
ولي . تان خبرهاي مرا خواهد فرستادو او براي... در تماس باشيد
تا ... ام مهرباني كنيدهايي، در حقتان با نوشتنِ كلمهپيش از رفتن

خواهم روزِ دقيق را مي... بله، آن روز... روز رفتن را به من بگوييد
ي ه دارم بدونِ اعادهكني كديگربار، مشاهده مي. بدرود. بدانم

  .كنمحيثيتم استنتاج مي
ات مسلط ات را بگشا و احساسي را درياب كه بر قلبقلب... بگشا
  .شده

  
  .دو ساد
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-گاه اضافي در اختيار ندارم، نه اتاقم عوض شده، نه پيشتفرج

چه من نياز چقدر به آن دهدات نشان مينامه. خدمت وقت ناهار
دهي، و چه افسوسِ ناچيزي در قبالِ وضعيتم دارم اهميت مي

  !داري
شده هاي رمزگذاريها يا نامهخواهد هيچ كسي برايم پيامنمي

ها قصد دارند به من بفهمانند كه براي زماني بالعكس، آن. بفرستد
  .جا خواهم ماندبس بسيار طوالني در اين

گويم اگر در قبال اين سه دارم به شما مي 14ايان،ها و آقخانم! خُب
ام خيلي سريع با من موافقت نكنيد، آن مورد كه در خواست كرده

اش خيلي زود آزاد مدركي را مد نظر قرار خواهم داد كه به واسطه
  .شوم
كشم، و چنان تملقِ خودم را خواهم گفت اكنون دارم نفس مي! آه

هاي من به وا دارد با درخواستكه شما را كه يك خصم براي آن
-ي چيزيسرعت موافقت كنيد بسنده است، و به تحقيق، اين همه

  .خواهمست كه مي
   

                                                 
هايي را به بازي كوشد به شكلي استادانه آندهد و ميدر اينجا ساد مستقيماً ماموران زندان را خطاب قرار مي  14

  زبانمترجم انگليسي - كنند خوانند و سانسور ميهايش را ميبگيرد كه نامه
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اي، بل ي عزيزم، من نه انجيرهايي كه تو فرستادهمحبوبه

با فرستادنِ اين انجيرها بدين . انجيرهاي مخمورت را دريافت كردم
ها ي ناممكني ارسالِ آنات دربارهاي تا از بحثق، تالش كردهطري

ها را براي جابجايي بدين ابداً نبايستي آن. براي من دفاع كني
شكل در كنار هم قرار داد، در نتيجه نيازي نيست متعجب شوي از 

ها را بر روي يكديگر هرگز آن.يك. اندكه آن انجيرها گنديدهاين
اي كوچك، با خز بپوشان، هر يك در حفره انجيرها را.دو. نچين

كند؛ ولي برايم فرقي نمي. چنان كه با خز خوب پوشيده شده باشند
اي، و براي من، ات را به نمايش گذاشتهنيتتو مباالت و حسن

كند؛ فقط لحن رفتارت ست كه كفايت ميي آن چيزيهمين همه
متضاد آزارم اي كه ظهور لحني سازد، به همان اندازهخرسندم مي

اين رفتار تو به شكلي كامالً طبيعي مرا به سوي افراط در . دهدمي
گردند و در جا بر من توده ميكند كه در اينالطافي هدايت مي

تواني اش برايم ناممكن است چنين احساس نكنم كه تو مينتيجه
  .گذاري من نسبت به خودت را تصور كنيسپاس

و پيشنهادي خودماني بدهم، و نه كردم تا به تديروز، تالش مي
كردنِ عدم پذيرش ام به تجربهتقاضا؛ چون من خو نكرده

پيشنهاداتم از سوي مردم، مردمي كه براي طردشدن از طرف من 
ساختن اند و نه بالعكس، اگر كه سرنوشت به واژگونآفريده شده

پس من تالش كردم به تو  -تام و تمام همه چيز راضي نبود 
خودماني بدهم كه من حقيقتاً به دنبال چنين چيزي پيشنهادي 

گشتم، چيزي همچون يك نزاكت و يك مهرباني بسيار مي
گشوده، تا به من اجازه بدهي كه امروز را به تنهايي در اتاقي با 

توانستم خودم را اندكي با يك نماي بيروني بگذارنم، در نتيجه مي
ايم، در حقيقت، سرگرم نم وينسنسهاي فستيوال ي جذابيتهمه

ي فستيوالي كه دقيقاً نوعي تفريح و سرگرمي براي يك بيچاره
-اي كه هرگز به هيچ چيز جز به صورتي مدفونفقير است، بيچاره

همين اتاقي كه دو . اش نگريسته استشده از پشت چهار ديواري
مند اي مناسب بهرهي معاملهسال گذشته در آن بودم را به واسطه

يجه مايل بودم درخواست بدهم آيا لطف خواهند كرد شدم، و در نت
كردنم در اتاقي در همان طبقه، فقط در همين يك كه با محبوس

روز فستيوال، سبب شوند تا بتوانم از همان تفريحات لذت ببرم يا 
هرچند اين التفات يقيناً !  اندببينيد چگونه به من لطف كرده... خير

ها ترجيح دادند تا بود، ولي آنگونه كلي بخششمحدودترين و به
  ...مرا درك نكنند

توانم از تكراركردنش دست خداي خوب، خداي خوب، نمي! اوه
بايستي چنان مردي يعني فرمانده  مادام مانتريلبكشم، كه چگونه 

هايش را را بيابد، و چگونه اين زن بايستي لب و لوچه روژمونت

سان دو شنوم كه بهشان را ميگاه صدايمن گه! براي او بليسد
زنند، چون، سپاس خدا را، كه يكي به وراج چگونه با هم الس مي

-جمهور ميخداي من، مسيو، به رئيس. ي ديگري وراج استاندازه
گوييد كه كمي حواسش را جمع كند تا يادش نرود اين نشانه و آن 
نامه را با برچسب سياه يا سرخ مهر و موم نمايد و نيز مطمئن شود 

-طور يا آنكمي به اين موضوع اعتقاد دارد، و يا اين نامه را ايناو 
مسيو، خواهيد ديد كه اين ... طور ظرف يكي دو ساعت به او بدهيد

او فقط بايستي ايمان بيĤورد و البته اگر او ! مسائل چه اهميتي دارند
ايمان بيĤورد كه ديگر به اين نامه اعتقادي نخواهد داشت، و آنگاه 

  چه خواهد بود؟ موقعيت ما
-از روي بي. ها را در اختيار داريآري، عشق مهربانم، تو آن نامه

ام را به تواني خاستگاه نامههايم ميمايگي عبارتاحساسي و كم
به . ها هستندها تصاوير آن نامهقضاوت بگذاري، چون اين عبارت

عالوه، تا آن هنگام كه موجودات ارقه چنين پست و حقير هستند، 
ها آن نامه: شويندها از احترام و عشق متقابل دست ميعبارت اين

خواهي ولي، تو اكنون چه مي... اندي شگرف و متقابليك جامعه
كه نارويي عظيم در ارتش حاكم شده به من بگويي، چه، از اين

داني ميان سربازي حقيقتاً تو نمي... ي عزيزم،است؟ خُب محبوبه
كه به  روژمونتند و سربازي همچون رساكه به پادشاه خدمت مي

رساند مشخصاً همان تفاوتي وجود دارد كه ميان پليس خدمت مي
كند و يك سرباز پاسدار؟ حقيقت خدمت مي ناوارنظامي كه در پياده

ها را داشته شناسي فضيلتي يكسان هستند، او بايستي آنو وظيفه
-ايها و ريشهتقلبترين شرمانهبي. كدام را نداردباشد و البته هيچ

ست متعلق به دلي، گناهانيها، رذالت و سنگگوييترين دروغ
و آن گناهان را ... ديگري، او بايد كه آن گناهان را داشته باشد

ست كه پس از همه خندد او كسياو عالي مي! صبر... صبر. ندارد
و در حقيقت به . اين تنها آرزو و تسلي خاطر من است! خنددمي
خندد چون آخرين نفري كه ميجازه خواهم داد كه به من همها اآن

ها نشان توانستم به قطع يقين به آننگاه كنند اگر فقط روزي مي
  .ام كه كسي با آن چنان رفتاري كنددهم كه من زاده نشده

خوانند بدين طريق عصبي و خشمناك ام را ميها كه نامهاگر آن
ها با چنين اسلوبي مروز، آنا... اند، بهتر است چنين شوندشده

-كردن از من كه ميها با جلوگيرياند؛ آنخودشان را مسخره كرده
اند؛ منصفانه خواهم خودم را مسخره كنم نيز مسبب شادي گشته

