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 اخطار
 سال مناسب نیست.*   18*این کتاب به هیچ عنوان برای افراد زیر 

 

 

صحنه های جنسی و  کفر گویی،رکیک،  العادهفوقکتاب شامل الفاظ این 

فردی بنابراین اگر می باشد. خشن العادهفوق یقتل هاو  اروتیک، شکنجه

احساسی و یا دارای مشکالت روحی و روانی هستید به هیچ عنوان این کتاب  

 را نخوانید. 
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 یشگفتار مترجم فارسیپ 
 

خواندن این اثر،کتاب ژوستین یا مصائب فضیلت را  است قبل از  ی گرامی بهتر  واننده ی اول:خنکته 

 خوانده باشد. 

ی میدوم:نکته  که  ژودانید، همانطور  نسخ کتاب  سه  بنده نسخهدارد.   هستین  قبال  که  حقیر ای  ی 

از ژوستین را  نسخه  1801تا    1797ی دوم آن است.ولی ساد در سال  ام،نسخهترجمه کرده  ی سومی 

کتاب دیگری نوشت که    1801زات کتاب ژوستین،تا سال  منتشر کرد که فوق العاده طوالنی تر بود.به موا

آن و بخشی  ی سوم ژوستین است و به همین جهت پایان  نسخه   ژولیت نام داشت.کتاب ژولیت بر اساس

ق دارد.بنابراین اثری که تطابی سوم و با نسخه ژوستین متفاوت استاز داستان با نسخه ی اول و دوم 

 صائب فضیلت دارد. مژوستین یا  یی ترجمه شده می خوانید پایان متفاوتی با نسخه

برگردانده شده است.مترجم انگلیسی ژولیت  یش رو از متن انگلیسی به فارسی  کتاب پ:سومی  نکته 

Austryn Wainhouse ( بیش از هزار  نام دارد.از آنجایی که اثر ژولیت کتاب فوق العاده طوالنی است

مطالب کتاب صحنه های اروتیک و جنسی است،بنابراین تصمیم گرفتم که کتاب ژولیت  و اغلب    (حهصف

کنم.  ترجمه  به صورت خالصه  هیچ  را  رو  پیش  اثر  فقط صحنه در  و  است  نشده  های بخشی سانسور 

اصلی آنقدر جزئیات و صحنه های جنسی کتاب  اند. شده   هخالصهای زائد و طوالنی  جنسی و دیالگوگ 

متن کند تا یک اثر ادبی.بنابراین از آنجایی که زیاد است که کتاب را بیشتر به یک اثر پورن تبدیل می

باز  ای از کتاب را ترجمه کنم. گرفتم که خالصه کننده است،تصمیم  ق العاده طوالنی و خسته  اصلی فو

سایر  خالصه شده و    بو بخشی از قسمت های زائد کتاهم تاکید می کنم که فقط صحنه های جنسی  

 بخش های کتاب دست نخورده باقی مانده است. 

 د. ریبامیدوارم لذت ب
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 قدمه م
، متولد شد. او فرزند 1740در سال  Donatien-Alphonse-François de Sade ایدو ساد  یمارک

)-فرانسوا-ژوزف - ستیبات -ژان ساد  دو   Jean-Baptiste-Joseph-François, Comte deکنت 

Sade  و    پلماتینظام و د( افسر سوارهMlle Maillé de Carmanتأثیر    نیشتریکه ب  ی، بود. اشخاص

ج دوران  در  داشتند،    یوانرا  د  یک یساد  و  بود  )  شیعمو   یگریپدرش  دوساد  -Abbé Jacquesآبه 

François de Sadeاش یفاسد و ع  یداشتند، مردان  ییباال  یمقام فرهنگ  نکهیا  نی( که هر دو در ع  

ساد  یکه عمو  ی نوشت، در حال( بود و خودش شعر می Voltaireولتر ) یمیبودند. پدر ساد دوست صم 

  ی فلسفه روشنگر  یآثار اصل  ک، تمامیهای کالسداشت، که در کنار کتاب  ایرده ی خوب و گستکتابخانه

دوران    شترید بکه سا  ییشد. از آنجامی   افتیدر آن    کی های اروتهایی از نوشته نمونه   نیمعاصر و همچن

گذرانده   شی( و تحت مراقبت عمو Provenceواقع در پروانس )  یی خانوادگخود را در قلعه  یکودک

 آشنا شود.  یبه خوب شیآزاد اند سندگانیکتابخانه و نو  نیداشت تا با ا یادیبود، زمان ز

  یی ا یدن  نیآزادانه بزرگ شد. چنهای  قه یو سل  ی های مترقده یاز ا  ییایدن  نده، دریآی  سنده یساد، نو

زمان بود.  مردانه  عمو   یعمدتاً  و  پدر  جمع  در  ساد  تحص  شیکه  مدرسه ی  ه یاول   الت ینبود،  در  ی  او 

چهارده   اده ت  نی در سن  یفرانسو   یپسران اشراف و بورژواز  گریدر کنار د  سیله گرند پار   ییلو  انیسوع ی

آموخت در    خ یو تار   ای( که به او خواندن، حساب، جغرافAmbletبه نام امبلت )  یبود. معلم جوان  یسالگ

ساد بود که    انیاز اطراف  یباهوش بود و تنها مرد  ار یو بس  می مال  یدوران با او آشنا شد. امبلت مرد  نیا

  های بحث و جدل و باالتر از روشنفکرانه، مهارت  قیدق  قی ها ذوق تحقی سوعینبود. ساد از    1ن یبرتیل

  ه ی لواط و تنب  یزمان برا  نیدر ا   انیسوع ی  اقیمادام العمر به تئاتر را به دست آورد. اشت  اقیهمه، اشت

ساد جوان کمک کرده باشد. در مورد مادرش،    ینوپا  یجنس  التیگیری تما ممکن است به شکل   زین  یبدن

 
  ن ی. به همنندیبیبودن در خود نم  یاخالق  یبرا  یضرورت  چیهستند و ه   ختهیافسارگس  یاست که در آن افراد به لحاظ اخالق  یمکتب  نیبرتی مکتب ل .1

ارضا شوند.    یقیبه هرطر   دیبا  یاست که شهوات جسمان   دهیعق  نیو بر ا  دهدیمکتب اصالت را به لذت جسم م  نی. انامندیم  خواهیجهت خود را آزاد 
 رواج داشت.  ریکب  یایتانیدر فرانسه و بر 18و  17 یهامکتب، قرن نیمکتب هستند. ا نیا رویدو فرد مشهور پ یند دو ساد و گاس یمارک
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ساد،  ی  او از دوران کودک  ینسب  بتیغ  . اردبه تنها فرزندش د  یکم  اریی بسکه او عالقه  درسبه نظر می

 کند. می  هیاش، توجهای بزرگساالنهاغلب منتقدان، نفرت ساد نسبت به مادران را در داستان  یبرا

سپاه سواره نظام    کی ، که  Chevaulégers  یآموزش خدمت به آکادم  یبرا   یساد در چهارده سالگ 

، پس از چند سال حضور در جنگ  1763و دو ساله در سال  ستیبود، وارد شد. ساد ب یممتاز در ورسا

س  یسرباز را ترک کرد، تا به پار   ک یخود را به عنوان  ی  دانه یناام  یافسر، زندگ  کی هفت ساله به عنوان  

او    یرا برا  یسیارشد پار   یقاض  کی گرفت که او را زن بدهد. پدرش دختر    می  تصمعاًی برود. پدرش سر

 Renée-Pélagie de  ی دو مونترو  ی همسن خود ساد بود و رنه پالژباًیدختر تقر  نیکرده بود. ا   دایپ

Montreuil  بورژواز از  اخ یباز   ینام داشت. همسر ساد  از طبقه   بی نج   ریهای  و  بود  اششده    راف ی 

مونترو که خانواده   یسنت با  در هر حال  نبود.  تعلق داشت،  آن  به  افتخار  با  ارتباطی ی ساد    ی خوب   ها 

بودند و جهی داشتند و مونترو ثروتمند  توجه   هیز یها  رنه   ی برا  یقابل  ارائه کردند.  بزرگ خود  دختر 

 ش شوهر   ی برا  ی گی بزرش پشتوانه قدرتمند و فداکار  ت یبود، اما شخص   ی ساده و کم هوش  یدختر   ی پالژ

 ی بود که نقش مهم  رومندین  یزن   (Présidente de Montreuil)  یدو مونترو  مادام  یعن یبود. مادر رنه  

 دو ساد داشت.   یدر سرنوشت مارک

ی در خانه   یی مونتروزوج جوان در ابتدا توسط خانواده   نی ، ا1763می  17پس از ازدواجشان، در  

  ی زمان بود که ساد شروع به اجرا  نیاسکان داده شدند. در ا  یقلعه خود در نرماند  ای  سیخود در پار

 مند بود. مادرزنش اختصاص داد و به تئاتر عالقه  یهایی را به همسر و حتکرد و بخش شینما

به جرم فسق   ساد  ، ی تنها پنج ماه پس از عروس   . دیطول نکش   ادیصلح و آرامش ز  نیحال، ا   نیبا ا

به نام ژان تستارد   یسیساله پار ستیب یروسپ  کیشد. ساد که به  یزندان نسنسیشد و در و  ریدستگ

(Jeanne Testardپول داده بود تا شب را با او بگذراند، با صحبت در مورد خودارضا )دس در جام مق  یی  

دار کرده بود. سپس    حهیدختر را جر   نی ا  یفرو کردن نان مقدس در واژن او، احساسات مذهب  شنهادیو پ

او را تنها   ی، پادشاه دستور آزاد 1763نوامبر    13ترسانده بود. در    گریهای ددختر را با شالق و سالح 

 نکند.   ستدر یاقامت کند و مشکل  یی نورمن مونتروکه در قلعه  یپس از سه هفته داد، به شرط
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چند سال بعد، ساد عاشق سه زن    یداده شد. در ط  سیی بازگشت به پاربه ساد اجازه   1764در سال  

بتوان گفت،   دیها آشنا شد. شاتئاتر با آن   طیحضور در مح   نی دند که او در حبو   یگرانیباز  یشد که همگ

 Mlleروابط با  ن یمورد از ا  ن یبوده است. آخر  گذاراحساسات او تأثیر یرو ، ی در پ  یهای پشکست  ن یا

Beauvoisin  الکوست    ی عن یخود    یی خانوادگاز قلعه  دیاو را در بازد   یبود، که ساد حتLacoste به ،

 کرد.  یعنوان همسرش معرف

اتفاق دردناک    کی  نی ساد ا  یدرگذشت. برا  ی، پدر ساد در سن شصت و پنج سالگ 1767  هی در ژانو

بود. بعداً    کینزد  یلیشخص به ساد خ  نیکه با هم داشتند، ا  یادیهای زیریدرگ  رغمیبود، چرا که عل

 نده ز  یکه تا بزرگسال  ید رنه پالژفرزن  نی، اول Louis-Marie  یمار  یتولد لوئ  یدر همان سال ساد برا

 بازگشت.  سیماند، به پار

  ی، گدا1768پاک    دیعی  کشنبهیبود، در    سیسال بعد را هم در پار  کی از    شیکه ب  یساد در حال

نام رز کلر  و شش ساله   یس به  بهانه   (Rose Keller)ای  به  نرا برداشت و  به    او  ، یبه نظافتچ   ازیی  را 

  د، زن یسکه به آنجا ر  یاجاره کرده بود، برد. هنگام   (Arcueil)  یی که در آخکو   ییای کوچک روستاخانه

مانند موم مذاب  یزیچ شی هازخم  یزن شالق زد و رو نی را بست و به او دستور داد تا برهنه شود. به ا

  ر یگزارش داد. ساد دستگ سیجنون را به پل نی کلر بعداً موفق شد از خانه فرار کند و بالفاصله ا . ختیر

که او به مدت دو هفته در زندان بود و    ییمنتقل شد، جا  (Saumur)در سومور    یو به زندان سلطنت

منتقل شد.   ونی ل  یکیدر نزد  یهای سلطنت از زندان  گرید   یکی   (Pierre-Encize)  زه ی انس-ریسپس به پ

از جلسه به کلر را رد کرد )شواهد   یجد   بیهرگونه قصد آسای که در آن ساد به طور قاطعانه  پس 

پول   یمقاصد جنس  یاست و برا  ی زن روسپ  نی کرد( ادعا کرد که امی   دییدر واقع دفاع او را تأ  یپزشک 

جر  افتیدر ساد  است.  کش  مهیکرده  حبس  ماه  چند  از  پس  و  آزاد یشد  ساد    یدن،  گرفت.  مشروط 

 ماند.  در آنجا می  یگشت و تا اطالع ثانوباز می  (Provence)به پروانس  ستیبامی

  هایت یفعال   ی برا  نی و همچن  ی های جنسلذت   ی که ساد برا   یهنگفت   هایی زمان، بده  نیدر ا   باًیتقر 

رابطه   یتئاتر  بود، موجب شد که  باال آورده  تغدر الکوست،  با مادرزنش  او  تغ  رییی  که در   یرییکند. 

 چکتر ی ساد با خواهر کوی عاشقانه خصومت، رابطه   نیا   لیدل   نیتراما مهم  . دیبه خصومت انجام  تنهای



10 
 

ا Anne-Prospère de Launay)  ریآنه پروسپ   ی عنیهمسرش   ساله که    ستیدختر جوان ب  ن ی( بود. 

که ساد در    یتصورات و لذات  یها را بر تن داشت، تمامتازه از صومعه بازگشته بود و هنوز لباس راهبه 

 گ بزر  ییرسوا  یک یبا محارم، مذهب و    رابطه  ، یداشت. باکرگ  کجایکند را  به آن اشاره می  شیهاداستان 

 اد.  خواهد فرست ای تالی ترین شهر اک یهر دو نفر را به رمانت یکه به زود

پ  1772ژوئن    22در   و  التوریساد  براLatour)  شخدمتش،  ظاهراً  برا  ی(  وام،  پرداخت    یگرفتن 

که تازه به دست آورده بودند   یها پولکه آن دینکش یحال، طول نیرفتند. با ا  یهای ساد به مارسی بده

  و ی را عوض کردند. ساد خدمتکارش را مس  شانیها، نامآمیزتمسخر  یدو مرد در کار  نیرا خرج کردند. ا

(  Lafleurکه التور ارباب خود را الفلور )  یزد، در حال ( صدا می Monsieur le Marquis)  زیلو مارک

با چهار    نگونهیدر فلسفه در اتاق خواب خواهد بود( و ا   شخدمتیپ   کیکه بعداً نام    یکرد )نامخطاب می 

از    یروسپ  ع  23تا    18جوان  به  ا   یاش یسال،  در  زدن    ی اشیع  نیپرداختند.  کار   وهم شالق  های هم 

»مگس   ای)  نیدیکانتار  ی حاو  هایل یاز دختران خواسته شد تا پاست  نی)لواط( انجام شد. همچن  یسدوم

  ی ساد برا  لی معروف است. البته دل  یجنس  زیغرا ی  کننده ت یتقو   یدارو   کی( را ببلعند، که  «ییایاسپان

دانست. آمیز میک ینکار را تحرینفخ و باد شکم در دختران بود چرا که ساد ا  جادیدارو، ا  نی استفاده از ا

کرده او را مسموم کند. کمتر از    یکرد که ساد سع  تی شد و به مقامات شکا  ضیاز دختران مر  یکیاما  

ست  وکاها به البازداشت آن   یبرا  سیپل  هیژوئ   9دو مرد صادر شد و در    نی ا  یری هفته بعد حکم دستگ  کی

ساد و التور هشدار   به  ، یمطرح شده در مارس  ماتگروه تئاتر ساد نسبت به اتها  گرانیاز باز  یکیآمد. اما  

خواهر همسرش    یعنیر،  ی آنه پروسپ  نبار یساد و التور توانستند فرار کنند. ساد ا  نیهم   یداده بود. برا

  ت ی انصراف از شکا   یرشوه دادن به دختران برا  یبرا   یهای رنه پالژتالش   رغمی را هم با خود برد. عل 

به اعدام محکوم شدند )در آن    یابیمجرم شناخته شدند و غ  تاتهاما  یدو مرد در تمام  نیشان، ایها

( سوزانده شدند. effigy)  1ن یها به شکل نماد سپتامبر اجساد آن  12زمان لواط حکم اعدام داشت( و در  

 کرد.  ( سفر می Comte de Mazanرفتند و ساد با نام مستعار کنت دو مازان )  زیفر به وننسه   نیا

 
1.Execution by effigy -و او را به    ساختندیاز او م  یااز عدالت فرار کرده بود، مجسمه  تکاری که جنا  یدر قرن هجدهم در فرانسه در موارد

که    یدر حال  دندیکش یرا به آتش م  یچوب  یهابکاهند. معموالً مجسمه  یعموم   تیاز عصبان   یگونه کم  نیتا بلکه ا  کشاندندیبه آتش م  نیصورت نماد
 بود.  دهیآن چسب یمتهم، رو ی شده  ینقاش یهرهچ
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فرار از    یدر تالش برا   1776و    1772های  سال  نیبود که ساد ب  ییایتالیسفر از سه سفر ا  ن یاول  نیا

  یی هاسفر   . سدیا بنومهم خود ر   ی اثر ادب  نی ها او را بر آن داشت تا اولسفر   ن یماموران فرانسه انجام داد. ا

ا اTravels in Italy (Voyages d’Italie))  ایتالی در  نوع  نی(.  و   یفلسف  ر یتفاس  باسفرنامه    یکتاب 

  ک ی ساد به عنوان    تیگیری شخصدر شکل   یمنتشر نشد، اما نقش مهم  1795است که تا سال    یخ یتار

ها و  کند که بار  جادیرا ا   یها او را قادر کرد تا مضمون سفر  نی کند. نگاه ساد با امی  فایو متفکر ا   سنده ینو

  ی ن یاخالق د   یی مخالفت او با مطلق گرا   اسگردد و اس  یی خود به آن بازم های آزادانهها در داستان بار

دهد. می  معنا  یو آداب و رسوم انسان  خ یبودن فرهنگ و تار   یکه در نسب  یدهد. مخالفتمی   لی را تشک

های در رمان  یادیز  اترو تأثیر نی شده بود، از ا یهای قرن هجدهمساد مانند قهرمانان داستان  یزندگ

فرار کند تا    یتوسط مقامات فرانسو یریاز دستگ شددوره ساد موفق    نیاو گذاشت. در ا  1790  ی  دهه

و در    ریدستگ  ی( به دستور پادشاه ساردنChambéry)  یدر شامبر   1772سرانجام در دسامبر    نکهیا

او انجام داد، اما    ی آزاد  یتمام تالش خود را برا   یشد. رنه پالژ  یزندان  Miolans  یی قرن شانزدهمقلعه

  ی مادام دو مونترو  کیکردند تا ساد را در بند نگه دارند. به تحر  تفاده از نفوذ خود اس  یی مونتروخانواده 

ساد، که از سال    یی حبس طوالندوره   نیصادر شد. قبل از اول  گری)مادرزن ساد(، حکم بازداشت بار د

وجود داشت که مادرزن ساد را مجبور    گرید   ییرسوا  کی ابد،  یآغاز شد و قرار بود تا انقالب ادامه    1777

 کند.  یزندان ماندن ساد، پافشار یکرد برامی

پنج    1775و    1774های  سال   نی در ب  یعنیکه در الکوست اقامت داشت،    یساد در طول مدت زمان

و   برا   یمنش   کی دختر  را  جوان  ا  یمرد  بود.  کرده  استخدام  سابلون   ن ی زمستان   Anne)  ریآنه 

Sablonnière  ،)افتن یشد، بود که به  ناخته میش  "نانون"و چهار ساله، که به نام    ستیزن جوان ب   کی  

ا  جهیکرد و در نت  کمکدختران   ادعا    نیبعداً ادعا شد که به عنوان دالل زنان، استخدام شده است. 

کوچک بوده است. عالوه   یحرمسرا کی  لیکار، تشک نی چرا که هدف ا  ستی چندان هم دور از انتظار ن 

پالژ رنه  خدمتکار  نانون،  و  جوان  شش  که  Gothon)  گوتون  ، یبر  خانواده   کی (  از  جوان    ی ادختر 

ساد به ربودن پنج دختر جوان متهم شد.   1775  هی حضور داشت. در ژانو  زیبود، ن  یسیوئپروتستان س 

پدر بودن ساد،   یآمدن فرزند نامشروع توسط نانون و ادعا  ایدر بهار همان سال با به دن  تی وضع  نیا

  ی توطئه کردند تا نانون را به اتهام دزد  که  ، یو مونتروهای ساد  ماجرا توسط خانواده   نیشد. ا   دیتشد
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 نی( حبس کنند، پنهان ماند. اArlesدر بازداشتگاه آرل )  یاکنند و در خانه  ریسه بشقاب نقره دستگ

در الکوست درگذشت. ادعا شد که علت    یدختر در ده هفتگ  نیدختر سه سال در آنجا بود. نوزاد ا

های مختلف فرستاده شدند  آن پنج دختر هم، چهار دختر به صومعه   بوده است. از   ی مرگ، سهل انگار

بماند. با   یداد به عنوان خدمتکار در کنار رنه پالژ  ح یاز دختران ترج   یکیها را ساکت نگه دارند.  آن  تا

ی  ی دوباره به شهرت ساد وارد کرده بود و از ترس حمله   یها، صدمات قابل توجهیی رسوا  نی وجود، ا  نیا

 برگردد.   فرانسهتا دوباره به  دیسال طول کش  کیشد.  ایتال یا  یبه الکوست، ساد دوباره راه سیپل

بار د بود، دوباره شروع به استخدام دختران  در قلعه  گریساد که  ی خود در پروانس مستقر شده 

(  CatherineTreillet)  لی تر   نی و دو ساله به نام کاتر  ستیب  یبای زجوان    کی شامل    هان ی جوان کرد. ا

 اقات نگران اتف  ج یبود، به تدر  یی محلبافنده   کیداده بود. پدرش که    نیبود که ساد به او لقب ژوست

از خانه  میالکوست شد و تصم با    یوقت  . اوردیب  رونیی ساد بگرفت دخترش را به زور  دختر از رفتن 

است که   یهیحادثه بد  نیکرد. ا  کیپدرش امتناع کرد، پدرش به سمت قصر رفت و به سمت ساد شل

شد و در    یهای حقوقکار  ریسرنوشت ساز کمک کرد. ساد درگ  میتصم   کیداشت که به    یعواقب قانون

ساد سه هفته قبل از آن  آمدند و در آنجا متوجه شد که مادر  تختیبه پا یاو و رنه پالژ 1777 هیفور 8

از شر    شهیهم  یبار برا  کی)مادرزن ساد( بود تا    ی مادام دو مونترو   یبرا   یعال  یفرصت  نیمرده است. ا

ر و دوباره در  یدستگ  س، سادیهفته پس از ورود او به پار   کی داماد سرکش خود خالص شود و در عرض  

 شد.   یزندان نسنسی ی وقلعه

صادر شد، در واقع توسط    یمارس  "تیمسموم"  یساد و خدمتکارش برا  یکه برا  یسال بعد، حکم

بازداشت دامادش صادر کند.    یبرا  یدیی جدتوانست نامه  یباطل شد، اما مادام دو مونترو  Aixدادگاه  

موفق شد نگهبانان خود    نسنس، ساد یبه زندان و   Aix  دنظریحال، در سفر بازگشت از دادگاه تجد  ن یبا ا

ساعت   اده یپ  یتوقف کردند، فرار کرد. ساد با پا  نسنسیدر و  یاکه در مسافرخانه  ینگامگول بزند و ه  را

ا   ده یهشت صبح روز بعد به الکوست رس کوتاه بود، چرا که شش هفته بعد ده مرد    ی آزاد  ن یبود اما 

 بردند.  نسنسی مسلح به قصر حمله کردند و او را به و
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بود که ساد توانست دوباره طعم   یی کوتاهشش هفته تنها وقفه  ن یبودن، ا  یسال زندان   13  نی در ا

ای که  ترده ی متنوع و گسمنتقل شد. در آنجا کتابخانه لی به باست 1784 ه یرا بچشد. ساد در فور یآزاد

 ، یل، مونتن یرژ یخوانده بود )مثالً هومر، و  یکه او در کودک  یبود، وجود داشت. آثار  کیشامل آثار کالس

روسو و ولتر و البته درو،  یددولباخ،    ، یبوفون، ال متر  ی ی روشنگرآثار فلسفه  ای(، و  وی الفونتن، بوکاچ

ساد در خلوت سلول زندان    . گرید  یر ایو بس  ریمثل ولتر، دفو، روسو، شکسپ  یدرام و داستان اشخاص

  ی نسبتاً کوتاه   زماناز آثار را در مدت    یشروع به نوشتن کرد و تعداد قابل توجه   ی خود به طور جد

از آثار    یتوانست فهرست جامع  1788بود که در سال    یاو به قدر  یادب  داتیکرد. در واقع، تول  دیتول

  ک ی جلد مقاله،    دو  ، یخ یاز هشت رمان و مجلد داستان کوتاه، شانزده رمان تار  شیکه ب  سدیخود بنو 

  ن ی فهرست کرده بود. از ا  جارا در آن  شنامهینما  ستیهای خاطرات روزانه و حدود بادداشت ینسخه از  

 جان سالم به در برند.  1789در سال  ل یتوانستند از طوفان باست   یها تنها تعداد کمنوشته 

که اساس رمان    لتیو مصائب فض   Aline et Valcour  یعن یها و دو اثر مهم نثر او  هشنامیهمه نما

اش  زمانه  یهای ادبداد، همه با هنجارمی   لی که ساد پس از انقالب منتشر کرد را تشک  نی ی ژوستآزادانه 

مقاله که داستان    ک یروز سدوم و    120نوشته است )از جمله    یها آثارسال  ن یمطابقت داشت. اما در ا 

توجه  ی خود بی های زمانهدهد که ساد چقدر به هنجار و مرد در حال مرگ است( نشان می   شیکش  کی

انتشار   یبرا  1790در زندان شروع به نوشتن کرد و در دهه    1780که او در دهه    یبوده است. آثار زشت 

 که او نوشت، جالب توجه است.   یگرید  زیاز هر چ شیب یابل توجهرساند، به طور ق انیبه پا

  ر یعادت داشتند ز  نی خشمگ  تی ، جمع1789  هیژوئ   14در    لیهای قبل از طوفان باست ها و هفته در ماه 

ناآرام  هایوار ید به سرعت متوجه شد که  تا    ن یبهتر  یهای کنون ی آن جمع شوند. ساد  اوست  شانس 

زد که می  ادیبودند، فر ستاده یکه کنار زندان ا یتیجمع  ی ها شود. ساد براساله ر  13حبس   نیبتواند از ا 

زندانمی سر  ا  انیخواهند  ببرند.  تحر   نی را  بهکی اقدام  ساد  که  شد  باعث  بالفاصله   شگاه یآساآمیز 

به زندان    سیوز بعد، شهروندان پارمنتقل شود. ده ر  سیجنوب پار   یلیدر شرانتون، چند ما  وانگانید

بود به صورت    انسته هایی را که ساد نتوحمله کردند، فرماندار را به قتل رساندند و دست نوشته   لیباست

ناتمام صد و    یی خطنابود کردند. در میان آثار گمشده، نسخه  ایقاچاق از ساختمان خارج کند، غارت  



14 
 

به لطف لغو    1790  لی آوردر  تگمنام مانده بود. ساد در نهای  ستمیروز سدوم بود که تا آغاز قرن ب  ستیب

 آزاد شد.  دیجد  یتوسط مجمع مل  یاسناد رسم  دیقانون جد

که در زندان    یمدت  شتریکه در ب  یپنجاه ساله بود. رنه پالژ  باًیپول و چاق تقر مرد بی   کیساد حاال  

 ی زندگ  ییبه تنها   سیی پار گرفته بود در صومعه   میزمان تصم  ن یبود کامالً به همسرش ارادت داشت، در ا 

او را از    وانستساد ت  یمیقد  یسیکه طلسم مغناط  دینکش  یاو امتناع کرد. هرچند طول  دنیکند و از د

نا شد که به عنوان عاشق و همراه آش  یها نجات دهد. آن تابستان ساد با زنابانیو مردن در خ   یگرسنگ

و    یسابق س  گری( بازConstance Quesnetگرفت. کنستانس کوئزنت )همسرش را می  یوفادار، جا

 ساد ماند.  کنارعمر در   انیپسر شش ساله داشت، تا پا   کیسه ساله، که از همسرش جدا شده بود و  

  التیبا تحص  ید، زنینامکه ساد آن را »حساس« می   اشی قو  اریبس  یخلق و خو  لیکنستانس به دل 

دوست  اما  ا   یداشتن متوسط،  بود.  باهوش  هز   نیو  کمک  با  ا ی  نه یزوج  معاش   نیاندک  امرار  دختر 

حالمی در  سع  یکردند،  ساد،  نمامی  یکه  کمد  شیهاشنامهیکرد  در  د-یرا  و  های تئاتر   گریفرانسز 

  ل ی ناموفق بود و فقر ساد، که به دل  یادیها تا حد زتالش   نیحال، ا  نیاجرا کند. با ا  سیپاری  ه برجست

شد، او را به می  شتریدر دوران انقالب به وجود آمد، روز به روز ب   شیهانی و تصرف زمی  ها بدهسال

مصائب    ای  نی داشته باشند. ژوست  یادیبود فروش ز   دواریتر« سوق داد که امهای »معتدل انتشار رمان 

و    1797  ن یب  تی و داستان ژول  د یجد  ن ی، ژوست1795در اتاق خواب در سال    ، فلسفه1791در    لتیفض

ی به اندازه   1800در    Crimes of Loveو    1795در سال    Aline and Valcourنوشته شد. فقط    1801

واقع، به    در« بودند که به نام خودش منتشر شد. ساد مصمم به پول درآوردن بود، اگرچه  معتدل»  یکاف

ب  یلیدال چ   ش یکه  هر  فضا   یگر ید  زیاز  دهه    ایقهی سل  یبه  در  می   1790حاکم  فقط  مربوط  شود، 

 پر فروش شد.  1791نی ژوست

توانست از انقالب    یهای انقالبیماند، اما با انجام باز  ی و سلطنت طلب باق  یساد اگرچه در قلب، اشراف 

  ی انجام داد و با انرژ  یزیآمن یکار را به طرز تحس  ن ی جان سالم به در ببرد. او ا  ریروبسپ   می و وحشت رژ

استقبال قرار گرفت.   ردرا نوشت که مو   یاپرستانه وطن   هایی شد و سخنران  یمحل  هایت یپر وارد فعال 

برا واقع،  به عنوان  زاده اشراف   کی  یدر  او  برا  یانقالب  کیی سابق، ظهور  او  بود.  توجه  مدت   یقابل 
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بخش  یقاض ستیاز ب یک ی به عنوان  تبخش خود در شهر شد و در نهای سی و سپس رئ یمنش  یکوتاه

سمت  شد،  راحتمنصوب  به  که  آنمی   یهایی  از  براتوانست  مونترو  یها  خانواده  از  گرفتن    ی انتقام 

حال، ساد که از مخالفان   نی او گذاشته بود. با ا  یرو   ش یاستفاده کند، که سرنوشت، حکم مرگشان را پ

العمر مجازات بود، همسر خود و بس  مادام  از گ  گرید  یار یاعدام  که در    یم ینجات داد، تصم  نیوتیرا 

 ل یشد. در واقع، دال "دستوراتجعل کردن "به اتهام  1793دسامبر  8او در  یریمنجر به دستگ تنهای

  چ یاو به ه  یکه خلق و خو  یمرد  یکه برا  یلیبود. دال  «ییقضا  متیاو الحاد و »مال   یریدستگ  یواقع

نقل   گریبه زندان د   یاز زندان  1794  هی های اولشود. ساد که در ماه عنوان میانه رو نبود، طعنه حساب می

ی سلولش شاهد بود که از پنجره   نجایا  . دینسنس، رسیو   کینزد  یاشد، سرانجام به صومعه مکان می

حفر    یر دسته جمعها در گوشدند. اجساد آن سوار می  ن یوتیگ  ی از اشراف زادگان رو  یاریبود که بس

شدنش   یاز زندان  شتریصد برابر ب  نیوتیگ  دنیشد. او بعداً نوشت که دهای زندان انباشته میشده در باغ

  1794  یفرار کرد. در جوال  ن یوتی از گ  ی اشتباه ادار  کی  فرساند. خود ساد به لط  بی به او آس  لی در باست

قضاوت و اعدام در آن روز    یبرا   سیهای پارقرار گرفت که قرار بود از زندان  انیاز زندان  یستینام او در ل

گذاری شد. در  عالمت  بی نداد، به عنوان غا ینامش را صدا زدند پاسخ  یشوند، اما چون وقت یآورجمع 

 اکتبر آزاد شد.    15کرد و ساد در  رییدوباره تغ یاس یس یر، فضایوبسپسقوط ر با ، یمدت کوتاه

های توانستند با هم کنار آمدند. ساد مکرراً نامهکه می   ییتا جا   نده یانس در پنج سال آساد و کنست

که پول بفرستد، هرچند    کرداو التماس می   و به  تنوش( می Gaufridy)  یدی گوفر  لشیبه وک  دانهیناام

   . دها کار کنچهل سو در تئاتر  یبرا  ی، ساد مجبور شد حت1799نداشت. در سال  یچندان تیموفق

  م یرژ   یعنید،  یجد   میرژ ی  رانه یهای سختگو سانسور   نی قوان  تحت  ، یدهه آزاد  کی از    شیپس از ب

شد.    ریدستگ  نی نوشتن کتاب ژوست  لی در انتشارات خود به دل  1801مارس    6ناپلئون بناپارت، ساد در  

در    1814به زندان افتاد. ساد تا زمان مرگش در سال    شیهابار در عمرش به خاطر نوشته   نیاول  یبرا

دادند که    یب یترت  یمونترو-ی ساداو، خانواده   یری ماند. کمتر از دو هفته پس از دستگ  یبازداشت باق

  ی طیدر آنجا اقامت داشت، در مح   یمدت کوتاه  یبرا   1789که در سال    ییشرانتون، جا  شگاه یآساساد به

  ه یعقل« توج  زوال »   یپزشک  صی را با تشخ   خانهوانهی مقامات انتقال ساد به دتر، منتقل شود.  سالم   اریبس
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گفت که ساد عقلش را از دست داده. با رفتن ساد، پسرانش شانس   توانوجه نمی  چ یکردند، اگرچه به ه

آپارتمان    کیو    قبل زیباتر شده بودنسبت به    (Charenton)کردند. شرانتون    دایازدواج پ  یبرا  یشتریب

داشت. به کنستانس اجازه داده شد تا با او به    یی چند صد جلدکتاب خانه  کیبا    مت یگران ق  یمبله

فرانسوا دو  مارستان،  یت  ریشد و ساد با مد ار می ذشام مکرر برگ   هایینقل مکان کند، مهمان  مارستانیت

به درمان    ر یداشت. کولم  یطوفان  یو البته گاه  زیانگجان یه  یا( رابطه François de Coulmier)  ر یکولم

داده شد تا به   اریبه ساد اخت  اشیبار در زندگ  نی اول   یجه، برایاعتقاد داشت. در نت  شیبا نما  یماریب

تماشاگر برپا شد و ساد کنترل کامل    صدیس   یتئاتر بزرگ برا  کی  . ابدیخود دست    اقیاشت   ن یبزرگتر

داشت.   ار یهای خود او بودند، در اختشنامهیرا که مشخص است اغلب نما   هاشنامهینما  ی و اجرا  نیتمر 

  کودراما یسا   هایشیاجرا شدند کامالً متعارف بودند )برخالف آزما  شگاه یآساکه در   ییهاش یی نما همه

نشان داده شده است( و   سیوا   تریپ  1963( در سال  Marat-Sadeمارات/ساد )ی  شنامهیکه در نما

  ی آورده شده بودند، باز تختی که از پا  یازن حرفه گرانیباز  تی با حما  انیزندان  ریساساد، کنستانس و  

 را به خود جذب کردند.  ی ادیموفق بودند و مخاطبان ز  اریها بسشیکردند. نما

مانده است  یها باقساد به نوشتن در شرانتون ادامه داد و چهار رمان نوشت که تنها سه رمان از آن

(all conventional historical narratives, a detailed diary, and a significant body of 

correspondence .) . 

پا دختر  1812سال    زییاز  مرگش،  زمان  مادل  یتا  نام  به  ساله  )  نیشانزده   Madeleineلکلرک 

Leclerc براکار می  شگاه یآسا( که مادرش در به طور منظم  پرداخت    یانجام خدمات جنس  یکرد،  با 

سالخورده، به   ی زندان  نی از آن است که ا   یهای روزانه حاکادداشت یرفت، اگرچه  ساد می   شیپ  نهیهز

 کرده است. دختر با مردان جوان حسادت می  نیا  طرواب

او، دستور داده بود    تی وص   نیدرگذشت. آخر   یدر سن هفتاد و چهار سالگ  1814دسامبر    2ساد در  

او جسد  مراسم   که  زم  ای  مذهبی  بدون  در  قبر  در    ینیسنگ  نزدMalmaisonکه    Épernon  کی، 

 نیزم  یدر اطراف آن نقطه، بلوط کاشته شود تا »اثر قبر من از رو  دیکرده بود، دفن شود. با  یدار یخر

پاک خواهد شد. به جز افراد   ی منو خاطره   ادیی مردم از  دارم، حافظه  نانیکه اطم  رمحو شود، همانطو
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حال، پسر کوچکتر    نیها دارم. « با ااز آن   یلحظه به من محبت کردند و خاطرات خوش  نیکه تا آخر  یکم

آمیز چرخش طعنه   نینامه و به عنوان آخر  تیوص  نیگرفتن کامل ا  ده ی( با نادArmandساد، آرماند )

کامالً   یترین بت شکن قرن هجدهم، پدرش را در گورستان شرانتون با مراسم رنگارنگ بدنام  یزندگبه  

 به خاک سپرد.   یح یمس

 

 ژولیت 

 یاصفحه   ستیرمان دو  کیبه    یارمان صد صفحه  کیوجود دارد که از    نیسه نسخه از داستان ژوست 

مصائب  "  ، یاصل  یشده است. نسخه  لی تبد  یااز هزار صفحه  شیماراتن ب  یحماسه   کیبه    تو در نهای

متعدد   یک ی(  "Les Infortunes de la vertu")  "لتیفض آثار  سال   یاز  طول  در  ساد  که  های بود 

با اهداف هزل )منتقدان    یداستان کوتاه  اینوشته بود. رمان    1790تا    1778های  سال  نیزندانش ب   یوالنط

 نیساخته شد. ا  1787( در پانزده روز در سال    . کنندمی   فیتوص  یفلسف  یکتاب را به عنوان داستان  نیا

آن را زشت    امروزوجود ندارد که ما    ی نیدر آن زمان متعارف بود و در آن مضام  یادیسبک تا حد ز 

 گر ید   ینسبت به دو نسخه  یشتریداستان، دقت ب  نیاول ا   سینوش یمتوجه شدند که پ  یبرخ  . میبدان

نو   سینوش یپ  ن یا   ی دارد ول   1791ساد در سال    . دیهرگز به دست مخاطبان نرس   سنده یدر طول عمر 

کند. آن را منتشر می  اره کند و دوبصفحه به آن اضافه می  150به    کیدهد. نزدمی   رییرا تغ   نیکتاب ژوست

از دو نسخه  1797( که در سال  The New Justine)  دیجد  نی ژوست العاده قبل فوق  یمنتشر شد، 

داشت. انتشار    یشتریب  اریتر و پورن بسخشن   یادی از هزار صفحه بود( و تا حدود ز   شیبود )ب  تری طوالن

هم به نگارش   یگریکتاب، کتاب د نیساد در کنار ا یول دیطول کش 1801تا سال  دیجد  نیکتاب ژوست

 نینوشته شد و به هم  دی جد   نیتاست که به موازات ژوس  یکتاب  تی است. ژول  تیدر آورد و نام آن ژول

 است.   دیجد  نیکتاب ژوست انیتفاوت دارد و منطبق با پا  یقبل نی دو ژوست انیآن با پا انیجهت پا
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 ژولیت 

   ا ی

 مواهب رذیلت

 

 جلد اول
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دو تن از دوستان مورد    مادام دو لورسانژ  داستان خودش را تمام کرد،   بعد از اینکه ژوستین بینوا

در حالی    زیو مارک  هیشوال   بازگو کند. را  اش  داستان زندگی ی خود دعوت کرد تا  به خانه اعتماد خودش را  

 مادام دو لورسانژ  گوش دادند.   مادام دو لورسانژ، به داستان  کردندمین را با ژوستین سرگرم  که خودشا

 گفت:

و در همانجا    میبزرگ شد  تختی های پاصومعه  ن یاز بزرگتر   یک ی  Panthémontدر    نین و ژوست م 

  ی از ین  نیست؛ همچنیشما ناآشنا ن  یی مشهور برانام آن صومعه  . میرا به اتمام رساند  التمانیتحص  زین

  دا یپ  سیار توان در پکه می  یترین زنانو آزاده خواه   نیباتر یز  ، یهای طوالنسال  یکه برا  ستیبه گفتن ن

او   یجا پا  خواستمکه می  یجوان   ی( بانوEuphrosiné)  نهیآمدند. افروزمی  رونیکرد، از آن صومعه ب

تقل او  از عملکرد  و  از خانهی  ه ی کنم، همسا  دیبگذارم  که  بود  پدرما  راه ی ی  در  تا قدم  فرار کرد  اش 

و برخی   او دوستو  اوبود. به خاطر  Panthémontو دوست من در  یبگذارد. او همکالس  یخواهیآزاد

را به دست آوردم که شما هم اکنون در    یاخالقی  ه یمن اصول اول  بود کهیک راهبه    های خاصه آموز

اعتقاد داشته    یاصول   نیبه چن   ی فرد جوان  نی چن  کی   نکهیشما از ا   . دید یهای خواهر من شنمیان داستان 

  م ی شما بگو  به در مورد آن زنان    یز یچ  د یبا  ی زیرسد که قبل از هر چبه نظرم می   . دیشو باشد، متعجب می 

که من توسط آن دو نفر اغوا    یشما ارائه دهم، لحظات مهم  یام را برایاز لحظات مهم زندگ  یو گزارش

 شود.  یمنته یشمارهای بیلت یدر اعماق جان من کاشته شد که قرار بود به رذ یو فاسد شدم و بذر

پنج سال راهب صومعه    ی( نام داشت. او براDelbéneکه به آن اشاره کردم مادام دلبن )  ایراهبه 

با او آشنا شدم. زمی   کیخود نزد  ی سالگ   یخانه بود و به س   ر یغ  یز یاز او بودن، چ  باتر یشد که من 

کرد.  را مست خود می   یدرشت او هر هنرمند   یهای آبو چشم   یو آسمان  نی ریی شممکن بود؛ چهره 

از    یبرا   ییگو او  فرشته   یکی ساختن  آسماناز  قرباناند. دکرده   دیتقل  یهای   ، یجاه طلب  یلبن جوان، 

شده بود. دلبن از برادرش نفرت داشت. برادر او    یصومعه به دستور برادر بزرگترش زندان   نیدر ا  هاسال

 ی را به دست آورد، خواهرش را به صومعه فرستاده بود. در اوج جوان   نشانیتمام ارث والد  نکهیبه خاطر ا 

  چ یشده بود و اگرچه ه  یسطح خودش قرار دارد، زندان  نیکه شور و شوق و شهوت در باالتر   یو زمان

به مردان عالقه   یو به طور کل  ایبه انتخاب او نبوده است، چرا که او در آن صورت به دن  هان یاز ا   کی
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. و اطاعت کند  ودش  میگرفت تسل   میتصم   هاشیآزما  نیتر کردن سخت  یپس از ط  یکرد، ولمی   دایپ

مورد    نی انگیزی در ارا از راه به در کند و به طرز شگفت   لسوفان یی فتوانست همه دلبن باهوش، که می 

  از مدیریت صومعه بازنشسته گرفت که  می و تصم رفت ی را پذ تی محکوم نیکه ا یفکر کرده بود، در حال

  نکه یدهند. با ا   یاو را تسل  رفتند تا او می   داریها به دسه دوست را نزد خود نگه داشت. آن   ایشود، اما دو  

همچنان ثروتمند   یخودش برداشته بود، ول یاز ثروت را برا یادیبود و برادرش بخش ز یدر آنجا زندان

کردند.  او فراهم می   یخواست، براهایی را که می خاطر دوستان او تمام لذت  نیشد و به همحساب می

حرارت خود را از دست داده  یمانزوا، ک راتیبه خاطر تأث یپر جنب و جوش بود ول اریاو قبالً بس لیتخ 

 داشتند.  ینیاو کار سنگ کیتحر  یخاطر دوستان برا نی بود و به هم

  ی میسال و ن  کی  باًیکه پانزده ساله بود که من به او وابسته شدم؛ و تقر   می بگو   دیبا   نهیدر مورد افروز 

کردند تا   شنهادیدو نفر به من پ  نیزمان بود که ا  نید و درست در هم شد که شاگرد خانم دلبن بومی

پبه آن   یسالگ  13ها بشوم. من درست در سن  وارد جهان آن  افروز  . وستمیها    ی نه کم ی رنگ صورت 

شاد و بذله گو،   ایه یجذاب و روح  یو الغر همراه با چشمان  کی بار  یداشت. بدن  یبود و قد بلند  دیسف

 نداشت.  یخاص  تیبا خانم دلبن واقعاً جذاب سهیدر مقا یکرد ولرا به خود جذب می  یاریهرچند که بس

است: آنچه   یدوست ی  زه یتنها انگ  ن، شهوتیکه در میان زنان زاهد و گوشه نش  میبگو   ستین  یازین

تواند خشنود  می  یرا کس یزنان ن یبلکه شهوت است. چن ستین لتیکند، فضها را به هم وابسته می آن

  ی و شاداب من، مرا وادار کرده بود که از نه سالگ   یپرانرژ  یکند. خلق و خو  سی ها را خکند، که بتواند آن 

  ی جز سعادت و شاد   یزی پاسخ بدهم. و از آن زمان به بعد چ  میهاانگشتانم را عادت دهم تا به خواسته 

شد. مادام دلبن و  باز می  یگریپس از د   یکیمن بود،    یورش یکه پ  ییهامن نشد و تمام دروازه   بینس

یعنی  صومعه ریروز مد کیرا که به دنبال آن بودم به من ارائه کنند.  یزیچ ی قرار بود به زود نهی افروز

هم آنجا بود.    نهی دلبن، که مشتاق بود شخصاً به من آموزش دهد، مرا به ناهار دعوت کرد. افروزمادام  

 برهنه  باًیها به وجود آورده بود تا تقر آن   یبرا   یااز حد، بهانه  شیب  ی گرم  نیم بود، و ا العاده گرهوا فوق 

   . دندبو ده ینپوش یگرید زی چ چ یکامالً شفاف، ه ریلباس ز کیاز   ریباشند. به غ
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داشت،    یخاص  یقراری و چشمان و دستش نشان از ب  دیبوسمرا می   یشانی که پ   ی خانم دلبن در حال-

خواستم با تو آشنا شوم. واقعاً  می   شهیهم  ، یصومعه شد  نی بار وارد ا  نی اول  یکه برا   یگفت: »از زمان

هست  دارا   . یجذاب  تو  من  نظر  ز  یدر  استعداد  و  افراد  یهست   ی ادیذکاوت  چن   یو  تو  مثل    ن یکه 

 ؟ اما یکشی کوچک، خجالت می در قلب من خواهند داشت. فرشته   ایژه یو  گاه یهایی دارند، جای ژگیو

و    یجز آداب فرهنگ  ستین   یزی چ  ایست؟ ح یاز چ  یتوهم ناش   ایکه ح  یدان! می یخجالت بکش  دینبا

زن و مرد را برهنه    عتی شود. طبعادت متعارف شناخته می   ک یاست که به عنوان    یزیما؛ چ   یت یترب

 « ها را پنهان کند. انست شرمگاه آنتوخواست می اگر می  واست   ده یآفر

 مرا مانند خودشان برهنه  عاًی سمت من آمدند و سر  دند، بهیخندمی   یسپس آن دو هرزه، که با شاد

 به خود گرفت.   یگر یهای خانم دلبن حالت دکردند. پس از آن بوسه 

های نه ی که چگونه نوک س دینیاست! بب یمن دوست داشتن  تیزد: »اوه، اما ژول ادیفر نیاو با تحس-

او از تو بهتر است...باور  ی  نه یکه گوشت س  میبگو  دی با  نهیشده است! افروز  خ ی ی او سکوچک خوشمزه 

 سال دارد. «   زده یفقط س ی؟ ول یکنمی

نوک سانگشتان معشوقه  ما،  در دهانم می را قلقلک می   میهانه یی جذاب  زبانش  و   . دیچرخدادند 

در مقابل او   یگذارد که من به طور کلمی   ریآنقدر بر حواس من تأث  شیهادانست که نوازش خودش می 

 دفاع شدم. بی

را که بر تن داشت، در آورد و اندام خودش را به ما نشان داد. اندام او مانند ونوس    ی تنها لباس عاًیسر

او با آن فرم    نی ریو نرم و ش   دیپوست سف  . ندیافریبهتر از او ب   یاندام   عتیممکن نبود طب  . دیدرخشمی

هرچند   ، هم ناگهان خودش را کامالً برهنه کرد  نهیافروز  . دیرسبه نظر می   یافتنین  ش، دستیبا یخالص و ز 

نداشت؛    یالغر بود و مثل مادام بدن گوشت  یبا خانم راهبه کمتر بود: او کم  سهی های او در مقا ت یکه جذاب

ت و می ره ی رنگ پوستش هم  بود  افراد کمترتر  او را می   یتوان گفت  اما عجب   . ندیستادر جهان بدن 

کرد، به من التماس  که چشمان آن دو نفر با خود حمل می  یحجم از شگفت  نی ! ای! چه نشاطیچشمان

 عاً یسر  ، یفشار لذت بخش  نیبار چن  ریکه من ز  دی حدس بزن  دیتوانرا کنار بگذارم و می  ایکرد تا حمی

بدن مرا    شیهاشده بود، مرا به رختخوابش برد و با بوسه   جانیشدم. دلبن که مست شور و ه  میتسل
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توانست در اوج لذت، می  نگونه یشود، ا   ره یکرد تا به من خ ها مکث می و بار   هادن، بار یهنگام بوس  . دیبلع

 به من فکر کند. 

از او وجود داشته است؟!    باتریز   یتا به حال کودک  ای! آه، آبا یموجود ز  یزد: »ا  ادیهمجنسباز فر  نی ا-

  ع ی! سر رمیاو بم  یرو  یدر حالت مست  خواهممن، دراز بکش، من می  نه، عشقیدست به کار شو افروز

را عوض می بعداً حالتمان  لحظه   . میکنباش،  فر«  بعد  »افروز  ادیای  دریعزی  نه یزد:   که   یکار  یازا  ز، 

 کنم؟ «  جبران ، یدههایی را که به من می توانم لذتاما چگونه می  . یبخواه  یز یچ دیبا ، یکنمی

شما انجام دادم، را که من با   یشما همان کار  یشما...هر دو یادامه داد: »هر دو  ی شهوان  ییبا صدا-

ده انجام  من  با  . دیبا  ژول   دی من  بکشم،  دراز  تو  آغوش  می   . تیدر  بوسه  لبانت  هم  بر  به  زبانمان  زنم. 

 شود...«...زبانمان به هم محرم میونددی پمی

او را جبران کرد  یادی ز  یآه که با چه بخشندگ زن لذت داد.   کیشد به  نمی   نی از ا  ش ی! بمیلطف 

 نیچن  یاز مادام برا  شیرا متصور شد که ب   یتوان کسبه انسان نداده است...نمی  یقدرت   نیچن  عتیطب

 داشته باشد. باالخره کار انجام شد.   اقیاشت  یلذت 

خود را    یبا تو، خوشحال   ییخواهم به خاطر آشنای من...میموجود جذاب به من گفت: »فرشته   آن-

 شنهادیبه بعد پ  ن یا   ؛ ازیهست  یکشف اله  کیگذارند. تو  کلمات مرا ناکام می   تی ابراز کنم، اما محدود

لذت    یکه ما ممکن است برا  دیفهم  یخودت خواه  . یکن  یبا من همراه   میهاکنم که تو در تمام لذت می

 ی مردانه، ما را از انجام آن منع کرده که جامعه   ییهام، کار یای انجام دهکننده های ناراحت بردن، کار

 «  . ریخ ایاست   یاو از من راض ایبپرس که آ نهیاست. از افروز 

محبوب من، اجازه   یزد: »ا   ادیدلبن انداخت، فری  نه یس   یکه خود را رو  ی دوست جوان ما در حال -

  ی زندگ   لی معنا و دل  افتنی در  نیمن صحبت کنند! من درک خودم را و همچن   یهای من به جا بده که بوسه

  ی که تعصبات کودک  یدی پل  یک یرا از تار   د، آنیکرد  تی شما هستم. شما ذهن مرا ترب  ونیکردنم را مد

واقعاً خوش شانس   تی ژول . دمیدرک رس  ن یتنها به لطف توست که به ا   . دیآن را پوشانده بود، نجات داد

 « . یلطف را داشته باش   نیهم زی خواهد بود اگر در حق او ن
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داد: »بله، چرا که نه. من مشتاقم که خودم به او آموزش دهم. همانطور که به شما  خانم دلبن پاسخ  -

افکند، می   ه یاو سا  یکه بر سعادت و خوشبخت  یهای بدنامخواهم او را از تمام آن حماقت ام، من می گفته

که ذهن و هایی  نهبرگردانم و باعث شوم او بر تمام افسا  عتیهای طبخواهم او را به آموزه پاک کنم. می

  ر یتمسخر و تحق   یارزش که فقط براو بی   فیهایی ضعکند، غلبه کند. افسانهقدرت او را مسحور می 

 « . میناهار، دوستان من، بهتر است خودمان را آماده کن یشدن وجود دارند. اما حاال برا

ی  با خانواده   شده بود،   خواه یکه ذهنش تماماً آزاد   نهیافروز   نکهیمنوال گذشت تا ا   نیبه هم  یماه  کی

آمیز خودش را به منصه  جنون   یکرد و مدرسه را ترک گفت تا تمام اختالالت فاحشگ  یخود خداحافظ 

فاسد    نقدرما شرح داد و ما آ  یخودش را برا  تیکرد؛ وضع  دنیظهور برساند. بعداً او برگشت و از ما د

ترحم از افکار ما دور بود    . میکن  دایپ  یبد  زیکرد، چکه او دنبال می  یادر حرفه  میتوانستکه نمی   میبود

   . میدلسرد کن یشرو یبود که او را از پ  نیما ا یآرزو نیآخر  نی و بنابرا

ها آرزو داشتم تا به همان  ها و بار خوب عمل کرده است. بار   یلیکه خ  میبگو  د یدلبن به من گفت: »با-

ی عالقه   نی کنم که بتوانم بر ا  ادیان زام را به مردآنقدر عالقه  توانستماو عمل کنم و در واقع میی  وه یش

مند به مردان عالقه   استممکن    یدانم که برخوجود، می  نیکه به زنان دارم غلبه کنم. با ا  یرمعمول یغ

در    یخواهیبکنند؛ البته هر آنچه که با آزاد  یبه مردان هرکار  دنیرس  یحاضر هستند برا  یشوند؛ برخ 

 داند می   یکرده است. چه کس   ی را ط  یمن راه دراز  الیدهد...خقدرت می   یمن معن   یارتباط است برا

ها، آن   یام که ارضاشده   ییهامن از آنچه انتظار داشتم فراتر رفته است و گرفتار خواسته   االتیخ  دیشا

 « . کشدبه چالش می  گرانیذهن د

مند شده بود، ادامه داد:  به من عالقه  شتریو ب  شتریب  نهیمادام دلبن که از زمان از دست دادن افروز -

اساس  ژولفلسفه   ی»اصل  من  ا ی ی  با  نیت،  که  عموم  دیاست  تحق  یافکار  عز  ری را  شما    زی کرد.  من، 

  دییتفاوت هستم. و بفرماشود، بی که در مورد من گفته می   ییهاز یکه من چقدر نسبت به چ  دیداننمی 

ما داشته باشد؟ وجدان و اخالق    ید بر خوشبخت توان می   یر یچه تأث  یاحمق عام  کی که نظر    د ییبگو

  یی ایجغراف  طیو شرا  رسومحاصل آداب و    شهیهم  باًیتقر  ست، بلکهین  کسانیو در همه جا    شهیهم  یبشر

آ  کی است.  اعمال   ستین  نطوریا   ایجامعه  همان  مثالً  چ  یکه  اخالقی نیکه  کامالً  باعث دامی   یها    نند، 
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  تت ی ای که قصد هدافلسفه  نی زودتر خودت را با ا  م؟ هرچهیفتیدر فرانسه به لرزه ب  نجایشود که ما امی

ا راحت   اریکار تو بس   آنگاه   ، یرا دارد، وفق ده  فلسفه وجدان و اخالق تو را    نیتر خواهد شد چرا که 

 « . میدهانجام می یاست که در زندگ یتمام اعمال  می سازد و وجدان و اخالق ما مسئول اداره و تنظمی

 ؟ « یدهنمی  یتی خود اهم یبه آبرو گریای که درسانده  یرا به حد  یتفاوت بی ای! آ یوا یزدم: »ا ادیفر

که با توجه به    میبتوانم بگو  دیمن ندارد. شا  یبرا   یتیاهم  چ یدلبن پاسخ داد: »بله. آبرو ه  مادام-

  ک ی را فراموش نکن: آبرو    نی ا  ت، هرگزیاز آنکه خوب باشد، بد است. اوه ژول   شیام، آبرو بی لذات درون 

بعد از    هک  یزیچ  یول   می کن  یرا قربان  یادیز  هایزی چ  دیبدست آوردن آبرو با  یارزش است. برا مانع بی

 را ندارد. «  یارزش آن همه سخت م، ابداًی آورها بدست میکردن  یقربان نیا

ا  مخالفت- اگر من  »اما  بپذ   نیکردم:  را  باشم خخانم دلبن، می   رمیاصول  از    یل یترسم که مجبور 

 پا بگذارم. « ریها را زقرارداد 

مخالف- »چرا  داد:  پاسخ  لذتمی   ح یترج   . زمیعز   یاو  در  افراط  از  تو  ترس  تا  ا دادم  و  باشد.    ن یها 

ی  در همه   باًیتقر   یاجتماع  ن یم؟ قوانیکن  یموضوع را بررس   نیبا دقت ا   دیبا  ایست؟ آ یچ  قاًیها دققرارداد 

کسان توسط  می  یموارد  تماوضع  هرگز  که  اعضا   یلیشود  با  مشورت  ندارند  یبه  ها آن  ؛جامعه 

های  ها افسانهاند: آنمتناقض  هام، آن یها متنفر ی ما با تمام وجود از آنهایی هستند که همه ت یمحدود

در    یباشند ول   م یها تسلشود که آن کند و موجب می تر می ها را احمق ق هستند که احم  ی پوچ و دروغ

شدن هستند...به من اعتماد داشته    ریها فقط سزاوار تحقاند، افسانهای برده که از عقل بهره   ییهانظر آن

افراد    یبرا  یزندگ  نیا  . دی دار  ازین  یمرب  ک یدهد که شما به  شما نشان می   یصراحت و ساده لوح  . دیباش

بود که با وجود   یخواه  یاز کسان یک یتو   نگونه یپر از گل رز است. فقط به من توجه کن و ا  ی تخت ، یکم

 « . یکن  دایسر راهت پ یاد یهای زگل  یتوانوجود دارد، می یزندگ ریکه در طول مس یاد یهای زخار

او  ی ه یو به لطف توص کندرا مسموم می  یذهن هر دختر باًی به من گفته شده بود که مادام دلبن تقر

 ک ی داد که او    نانیرا رفته بودند. او به من اطم  نهیها قبالً راه افروزشانزده نفر از آن  ایحداقل پانزده  

است. اگر به خاطر   ده یبالمی   اشی طانی ش  دیو گستاخ بوده که به عقا  مانی ایقانون، بی اصول، بی موجود ب

 هاحت ینص  نیگرفتند. امی   د یعقا  نیاو را به خاطر ا   یجلو  شیها پاو نبود، مدت  یباال  گاه یو جا   تیموقع
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ی او از  او باشم. بوسه   روی بود که من با تمام وجود پ  یبوسه از او کاف  کینداشت: تنها    ییمن معنا   یبرا

تأثیرتمام سالح  و    یبود. حت  گذارترها  بودن  به معنا  فاسداگر  او    ک ی پرت شدن در    یشدن در کنار 

با عزت و با    ی گریدر کنار شخص د  نکه یدادم تا در کنار او فاسد شوم تا ا می ح یپرتگاه بود، باز هم ترج

ست؛  یآن ن  یدر جهان به خوشمزگ  ز یچ  چ یوجود دارد که ه  یدوستان من! انحراف خاص  یآبرو باشم. ا 

ای دست سرد عقل ما، آن ظرف خوشمزه را لحظه   یبرا  اگراست...   ده یرس  ییجا   نیبه چن  عتی طب  توسط

  م ی تواننمی   گریگرداند و پس از آن د  یبه عقب براند، انگشتان شهوت دوباره آن ظرف را به سمت ما برم

   . میادامه ده یخوشمزه به زندگ  یبدون آن غذا

زود  به  رو  یاما  ما، منحصراً  مهربان  توجه سرکار  است،    یمتوجه شدم که  نشده  متمرکز  به  من  و 

او   شیب  یخواهیکه در آن آزاد  یناتیمعموالً در تمر  گرانیکه د  افتمیسرعت در  با  از تقوا سهم دارد، 

 کنند. می  یهمکار

ولمار و مادام دو سنت    مادام  ، یزابت، فالوی؟ ال ی خور»فردا با من ناهار می   :دیروز از من پرس   کی  او-

خواه نفر  شش  مجموع  در  ما  داشت.  خواهند  حضور  هم  می  میالمه  جرات  به  که    میبگو   توانمشد؛ 

 « . میانجام ده یزیانگهای واقعاً شگفت کار  میتوانمی

 ؟ « یکنهمه زن سرگرم می نیخدا! خودت را با ا ایزدم: » ادیفر-

  م ی دار  یمرب  30صومعه    نیام. ما در اها محدود کرده که من خودم را به آن   یگمان کن   دی»البته. اما نبا -

ها که قرار است با آن   میهم دار  دیآموز جددانش  18ها رابطه داشته باشم.  نفر از آن  22با    دیکه من با

 در برابر من مقاومت   الها فقط سه نفر تا به ح که از آن  شاگرد داردحدود شصت نفر  اینجا  آشنا شوم.  

است تا دستم را به سمت او دراز کنم: به   یشود، کافمی وارد اینجا  دینفر جد کیاند. هر زمان که کرده 

ای های ساده کار  نیخودم را به چن  نکهیمن فکر کند. ا  هایشنهادیدهم تا به پهفته فرصت می   کیاو  

و اصولم،   التیی خوش شانس بودن جامعه است: آه، با توجه به تما دهنده ام، واقعاً نشانمحدود کرده 

 تر است. «جهان آزاردهنده   یانتخاب کنم که مطمئناً برا یگریهای دتوانم راه می

 ؟ « ترینمهربان یاست، ا یها چه کار»و آن -
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تأث  یداننمی   ایتوان گفت؟ آمی   ه»چ- مانند آب  لیتخ   کی   راتیکه  ای  های رودخانهمنحرف شده 

 شده است؟ «  لی به س لی است که تبد

 نسبت داد؟ «  عتیتوان به طبفساد توست را نمی ی جهیدادم: »آنچه نت شنهادیمادام پ به-

ا  :گفت- من...هنوز زود است. دوستان ما قرار   ینور کوچک زندگ  ی»حاال به من خوب توجه کن، 

شما پاسخ  ی  هوده یاز تصورات ب  یتوانم به برخها میآن   دنیپس قبل از رس  ، ندیایتا ساعت شش ب  ستین

 دهم. «

  . مینشست

آنجا- »از  الهامات طب  ییمادام شروع کرد:  از  ما  به فرد  ازی که دانش منحصر  آن حس    ق یطر   عت، 

باطن است    ن یا   یو عقالن یمنطق   لی و تحل  هیرسد، با تجزبه ما می  مینامکه ما آن را باطن می   یفرودست

است، وجدان ما لذت بخش    یبرا  یزیکه چه چ  می بفهم   میتوانمی   . میشو   عتی متوجه رفتار طب  میکه توان

 کننده است. خسته  ایاست  عذاب

تعصبات    نیکه ا  یو تا زمان  کنداه میکند، احساس گنکه از دستورات اطاعت نمی   یکودک زمان  کی»

که متوجه بشود آنچه از آن متنفر است،   یزمان  یول   بردنرود، همچنان از عذاب ندامت رنج می  نیاز ب

 رسد. به آرامش می ست، آنگاه یذاتاً شرور ن

از ترس که کودکان از انجام  یتعصب ناش  کی جز   ستین  یزیگناه چ م، احساسگویمی  گرید کباری»

منع شده باشد، اگر آن کار را انجام    یکه انسان از انجام کار  یشوند. زمانکار ممنوعه به آن دچار می  کی

 کنند، تنهامیها منع  که ما را از انجام کار  ین یقوان  نیترسد. اکند چرا که میبدهد، احساس گناه می

  یی است. اگر در جا   رفتهی ت که انسان بر حسب تصادف آن را پذاس   ییهای آداب و رسوم و قرارداد زاده 

 با ذات عمل ندارند.   یارتباط چ یه  نیقوان نیکرد. اما امی  رییتغ نیقوان نیشد، امتولد می  گرید

خود عمل ذاتاً فاسد باشد، آنگاه چرا احساس گناه در عملکرد خودش ناتوان    یعن ینبود،    نطوری »اگر ا

از شرارت   گناه  احساس  نمی   کی است؟  هم عمل  گناه  احساس  که  چرا  اتفاق    شهیکاهد  عمل  از  بعد 

فاسد شود.   طالحعمل به اص  کیاز تکرار    مانع  ، یمانیکه احساس گناه و پش  دیآمی   شیپ  افتد؛ ندرتاًمی



27 
 

شئ ذاتاً شرور است بلکه برآمده از آداب   کی   ا یعمل    کیکه    ستین  نی از ا   ی ه ما ناشپس احساس گنا

نبا  یو رسوم اجتماع البته  با پش  دیاست.  را    ، یواقع  یمانیپش  رایاشتباه گرفت، ز  یمانیاحساس گناه 

نکته تفاوت   نیکه ا   :دشومی   جادیای که فرد به خود وارد کرده است، ای صدمهاست که به واسطه   یدرد

حال آشکار    نیکند و در عرا آشکار می   یمانیاحساس گناه و پش  یعن یدو احساس،    نیا  نیگسترده ب

محروم   بردکه از آن لذت می   ی زیکه خود را از هر چ  یکس  . هوده یکند کدام سودمند است و کدام بمی

اش را خراب کرده است،  ن، معده یشام سنگ  کیاست که چون    یانسان  یوانگی د  هیشب   نی ا  -کند  می

رسند، ناشی  پس احساس گناهی که کودکان به آن میلذت خوردن را بر خود حرام کند.   شهیهم  یبرا

ها وضع کرده ولی پشیمانی چیزی است که فرد  ای است که جامعه برای آناز آن قوانین پوچ و بیهوده 

 رسد. از صدمه زدن به خودش به آن می

  م گوی من، باز هم می   زی عز  یو ا  -  یکردمی   یزندگ  یبا خوشبخت  تی مثل خودم در جنا  ت، اگر یژول   ی»ا

پ را  اگر راه شرارت  گرفت. در راه شرارت،   یرا در آغوش خواه  یمن خوشبخت  مانند  ، یریبگ  شی که 

تار مانند شعله   یخوشبخت  راه  بر تو روشن خواهد کرد و در آن می   یزندگ  کیای درخشان،    ی توان را 

 دارد. «  یدر آن جا اتیکه اصل ح یاب یرا ب یشروبم

و    عی بد  ار یبس  یکه به من گفت  یخواهم بود! نکات   ون یزدم: »آه دوست من! چقدر به تو مد   ادیفر-

ای احساس را که من داده   یلذت  یتوانها نداشتم. آه، میاز آن   یتصور   چ یجذاب هستند و واقعاً قبالً ه

ون  ی مدخودم را    یمانی ارابطه گسترش دهم. من تمام بی  ن یدهم که دانش خودم را در ا می   ؟ قولیکن

 هستم. « عتیطب خواه یو آزاد  برالیالهامات ل

 کند. «هرگز تو را گمراه نمی  عتیاصول طب . زمی کن عز یرو یپ عتیالهامات طب »از-

»آ   ادامه- گفت  ینکات  دیدانمی   ایدادم:  من  به  بسی که  اقانع  ارید،  از  است...مملو   های ده یکننده 

 کرد. «  دایشما پ  ییرا به هوش و دانا یتوان کسمی  یجسورانه. واقعاً به سخت

 .«یفهمرا در مورد من می   ز یکه همه چ  د یخواهد رس  یبلند شد و گفت: »روز  یصندل   ی از رو  مادام-



28 
 

من خراب شود؟ نترس   شیشما پ  تیکه شخص دیترسمی   ایفتد؟ آیب  قی کار به تعو  نی ا  دیچرا با  »و-

 دوست من. « 

 بدانم، باز داشت.  خواستمکه من می یزیصومعه، دلبن را از گفتن چ کردیرو اما

  ل ی افکارمان را به لذت تبد  ایب  . شششیگذاشت، گفت: »ه  شیهالب   یکه انگشتش را رو  یدر حال  او-

 به تو اعتماد کنم. « یدهم روز قول می . تی مرا ببوس ژول . میکن

 کنم.  فی شما توص یها را براآن دیهمکاران ما آمده بودند. با

ب  خانم بود. قد بلند  ستیولمار فقط  او    اریداشت. پوستش بس  یسالش  اندام  از    یک یروشن بود و 

میاندام   نیبهتر که  بود  چن  . دینیبب  دیتوان هایی  با  جذابی ژگیو  نیولمار  از    یک یوضوح    به  ، یهای 

فاکتوریگرام را  دلبن  خود  اگر  و  بود  دلبن  شاگردان  دریر یبگ  ترین  همه   م،  خانم میان  او  ی  ها، 

 ترین بود. خواه یآزاد

دختر المه  بس  یسنت  ق  اریهفده ساله،  با  گو،  س  یجذاب، چشمان  ایافهیبذله  هایی  نه یدرخشان، 

  13حدود    دیبا  یهر دو تازه وارد بودند: اول   یو فالو  زابت یبود. ال   یهوسباز  یی خوش فرم و خلق و خو 

 اریداشت. بدن او بس  فی ای ظرچهره   زابتیسال داشت. ال  16هم احتماالً حدود    یسالش باشد و دوم

را    یتوان کسمی   یجهان به سخت  نی ای مانند فرشتگان داشت و در اچهره   یبود. فالو   زه یف و ر یظر

تر  نرم   یتر و پوستجذاب  ییهاتر، مو درخشان   ییهاباتر، دندان ی ز  یکجا لبخند  چ یکرد: ه  دایبه او پ  هیشب

را به عنوان مدل    یآه دوستان من! اگر قرار بود نقاش شوم، قطعاً فالو  . دیکن   دا یپ  دیتوانستاز او نمی 

 کردم.  انتخاب می

باعث جمع شدن    یزی دانست که چه چ می   یافراد به خوب  نیاز ا   ک ینبود. هر    ح یبه توض  یازین  چ یه

ا  ی ها برای آنهمه ها شده بود و  آن اما بانکار، بیی انجام  ا  می بگو  د یتاب بودند.  ها در  خانم   نی که هنر 

  ی خوب   نی تواند به انمی   یفاحشه خانه، احتماالً کس  کی در وسط    یزده کرد. حتمرا شگفت   ی خواهیآزاد

ها ی آنرفتار متواضعانه   نی از تضاد ب  ندتریتوانست خوشا نمی   زیچ  چ یکند؛ و ه  انیرا ب  یخواهیزبان آزاد

 اتاق مجلل باشد.  نی ها در احد و مرز آنبی  یدر صومعه و هرزگ 
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  ، یدعوت کرد  یجذاب  یمهمان  نیچن   یامروز مرا برا   نکهیهنگام ورود به اتاق گفت: »دلبن، از ا  ولمار-

 انگیزی انجام دادم! «های شگفت چه کار  لی که با فونتن یداننمی  زمیعز ی ول  متشکرم

»شگفت - کرد:  خاطرنشان  ا دلبن  است،  منین  نطوریانگیز  خب،  امروز    ست؟  که  هستم  مطمئن 

 داد. « میتری انجام خواه العاده های فوقبعدازظهر کار 

که دامنش   ی« و در حال  . دمیمن برعکس ولمار، تنها خواب  . میشروع کن  دیی ایزد: »پس ب  ادیالمه فر -

 که چقدر عجله دارد. « نی ؟ ببی نیبداد: »می برد، ادامهرا باال می

انجمن در   تیبه عضو را    تیخواهم ژولتازه اول کار است. من می  نیدبلن گفت: »عجله نکن. ا  مادام-

 را انجام دهد. « ییمراسم ابتدا دیآورم. ابتدا با

او را    یبایی زمن، چرا من متوجه او نشده بودم؟ چرا قبالً چهره   ت؟ چرای ؟ ژول ی گفت: »ک  یفالو-

و    دیرا پرس  نیا  ؟ «یدار  یشد. »چه مهارت کیزد و به من نزدبا خودش حرف می  رلبیبودم؟ « ز ده یند

 ؟ « یی ما همجنسگرای ه یبق ؟ مثلی[ هستخواه ی]آزاد نی برتیای بر لبانم زد. »تو هم لبوسه 

 و آلت من گذاشت.   نهیس  یهرزه دستانش را رو دختر ، ایمقدمه  چ یبدون ه و

 . « یمشروع کن  دیکرد، گفت: »پس بگذارمی  یکه شلوارم را کنده بود و باسنم را بررس  ولمار-

 بوسد؟ « را می  تی که ولمار چگونه ژول  ینیبگفت: »دلبن، می  زابتی ال-

را به    عتی ساخته شده تا طب  نی ا  ی ار براکه ولمار در کارش استاد است. ولم  یدانگفت: »می   المه -

 هرزه هم مقعد دوست دارد و هم واژن. «   نیچالش بکشد. ا

 کار ساخته شده است. «   نی هم یجنده برا  نیکه ا ست ین  یادامه داد: »شک او

  . دیلحظه صبر کن  کیلحظه...   کیها،  خواست دوباره نظم را برقرار کند، گفت: »خانم که می   دلبن-

 « باید بر اساس قوانین جلو برویم. 

 تانیهاز، لباس یعز  م؟ دوستانیام! چرا صبر کننفس نفس زد و گفت: »خب، زود باش! من آماده   المه-

 - دیآوررا در 
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بود، شروع به لمس    ی گریاز د   باتری جوان که هر کدام زکه شش دختر    دی دیدد، می یاگر آنجا بود   و

را به   گریکدیکردند  می   یو سع   کردندرا نوازش می   گریکدیی  های برهنه کردند.... بدن  گریدکیکردن  

 ها برافروخته کنند. انواع روش 

موجودات تا مغز    نیی انحو اجرا شد. همه   نیکه مادام داده بود، مراسم به بهتر  یبه خاطر دستورات

آزاد  قوان  خواه یاستخوان  اجرا می  دیبا  نی هستند. طبق  را  اساس سن مراسم  البر    ن یاول   زابتیکردند. 