است كه من سهم خودم را داشته باشم، و تا آن زمان كه سرنوشت 
  .مرا با ديگران مزين نكرده باشد قلمم سالح من خواهد بود

كشمت و از تو استدعا دارم كه براي روز اول ماه بعد آغوش مي در
اي از مغز استخوان گوسفندي، ديگچه: اين موارد را فراموش نكني

ي فرنگي و زردآلو، دو جين كيك يخي، شيشهاي توتديگچه
ي معطر كه اي كوچك از عطر زردهكوچك از عطر سنبل و شيشه

بطر آب پرتقال، طرها باشد، نيمها و عترين كيفيتاز بهترين و قوي
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هاي كوچك براي مواقع تاريكي، و همچون يك پوند پودر و شمع
  .موارد قبل فهرست اقالم
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  مادام دو ساد به همسرش ماركي دو ساد از
  1779سپتامبر  9

  
هاي شب را درخواست كه از من شمععشقِ مهربانم؛ از آن زماني

  .اماي از تو دريافت نكردهنامهگذرد كه اي زماني بس دراز ميكرده
همه تاخير فقط تنبليِ توست، ديگر اگر خوب هستي و دليلِ اين

خواهم تو را به هر طريق حتي يك كلمه هم نخواهم گفت، نمي
برنجانم، به هر حال برايم خيلي دشوار است كه به ندرت چيزي از 

  .تو بشنوم
اي؟ آيا اين شتهام غمگين گچه برايت فرستادهي آنآيا به واسطه
- دهد كه تو براي چهارده روز آينده هيچ چيزي نميمعني را مي

گاه هيچ چيزي از من نخواهي، بدونِ ترس از خواهي؟ اگر گه
كردنِ تو، ديگر به خاطر جستجوي چيزي مزاحمت نخواهم عصباني

چنين چيزي همين . كشدات مرا ميجويي و سكوتشد، ولي كناره
ي ساد ميان خطوط نامه[. سازدام وارد ميكلهلحظه خودش را به 

  ].»امبه تخم. ي من همبه كله«: نويسد كههمسرش يادداشت مي
ام ات فرستادهفروشي برايخواسته آن كاتالوگي كه از كتاب امبلت

را بازبفرستي، به اين خاطر كه مناسبِ نيازهاي تو نيست، اما اگر 
گاه خواهي، آناند كه ميشدههايي در اين كاتالوگ ليست كتاب

  .كندمسئله فرق مي
از تو استدعا دارم، چراكه اين : عشقِ مهربانم، فقط يك نكته

  .استدعا تنها تسليِ من است
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  از ماركي دو ساد به همسرش
  1779نوامبر  1
  

كند كه به ساد به دليلِ اوضاعِ نامساعد سالمتش درخواست مي
. كنداش اين ايده را رد ميمادرزنولي . زنداني ديگر منتقل شود

  .اين نامه پاسخ ساد به اين موضوع است
  

خواست نسبت به شرايطم ات حتي نميچنين است كه مادر كثافت
باشد، و، گرچه او كامالً از اين موضوع آگاه احساس ترحم داشته

- اش و نيز تحريك مستشارانِ پستاست،  به هنگامِ تحريك خشم
اي كه من باره به من را ضروري يافته؛ و به اندازهزدنِ دواش، زخم

توانست فقط ملزم به او مي! جانور كريه! آه. بيمارم او نيز هست
  !هاي من باشدتماميِ نفرت
هاي ام بر خيانتكردهام مادام، گواه كاملي دريافتدريافت كرده

آورِ جهنم كه تو گرانِ دهشتگيِ شكنجهناپسندتان و نيز فرومايه
اي تا به خودت اجازه دهي ها اين حماقت را داشتهي آنبه واسطه

عروقِ . آمد چنين رفتاري بالواسطه استپي. كه حكومت كني
تر از تپيد دوباره گشوده شده و مفتضحام مياي كه در سينهخوني

چقدر بايستي كه مادرِ دهشتناك و . امقبل خونم را مجدداً سلفيده
-كنم كه دارند از من اخاذي ميفكر مي! دات به خود ببالساحره

شايد كه فقط . كشمكنند، و من به طرز وحشتناكي دارم رنج مي
ولي ! هايم رها سازمترين راه را از تمامي اندوهتوانستم كوتاهمن مي

توانست مرا از مردن متاسف سازد، خدا اگر چيزي در جهان مي
ميدي از نديدنِ تواند نااشاهد من است كه اين تاسف فقط مي

ديدنِ اين فكرِ مرده. شدنِ اين ساحره در گور پيش از من باشدغرق
هايِ بارش تماميِ شكنجههاي حقارتكه جنايتزن و تصورِ اين
دهد تا با اش زخم خواهد زد به من اجازه ميجهنم را بر كله

پس بايستي اميد انتقال به زنداني ديگر را . تري بميرمافسوسِ كم
انگيز هيچ جاي اين جانورِ نفرت! آه، چنين باور دارم! كنم رها

ارزش، پست، و آلت دستي را نخواهد كشانِ بيديگري چنين آدم
-سرانجام، آيا باور خواهي كرد، كه با رنج. جا يافتهيافت كه اين
ها حتي خُردترين ام، آنچه من رنج كشيدهي آنكشيدنِ همه

كرد كه ديگر ساعت چهار صبح، مساعدت در حقم را رد خواهند 
- به! ام يا نهمگر به درخواست من، به سراغم نيĤيند كه آيا گريخته

. سانِ پوليفموس، اين هيوال بايستي هر روز خوابِ خود را بشمارد
  !اند اينانگرد و پستخو و دندانچه درنده

هاي زمستاني از تو درخواست چه را از لباساز تو استدعا دارم آن
ام برايم بفرستي، چراكه، با در نظر گرفتن شرايطم، فوراً به كرده
و به همچنين، سه تنگ بلورِ معمولي شاملِ يك . ها نياز دارمآن

ها اين تنگ. جويِ پاريسي، كه نه زراندود باشند نه گزافپاينت آب

خواهم، در نظر بگير تماميِ ظروفي را براي شير و چايِ علف مي
  .اندرود گند و چركينبه كار ميجا كه در اين
تا شير در آن تازه بماند، تا . هايي همراه با درپوش نياز دارمبه تُنگ

تو تنها برايم چهار جلد . پانزدهم نيازي به هيچ چيز ديگري ندارم
به تو . را خواهي فرستاد كرَويــهاثر  امپراطورهانخست از كتاب 

به نام . املحاظ ملول دهم كه از اين مكان از همهاطمينان مي
  !پروردگار، مرا منتقل كنيد

استدعا دارم، قرصِ نانِ ديگري از خميرِ مغزِ استخوانِ گوسفندي 
  .هم يادت نرود
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هيچ دليلي كني كه من بيكنم تو باور ميمادام، حقيقتاً فكر مي
خداي خوب و . خودم جلب كنمكنم تا توجه تو را به شكايت مي

اي چه چيز به من خواهد داد؟ در ي احمقانهچنين خدعه! مهربان
ريزي شده قبال كسي كه مطلقاً متقاعد شده كه اين جمله برنامه

ي كه بر تخت مرگ خوابيده، و نه هيچ چيزي است، و براي من
مله را تواند زمان مرگم را كوتاه سازد و نه مادام را وا دارد اين جمي

تواند داشته اي ميبرايم بخواند، اين رفتار چه چيز قابل استفاده
نگران اين موضوع نباش، كه منظورِ من، انتقام گرفتن ! اوه... باشد؟
تر از من باشد را نيز خواهم چه كه پستي هر آنمالحظه... نيست
-رو، تا آن هنگام كه تو هنوز باور نداري آن سوءاز اين... كرد
-كل حقيقيشان نزد تو شكايت كردم بههايي كه من دربارهدهاستفا

ترين عاليقي كه در دوامي كماند، تا دربارهها ضرورياند، اين جمله
ام تان حتي در اين موقعيت گهي دوروييخيزد و نيز ادامهتو برمي

گويم، كه اند، من اين را ميها ضروريقضاوت شود، پس اين جمله
كنند را كه اينجايند و دارند صادقانه نقش بازي ميهايي بايد آن

... سازدقدرها هم متعجبم نميشان آنولي اين تاكتيك... خوار سازم
هايي را قدر هم خرفت و احمق نيستند كه سوء استفادهها اينآن

تواند اين تصوير حقيقي فقط مي: دهدگزارش كنند كه آزارشان مي
و سپس، بدرود بگو با تمامي ... ه باشدتاثيري در آزادي زنداني داشت