از ا  یهای وجودم را بررس ی قسمت همه   بایبود که جلو آمد. دختر کوچک ز   یکس با    نکهی کرد و بعد 

من و بعد از   دنیرا به آلت من چسباند و شروع کرد به مال  بدنم را پوشاند، آرام آرام آلتش  شیهابوسه 

  ی شتر یهای او دقت ب بود: کار  یبعد از او نوبت فالو   . میکرد   دنیهر دو با هم شروع به لرز   قهیچند دق

 بلعد.  می  شیاهکشد. ولمار مرا با بوسه تخت دراز می  یشود و رومی  کیداشت. سپس المه نزد 

  . رمیبدن او آرام بگ یی آخر، به سمت دلبن رفتم تا روحمله  نیبعد از ا 

 :میرا ادامه ده  یباز  دییایزد، به نفس زدن افتاده بود؛ صورتش سرخ شده بود. گفت: »بجلق می   دلبن

تواند با شما انجام دهد. که بخواهد می  یهرکار  تی ژول  . دیمبل دراز بکش  یحاال نوبت شماست که رو 

باشهوس   میتسل او  آنجا  یول  دی های  پ  ییاز  تازه کار است،  او هنوز  را    کنممی  شنهادیکه  او  خودتان 

 « . دیده لی تشک ره یدا کیدور او    نی بعد از ا . دیکن ییراهنما 

او را می   یحال  در- انگشت مقعد  با  از آنجا  ادیدم، فریمالکه  که قرار است    ییزدم: »با کمال میل! 

 ام. «زده جان یکه چقدر ه یدان...نمیزیولمار عز  . م یدرنگ نکن دییاید، بیبده لیتشک ره یاطراف من دا 

انواع و اقسام شراب و غذا   یعال   ییرا یپذ   . می استراحت کرد  یکم   ک ی های درجه  در انتظار ما بود. 

 . میی خود بازگشتگری آزادانه ی افراط  م، بهیگرفت  یدوباره انرژ  نکهی ما آماده کرده بودند. بعد از ا  یبرا

زوج انتخاب کردند. دلبن   کی خود  یدبلن، المه و ولمار هر کدام برا . میشو  می قرار شد به سه زوج تقس

 یها، براهم به دست ولمار افتاد. هر کدام از زوج   یرا انتخاب کرد. فالو   زابتیال   زیکرد. المه ن  مرا انتخاب

انجام    ییهاتواند تصور کند که ما چه کارخواننده نمی  یکردند. به راستتالش می   گریکد یهای  ارضا هوس 

را به ظهور    التمانیتمام تخ   . میبود   گر یکدی آه چقدر بدن المه لذت بخش بود! هر دو مشتاق بدن    . میداد

ترین  از جذاب   یک ی  یانیدو ساعت پا  یو برا  میهر شش نفر ما دور هم جمع شد  تدر نهای   . میرساند
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ا لمس  ر  یگریهر کدام بدن د  . مید یغلتهم می  یی ما روهمه  . میممکن را انجام داد  یهای گروه ی اشیع

 ز یانگآنقدر هوس  یاشیع  نیکرد. انوازش می  را یگر یزد و دستان هرکدام از ما بدن دمی  سیکرد، لمی

 نه.  ایرخ داده است   یهای زشت اتفاق  نیچن  یاخانهفاحشه چ یتا به حال در ه ایدانم آبود که نمی 

دختران تازه   یبود که باکرگ  نی از ذکر آن غافل شوم ا  دیزده کرد و نباکه مرا شگفت   یی مهمنکته 

 داشت.  یادیز  تیوارد اهم

ها در آنجاست. ما  داد: »شرف آن  ح یموضوع سؤال کردم، دلبن به من توض  ن یاز او در مورد ا   ی وقت-

م؟  ی ها را خراب کنچرا آن  م، امایکندختران سرگرم می  نیخودمان را با ا   می خواهکه می  یق یبه هر طر

 ماواقع  در  بشود؟ نه،    لی دارند به نفرت تبد   نجایکه در ا  یکه خاطرات خوش  میبشو   نیباعث ا   دیبا  چرا

توان در  را می   لتیاندک فض  نی ا  . میانداز دوستان خود را به خطر نمی   م، هرگزیهرچقدر هم فاسد باش 

 کرد. « دایما پ

دهم. در واقع، من آن دختر جذاب را دوست  می  ح یا به او ترجمتوجه شد که من المه ر  یبه زود  دلبن

باعث    نیبود، هم  رکینهایت کمتر از دلبن زکه او بی   ییها کنم. اما از آنجاتوانستم او را رداشتم. نمی 

 به سمت دبلن بازگردم.  شهیشد که من هممی

از دختران    یکی  یبرداشتن باکرگ  یرسد که برابه من گفت: »به نظر می  یروز   یدلبن تکرار نشدن-

  ن ی گرفته است که ا  میشک ندارم که المه قبالً تصم  ؟ منیشوق دار   یلیخودت خ  یبرداشتن باکرگ  ای

  ارد ند  یخطر  چ یاو ه  یبرا  یداشته باشد؟ برداشتن باکرگ  دیترد  دیشما فراهم کند. چرا با  یلذت را برا

از    شهیهم   یبرا  ، یخود را از دست بده  یکه باکرگ  یت، زمانیان متنفر است. اما تو ژولچرا که از مرد

  ، یانجام بده  ی کار  یفکرشد. پس فکر کن و به من باور داشته باش: اگر از سر بی   یازدواج محروم خواه 

من توجه کن،    بهی من،  حال فرشته  نیرخ دهد. با ا  یانتظار  رقابلیهای غی است اتفاقات و بدبخت  ممکن

تو    یهای نفسانی خواسته ها کن، به سمت من برگرد و من همه پرستم، المه را ر که من تو را می   یدانمی

تا خودم    یانتخاب کن  یخواههای صومعه، هرکه را میاست در میان بچه  یرا ارضا خواهم کرد. فقط کاف

باکرگ تا  کنم  بردار ی کمک  را  مطمیاش  هزم....  دانهیئنا  خواهد  چ  . شتهایی  همه  من  نترس،  را    زی اما 

  ی آن را برا  دیخواهراز بزرگ است؛ اگر می   کیدهم،  کار را انجام می   نیچگونه ا   نکه یدهم. امی   بیترت 
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با المه صحبت    گریلحظه، د  نیکه از ا  یو سوگند بخور  یاعتماد مرا جلب کن  دیشما فاش کنم، ابتدا با

 انتقام خواهم گرفت. با تمام قدرت. «  کهمطمئن باش  یببر  نیکرد. و اگر اعتماد مرا از ب دینخواه

توافق با او درنگ نکردم. به عالوه، آنقدر مشتاق    یموجود جادوگر عالقه داشتم که برا نی آنقدر به ا

 ردم.  ها ککه دلبن به من قول داده بود، شدم که المه را ر  یلذت دنیچش

انتخابت را   ایقرار داد. »آ  شیفاصله او مرا مورد آزما  نیخب. « در ا  اریماه بعد گفت: »بس کیدلبن  -

 باشد؟ «  دیبا یکس ؟ چهیکرد

 من لورت است. « »انتخاب-

زاشی جوان  همهی اش، سرزندگ روشن   یبای...چهره  برانگدرباره   زیچ  اش،  مرا  ملتهب ختیاش  ...مرا 

  س ی دورتر از پار  لومتریک  200اش  سالخورده   ینداشت و عمو   یمحافظ  چ یاو ه  نکهیمهمتر اکرد. از همه  

 کرد.  می  یزندگ

مراسم درام، دلبن مرا به اتاق کارش    نیی ادر آستانه  . میکرد  نیی روز مخصوص تع  کی مراسم    یبرا

 فرا خواند تا شب را در آغوش او بگذرانم. 

شده   فتهیفرزندم. قلبت که توسط ذهنت فر  یبرو  شیپ  ادیی زترسم که مبادا با عجلهاو گفت: »می -

ن دهند. به مهنوز تو را آزار می  یهای خرافافسانه  نیاست. ا  ده ینرس ازیی مورد ناست، هنوز به مرحله 

 ، یبرسان  خود  یرا به حد نهای  یشرمبی   یبتوان  نده یمن توجه کن و تالش کن تا در آ  ت، بهیگوش کن ژول 

  ن ی از ا  یو چنان دژ مستحکم  یخود را بر دوش بکش   یتوانست تا آزاد   یخواه   نگونهیمانند من. ا  درست

باشند    یاصول، هرچقدر هم که افراط  نیای وارد کند. پس به انتواند به تو صدمه  یکه کس  یاصول بساز

 کن.   هیتک

واقع   ل ی»تخ  خطا همه   یعلت  بزرگتری  ماست.  ا   نیهای  اخطا   نیمنبع  در  برا  نیها  ما  که    ی است 

ها در خارج، در  که آن  میکنما گمان می  . میکنفرض می  یخود، وجود مستقل و خارج  یادراکات درون

برا  ین یالم عع   ک ی که به عنوان    یادراکات  ی برا  د، منیمتوجه سخنان من بشو   نکه یا   یحضور دارند. 

م درک   ستقلموجود  برابر  میدر  ظاهر  ندارند،  شوند،  کننده  واقعیت  انتزاعولی  کار   یاصطالح  به  را 
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اشمی از  اما  رو   یائ یبرم.  و  دارند  وجود  خارج  در  واقعاً  می درک   یکه  تأثیر  عنوان  کننده  به  گذارند، 

دو را با هم خلط کند، دچار    نیا   یمهم است و اگر کس   اریدو بس  نیکنم. دانستن تفاوت ا می   ادی  یانضمام

بمی   یادیز  اریهای بسخطا در  نقطه  انقطه  ا ی  نهایتیشود.  در هندسه ضرور  آلده یی  به   یکه  است، 

 تعلق دارند.   یی انضمامبه طبقه  زین یتعلق دارد؛ اجسام ماد  یهای انتزاعی وجود قه طب

تفاوت دارد. ادراک    گریهر کدام با ادراکات د  زی است. خود ادراکات ن  زی»ادراکات ما از خود ما متما

بنابراین  دو شئ، با ادراک ما از ادراکاتمان تفاوت دارند.  نیادراک ما از ارتباط ب با ، یشئ واقع کیما از 

کنند ها فکر میباید توجه کرد که بسیاری از این تعصبات دوران کودکی، فقط انتزاع هستند ولی انسان

انجام آن می  از  برای همین  اینکه در عالم خارج واقعیت دارند و  توهمات  ترسند. ولی  ها چیزی جز 

 نیستند. 

  چ یه  عت، بدونی طب  یذات   ی ابد  نی و قوان  کندخودش را اداره می  زم، جهانی ن ادامه داد: »عزمادام دلب

م،  یخواهو هرآنچه می  میدانی آنچه هست و هر آنچه میهمه   دیتول  یه، برایمحرک اول  ای  هیعلت اول

  ت خودش حرک  شهیکه هم یزیچ یچرا برا  :دهدمی ح یرا توض زیماده همه چ  یاست؛ حرکت دائم  یکاف

که او را حرکت دهد؟ از نظر من، مطلق وجود ندارد بلکه عکس   می داشته باش  ازیرا ن یکس دیکند، بامی

  . میآن علت بتراش یکه برا ستین ازیم، نیفهمرا نمی  یزیآن وجود دارد. اگر علت چ 

ها اصول ن آشود که  کند و موجب میمی   شهیها ردر انسان  ی»مطمئناً تعصبات و خرافات از کودک

وجود    یچه تفاوت   واناتی ح  ریانسان و سا  نیخواهم بدانم که بخود را بر اساس آن بنا کنند. اما می   یزندگ

 بالند؟  به خود می نقدریها اکه انسان ستیچ واناتیها نسبت به حانسان  یدارد؟ برتر

زم، ی دوست عز  یت، ای ژول  ی پرشور ادامه داد: »ا  ی تمام و اعتقاد  یبا انرژ  ریگدان سخت منطق   ن یا

ب  . می و درون ندار   رونیب  . میشومی   م، معدومیریممی  ینداشته باش که وقت   شک از    . م رویمی  نیکامالً 

انسان چرا قطع می  اتیی حکه سرنوشت رشته   یزمان بی   کی جز    یزیکند، جسم  جان تکه گوشت 

که   یماد  یحرکت و این  تواند به حرکت خودش ادامه دهد،  نمی   گریمرگ، جسم انسان د  مانز  . ستین

از   ی زیشود. واقعاً چه چعلت، او کامالً معدوم می نی و به هم   ، متوقف می شودبخش او بوده است اتیح
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طبساده   ن یا و  کنی ع یتر  باور  که  دارد  وجود  چ   م یتر  چه  و  است؟  شده  تمام  است،  مرده    ی ز یمرده 

 زنده است؟ «  رد، هنوزیممی  یانسان یوقت  میناست که باور ک نی تر از اه مسخر

با    یوجه اشتراک  چ یو ه  یاست فاقد امتداد، فاسد نشدن  ی»به من آموختند که روح جوهر  :گفتم-

 ماده ندارد. «

ا  معلم-   ا یاست، پس به من بگو که چگونه روح تو خودش را به دن  نطوری من فوراً پاسخ داد: »اگر 

  ی در راستا  هان ی ی اشود؟ همهمی   ریکند؟ چگونه پشود؟ چگونه رشد می آورد؟ از کجا به بدن وارد میمی

 دهد؟ « را انجام می هانکار ی تکامل بدنت است و روح چگونه ا

 ها ز یچ  نیکه ما از ا  دیی دارند، بگو  ینکسایها که تصورات  از احمق   یشماری شما مثل تعداد ب  دی»شا

باشد،   زی مشکالت اسرارآم  نیی اراز است؛ اما نادانان که وجود دارند. اگر همه  هان ی م؛ ای ندار  یاطالع 

  جه ینت نیا  بهتوانند هایی دارد؟ چگونه میی ژگ یو نی توانند حکم کنند که روح چنها چگونه می پس آن

 ی برا  ایماند؟ آمی  یکه بعد از مرگ باق  ندیتوانند بگودر بدن وجود دارد؟ چگونه می   یبرسند که روح

چه    دیید، بگو یرا که به آن اعتقاد دار   یز یکه حداقل چ  ستین  د، الزمیکن  دیی تأ  ایرا باور    یز یچ  نکهیا

تواند شما  است، چگونه می   رازآلودو    دیفهمو نه می   دینیبنه می   ست؟ آنچهیهایی دارد و شامل چی ژگیو

 را به وجود داشتن خودش مجاب کند؟ «

چه    ست؟ اگریها آرامش بخش نمستضعفان و بدبخت   یروح برا  یتعصب جاودانگ  نیا   ایگفتم: »اما آ -

ن  ایتوهم است، آ که انسان    ستینعمت ن  کی   نی ا  ایست؟ آیکننده نخوشحال   ایست، آیآرامش بخش 

از او    ایرا که دن  یدر بهشت سعادت   یجان سالم به در ببرد و روز  شیهابت یبتواند با باور به آن، از مص

 سلب کرده بود بچشد؟ « 

ا   ادامه از  من  شد؟  خواهد  چه  من  سرنوشت  »اما  محض   ی کیتار   ، یک یتار   ن یدادم:  عدم  و  مطلق 

 ترسم. « می

ی گوشت کوچک که هنوز  توده   کی ؟  ی که قبل از تولد چه بود  نم ی»بگوبب  :دیآن زن باهوش پرس -

  یی خامشد. به ماده   دی خواه   لیماده تبد  ینکرده بود. خب، شما دوباره به همان توده   دایپ  یفرم خاص
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 های ند یافتد که فرآاتفاق می  یزمان   نیا  رند، ویگاز آن شکل می  دیکه موجودات جد  دیشومی   لی تبد

  ن ی دروغی  ه ینس   نیا   یشود در ازاحاضر می   نیزم  یبر رو   یآن را به وجود آورده باشند. و چه کس  ی عیطب

کند؟    ی خود را قربان  یهای امروزی لذت درد را تجربه نخواهد کرد، همه  گریگر، دید   ییدر جا  یکه روز

  گر ید  ایدر آن دن  ییگوشد؟ مگر نمی معامله را انجام دهد چه می  نی توانست ااگر می   نمیو حاال بگو بب

کشد؟ درد می   ایدارد؟ آ   ی حس، بعد از مرگ چه حسحرکت و بی بی   ی کند؟ حاال موجوددرد را حس نمی 

  ی درد و رنج   چ یه  گریو عدم د  میشو بعد از مرگ ما عدم می   . یگویاست که تو می   یز یهمان چ  نی ر، ایخ

به نام خدا وجود ندارد. بعد از مرگ که سهل است،    یزیکه چ  میرا هم بگو   نی و بگذار اکند.  تجربه نمی 

  ی است که از دوران کودک  یمفهوم ساختگ  کیخدا    نینبوده است. ا  یزیچ  چ یقبل از وجود ما هم ه

  د ینبا   چوقتیاست و بدان که ه  ریسزاوار تحق  بی و غر   بیمفهوم عج   نیجاهالن است. اگیر    بانیگر

هست    ییکند خدا است که بشر گمان می  نی ها، ایاز بدبخت  یاریمنشأ بس  . یکن   سته خودت را به او واب

 یذهن  نیتمر  یاست و با کم یمفهوم ساختگ کیدانند که خدا جاهالن نمی  ن ی ا یتا به او کمک کند ول 

  ی تا جا   دیبر زبان آورد. با  نهی جز با نفرت و ک  دیاز ذهن پاک کرد. نام او را نبا   یتوان آن را به کلمی

شود و جهان از  اش خشک میشه یتر ر ع یسر  نگونهیکرد. ا  نی او توه  یاهب ساختگبه او و به مذ  کنمم

 دست او راحت خواهد شد. 

ممکن یژول  ی»ا انسان   ت،  دشمن  مرا  تو  بداناست  و  معامله  ن یچن   یول   یها  است  پوچ  واقعاً  هایی 

کودک دوران  ا  یمحصول  بی   نیاست.  ب  یمعناصول  ذهنت  از  اصل  رونیرا  می  یکن.  با    دینبا  دگویکه 

است.    هوده یواقعاً پوچ و ب  یدهب  انجام  ، یبا تو انجام ده  یکس  ی را که خودت دوست ندار  ی کار  گرانید

لذت بردن خود    عتیطب  یدستور اصل  رایکند، زمی  هی توص  عتی است که طب  یزی برعکس چ  قاًی ن دقیا

که ممکن است    ییخود تا جا  یکنون  ی که از زندگ  دگویبه ما می  عتیطب  . گرید  یاست، بدون توجه به کس

  ن یاست که من لذت ببرم. حال اگر ا   ن ینه، مهم ا  ا ی نندیبصدمه می   گرانیکه د  ستیمهم ن  . دیلذت ببر 

 .« میانجام بده  می که دوست دار  یتوان هرکارکه می  دید  دیخواه  د، آنگاهیکن  لیها را به عمل تبد ه ینظر

های او  و خودم را در آغوش او انداختم. به خاطر آموزش   دیسخنان هوش از سرم پر   نی به خاطر ا

 واقعاً سپاسگزارم. 
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وجود    . ستمین  ونیمد  یدلبن محبوبم، به خود زندگ  یا  ونمی که به تو مد  یزدم: »آنقدر  ادیفر  من-

  ستن یز   ، ارزشمیشو بار حماقت و دروغ له می  ریز  یوقت  یزندگ  ایداشتن بدون فلسفه به چه معناست؟ آ

به    زخورم که هرگسوگند می   شه یهم  ی تو را دارم و برا  اقتیکنم ل ...باالخره احساس می ایدارد؟ پس ب

کنم. به من دستور بده، اطاعت می   . برنگردم  ، یانتهای خود از وجودم زدودکه تو با لطف بی   یتوهمات

با من انجام بده    یخواهسپارم؛ هرچه میکن؛ خودم را به تو می   تیهدا   یهای مرا به سمت خوشبختقدم

 «  . یانداشته تیاز ژول  ترع یتر و مطسرسخت  یمطمئن باش که هرگز شاگرد نیو از ا 

مانند ما    ی گریشخص د  مینیبکه می   یاز احساسات زمان  ی اریشد. بس  ره یبه من خ   یدلبن با خوشحال 

ی او  و شانه  نهیهایی را که بر سشوند. دلبن تمام بوسه ه می برافروخت  شتریهمان احساسات را دارد، ب

شرم. ی کوچک هرزه و بی فاحشه   کیشوم،  هرزه می  یگفت من هم مثل او دخترزدم، به من پس داد. می

آلتش گذاشتم و آتش احساسات با چراغ فروزان فلسفه شعله ور شد و دستم شروع به    یدستم را رو

 حرکت کردن کرد. 

 پس  ، یات را از دست بده ی تا باکرگ  یدار   یادیز   اقیکه اشت  ییبمان؛ از آنجا  نجایگفت: »هم   دلبن-

 من تو را ارضا خواهم کرد. «

آورد   رونیرا وارد آلت من کرد. انگشتش را ب  ع، انگشتشیسر   یشهوت شده بودم و او با حرکت  مست

 ن ی از ا یهای ناشکنند. اما درد فیوصتوانند آنچه را که من تحمل کردم تو دوباره فرو کرد. کلمات نمی 

  کارش سرعت و قدرت    ری ناپذ  یشد. دلبن خستگ   لی ها تبد ترین لذتن یریبه ش  یعمل وحشتناک به زود

 کرد.  شتریرا ب

 سوزم.«باش. شهوت مرا فرا گرفته است. دارم می   عیکار را بکن، سر   نیباش، تو هم هم  عی»سر   :گفت-

  ی زن  چ ی! هییبایز   رییشدم. عجب تغ   لی عاشق تبد  نی معشوق دلسوخته، بالفاصله به پرشورتر  کی   از

 ارضا شد. با انگشتان کوچک من.   یاپیلذت شهوت را بچشد. ده بار پ نی از ا شیتواند بنمی 

های فرد هوش و آموزه  کیکه هر چه  ستیدرست ن نی ا ایبخش روح من! آ یشاد یبه او گفتم: »ا-

 شود؟ « مجهزتر می یداشته باشد، به امکانات شهوتران یشتریب
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»ب   دلبن- داد:  هم   نی هم  دیتردی پاسخ  باهوش،  و  گو  بذله  و  شاد  فرد  های  لذت  یبرا  شهیاست. 

 «تر است. مناسب  خواهانهیآزاد

تر  ی به شهوت  نگونهیخود را حفظ کنند چرا که ا  ظرأفت  دیادامه دادم: »من معتقدم که اندام با  من-

 کنند. «شدن کمک می 

 کند. «را بهتر منعکس می  اءیتر باشد، اشیقلیص نهی هرچه آ . ستین ید یهم ترد  نی»در ا  :گفت-

 یباکرگ  دیکردم که با  یادآور یبه او    . میخسته شد  ادیز   یما به خاطر شهوت ران  یدو  ت، هرنهای  در

   . میلورت را بردار 

همه به   یوقت  . میدهرا انجام می  نکاریامشب ا  نیام. هماو پاسخ داد: »اصالً آن را فراموش نکرده -

را به من بسپار؛ اکنون شما اسرار   هیبق . دییآمی  رونیب تانیهاو ولمار از اتاق  ی خوابگاه رفتند، تو و فالو 

 های ز یباش. چ   ت، استوار ی جسور باش، محکم باش ژول  . شویددیگر یکی از ما حساب می   . دیدانما را می 

 آورد. «  یتجربه کردن بدست خواه  یبرا  یاالعاده فوق 

رده است  فرار ک  دیاز شاگردان جد  یکیکه    دمی شن  یاجازه گرفتم تا به اتاقم برگردم. اما وقت  او  از

 بود.   دم؛ لورتیتعجب کردم. اسمش را پرس

خواستم...فکر کردن به او بود که می   یلورت. « سپس با خودم گفتم: »او کس  یوا  یزدم: »ا  ادیفر-

 بوده است؟ «  هوده یب هانکار یی اهمه  یعنیکند... می  یهم مرا شهوت

اتاق دلبن رفتم تا به او اطالع دهم   به  عاًیدانست. سرنمی   یزیچ  چکسیه  ی پرس و جو کردم ول   یکم

. آه، زمان چقدر  شتمبه او قبل از ساعت مقرر ندا  دن یرس  یبرا  یراه  چ ی. من هبوددرب او بسته    ی ول

  ده قبل از من وارد اتاق دلبن ش  یشنوم. ولمار و فالوزنگ ساعت را می   یگذرد! باالخره صداکند می

 بودند. 

  ک ی  یکه فالو  ی ساله است. در حال کی و  ستیکه ولمار ب  می کن یادآوری زی ی عز به خواننده  دیبگذار

 دلنواز است.   اریبس کلیشاگرد جوان است و از نظر چهره و ه
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شده. چه   دیرفته است. ناپد  د؟ لورتیسر قولتان بمان  دیخواهدلبن گفتم: »افسوس. چگونه می   به-

 «  م؟ی او کن نی گز یجا می توانرا می  یکس

 شدم:  یعصب  یو سپس کم

لحن   دلبن- است:    اعتماد  ، یاصل دوست  نیت، مهمتر ی خشن گفت: »ژول  ایافه یق  یخونسرد ول  یبا 

با شک به همه   دینبا . یداشته باش یشتریب  یدار شتنیخو   دیبا ، یاز ما باش یک ی  یخواه می  زم، اگریعز

  ی عن یدهم که نتوانم آن را انجام دهم؟  می   یمن به تو قول   ایحاال با خودت فکر کن که آ   . ینگاه کن  زیچ

ی ...به نظر تو من به اندازه یدانمی   رکیکردم مرا باهوش و ز احمقم؟ فکر می   نقدریای من ا فکر کرده 

ساکت باش و ما را    . شششیصومعه قدرت ندارم؟ قدرت آن را ندارم تا سر قولم بمانم؟ ه  ن یدر ا   یکاف

 ای در انتظارت خواهد بود؟  العاده های فوق که تجربهدنبال کن. مگر نگفتم 

و من او را   یکند. ولمار، فالوکند و جلوتر از ما شروع به حرکت میروشن می  یدلبن فانوس کوچک

دهد.  می   یولمار به من دلدار  یترسم ول می  یکم  . مروی به سمت محراب درگذشتگان می  . میکندنبال می

ی که همه   میشده بود   یی بزرگ آورد. حاال وارد محوطه می   نیی نجا بود، پاآ  یرا که باال  یدلبن تخته سنگ

انتهای آنجا،    م؛ دریدهشوند. ادامه میاند، آنجا دفن میکه در صومعه جان خود را از دست داده   یزنان

کردن   یو بعد از ط  میشد. وارد آنجا شد  داریسوراخ بزرگ پد  کیدارد.    یرا برم  یدوباره تخته سنگ

دوستان من! به   یبود. ا  ه شد  نیتزئ  یادیهای زآنجا با شمع  . مید یرس  نیرزمیشانزده پله، به ز  ایپانزده  

دوکروز،   یباستان بود. آقا  انیونانیهای او مانند  کردم...لورت بود. لباس   دایرا در آنجا پ  ینظر شما چه کس

از    یک یتلمه    یآقا  نیا بود. همچنآنج   زیرا برعهده داشت ن  Panthémontساله که نظارت    یس  یمرد

 و شش سال داشت، آنجا حاضر بود.   یبود و فکر کنم حدود س پی خوش ت  اریاستادان صومعه که بس

من   دنیترسد. « او با بوسکرد و گفت: »او می  یها معرف دو مرد رفت و مرا به آن  نیدلبن به سمت ا-

مکان، انجام دادن انواع   نیما از جمع شدن در ای  زه یکن. تنها انگ  گناه، گوشیجوان ب  یادامه داد: »ا

مثل ما    یکس  یوقت  . میها دور باش تا از زنده   مایمکان مردگان آمده   نجا، بهیاست. به ا  تیوحشت و جنا 

مضحک    نیها و قوانبخزد تا از دخالت انسان  نیآزاده، فاسد و شرور است، دوست دارد به اعماق زم 

 ن بماند. «ها در اماآن
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 م؟ « یقرار است چه کن نیرزم یز نی ها! در اآسمان  یکردم: »ا  هیمتأثر شدم و گر یلیخ-

 میدهمی  ادیشما  م؛ بهی آلوده کن تی چشمان شما، خودمان را به جنا یگفت: »قرار است جلو دلبن-

ام اعتمادم به تو اشتباه بود؟ به همکارانم گفته   یعنی؟  یکننترس. احساس ضعف می   . دیکن  دیکه از ما تقل

 به شما اعتماد کرد. « توانکه می

از ترس   یلرزش  چ ید، هیانجام ده  یخورم هر کارمی  د؟ قسمیپاسخ دادم: »هنوز شک دار   یانرژ با-

 شود. « نمی  جادیدر من ا

 و با انگشتم آلت او را نوازش کردم.    دمیفوراً او را بوس و

از آن لذت ببرد، به شما   تواندزن می   کیدو لذت بزرگ را که    یبه تازگ  ت، مای اعالم کرد: »ژول  مادام-

به شما داده   یشتریدو لذت ب  نی از ا  کیکدام    دیی و به من بگو  دیباش  ح یصر  دیبا  م؛ حاالیاعطا کرده 

 است. « 

 رم یبگ  میتوانم تصمدادند که نمی   یخانم، هر کدام به من چنان لذت  میگفتم: »راستش را بگو  من-

توانم می   ی است که به سخت  یکننده و شهوان ج یدهد. احساساتم آنقدر گبه من لذت می  شتریب  ک یکدام  

 تر بود. « کنم کدام لذتبخش  نیی تع

فرصت را خواهد داشت    نیا   یداشتن دوست   تیژول   . می گفت: »پس بهتر است دوباره امتحان کن  تلمه-

 از آن به ما کمک کند. « یترق یکند و با شرح دق یتا احساساتش را دوباره بررس

 « . رمیبگ میتوانم تصم را انجام دهم، مطمئناً می  نکاریاگر دوباره ا »با کمال میل.  :گفتم-

اشت   مادام- آنقدر شور و  واقعاً  نه؟  ی فاحشه   نی باتریز  می تواندارد که می   اقیگفت: »جذاب است، 

 « . می کن جادیم، ایاساخته  ریهای اخرا که در دهه  یکوچک

 ر است. « تبه شما خواهم گفت که کدام لذت بخش نی کند. بعد از امرا مست می  »شهوت-

فشرد و را می  میهانهیقدم شد. شروع کرد به لمس کردن بدن من. س شی بود که پ یکس نی اول تلمه

را وارد مقعدم    انگشتش  ، یمعطل  چ یشود. سپس بدون ه  سیبعد از آن انگشتش را به دهانم فرو کرد تا خ
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  نی ا  ززد. بعد ا  سیلتم را لآ  یبار فرو کردن، به خلسه رفتم. دلبن جلو آمد و کم  نیکرد و بعد از چند 

 به دوباره    ع، مرایسر  یانگیز فرو کرد و با حرکات دوتا از انگشتان دست راستش را به آن محراب شهوت

نبود و نمی اوج رساند.   برای همین آقای  اما هنوز هم کافی   جلو آمد.   دوکروزتوانستم تصمیم بگیرم 

آلتش را بیرون کشید و آن را بین آلت من گذاشت. بعد از اینکه کمی با آلتش، واژن مرا مالید، با حرکتی 

به پشت من رفت و شروع کرد به لیسیدن   تلمهسریع، آن را وارد محراب من کرد. در همین حال آقای 

مقعدم کرد. مرا بلند  مقعدم. کمی که خیس شد، آلتش را بیرون آورد و بدون هیچ اخطاری، آن را وارد 

گایید. این کار به من کمک کرد که  ها گیر کرده بودم. یکی از جلو و یکی از عقب مرا می کردند. بین آن

ی در حالی فالو زند و  را لیس می   ولمارتصمیم بهتری بگیرم. متوجه شدم در همین حال، مادام دارد آلت  

هم پشت من از آب سفید    و  هم جلو  ، ند ثانیه بعدخورد. چرا می   ولمارزند، آلت  که برای خودش جلق می 

 خیس شده بود. 

 و بعد از آن از من سؤال کردند.   دیبه اتمام رس  تهم در نهای  شیآزما  نیا

کنم که از مقعد لذت  می   د ییصادقانه پاسخ دهم، تأ  دیکه با   ییقلبم، از آنجا  یدلبن را پاسخ دادم: »ا -

تر بود و همانطور که ن یری ش اریکه از مقعدم بدست آوردم بس یبردم تا از واژن. احساس یشتریب اریبس

 بردم. «  یشتریکه از پشت لذت ب مگویبه شما قول دادم، صادقانه می

 . یانجمن واقعاً مناسب   نی ا  یو برا   یهست  یی من. تو دختر باشکوه ببوس فرشته   ا، مرایمادام گفت: »ب-

خاطر که به  یدل و کم جراتهای ساده به حال آن آدم  یادامه داد: »وا  اقیبا اشت« او    . ستین  یآه، شک

هرگز   هان یر، ایرا ندارند. موجودات فق  یواقع  ییانجام ماجراجو  التشان، جرأتیضعف قابل توجه در تخ 

 « 1ها پاداش نخواهد داد! ونوس نخواهند بود و هرگز الهه سافو به آن یشدن برا  یقربان قیال

 من ساکت دراز بکش«  شیپ . ایب نجایلورت، خوب است. به ا »آه -

 
 ل ی ها تقلخودتان را در حد فاحشه  د،یو تنبل هست  خواهیکه آزاد  یموجودات  نیتریساد: مهربان و دوست داشتن  ادداشتی  . 1

تنها راه  دهیی. گادیده از مقعد،  ادیرا بچش  یلذت واقع  دیتوانیاست که م  یشدن  برا   نی. دوستان خوب من،   ی تنها راه 
مشت احمق و حسود    کی  کنند،ی لذت محروم م  نیکه شما را از ا  یسانکه ک  دیداشته باش  ادیاست. به    شرفتیو پ  یسرگرم

و   کندینم دیشما را تهد یماریب چ یکه ه دیراه است و مطمئن باش نیترکه امن  دیی. از مقعد بگادیریمرا بپذ حتیهستند. نص
 است. ترنیریکه هزاران برابر ش دیچشمی را  یلذت نگونهیا
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خشم او قرار گرفت.   رد، مورد ی از آنکه مورد لطف دلبن قرار بگ  شیشدم که لورت کوچک ب  متوجه

 انداخت.  گرفت و با ناخن پوستش را خش می می شگونیدلبن بدن لورت را ن

گرفت. می   شگونیاو را ن  سیتور یتلمه کل  یو آقا  دییگاحال دوکروز دلبن را از مقعد می   نی در هم-

نهای  در  کاف»زد:    ادیفر  تدلبن  بینیبنش  دییایاست...ب  یبسه،  کن  یکم  دییایم،   های زی...چمیصحبت 

اوقات بحث کردن    یکرد. گاه  لیو تحل  هیتجز  دیبا  زیها را نتجربه کردن وجود دارد، آن   یبرا   یشتریب

است    د، ممکنیخود رس  یبه حد توان جسم   یکس  یاست؛ و وقت   ندی ی عمل کردن خوشابه همان اندازه 

  ی ترس خودت را آرام کن؛ هنوز می   تیژول   . میده  لی تشک  ره یدا   کی  دییایاز عقل خود سوء استفاده کند. ب

  ن ی برت یل   کیشما. به قول    یم از قربانه نیکه به قول خود وفا نکنم؟ « او با اشاره به لورت ادامه داد: »ا

  ی کنم براکه صحبت می  یخواهم در حال د، مییکن  ک ی تلمه و دوکروز، خودتان را به من نزد  . دیاعتماد کن

 شما جلق بزنم. « 

ی به اندازه   زیچ  چ یاز ه  ایبود: »در دن  کنم«آمد »اعالم می  رونیدلبن که از زبانش ب  یبعد  کلمات-

که    ییهاو آموزه  دیعقا یهدف القا  . کنمتعجب نمی  دشوکه معموالً به دختران داده می   یآموزش اخالق

به من    تواندمی   یکس  ایما را خفه کند. آ  زگانیدوش  ی عیطب   هایزه یاست که تمام انگ  ن یدهند، اها می آن

زیبگو صم  رای د،  که    خواهممی  مانهیمن  خوش   کیبدانم،  و  عاقل  فازن  چه  جامعه    یبرا   یاده یرفتار 

چ  تواندمی باشد؟ چه  فض  دتریپل  یزیداشته  فض  لت یاز  دارد؟  خوارتر    لتیوجود  را  زنان  روز  به  روز 

 های من گوش کنید. بنابراین به آموزه کند. می

به   هاکمک متقابل و دادن تمام لذت   یبرا  ایخلق کرده است؟ آ  یچه هدف  یانسان را برا   عتی»طب

 ؟ اگر ندستی چقاًیها دقخواهم بپرسم که آن ها، میقراردادآه،    ، یاجتماع  هایست؟ قرارداد ین  گریکدی

  د یدر مالء عام با  ایملت در خانه و    ک یاست که افراد    ی اصطالح در مورد نوع رفتار  نیاشتباه نکنم، ا 

 ی و لذت فرد   یبر شاد  ی مبتن  دیها باقرارداد   نیکرد که ا  دیانجام دهند. اکنون مطمئناً موافقت خواه 

ها در قرارداد   نیارزش است. اگر ابه ارمغان آورد، واقعاً بی  یزیچ  نیانسان چن  یباشد. اگر نتواند برا

لذت  با  فردتضاد  با  کیباشد،    یهای  روشنفکر  کار    دیملت  به  دست  مستقبالفاصله  تا    ن یا   ماًیشود 

ا قرارداد  باد آن کمک نمی   ی ها به رفاه عمومقرارداد  ن یها را اصالح کند؛ آشکار است که  کنند. زنده 
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  لت ینهند! فضکنند، ارج میعمل می   عتشانیکه بر اساس طب  یبه دختران جوان  تیکه در جاهل  یمردم

  ار یو خودش را در اخت  رداز خودش بگذ  شتریو افراط است. هر چه بی  رواده یتنها در ز،  دختر    کی   یواقع

 یی هموطنانش نقش بسزا  یتواند در شادمی  نگونهی خواهد شد و ا  تری بگذارد، دوست داشتن  گرانید

بربر   ز ی چ  گریشوند و د می   یکه به واژن زنان راض   یفیهای کثداشته باشد. آن شوهران، در واقع آن 

هستند.    کی خواهند،  نمی   یشتریب جاهل  احمق  اص  کی مشت  نمی ی دختر  تا   دتوانل،  کند  صبر 

  عاً یتوجه کرده باشد، سر   عتیهای طبه یدهد و اگر به توص  ه یها هدرا که دارد به آن   یزیچ   نی گرانبهاتر

 خواهد گذاشت.   گرانید  اریخودش را در اخت

و از    زدیرکه تعصبات فرو می   دید   دیشود، آنگاه خواه  لی امر روزمره تبد  کی به    ی زیچ  نی»اگر چن 

موجود    کیکه با    یباشد. زمانو زنا جرم نمی  ستی ن  لتیفض  گریکه عفت د  دید  دی، خواه رودمی  نیب

او نزدبه جامعه می  یزند؟ چه ضرراز من سر می  یشوم، چه گناهجذاب روبرو می  به  اگر    ک ی رسانم 

 خودم را با او سرگرم کنم؟ پس خواهم گفت:  دینبا شوم؟ چرا

شوم، و   منداورد، بهره یمرا به ارمغان ب  تیرضا  ی الحظه   توانداز بدنت که می  یآن قسمت  از  کن  »دعا

این بده بستان  است، خودت را سرگرم کن.    ندیخوشا  تیاز بدنم که برا  یهر عضو  با  ، یدار  لی اگر تما

 «کنم. میالهی را با تمام وجودم تایید 

  ش یرا پ  لتیاگر بخواهم راه فض  یهمه سودمند خواهد بود ول  یگذاشتن خودم برا  اریدر اخت   »پس

مردان هم ضرر    یبرا  یدار  شتنیخو   نی خواهم داشت؟ چن  یجدا کنم، چه سود  هیو خودم را از بق  رمیبگ

 ، که جان دارند  یی تا جا  د یبگذارند آن اسپرم لذت بخش، در کمرشان بپوسد؟ با  دیدارد. چرا مردان با

  . دیبنگر  عتیطب  م؟ بهینفر محدود کن  کی خودمان را به    دیآن تالش کنند. چرا ما با   ختن یر  رونیب  در

ها زن را در کنار خودش داشته باشد. ده   دیمرد با  ک ی دارند.    زشیها نفر از خودشان آمبا صد   واناتیح

ابا ده   دیزن با  کی ا  عتیاست که طب  یزیچ  نیها زن و مرد بخوابد.   هایرارداد ق  نیبه ما داده است. 