آيا بايستي خون بريزد بر شكم ! ي زندانيمزاياي اتاق زندان و برگه
كند؟ چه بر او خواهد شده تغذيه ميخواري كه از خون لختهآدم

ي خون خشك شود؟ آري مادام، دارم زجر رفت اگر اين رودخانه
  .شتر از پيكشم، و از همه بدتر، هر روز افزونمي

اي كوچك از شفقت مديرانِ اين مكان را به تو آيا مايلي نمونه
كه طي چند روز قدري احساس بگويم؟ شب گذشته، در حالي

كردم، فكر كردم كه متني براي پزشك تري ميناخوشي بيش
زندان بنويسم، كه در آن از او تقاضاي درماني متفاوت را داشتم، 

به تخت . تسكين داشتمكه از طريق آن آرزوي كمي مرخصي و 
ها دارند تر خوابيدم با اين اميد و انتظار كه آنرفتم و قدري آرام

  ...سازندام را مهيا ميچه من تقاضا كردهآن
چه من خُب، آيا تو از آن«: صبح روز بعد كه برخاستم چنين گفتم

  »ايد؟ام مطلعخواسته
  .»ي تو را پس فرستادمابداً، نامه«: او جواب داد

  »ام؟نامه«-
اي كه خطاب به پزشك زندان نامه. ي شمابله آقا، نامه«-

شما بايستي كه اين نامه . ايد، و اين رفتار يك تخلف استفرستاده
  .»نوشتيدرا خطاب به رئيس زندان مي

  »و درمانِ من؟«-

  »...تان به درستي انجام شودوقتي خطاب نامه! درمان! اوه«-
-ست؟ بخشندگيگويي؟ اين خوبيها چه ميتو به اين حرف! هي

دانم ست؟ ولي من منصف هستم، خيلي خوب ميست؟ مهرباني
گيرند، همه خطاي آناني نيست كه فقط دستورات را پي ميكه اين

ي آن اندازههاي بيكنم به حماقتو من خودم را محدود مي
  ...اندكساني كه دستورات را صادر كرده

جا را سحوركننده و زيباي ايني ممايلي بخشي ديگر از مقرره
براي سه يا چهار روز، به خاطر سرما، قادر نبودم كه رو ... بشنوي؟

... جارفتم آن... يك روزِ خوب فرا رسيد. به پايين به باغ زندان بروم
  .آيدشوم كه پزشك زندان ميجا هستم مطلع ميوقتي آن

  »بگذار به باغ زندان بيĤيد! خيلي خُب«: گويممي
-قربان، او يقيناً اين كار را نخواهد كرد، اين چيزي«: دهمپاسخ مي

يا از : انتخاب كن قربان. ست كه صراحتاً براي او قدغن است
  »دادنِ تفرجگاهدادنِ مالقات با پزشك زندان يا از دستدست

ولي افسوس كه اين هر دو برايم خوب ! دريغا«: دهمجواب مي
  »خواهند بود

شانسي تو نيست كه اشد قربان، ولي اين خوشاحتماالً همين ب«
  »...خواهي، اين قانون استجا چنين مياين

گويي؟ يك همه چه ميگويي؟ مادام، تو حقيقتاً به اينچه مي
گويي كه !... تواند يك انسان بيمار را در باغ ببيندپزشك زندان نمي

كردن با يك پزشك زنداني بايد دمِ مرگ باشد تا حق مشورت
آيا ... و چشمان حكومت!... ايچه بدكرداري! ان را داشته باشدزند

ها تقبيح پوشاند؟ و آيا آناي چشم نميحكومت بر چنين پليدي
ارزش را كه قادر است مردمانِ نجيب اند خودستاييِ آدمي بينكرده

هايي كه از ها و نيز به تمامي هوسگريرا به تمامي جورها و ستم
كنند مطيع سازد؟ و آيا روزي در كار ر ميخياالت مغز خرفتش گذ

دهم به اش بدانند؟ ترجيح مينخواهد بود كه سرتاسر جهان درباره
اندازد بر چنان نكردن به كشورم، كشوري كه پرتو ميجاي خدمت 
بخشد، هر دو دستم را قطع اي و آن را توسيع ميسوء استفاده

ايي در كار باشند هو چگونه نبايستي چنين سوء استفاده... سازند
اند همچون ي افرادي كه به او وابستهوقتي او كوركورانه بر همه

هاي دولتي، كه به تنهايي ، سپهبد پليس و مسئول زندانلنيورآقاي 
كردن از چنين چيزهايي را دارد، ي نگهبانيمسئوليت و وظيفه

ترين عالقه را كه بيشي لنيوركند؟ و تازه آقاي فرمانبرداي مي
ها را فاش خواهم سازد، من آن! اوه. براي متقاعدكردنِ او دارد

پذير و زبون، تمامي ها، تمامي اين نظام نكوهشتمامي دهشت
! اندريزي گشتهخويي طرحي طمع و درندهموضوعاتي كه به واسطه

- ي خودم به همهمن به هزينه. شناسمشان را ميمن اكنون همه
فرانسه بايد كه از اين قضايا آگاه  اكنون سرتاسر. امشان آموخته

  .باشند
حتي وقتي دارم . چنان چيزهايي ديگري هم در كار هستندو هم

ام به پزشك زندان برگشت نويسم، نامهاين نامه را برايت مي
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ام، و سپس با شتاب و است چراكه در ابتدا خطاب به او نوشتهخورده
 وينسنساكم يعني ح روژمونتبا خطي ناخوانا خطاب به آقاي 

به يك آدرس درست بنويس، وگرنه ديگر «. نوشته شده است
. باشدكنم او ديوانه شدهفكر مي! آدم عزيز. »...درماني در كار نيست

اي قدري غرغر كنم، و من مايهبايستي كه بر سر چنين غرور كم
شود ي ديگري كه به همين نامه الصاق ميچنين كاري را با نامه

تو خاطر نشانم ساختي كه او به من اين اجازه را . انجام خواهم داد
حقيقتاً كه . توانم نامه بنويسمكه دوست دارم ميداده كه به هر آن

كه بتوانم به دوستانم نامه بنويسم رسد اينخيلي غريب به نظر مي
ام به يك ي سالمتيتوانم يك يادداشت دربارهو در عوض نمي
بدشانس باشد كه با مجانين سر و آدم بايد حقيقتاً . پزشك بنويسم

كل با تكبر اشخاص، سربازان، و كار داشته باشد، با مجانيني كه به
خوانندش مغرور شده باشد، حال مي ي منفرماندهزندانياني كه 

ها را به صورت فرض كن وقتي بخت يا بدشانسي يكي از آن
ي را كردنِ زنجيرهايروزي نزد او بيĤورد آنگاه حق دوچندانشبانه

توانستم پزشك زندان اگر مي. كندشان تصويب ميدارند كه مافوق
خويانه تصميم گاه نرمام باخبر كنم آنرا با نوشتن وضعيت سالمتي

گرفتم آري يا خير، حتي اگر وقت نامناسبي باشد، يا اگر دنبالِ مي
نخودسياه فرستادنش را ضروري در نظر نگرفته باشم، ولي صرفاً 

اي اي كاش او ذره! چه آدمي! چه مكاني. رايزني كنم مايلم با او
اي كاش او ! دانم و از او بيزار هستمدانست چقدر حقيرش ميمي

هايي را كه ابداً هاي زبونش آنگوييدانست چقدر مهملفقط مي
ولي اميدوارم روزي او را ! سازدتابند منزجر ميهيچ معنايي را برنمي

ست كه مرا آرزوي مهربانانه تنها چيزياين . همه مطلع سازماز اين
ام هايي كه برايت فرستادهپس برايم ليست كتاب. داردزنده نگاه مي
ها را برايم خواهي آنست كه تو نميباور نكردني. را بفرست
يعني ( مسافرت در فرانسهي كه نويسندهگينم از ايناندوه. بفرستي

. آور استاي شگفتنويسندهاو . بيمار است) ژوزف دو ال پوقتباَ
من . بخش بخواني اين كتاب را بخواناگر دوست داري چيزي لذت

-به تو قول مي. دانمكننده نميهيچ چيزي را آناً آموزنده و سرگرم
. دهم اين نخستين كتابي خواهد بود كه فرزندم خواهد خواند

ن كند مرا در جرياكه اين نويسنده چه دارد ميپيوسته در مورد آن
پذيري كه در زمستان سال گذشته هاي دلبه خاطر شب. قرار بده