و    میبرپا دار   یهای گروهی اش یع  دی. چرا نبا هستند  ما  لیی شهوات اصکننده ی ازدواج، محدود مسخره 

 م یها سکس کنساعت   دینبا   م؟ چرای هم جلق بزن  یها براو ساعت   میهم بخز  یها نفر روها و بلکه صدده 

اقسام روش  انواع و  انجام دهو  را  را به چن  عتیم؟ طبیهای فاسده  کرده است. و   وتدع  یز یچ  نیما 
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برابر  نجاستیا می  یکه  زمانحاصل  وگرنه  با    یشود  مبارزه  به  همسران  مادران،  پدران،  برادران،  که 

 شود؟  حاصل می یو برابر  یخواهیادامه دهند، چگونه آزاد  گریکدی

ما وجود    یبرا   یگرید  لیدل  چ یشد که ه  دیو متوجه خواه  دیهای من فکر کنحرف   »به مشکالت 

مردان،    هایی خوش  یساخته شده برا  یاله  ف، مصنوعاتی مخلوقات لط  یدختران، ا  ینداشته است. ا

برا  دیبدان شما  آفر  ک ی  یکه  ه  . داینشده   ده یمرد  ا  پای  یپاشنه   ریز  ، یترس   چ یبدون    نی مغرورتان، 

 یشوهر مانع خوشبخت   ک ی  . دیکشد، به خاک بمالپوچ را که شما را در آغوش خود به بند می  هایوند یپ

میل به هر دو جنس را   عتیکند. طبمی  ن یرا خشمگ عتیکار طب  نی که ا دیاست. خودتان را محدود نکن

که ساخته    یزنان یا  . دیخود افراط کن   ق یدوست دارد شما در تمام عال   عت یداده است. طب  هیبه شما هد 

  چ یه  به  ، یهای انفرادلذت بردن  د؟ آنیکنمحدود می   را  خودتان  د، چرایتا دوست داشته شو  دایشده 

آنجاست   . دیهمزمان با صد بلکه با هزار نفر بخواب دی توانو اگر می دیها کنخورد. خودتان را ر نمی  یدرد

  . دیچشلذت را می  یکه طعم واقع 

برا  اموزمیخواهم به شما بدختران جذاب من، می  یا  »حاال آماده   یهرزگ   یکه چگونه خودتان را 

زنا به   یهای در نظر گرفته شده برا وحشتناک مجازات   ر یخواهم شما را در برابر تصواما ابتدا می   . دیکن

   . برای همین این موضوع را مطرح کردم –  اورمیلرزه در ب

قتل   یرا که برا  یمحصنه همان مجازات   یزنا  یاعالم شد، برا  نیکنستانت  راتور که توسط امپ  یقانون»

دوختند  می  ایسهیآن را در ک  ایسوزاندند،  کرد: مجرم را زنده زنده میمی   زیدر نظر گرفته شده بود، تجو

امی  ایو به در حق   ی، حتشدندمقصر شناخته می  تیجنا   نیانداختند؛ آن زنان بخت برگشته که در 

 نظر در مورد حکم خود را نداشتند.  دیجددرخواست ت

  انیکرده بود. ماژور  د یرا که به زنا گناهکار شناخته شده بود تبع  یاستان، زن  کیاز فرمانداران    یک ی»

ند،  یکرد و مقرر کرد که هر کس او را بب   رونیب  ایتالیکرد، زن را از ا می   یسبک تلق  اریکه مجازات را بس

 تواند او را بکشد.  حکم امپراتور می  به

بود را با مرگ مجازات می  یباستان زن  هایی »دانمارک  ها زن زناکار را با  مغول   . کردندکه زنا کرده 

شد. اما در پا له می   ریز  لی ف  کیتوسط    ن، زناکاریتونک   یکردند. در پادشاه می  میتقس   م یدو نبه    ریشمش
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ن مخصوص که  یماش  کیها زن را داخل  بود: آن   ترمی ها مالهای آن[، روش ی کنون  لندی]تا  امیس  یپادشاه

 دیبع  . دییگاماده طرف است، زن را می   لیف  کیکرد با  که گمان می   لیدادند و فبود قرار می   لیف  هیشب

ها زناکار را در برده است. گول آن لذت می مجازات را اختراع کرده، خودش از    نیکه ا  یکه کس  ستین

  دانست را گناهکار می   اوکردند: اگر  را به شوهر واگذار می   دا، حکمیدر جو   .کردندگل و لجن خفه می 

که از همسرانشان خسته    یشوهران  یبرا  هان ی ی اهمه  کردند، کهفوراً او را در مقابل چشمانش اعدام می 

 راحت بود. و خوب   اریراه بس کیشده بودند، 

  انتیکه اگر متوجه شود همسرش به او خ   دهدرا می  اریاخت  نی به شوهر ا  گر، قانونیهای ددر کشور »

ا  کند.  اعدام  را  او  با دست خودش  است،  به گوت   ن یکرده  مربوط  ارسم  بود.  بهتر  ن یها  و    نی احتماالً 

قعاقالنه  است.    یانون ترین  بشر ساخته  پنهان  یت یجنا  ک یاست که  با  یکه    هم   یپنهان  دیانجام شده، 

   . ردیگرا می  یپنهان  انتیخ  کیانتقام  یخودش با دست خودش در پنهان  نگونهیمجازات شود؛ ا 

ب  نیقوان  هان ی »ا و  برا  ایهوده یپوچ  با طب  یاست که بشر  که   یساخته است. در صورت   عتیمقابله 

مثل خلق    دیتول  یبشر برا  میی ما بگو  یاست. اگر حت  عتیازدواج و داشتن تعهد، در تضاد با قانون طب

و    دیو بند باش  دیقاگر بی   یکند. ولعمل حرام است. چرا که شما را محدود می   ک یشده، آنگاه ازدواج  

است. پس از خودت    لتی فض  یود. پس زنا به نوعشبرابر می   نی مثل چند  دیتول  د، آنگاهیبخواب  یبا هرکس

شوهرانتان،   یبرا   . دیلذت ببر  یمت یبه هر ق  . دیخودتان قائل نشو  یبرا   یحد و مرز   چ یلذت را ببر. ه  تنهای

 دیق  چ یه  . اورندیب  یسکس گروه  یشوهرانتان، دوستان خود را برا  دیبگذار  . دیدوستان خود را آماده کن

ی روابط را  همه   . دیبا زنان بخواب  ز یمردانتان با مردان بخوابند و شما ن  دیبگذار  . دیبندی نداشته باش   و

  ی است که با آن رو  یزی فت چاو شر  یباکرگ  . دیفت را فراموش کنالذت در افراط است. شر  . دیتجربه کن

راه درست    . دیکن  شهیرا پ  یو هرزگ  یعفتاست. بی   نیدروغ  یفت مفهوم اکنند. شرمی   دایشما تسلط پ

خودشان    واناتی از ح  کی  د؟ کدامینیبفت می اشر  عتیطب  یآموزد. در کجابه شما می  عتیاست که طب آن  

کند؟ در نر رابطه برقرار می   ن یماده همزمان با چند   وانی ح  کیکه    دینیبکنند؟ مگر نمی را محدود می 

 است.  یعفتکه هست، بی  یز یفت وجود ندارد و تنها چابه نام شر یزیچ عتیطب
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  ب ی فر  ینباش. برا  یادب و از خود راضنسبت به شوهرت بی   چوقتیی شهوتران! هزنان آزاده   ی»آه، ا

او برنامه  ل  . دیریزی کندادن  های او شو.  هوس   میرا برآورده کن. تسل  شیهااست، خواسته  نیبرتیاگر 

و دختر    اگر خواستار سکس با نوزادان پسر  یاو پاسخ بده حت  هایازیبه ن  . ر یهای او را بپذ تمام هوس 

برآورده   یکه برا  دیجرات سرزنش شما را نخواهد داشت. البته توجه داشته باش  چوقتیه  نگونهی است. ا

 . دیبه او اعتماد کن   دیکه بتوان  دیابیب   یخود زن  یبرا  نیبنابرا   . دیدار  ازیمحرم ن  کیاو، به    هایازیکردن ن

  ی سع   . دیبه او بده   یخوباست. مهمتر از همه، پول    کسانی شما    قی او با عال  قیکه عال   دیابیرا ب  یکس

 تواند از شما جدا شود.  نمی  نگونهیا دیاو را ارضا کن  دیبا . دیاو را به خودتان وابسته کن دیکن

حاملهیعز   »دختران می  یسالمت  یبرا  یباردار  . دینشو  زم،  خراب  را  چهره  است،  کند، مضر 

شوهرتان    دیکن  یشود. سعموجب دلزده شدن شوهر شما می  نیبرد و امی  ن یهای شما را از بت یذابج

  ی از کس   نی ح  نیترین راه است. البته در همو مطمئن   نیبهتر   نیا  . دیعادت ده  یی مقعدرا به رابطه 

  ی باردار   یشوهرتان را برا  . دیبرلذت می  شتریچند برابر ب  نگونهیشما را بمالد. ا  سیتوریکل  ات  دیبخواه

 اند. فوت کرده  مانیزا  نیکه ح دیرا سراغ دار یادیافراد ز دییمثالً بگو  . دیبترسان

فاحشه   . دیهای خود درنگ نکنکه در برآورده کردن لذت  مگویهمراهان من، به شما می  ی»پس ا

  ن ی دارد و به هم  تیخودش اهم یاز آبرو شتریاو ب  یبرا گرانیاست که رفاه د یدوست داشتن یموجود

 زکار ی دختر پره؛  است  عتیهستند. فاحشه فرزند محبوب طب  شیها سزاوار ستا جهت است که فاحشه

 کند. می  نی خشمگ ار عتیطب

و به    مینداشت  یریی پست و حقچهره   گریم، دی بود  ده یدرجه از ظلم رس  نی»آه دوستان، اگر ما به ا

تحق  نکهی ا  یجا را  خطا یکن  ریخودمان  می   مانیهام،  دروازه می دیپرسترا  خوشبخت !  ی همه   یبرا  یی 

 «  . میاز آن عبور کن دیماست: بگذار

زدند. در می   سیآلت او را ل  زین  یزد، ولمار و فالو تلمه و دوکروز جلق می   یکه مادام برا  یحال  در

   . دیلورت رس ینوبت به برداشتن باکرگ حین،  نیهم

به من دادند. لورت وارد صحنه    می عظ  یلدوید  کی داستان من بودم،    نیا   یکه نقش اصل  ییآنجا  از

نسبتاً کوچک قرار دادند و مجبورش کردند تا خم شود. تلمه و دوکروز  ی  ه یچهارپا   کی   یشد. او را رو 
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  یمزدند. کدلبن جلق می   یبرا  یحال ولمار و فالو   نیدست او را گرفته بودند تا تکان نخورد. در هم

که   دمیو د  دمیکش  رونی بزرگ را ب  یلدویرا چرب کردم و با قدرت به واژن لورت فرو کردم. د  لدوید

به من کرد که نشان از تأیید کار    یدوکروز نگاه  نکهیمکث کردم تا ا   یشده است. کم  یاطراف آن خون

و آه و    مردک  فروبار    نیرا چند  لدویشد. د  ادتریی کار اعتماد به نفسم زادامه  یبرا  نی هم  یداشت و برا

 کرده بود.  یهای لورت همه را شهوت ادیفر

و  دیآلتش را به مقعدم مال یها کرد و پشت سر من قرار گرفت. کمحال دوکروز، لورت را ر نیهم در

ها ولمار او را ر نیهم یخواهم برا مکث، آن را فرو کرد. تلمه به دلبن گفت که من کمک می یبعد از کم

 یدر حال  لمهکردم. ترا به واژن لورت فرو می  لدویحال د   نیتلمه جلق بزند. من هم در هم  یکرد تا برا

لورت    قهی ند دقزد. بعد از چمی   یلیگرفت و به باسنش س می   شگونیهای لورت را ن نه یبود، س  ستاده یکه ا

 خورد. تکان می  یبه سخت

 ؟« ی را تحمل کن  فیی خفچند ضربه   یتوان که نمی   یهست   فیضع  نقدریا   یعن یه؟  ی»چ  :دیپرس  دلبن-

 گریبا لکنت گفت: »افسوس...خانم...من د  دیچککه هنوز از واژنش خون می   ایچاره یکوچک ب   دختر-

 « - رمیام...ممکن است بم ده یطاقت ندارم...صدمه د

مراحل را    نیا   تیتر هستند، با موفقکه از تو جوان   یگفت: »نترس احمق، دختران  تیبا عصبان  دلبن-

 داد. «  می گذارند. ما ادامه خواهپشت سر می 

او بخوابد. تلمه آلتش را وارد مقعد او کرد و   یلورت را مجبور کردند رو . دیدراز کش نی زم یرو تلمه

هر دو همزمان از    ای. او را باز کرد تا آلتش را وارد واژن او بکند. چه صحنه  ی حال دوکروز پا  نیدر هم

او را می  ل  سیتور یکل  یولمار دوباره به سمت دلبن برگشت. فالو  . دندییگاهر دو سوراخ  را    س ی دلبن 

  ه ی و شروع به گر   دیچ یپلورت از درد به خود می  . دیمکاو را با زبانش می  ینهی نوک س  زیزد و ولمار نمی

 شده است.  هوشی ب باًیبعد متوجه شدم که تقر یکرد. کم

را   د، اوایارضا نشده   ی پس تا وقت  . مایهنوز ارضا نشده   . دینکن شیها...ردیزد: »ادامه ده  ادیفر دلبن-

 «  . دیها نکنر
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 « . ردیماو دارد می  ی»ول :گفتم-

شود؟ چه  چه می . ردیکند...حاال فرضا هم که بممی  ینقش باز رد؟ داردیمرد؟ مییمداد: »می  پاسخ -

تا ما   نجاستیجنده ا  نی دارد؟ ا  یتی من اهم  یبرا  شتریب  ایفاحشه کمتر    کی  ی کندارد؟ فکر می   یت یاهم

 شود. «  ده ییگا دیرا سرگرم کند. با

ناگهان دوکروز   نکهی لت من تا اآ  دنیشروع کرد به مال  . کارشان ادامه دادند. دلبن مرا فرا خواند  به

 مرده است؟ «  یعن ی  . دینیدختر را بب نی ا  دییایزد: »ب ادیفر

 خورد. تکان نمی   لورت

 . میبکن   دیکار جد   کی  دییایب  . دیا یتا به هوش ب  دی کن  شیهاشده. فعال ر   هوشیگفت: »فقط ب  دوکروز-

و    دیبگا را یاز پشت فالو زیدوکروز ن . سدیحال مقعدم را بل نیدر هم  یمن جلق بزند و فالو یولمار برا

 ولمار جلق بزند. «  یبرا لدویبا د تی ژول

 بعد لورت به هوش آمد.  قهیو همه ارضا شدند. چند دق   میاو را انجام داد شنهادیپ

 ؟ « بکارت مرا دوباره برگردانی  یتوان می  ایزم، آیعز اما » :دمیاز دلبن پرس-

ی بکارتت پارگی پرده دهم که  ماساژ می  یفردا شما را با پماد  . زمی پاسخ داد: »نگران نباش عز  دلبن-

را   نیکرده است. ا یا واژن تو را از مقعد  یتواند بفهمد که کسنمی  چکسیکند. بعد از آن هدرمان می را

 «  . دیرا نخواهد دجهان  گرانیهم بدان که لورت از آن ماست. د

 ؟ « یبا او چه کار کن یخواه »می :دمی تعجب کردم و پرس  من-

هنوز    ایآ  . یهست  یمبتد  یلی! تو هنوز خز یعز  تی های ما بشود. ژولی هرزگ  ی»قرار است قربان  :گفت-

تا به حال انجام    م؟ آنچهی افراط کن  مانیهاشود که ما در کارحاصل می   یفقط وقت  تیکه جنا  یداننمی 

باشد، لذت   شتریعمل ب  کی که هرچه خشونت و وحشت    یداناست. نمی   هیشب  یبه شوخ   شتریب  مایداده 

 شود؟ « می  شتریآن ب

 « -  دیگویکه شما می نیاز ا  یز یتوانم چنمی  زم، منیعز  »راستش-
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شام   یکم  دییایاکنون باما    . یمنتظر بمان  ادیز  ستین  یازین  . دیفهم  یصبر داشته باش. خواه   »پس-

 «  . میبخور

کوچک  اتاق  به  ع  یهمه  سالن  مجاورت  در  رفت   ی اش یکه  رو   . میبود  آنجا،  انبوه میز   یدر  از    یها، 

نادرتری خوراک  و  خوشمزه  رو شراب  نی های  همه  داشت.  وجود  می یصندل   یها  ...لورت  مینینشها 

ها قبل به عنوان  کردند و من متوجه شدم که مدتخشن با او برخورد می   یخدمتکار شده بود! با لحن 

گرفتند می   شگونیاو را ن  ایخورد  می   یلیس  ایکرد،  می   یها انتخاب شده است. هر کارآن   یرزگه  یقربان

او مشت می  یحت  ای کارش خطا میبه  در  اگر  تنبزدند.  به شدت  باشد،   ه یکرد، هرچقدر هم کوچک 

هستند    یکسان  نی و خشونت، بدتر  یخواه یها در آزاد که آن   میبگو   دیی مهربان باخواننده   یشد. امی

 ام. ده یحال د بهکه تا 

پا هوا ییآن  برا  اریبس  ن،  بود  بود   ن یهم  یگرم  برهنه  زنان  ن  . میما  هرکار  ز یمردان  میان  آن    ی در 

شرابش ادرار کنم.   وانیداخل ل  خواستند با ما انجام دادند. تلمه که مست شده بود مرا مجبور کرد تامی

بود که    نیا  لدلبن که مست شده بود، دنبا  . دیرا سر کش  وانی را انجام دادم و او با سرعت ل  نکاریمن ا

خواهد به بخش گورستان برود و اعالم کرد که می   نی هم  یکند. برا  دا یپ  یدیارضا شهوتش راه جد   یبرا

پ  یک یتابوت   را  زنان  زنان  یکیکند.    دایاز  او حسادت می  یاز  به  دلبن  همبود که  به  و  خاطر    نیکرد 

 میکرد. همه بلند شد  کی حرهمه را ت  ده یا   نیا  . ندیجسدش او را بگا   یخواست که تلمه و دوکروز رومی

  ی چند شمع رو   . میدیکش  رونیو تابوتش را از قبر ب  میکرد  دایرا پمحل دفن او    . میو به گورستان رفت

آوردند و دلبن    رونیتوسط دلبن مسموم شده بود. جسدش را ب  شیزن سه ماه پ  نی تابوت گذاشتند. ا

بود که جلو رفت و آلتش را وارد    یسک  نیدوکروز اول   . ندیکرد تا واژن و مقعدش را بگا  شنهادیها پبه مرد

و نوازش دلبن.    دنیبه بوس  میکرد  م، شروعیی وحشتناک بودصحنه  نیواژن جسد کرد. ما که شاهد ا

  غ یج  یناگهان صدا  یکرد ولدلبن که از شهوت مست شده بود، ناله می   . دمی مالاو را می   سیتور یمن کل

   . دندش شها در همان لحظه خاموی شمع شد و همه  ده یشن یهولناک

 ! « ل، ولماری ت، فالوی من، چه خبر است! ژول یزد: »خدا  ادیفر بدون اینکه بترسد باکبی  دلبن-
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توض  چکسیه  ی ول اگر  و  نداد  را  او  ا  یحات یجواب  در  بعد  روز  وجود    نی که  داده شد،  به من  مورد 

جغد که در آنجا پنهان    کی شده بودم.    هوشی بباًیرخ داد. من تقر  یاتفاق   نیدانستم چرا چننداشت، نمی 

عادت   رو چشمان او به نو  می ها را روشن کرده بودشمع نکهیبود. به خاطر ا  هان ی ی اشده بود، علت همه 

به هم و  بود  به پرواز کردن کرده  باد  ن ی نداشت، شروع  بال  یخاطر  از  او می که  را  د، شمع یوز های  ها 

 د یفهم  یمن آمد و وقت  دنیدلبن به د  . دمیدر رختخوابم دبه هوش آمدم خودم را    یخاموش کرد. وقت

کردم، شما را به   امبودند، آر  ده یی ما ترسآن دو مرد را که به اندازه   یکه حالم بهتر است، گفت که وقت

  . می برد تانیهااتاق 

بدون علت وجود ندارد    یندارم. هرگز اثر  یاعتقاد  یعی فراطب  عیدلبن اظهار داشت: »من اصالً به وقا-

 علت آن است. «  یابیشوم، ردزده میشگفت  یی من، هر زمان که از اثردغدغه  نیو اول

 لورت چه شد خانم؟ «   »و-

 « -آنجا  - میها کردما او را آنجا ر  . زمیاست عز  نی رزمیدر ز  »لورت؟ او-

 ! پس تو...«ی »چ-

فراتر از    روزیمهم در دستور کار ما خواهد بود. د  نیم، ا ییآی بعد که گرد هم مینه. دفعه  »هنوز-

 انتظارمان ظاهر شد. « 

 « -رحمفاسد بی کی... یواقع دلبن، تو واقعاً فاسد »اوه، در-

کنم. و چون متقاعد  توجه نمی   یگرید   زیچ  چ یدارم و به ه   یاد یز  اق یمن فقط اشت  . ستین  نطوری»ا -

 م یکند، تسلکه به من می  یحت یاست، به هر نص  عتیی طبمفسر اراده   نیوفادارتر  اقیه اشتام کشده 

  د یبا   یکمرسد که دوباره  اما به نظر می   . دهمانجام می  یمانیترس و پش   یکار را بدون اندک  نیو ا   مشومی

 « . میزنهم گپ می  م، بایبا من در اتاقم غذا بخور ایزم، بیعز  زیبه تو آموزش دهم. برخ

  . نمیکنارش بنش  یصندل  یتمام شد، دلبن از من خواست که رو مانی غذا یبعداً، وقت
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متوجه شدم   روزیحد آرام هستم؟ د  نیی آن اتفاق تا اکه چرا من در بحبوحه  ی»تعجب کرد  :گفت-

دارم    ادیبه    ی و حت  . یکه مبهوت شد  می توانم بگومی  یحت   ای  یمن در آنجا متعجب شد   ی که از خونسرد

  . یاز خودم نشان ندادم، متهم کرد یترحم  چاره یآن لورت ب یبرا نکهیکه تو مرا به خاطر ا 

  ت ی را مرتب کرده است. مسئول  زیهمه چ  عتیبه خودت راه نده. طب  یدیشک و ترد  چ یت، هی ژول  ی»ا

که به دست او    یی موجودات او به همه   ایی اوست. آکه هست بر عهده   یزیو هر چ  ینیبکه می   ی زیهر چ

هایی  داده است؟ البته که نه. بدبخت  یکسانیو هوش    کسانی   ییبایکسان، زیاند، قدرت  ساخته شده 

و همه    کنند، همهمی  ختهیحساسات ما را برانگکه ا  یکسان  ایاند،  اساس تصادف به دست ما افتاده   برکه  

بدبخت    کیکنند.  می  فای طرح کرده. همه در طرح او نقش خودشان را ا   عتیهستند که خود طب  ییهاز یچ

 کند. «می  فاینحو دارد نقش خودش را ا  نیچاره، به بهتربی

  ی کمک و مهربان   یآرزو  ایزم، آیدلبن عز  یبود  یسخت  طیاو را قطع کردم: »اما...اگر در شرا  حرف-

 ؟ « ی نداشت

  دم یکشرنج می  یت یشکوه و شکا  چ یبه من پاسخ داد: »من؟ اگر بدبخت بودم، بدون ه  یمتفکر رواق-

از ه  باور کن ژولکمک نمی  یکس  چ یو  اوه ی خواستم.  باور کن که وقت  ت،  که   مشومی   یمن راض   یبله، 

است که خودم    لی دل  نیا  کنم، بهمی   یها خوددارهای آنرنج بکشند و از دخالت در رنج   گرانیبگذارم د

خواهد.  از ما می   عتیاست که طب  یزیچ   نیام که رنج بکشم، رنج را تحمل کنم و تنها باشم. اگرفته  ادی

 ده یکه ظالم آفر  یاز کس  عتیبدبخت بماند. طب  شهی خواهد که هممی  ده یکه بدبخت آفر  یاز کس  عتیطب

  مطمئن مقاومت کند،    عتیی طببخواهد در مقابل خواسته   یظلم کند. اگر بدبخت  شهیخواهد که هممی

  نگونه ی ا  . می تفاوت باشبی  گران یکه نسبت به مشکالت د   م یر یبگ  ادی  دیخورد. ما باباش که شکست می 

راه برسد. همه نقش خودشان را متوجه خواهند شد.    از  یانتظار نخواهد داشت که کمک   یکس  گرید

  ن ی و لذت من در ا   اقیاگر اشت  . میخودمان را به او بسپار   د یاست. پس با  عتی خود طب  ، محافظ  ن یبهتر

به شرارت    عتی طب  یعنی   نیخواهد. امی   عتیاست که خود طب  یزیببرم، چ  ن یرا از ب  گرانیاست که د

خواهد.  می   عتیاست که خود طب  یزیهم چ  نم، بازی دارد. اگر من قرار است مظلوم باشم و ظلم بب  ازین

از    یش دو نا  لت، هر یبه فض  یگریو میل د   لتیدارد. میل من به رذ  ازیبه بدبخت هم ن  عت ی چرا که طب
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نحو، نقشمان را    نیکه به بهتر  میتمام تالش خودمان را بکن   دیما با  یاست. پس هر دو  عتیی طباراده 

 « . لتیبا فض یگریو د   لتیمن با رذ . می کن فایا

 داشته باشد...« یادیعواقب ز  توانددست می نی هایی از ا»بحث -

های لذت   نکهیها لذت برد. امرحله از آن   نیتا آخر  دیها همگام بود. بابا آن  د یدلبن دوباره گفت: »و با-

است و   ریمهم مس . میلذت ببر ریمس نی آن است که در طول ا ست، مهمیبرند مهم نما، ما را به کجا می

 «  . تینه غا

 م؟ « یهم لذت ببر گرانیرفتن د نیاز ب متیبه ق ی»حت -

دری»د- اهم  نی ا  گران؟  کم  بقیترین چ ت یجهان  فقط    یگران یمردم هستند. دی  هی ز،  ندارد.  وجود 

ا  ایها وجود ندارد. آانسان   نیب  یوندیپ  چیمهم هستم. ه  "من"   عت ی ترین قانون طبیاصل، اصل  نیبه 

 انگیز است.«رتی...حییدختر به آموزش...راهنما   نی ا   ازی...اوه، واقعاً نتیمن گوش کن ژول  د؟ بهیشک دار 

بود  نی ا  در از مکالمه  راه رس  از طرف مادرم  یکه مرد   میمرحله  از وضع  دیاز  را    ت ی تا مادام دلبن 

   . میبد پدرم مطلع کند. از من و خواهرم خواسته شد که فوراً برگرد یماریی ما و بوحشتناک خانه 

به درمان   ازی! اما من کامالً فراموش کرده بودم که واژن و مقعد شما نایزد: »خدا  ادیدلبن فر  خانم-

ها قبل از خواب، به ها و شب صبح   . ریپماد را بگ  نیا  . اینجا، بیی من، الحظه صبر کن فرشته   کیدارد.  

آمده    رونیب  رتکه از شکم ماد  ی روز مثل روز  نیدر دهم   . دیمدت نه روز آن را به مقعد و واژن خود بمال

 بود. «  ی، باکره خواهیبود

بردن ما آمده    یکه برا  یا به خدمتکارما ر  یکند. هر دو  دایرا پ  نی را فرستاد تا ژوست  یکس  سپس

  . می و رفت میما او را در آغوش گرفت  . میبود سپرد و به ما التماس کرد که هر چه زودتر برگرد

 ا یماه بعد از دن  کیبر سر ما آمد. مادرم    ییهاکه بعد از مرگ او چه بال  دیدانمرد. خودتان می   پدرم

   . میها شدر ی رفت و ما در فقر و بدبخت
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نشد که من چند روز   دانست، متوجهنمی   یزیمن با مادام دلبن چی  انهیاز روابط مخف  ن، کهی ژوست

سرد برخورد کرد، متوجه   اریکه مادام دلبن با من بس  ییبعد از مرگ مادرمان با او مالقات کردم. از آنجا

 نجایرا ا  ردکه با من ک  یکوتاه  یخواهم گفت و گومی  ، یگرامی  او شدم و خواننده   تی شخص  یذات واقع

نمی  بببازگو کنم. دلبن  رو  یحت  . ندیخواست مرا  را  اتاقش  برا  یحاضر نشد در  و فقط  باز کند    ی من 

 ی اتاقش با من صحبت کرد. ای از پشت پنجره لحظه 

او    یول  می مند بودکردم که ما به هم عالقه  یادآوریاستقبال سرد مواجه شدم، به او    نی که با ا  یوقت

 گفت: 

ها است که آن  نیمن به شما ای  ه یتوص  نی تمام شده است. بنابرا  فی»فرزندم تمام آن مزخرفات کث-

  ادت یآورم.  نمی   ادی  م، بهی را که با هم انجام داد   ییهااز کار   چکدامیکه من ه  می بگو  دیبا  . دیرا فراموش کن

ی خودش قدم در راه با اراده   یبود ول  فتاده ین  یچه کرد؟ او که مثل شما به بدبخت  نهیکه افروز  دیآنمی 

شما وجود    یبرا  یگریراه د  . یکن  دیکه از او تقل  یمجبور  . یای ندارتو حاال چاره   یگذاشت. ول   یهرزگ

  یاست که سرنوشت برا   ی زیچ  نیا   . ایبه سراغ من ن  گر ید  ، یودت را انتخاب کردکه راه خ   یندارد. هنگام

ندارم تا   ی که من پول  م یبگو  همرا    ن ینداشته باشد. ا   یتی شما موفق  یو ممکن است برا   ده یتو تدارک د 

 «  . یکمک بخواه یگریاز شخص د دیبه شما بدهم. با

که البته   یها کرد...حالتو مبهوت ر  ج یگ  یو مرا در حالت  دیحرف، پرده را کش  نیدلبن بعد از گفتن ا 

 شد. کردم، کمتر آزاردهنده میتر با آن برخورد می لسوفانهیاگر ف

با قاطع  من و  را ترک کردم  آنجا  نص   میتصم  تیفوراً  از  چند   ر، هریآن موجود شر   حتیگرفتم که 

داشتم. افسوس! من هرگز    ادیرا به    نهی افروز  ریمد  ی نشان  کنم. خوشبختانه نام و  ی رویخطرناک بود، پ 

خانم   . مبود  ستاده یی او ادر خانه  یساعت بعد جلو   کیاز او استفاده کنم:    دیبا  یکردم که روزتصور نمی 

دلبن را خورد. متوجه نشد که   یدرمان عال  بیی او فرکرد. چشم خبره   یاز من استقبال گرم  ریدوورژ 

  . ستمیمن باکره ن

از مشکالت ا   یپس  تنها شانس من  از خانم دوورژ   ن یکه داشتم،  برا   ریبود که    ن یهم   یاطاعت کنم 

  نکه ی اما به محض ا  . رفتمیکرد پذمی   ل یرا که او تحم  یط یخودم را کامالً به دست او سپرده بودم و شرا 
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به من داده شد، دوباره شروع کردم به فکر کردن در مورد دلبن و   دنیشیاند یبرا یتنها شدم و فرصت

  ت ی ر، ژول ی فق  تیمن بست؟ ژول   یها کرد. افسوس! با خودم گفتم چرا قلبش را به روچگونه مرا ر   نکهیا

 -زن آزاده    نیاز همه تعجب کردم که چگونه ا  شیدو موجود متفاوت هستند؟ اما ب  نیا   ایآ  -ثروتمند  

که    یو وقاحت   یگستاخاز   یز یترسد؟ من هنوز چم، نمی ایده یهای او را د ما کار  نکهیز ا ا -تکاری جنا نیا

  ریدانستم. خانم دلبن مدآورد، نمیثروت و شهرت بدست می  یصندل   یرذل هنگام نشستن رو  کی

  ی قدرتمند   اریدوستان بس  . دیرسها بود. درآمد او به شصت هزار پوند می صومعه  نیاز مشهورتر   یکی

 کند. مثل من توجه نمی  یم یتی و  ریبه اعترافات دختر فق چکسیدر دادگاه داشت و مطمئناً ه

با بدبخت  دمیفهممی  دیاما من  از  بامی  یکه سعادت  بدبختمی  ادی  دیترسد.  از   یگرفتم که چگونه 

اخ مانند آن زن گست  یثروتمند شدن تالش کنم. من به زود  یبرا  دیمتنفر شوم. پس با خود گفتم: با

م،  یباش  لت یمراقب فض  دیی ا یب  ندگوی ها برخوردار خواهم شد. می خواهم شد؛ از همان حقوق و همان لذت

اجتناب کرد،    یمتیاز فقر به هر ق  دیاست. با  روزی و همه جا پ  شهیهم  لتیرذ  رایفاجعه است. ز   ن یا  اما

 ی ه یفرار کنم؟ بد  یتوانم از بدبختندارم، چگونه می   ی زیاست...اما چون چ در میان    ر یموضوع تحق  را یز

های مادام دلبن قبالً قلبم را فاسد و مغزم را آلوده کرده بود. من  است با اعمال مجرمانه. جرم؟ آموزه 

پس   . کندکمک می   عتی اهداف طب  به  ، یو خوب   لتیی فضبه همان اندازه   تی متقاعد شده بودم که جنا

اجازه   دیحضور دارد. نبا  تیی آن، تنها موفقکه در انتهای جاده   ییم، جایبرو  منحرف  یایدن  نیبه ا  دییایب

کنار جاده متوقف شود. از    لت، دریی راه رذاست که در میانه  یمانع من بشود. بدبخت کس  یبدهم کس

کنم، فاسد    یتوانم چاپلوس که می  ییتا جا  دیاست، پس با  ادانیکه جامعه منحصراً متشکل از ش  ییآنجا

 کنم.  یهای خودم قربانلذت یرا برا  گرانیباشم و د

فکر    دیی عمل بپوشانم و شا ها، جامهشه یاند  نی متمرکز کردم که به ا  نیا   یتمام قدرت خودم را رو

ایی  هو آموزش   التی زود است. اما با توجه به تحص  یل یدختر پانزده ساله، خ  کی   یتفکرات برا  نیا   دیکن

 هد، بدوندکه سرنوشت به من می   یکه داشتم، قابل درک است. با تمام وجود منتظر بودم تا از فرصت

 نحو استفاده کنم.  نی بهتر گران، بهیتوجه به د 
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  ک یبه    زیهمراه با مارک  تی از هم لذت ببرند. ژول  یخواستند کمما می   نیبرتیهنگام دوستان ل  نیدر ا

 رفت.  یاتاق خصوص 

بدبخت    یا  یام. ولنشده   یکه هنوز آنقدر شهوت  م یبگو   دیتنها شده بود گفت: »با  نیکه با ژوست   هیشوال

چند    ی برا  ه یاطاعت کرد و شوال  ن ی« ژوست  . نمیو آلت مرا بخور! نه...زانو بزن. بگذار اول باسنت را بب  ایب

  . شتبرگ  تیخواست آلتش را وارد مقعد او بکند که ژولزد. می سیمقعد او را ل  قهیدق

 گفت:  تی گوش کند. ژول تیداستان ژولی هیداد که به بق  ح یترج  هیشوال

دختران شهر منتظر تماس او    نینفر از بهتر   صدیحدود س   یفقط شش زن داشت. ول  ریخانم دوورژ

رساندند. دو نفر می  ی خودشان را به مشترعاًیها سرها آدرس بدهد و آنبود که به آن  یبودند. فقط کاف

ی چهارده و پانزده هایی بزرگ داشت که در کنار دو پسربچهمتر و آلت سانتی   180خدمتکار مرد با قد  

را    یدوست داشتند همه نوع سکس   ایجنسباز بودند  کردند که همخدمت می   یکسان  یبا، برایی زساله 

ی آماده در لشکر هشتاد نفره   ک ی  شهیکرد، هممی  دایپ   ازیبه مردان ن   نی از ا  شتریتجربه کنند. و اگر ب 

 شدند. سطح شهر داشت که با تماس او حاضر می 

بزرگ و سر سبز قرار    اریبس  اطیح  کی آن    یو لذت بخش بود. جلو  بایواقعاً ز  ریی مادام دوورژ خانه

بشوند، از آن خارج شوند.    ده ید  نکهی توانستند بدون اها مییبود که مشتر  ی دو خروج   یداشت و دارا

  یی باال  تیفیک  یها همگاستفاده شده بود. غذا و شراب  هیاثاث  نیباشکوه بود و از بهتر   اریداخل خانه بس

ا  یداشتند و هر مرد   ی برا  ریبودند. دوورژ  بایز  ید چرا که همگبخواب  نجایآرزو داشت که با دختران 

اخالق بود و با توجه به ارتباط  و بی   نیدکامالً بی  ری گرفت. دوورژمی   ییها، حداقل ده لوترین کارساده 

  ر یآمدند. دوورژشهر به آنجا می  تو پر قدر  یها داشت، اربابان اشرافیو قاض  سیکه با پل  یو مهم  یقو

ها در ترین هوس ی افراط  نی هم  یو بشر را میلرزاند. برا  عتیتخصص داشت که طب  ییهازیدر انجام چ

 شد. آنجا ارضا می

فروخت و هر روز عصر، مانند    داریاز پنجاه خر شیشرور ماهر مرا به ب  آن  ، یی متوالشش هفته  یبرا

کار    کی  همه  باًیتقر   اهارزش ی که آن ب   یی کند. از آنجا  میمرا ترم  یکرد تا باکرگدلبن از پماد استفاده می 

انجام می برارا  از ذکر بس  نیهم  یدادند،  و فقط   کنممی  رکننده صرف نظخسته  اتیاز جزئ  یاریمن 
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معمول    ریو غ  بیعج   اری بس  زشیآمجنون   اقیکنم چرا که به نظرم اشتمی   فیداستان دوک استرن را تعر 

 بود. 