يك پدرِ ... كهاي به او دارم، و ايني ويژهام عالقهبا او سپري كرده
ي مقدس، كار در ادارهمقدس مفتش عقايد، يك حزبي محافظه

ي هاي تفاله، تمامي آن انسانآورنينگرد از يك چاقوتيزكن دوره
گويند ها ميالگي عمر خواهند كرد، چراكه آنچركين تا هشتاد س
ترين و مضرترين مخلوقات فايدهي تمامي بياين طبيعت ويژه

، اَب دو ال پوقتاست كه بيش از ديگران زندگي كنند، و در عوض 
اش پذير و مسحوركننده، كسي كه بايد زيور جامعهاي دلنويسنده

خوانند، درست در ا ميست كه او رهاييكه او زيورِ آنباشد، چنان
و ... كردنِ كارش را نداردشود و افتخارِ تمامقلبِ شغلش محروم مي

! رويِ اين شرط نبند! اوه!... هنوز فقط مشيت الهي در كار است
هايي كه هر با وجود همين مزاحمت... ام، بدتر از هميشه استسينه

هر حال، تواند بهتر شود؟ به ام چگونه ميآيند سينهروز پيش مي
چنان اين دستانم را اين وضعيت پايان خواهد يافت، و من هم

اي از تو استدعا دارم كه اگر وقت داري ديگچه. خواهم داشت
روغنِ مغز استخوان گوسفندي يا قدري روغن معمولي به محموله 
اضافه كن، همچنين يك پوند پودر، كه البته همچون سري قبل 

  .كش چرميبلي يك جفت دستي قخمير نباشد، و مثل محموله
   



 
31 

  
  از مادام دو ساد به همسرش ماركي دو ساد

  1780آوريل  16
  

هاي نوشتاري ساد را اين نامه تالش: زبانيادداشت مترجم انگليسي
- ي همسرش يادداشت ميدهد كه ميان خطوط نامهنشان مي

هاي همسرش را اش نامهاو احتماالً در تنهايي و نااميدي. نويسد
- هاي دروني اين يادداشتكرده، و احتماالً به واسطهبازخواني مي

ساخته، حتي اگر متني نوعي گفتگو را ميان خودش و همسرش مي
  .اين كار او را با اتهامي همچون پارانويا درگير سازد

  
ام در اختيار توست؛ شدهعشق من، اكنون دفترچه يادداشت صحافي

: اين كتاب را در اختيار داريتقصير من نيست كه تو فقط امروز 
شد، اين دفترچه بايستي توسط موجودي كودن به خانه آورده مي

بردن از او بيهوده است، چراكه تو خودت هم او را از كسي كه نام
مثالً پل لوفور، يكي از خادمان مادام دو ساد در (شناسي قبل مي

-تنكه ).بار و روزافزونِ سادهاي خشونتپاريس، و موضوع حسادت
ها اين. ي سياهچيني از پارچههاي تابستاني؛ يك نانِ بريوش، عرق

ها بازيكنند تا مسخرهترين شكل ممكن تقال ميدارند به هنگفت
ها چنين ها ممكن است، آنبازيرا دريابند، و اگر يافتنِ اين مسخره

- اين لوفور است، همان محرم قديمي رازهاي. كردتقاليي خواهند
-دل. گيردها را به خاطر من پي ميبازيو كه اين مسخرهات، هم ا

مان بس كنيم كه بندهاي عشقِ ميانچه ما فكر مياي از آنگرمي
است  لوفورمايلم بگويم اين : يادداشت ماركي دو ساد[. بلند هستند

خورد و اوست كه بخشيدن به مادام دو ساد ميگرميكه به درد دل
 .]ستبه يقين اين موضوع بديهي. داردكننده گرموجودي بس دل

  .كشمي وجودم در آغوش ميتو را با همه
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  از ماركي دو ساد به همسرش
  1780جوالي  27
  

اين خوب است؛ ... ايحال تو در سكوت ژرفت فرو رفته! خُب
هاي پيشين خوش گاه به شادباشِ موفقيتشايسته است كه گه

اي را انجام هم كار مشابهخوامن نيز مي. باشيم و استراحت كنيم
ولي تفاوت ميان ما دو نفر در . دهم، چنان كه تو نيز پي خواهي برد

كه، در اين است كه من هيچ ندارم كه از خودم بگويم، و اين
معناست؛ ولي از سويِ ديگر تو، نهايت، نوشتن براي من مطلقاً بي
فتن توانستي، بس بسيار براي گتو اگر مشتاق بودي، يا اگر مي

... ،توانستياگر مي: گويم به دقت توجه كنچه كه ميبه آن. داشتي
و بگذار كه اين گزاره تو را وادار كند كه خوب ببيني، كه من دارم 

كنم و ببيني كه تا چه اندازه من هيچ تزويري با تو برخورد ميبي
دادنِ آن عملِ ام كه تو بس مجبور هستي به انجاممتقاعد شده
- كنند، و من دارم اين را درك ميديگران وادارت ميمهملي كه 

بار و براي هميشه به بگذار اين برخورد من سبب شود كه يك. كنم
همه، احساساتم در قبال تو روشني چشمانت را باز كني، و با اين

شدني سهمِ نفرت من تقسيم. كرداي هم تغيير نخواهدهرگز ذره
گذاشتنِ حسِ نفرتم با شتراكنيست؛ بس خواهم ترسيد اگر با به ا

تو، از اين سهم كاسته شود، و بسيار مشتاقم كه اين سهم را به 
  .تمامي براي زني نگاه دارم كه بيش از همه اليقِ نفرت باشد

ات،  اوضاعِ هاي عاشقانهها و پيامرغم تمامي مهربانيعلي
 برايم ناممكن. شودام به طرز قابلِ توجهي دارد وخيم ميسالمتي

به كلي از . است كه بدونِ هوا زنده بمانم، خصوصاً در اين فصل
- كردنِ مرا ميوقتي جلوي تمرين. امخوردن و خوابيدن ناتوان شده

- بهرهولي با بي. هنگام راحتم بگذارندكم بايد شبگيرند، دست
-كه سرتاسرِ روز را از سردردكنند به اينكردنم از خواب وادارم مي

كشيدن ببرم، و به سختي نفس بكشم، نفسهاي وحشتناك رنج 
ام را فروبنشاند؛ تواند سردردهايِ وحشتناكست كه ميتنها چيزي

-نوع رنج و آزار كه توامان به من منتقل مياين  حجمي از همه
كنم اي فكر ميشان، تا اندازهكنند، و با اين برخوردهاي دوستانه

كم، برايم آن دستپس . همه را نبايد فراموش كنمكه هرگز اين
ها پيش درخواست كرده بطريِ معطري را بفرست كه از تو مدت

اگر طي تماميِ اين روزهايي كه از دست اعصاب و سردردها : بودم
ام توانست ياريداشتم، بسيار ميبردم اين عطر را ميرنج مي

- ستوهاي كامل از بهتصديق خواهي كرد، كه اين نامه نمونه. رساند
تا مرا از همين  -دليل است خود و بياذيت و آزاري بيآمدن، و 

هاي خوبي كه همه چه درساين! آه. مساعدت اندك نيز دريغ كنند
هميشه به خاطر ! اموسيله سود بردهو چقدر بدين! اندبه من آموخته

دهم مغزم را به اين تر ترجيح ميداشته باش كه من بس بيش
ات را مجبور نكنم به ه مادر كثافتكديوارهاي زندان بكوبم تا اين

من در . كنممطلقاً حق با اين مرد است؛ توبه مي«: كهگفتنِ اين
  .»قبالِ چنان شخصيت مسئولم، چنين رفتاري غلط است

- ها نه فقط از من ميواقعاً متقاعد شده بودم كه چند روز پيش آن
د دل خواهند بوها شكستهخواهند كه رنج بكشم، بل حتي چقدر آن

ها در اين اي خلط شود كه آنكاريجور نابهاگر اين مرض با همه
به واقع اگر حساب كنم، هفده شب را چنان . اندزندان بر سرم آورده

سانِ يك به. اي پلك بسته باشمكه حتي دقيقهآنام بيگذرانده
ترسيدم به خودم نگاه اي كه مينعشِ حقيقي بودم، به اندازه

پاسخ . آمد تا از من حالم بپرسدبهداري زندان ميرئيس . بياندازم
چه خود بتوانم بگويم، به تو خواهد ام بهتر از آنچهره«: دادممي

-شما واقعاً حيرت. نه ابداً... ولي نه«: گفتو او مي. »امگفت چگونه
ي آن گويم، اين همهخوب، به خودم مي. »رسيدانگيز به نظر مي