شده، ی  کارنه یو آ  بای ز   اریی بسخانه  کیی مجلل عبور کردم و وارد  کوچه   کیبه او، از    دنیرس  یبرا

  ار یساله داشت. بس  جده خدمتکار مرد جوان قد بلند ه   کیشدم. دوک که منتظر من بود، کنار خودش 

آنجا   بایز از  نقش که می  ییبود.  از سؤاالت   یباز  د یبا  یدانستم چه  از من    یکنم،  که آن سگ بدجنس 

 نشدم.  ریغافلگ دیپرس

با من صحبت   نگونهیزد. دوک اخدمتکارش جلق می  یمبل نشسته بود و برا یستادم؛ رویا مقابلش

 کرد:  

 د؟ « ای آمده  نجای کمک به ا دیو به ام  دیقرار دار یبحران طیاست که در شرا  »درست-

 «  . مایده یاست که سه روز است نه من و نه مادرم طعم نان را نچش  نیا  قتیآقا. حق »بله-

گفت:   دست خدمتکارش را گرفت و روی آلت خودش گذاشت تا برای او جلق بزند. سپس  دوک -

 فروشد؟ « مادرتان شما را می  ایشما را بدانم. آ تی ! واقعاً مهم است که وضعی »چقدر عال

 »متأسفانه بله« -

 د؟ « یدار  یشما خواهر  ایاست! ...و آ ی»اوه، عال -

 دارم. « یکی سرورم،  »بله-

 است؟ «  امده ین نجایچرا او به ا »و-

 چه بر سر او آمده.«   می دانداد. ما نمی   یو فقر او را فرار  یخانه را ترک کرده است، بدبخت  »سرورم، او-

 ت؟ « تواند باشد؟ چند سالش اس کجا می دیکن! فکر میمی کن دایاو را پ دی»با-

 سال«  13»-
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بد. همان است که من می   13»- بد، چقدر  از من دور    یموجود  ن یخواهم. چرا چنسال؟ چقدر  را 

 آور. « را در  شیهان، لباس ی لوب  ی! هزده ی کنند؟ سمی

مالید. آنقدر آلتش کوچک بود که به سختی  خدمتکار او هنوز داشت آلت سیاه و شل و ول او را می

مرا با   نی محض برهنه شدن، لوب  بههایم را درآورد.  شد آن را دید. لوبین به سمت من آمد و لباس می

 خوب است.   زیکند که همه چکند و سپس به اربابش اعالم میمی  یدقت بررس  تنهای

 را به من نشان بده. « گرتیگفت: »طرف د  دوک-

به دوک    و  کندرا باز می  میهاای خم کرده و ران کاناپه   یمن را رو  نیلوب  بعد از اینکه باسنم را دید، 

 .  هستمدست نخورده  مندهد که می  نانیاطم

 »و پشتش؟ « :دیپرس  دوک-

 سرورم. مطمئناً باکره است. «  ریکرد، گفت: »خ شیبا انگشت مقعدم را آزما نکهیبعد از ا  نیلوب -

رو  دوک - و  در آغوش گرفت  مرا  و  ران   یک ی  یگفت: »چه خوب«  »اما    شیهااز  داد:  ادامه  نشاند. 

نمی   ینیبمی نمی   ینیبفرزندم،  خودم  من  حت  نی ا  توانمکه  دهم؟  انجام  را  بود   ی کار  ونوس   ، یاگر 

کنم. « مرا مجبور کرد تا   یتوانم کارنمی   یبکنم. لمسش کن...نرم است، نه؟ ول  یکار  توانستم با تونمی 

توانم از تو  فرزندم. من نمی  نیبزرگ بود. دوک به من گفت: »بب   اریآلت او بس  . رمیخدمتکارش را بگ  تآل

 برم. حاال لذت ببر. «از تو استفاده کنند، لذت می گرانید نمیبب  نکهیاز ا   یاستفاده کنم ول

توانم  برد! نمی می   نی مرا از ب  والی ه  نی بودم، گفتم: »اوه، قربان! ا  ده یی آلت او ترسکه از اندازه   من-

 آن را تحمل کنم. « 

می  نیا  دنبال بروم.  طفره  کار  از  که  استرن   خواستم بودم  دو  دوک  اما  کنم.  محافظت  خودم  از 

 را انجام ندهم.   نکاریکه ا گذاشتنمی 

...قبل از ایتر بک ینترس. طفره نرو. دوست دارم دختران کوچک از من اطاعت کنند.... نزد  . ایا، بی»ب-

 است، نه؟ پس ببوس. «  یباسن خوب . دیرا ببوس نی دوست دارم باسن لوب زیهر چ
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 کنم. می  اطاعت

 دراز. آلتش را ببوس. «  زی چ نیا  یبوسه برا کیحاال  . نی »آفر-

 کنم.  هم اطاعت می  باز

 حاال آماده باش...« . »خب، خب-

دهد که آلتش  کند و آنقدر فشار میرا وارد واژن من می   مشیدارد و خدمتکارش آلت عظنگه می  مرا

مدت   ن یبرد، در تمام ا صحنه لذت می  ن یزنم. دوک که کامالً از ا می   یوحشتناک  ادیتا رحمم فرو رفت. فر 

می را  مقعدم  مدت  . دی مالسوراخ  از  می  گرید  دوک  ، یبعد  خسته  من  برااز  سر  نیهم  یشود،   اغبه 

او را لخدمتکارش می  لوبمی  سیرود و مقعد  های او  کند. آنقدر تلمبهحال مرا می  نیدر هم  نی زند و 

ست و به  ارضا شده ا  نی شوم که متوجه شدم لوب  هوش یبش  بار فشار  ریز  خواستمبود که می   نیسنگ

 شدم.  دواریخاطر ام نیهم

 . یکارت را تمام کرد   ع یسر   یل ی! امروز خی زد: »لعنت  ادیدوک که خودش هنوز ارضا نشده بود فر-

 کند؟ « می  خودیتو را از خود ب  یواژن کوفت کی  ؟ چرایدار  یمشکل ن، چهی لوب

گشت تا  می   نیبه دنبال ا  نی هم  یبود برا  ختهی های دوک را به هم ر کار طرح   نیو مشخص بود که ا

 کند.  یخشم خودش را خال

ن،  یدختر جوان. « آلتش را در دستان من گذاشت. »و تو، لوب  نجای ا  اینجا، بیدستور داد: »ا  دوک -

شت، سوراخ مقعدم  و با انگ  یآلت مرا بخور   دیی کوچولو. حاال باهرزه   یآن مبل دراز بکش. و تو ا   یرو

 « . یرا بمال 

  ن یبرت ی و ل  ابدیخاتمه می   اتیشود. عملخواست، به سرعت انجام میمرد فاسد می   نی که ا  یز یچ  هر

 دهد. کار به من می  نیا  یبرا یلوئ یس  بی وغر بیعج 
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از همه به او عالقه داشتم )شانزده سال داشت   شیاز همکارانم که ب  یکیخانه برگشتم و فاطمه،    به

او هم مثل من   یکرد. مشتر دنیبه خند  د، شروعی مرا شن  یماجرا یبود. ( وقت یدوست داشتن اریو بس

 است.  ده یمیز بوده دزد یکه رو یفیگفت از داخل کبدست آورده بود. می ییلو   50او  یبود ول 

 ؟ « یانجام بد یکار نی چن یدهبه خودت اجازه می  یر؟ چطوی »چ :گفتم-

 «   . زمیعز  دیایب  شیفرصتش پ  نکهیبه محض ا  می بهتر است بگو  ای  شهی همباً ی پاسخ داد: »تقر  فاطمه-

 کار اشتباه است. « نیا  »قطعاً-

  ، ی که تو دار  یت یو اشتباه است چرا که با توجه به موقع  بی فاطمه به من پاسخ داد: »افکارت عج -

  نی ا  ی کشد تا به تو معناطول نمی   یل یخ  ی ول  یستی ای ناست. هنوز در کارت حرفه   ی عیکار کامالً طب   ن یا

هم با من به   توتا اجازه دهد    خواهممی   ری خورم. از مادام دوورژکار را بفهمانم. فردا با معشوقم شام می

 «  . یجناب دوروال را بشنو  یهای قطع استدالل یتوان آنجا می . ییایب یآن مهمان

  ن یاز ب  زیکه در من وجود دارد را ن  یلت یهمان اندک فض  یخواهجنده! تو می   یزدم: »ا   ادیفر  من-

دهد اجازه می   ریدوورژ   ا یشوم. اما آتو می   یبرا  ی! مطمئن باش که شاگرد خوب ی عجب کار خوب  . یببر

 م؟ « یایب

 را به من بسپار. « زی»نگران نباش. همه چ :دگویمی فاطمه-

که   یاخانه  . میکنحرکت می  La Villetteتا ما را ببرد. ما به سمت    دیآکالسکه می  کیروز بعد    صبح 

و ما را به داخل   دگویخدمتکار به ما خوشآمد می  ک ینداشت.    یبود، اما ظاهر بد  م، خلوتی وارد آن شد

 برد. خانه می

 م؟ « ییما کجا دیدانمی  ایاز آن فاطمه گفت: »آ  بعد-

 دانم. « »نمی -
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به شما گفتم که او معشوق من است، دروغ    یوقت  . بیو غر   بیعج   اریمرد بس  کیی  گفت: »در خانه -

 ی زیآورم چبه دست می   نجایکه ا  یاز پول  ریکار. دوورژ   یفقط برا   یول  میآمی  نجایبه ا   ادیگفتم؛ من ز

 «  . دکار خطرات خودش را هم دار نی البته ا . ردیگی پول به خودم تعلق می همه   نیهم یداند برانمی 

 « . یکنجکاو کرد  ست؟ مرای»منظورت چ  :دمیپرس-

  ی امرار معاش دزد یمرد برا نی است. ا سیهای پاردزد  نی از بزرگتر یکیی خانه  نیفاطمه گفت: »ا-

ی خودش خواهد داد. فلسفه  ح یشما توض  یرا برا  زیبرد. او همه چ لذت را می  نی شتریب  یکند و از دزدمی

برا ب  یرا  قانع می   یحت-خواهد کرد  انیشما  را  تمرتو  ا  . ی بکن   یدزد  نی کند که  از    های کار  نکهیقبل 

شود و  است که زنده می یتفاوت است. تنها پس از دزداش را انجام دهد نسبت به زنان کامالً بی روزانه 

  م، شهوتش یکن  یدزد  یکه فقط وقت  یزده باشخودت حدس   دیکنند. و شاشهواتش ناگهان ظهور می

است. حاال   فیرظ  یباز  کی   نیاز ما بدزدد. ا  یزیچ  کندمی   یسع  ن، اویشود؛ و عالوه بر امی  ختهیبرانگ

مدرک: ده    نمیام. اکرده   افتیرا در   نکاریشد.... حاال گوش کن. من قبالً پول ا   یمتوجه منظورم خواه 

 ام. «توست. من دستمزد خودم را گرفته یبرا  نیا  ایب . ییلو 

 چه؟ «  ریدوورژ  »و-

 کنم. به نظرت اشتباه است؟ « می  یکالهبردار  زمانیمن از مادر عز  . ستی ن یکه. او در باز  »گفتم-

ا  موافقت- نه. هرچه    م یمتعلق به خودمان است. آن تقس   می آوربه دست می  نجای کردم: »نه، واقعاً 

بده. از چه   ح یمن توض  یموضوع را برا   نیآور است. اما ادامه بده، الاقل اواقعاً عذاب  یهای کوفتدرآمد

 م؟ « ی و چگونه سرقت کن یکس

»گوش  همراهم- گروهکن. جاسوس   گفت:  او  آن   ی ها.  پاراز  در سرتاسر  را  است.   سیها  فرستاده 

شود و  می   قی ها رفبا آن  کنند؛ او و افراد ساده لوح به شهر، آگاه می   های ها او را از ورود خارججاسوس 

م، یرده کرد ها را برآوآن  هایاز ین   نکهی ها شام و ناهار بخورند. بعد از امثل ما با آن   یگذارد تا ما و زنانمی

که    اینه یشود. البته هز به ما داده می   یچهارم پول دزد  کی  . میها پول بدزد آن   لی و وسا  ف یاز ک  دیبا

 دهد، مال خودمان است. « سکس می  یبرا یمشتر
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 لو برود. «  یندارد؟ ممکن است کس  یکار خطر  نیگفتم: »ا  من-

د، یمرده بود. مطمئن باش  شیها پداد، سالانجام نمی   یخطر  نیاز چن  یریجلوگ   یبرا   ی»اگر اقدامات -

 کند. « نمی دیاو را تهد یخطر چ یه

 اش کجاست؟ « خانه  »و-

هر   دیخودش شا . مایآمده  نجایتا خانه دارد. امروز به ا یاز س شیب . شیهاخانه  مییاست بگو »بهتر-

  یی را یپذ  انیآقا نیتمام شدن غذا، ما از ا بعد از  . دی ایب نجای به ا کباری  کسالیهر   دیو شا   کباریشش ماه 

کند. نمی   دیشما را تهد  یخطر  چ یکه ه  مدهو به شما قول می  دیرا بدزد  فشانیک  . دیزرنگ باش  . میکنمی

شان  ی دنیکه در نوش  یهای ساده لوح، با معجونآدم  نیما را تماشا خواهد کرد. ا   یدوروال به صورت پنهان

  ی گریی دبه خانه   نی بعد از ا  . میگذرانبعد از ظهر را با دوروال می ی  ه یروند؛ بقمیشود به خواب  می   ختهیر

 دار یهای گرانقدر ما، فردا که از خواب بکند. و احمق تکرار می   گرید  زنانرا با    نکاریرود و دوباره هممی

 شوند. « هنوز بر تنشان پوست هست، خوشحال می نکهیشوند، از ا می

  می توانم؟ می یمعامله را انجام ده  دیپرداخت شده است، چرا با  شی»چون به ما پ  :دمیفاطمه پرس  از-

 «  . میو برو میپول را بردار 

اگر کارمان را دست انجام   یدهد. ول به ما کار نمی   گر ید  م یرا بکن  نکاری اشتباه است. اگر ا  نکار ی»ا -

  ن ی خودمان را از چن  دی ا استفاده خواهد کرد. و چرا بادوازده تا پانزده بار در سال، از م  م، احتماالًیده

 م؟ « یمحروم کن یکار

ای جذاب داشت  چهل ساله بود؛ چهره   یکه دوروال وارد شد. او مرد  م یبحثمان را تمام کرده بود  تازه 

ای  بود که در حرفه یموهبت اغواگر ی داد. باالتر از همه او دارابه من می  یو رفتار و هوش او، حس خوب

 داشت.  یاد یز تی مانند او، اهم

در مورد کارمان   بایجوان ز  نیتو به ا   کنمزد گفت: »فاطمه. فکر میکه به من لبخند می  یدر حال-

کرد. مهمانان امشب   می خواه   ییرای مسن پذ  یاز دو آلمان  یکه به زود  میبه شما بگو  دیبا  ای. داده   ح یتوض

را    ودشانمالقات با دختران جذاب خ   یحضور دارند و برا  سیت که در پارماه اس  کیها  ما هستند. آن
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دو  یکیکشند.  می آن  ب  یالماس   ، از  ارزش  ا  ستیبه  فاطمه  دارد.  گردن  بر  اکو  تو    نیهزار  به  را  کار 

 یام که اگر نقدملک بخرد. من به او قول داده   نجایدارد که در ا   لی تما  یگریرسد دسپارم. به نظر می می

  ب ی هزار فرانک در ج  هلاز چ  شیب  دیبا  ن، اوی بنابرا  . رمیگمی   تی برا   یادیز  یلیخ   فیتخف  ، یپرداخت کن

  نده یباش در آ   مطمئن  ، یسپارم. اگر کارت را درست انجام بدهرا به تو می   ت، اوی خود داشته باشد. ژول

 با تو کار خواهم کرد. « شتریب

 زد؟ « یتواند شما را برانگها میکار ن ی»قربان چگونه ا  :گفتم-

 ییبه راهنما  ازین  . یدانموضوع نمی   نی از ا  زیچ  چ یکه تو ه  نمیبپاسخ داد: »دختر جذاب، می  دوروال-

  . وارد اتاق شوید   . میدار  شیدر پ  یباره صحبت خواهم کرد. فعال کار مهمتر  ن یبه موقع با تو در ا  . یدار

ها به  های خود را در اغوا کردن آن که تمام مهارت  دیداشته باش   ادیلطفاً به    . ند یآمی   یبه زود  های آلمان

 دارد. «  یبستگ  نی به ا زیچ  همه ؛خواهماست که از شما می  یز یتنها چاین   . دیریکار بگ

العاده ل و پنج ساله بود. فوقچه  لیبارون اص  کیکه قرار بود مال من شود،    یشفنر، مرد  . می وارد شد

  ی ی گسنر، احمق است. مردبه جز خانواده  یلیاص  یدانم، هر آلمانزشت و احمق بود. تا آنجا که من می

بود و به    زانیبا آن دست و پنجه نرم کند، کنراد نام داشت. واقعاً الماس به گردنش آو  دیکه فاطمه با

 ی هم وطنش، زشت و احمق بود.  اندازه 

کم   در گو   یابتدا  و  کسل  میکرد  ی معمول  یگفت  واقعاً  ز و  تنها  نه  فاطمه  بود.  بلکه    بایکننده  بود، 

من، کنراد را    ی معصوم و خجالت  ی کرد. حال و هوارا اغوا    چاره ی کنراد بعاً یکننده هم بود. او سرسرگرم

بود. شام فرا رس  ل  دیموم دستم کرده  بود که  لپر شود  شیهامهمان   هایوان ی دوروال مراقب  ها وان ی ؛ 

به    ی دیشد   لی که دوستان ما تما  میبود   ده یتازه به دسر رس   شد. ها پر می شراب  نی تراغلب با خوشمزه 

 خلوت نشان دادند.  یجا کی ها در ی گفت و گو ادامه

  ات یدوست نداشت هر دو عمل  نیهم  ینظارت کند، برا  اتیعمل  نیاز ا   کیبود بر هر    لی دوروال که ما

من دستور داد تا شفنر را با خودم به    م، بهینداشت  شتر یاتاق ب  کی که    ییهمزمان انجام شوند و از آنجا

گرم بود    اتاقبه نوازش داشت.    یاد ییل ززشت م  یحد و حصر بود؛ آن آلماناتاق ببرم. شور و شوق او بی

او را ملتهب    شتریرا درآورد؛ من هم لباسم را درآوردم تا ب  شیهااز او دعوت کردم که لباس   نی هم  یبرا
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حال در  و  گرفتم  را  لباسش  رو   یکنم.  را  بودی  نه یس  یکه سرش  گذاشته  می   من  تلمبه  ی همه  ، زدو 

ول  او های  ب یج ب   ب ینکردم. مطمئن شدم که داخل ج  دا یپ  یزیچ  ی را گشتم  آرام  آرام   ا کتش است. 

 تشک.    ری گذاشتمش زعاًیو سر  دمیکش رونی پولش را ب فیانگشتانم ک

که   ییکرد. از آنجا  یآب خودش را داخل واژن من خال   تشفنر سرش گرم سکس شده بود. در نهای

را    یزنگ  نی هم  یو را نوازش کنم برانبود تا بدن متعفن ا  ازین  گرید  نیهم  یکرده بودم، برا  دایگنج را پ

او را    سشراب به او داد و سپ  وانیل  کیظاهر شد    یکه داخل اتاق گذاشته بودند به صدا در آوردم. زن

 ساعت بعد خروپف کند.  8که قرار بود تا  ییکرد، جا ییبه سمت اتاق خواب راهنما 

 از رفتن او، دوروال وارد شد.  بعد

« مرا در آغوش گرفت. »واقعاً کشف   . یی من، چقدر کارت را درست انجام دادزد: »فرشته   ادیفر-

 که قدردان شما خواهم بود. «  دی! باور کنیچقدر با مهارت کارت را انجام داد . یهست یبزرگ

در خوردن واژن بود.    خواه یآزاد   نیتخت انداخت. متوجه شدم که مهارت ا  یخودش را رو  بالفاصله

توانستم  بود از هوش بروم. زبانش را به واژنم فرو کرد و می   کیزد که نزد  سی ای لن مرا حرفه چنان واژ 

شفنر را که در واژن    بکند. او با تمام قدرتش، تمام آی رحمم برخورد می بفهمم که نوک زبانش به دهانه

 و قورت داد.   دیکش رونیمن جمع شده بود ب

 مینکرد و من بالفاصله جا یرا به او دادم. آن را بررس فیخت؛ کینر رونیقطره آب هم ب کی  دوروال

کرد،  که از سوراخ به داخل اتاق نگاه می  یرا به فاطمه سپردم. دوروال من را همراه خود برد و در حال

زد. سپس دوباره    سیو با زبانش مقعدم را ل  دیآن واژن مرا مال  از  او جلق بزنم. بعد  یمرا مجبور کرد تا برا

از سوراخ به فاطمه نگاه کرد و فاطمه آنقدر در کارش مهارت داشت که موجب شد دوروال به ارگاسم  

 کرد.  یدست من خال یی آبش را روبرسد. دوروال همه 

 همان کار قاًیکند: دقکه او چه می دمیکار فاطمه، دوروال به اتاق رفت و من از سوراخ د انیاز پا بعد

آلمانی    . دیبود را باال کش  ختهیکه کنراد به واژن او ر   یزد و تمام اسپرم   سیکرد. واژن فاطمه را ل را تکرار  

 من و فاطمه را به یک اتاق کوچک برد. ،  دوروالرا از آنجا بردند و 
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  ست یباها میکه تمدن متفاوت بود، انسان  یهای گذشته زماندوروال گفت: »دوستان مهربان، زمان-

کنند.   م یخودشان تقس  نی توانستند جهان را بمی  نگونهیکردند. اخودشان تمرکز می   یقدرت بدن  یرو

  ن ی ا   ایآ   الرحمانه بود. حاکرد و آن قدرت بی می   زیمتما  گریکد یمردان را از    یژگ یو  کی   ن، تنهایهم   یبرا

به بشر اعطا کرده است    عتیاست که طب   یزیچ  ، یمیل به دزد   معلوم است که نه ولی  بود؟  یجهان مساو

می  شرا  دیدانو  در  چون  ضع  ی کسان  ، ینامساو  طیچرا؟  توانا  فیکه  با    ییهستند،  تا  ندارند  را  آن 

  عتیاست که طب  یزیچ  نیکنند. و ا  یدزد  دیات، بایی حادامه   یبرا  نیهم  یقدرتمندان مبارزه کنند برا

 یفهمند. دزدآن را نمی   یاحمق، معنا  یهااز انسان  یاریبس  ی کرده است ول  هیبه بشر هد   گانیبه را

وجود   یبه نام دزد  یزیداشت که چدوست می   عتیگرفت. اگر طب  یتوان از نابرابراست که می  یانتقام

انسان که همه  دینداشته باشد، مطمئن باش  برابر و در شرا   کسانیها را  ی    ا ت  دیآفرعادالنه می   یطی و 

نباشد دزد  یکس ا  ی مجبور  انسان گر همهکند.  از هم ی  و  نداشت  ثروت معنا  آنگاه  بودند،  برابر    ن یها 

کردن    یرا نابرابر خلق کرده است، دزد  زیچ  عت، همهیکه طب  یشد. پس زمانمعنا میبی  زین  یجهت، دزد

 یبرا  کههستند    واناتیاز ح  یارید؟ بسینعمت محروم کن  نیخودمان را از ا  دیاست. چرا ما با  یضرور

را جرم    واناتیح  یدارد؟ چرا دزد  واناتیبا ح  یانسان چه فرق  کیشوند. حال  می  یبقا مجبور به دزد

است؟ به شما    تیجنا   کی   نی که ا  ندگویکند همه می می   یانسان دزد  کیکه    ی زمان  یکنند ولنمی   یتلق

  یاند. زمانده ررا درک نک  عتی طب  نیهستند که قوان  یکسان  هان ی دهم. به خاطر حماقت است. اپاسخ می

از استقالل و درآمد خود را    یبخش  دیخودش را وضع کرد، حکم شد که مردم با  نی قوان  ن یکه بشر اول

دولت دولت   میتسل و  بکنند  می ها  موظف  افراد ضعها  کنند.  محافظت  مردم  مال  اندک  از  و    فی شوند 

ا   ندبدبخت گمان کرد  فان یفقط ضع  اماد.  نهای خود مراقبت کند در آرامش از کاالنتوانمی   نگونهی که 

 چگاه یتند ه دانسبا آن موافقت کردند چرا که می  ز یقانون موافقت کردند. قدرتمندان ن  نی نبودند که با ا

را   هیشکل گرفت و قرار شد که هرکس بق  نیبود که قوان  نگونهیکنند. ا  یروی قانون پ  نی از ا  ستیقرار ن

ا  ت یاذ ا  عتیطب  نیاز قوان  کی   چ یقانون به ه   نی کند، مجازات شود. اما در  قانون    نی توجه نشد. اصالً 

بعد از وضع    نیهم   یخواهد. برااز ما می   عتیاست که طب  یزیی بشر بود و کامالً در تضاد با آنچ ساخته 

دادند تا  که سه چهارم از نان خودشان را می   ییهاشدند: آن  میها به دو گروه تقسن، انسان یقوان  نیا

هایی بودند که آن  ه دوم انسانلذت ببرند. گرو  مزاحمتمانده بدون ترس و    ی چهارم باق  ک یبتوانند از  
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و غارت    یرا از دزد  فانینبود که ضع  نیا   نیقوان  نی طبقه با ا  نیموافقت ا   لیگرفتند. دلسه چهارم را می

ی طبقه   نگونهی را غارت نکنند و ا  گریکد ی  فان یخاطر بود که ضع  ن یهای خودشان بازدارند، بلکه به ا ثروت 

خلق    عتیکه توسط خود طب  یدزد  نیرا غارت کند. بنابرا  فیعی ضاموال طبقه   دتوانقدرتمند، راحت می 

خودش ادامه    ات یهمچنان به ح  یگریهای دپاک نشد بلکه به شکل   نی زم  یوجه از رو  چ یشده بود، به ه 

قاضمی ما حام  ندگویها می یدهد:  نبایعدالت هست  یچون  هز  میبده   اتیمال  د یم،  و  نه ی و  های خورد 

ها شیفروشند. کشآن می  یرا دو برابر ارزش اصل  ین یزم  بیس   یگون  کیها  است. تاجر  گانیخوراک ما را

  ات یبا عوارض و مال  زیکردند. حاکمان ن  یانسان و خدا، از مردم دزد  نیی محکم برابطه   جادیا  یبرا  زین

است. پس  ها تحت عنوان قانون مجاز است. حق  ی دزد  نیی ا کنند. همهرا غارت می  ایرعا  ، خودسرانه

م،  یاست که اگر کمبود پول دار   نیبه ما داده است، ا  عتیکه طب  یترین حقم؟ ساده ی گویچه می  زما امرو

  ی زمان  ی داند. ولمی   تیکار را جنا  نی اما قانون ا  . می ثروتمند است بدزد  میکنکه فکر می   ی را از کس  آن

را غارت می   ن ی که ثروتمندان و مسئول ب  ی دزد  دیگونمی   نی ابه    یکس   گریکنند، دکشور همه  نام    هو 

هستند و خواهند    -گروه اول، گروه دوم بودند    تیکه مسئول جنا   میبدان  دیدانند. باقانون، آن را حق می 

با اول  گروه  بگ  دیبود.  بدست  آن  رندیاسلحه  از  که  را  آنچه  زور  به  بگها گرفتهو    گر ید  . رندیاند، پس 

خدمتکار خود را هل    شمااگر    . رندیگگفت چرا که دارند حقشان را پس می  تی ها جناتوان به کار آننمی 

  د یو بشکند، شما حق ندار   فتدی ب  نی بر خورد کند و آن گلدان به زم  متیگلدان گران ق  کی و او به    دیبده

ناش را به خاطر  با  د، دریمحکوم کن  یگریاو  به    دیکن  یخشم خود را متوجه علت  دی عوض،  که شما را 

  ل ی تبد  ییگدا  ات، بهیمال  ین یل سنگی آن دهقان بدبخت که به دل  یبا او سوق داده است. وقت  یبدرفتار

رود تا شما را در وسط جاده  و می   ردیگای به دست می کند، تپانچهها می شده است که گاوآهن خود را ر 

د،  یکار را انجام ده  نیاگر شما ا  د؛ بله، اما یکند، ممکن است او را مجازات کن  یو از شما دزد  ندازدیب  ریگ

جنا   مگویمی   من ن  او   را یز   . دایکرده   تی که شما  اویمقصر  نوکر  ست،  را    یهمان  شما  گلدان  که  است 

  ز یکه همه چ  دیدیو د  دیرا نخواهد شکست. و اگر او را هل داد   یزیو او چ  دیشکسته است: او را هل نده

مرتکب    یجرم  چ یه  چاره یب  نی او قصد سرقت از شما را دارد، ا  یوقت   نی بنابرا  . دیب شد، تعجب نکنخرا

  .د، برگرداندیارا که شما و امثال شما قبالً از او ربوده   یاز ثروت  یشود. او صرفاً در تالش است تا بخشنمی 

  . دبه دنبال آن است، برقرار کن  عتیرا که طب  یکند تعادلمی   یدهد. او سعانجام نمی   یع یطب  ری غ  یاو کار
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است    نی ا  م یبه شما بگو   خواهم که می   یز یکه من قصد اثبات آن را داشتم. چ  ستین   یزیآن چ   نی اما ا

من    . شودنمی   یعدالت ی ب  ای  تیمرتکب جنا   کندتالش می   فیغارت افراد ضع  یبرا   یکه فرد قدرتمند وقت

کنم.  می  راطاست که من هر روز در آن اف  یزیچ  ن ی ا  راینم، زمورد متقاعد ک  نیخواهم شما را در امی

  ف ی انسان ضع  ی بهتر و معتبرتر از دزد  یشود، مطمئناً عمل انجام می   یانسان قو  کیکه توسط    یدزد

  ست ین  یزیچ  ، انتقام  دگاه یچرا؟ چون د  دیحاال بپرس  . عتیطب  دگاه یو هم از د   طیشرا  دیاست، هم از د 

هایی که به او شده است  خواهد انتقام ظلم می  فیضع  کیکه    یداده باشد. زمان  فانیبه ضع  عتیکه طب

  ه ی عل  انیطغ  یعنی  نیبگردد که ابداً به او داده نشده است. ا  ییهاها و ابزاربه دنبال راه   دیرد، بایرا بگ

  ، یانجام ده  نی جز ا  یکار   یاست، اگر بخواه  ده یخور آفر   یتو را بدبخت و تو سر  عتیاگر طب  . عتیطب

 م یآن مادر حک  نیشود. قوانمی  جهای و مطمئناً کارت با شکست مواقد علم کرده   عتیدر مقابل طب  یعن ی

داشتن    رایبرسانند، ز  بی آس  فانیبه ضع  دیکه قدرتمندان با  دگویصراحت به ما می  عت، بهیطب  یعن ی

 شهیزند، او همچهره نمی  نقاب به  ف، هرگزیبر خالف ضع  یخورد؟ فرد قومی  یگریقدرت به چه درد د

کرده است و هر    افتیدر  عتی طب  زکند، ذات او همان است که اخودش عمل می   تی بر طبق ذات و شخص

انجام می  یکار بکه  ول  عتیی طباراده   میصادقانه و مستق  انیدهد  انتقام    فیضع   یاست.  اگر بخواهد 

 . ستیاو ن  یکند که برامی  یرا باز  یزند. نقشنقاب به چهره می  ستد، داردیها بای و در برابر ناعدالت  ردیبگ

  ی خلق کرده و کس  عت یاست که خود طب   یزیند، چانسان قدرتم ک ی  یعدالتظلم، خشونت، افراط و بی 

ظلم    یکه از تمام حقوق خود برا  یزمان  نی او را سرزنش کند و بنابرا  ییهازیچ   نیحق ندارد بخاطر چن

دهد.  را انجام می   ایترین کار دنی عی کند، دارد طبها استفاده میو تباه کردن آن   کردن  فان، برهنهیبه ضع

را به دو   فانیشود، چرا قدرتمندان و ضع  می تقس یها به طور مساو یی رابود که دا ل یواقعاً ما عتیاگر طب

  . دیانسان هاست؟ حاال خوب به حرف من گوش کن  نیهمه تفاوت ب  نیکرده است؟ چرا ا   میدسته تقس 

تواند جهان را به تعادل برساند. اگر افراد قدرتمند می  نگونهیساخته است چون ا   یو قو  فیضع  ، عتیطب

در   زین  فی افراد ضع  نیخواهد. اتعادل می  عتیخاطر است که طب  نیکنند، تنها به امی   یدزد  فانیاز ضع

نداشته    ییم، ابا یبدزد  فانی از ضع  میتوانکنند. پس هرگز از آنچه میمی   یی کار، از قدرتمندان دزدادامه

است    ی زیچ  ، یاست. جرم بودن دزد  عتیی طباراده   نیم، ایکنکه عمل می   م ی ستیما ن  نی ا  راید، زیباش

  عت یاز آنچه طب  ریدزد، غ  کی  یدانند ول می   تیاعمال را جنا  نی ها ااند. آنکه فقرا از خودشان ساخته
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  ی حقوق  نیاست که از ا  ن ی شدن باشد؟ تنها جرم ا  رزنشخواسته، چه انجام داده است که مستحق س

گوسفند استفاده   کیپاره کردن    یاز حق خود برا  د یچرا گرگ نبا  :میبه ما داده استفاده نکن  عتیکه طب

گیری آنچه از بازپس   یتالش برا  ی را برا  فیکند، ضعحمله به دزد مجازات می   یکند؟ قانون، دزد را برا

ها استعداد   قیثروت خود از طر   شیافزا   ای  جادیبه ا  ل یتما   لیرا به دل   یکند، قواو ربوده شده، مجازات می 

مشت   کیای از  ی مسخره کند؛ چه سلسه کرده است، مجازات می  افتیدر  عتی که از طب  یازات یو امت

  ن یوجود نداشته باشد )و هرگز چن  تی مالک  یبرا  یوع عنوان مشر  چ یکه ه  ی! تا زمانهوده یمنطق پوچ و ب

  تر ف یضع  ن، طرف یدشوار خواهد بود. بنابرا  اریبس  یوجود نخواهد داشت( اثبات جرم بودن دزد  یزیچ

  د یو با کندحمله می  تریاش است، عمداً به طرف قو های غصب شده کاال یریگکه به دنبال بازپس  یوقت

ا که  ن  نکاریگفت  غلط  اشتباه   . ستیابداً  او مرتکب می   یتنها  است،    انت یشود، خکه  ذاتش    ی عن یبه 

شود و   میو فقر تسل یبردگ  هب ستیاست، حاضر ن دهیآفر ریو فق نگونه، برده ی او را ا عتیطب ف، کهیضع

کند. پس فرد  بر اساس ذاتش عمل می قاًیانسان قدرتمند دق  کیکند. اما  که دارد اشتباه می  نجاستیا

بر خالف    نکهیبه خاطر ا  ت اموال ثروتمندان حق داشته باشد، در نهای  دنیهرچقدر هم در که دزد  فیضع

او بر اساس ذاتش   . ستین نطوریا تمندثرو یول ردیگقرار می  عتیکند، مورد نکوهش طبذاتش عمل می 

او را    ی جلو  دیبرد. نباکردن و از ظلم لذت می  رانی از و   ، اشک محرومان  از  ، یعدالت ند. او از بی کعمل می 

اراده  که  چرا  طبگرفت  و  عتی ی  و  بسوزاند  کند،  غارت  بگذار  پس  بس  ران یاست.  حاال   اریکند.  خب. 

  هایز یچ  نی اعالم کرد که قصد دارد ا  یو قو  فیضع  جادیبا ا   عتیام را ادامه دهم. طبی بحث فلسف   دیبگذار

که    یکم  زیها محروم شوند، مگر آن چی لذت از همه  دیبا  فانیضع  ها برود، وی خوب، فقط به سراغ قو

خود را    فانیاز ضع  یبه افراد قدرتمند دستور داد که با دزد  عتیها وجود دارد. طبهای آنبر سر سفره 

که به    یرا جبران کنند. او به همان زبان  نکاریاز ثروتمندان ا  یتوانند با دزدمی   فانیکنند و ضع  یغن

ها ها گفت که بره که به گرگ  ی ها بدزدند، به همان زبانها را از مزرعه کرد تا دانه   هیتوص  یپرندگان وحش 

  گر یکدیانسان گفت که از    د، بهیندازیها را به دام بگفت مگس  تکه به عنکبو  یرا ببلعند و به همان زبان

 «  . دیکن یدزد

که واقعاً لذت بردم. اما هنوز    میبگو   دیهای شما قرار گرفتم و بااستدالل   ری، من تحت تأث گفتم: »خب-

 شود؟ « می  یشهوت یبه ثروتمند شما، به خاطر دزد یبفهمم که چگونه فرد توانمنمی 
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گذارد و در آنجا  تأثیر می  یعصب  ستمیبر س  یدزد   :ستیقابل تصور ن  یتر از دزدراحت   زیچ  چ ی»ه-

هم تجربه   یتوان هنگام بازلذت را می   ن یشود. ا   ی شود فرد شهوتکند که موجب می می   جادیا  ی التهاب

 کرد. «

 داشت.   ازیبه سکوت و آرامش ن نی هم یکند براب یشتر یهای بخواست کارو دوروال می   دیشب رس

ها را برهنه  و آن   دیندازیرا داخل کالسکه ب  هایاز خدمتکارانش گفت: »آن آلمان   یک یخطاب به    او-

 کند. «خداوند از فرزندان کوچکش مراقبت می  . دیها کنها رابان یاز خ  یکیدر 

 ای! « رحمانه زدم: »آقا! چه ظلم بی ادیفر-

  د ییبه من بگو  دیتوان. میای کردتوان استفاده ها نمیاز آن   گرید   . ستیمهم ن  ؟یکنفکر می   نطوری»ا -

از آنکه اکنون چه استفاده  بنابرا ای  را به فرشتهما آن  نیها دارم؟    ل ی تحو   یاله   تیی مطمئن مشها 

 است. «  نی هم یبرا تیباالخره مش . میدهمی

 «- ها رخ بدهدآن  یبرا یممکن است اتفاقات بد »اما-

دهم و از آنجا به  ها را سر و سامان میکار یخاص یکنم: تا جامی  یهمکار عتیفقط با طب »من، من-

ها با آن   نیبدتر از ا   یخوشحال باشند که کار  دیالبته با   . دیها را فراموش کناست. آن   عتیبا طب  ، بعد

 ...«  دیواقعاً من، من با دیدهم. شاانجام نمی

که در خواب بودند به کالسکه منتقل شدند. طبق    یاجرا شد. دو آلمان  ری دوروال بدون تأخ  فرمان

که از   دیهم نفهم  یچکسیآزاد شدند. ه  ییها را گرفته بود و بعد از بازجوآن  سیدم، پلینچه بعداً فهمآ

 شده است.  یها دزدکجا از آن

بود، به ما داد. سپس از  را که قول داده  یزیچهارم چ کی  قاًیرا بردند، دوروال دق های که آلمان یزمان

ما نخواهد    یبرا  یاتفاق بد  چ یو مطمئناً ه   دیآاتاق خارج شد. فاطمه به من گفت که باز هم به سراغ ما می

ی در ظاهر شد و از ما خواست تا به دنبال در آستانه یکلمات را تمام کرد، زن  نی ا نکهیافتاد. به محض ا

هل داد که تا   یکی از گذشتن از چند پله و راهرو، ما را به اتاق تاراو بعد   . میما هم اطاعت کرد  . میاو برو 

 چه خبر است.  میدانستبود، نمی  ده یکه دوروال از راه نرس یزمان
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کردند و هر می   یاو را همراه  یقد بلند وعضالن  اریبعد دوروال وارد شد. دو مرد بس  یمدت کوتاه

   . دمیی دار داتاق دو تا چوبه  ین شد، در انتهاروش  یکه اتاق کم یشمع در دست داشت. زمان  کیکدام 

مجازات  نجاید، اایکه انجام داده  یبزرگ تیها، به خاطر جناگفت: »خانم  رحمانهی ب یبا لحن دوروال-

های ما را در  نشست و به دو خدمتکارش دستور داد تا لباس   یصندل   کی   یرو   نی « بعد از ا  . دیشو می

  ی بررس  راها آن  نکه یاو گذاشتند. بعد از ا   یهای ما را جلو« لباس   . زیآورند. »بله، جوراب، کفش، همه چ

گذارد و بسته می   کیها را داخل  دارد. سپس پول کند، بر میمی  دایما پ  بیرا که در ج  یکرد، تمام پول

است. من دو   ده یفابی   هاز یچ  نی حوصله ادامه داد: »اای بی کند. با چهره پرتاب می  رونیب از پنجره به  

 ام. «شما آماده کرده   یتابوت برا

  . دیکش رونیی دار واقعاً دو تابوت بچوبه  ریاز خدمتکاران دوروال از ز  یکی

ی من  در خانه   یامروز از دو نفر آلمان  نید، همیشما آگاه هست   ی گفت: »همانطور که هر دو  دوروال-

را انجام   نکاریشما ا   ایخواهم از شما بپرسم که آهستم. حاال می  یسرقت شده است. من آدم متعهد

 د؟ « ایکرده  یها دزداز آن  د؟ شماایداده 

 «  . میپاسخ داد: »بله سرورم. ما مقصر فاطمه-

 بشوم.  هوشیبود ب  کیبودم که نزد ده یآنقدر ترس  من

  ی است، ول   هوده یب  شتریب  فاتیتشر  ، یکه تو به جرم خود اعتراف کرد  ییادامه داد: »از آنجا  وروالد-

است که شما آن دو نفر را برهنه در وسط   ت، درستی ژول  . دیشما اعتراف کن  یهر دو   دیدر هر حال با

 د؟ « ییها شمامرگ آن  رند؟ مسئولی تا بم  دایها کرده ر ابانیخ

 «لکنت گفتم: »آقا! تو خودت...  با-

 «  . می با خودم فکر کردم و گفتم: »بله قربان. ما مقصر بود یو بعد کم-

 « . دیحکم شما را اعالم کنم. زانو بزن دیخب. حاال با اری»بس-
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به آلتش  نکهیا یی وحشتناک شدم. آلتش دراز شده بود. براصحنه نیو من متوجه آثار ا می زد زانو

 آورد.  رونیی هوا خوردن بدهد، آن را از شلوارش باجازه 

رز فاطمه   یعنیدو فاحشه،    نی ...ادیشو  ختهیزد گفت: »شما قرار است به دار آوکه جلق می  یحال  در-

شوند. انگیز و غارت و سپس قتل، به مرگ محکوم میشرورانه، نفرت   یدزد  لیدل  ت، بهی ژول  نیو کلود

 فوراً اجرا شود. « دی حکم با نیعدالت، ا  یبرا

 . می او جلو رفت  یهای او، ابتدا من و سپس فاطمه به سواز خدمتکار   یکیی  و با اشاره   میبرخاست  ما

 کرد. با دستانش بدن ما را لمس می  . میاو جلق زد  یبرا

  ی ول  . ندازمیرا به سطل زباله ب  یدو گوشت دوست داشتن   نی ظالم باشم که ا  دیگفت: »چقدر با   او-

 اجرا شود...« دی قانون قانون است. حکم با

ول   سپس انداختند.  را به گردنش  با سرعت طناب دار  به   یدو خدمتکار فاطمه را گرفتند و  طناب 

تشک افتاد.    کی  یبلند شد، پاره شد و فاطمه رو ن ی فاطمه از زم نکهیبعد از ا  هیای بود که چند ثانگونه

از   عدفاطمه رخ داد را فراموش کردم. ب  یبودم که آنچه برا  ده یمن آنقدر ترس  . دیمن رس  سپس نوبت

آن زمان    یندارد ول   یرا تجربه کردم، متوجه شدم که واقعاً خطر  بیو غر   بیخودم آن مراسم عج   نکهیا

او با چنان   :ختیدوروال انداختم: مقاومت من او را برانگ  یخودم را به پا  نیهم  یبودم برا  ده یواقعاً ترس 

مانده بود. مرا کشاندند و   یبدنم باق یآن رو یمرا گاز گرفت که تا دو ماه بعد هنوز جا یپهلو یخشونت

و به ما نگاه    دیآمی  میکه ما هست   ییدوروال به جا  . دمیحرکت کنار فاطمه دراز کشبعد بی  هیچند ثان

 کند. می

 اند؟ « دوتا جنده هنوز زنده  نیا  ییبگو یخواهمی  یعن ی!  ح یمس ی»ا-

 کشند. «نفس نمی گری»با عرض پوزش آقا، تمام شد، د :دگویاز خدمتکارانش به او می  یک ی-

فاطمه    ی  خودش را روعاًی رسد: او سردوروال به اوج خود می   کی تار  اقینقطه است که اشت  نی در ا  و

کند. بعد از  و آلتش را وارد واژن او می   -مرده رفتار کند  کیکند تا مثل  و فاطمه تالش می-اندازد  می
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  قه یچند دق  . نمنک  یها حرکتاندازد. من هم تالش کردم تا مثل مرده من می   یتلمبه، خودش را رو  نیچند

 بدنم حس کردم.   یاو را رو دیسف عیبعد، ما

 رفته بودند.  م، همهی که سرمان را باال آورد یو زمان  میکردمی یرا بازها همچنان نقش مرده  ما

آورد و گفت که   یدنی نوش  مانی، ظاهر شد. ما را آزاد کرد، براآورده بودکه ما را به آنجا    یزن  همان

  . میدهپس نمی   گریرا که از شما برداشت، د یپول  یول د یبترس ستین یازین گرید

ا   او- اگر    دایکه از آنجا آمده   ییاست که شما را برهنه به جا   نیادامه داد: »دستور من  بازگردانم. 

  . کندمی   یدگ یو او هر طور که صالح بداند به موضوع رس  دییبگو   ریبه دوورژ   دیتواند، می یدار   یت یشکا

 « . دیقبل از سحر در خانه باش دیبا . میبرو دییاینشده ب ریپس تا د

توانم  که نمی   د گویبه من می  یخواهم که اجازه دهد با دوروال صحبت کنم ول او می   ت، ازی عصبان  با

 دیکند که بازن تکرار می -سوراخ ما را نگاه کند  کی احتمال داشت که دوروال از  -اجازه را بدهم.    نیا

ی خانه  واردساعت بعد    کی از    شتریب  یو کم  می شومی  دوارای آنجا منتظر ماست.  کالسکه  . میعجله کن

  . می شومی  ریمادام دوورژ 

د، یلباس کامالً جد   کی و    یی هر کدام ده لو   میرفت  مان یهابه اتاق   یهنوز خواب بود. وقت   ریدوورژ   خانم

   . میکرد دایم، پی که گم کرده بود ییهاباالتر از لباس  اریبس یتیفیک با

به   . میرا هم که گرفت  د؟ دستمزدمانیم، موافقی بزن  یبه مادام حرف  دیخاطرنشان کرد: »نبا  فاطمه-

لباس  ا  تیبه ما دادند. ژول  یهای بهترعالوه  از  او   ی ز یچ  ایقضا  نیهمانطور که قبالً گفتم، بهتر است 

هم به    ار   نیا .  مییبه او بگو   یزیچ   ستین  یازیپس ن  . می پول را با او قسمت کن  می خواهنفهمد. ما که نمی

بود.   یی خوبپس معامله  . یپرداخت کرد  یکمی  نهیهز  ، یگرفت  ادیکه    ییهازی چ  یداشته باش که برا  ادی

 داشت. «  دیخواه یبهتری نده ید، آیکه از دوروال آموخت ییهازیبا چ

 نه. «  ا یرا بکنم   نکاری ا ییتوانم به تنهادانم که خودم می دانم. نمی»واقعاً نمی  :گفتم-

چند برابر   یاز هر مشتر  یتوانمی   نگونهیداشته باش. ا  ادیهای دوروال را به  صحبت   شهیهم  »احمق-

 « . یاور یپول در ب شتریب
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  ی ی کافبه اندازه   گریمن گفت: »واژن تو د   یگفت و گو داشتم. بعد از بازرس  ر یروز بعد با دوورژ  چند-

نکته را    نی و ا  . یاوریبهتر است از مقعدت پول در ب  . میبه سراغ مقعد تو برو  دیباز شده است. حاال با

 بهتر است.  شهیهم  یی مقعدتوجه داشته باش که رابطه 

به    ن یا   یبرا  ییلو  50ام.  فروخته   ونی از فرماندهان محترم ل  یکی دلم، فردا صبح مقعد تو را به    زیعز

بارت خواهد بود که از مقعد رابطه   نی چون اول  دیشا  . یعمل کن  دگویه هرچه می. بهتر است بددهمن می

 مقاومت کن. «  یول یدرد بکش یکم ، یکنبرقرار می 

به مکان او    9ساعت    ام، فرداده یکنم کامالً آموزش د  یکه قرار است باز  ی در نقش   نکهی توجه به ا  با

 اسقف پرنفوذ بود.  کیرفتم. 

باسن  دنیبا د   اسقف- با  . یمن گفت: »عجب  بب  . دییاز مقعد گا  دیفقط باسن. زنان را فقط   نم یبگو 

 باسنت چطور است؟ « 

باسن جهان   نیکه بهتر  دیکنم. مطمئن باشبار است که باسن رابطه برقرار می  نی اول  نی ا  »قربان-

 است. « 

با تمام قدرت آلتش را   نیزد. بعد از ا   سیساعت هم آن را ل  م یساعت باسنم را نوازش کرد و ن  مین

 به من داد.  ییلو  50ارضا شد و  تداد. در نهایرا فشار می  میهانه یحال س  نیفرو کرد. در هم

تخت    یکه رو  یبه من دستور داد که با او بخوابم. زمان  ریبه فاحشه خانه آمد. دوورژ  یبعد مرد  روز

کند. نمی   یکه کار  دمیکرد و داخل آن تف انداخت. اما دمرد با انگشتش مقعدم را باز    نیدم، ا یدراز کش

زخم و تاول    ازمواجه شدم. آلت او پر    یبد  ی لیی خکند. با صحنهچکار می   نمیبرگشتم تا بب  نیهم   یبرا

 داشت.  یمقاربت یماریبود. چرک کرده بود. کامالً مشخص بود که ب

 ؟ «ی کن ضیمرا مر  یخواه! میایوانه ی زدم: »د ادیفر-

که اگر به خاطر   یی احمق. فکر کردرا به هم فشار داد و گفت: »جنده   شیهادندان   تی عصبان  از-

ام که  خودم را درمان نکرده   نیهم  یکردم؟ اصالً براهمه خرج می   نیها نبود، اکردن شما فاحشه  ضیمر

 کنم. «  رمایرا ب هیبق دیاست. با  نیپول دادم. لذت من ا نی هم یکنم. برا ماریها را بشما هرزه 
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  دا یرا پ  ریآمدم تا دوورژ  رونیموضوع را به من نگفته بود. « و با عجله از اتاق ب  نیا  چکسی»ه  :گفتم-

و به انجا آمد.    دیبحث ما را شن  یرا سرزنش کردم. مشتر  د، اویکنم. همانطور که ممکن است تصور کن

 رد و بدل کردند.  گریکدی هایی با  نگاه  ریاو و دوورژ 

 ...«تی را آرام کن ژول »خودت-

 ...«دمیآلت او را د . ستمیگفتم: »اوه نه...من کور ن تی عصبان با-

 و برگرد...« تی ژول  باش یدختر خوب  . یدر اشتباه ا، مطمئناًیا، بی»ب-

 ...«یکن یمرا قربان یخواه می  . ایده یای کشچه نقشه دانم»هرگز. می  :گفتم-

 « - زمیعز  تی »ژول-

 کن. « دایرا پ  گرینفر د  کیتو هستم، پس  زیعز  »اگر-

 ...« گری نفر د کی دیرا باال انداخت و گفت: »آقا با شیهاو شانه دیکش یآه  هیدوورژ-

باالخره موافقت کرد تا   ادیپس از بحث و جدل ز  یکند ول  ماریآن مرد قسم خورده بود که مرا ب  یول

  . ندینب  ی زیمرا گرفت. چشمانش را بستند تا چ   یساله جا  13دختر    کیکند.    مار یرا ب  یگریشخص د

از   هک  خواه یبرود. آزاد  مارستانیهفته بعد مجبور شد که به ب  کیآمیز بود:  ت یانجام شد. موفق  اتیعمل

ترین  بخش  نکار، لذتیاو ا  یبرا  . ندیهای او را ببمطلع شده بود، خودش را به آنجا رساند تا رنج   هیقض  نیا

 بود.  ایکار دن

اما بدنذائقه  گر، بایشانزده نفر د  ایپانزده   و   . دندیماه با من خواب  کی سالم، در طول    یهای مشابه 

است که ما را    یخودمان اعزام شدم که چند روز  لیرسو یی نوکه من به خانه  دیفرا رس  یسپس روز

که   ست ین  ر خاط  نی گردد. رفتن او به ا  یرا کامل کنم، او برم   تمیکه روا   یترک کرده است. البته تا زمان

 داند.  ها را می ی آنخاطر است که او همه  نی ای ندارد، بلکه به اهای من عالقه به داستان 

  یواقع  خواه یآزاد  کید،  یدانی شما میکه همه بش، همانطوریعج  طیبه خاطر افراط و تفر  لیرسو ینو

دوست داشت که همسرش   لیرسو یبا او آشنا کنم. نو شتریب یفکر کنم بهتر است شما را کم یاست ول
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بار    نیل او  یکه ما برا  یل، زمانی رسو یشوم که نو   ادآوری  دیکند. با  ی او باشد و در آن همکار  یشاهد هرزگ

کره بودند که با  یخواست فقط با دخترانخدمتکار هستم، و او می   کیکرد که من  می  م، فکریمالقات کرد

 سروکار داشته باشد. 

که   یی سال سن داشته باشد. از آنجا ستیاز ب  شی ب   دیمهربان بود که نبا  اریبس  یزن   رسویدو نو   خانم

  د یحدس بزن  دیتواندر آمده بود، خودتان می  خواه ی ی آزادمرد چهل ساله   کی  ی به همسر  یسن   ن یدر چن

  حضور که من وارد اتاق شدم، زن و شوهر آنجا    یکرده است. زمانرا تحمل می   ییهاز یچه چ  دیکه با

را به صدا در آورد و دو پسر هفده و هجده ساله از   یزنگ  لی رسویای پس از ورود من، نوداشتند. لحظه 

 برهنه بودند.  باًیها تقر وارد اتاق شدند. آن گریدر د

باسن   نیاند که شما بهتربه من گفته   زمی»عز  به من گفت:  لی رسویکه جمع کامل شد، نو  یهنگام-

 « . دیرا آشکار کن یشگفت  نیا ا ف« او خطاب به همسرش ادامه داد: »خانم لط . دیجهان را دار

 ...«یخواه آقا! آنچه از من می  یو شرمسار، پاسخ داد: »ول ج یچاره، گیب یزن کوچولو آن-

از دست ما بر   یدوباره با تو صحبت کنم. کار  دی با  دیشا  ای. ی سخنان مرا فراموش کرده همه   یی»گو -

خداست. دوست    تیمش  ن یا  . میها را انجام دهآن  دیشده است. ما با  نییاز قبل تع  هان یی اهمه  . دیآنمی 

 ؟ « یستی که در مقابل خدا با  یندار

 «  . »ابداً-

  دیو گرنه با  دیکشمی یرنج کمتر د، آنگاه ییایمسأله کنار ب نیاگر با ا  . دییا یاست با آن کنار ب »بهتر-

 «  . یبچه را برهنه کن نیحاال بهتر است ا  . دیهر روز شکنجه بکش

را در    میهاخودم لباس   خواستم اش، می هوده یاز رنج ب   ییهار   یچاره، برای با زن ب  یخاطر همدرد  به

همسرش    یبه سو   زیدآمیتهد  یکار بردارم و دست  نیاز من خواست که دست از ا   لی رسویکه نو   اورمیب

زد. آن دو پسربچه جلق می  یحال برا  نینگذاشت. در هم  یاو باق  یجز اطاعت برا  یادراز کرد و چاره 

که همسرش مرا برهنه کرد، شوهرش از او خواست تا باسن    یکردند. وقتآلت او را نوازش می  زیها نآن
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ها را فرستاد تا همسرش را از واژن بکند. خودش هم به سمت  از پسربچه یکی ا به او نشان دهد. بعد  مر

 از مقعد بکند.   را ها را مجبور کرد تا خودش  از پسربچه   گرید یکیمن آمد تا مرا از مقعد بکند. 

خودم را و    یکیکند،  همسرم را می   یک یخواهم؟  چه می   گریگفت: »د  ادیز   یحال با شاد  نیهم  در-

 کنم. « باکره را می کیمن هم دارم مقعد  

او ما را مجبور    یعن یباشد؟    نیخواهد که چنخداست؟ خدا می  تیمش  نی ا  ایناله کرد: »آ  همسرش-

 م؟  یناپسند را انجام ده هاینکار یا  شهیکند تا هممی

  ن ی ا   . ییایآن کنار ب  با  دیاست. با  نطوری همقاًیدق  ی»آر  :د، گفتییگاکه مرا می   یدر حال   ل یرسو ی نو-

 «  . میی او باشاراده  میتسل دیی ما باشود. همهضرورت است. هرچه خدا بخواهد، همان می  کی

  ان یپا   نیا  یپر شده است. ول   میهابود که حس کردم تمام روده   ادیارضا شد. آنقدر آب او ز  لیرسو ینو

های او به دهان همسرش  عذاب همسرش نبود. مرا مجبور کرد تا سوراخ مقعد خودم را باز کنم، تا اسپرم 

  . زدیبر

شدم تا    ره یخ  نیی ای ترس، به پاکه بدون لحظه   کنمکردم. دهان او را باز کردم و اعتراف می   اطاعت

ها را ی اسپرم همسرش همه شده است.    ریتحق  لتیتوسط رذ  یارحمانه یطور بکه به  نمیرا بب   یلتیفض

 را خفه کند.    وشوهرش ممکن بود ا   میتوانم بگو داد، به جرأت میای از آن را قورت نمی خورد و اگر قطره 

سپس   . ندیاز پشت او را بگا  یکی یکیها را مجبور کرد  دوباره کار را شروع کرد. پسربچه  نیاز ا  بعد

 بار ارضا شدند.  نیهمه چند  . دیزی همسرم برب خودتان را در دهان آها گفت که به آن

هم    یقانون   چ یه  . میکن   ت یاز ما سه نفر داد تا همسرش را اذ   ک یرا به هر    یی قول دو لو   ل یرسو ینو

دو    یگرفتن، همه آزاد بود. فقط زمان  شگونیو ن  یلیوجود نداشت. ضربات مشت، لگد، گاز گرفتن، س

ا   میها کردر را    رسوینو از  از هوش رفته بود. بعد  مرا به   لی رسوینو   . میجلق زد  لی رسو ی نو  یبرا   نیکه 

بعد هر دو    یرا در دهانم گذاشته بود. کم  شآلت  یگریکرد و دمرا از واژن می   یکیها سپرد.  بچهپسر

   . دیسف عیبدنم پر شده بود از آن ما یهمه جا تآلتشان را به واژن من فرو کرده بودند. در نهای
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از من دعوت   ن یهم  یب کرده بود و برا ل را ج  لی رسویام، نظر نو ی طانیهای شمن و استعداد   یچهره 

به   رسویهمسرش دو نو   . میغذا خورد   بایز  یطیجوانش بمانم. ما در مح   یشام با دو همباز  یکرد تا برا

 ، یکرد که اگر کارت را درست انجام نده  دش یتهد  لی رسویعنوان خدمتکار آنجا حاضر شده بود و نو 

 در انتظارت خواهد بود.  یبدتر اریبس هیتنب

  ی رسند. ولاو می   یبه پا  یواقعاً شوخ طبع است. در افراط، افراد کم   لی رسوید، نویدانکه می   همانطور

می روز  آن  امن  چرا  بدانم  می  نقدریخواستم  رفتار  بد  همسرش  برابا  »واقعاً    :دمیپرس  نیهم  یکند. 

 « -دیروا داشت  چاره یموجود ب نی در حق ا یادیز  یناعدالت 

ناعادالنه است اما    اری تحمل کند بس  دیآنچه که او با  . دیگویمی   ؟ درستی عدالت پاسخ داد: »بی   او-

است    نیرفتار باشد. گواه آن ا  نیتر از اعادالنه  تواندنمی  زیچ  چ یمن، ه  دگاه یاو. اما از د  دگاه یفقط از د

ت، ی من وجود ندارد. ژول یتری برالذت بخش  زیچ  چ یمن لذت بخش است. ه  یها برارفتار   نیکه تمام ا

او ناعادالنه   دیظلم از د  ن یشود و مطمئناً ا که بر او ظلم می  یدو جنبه دارد: از طرف قربان  یاقیاشت  هر

توان  است که می   یزیترین چاو عادالنه   اقیکند، اشتکه ظلم می   یکس  یکه برا  یرسد. در حال به نظر می 

د رنج بکشد ناعادالنه به نظر یکه با  یکس  یکنند، هر چند برااحساسات صحبت می  یتصور کرد. وقت

  عت یکجا جز طب   چ یکس و از ه   چ یاحساسات را از ه  ن یاست. ما ا   عت ی طب  یها صداآن   یصدا  یرسد، ولمی

 «  . ماینکرده  افتیدر

  ی بیشهوات در تو فروکش کرد، در وجودت حس عج   نیا  ی»اما وقت  :دمیدل پرس  اه یی سآزاده   از-

 داد؟ «سوق می  لتیتو را به سمت فض یدادشود که اگر به آن گوش می نمی  دایپ

  اقیکه طوفان اشت  یکنم. زمانن را حس میآمثل    ییهازیاعتراف کرد: »بله، گهگاه چ  لیرسو ی نو-

  ن ی ا یدهد. ولبه انسان دست می   یجبیآرامش، حس ع  کند، درو سپس فروکش می  دشومی   نیمگخش

  م ی تعل یجز صدا  یزیچ نیا  . می او را بشنو  یکند ما صداکه تالش می   ستیوجدان ن نیا  . ستیوجدان ن

ن که    دایاست؟ گمان کرده   لتیو رذ   لتیاز فض   یبیکه وجود ما ترک   دایگمان کرده   ایآ  . ستیو تعصب 

گرد و غبار   ریز ز اخودش را    لتیناگهان فض  میآرام شد  نکهیاز ا  د، بعدیدهانجام می  یهرگاه کار بد

از اعماق    یکه هر از گاه  ییصدا  نی ا  . ستین  نطوریا   ریکند؟ خ  تی آورد تا ما را هدامی   رونی ب  لتیرذ
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است.  یدوران کودک  نی های دروغ های تعصبات و آموزه کند، ته مانده شروع به ناله کردن می  مانوجود

ساخته شده   لتیاست؛ انسان فقط از رذ  لتیدر انسان رذ  زی که همه چ  مگویمن به شما می   نیبنابرا

 . ردیگرا می  یطعم زندگ  لتیکند. فضکند؛ کسل میاست که انسان را خسته می  یزی چ  لتیاست. فض

باانسان معنا می   یاست که به زندگ  لتیذ ر  نیا پ   لتیهایی را که رذلذت   دیدهد. چرا    شنهاد یبه من 

  ن ی کارش ا  لتیشود؟ فض   بمیاز دور نس  اکارانهیو ر  ن یدروغ   دیو تمج   فی کند، کنار بگذارم تا چند تعرمی

چند  یابر  یهای خودت را از دست بده کنند. تمام لذت دیو تمج  ف یکه چند نفر از دور، تو را تعر است

طبیعت به ما گفته است که همیشه برای لذت خودت تالش  است.    یوانگید  نی د؟ ا یو تمج   فیکلمه تعر

ها و منافع من در تضاد باشد باید از بین برود. برای همین باید با پایمان فضیلت را  کن. هر آنچه با لذت 

کند  برد و جهانی که به ما هدیه میهاست. فضیلت روح انسان را از بین می   له کنیم. فضیلت دشمن لذت

شود. ژولیت خوب گوش کن. برای  روح و سرد است. هیچ چیز لذت بخشی در آن یافت نمی جهانی بی 

 « برداری. حتی اگر به قیمت از دست رفتن دیگران باشد!رسیدن به لذت باید تمام موانع را از سر راهت 

 و دو پسربچه به خواب رفته بودند.   رسوی بحث، خانم دو نو نیطول ا  در

تو    نی مشت ماش  کی  هان ی النفس. ا  فیانداخت و گفت: »موجودات ضع  یها نگاه به آن   لیرسو ی نو-

سواد و نفهم و بی   وانیح   نقدریا   نکهی ا  یاند ولهای ما ساخته شده ارضا خواسته   یهستند که برا  یخال

کند، بله. من تو مرا درک می   قی ذهن دق  . یکنمرا درک می  ت، تویژول  یکند. امی   یهستند، مرا عصبان

 «  . یکه واقعاً عاشق شرارت هست  یمنکر آن بشو یتوان خودت هم نمی  . برمبا تو لذت می  یهمراه  زا

 شرارتم. سخنان شما مرا مبهوت کرد. «بله سرورم. واقعاً عاشق   . ی و گفتم: »آر دمیلرز  من-

 « . نمیتو را بب  شتریاز من دور نشو. من عاشق تو هستم. دوست دارم ب »فرزندم-

جرات آن را داشته باشم که    دیشا   . دینسبت به من دار  یاحساس  نی واقعاً ممنونم که چن  »سرورم-

  ی ی خصوصمدرسه   کیام. در  ه را گذراند  یادیهای زرا دارم. من آموزه   یاحترام  نی چن  یستگیشا   میبگو

 هستم. «  یبد طیحاال در شرا یدوست، آموزش داده شده بود. افسوس آقا، ول  کی ذهن من توسط 

 کردم.   فی تعر   لی رسوینو  یبعد از آن سرگذشت خودم را برا و
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به جزئ  لیرسو ی نو- تمام  و گفت: »ژول   اتیبا دقت  به شدت    یکه گفت  ییهاز یت، چیگوش داد  مرا 

 ناراحت کرد. « 

 »چرا؟ « -

او هستم. من او را نابود کردم. او تمام   یشناختم. من عامل ورشکستگپدرت را می   »چرا؟ چون-

ی گرفتم همه   میتصم   یتوانستم ثروت او را دو برابر کنم ولمن گذاشته بود. من می  اریثروتش را در اخت

همانطور    . اردد  ت یکه منافع خودم بر او ارجح   دمیفکر کردم، دبا خودم    نکهیمال او را باال بکشم. بعد از ا

  ن ی هزار پوند درآمد دارم. حاال بعد از ا  صدیس   یمرد و من سال  ری اصول من است. او فقاز    نی که گفتم ا

  ن یجبران شود. اما چن  دیبا  یدیکه کش  یهمه سخت  نی تو جبران کنم. ا  یبرا  دیبا  ، یهایی که گفتحرف 

  ن ی توانم چننمیدارم، هرگز    لتیاز فض  یبزرگ  اریوحشت بس   د، منینیخواهد بود. بب  النهی فض  یحرکت

  ی ول  مانمی مانع بزرگ باشد. من از کارم پش  کیی ما  رابطه   یی تو، برا ترسم که گذشته بکنم. می   یکار

 است. «  ده یرس انیما به پا یی رسد که آشنابه نظر می 

زدم- ا  :فریاد  با  ول لت یرذ  یقربان  نکهی»کثافت!  هستم،  تو  جانم   یهای  مانند  را  تو  اصول 

 پرستم...«من اصول تو را می  یپرستم...آرمی

لحن- با  »ا  یاو  گفت:  چیژول   یآرام  ا  یبرا  یشتریب  هایز یت،  دارد.  وجود  ماجرا همه   نیگفتن  ی 

 .« ستین

 را بشنوم. «   زیخواهم همه چمی  »من-

توانستم بگذارم زنده من خطرناک بود. نمی   یها براکه وجود آن   می بگو  دیمورد پدر و مادرت؟ با  »در-

از هم مردند،   یی کمکنم. هر دو با فاصله  یها را قرباناز لو رفتن، مجبور شدم آن   یریجلوگ  یبمانند. برا

 «  ی من شام خوردند. بار در خانه کیها گفت که به خاطر سم بود...آن دینه؟ با

ناگهان  کی لرز  یلرزش  استخوانم  تا مغز  ب  . دیمرا فرا گرفت،  نو  درنگی اما  شدم.   ره یخ  لیرسو ی به 

آرام گفتم:   یکرد. با صداروح می سوزاند و چشمانم را بی که وجود مرا فرا گرفته بود، قلبم را می   یشرارت 

 من تو را دوست دارم. « . یفیتو واقعاً فاسد و کث . والی ه ی»ا
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 ؟ « یرا هم دوست دار   ؟ آنیام چپدر و مارت را کشته  نکهی»ا -

برا  »به- چ  ینظرت  تنها  است؟  مهم  برا   یزی من  ه  یکه  است.  است، شهوت  مهم  از    چ یمن  کدام 

اعترافات شما، دارم از   دنیحاال با شن  یمن لذت بخش نبودند ول   یبرا  قبالً  ، ایکه تو کشته   ییهاآن

 شوم...«  انی...آه، ممکن است دچار هذسوزمشهوت می 

که در مورد شما وجود دارد،   یزیموجود جذاب، خلوص روح شما و کالً هرچ  یگفت: »ا   ل یرسو ی نو-

ا   یبرخالف اصول من است. ول را ز  نیبا  گذارم و شما را در کنار خود نگه پا می   ریحال اصول خودم 

 «  . یبرگرد ریبه خانه دوورژ دیکنم. نباها نمی را ر  ت، تویدارم. ژول می

 ؟ « یشما چ  و، همسریمس »اما-

کرد. همه تحت فرمان تو خواهند بود.   یغالم تو خواهد شد. تو بر خاندان من سلطنت خواه   »او-

 ی کشد، برارا به دوش می   یطانینام ش  نیدارد. هر کس که ا  یرومندیبر روح من نفوذ ن  یبه راست   تیجنا

در برابر   شهیو هم  زارمی ب  لتیعشق به آن را در وجود من کاشته است؛ از فض  عتی است؛ طب  زیمن عز

ام...باسنت را به من نشان شق کرده   . نجایا   ایت، بی ...ژولتی آه ژول  . میآبه زانو در می   یو بدنام  ت یجنا

 بده... «

سوراخ    نی...منو بکن...ایکند. »آر  رفتاربا من    خشونتشدم و از او خواستم که با    کیبه او نزد  من

توست...همه برای سوراخمال  من  بکن...ا  ی های  قدرت  تمام  با  هد  نیتوست...مرا  برا   ای ه یرا    ی بدان، 

 ...« یها کردام رمرا از شر خانواده  نکهیاز ا  یقدردان

همسرش که خواب بود پرتاب کرد و با    یخودش را رو   لی رسوینو   . میکرد  داریها را بپسربچه   دوباره 

بود سکته کند. من    کی که نزد   دیچنان از خواب پر  چاره یهای او را گاز گرفت. زن بنه ی دندان نوک س

را    نکاریا  دیبا دندان باسن همسرش را گاز گرفت و آنقدر شد  لی رسویزدم. نوها جلق میپسربچه  یبرا

باسنش خون تمام  م  یانجام داد که  به سراغ  به مقعدم فرو کرد. آن دو شد.  را  بزرگش  و آلت  ن آمد 

 همه ارضا شدند.  . دیی گااز مقعد او را می   یکیاز واژن و   یک یپسربچه به سراغ همسرش رفتند و  
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آن    یصحبت کنم. فردا  ریاجازه نداد تا با دوورژ   یی خودش برد و حت بالفاصله مرا به خانه  لیرسو ینو

ی خانه هستم و از آن به بعد اداره   شیکرد و گفت من دخترعمو  یمعرف  انشیروز مرا به اهل خانه و آشنا

 به من سپرده شد. 