ه تمامي خودم را متقاعد كنم كه اين ست كه نياز دارم تا بچيزي
طوري مرا رويت كرد كه بهدارِ بخش شخص درست همان

گرفت تا استنطاقِ زندان، كسي كه در طول شكنجه نبضم را مي
تر تحمل كند تواند اين شكنجه را بيشمشخص كند آيا كسي مي
حقيقتاً باور دارم كه . »ادامه بده«: گفتيا نه، كسي كه همواره مي

ارِ من دستور دارد كه گزارش دهد اوضاعم چگونه است؛ ولي بهد
ها با او اي كه آني شيوهبهدار به واسطه: من هيچ توهمي ندارم

ها تا چه اندازه به گزارشِ او فهمد كه آنزنند كامالً ميحرف مي
كه مرا نياز دارند تا شكنجه را طوالني كنند؟ اين آدم، تا زماني

چه ي آنبرم، به وسيلهكشنده دارم رنج ميبيند كه از مرضي نمي
دهد كه كه برايش اساساً هيچ اهميتي ندارد، همواره گزارش مي

  .همه چيز خوب است
- ي اين مردم نابهها، به ذهن بسپار كه همهبه عالوه، در ارتباط آن
رو دادنِ اهالي دارند، و از اينشان را در فريبكار مصلحت شخصي

هايي كه ترين سوء استفادهيك كلمه، دهشتناككنند؛ در چنين مي
ها اعمال شود هر روز در اين زندانتحت لوايِ رازپوشي انجام مي

ترين ست كه بيششود، و اين كارها يكي از آن چيزهاييمي
هاي با نفوذ دارد؛ تنها اگر واقعاً استحقاق را براي توجه انسان

ها كه نگران اوضاع آنقضاوتي در فرانسه وجود داشت و تنها اگر 
كننده در جهت تر نداشتند مگر اعتراضي خفههستند مصلحتي مهم

اند، همه چيز نيك است، همه خوب. درخواست طال يا دختراني زيبا
همه چيز بهترينِ ممكن است وقتي دختري در تخت توست و پول 

وقت خدايگانِ كشورم ها را داشته باش، آنطال و كُس. اتدر جيب
در اختيار خواهي داشت؛ و آيا من، كسي كه هرگز از قبل چيز  را

ها كه در ام و اگر خودم را تا حدي خوار دارم كه آنزيادي نداشته
گي و پستي بكشانم اي نزديك با من هستند را به فاحشهرابطه
نه، نه، ... شوم، آيا من در فرانسه خواهم ماند؟سار مينهايت شرمبي

دهم بروم خورم، ترجيح ميسوگند مي!... م ماندجا نخواههرگز اين
تري مالقات جا با صداقت بيشو در ژاپن زندگي كنم؛ در آن
هايي چنين بسيار را رويت نخواهم خواهم داشت و به يقين دهشت
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كنند؟ فقط براي و به همچنين، آيا در حوالي ژاپن تنبيه مي... كرد
داشت، در انصاف، وقتي  ها را دوست خواهمام، آنبار در زندگييك
جا به زندان كنند، اينها زندگي قربانيانِ بدبخت را مقايسه ميآن
هايي كه قربانيان را در ي آنافكنند، با كردارهاي بدخويانهمي

دهند كه كدام قرباني دارند و سپس اجازه ميمحبس نگاه مي
كمي شانسِ بد، ! مستحق بازكردنِ درهايِ زندان با كليدهاست

احتياطي، قدري خيانت از طرف نوكران يا دوستان از يك دكي بيان
عدالتي، هزاران سوء استفاده، و شود با هزاران بيسو ، مقايسه مي

كند و ست كه ريا ميهزاران سبعيت از سوي ديگر؛ ولي چه كسي
  ست كه آبرويش از بين رفته؟چه كسي

دو : فرستمميست كه دارم برايت باز پس هاي بسياريها كتاباين
چه ... بقتي آثار آلمماندهجلد از كتاب راهب پقووست، و باقي

اينان مردمي هستند كه من به جاي داوران و ! چه سبكي! انساني
اي كه ي ابلهانهقاضيان در نظر خواهم داشت، و نه آن دار و دسته

هيچ مشكلي ندارم كه ! راني كنندكنند تا بر من حكمجسارت مي
چنين قاضياني تبرئه شوم، چراكه ترسِ كمي وجود دارد توسط 

آيد، وقتي در دستانِ فلسفه است كه ابعاد اين مسئله به دست مي
ي مسئله در دستانِ وقت مشاهدهدرست آن هنگام كه انسان به
به عالوه، دو جلد نخست از كتاب ... تعصب و حرص بايستي بلرزد

- ع اين اثر را برايت ميرسد دارم خيلي سري؛ به نظر ميهاجشن
ست كه بايد در هرگز به تو نگفته بودم كه اين كتابي. فرستم

عرض دو هفته خوانده شود، و وقتي تو اين كتاب را برايم 
توانستم به روشني دريابم كه اين كتاب ابزار فرستادي مي

خواهي بفهمم كه هنوز اش ميست كه به وسيلهايهوشمندانه
ولي من از اين لحظه به بعد به . كشيدن دارمجزمانِ زيادي براي رن

ام از دست اين ام؛ خستهي تو خو كردههاي احمقانهتمامي مهمل
زمان . كنندهمه ديگر ابداً مرا اذيت نميها؛ گرچه اينچرت و پرت
سازد كه اگر يك راه مناسب براي پيشرفت انسان وجود آشكار مي

هاي حساسِ روحش يِ قابليتداشته باشد، آن راه چروكيدنِ تمام
اند كه تو، مرا اندكي مشوش كردههايِ جشناست؛ و با وجود كتاب 
اگر اين همان  -جا را فقط زماني ترك كنم متعهد خواهم شد اين

: اندها خوانده شدهكه متنِ آن جشن -چيزي باشد كه خواسته شده 
االيي دارد، و ي خودم ارزش و اعتبار بكه، برآوردم از جملهگواه اين

جا در اختيار هايي كه همچنان اينباقيِ كتاب. همواره چنين بوده
دهم، باره اخطار ميتو را دراين. دارم را به سرعت نخواهم خواند

- توانند تنها كتاب، ميهاجشنها، همراه با كتاب چراكه آن كتاب
چه من در اختيار دارم ي آنباشند، همهي جديهايي براي مطالعه

كه حدوداً دو هفته زمان خواهد برد : سرايي تريبادوريِ توستنغمه
تر ذكرش در ارتباط با مطالعاتي كه پيش. يعني تا پانزده آگوست

نگاهي به  اَمبلتكنم كه همراه با رفت، دارم از تو درخواست مي
- اند، ولي مهمچند رمان بياندازي، هر دوشان بسيار جالب و فلسفي

دو اند و نه خيلي ماليخوليايي، چراكه از ايني سياهتر از همه، نه خيل

هنگام خواندنِ برخي از شب: بار ديگريك. حد غايي به كلي بيزارم
  .جا مطلقاً ناممكن استها در اينرمان

و ) كه كيكشربت نه، بل(خطمي كيك گل: براي اول ماه بعد
مكن، تر از همه، از تو استدعا دارم، بطريِ عطرم؛ فراموشش مهم

- اگر مي.  خواهمي التفات و مساعدت مياين را از تو به منزله
سالِ : ايخواهي برايم قدري انجير بفرستي، انبساط خاطرم بخشيده

قبل، انجيرهايي كه حدوداً در فصلي مشابه برايم فرستاده بودي، 
توانم به خاطر آورم، به صورتي مناسب رسيدند و جايي كه ميتا آن

ات را دستيگذارم تا گشادهآزادت مي. به من رساندندخيرِ بسياري 
هنگام كه فصلِ تكرار كني، و صادقانه از تو استدعا دارم آن

  .داشتنيِ صومعه رسيده است مرا فراموش نكنيشفتالوهاي دوست
اي عميقاً به ام گرفتهاي كه براي هواخوريبه عالوه، تو مرا با اجازه

ام كه من دارم به طرزِ بار به تو گفتهاندازي، چون هزاران شك مي
ست كه روييبرم و اين سيهوحشتناكي از فقدانِ تمرين رنج مي

اي هايي محروم شود كه متعلق به هر آفريدهكسي از مساعده
توانست براي ها نميي مساعدتآيا وفورِ بيش از اندازه. است
-ن كار نشانهچنين آيا ايكردنِ يك پيام به كار رود؟ و به همارسال

ها ي تيزهوشي و جنب و جوش نيست در حالي كه ديگر روش
ها ي چرك و كثافت، باالي گردنم را ساسچنين نيستند؟ در ميانه