رفتم. در واقع، من قصد نداشتم  سابقم می  یفرصت به مالقات کارفرما نی در اول دیحال، من با  ن یا با

او    دنیمشتاق د   یلیای هم نبود که خعاقالنه   تاسیخودم را به طور کامل از او جدا کنم، اما به نظرم س

ی خانه   بودم، به  ده یرا پوش   میهاکه تمام لباس   یمنتظر ماندم، سپس در حال  یبه نظر برسم. مدت کوتاه 

 او رفتم.  

  ن یو من از ا   دایمالقات با من انتخاب کرده   یرا برا  یی خوب لحظه   ت، شمای زد: »ژول   ادیفر   ریدوورژ-

  م یها بگوپانزده زن منتظر هستند تا به آن  یکنم تا شما را متقاعد کنم؛ در اتاق کنارفرصت استفاده می

به آن  یبه کجا بروند؛  توجه کنشهر  ا  د؛ هریها  اما قبل  را دارند.  را آن   نکهی ا  زکدام داستان خود  ها 

ها آشکار  آن   تیبگذارم هو   دیکنم چون نبا شما می   یرا برا  نکاری که من فقط ا  دیمطمئن باش   د، وینیبب

بگذار وضع   یکم  د یشود،  مورد  نمی   ی کنون  تیدر  من  کنم.  وضعشما صحبت  چه  در  اکنون    ی ت یدانم 

کدام    د، هرینی بب  راخودش را محدود کند. مردان آزاده    دیزن، نبا  ک یکه    م یخواهم بگومی   یول   . دیهست

 میبه شما بگو  دیمحروم کند؟ پس بگذار  یلذت  نیزن خودش را از چن  کی  دیخوابند؛ چرا باها زن میبا د

کند، هرچند که ازدواج مرد ازدواج می   کیکه با    یزن زمان  کی  . دیکه ابداً خودتان را به او محدود نکن

چند ساعت به او    یواژنش را براکه فقط    دیتوجه داشته باش  دیباز هم با   یاست، ول  هوده یپوچ و ب  یامر

فروشد. می  گریمرد د  کی است که با آن، زن واژن خودش را به   ی و بس. ازدواج قرارداد  نی فروخته. هم

د،  یاگر با او ازدواج کن  یخودش را به آن مرد محدود کند. شما حت  د یکه زن با  ستیبه آن معنا ن  ن یا   ی ول

ها زن  همچنان که او حق دارد تا با صد  . دیبخواب  گرید  ردها متا با صد  دیحق را دار  نیکه ا   دیبدان  دیبا

لذت  ادتانیبخوابد.    گرید را قربان باشد که  ز  . دینکن  گرانید  یهای خود  احمق  هستند که    یاد یزنان 

با ازدواج محدود می ها نفر توانند هر روز با دکه اگر ازدواج نکنند، می  یکنند، در صورت خودشان را 

ار  ذبرگ  یگروه   سکسدر آن  هایی شرکت کنند که  ی توانند در مهمانمی  . دلذت ببرن  ید و از زندگبخوابن

شما    . دیداشته باش  ادیهای مرا به  ها را سرزنش کند. پس خوب حرف که آن  ست ین  چکسیشود و ه می
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است. زنان اساساً زن برای هرزگی آفریده شده    . د یخودتان ادامه ده  یکه به کار قبل  دیحق آن را دار

دانی  کنی؟ مگر نمیذاتشان این است که با مردان زیادی رابطه برقرار کنند. چرا به حیوانات توجهی نمی 

گویم تا مبادا گول بخوری. ها را میکند؟ ژولیت این که یک حیوان ماده، با چندین نر رابطه برقرار می 

ه تو نشان خواهم داد که زنان اصیل،  باید حواس خود را جمع کنی و نگذاری کسی تو را محدود کند. ب

های خودشان ارزش قائل هستند. مطمئن  کنند. زنان اصیل، برای لذتهای خودشان چه میبرای لذت 

دانی  آفرید ولی خودت خوب می ها را متعهد می باش که اگر طبیعت دوست داشت زنان متعهد باشند، آن

کنند، در پس دختران شهر، زمانی که ازدواج می ترین  که لذت یک زن در تعدد روابط است. حتی فاضل 

ای کاش با مرد دیگری هم رابطه داشتند. مطمئن باش که این دختران    کنند کهذهنشان به این فکر می 

زنند. ولی چرا باید خودشان را به جلق زدن  ابله، هر روز به یاد این اندیشه، برای خودشان جلق می 

تعهدیمحدود کنند؟ آن به  باید  آنجا که میکه داده   ها  تا  و  با مردان مختلف اند، پشت کنند  توانند 

این ذات زنان است. به همین دلیل است که زنان غالبا نمی  توانند متعهد باشند و در اغلب  بخوابند. 

کنند. حاال کنند. که البته این کار درستی است چرا که بر اساس طبیعتشان عمل می اوقات خیانت می 

 « ا و ببین. به دنبال من بی

ا   ریدوورژ  اتاق کنارحرف   نیبعد از گفتن  از    یها، مرا به  را که آنجا حاضر    یسوراخ زنان  کیبرد و 

  . میبودند، مشاهده کرد

 «  . دیها را بشمار»گفتم پانزده نفر هستند؟ خودتان آن  :گفت-

 بودند.   یدستورات بعد افتیدر آن اتاق منتظر در  بایزن ز پانزده 

  نه یای که در کنار شومالعاده با آن زن بلوند فوق   . دیها نگاه کنگفت: »از راست به چپ به آن   ر یدوورژ-

  ی و جذاب است ول   بایز  اریبس  دینیبنام او فال است و همانطور که می  . میکناست شروع می   ستاده یا

  ند گویمی اینجا    در بیرون از  یحاضر شده، ول  نجایتواند او را تحمل کند. درست است که در ااربابش نمی 

او همه   یکنند و منتظر هستند تا بدنامی او به شدت از او حسادت میدختر فاضل است. خانواده   کی او  

ا به  که  بفهمند  اگر  شود.  منتشر  می   نیجا  تردش  آمده،  خانه  میکنند.  فاحشه  اینجا  به  تا  ولی  آید 

 « شهواتش را ارضا کند. 
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  رون یخودش خطرناک است. ممکن است ب نندیبرا می  گریکدیپانزده نفر  نی ا نکهیهم ی»ول  :گفتم-

 « -بخواهند حسادت کنند ایاست زبانشان را باز کنند،  یکاف . نندیرا بب گریکد یباز هم  اج نی از ا

توانند  با هم مالقات کنند، نمی  نیاگر بعد از ا   یشناسند، اما حت را نمی   گریکدیها  گفت: »اوالً آن -

را لو بدهد،   یگریها داز آن  یک یها از راز هم خبر دارند و اگر  ی آنکه همهکنند. چرا    دیرا تهد  گریکدی

تا به   یول   دهممی   سیسرو  ی دختران  نی سال است که به چن  ست یتواند او را لو بدهد. بهم می   یگرید

از آن ندارند. حاال   یدانند و ترسموضوع را می   نینکرده است. خودشان ا   انتیخ  یهم کس   کباریحال  

 بگذار ادامه دهم. « 

ا  ی»زن  د، مانندینیباش همانطور که می سال دارد و چهره   ستیاست، حدود ب  ستاده یکه کنار فال 

او مردان   یبرا  نجایدهد تا اکند. او خودش به من پول می با شوهرش بد رفتار می  یفرشتگان است ول 

است    نی برتیچنان ل  یسن و سال  نیشود؟ در چن. باورت میکنم که بتوانند او را ارضا کنند  دایپ  یجوان 

پول  وجود  با  نمی   یکه  کند،  است خرج  اندازه که حاضر  به  کافتوانم  بتوانند   یمردان   یی  که  کنم  پبدا 

 های او را ارضا کنند.  هوس 

به شما داشته است.    هیای شباست. او قرار است ازدواج کند، اما مدرسه  یاو دختر ثروتمند  »کنار

 نجا ی به ا  یجوان به زود  استمداریس  کی  . میفروش بکارت او مذاکره کرد  یبرا   لی رسویو نو   روز، منید

 او را گشاد کند.  یتا کم  دیآمی

فرشته   »به د آن  کن  گریی  نگاه  نما  ی کیاو دختر    . دیدر سمت چپ  ن  ندگانیاز  او  است.    ز یمجلس 

کند.  سالش هم نشده. فعال سکس نمی   14کنم هنوز  فکر می   . دیآی م  نجای گری به اله یباهوش است و با ح

  ی کنم باکرگفعال جرات نمی   یام، ولکرده   افتیاو در  یبرداشتن باکرگ  یبرا  ییلو   500  شنهادیالبته چند پ

خودش جلق    یزند و برامی  سیای است که فقط مقعد و واژنش را ل زاده ب ی او را بردارم. او منتظر نج 

او    یبرا  یگریهای دفعال برنامه  یداده ول  شنهادیپ  یی لو   1000دختر    نیسکس کردن با ا  یزند. او برامی

 دارم. 
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و شش ساله است. شوهرش    ستیکنم او بمن فکر می   . دینگاه کن  کی نزد  از  ، یکی  گر، آنیآن زن د  »به

خوابد  او می   ند، بایبرا که می  یر مرد رذل کوچولو، ه  نیا   یدهد ول او انجام می  یبرا   ییکه بگو  یهرکار

 تا با چند مرد همزمان سکس کند.  دیآمی  نجایندارد. او به ا یو شوهرش هم خبر

فرد مسن است که به خاطر عشق با او ازدواج کرده   کی   ستاده، همسریای که کنار او اسبزه   »دختر

ی فرشته   کیکند که همه او را  کند و آنقدر به او خدمت می مرد چکار می   نی ا   یکه برا  یداناست؛ نمی 

ها به و شب   شدفروها خودش را می تا با مردان جوان بخوابد. صبح   دیآمی  نجایبه ا  یدانند ول فاضل می

 مرد جوان بخوابد.   ک ی ناهار قرار است با  کند. بعد ازعشقش خدمت می 

در    شیپا  کیهرزه    ن ی ا  . دیاست. به لباس او توجه کن  زگاریپره  اریبس  ستاده یکه در کنار او ا  ی»کس

فرشته ازدواج    ک یکند با  پرستد و فکر می در فاحشه خانه. شوهرش او را می   گرش ید  ی است و پا  سایکل

را بخورد    داخ  انمرد  ریک   دیخوابد. بامی   ونی است. او فقط با روحان  یطانیداند که او چه شنمی   یکرده ول

 شود.  یتا راض

تا به حال    ایاو نوزده ساله است و به من بگو که آ   آنجا، ی متوسط  به آن دختر طبقه   میرس»حاال می 

ز معشوقشی اده ید  یباتر ی موجود  کار  ؟  است  یبرا   یهمه  داده  انجام  و او  داد  نجات  فقر  از  را  او   :

  هم، مطمئن خواستاره می  کی دیاگر بگو   یاو انجام داد. حت یبرا  یکرد. همه کار  هیرا تسو  شیهای بده

می  تالش  ول   یبرا  یکی کند  باش  بخرد.  به یدان می   یاو  فاحشگ  دیآمی   نجایا   ؟  ق  یتا  هم    متش یکند. 

  6دهد. امروز هم ده هزار فرانک از شوهرش گرفتم چرا که قرار است تا  تن می  میباالست. به هرچه بگو

  ک ی  ایاست    رده خو  نیبه زم  ای  میبگو  دیشدن او را بدهم. البته نقشه است. با  یبستری  نه یهفته هز

هرزه    نیشش هفته ا  نی ا   یبکند. ول  یاو هرکار  یکالسکه با او تصادف کرده. شوهرش حاضر است برا 

تواند  که دارد، می   یدختر با هوش  نیداند. انمی   یزیچ   چ یها نفر بخوابد و شوهر بدبختش هقرار است با ده 

 سر خدا هم کاله بگذارد.  

به موجود  ریدوورژ  و  آنجا«  داد: »آن جادوگر کوچک  »واقعاً عج   ی ادامه  اشاره کرد.  و    ب یباشکوه 

توانند کار  دو نفر می   نی هستند. مطمئناً ا   یازمندینمردم    هافروشد؛ آن است. مادرش او را می  بی غر
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آن   دایپ  یگرید به  پکنند؛  دکار  شنهادیها  آن  یگر یهای  اما  است،  نمی هم شده  قبول  فقط  ها  کنند: 

 ی او را بخرد. مقعد باکره  لیرسو یها مهم است. قرار است نوآن  یبرا یخواهیادآز

وجود ندارد که شوهرش    یزن  ایدر تمام دن  . دینیرا بب   ییعشق زناشو   یروزی گفت: »و اکنون پ  ریدوورژ 

اش هم مقاومت  ی های نفسانتواند در برابر خواسته اما نمی   پرستدرا مانند او دوست بدارد. بله، او را می 

 خوابد.  مرد می یاد یرا دوست دارد. هر هفته با تعداد ز  یکند؛ فاحشگ

آورد. خودش هم دوست دارد. در واقع  می   نجایدختر واقعاً جالب است. شوهرش او را به ا  یکی   »آن

 خوابد. می  یمواقع، شوهرش هم با مشتر یبرخ . ندیایب نجایکرده تا به ا  یخودش شوهرش را راض

  ی خواهند با دخترش بکنند ول که می  یدهد هرکارآورد. اجازه می می نجای را. او را پدرش ا  یکی »آن 

به دخترش دست    یماند تا مشترگذارد تا با او سکس کنند. خودش هم نفر سوم است. منتظر می می ن

زمان و  ا   ی بزند  به سمت مشتر  نکار یکه  با شالق  ول التماس می   یکم  ی رود. مشترمی   یرا کرد،    ی کند 

  . زدیباسن دخترش میر یحال آبش را رو  نیزند و در همرا با عصا می ست، اوی که حواس پدر ن یهنگام

 خورد.  را می  یپدرش آب مشتر نیبعد از ا 

اش او درآمد ساالنه . ن یجذاب را بب اریاند. حاال آن دختر بسمانده  یادامه داد: »خب، فقط دو نفر باق

که چگونه    دیبرخوردار است؛ همجنسباز است. توجه کن  ی ادیاز پنجاه هزار پوند است و از شهرت ز  شیب

می  دخترانی  ه یبق نگاه  ا را  عاشق  د  نیکند.  با  که  بگا  لدویاست  را  شوهرش  عاشق    قاًیعم  . دیمقعد 

هستند. با تمام وجود مقعد  زیی کامالً متماکه اخالق و جسم دو حوزه  داندشوهرش است. اما خوب می

 خودش را ارضا کند.  هایازیتا ن دیآمی  نجایو بعد از آن به ا دیگاشوهرش را می 

خوابد. نفر می  50از    شیاست. در ماه با ب  یی واقعهرزه   کی  یزن. او ازدواج نکرده. ول  نیآخر  »باالخره 

 خواهد انجام دهد. می  یآزاد است که هرکار

 هستند؟ «  یگیری کافم یتصم یبرا هان یا  ای؟  یدار ازین یشتریهای ببه مثال  ایت؟ آ ی ژول »خب

های ساده  که کار  میبه شما بگو  دیالبته با  .بله  ، یخانم که مرا متقاعد کرد  کنمدادم: »فکر می  پاسخ -

 بدهند.«   ییلو   50که حداقل    دیرا قبول کن  یدر کار باشد. فقط کسان  ادیپول ز  دیبا  . دینکن   دایمن پ   یبرا
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ن فقط موافقت  نترس. م . ستین یمشکل چ یه زمی؟ عز یی زد: »پنجاه لو  ادی فر یبا خوشحال  ریدوورژ-

شما را پولدار    د، آنقدریی و هرگز نه نگو  د یباش  عیاگر مط   . ستین  ی خواستم. پول؟ پول مشکلشما را می 

 « . دیبا آن چه کن دیکنم که ندانمی

نگران شود، به سرعت برگشتم تا به    لیرسو یکه نو  دمیترسشده بود و می  رید  گریکه د  ییآنجا  از

از ا کنم، ناراحت    یها همراهخودم با آن  ای  نمینفر را بب  15های آن  توانستم کار نمی   نکهیشام برسم. 

 بودم. 

دارد، ناراحت بود. شوهرش او را مجبور کرده بود  یبی اش رقدر خانه نکهی ا  دنیاز د  رسویدو نو خانم

کرد. من به طرز  می   هیاو را میرنجاند. هر روز به خاطر حسادت از من، گر  نی تا از من اطاعت کند و هم

می  ایسه یمقا   رقابلیغ خدمت  بهتر  بودم،  او  از  می بهتر  غذا  بهتر  لباسکردم،  تر  شکوه   با  یخوردم، 

کالسکه   دمیپوشمی براو  حال   یای  در  داشتم  اجازه   یخودم  ندرت  به  او  کالسکه که  از  استفاده  ی ی 

بود    یآنقدر قو   لی رسویکرد. اما نو   دایزن از من نفرت پ  نیکه ا   ستیتعجب ن  یشوهرش را داشت. جا

 به من چپ نگاه کند.  یداد کسکه اجازه نمی 

ابزار    کی ن به چشم او  ارزش قائل بود، چرا که م  خواهانهیحضور من در مراسم آزاد  یبرا   لیرسو ینو

نگه داشتن من در کنار خود    یبرا  یگرید   لی اش، به دلگرانه  لهیح  الت یاو با تخ  ایبودم. آ  فیشرور و کث 

فرستاد و  می  ره دختر باک  ک یاو    یهر روز برا   ریداشت؟ او به فساد و شرارت عادت کرده بود. دوورژ   ازین

ا  ی برا  ل یرسو ینو از  ا  یکرد. طبق قراردادپرداخت می   ییلو  100ها،  دختر   نی هر کدام  با هم    نی که  دو 

نبود و نو باکره  اگر دختر  لو   ستیب  دیبا  رید، دوورژیفهممی   لی رسویبسته بودند،  به عنوان    ییو پنج 

ی خودم، با توجه به تجربه و    هااط یاحت   ن یی ا خسارت و نقض قرارداد به او بپردازد. البته با وجود همه

 خورد و در واقع دختران باکره نبودند. می  بی فر لی رسویوقات نو غالب ا

از ظهر   یاشیع   مراسم بعد  برگزار می او معموالً  دو کودک جوان،    . میشدی ما جمع می شد. همهها 

ات،  یشد. بعد از انجام شدن عملمی   تیو من. همسر بدبختش هر روز توسط ما اذ  لی رسویمادام دو نو

ا  . میخورد غذا می  لی رسویشدند و من و نو از اتاق خارج می   همه از    ی اد یز  یدن ینوش  نکهیمعموالً بعد 

  . دیخوابخورد، در آغوش من میمی
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های دوروال  ه یعمل کردن به نظر  مشتاق  ، یمدت طوالن  یاذعان کنم که برا دیمن، اکنون با  دوستان

ق  یانگشتانم مشتاق دزدبودم.   بود. مجبور بودم به هر  توانا  یدزد  یمتیکردن  شک    میهایی کنم. به 

 ارضارا    اقمیداد اشتآنقدر خوب بود که به من اجازه می  لی رسویی نوخانه  طی نداشتم. خوشبختانه شرا 

به خاطر   اش، ی که اختالالت ذهن  ییی ثروتش به من اعتماد داشت و از آنجابه اندازه   لی رسویکنم. نو

بدزدم. او  ییدوازده لو ایده  یتوانستم روز بود، من می دیشد اریداد بسکه انجام می یهای فاسدیکار

نفهم او دزد  دیهرگز  از  ابتدامی   یکه من  در  تجرب  ی کنم.  به  توجه  با  اند  اتیکار  قبالً  شه یو  هایی که 

  ی دزد   خواستممی   یبزنم. ول   ی خودم فاسد است، صدمهکه به اندازه   یداشتم، دوست نداشتم به کس

  ی جلو   دیکرد. چرا باطرز تفکر ذهن مرا ملتهب می  ن یو ا   :ندیبب  یی جدصدمه  میخواستم قربانکنم؛ می 

 چ یه  ل، بهیرسو ی تواند جرم باشد؟ سرقت از نوچگونه می لی رسو ی اموال نو دنیگرفتم؟ دزدخودم را می 

شود    دیتا کامالً سف  دمیمکبود، آنگاه آنقدر خون او را می می   یمرد خوب  لی رسویوجه اشتباه نبود. اگر نو 

شد    دیمتوجه خواه  گریدی  قه یگذاشتم. چند دقاو احترام می  یاو فاسد بود. من به فساد و هرزگ  یول

  انت یبه او خ  چرا  ، یگذاشتتو که به او احترام می   دییبگو  دیکردم. البته شا  انت یخ  وکه من چگونه به ا

  یرا به خاطر آزاد  لی رسویمن نو  . دیدنمی   یکار اشکال   نیکه اصول من، در ا  م ی بگو  دیبا؟  یکرد  یجنس

دانستم. قرار نبود که به  او نمی   ریعنوان خودم را اس  چ یبه ه   یاش دوست داشتم ول ی های ذهنی ژگیو و 

 گرینفر د   کی  اتوانستم بخواستم می کنم. من هر وقت که می  یهای خودم چشم پوشاو، از لذت   طرخا

دم، یدمی   یشتر یکرد: هر چه مردان ب  جادیتری در مقابل من اع یمن، چشم انداز وس   ی بخوابم. جاه طلب

من نشود،   ب ینص   یشانس  نی اگر چن  ی شد. و حتمی  شتریب   لی بهتر از نورسو  ی مرد  افتنی  ی برا  شانسم

به    هوده یاحساس پوچ و ب  کی همه پول را به خاطر    نیتوانستم ا سودآور بود. نمی   ریبا دوورژ   یمکاره

بر دور  تعهد،  نورسو  یاحساس  . زمینام  ا  یبرا  یزیپش  لی که خود  به  توجه  با  نبود.  قائل  ارزش    ن ی آن 

  . رفتمیرا پذ ریتفکرات بود که من دعوت دوورژ 

خانه  در  مراسم  بود  تسل ذبرگ  ونری میل  کی ی  قرار  آنقدر  او  به    شیهالذت  میار شود.  که  بود  شده 

تواند بداند که نمی چکسیداد. ههای او را ارضا کند، هم وزنش طال می توانست خواسته که می یهرکس

 کند.   ف یتواند خودش را خوار و خفکجا می ش، تایهاارضا خواسته   یانسان برا  کی
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  یی د. اما از آنجاکنن  یهمراه   ونریی آن میلقرار بود مرا تا خانه  ریدختران دوورژ   نی تن از بهتر  شش

از همه  میلکه من  توجه جناب  بودم،  بهتر  کار خاص  ونریی دختران  و همراهانم  معطوف شد    ی به من 

 نکردند. 

که ما    یشده بود. بالفاصله، زن  نیتزئ  یاای قهوه که با پرده   میشد  یو بالفاصله وارد اتاق  میدیرس  ما

  ن یپوشاند و هم  یمشک  یاو به من لباس   . میاور یرا در ب  مانیهارا به آنجا برده بود به ما دستور داد لباس 

 کرد.  زیمتما  هیمرا از بق

 شود. وارد می  ونریمیل جناب

ول  یمرد  او بود  دار  قوز  و  قد  کوتاه  بزرگان مکتب    یهفتاد ساله،  از  که  بود  از چشمانش مشخص 

کرد و    فی ها تعراز آن   برل یکرد. ز  ی انداخت و همراهانم را بررس  یاست. او به اطراف نگاه  سمین یبرتیل

 شود. نمی  ده یشن ی به من گفت که جز از لب تاجران برده دار یآرام آرام به سمت من آمد. جمالت

  م یتوانهای جوان آماده باشند، من معتقدم که میخانم   نی خوب، اگر ا  یلیگفت: »خ   ارشیاو به دست -

 «  . میکار را ادامه ده

بقیه  او را خوردم.  را  ابتدای کار، من آلت  او  او حلقه زدند و همه جای بدن  ی دختران همگی دور 

 ی او کمی عالئم حیاتی نشان داد.  نوازش کردند. بعد از حدود نیم ساعت تالش، تازه آلت هفتادساله 

 « . ایزن. بب سیمقعدم را ل یکم ایکنند. بنمی یادیها تالش ز جنده  نی ی من، ااو گفت: »فرشته -

 آلتش شق نشد.  میکرد  ینداشت. هرکار ایده یفا ی ول می ما تالش کردی همه

 «  . دیتری بکن ی های جدکار  دیشود. بانمی ینطور یو گفت: »خب، ا  دیکش یآه تدر نهای  او-

بود   هر گرفته  را  دورش  نفر  ما    ک یهر    . میهفت  باسن    انهیتاز   کیاز  به  آنقدر  و  گرفت  دست  به 

 نداشت و آلتش شل بود.  ده یباز هم فا یکه خون افتاد ول  میاو ضربه زد ی ده یچروک

 هستند! «  فیضع هان یناله کرد: » اوه پروردگار، چقدر ا  ریپ  سگ-

 نداشت.  ایده یهمچنان فا یزد ول ریزی داشت، نفس نفس می خت، خون یمیر عرق
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  ترسم ها، میکرد گفت: »خانمکه باسن اربابش را پاک می  یحال  رسگ، دری آن لحظه خدمتکار پ  در-

های خانم   . یآلت ارباب را بخور  دیتو با  زمیعز   تیبماند تا آلت او را زنده کند. ژول   یباق  لهیوس کیفقط  

 . ندازندی ب  نگاو چی  نهیس  یبه گوش ارباب بزنند. سپس مشت و بعد با ناخن رو  یلیبه نوبت س  دیبا  گرید

 صورت ارباب بگوزد. « یرو  دیبه صورت ارباب تف کند و نفر آخر با دیاز دختران با  یکی

شود. عضو تنبل  س کردم که آلت او بزرگ میحچقدر اثر بخش بود. در دهانم    هانکار یکه ا  دیداننمی 

به مقعد من  لدویها داز دختر یک یگفت: »  دییگاکه مرا از مقعد می ی شد. در حال  داریباالخره از خواب ب

مرا بمکند. ی  نه یها نوک سرا بمالد. دو تا از دختر   زی عز   ت یژول  سیتوریها کلاز دختر  گرید  ی کی فرو کند.  

 خواهم مدفوع تو را بخورم. «می  . ینی من بر یبرا دی تو هم با . زمیخدمتکار عز 

 شد.  میهااز اسپرم، وارد روده  یم یعظ لی س تمشغول کار شدند و در نهای همه

توانست تحمل کند، حرف ژولیت را قطع کرد و ژوستین را با خودش به اتاق  نمی   که دیگر  هیشوال

 های ژوستین معلوم بود با او خشن رفتار کرده است. دقیقه برگشتند. از گریه  30برد. بعد از 

گفت: »آه. او را مجبور کردم بریند. بعد از این مجبورش کردم تا مدفوع مرا بخورد. چقدر    هیشوال

 خوب بود! « 

 ژولیت گفت: »ارضا شدی؟ «

 »آری آری. به بهترین نحو! «

 ژولیت به داستانش ادامه داد:

»ا  فیکث  خوک- بهشت   یگفت:  ا  «یموجود  از  اتاق    ریسا  نکهیو پس  به  و مرا  را مرخص کرد  زنان 

جمع شده را   تیهاکه داخل روده   یآب من  دیبا  . یمن بکن  یبرا  یگریکار د  دی خودش برد گفت: »حاال با

  هان ...داخل دایب . ین یخواهم با مدفوعت مخلوط شود. زور بزن تا برمی  یاما با مدفوع. آر  . یزیبر  رونیب

 ...«نیبر یمن...آر
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های شما عمل  حضور دارم تا به خواسته   نجایکننده گفتم من ااغوا   یقبول کردم و بالفاصله با لحن

 کنم. 

 ؟ « یتوان زد: »می  ادیفر-

 م« توانمی  نیقی دادم: »به   نانیاو اطم به-

؟  یی مرا برآورده کن خواسته  ی توانانگیز است...پس میرتیبا لکنت گفت: »کودک دلبندم...ح  او-

 « . یبزرگ عجب نعمت  یخدا

  ی حاو   مزدکوچک افتاد که حدس می   یابالفاصله به بسته  م، چشمانمیوارد آن اتاق کوچک شد  یوقت

داشتم،   دن یدزد  ی برا  ی ادیز  اقیکند. در همان لحظه اشتمرا بهتر می   ی مال  ت یاست که وضع   ییهاز یچ

داشت.   یادیز  یپهنا  یتوانم بسته را پنهان کنم؟ اگرچه دراز نبود، ول اما چگونه؟ من برهنه بودم؛ کجا می

 مرد بود.  ک ی  یبازو ی به پهناباًیتقر 

 د؟ « ی ایبه کمک ما ب ی»سرورم، قرار است کس :دمیپرس-

 « -بچشم ییرا در تنها یلذت نهای نی است که ا نی پاسخ داد: »نه، رسم من ا داره یسرما-

 را بدون کمک انجام دهم. « نکاریتوانم ا وجود، نمی  نی »با ا :گفتم-

 زم؟ « یعز یتوان»نمی -

 شود. « »سرورم نمی -

 نه. « ای  یکن  دایاز دختران را پ یکس یتوان می  نی است برو بب نطوریاگر ا  »اوه، پس-

با خانه  ستادمیا   میجا  سر- نو گفتم: »آقا، من  تکان    ستمیی شما آشنا  بهتر است  بر آن  و عالوه 

 «  . زدیبر رونیهای شما بکه. ممکن است اسپرم  دیداننخورم. می

 « - پس بگذار زنگ را به صدا . یگویراست می  »آه -
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  نگونه یبرابر خدمتکاران شما ا توانم در  من که نمی   . دیزنگ نزن   ی طیشرا   چ یتحت ه   کنممی   »خواهش-

 حاضر شوم. «

 «  . یندار یاست. او زن است. با او که مشکل رونیخدمتکارم هنوز ب »اما-

 او قرار شد دختران را به خانه ببرد. «  یول »نه-

 شود. «  جادیا یدر کار ما تأخیر دیتوانم...نبا! نمی ی وا  یزد: »ا ادیفر-

ی  تنها گذاشت. در خانه  شیهانهیمرا در میان گنج   بی ترت  نی رفت و بد  رونیسگ احمق از اتاق ب  و

 به  عاًیشمردم و سر   متی را غن  فرصتنبود:    یازین  نجایا   یمجبور بودم خودم را کنترل کنم ول  لیرسو ینو

  م یهامو  نیبسته بودم، توانستم بسته را ب  ونی نیرا به سبک ش  میهاکه مو  ییسمت بسته رفتم. از آنجا

خواست انجام دادم. را که می  یها هنوز نرفته بودند. وارد شد و کاربرگشت. دختر   ریپنهان کنم. سگ پ

  ی راض   اریاحمق که بس  رمردی ما بودند و پ  تظررفت. بعد از اتمام کار، دو کالسکه من  شیخوب پ  زیهمه چ

 کرد.  یما خداحافظ باد، یو تمج  فی تعر یبود، بعد از کل

برگشتم، به اتاقم رفتم. داخل بسته شصت هزار فرانک اسکناس نقد قرار   لی رسویی نوبه خانه  یوقت

 داشت.  

  ی خارق العاده، در حال  یغنائم را کنار بگذارم، متوجه شدم که بر حسب تصادف  نیخواستم ا می   یوقت

کمد مرا به زور باز کرده بود و   یکرده است: کس  یهم از من دزد  یبودم، کس  یکه خودم مشغول دزد

نفر    کیتواند کار  فقط می  نیل، ای رسویهای نواز آنجا برداشته بود. با توجه به صحبت   ییشش لو   ایپنج  

ا و  ب  کی نفر    کی  نی باشد.  نو  بایالعاده زی فوق ساله   ست یدختر  به    لی رسو یبود که  از زمان ورود من 

او را از   لی رسویها، نوی اشیع نی معموالً در حنامش گوده بود.  ا به خدمت من واداشته بود.  اش، او ر خانه

 کنم حدود شش ماه باردار بود.  خاطر حامله شده بود. فکر می  نیو به هم  دییگاواژن می 

 که کار اوست؟ « یگفتم: »واقعاً باور دار لیرسو ینو به-

های ما چشمانش  که چقدر در برابر نگاه   یدی؟ ندی او توجه کرد  یبه رفتار عصب   ایآ  . تیژول  »مطمئنم-

 هراسان بود؟ « 
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 کند.   ریخواستم تا مجرم را دستگ لی رسویکردم، از نومی ه یکه گر یرو در حال  نی ا از

انجام   دیکنمی شنهادیکه شما پ  یخشک پاسخ داد: »من کامالً حاضرم هر کار یبا حالت  لیرسو ی نو-

 . دیکند محروم شو  جادیشما ا   یکه ممکن است مجازات او برا یلذت  چ یاز ه دی حال، شما نبا  نیدهم. با ا

 جوان و جذاب است. «  د، اویدانمی

 هستم. «  یگفتم: »واقعاً عصب  هیگر با-

شده    زیکه حلق آو   ی نی بب  یدوست دار   . یباش  یعصبان   دیمن، با  ز یگفت: »عز  یبه آرام   ل یرسو ی نو-

اما به نظر من با ا  دیاست؛  ب  نیرنج  را  تا آخر عمر زجر   میکن   یکار  میتوانمی  . میکن  شتر یبدبخت  که 

سال؟    ستیکنم، او چند سال دارد؟ بمحبوس می  Bicêtreدر    یاهچالیبکشد. ساده است. من او را در س

 قرن در زندان بپوسد. « میبگذارم ن دیشاپس 

 است. « ینقشه عال  نیا  . زمیعز »آه -

نقشه را به فردا موکول کنم.    نی کردن ا  یعمل  د یخواهم که به من اجازه دهفقط از شما می   »من-

 « . دیفزا یکنم که بر لذت ما ب یطراح  ییهاز یتوان چ می  نگونهیا

کمی بعد او یک کالسکه فرستاد و حدود دو ساعت بعد ماموران به  کشم.  را به آغوش می   ل یرسو ینو

 آنجا آمدند.  

با  :دگویخائن می -   ی باز  یرا به خوب  مانیهانقش   دیبا  . میخودمان را سرگرم کن  دی»او مال ماست. 

  ی ا، خدا یرا احضار کرد. گفت: »خدا چاره یب م، دختریو به اتاقش رفت میناهار خورد  نکهی« بعد از ا  . میکن

  هم خوامن است. می   یبرا  ی ای که در شکمت دارنسبت به تو دارم. بچه  یچه احساس  یدانزم، می یعز

شما  ی  نده یمبلغ آ   نیداشت. ا  یهزار کرون در آمد خواه  یبه بعد سال   نی تو را هم مال خودم کنم. از ا

 کند. «می  نیا تضمر

 «  . دیمحبت دار یلیسرورم واقعاً ممنونم. شما خ »آه -
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  نی ا  . یستین  ونیکند. تو به من مدکردن مرا شرمنده می  یقدردان  . ستمیفرزندم. من مهربان ن   »نه-

به بعد    نیمحض است. به هر حال از ا   ید، خودخواه یکنمی   ادیاز آن    یکه شما به عنوان مهربان  یزیچ

 شده است. «  ن یشما تضم ی نده یآ . دیبترس یز یاز چ ستین یازین

گرفت و خودش را به    دنیکلمات را درک کند، اشک شوق از چشمانش بار  نیتوانست ا که نمی  گوده 

 انداخت.  لی رسویآغوش نو 

کنم، که تو را می   یدر حال  . ایبار از تو لذت ببرم. ب  نیآخر  یتا برا  ایگفت: »اوه خدا، ب  لیرسو ی نو-

 بزن. « سیرا ل  تیمقعد ژول

 بودم.  ده یند ختهیبرانگ نقدریرا ا  لیرسو ینو هرگز

»   یآرام  با- گفتم:  او  به  کنار گوشش  را هت یجنا ی  شه یاند  ک یاز  تو  اجانیآمیز  کرده،    نطور یزده 

 ست؟ « ین

 ست؟« ین  شتریب  ؟ لذتشیگوی نکرده چه می  یکه او دزد  میاست. حاال اگر بگو  رینظپاسخ داد: »بی   او-

 « . زمی حق با تو است عز . »چرا-

 ام. «من پول شما را برداشته  . ستیاو گناهکار ن . تیژول  ی»آر-

  .دیمکمرا می ی  نه یحال او س  نی کرد. در همکرد، آلتش را وارد مقعد او میکه صحبت می   یدر حال   و

واژنم گذاشتم.    یدست او را رو   نیهم  یکرده بود برا  یحجم از شرارت مرا شهوت  نی کنم که ا  اعتراف  دیبا

  رون یبار پشت سر هم ارضا شدم. اما هنوز آلتش را از مقعد گوده ب  ن یو چند  دیمالمرا می   سیتور یکل

  تش یخواهد مأمور و می  ده یرس  سیدر به صدا در آمد...خدمتکار اعالم کرد که پل  یبود که صدا  ده ینکش

 را انجام دهد. 

خواهم    لی صبر کند. من متهم را به او تحو  یکم   دیخب، از افسر بخواه  یلیگفت: »خ   ل یرسو ی نو-

اند تا  به او گفت: »عجله کن، لباست را بپوش. آمده   . دیبه سمت گوده چرخ  ت یبا رضا   لیرسو یداد.« نو
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  ی عمرت در آن زندگی  ه یبق  یام تا براده یتو خر   ی مجلل برا  یل یخ  ییی روستاخانه   کیتو را ببرند.  