چون خوك اند، و با من همها گزيدهها و عنكبوتها و موشو كك
شود چون با آن سرعتي كه پس از آوردنِ غذايم از اتاقم برخورد مي
دهند حتي به خاطر گز به من اجازه و فرصت نميشوند هرخارج مي

مان همواره چنين سه پادويِ محافظبيĤورم به چه نياز دارم، و هم
ها اند تا به محض بازشدنِ درِ اتاقم به من شليك كنند، و اينآماده
همه به فهم پيامي ست، آيا اينناداشتنيي آن اتفاقات دوستهمه
پيامي به تحقيق گيرا و تلخ؟ آيا  ...شود؟آور منجر نميخوشدل

كه دارد [ي هواكش را هم اضافه كني خواهي شكنجهواقعاً مي
كند به رد دريافت هواي سالم يا احتماالً بخاري مستقيماً اشاره مي

- اي نخواهم كرد، كه دارند فرو مي؟ به موهايم اشاره]شانخراب
ام رساني شدهريزند، از وقتي درگير يكي از همين ماجراهاي پيام

باره هيچ نخواهم گفت چون دراين: ديگر موهايم اهميتي ندارند
دهند، خدا را  شكر، و چراكه وقتي از ديگر اهميتي به موهايم نمي

اين ... گيس به سر كنمجا خالص شوم به يقين قصد دارم كالهاين
  ...تصميمي مناسب است

ه شروع كنم، ام، وقتش شدحال من چهل سالگي را از سر گذرانده
وقتي مرگ : ي قبر را بپذيرمي رنگ و رو رفتهاندك اندك، تا بارقه

كه خودش را شود تا وقتيزده ميرسد انسان كمتر شگفتاز راه مي
پس بگذار فرا برسد، بگذار فرا برسد ... باشدبراي آن آماده كرده

وقتي به زودي فرا خواهد رسيد؛ مرگ را انتظار خواهم كشيد، نه به 
فقط كساني چنين تمايلي دارند و . ترسمآن تمايل دارم نه از آن مي

اند كساني كه از ترسند كه مورد التفات بخت و اقبال قرار گرفتهمي
چون من، خورند؛ ولي كساني كه، همترك اين زندگي افسوس مي



 
34 

اند جز به وقت شان را همراه با بدبختي سپري كردههايسال
ي شان، دليلي براي جستجوي لحظهرهايشاديِ گسستنِ زنجي

-توانست همشايد دوست عزيزي كه به تنهايي مي. نابودي ندارند
چنان روزهاي واپسينم را شيرين سازد سوگ نجات مادرم را از من 
مضايقه نمايد، و شايد آن ارواحِ بدبختي كه وجودشان را به ما 

! نسبت به ما ببرندتري بدهكارند قادر باشند از اين لحظه لذت بيش
كنم، اي هستند كه من هنوز از پروردگار طلب ميها تنها ادعيهاين

هاي رز كنند سبب خواهند شد گلو كساني كه او را استجابت مي
  .ام شكوفه بزنندبر فرازِ خارهاي زندگي
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ي نوشتم تا از اعادهمي اي دلشيندوست عزيزم، داشتم برايت نامه

-هاي آزادم در فضاي زندان تشكر كنم؛ ولي خير، آنمجدد گردش
  .امگويند كه اشتباه كردهها اكنون به من مي

آيد تا به من بگويد صبحِ امروز، سرگرد ارتشِ خودكامه پيشم مي
  .كندهايم را استجابت ميكه پادشاه دارد گردش

- شناس هستم؛ از شما تشكر ميآقا، من بسيار حق«دهم پاسخ مي
  .»كنم، و همچنين از پادشاه

  »...ي قضيه نيست، چون شما هيچ حقي نداريدولي آقا، اين همه«
- اين حرف يعني چه آقا؟ آيا اين موعظه«كنم صحبتش را قطع مي

اي كوتاه است؟ از شما استدعا دارم در قبالِ اين موعظه از من 
  .»دانماخالق ميي چشم بپوشيد؛ همه چيز را درباره

  »...ولي آقا، اين فقط«
باني را مورد آقا تا وقتي كه شما داريد آن زندان«كنم اضافه مي

-دهيد كه محجوب و فروتن است، او مرا نجيب ميارجاع قرار مي
كلي كشد، او مرا بهداند؛ ولي وقتي او از خصوصياتش دست مي

ام تا از گستاخي داند، نه ساخته و پرداخته شدهمستعد اصالحش مي
فطرتي يك هر كسي رنج ببرم، و نه حتي به يقين از پست

  »...زندانبان
-ها ادعا ميكه آناز اين منظر، حصار باال برده شده بود، و چنان

سپردن به آموزشِ آقا يعني همان سرباز پيشين كنند من از گوش
ت دوس. ديگر گردشي در كار نيست.. . ي اخالق امتناع كردمدرباره

تواني تمامي خوبِ من، ابداً تو از تو متشكر نيستم، و تو مي
هايم را براي آن زماني نزد خود نگاه داري كه نيكي بي قدرداني

اي بخشيده سازيهيچ اخالقيتر بيهيچ شرطي و از همه مهم
  .شودمي

ها ديدم كه آناي را ميمعتقدم كه اگر ادامه داده بودم، لحظه
ولي، اينان چه ... اشند از من بخواهند عذر بخواهمبتمايلي نداشته

كنند با چه كساني دارند رفتار هاي هستند؟ و فكر ميجور انسان
  اند با چه كساني برخورد كنند؟كنند؟ يا خو گرفتهمي

اي كه نويسم تا كلمه به كلمهها را روي كاغذ ميهمچنين، اين
دست نبرند، كاري كه هايم ها در جملهگويم را ثبت كنم، تا آنمي

در نوشتن اين نامه . برد محتالِ كودن قادر به انجام استاين ارتش
- خوردم به همهكنم و سوگند ميها را تكرار ميي حرفبه تو، همه

-ها پافشاري ميترين چيزهايي كه باور دارم و بر آني آن قُدسي
همين زنده بنا بر خواستند مرا زندهها ميكه آندر حالي(كنم 

اي هم از اصولِ خودم جدا كه هرگز ذره) باورهايم سالخي كنند
كردند؛ و ام وقتي مرا چنين تهديد ميمهربان و نجيب بوده: امنشده

- ها وا ميام وقتي آنبه غايت ناماليم و به غايت بحراني بوده
  .ماندند

هاي ي بزرگي از كتابقصد دارم بسته. امهمه چيز را دريافت كرده
ات آماده كنم، ي بيستم تا بيست و دوم برايشتي را در فاصلهبازگ

ها خواهم ها و ماموريتي كتابات دربارهو در همان زمان براي
  .كشمتا آن زمان، تو را با تمام وجودم در آغوش مي. نوشت

  صبح هفتده سپتامبر
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گردش در هواي آزاد زندانم را باز  ها ابداًنه، مادام، نه، آن

اين گردش . ها را بازگردانياز تو استدعا دارم كه آن... نگرداندند
ها بار ام مطلقاً ضروري است، دارم اين را براي ميليونبراي سالمت

گويم، برايم مطلقاً ناممكن است كه بدونِ تنفس در هوايِ به تو مي
  .آزاد بخوابم يا غذا بخورم

ات چيز كنم كه اين مسئله بايستي براي مادر چالقتصور مي
اش را عجيب و غريبي باشد، كسي كه هرگز نتوانسته كونِ چركين

. بختانه همه مثل او نيستنداش جدا كند، ولي خوشاز روي صندلي
ي كنندهات كه آيا يك گرمبه جاي پرسش از دكتر شارالتان

پرسيدي كه آيا د از او ميتواند تو را بيمار كند، بايضخيمِ سينه مي
بهترين راه براي كشتنِ انساني كه مرضِ ريه دارد خو دادنِ او به 

ي از سر دريافت هوا در يك فرصت مناسب نيست تا به وسيله
تواند سرد باشد او را هاي زندان در زماني كه هوا ميگرفتنِ ورزش

دكتر  ست كه تو بايد ازاين چيزي. تر مريض كننداي بيشحتي ذره
شنيد در جامعه بله، معتقدم اگر خود مادرت مي. پرسيديمي

سان با كسي رفتار شده كه زني در جهان وجود دارد كه اينگزارش
كند كه به آن زن وابسته است، خودش نخستين كسي خواهد مي

ولي چون اين زن خود مادرِ ! هيوالها! آه: آوردبود بانگ برمي
  ...اش او را كور كرده استتوزانهتوست، و چون خشونت كينه

چرا او ! چقدر از او متنفرم... جانورِ شنيع! اوه. همه چيز خوب است
طور باشد كه هيچ تواند منتهاي قلبم را دريابد؟ و چرا بايد ايننمي

عبارت به قدرِ كفايت نيرومندي وجود ندارد تا بتواند براي او 
اوه چرا بايد كه ... فرم؟اي از او متنتوصيف كند كه تا چه اندازه

خويي اجازه دهد بس طوالني بر روي زمين سپهر به چنين درنده
كم صفت، گرچه امكان داشت دستي شيطانولي اين ارقه! بخزد

كردنِ اين مهرباني براي همين زمستان نباشد ولي قادر به اعاده
  كردبايست ظرف شصت سال قدري مهرباني در حقِ كسي ميمي

كه چنانولي نه، غيظ و غضبِ او به تمامي ارضاء نخواهد شد، و هم
... جويند،ي جهان از او متنفر و بيزار هستند و از او دوري ميهمه
هيچ كسي زندگي كند و حتي فرزندانش هم تواند بيگاه او ميآن

مجبورند كه او را ترك كنند، همه چيز بايستي با من به جنگ 
- جامِ زهرِ او را بنوشم چراكه اين جانور نفرتدرآيد و من بايستي 

  .انگيز يارايِ خدوپراكني به ديگران را ندارد
اند و بايستي شدهام سفارش دادههاي زمستانيكه لباسنظر به اين
. ام را برايم بفرستهاي مقواييها خرسند باشم، جعبهكه با آن

-زمستان همينها كاري انجام بدهم، و اگر اين توانم بدونِ آننمي
- هاي مقوايي مطلقاً ضروريگويمت كه آن جعبهجا باقي بمانم، مي

  .اند

ها در نتيجه آيا براي تو ممكن نيست كه براي تميزكردنِ اتاقم آن
توانستند بگويند كه اتاق ها فقط ميولي تا وقتي آن... را تهيه كني؟
تفصيل ي اين موضوع به اند، شايسته است كه دربارهرا تميز كرده
ي گذشته، فقط به صورتي ها در طي سه هفتهآن. بحث شود

كه حتي زدودنِ آناند، بيسرسري اتاقم را جاروب كرده
ولي . اندهايي را تمكين كنند كه سرتاسر اتاق را پوشاندهتارعنكبوت

ها ترين چيز است، آنخوابم، كه ضروريدر پستويي كه من مي
جاست، و موجبِ كلي چرك آناند، وانگهي هرگز تميزش نكرده
ي خواهم يك حشرهشود، و از تو مياي ميرشد هر موجود زنده

آيا رها كردنِ . جا يافت شودموذي را نام ببري كه نتواند در اين
آور نيست؟ با عدالتيِ نفرتيك انسان در چنين چركي، يك بي

جود ي اين موام، كسي كه معتقدم به اندازهعقيدهآقاي دو بوري هم
هاي داند، كه هدف وزير اين است كه اتاقپايِ رذل ميكوچك

هايي كه من هاي آنزندانيانِ سياسي، يعني به طور خالصه، اتاق
اي و و تو ديده. ها هستم، بايد هر هفته نظافت شودنيز در ميانِ آن

هاي مجانين نيز هر آورم كه اتاقباخبر نيز هستي، به خاطرت مي
ها تهديدكردنِ مرا به شكلي جا آنولي در اين. شودهفته نظافت مي

- كنند الزامي ميتر از آن طوري كه مجانين را تهديد ميوحشتناك
ست كه آقاي محترمِ ما آن را به شك اين همان چيزيدانند، و بي

! نامندپايِ زندانِ باستيل، ميسانِ رسيدن به سطحي متجمل، هم
هايش بايد زير فشار از جرگهمام همي او و تشرمانهاين نيازهاي بي

رسانيِ آوري و نيز از روي خدمتبين بروند تا از روي چنين برهان
كنند اش ميهايي كه تطميعتوزيِ آنمنشانه در قبالِ كينهپست

  .آموزش ببيند
هايي ي بهشتي براي شادمانيِ آنهمتا، فرشتهنه، ماركيِ برين و بي

اي ي ندارند، نه، من ابداً ديگر نه نامهآيد كه هيچ نيازبه زمين مي
نوشتاري همراه با اعتراضِ انحصاري دكتر وقتي خواهم، نه پارهمي
تان را ببنديد و فاتحانه به خدمت شما موسيو، كيف: گويدمي

! اوه! توجه كن، چراكه من يك اوراكل هستم. پرووانس بازگرديد
اش را هم تا نامهدكند، به تو اجازه ميوقتي او چنين صحبت مي

. ي اصلي را هم برايم بفرستيچين كني و حتي نسخهبراي من گل
باشد يا به هيچ چيزي در جهان وجود ندارد كه برايم اهميت داشته

ام از اين مكانِ زبون كه با باشم مگر خالصيآن عالقه داشته
شود و بدتر از آن، چون جانورانِ وحشي برخورد ميها همانسان

  .زندشان سر مينوعانخوردي از همچنين بر
داني كه دكتر در اسپانياست، اين خطاي تو به يقين، اگر نمي

شود از وقتي كه تو چنين نيست، چون اكنون تقريباً دو سالي مي
خداي بزرگ، ! اندها به فلورانس رسيدهپس كتاب. گوييچيزي مي
غذي و چقدر مناسب بود عنواني كه روي آن كا! ايوريچه دري

 -پيروزيِ تنبليِ احمقانه : گرفتات را در برمينوشته بودم كه نامه
چه كه واقعاً ارزشِ زني را دارند كه هرگز نبايد ي آنمثل همه

كرد، مگر يك اش مشغول ميخودش را با هيچ چيزي در زندگي
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سنجاق، يك گيس، و مگر نيمي از روز را گريستن در مقابلِ يك 
! حال، خداوند شايسته. دادر ديگري انجام نميتقويم ساليانه هيچ كا

ها كه به طور ورزند، آنها عشق ميها كه به هنرها و علمآن
ها داده، خودشان خالصه ارزشِ آن روحي را دارند كه خداوند به آن

كوشند تا دارند، و نميهايي مشغول نگاه نميرا با چنين خرفتي
به ويژه وقتي اين كار منجر ديگران را با چنين اموري درگير كنند، 

  .شان با چنين تحريكي آزار ببيندكه كلهشود به اينمي
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تر، ماركي دو ساد از همسرش پيش: زبانيادداشت مترجم انگليسي
 منزله يادگار بفرستد،اي از پيراهنش را بهخواهد كه براي او پارهمي

شود همسرش چنان ناراحت شود كه درخواستي كه باعث مي
درخواست ساد را فراموش كند و خود را به ناداني از استفاده از 

-كند و پارهچنين پيراهني بزند، ولي در نهايت همسرش چنين مي
كند نه آن فرستد، و پيشنهاد مياي از پيراهنش را براي او مي
-اي از پيراهنِ تازهدارد، بل پاره پيراهني كه عطر تنِ او را به خود

  .اش را براي ساد بفرستد
  

ام در خواهم به خاطر فراموشيي عزيزم، از تو عذر ميمحبوبه
. حال، سرآستينِ پيراهن در اختيار توست. اي از پيراهنمارسال پاره

اي از آن پيراهني دهي پارهچون به من نگفته بودي كه ترجيح مي
فرستم اي را ميبرايت بفرستم، برايت بافته پوشم راكه هميشه مي

  .تر استكه تميزتر و شسته
داري كه جهت فرستادن براي تو نزدم هاي خندهبيشتر داستان

در اين زمينه افراد بسياري را . انداند هنوز منتشر نشدهباقي مانده
. ها را خواهي داشتدانم، و وقتي به دستم برسند، تو آنمسئول مي

ها اند، و نويسندهشان را خواستهها كارهايبرخي نويسنده ها ازآن
- هاي خندهاي از داستانتر نسخهاند كه هر چه سريعهم قول داده

  .دار را منتشر كنند
درخواست وويژ دو كوك از  )هاي سادي كتابفروشنده( مقيژوت

  .كرده است
ار جلد پاپيِ چه امبلتاند، و خواسته ميتانانها جاد يكم را از آن

  .شده است كقَويهنخست از آثار 
اند كه تو پيشنهاد اتاقي با بخاري را گفته. كشمتو را در آغوش مي

  ].هرگز چنين پيشنهادي داده نشد: يادداشت ساد[اي رد كرده
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-جملهكردنِ ساد اين نامه را با نقل: زبانيادداشت مترجم انگليسي
هاي ها در نامهبيني آنهاي همسرش و به تمسخرگرفتن خوش

اي را تصور گونهدست آخر، او طبع هزل. كنداش باز ميپيشين
ها متنفر است، چيناني كه ساد از آنكند كه مادرزن و دسيسهمي

بندند، كه سپهبد پليس ها و جمالت نقش ميعليه ساد در آن نامه
اداره پليس كه ساد را دستگير كرده بود،  آقاي لنيو، ماقيا كارمند

فرمانده قوژمونت، و آلباقه خدمتكار سابق ساد، و نيز اكنون، 
  .شوداش را شامل ميي فرضيمادرزنِ معشوقه

  
ي سال جديد است كه در عشقِ من، يقيناً اين واپسين نامه«

  »...برايت خواهم نوشت وينسنس
بدونِ داشتن حسِ لذت در دهم كه امسال به تو اطمينان مي! اوه«

  »...كشيدنِ  تو پايان نخواهد پذيرفتآغوش
نبايد كه هرگز نااميد شوي، امسال به پايان نرسيده، و من هيچ «

به تو  1779چيزي را در تضاد با اميدها و آرزوهايي كه در سال 
  ».بينمپيشنهاد داده بودم نمي

  »هاي مار رنجامسال به يقين سالِ بخشش و اقبال است؛ پاياني ب«
براي من  1779اند كه سال شهردار و گروهش به من قول داده«

كننده خواهد بود، و طوري اين موضوع را به بسيار سالي خوشحال
به اين يك مورد باور دارم، چون (» من گفت كه متقاعد شوم

  !)اي نافذبودنِ من است؛ جملهشادماني تو وابسته به در حبس
  

. بينيات را ميهاي مكروهاي از دروغجا تو نمونهخُب مادام، در اين
ات كني بر اين انگاره كه ديگران اغفالعبث است كه تو اتكا مي

يا بايد كه هيچ نگويي، يا فقط بايد از آن چيز دم بزني . اندساخته
كه، تو موجودي هستي بس جانِ كالم اين. كه به آن يقين داري

دهي آلت دست اينان مي كودن و خرفت، كه به خودت اجازه
اند هيوالهايي هستند شان ساختهشوي، و اينان كه تو را آلت دست

ي دار؛ و نيز بهتر است تا آن زمان از دارها آويزان مستحق چوبه
  .ها آنان را ببلعندبمانند كه كالغ

كه دمل چركيِ كنم پيش از آنات را تصوير ميگاه مادر گنديدهگه
 او . اندك در مقابلم از دست برودداغانش اندكصفرايِ سياه

آماس كرده باشد، كريسپين كارِ دكتر چون خدمتبايستي هم
ام چگونه است متحير شده. خدمتكاري كه چهار پيمانه قرص خورد

كم بيست بار از اين دمل منفجر نشده، ولي كه او تاكنون دست
وچك از تصويري ك. بدبختي من است كه بهشت چنين مراد نكرده
ام، كه اميدوارم  به اين موقعيت را به صورت اوليه طراحي كرده

  .محض ترخيص نقش بزنم

شود، و به پشت خوابيده، و در اين طرح، رئيس عريان ديده مي
گاه دهد كه دريا آنان را گههايي را نشان ميظهور همان هيواليي

- و را مي، كه نبض النيوقآقاي ... سازدسرپناه در ساحل رها ميبي
مادام، ايجادكردنِ يك سوراخ در «: گفتگرفت، و كسي كه مي

صورت صفرا تو را نابود خواهد ست، در غير اينتان ضروريبدن
را احضار آلباقيه ها ژيگولويِ مادام يعني عالوه بر اين، آن. »كرد
دارد، و كسي كه براي انجام اين امورات شمع را نگاه مي، كنند مي

- ريزي شكاف جراحي را بررسي ميلحظه برونبهبه صورت لحظه
كوچك كه قوژمونت كند تا ببيند آيا خوب از كار درآمده يا نه؛ و 

: گويددارد و به صدايي تيز و غيرطبيعي ميبشقاب را نگاه مي
جا نيست تا براي سه ماه در جاي كافي در آن! شجاعت! شجاعت«

  »...ي كوچكم براي اجاره هزينه كنمخانه
  ...آيند خواهند شدي خوشزدنهمه مسببِ نقشينا

  .براي سال جديد، تو را هم به دعاهايم خواهد افزود مادام
شان، انگيزات، و نيز اجيرانِ فرومايه و زنندهي رقتتو و خانواده

. تان را به گوني خواهم دوخت و به قعر درياها خواهم انداختهمه
هم به من برسند، و به خدا سوگند ي اخبار آناً با ضمناً، بگذار همه

. ام خواهد شدي سرتاسر زندگيكه اين لحظه شادترين لحظه
مادام، اكنون هم دعاها و هم آرزوهاي مرا با خودت همراه داري، 

را هم تماماً  روزتي همراهت يعني دعاها و آرزوهايي كه جنده
  .شودشامل مي
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اين نامه حاوي . ست از مادام دو سادي ديگريي صبورانهين نامها
شود كه ماركي دو ساد در ميانِ آميزي نيز ميهاي طعنهنوشته

  .خطوط به نامه اضافه كرده است
  

هاي فروش اجناس سفالي سر عشقِ مهربانم، به تعدادي از مغازه
را  اي كه تو درخواست كرده بوديي سفاليكه كوزهآنزدم بي

ي پهني اي داشتند و هيچ كوزههاي كشيدهشان درپوشهمه. بيابم
گرچه، . خواهي به اين شكل وجود نداردآن چه تو مي. يافت نشد

ها اش به كشيدگيِ ساير نمونهام كه درپوششيك مورد يافته
اي براي نيست، ولي اين نيز به شكلِ يك گنبد است كه  قبه

ن مورد براي تو مناسب است، به من اگر اي. برداشتنِ درپوش دارد
فوراً به مغازه خواهم رفت و آن را خواهم خريد و . بگو تا بدانم

اي كه تو برايم پس هنوز آن كوزه. اش خواهم كردبنديبسته
  .اي را دارمفرستاده

اي مغز استخوان چهديگ: فرستمها را ميات ايندارم براي
ماد معمولي؛ اسفنجِ حمامي اي پچهگوسفندي؛ دو پوند پودر؛ ديگ

اي چهبلوط؛ ديگاي شربت شاهنرم؛ صابوني از مونتپوليه؛ بسته
ي به؛ اي دلمهچهي سيب؛ ديگاي دلمهچهمرباي زردآلو، ديگ

خطمي؛ يك بطري خطمي؛ كيكي از خميرِ گلبطر شربت گلنيم
 استخوانِ خروس؛ يكبندي نامه با موم؛ مغزِ بيجوهر؛ چوبِ بسته

  .جفت شلوار سرژِ رومانيايي
يادداشت ماركي [ات رسيده باشد به دست داسِ خيانتبايستي كه  

خدمت مادام دو ساد در پاريس، يعني پيش ،»لوفور«: دو ساد
- ست كه از برِ مادام به طرزِ مزخرفي داشت حسود به بار ميكسي
تم، فرسات بازمياكنون دو جلد از كتاب آشپزي را نيز  براي ].آمد

تا جلدهاي نخستين را دريافت نكند جلدهاي آخر را مريگوت چون 
  .دهدنمي

كه ابداً فرستم، به خاطر آنهايي كه برايت ميي شمعدر بسته
هاي بزرگ مشخص نكردي به چه نوع شمعي نياز داري، هم شمع

  .امهاي كوچك را لحاظ كردهو هم شمع
سانسور زندان گذر كند، ات از خواهي نامهعشقِ مهربانم، اگر مي

به . ها پرهيز كنيهاي نامناسب در نامهبايد از به كار بردنِ عبارت
ها به هيچ رو شايسته نيست و به جاي هر صورت، اين اهانت

-آدم. كننده استمستعد كردنِ شرايطي مناسبِ حال تو، تحريك
-كني چون آنشان به زشتي فكر ميهايي وجود دارند كه تو درباره

ها را بشناسي با من موافق خواهي شناسي، و وقتي آنرا نميها 
ها هيچ كه آنها مستحق چنان برخوردي نبودند و اينشد كه آن
  .هاي مغرضانه تو رنج ببرنداند كه بخواهند از سرزنشكاري نكرده
خواهد به او برگردد را برايت مي مگريوتهايي را كه ليست كتاب

  .فرستممي
ات براي رئيس صومعه بفرست كه دارد به فرزندان چيزي مهربانانه

 خواهيات اگر كه نميدهد، و چيزي هم براي فرزنداندرس مي
  كشمتدر آغوش مي. ها پاسخ بدهيمستقيماً به آن

  
.   

  
  
 