 « . ینک

او بعد از   نکهیجلق زدم و ارضا شد. واقعاً ا  لی رسوینو  یاز اتاق خارج شد، برا   ادیز  یکه با شاد یزمان

 هایچالاه یس  نی از بدتر  ی کیشد، لذت بخش بود. او را به  چال می  اه یس  کی وارد    یدواریهمه ام  نیا

Bicêtre  زنده    نستتوا  یول   . ردیبود خودش هم بم  کیاش سقط شد. نزدانداختند و به محض ورود، بچه

برا تا طعم اشک به آنجا می   کباریهر شش ماه    ل یرسو ینو  ، یهای طوالنسال  یبماند و  او را  رفت  های 

 ها دستور داده بود تا هر روز به او تجاوز کنند. بچشد. به نگهبان

 ؟ « یبه من گفت: »لذت برد  لیرسو ینو نیاز ا  بعد-

! اما چرا  یخودت فراهم کرد  یبرا  یهای خوب ...چه لذت یهست  یتو مرد بد  لی رسوینو   ی»ا   :گفتم-

 ای ببرم؟ « ها بهره لذت  نی از ا دیمن نبا

است. ما    یاز رفتار ما نه ذاتاً خوب است و نه ذاتاً بد. کامالً خنث  کی  چ یه  . تی»گوش کن ژول   :گفت-

در تضاد باشد.    عتیطب  ن یکه با قوان  میکن  یکه ذاتاً بد است، آن است که کار  یزیتنها چ   میبدان  دیبا

وجود ندارد.   یتیجنا  چ یه   یبه راست  . ستین  یوجه واقع  چ یبه ه  تی جنا  نیاست. بنابرا  نیا   یجرم واقع

که جرم است. چرا؟    دی تواند بگو نمی   یآمیز و وحشتناک باشد، باز هم کست ی عمل جنا  کی   چقدرهر

را به    یکس  توانرا به ما داده است. چگونه می   ایشه یاند   نی چن  عتی پاسخ ساده است. چون خود طب

توان در کل  است که می   یجرم  نی بزرگتر  ن یمجازات کرد؟ ا به او داده است،    عتیکه طب   یز یخاطر چ

 ن یاست که به ما لذت از خشونت را اعطا کرده است. پس اگر در برابر چن   عتیطب  نی کرد. ا  دایجهان پ

  عت یآن است که در برابر طب  یواقع   تیجنا   . مایشده   یواقع   تی جنا  کی  م، مرتکبیمقاوت کن   ی موهبت

همه در لذاتشان افراط کنند؟ چون    نی ها اانسان  د یچرا شر وجود دارد؟ چرا با  یکنفکر می   . میستیبا

کردند،  به تعادل برسد. مطمئن باش که اگر فاضالن جهان را فتح می   دیبا   عتیخواهد. طب می   عتی خود طب

خورد. او  ضرورت دارد. اگر شر نباشد، تعادل به هم می   عتیطب  ی شد. وجود شر برانابود می   یکل هست

  شه یکه اند  یما هستند. زمان  اریها در اخترا از همان ابتدا به ما داده است و هنوز هم آن   لیوسا   نیا

دختر همسا  ایکشتن   به  می   هیتجاوز  من  ذهن  طب  یازین  عتیطب   یعنیرسد،  به  را    ازشین  عتیدارد. 
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تجاوز کنم و او را بکشم.   هیبه دختر همسا  دیبا  یدرنگ  چ یرساند. پس من بدون هبه اطالع ما می  نگونهیا

  ی پرسش   چ یبدون ه  دیرا بکش، با  نی زم  یهای روی انسانرا به من بدهد، که همه  شهیاند  نی ا  عتیاگر طب

ها،  حتی کوچکترین آن لذت بخش هستند.    اتیی جناهمه   بنابراین بدان کهی او شوم.  خواسته   میتسل

 «خواهد لذت بخش است. یعت میخواهد و آنچه طبچیزی است که طبیعت می

ده برابر    دم، لذتم یدمی  زی اگر او را حلق آو  ی لذت بخش بود ول  نکار ی زدم: »درست است که ا  ادیفر-

 شد. «می

 « ی، نه؟ اعتراف کن. کردمی  شیاست که اگر خودت حلق آوز نیا  »منظورت-

 است. « نی هم ی! آر ی»آر-

 یبرا   یاست که دلسوز  نی ا  قتیای وجود ندارد. حقرابطه  ج یها هانسانمیان    . تی »احسنت به تو ژول-

د  کی ا  گر، حماقت یموجود  تو  کرده   نی است.  درک  پا  یزمان  ای. را خوب  رو  تی که  مورچه    کی   یرا 

خیشو می   ناراحت  ، یگذارمی رو   . ستین  نطوری ا  ری؟  گذاشتن  پا  که  است  چگونه  انسان    کی  یپس 

اکننده است؟ همه ناراحت  انسان می  یتعصبات دوران کودک  اهن یی  به  برااست.    ت ی امن  یآموزند که 

او    نیکند که بگمان می   شود که انسان بزرگ می   یزمان   نی هم  یاحترام بگذار. برا  هیبق   تی خودت، به امن

ی موجودات زنده،  همه   . ستین   نیکه چن   ی برقرار است. در صورت  یی عاطف رابطه کی موجودات    ریو سا 

روند. هر کدام به  میندارند: هر کدام راه خود را    یگریبه د  یازیبدو تولد ن  ند، ازیآمی  ایبه دن  یمنزو

 ییاز آنجا فیهای ضعکرد. انسان  یرا دستکار  یعی قانون طب   ن یانسان ا   یخودش است. ول  یدنبال غذا

میان ی  ه ها رابطه وجود دارد. رابطانسان  نیکه ب  اورند، گفتند یمیدان دوام ب  نی توانستند در اکه نمی

که صدمه زدن به همنوع مانند    ن، گفتندی هم  یی میان مادر و فرزندش است. براها، مانند رابطهانسان

 چ یکامالً پوچ و مضحک است. در واقع ه  یبرادر  وند یپ  نیبه مادرش صدمه بزند. ا  یآن است که کس

اما در هر    . وداتموج  ری من و سا   نیچه برسد ب  ستیبرقرار نمادر و فرزندش   نی ب  یحت   یو ارتباط  وندیپ

  : دگویهست که می  عتیدر طب  یگریقانون مهم د  یول   . رفتندیرا پذ  شنهادیپ   نیافراد قدرتمند، ا  ، حال

است. پس قدرتمندان    عت ی قانون طب  نیا  :کندمی   افت یدر   یز یآن چ  یدر ازا  دهدمی   یز یچ  ی کس  یوقت

آن چه بود؟ غارت   وکردند می  افتیدر  یزین چآ یدر ازا  دیرفتند، بایرا پذ  یشنهاد یپ  نیکه چن یزمان
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  ی شتریشدند، شانس بها قائل نمی انسان  نیب  یوند ی پ  ن یچن  فیهای ضعاگر انسان  . یمستضعفان. آر

خود زدند. اگر ی  شه یبر ر  شهیها رابطه وجود دارد، تانسان   نیب  نکهیبا قبول ا  یداشتند ول  تی موفق  یبرا

متأسفانه    یببرند. ول   نیرا از ب  مندانتوانستند ثروتتر میکردند، آنگاه راحتای را قبول نمیرابطه   نیچن

  ت هرچه بکنند در نهای  ت؟ بدبختان یژول   ینیبها داده است. میبه آن   عتیاست که طب  ی زیحماقت چ  ن یا

 شود. « به ضرر خودشان تمام می 

و من وجود ندارد؟    گری انسان د  کی  نیب  یواقع  وندینوع پ  چیحرفش را قطع کردم: »پس ه  جانیه  با-

توانم از  است که تمام آنچه را که می   ن یانجام بدهم ا  دیبا  گر یهای دکه در ارتباط با انسان  ی تنها کار  ایآ

 به او ندهم؟   یز یچ  شیو در ازا رمیاو بگ

  ت یهاکن. تار   دیپر از نعمت است؛ از عنکبوت تقل  عتیطب   زیعز   ت یژول   . قاًیپاسخ داد: »دق   ل یرسو ی نو-

 رحمانه هرچه در تورت افتاد، ببلع. «ها کن و بیرا ر 

تو مرا از شر جهل و    . ونمیمن! چقدر به تو مد   زی را در آغوش گرفتم: »عز  لی رسویکردم و نو   هیگر-

های قلب مرا است که زخم   یشفابخش  یهای تو دارو! آموزه ی شده در روحم خالص کرد  ده یتعصب دم

 کند. «درمان می

 انتیشدن، به شما خ ینشان از ضعف تو دارد. احساسات  یواکنش  نیت، چنیگفت: »ژول  لیرسو ی نو-

  . شویو خشک  یقو دیبا ، یشرور باش  یریگمی  میکه تصم  یکند. فرزندم، زمانمی

قربان  تی»ژول نخواه  یگوش کن، شما هرگز  ول  دیاحساسات من  موقع  یشد.  را    تیمن هرگز  شما 

نمی نمی   نیتضم  عمل  محافظ شما  عنوان  به  و  باکنم  رو  یر یبگ  ادی  دیکنم. خودت  خودت    یپا   یکه 

به    دنیرس  یکن. برا  هیفقط و فقط به خودت تک  . یکن   تی ریخودت را مد  احساسات  یبتوان  دیبا  . یستیبا

  . ست یمهم ن  اصالً  ، یافتاد  ریگ  تی به خاطر جنا  یانجام بده. و اگر هم روز  یدوست دار  یرکاره  تی هالذت

فهمد که می   یانسان  یوقت  . ستیها هم وحشتناک نزنند. در واقع، آنقدر است که دارت می  نیا   تنهای

با همه ما  چهیر یبم  یروز  دیی  چوبه می   یفرق   م،  با  که  بمکند  دار  تختمان    ی وقت  ا ی  م یر یی  در  که 

تمام قدرتش را به    عتی کن و جلو برو. مطمئن باش که طب  کهینگران نباش. به خودت ت  م؟ پسایده یخواب

 « تر کند. تا تو را روز به روز موفق  ردیگکار می
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 گفتم: »ای مرد من! آیا از اصول خودت، چیز دیگری داری که به من یاد دهی؟ « -

،  قبح وجود ندارد. قبح   یزیچ  چ یدر ه  یاست که بدان  نیا  یریگب  ادی  دیکه با  یزیتنها چ  . تی »ژول-

ن  ایحسن    یذاتاً دارا   ایکدام از اش  چ یی ذهن بشر است. در عالم خارج، هزاده   ن یهمچن  . ستندیقبح 

داشته باش که   ادیاست. پس به    ی خاکستر  زیهمه چ  عتیاست. در نظر طب   یخنث  زی رفتار ما. همه چ

حَسَن است. حاال خوب    گرید   یقبح دارد، در جا  ییکه در جا   یز یاست. چ  ینسب   میمفاه   نیا ی  همه

تو مثال بزنم. در   یبرا  یهای بشر ترین کارخواهم از مقبوح تو بزن. می   یگوش کن. بگذار چند نمونه برا

 ج یخل هایی وحش  یها جرات ندارند با خواهر همسرشان ازدواج کنند. ول از نقاط جهان، انسان یاریبس

راحل   یعن یبا خواهر همسرش   عقوبی نیهمچن . دهندکار را انجام می  نیهر زمان که بتوانند ا ادسونه

  نکار یا  ایو سه چهارم آس  رانی در ا یول  . میهای خودمان سکس کنتا با بچه می ازدواج کرد. ما جرات ندار 

قبح  کی را  رانمانهمس  یو هر دو را بچه دار کرد. ما هرزگ  دیدهند. لوط با دو دخترش خوابرا انجام می 

افتخار است که زن    کی   نی ادب است؛ ا  کی  نیا  کایالپلند و در آمر  در  ، یاما در تارتار  :میدانبزرگ می

در   مایانجام داده   ح یکار قب  کیم،  یکه اگر برهنه باش  میکنما فکر می  . دیبفروش  بهیغر   کیخود را به  

  چ یم، هیناممی  ایکه ما آن را ح ی زیچ  نیکنند. ا می ی هنوز هم برهنه زندگ لی از قبا یار یکه بس یصورت 

 ندارد.  یاصالت

تحس- او خ  ن یبا  فر  ره ی به  »ا  ادیشدم.  ب فرشته  ی زدم:  نجات من. هرچه   ، یکنصحبت می   شتریی 

 «شود. جهان بازتر می  نیکنم چشمانم به امی  احساس

 «  . یتو از همه نظر به خودم شباهت دار . دمیمثل تو ند ی»آه، من هرگز موجود :لیرسو ی نو-

من شروع کردم   . می کرد  یاش یشروع به ع  نیهم  یما را ملتهب کرد. برا  یسخنان هر دو   نی ا  تمام

زدم. بعد از  می   سیاش را لنه یزبانم، نوک س  د، بایمالمرا می   سیتوریکه کل  یاو جلق بزنم و در حال   یبرا

با    .مدشد، به سمت مقعد من آ  سیکه خوب خ  یاو را خوردم و زمان  میلت عظآ  قهیپانزده دق  یبرا  نیا

 دیکش  رونیآلتش را ب  یقیفشار، آلتش تا ته وارد مقعدم شد. شروع کرد به تلمبه زدن. بعد از دقا  نیاول 

  قه یچند دقزدم. بعد از  خودم جلق می   یحال برا  نیاو را بمکم. در هم   آلت  و از من خواست تا دوباره 
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کرده بود. در    سیخهایی که زد مرا  که چقدر لذت بخش بود. حرف  دیداننمی   . دییدوباره مرا از مقعد گا

   . میهر دو ارضا شد تنهای

به او    ییدو لو   لی رسویرا بدهد. نو  اهچالیگوده به س  دنیوارد شد تا خبر رس  یحال پسر  نیهم  در

او جلق زد. همسرش را صدا کرد. در    یانعام داد. به پسربچه دستور داد تا لخت شود. شروع کرد برا

به   نی خورد، همسرش وارد اتاق شد. به او دستور داد تا برهنه شود. بعد از اکه آلت پسربچه را می  یحال

که   دیهای همسرش را کشه نیحال با تمام قدرت س  نیپسر بچه دستور داد تا آلتش را بخورد و در هم 

لحظه، ارضا شد و دهان پسربچه پر شده   نی شود. درست در همکنده می   شیهانه یمن فکر کردم حاال س

 بود از اسپرم قدرتمند استاد من. دوباره به همه دستور داد تا خارج شوند. 

را با تو در میان خواهم گذاشت. مطمئن باش    ی اد یهای زکه فرا برسد راز   ت، زمانشی»ژول   :گفت-

  د یقبل از آن با  یرا با تو در میان خواهم گذاشت. ول  هاآن  ، یها را داشته باشکه ارزش دانستن آن  یزمان

 «  . یپشت سر بگذار  تیچند آزمون را با موفق

  ل ی رسوینو   یمیاز دوستان صم  یکی ر،  یاز خدمتکاران اعالم کرد که جناب وز  یک یلحظه   نیدر هم  و

   . میما از هم جدا شد نی هم یمنتظر است. برا ییرایدر اتاق پذ 

بداند. شصت هزار فرانک سود کرده بودم و به نظرم   یاز آن دزد  یزیچ  لیرسو یدوست نداشتم نو

  گر ید  یاش یع  کی  ریخودم تمرکز کنم. مادام دوورژ   شرفتیپ   یکه بهتر است ساکت بمانم و رو   دیرس

 داد.   بیترت 

  . وستندی سه موجود جذاب به من پ  نی سنت آنتوان ا  یک یکافه در نزد  کی در    . می چهار نفر بود  نباریا

 . می دیی مجلل لرد من دوک دنمار رس به سنت ماور، خانه  یای آنجا منتظر ما بود و ما به زودکالسکه

بود،    شها هجده سالآن  نیتر دختران شهر بودند. بزرگ   نیکردند، از بهتر می  ی که مرا همراه  ی دختران

او مقاومت    ینتوانستم جلو  نیهم  یانگیزی مرا جذب خودش کرد و برانامش بود. او به طرز شگفت   نتیم

 ی خبر  چ یسه نفر ه  نیچهارده سال داشت. ا  یشانزده سالش بود و آخر  یگری د  . دمیاو را مال  یکنم. کم

من هستم. دوک   انداست  نی ا یاصل گریکه باز دیرسنداشتند و به نظر می قرار است چه بکنند  نکهی از ا
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سه دختر را بر ندارد و فقط خودش    نیا  یبود. البته قول داده بود که باکرگ  ریسخت گ  اریدر انتخاب بس

 بود.   ییلو  50از ما  کی هر  یبرا  نکاری کند. دستمزد ا یرا به شالق زدن راض

  . میاور یرا در ب مانیهاما به ما دستور داد که لباس  یساختمان باشکوه کردند. راهنما کیرا وارد   ما

خواند. باالخره نوبت من شد  ما را به اتاقش فرا می   یک ی یکی م، دوکیمنتظر ماند  یکم  نکهی بعد از ا

  نستو  کیشده بود. داخل اتاق او    یکار   نهیاتاق دوک سراسر آ من نفر دوم بودم.  و وارد اتاق او شدم.  

 ای خشن داشت. قرار داشت که خدمتکارش بالفاصله مرا به آن بست. دوک به سمت من آمد. چهره 

  . فیتری دارد. حی جالب رسد. چهره به نظر می  ه یبهتر از بق  یکی نیگفت: »ا  لوبین  خدمتکارش  به-

 « . دی رنج خواهد کش شتریاو ب

او    یزدم. ول   ادیهای بلندش، باسن مرا چنگ انداخت. فرو بعد با ناخن   دی آلتش را به واژنم مال  یکم

  ی شد، برا   یدستش خون   نکهی را خش انداخت. بعد از ا  میهابه کارش ادامه داد. با ناخن از شانه تا ران 

من فرو    بدنآورد و آن را به    رون یخاردار ب  ریزنج   ک ی از داخل کمدش    نی خدمتکارش جلق زد. بعد از ا

  ی بدنم زخم   یکرد. همه جابه بدنم فرو می   شتریرا ب  ریزدم، زنج می  ادیهربار که فر  یفت وحشکرد. کثا

  . میمقدمات مراسمش کامل شد، گفت: »ما در شرف شروع هست  ت که در نهای  یشده بود. دوک هنگام

 طول بکشد. «  یادیروند ممکن است مدت ز نیا  راید، ز یخواهم که صبور باشاز شما می  مانهیمن صم

حال   نیشالق بزرگ در دست گرفته است. حدود ده ضربه به من وارد کرد. در هم  کیکه    دمید

زد. می   سیآمد و خون بدن مرا لخورد. بعد از هر ده ضربه، به سمت من می خدمتکارش آلت او را می 

 آلت دوک.   یرو   ختید و اسپرم خودش را رارضا ش  یقیخدمتکارش شروع به جلق زدن کرد. بعد از دقا

هر وقت صدات زدم   . نجای ا  اریبرو دوتا از اون بچه هارو ب  . رونیگفت: »برو ب لوبین  خدمتکارش    به-

 «  . ارشونیب

  ن ی ح  نیبود، به سمت من آمد و آلتش را به مقعدم فرو کرد. در هم  یکننده راضروان   نی که از ا  دوک

چه    یدانستند براها که نمینآها را با خودش آورد.  خدمتکارش را صدا زد. در باز شد و دو نفر از دختر

  ی آن همه غرور  اکردند. من ب هیو شروع به گر دندی من ترس یبدن خون دنیاند، با دآمده  نجایبه ا یکار
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بود که    نیتنها راه انتقام ا   . رمیبود که از او انتقام بگ  نیکردم اکه به آن فکر می   ی زیم، تنها چکه داشت

درخشان   زیها باز بود و فوراً نگاهم به سه چاز اتاق   یکیانداختم. در    یاز او بدزدم. به اطرافم نگاه  یزیچ

   . کیدرجه   تساع ک یالماس درخشان و   کی ، پولپر از  فیک کیافتاد: 

ها رفت. کرد و به سمت آن   یها فحاشمرا باز کرد. به آن  دند، دوکیدکه آن دو دختر مرا می   یحال   در

 عاً ی داد. من سررا فشار می  یگر یدی  نه یحال س  نی ها را مجبور کرد آلتش را بخورد و در هماز آن   یکی

رون از خانه ینجره به بپ   کیرفتم. متوجه شدم که داخل اتاق،    یاستفاده کردم و به اتاق کنار  تاز فرص

را داخل آن گذاشتم و از پنجره   یمتیق  ایرا در آوردم و آن اش  میهااز جوراب   یکیوجود دارد. بالفاصله  

 به اتاق دوک برگشتم. دوک هنوز سرگرم عاًیبوته افتاد. سر  کی پرتاب کردم. جوراب داخل    رونیبه ب

با هم   یهمگ  نیهم  یبرا  شتدا  اجیشدن لذتش، به هر چهار نفر ما احت  ینهای  یبرا  یآن دو نفر بود ول

 و او ارضا شد.   میتالش کرد

 تا محو شود.   دیبدن من مانده بود، ده روز طول کش یمراسم خشن رو نی که از ا یصدمات

خود را حفظ کردم    یاریخروج، هوش   نینبودند، در ح  تی اهمیها بکه داشتم و آن  یصدمات   رغمیعل

  بی ترت  نی دامنم پنهان کردم و به ا  ریآوردم و آن را ز   رونیو به سرعت به سمت بوته رفتم. گنج خود را ب

 ن ی چن  معرضمرا در    نکهیا   لی او را به دل  ر، من یبودم، جبران شد. در مواجهه با دوورژ  ده یکه کش  یرنج 

توهتجربه نمین ی ی  کردم.  است، سرزنش  داده  قرار  حق دآمیزی  به چه  داده   نکاری ا  یانستم  انجام  را 

 ماطالع داد  ل یرسو یکردم. در هر حال بعد از آن به خانه رفتم. به نواو کار نمی   یبرا  گریاست؟ من که د 

ز از عشق و احساسات  یچ  چ یه  که  لی رسویچند روز تنها باشم. نو  یبرا  خواهمو می   ستیکه حالم خوب ن

من آمد. البته که   دنیهمسرش دوبار به د  یول  امدیمن ن   ادتیبار هم به ع  کی   یبرا  ید، حتیفهمنمی 

مدارانه بود. روز دهم حالم خوب شد. حاال وقت   استیس  یرفتار  شتریمحبت نبود و ب  یکار از رو  نیا

داشت. الماس پنجاه هزار    رارپول نقد ق  ییلو  300پول،   فیداخل ک  . ندازمیبه گنجم ب  یآن بود که نگاه

را پس انداز کردم. در مجموع دوازده هزار    میهابود. پول   متشیهزار فرانک ق  ز یساعت ن  . دیارزفرانک می

است که    ده یآن رس  ب، وقتی ترت  نی که به ا  دیشده بود و به نظرم رس  نکاریپوند در سال در آمدم از ا 

 خودم کار کنم.   ینباشم و برا  گرانیعروسک د  گرید
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ط   کی   ب یترت   نی ا  به در  گذشت.  کار  نی ا  یسال  با  ب  ییهاسال،  ثروتم  دادم،  انجام  شد.    شتریکه 

 کردم و از همسرش تنفر داشتم. را می  لی رسوینو  یهمچنان شاگرد

بدون    ل یرسو ینو  یاست، ول  خواهانهیکامالً آزاد لی رسویی من و نو مشخص شده بود که رابطه   اگرچه

همچنان    نی هم  یبا من داشت برا   یای به ذهن و گفتگو العاده ی فوق مرا دوست داشته باشد، عالقه   نکهیا

 ن، ساالنه یتأمین شده بود و عالوه بر ا   م یهاازیکرد. تمام نمی   یهای قابل توجهبه من کمک   ی از نظر مال

برا  ستیب فرانک  هزار  چهار  خوشگذران  یاش یع  یو  دوازده    یو  بودم.  داده  لاختصاص  هم    وریهزار 

 با ی نداشتم. معموالً شهواتم را با دو زن ز  یبد  تیکه وضع  دیمن بود. پس قبول داری  انهیسال   یمستمر

 قابل تصور را انجام دادم.   یو هوس شهوان   یولخرج با، هرگونهیکردم. با آن دو زن زارضا می

 شاوندانشیاز خو  یکیاز همه دوستش داشتم، به من گفت که    شیکه ب  یاز زنان  یک یروز، دوست    کی

که   ییگفتند از آنجاروبرو شده است و از من درخواست کمک کرد. می  یکه مرد بود، با مشکالت بزرگ

او    تکلمه او را متقاعد کنم که به مشکال  کی توانم با  دارد، می   ریجناب وز   یرو   یادینفوذ ز   ل یرسو ینو

و با تو در مورد مشکالتش صحبت    دیایتواند باو می  خود  ، یباش  لید که اگر مادهد. به من گفتن  انیپا

-آمده بود    دیپد  یمن میل شاد کردن کس  منقلب شدم و قبول کردم که به او کمک کنم. در  یکند. کم

بردارم،   دمق  لتیفض  ریو اگر در مس  ده یمرا رذل آفر  عتیذات من سم است. چرا که طب  یکه برا  یمیل

او به د مرا مجازات میعاًیسر لوب  یکه چه کس  دیدانمن آمد و نمی  دنیکند. در هر حال  بود.    نیبود! 

دوک   یبرا گریداد که د نان یبه من اطم  نیکردم احساساتم را پنهان کنم. لوب  یخدمتکار دوک. من سع 

آنجا را   نکهیقبل از ا  . مام دهانج   شیبرا  دیایاز دستم بر ب  یکند و من هم قول دادم که هر کارکار نمی

است که به دنبال تو هستم.  کسالیاز  شیخوشحالم چرا که ب دنتیترک کند به من گفت که واقعاً از د

نسبت به دوست همدمم    یکار ناراحت بودم، حت  نی از عواقب ا  ینشد. من کم  ی گذشت و خبر   یچند روز

او عمداً    اینداشتم که بدانم آ  یراه بودم؛ اگرچه  کرده    دایتله کشانده بود، احساس تنفر پ نیکه مرا به ا

سالن تئاتر   ک یاز  یروز عصر، وقت  کی کردم که  فکر می  ییهاز یچ   نی نه. به چن  ایکار را کرده است   ن یا

کردند و   دیی مرا تهدام را متوقف کردند. با تپانچه خدمهآمدم، شش مرد کالسکهمی   رونیب  ییایتالیا

 « زندانکردند و به راننده گفتند: »برو به  گریی دکالسکه  کیسپس مرا وارد   . دندیکش رونیمرا ب



100 
 

 من. کارم تمام است. «  یخودم گفتم: »خدا به-

که مرا گرفته بودند، گفتم: »مرا اشتباه   یکسان به خودم آمدم و با شجاعت به  عاًی حال، سر  نی ا  با-

 د؟ « اینگرفته

 دیکنم، شامی   یاست، پاسخ داد: »مادموازل عذرخواه   نی لوب  دمیها که بالفاصله فهماز آن   یک ی-

ز  . میکناشتباه می  احتمال  به  اشتباه هست  اد یما  در  به جا  میسخت  به سمت    نکهی ا  ی چرا که  را  شما 

دارد، فعال شما را    لیرسو ی که جناب نو  یبه خاطر نفوذ  یول   . میبرمی  زندانبه    میم، داریی دار ببرچوبه 

 اد یکه ز   دیمشخص شود. مطمئن باش  قاتیتحق  ج ی تا نتا   میکنحبس می   سلول های زنداناز    یک یدر  

 «  . دیطول نخواهد کش

به من نگاه   ریبا تحق یتوان اما مراقب باش. گمان نکن می . دید میخب. خواه اریتحکم گفتم: »بس با-

 شد. « دیخواه مانی خود پش  یاز گستاخ  یبه زود . یکن

جز رفت    یز یمانم و چو شش ساعت کامالً تنها می   یاندازند که در آن س کوچک می  سلول  کی به    مرا

 شنوم.  و آمد زندانبانانم نمی 

فکر کردم. با صداقت    ییهاز ی حبس به چه چ  نیدر ا   د یکه بدان  زی جالب باشد دوستان عز  تان یبرا   دیشا

 بود:   نیکنم. تفکرات من چن شما بازگو می  یها را براکامل آن

ا   ر ی! اما خیدیناام  ی که در رفاه، آرامش است و در سخت  ندی گو» به  تنها  فکر    ن یمن در آن لحظه 

اجازه ندهم    گریکه د  -با تمام وجود    -گرفتم    میگذاشتم. تصم   لتیفض  ه کردم که چرا قدم در رامی

  ی ناراحت شده بودم ول  یافتاده بودم، کم  ریدر آنجا گ  نکهیبه خاطر ا  دیبه قلب من نفوذ کند. شا  لتیفض

به جامعه برگردم،   نکهیداشتم به محض ا   مینبودم و تصم   مانی های خودم پشای از کارذره   . ؟ ابداًی مانیپش

خودم    نکهیشرارت کنم تا ا   م یدهم خودم را تسلمی  ح یی ادامه دهم. ترجتری شرارت را به صورت جد

!  لتیرذ  یا  . نمکه از آن متنفرم، غرق ک  یتیو سرشار از معصوم   ساده، احمقانه  ، یوانیح  یرا در آرامش

 ق یتزر   را به بدن  یهای تو، سممارش  یهستند. ن  بخشی من شاد  یی تو براگزنده ی  افع  هایمار  ، یآر
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  د ی از سم تو، لذتبخش است. اجازه ده  یبرد. تب و لرزش ناشمی   یکه انسان را به ملکوت اعل   کنندمی

 « کن!   یراهراه هم  نیدر ا  لت، مرایرذ  یدر راه شرارت قدم بردارم و ا دیمن بد باشم؛ بگذار

  دن یشن  یبرا  یبود و چه کس  نیکردم. امی   یکه من چه فکر  دیبود. شما کنجکاو بود   نی افکار من چن

 اعترافات بهتر از شماست؟    نیا

که    یهای بد! بعد از تمام کارل یرسو ینو  یگفتم: »ا  هیبا گر  . دمیدر اتاق باز شد و معشوقم را د   ناگهان

 توانم همچنان مورد توجه شما باشم؟ « ام، چگونه میانجام داده 

سرزنش تو وجود    یبرا   یل یدل  تیشد و گفت: »ژول   ره یبعد که ما را تنها گذاشتند، به من خ   یمدت-

  ی نگذاشته بود. تو آزاد بود که هرکار  یعشق و تعهد باق  ی برا  ییمشترک ما، جا  یی زندگندارد. نحوه 

که    تاس   ن یا   یع یطب   ریغ  زیبود. تنها چ  یع یکامالً طب  د یکه شما انجام داد  یکار  . یانجام ده  ی دوست دار

تو   کنم، ومی  نیفرزندم، من هوش تو را تحس  . دی و مضحک مجازات شو  هوده یکار ب  کیشما به خاطر  

کنم. که با اصول من سازگار باشد، موافقت می   یهای تو تا زمانبا کار   من  ، یدانکه می  هاستمدت  ، یدانمی

ا  دیلحظه هم تصور نکن  کی   یحت از رو   هان ی که  را به خاطر ترحم آزاد    . مگویترحم می   یرا  من شما 

اگر حلق آو  یدانکنم. خودت مینمی  برا  زیکه  بود، لحظهمن لذت بخش  یشدنت  تو  تر  ای در کشتن 

کنم. پس آزادت می  نی هم  یبرم و برالذت می  شتریب  یکنارم باش  نکهیفعال از ا  یکردم ولدرنگ نمی 

طناب   قیه الک  ایه کنم. تو آنقدر جرم انجام داداست که تو را آزاد می  یبه خاطر خودخواه   ن، فقطیبب

از احترام   یشود. تو حق دارمن نسبت به تو می  شتریاست که موجب احترام ب  نی همقاًیو دق  یدار هست

چقدر از    یداننکن که خودت می   ینگو. قدردان  یزی چ  چ یه  . یآزاد  ا، توی...با من بیمن سوء استفاده کن

 آن متنفرم. «

  ی که پافشار  ییمرا گرفت و گفت: »از آنجا  یخواستم از او تشکر کنم، بالفاصله جلومی   نکهیا   رغمیعل

تو را    قلب  ، یم یمفاه  نیچن   نی ا  . میسخن بگو   میمفاه  نی تو از پوچ بودن ا  یبرا   ت، بگذاری ژول  یکنمی

 « . یشو   میشود که تسلکند و موجب می می  ریفق
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 ی دانزم، می ینشست و ادامه داد: »دختر عز نشاند و خودش هم کنار من    یصندل   کی   یمرا رو   سپس

بدهم    ادیکنم تا ذهن و قلب تو را روشن کنم پس اجازه بده تا به تو  استفاده می  یکه من از هر فرصت 

  . ستیچ یقدردان

قرار گرفت، به   یمورد توجه کس نکهیاست که شخص بعد از ا یاحساسات  یو قدردان  ی»سپاسگزار-

به    ایکند  کار را به خاطر خودش می   نیکند، اکه به ما کمک می   یدهد. اما بگذار بپرسم کساو دست می 

 ر اگ  . میتشکر کن  ستین  ی ازیو ن  می ستین  ونیبه او مد  گریخاطر ما؟ اگر به خاطر خودش است، پس ما د

  ز، کمک یعز   ت یژول   نیبب  . می ستین  به او بدهکار   یزیکند، چبه خاطر لذت خودش است که به ما کمک می 

از    یی که صد لو   یکننده. کسخود شخص کمک   یجز ارضا احساست درون  ستین  ی زیچ  هیکردن به بق

ای که دستش کند. در همان لحظه به گدا فکر نمی چوقت یگدا بدهد، ه کیآورد تا به می  رونیب بشیج

  ی زی نه. شهرت چ  ای  ندیباو را می   یکس  ندیاش به اطراف است تا بب کند، توجه به سمت گدا خم می   را

مرد به خاطر شهرت خودش به او کمک    نیچرا که ا  ستین  ونیخواهد. پس گدا به او مداست که او می 

ا از یدهد، آکه به سگ غذا می   یکس  . دیهم وجود دارد. به سگان نگاه کن  یمهمتر  لیکرده است. اما دل

  م یکنی خودمان میها را بنده ما با کمک کردن به سگان، آن  . ستین  نطوریاست؟ ابداً ا  یرخواه یخ  یرو

خاطر    نی کنم به ابه تو کمک می   ت، اگری ژول  ن یبب  . می خودمان استفاده کن  هایهوس ارضا    یها براتا از آن 

کنم،  نمی   یتو کار  یاچرا که من بر  یستیه من بدهکار نخواهم از تو سود ببرم. پس تو باست که می

  افت یکه کمک در  یکس  . می را بگو  یی اصلخواهم نکته کنم. حاال میهای خودم کار میلذت   یبلکه برا

 ی زمان  ، یکه به او کمک کرده است متنفر شود. آر  ی از کس  دیقدردان باشد، بلکه با  دیکند نه تنها نبامی

  ن ی از او متنفر بود. چن  دی پس با  . تدار کرده اس  حهی کند، احساس غرور ما را جربه ما کمک می  یکه کس

چن   یشخص و  کند  نگاه  ما  به  باال  از  تا  داده  اجازه  آنچه   ی شخص  نیبه خودش  به  است.  تنفر  سزاوار 

ژول  م گویمی کن  توجه  ن  و خودت  تی خوب  که  کن  و    یک یقضاوت  همنوعان چقدر مضحک  به  کردن 

ارزش است. بی   یقدردان  قدرکه چ  یشد   متوجه  ، یمن از قدردان   لیو تحل  هیخطرناک است. در پرتو تجز

جز خودم؛ باور    ستمیکس ن  چ یمن به نفع ه   . نیهای خودم را ارضا کنم، فقط همخواهم لذت من فقط می

 «  . میبرو نجایاز ا   دییایب د؛ حاالیکن
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ا  زانیاز قضات آنجا گفت: »عز  یک یخطاب به    لیرسو یو نو  میدیرس   یاتاق منش  به- خانم    نی من، 

شده، پنهان   یرا که مرتکب دزد  یخود را به دست آورده است، قصد ندارد نام مجرم  یکه آزاد  یجوان 

از سه    یکی  دیکه شما به دنبال آن هست  یداده است که فرد  نانیبه من اطم  یکند. دوست من به تازگ

با او در اقامتگاه دوک دنمار حضور داشته است. بگو ژول  یردخت دختر را به خاطر    ت، اسمی است که 

 ؟ « ی آورمی

سه    نیا  نی...از بوی و گفتم: »موس  ستیچ  انتکاری خ  لیرسو یبالفاصله متوجه شدم که منظور نو  من-

 « .دندیناممی  نتنوزده سال باشد و او را می ایهجده  دیبود...سنش با نی باترینفر ز

قسم   ا یآ . میبدان میخواستاست که می  یز یی چهمه  ن یخب مادمازل. ا  اری »بس  :دگویقانون می  مرد-

 که شهادتان صادقانه است؟ «  دیخور می

که    خورمخداوند سوگند می   شگاه یدر پ  . یراستم را باال بردم و جواب دادم: »بله جناب قاض  دست-

 لو دوک دنمار انجام شده است. « وی ی موساست که در خانه یمسئول دزد نتمی

  . می شد لی رسویی نو بالفاصله وارد کالسکه 

حال،    نیبا ا  . یکن  اده یپ ی کوچک زشت را  آن حقه   یتوانستمن، بدون من تو هرگز نمی   »خب، کبوتر-

به دار   نتیم  . یالهه رفتار کرد  کیی من...آه، تو مانند  کار ساده بود. مرا ببوس، فرشته   نینقش من در ا

تر آن است که  لذتبخش  لذت بخش است و  یپاپوش درست کن  یکس  یبرا  نکه یخواهد شد. ا   ختهیآو

 « . یی دار بفرست چوبه باالی است به  گناه یرا که ب یکس

  ی تو هست   ا، تنهایدن  نی ی مردان ا همه   نیواقعاً تو را دوست دارم. از ب  ل، منی رسوینو   ی زدم: »ا  ادیفر-

 « -مرا مجازات دیکردم و تو با  دیمن تو را ناام یول یکه با من کنار آمد

که من تو را به    یخواه اگر می   . یشد  ت یتو مرتکب جنا   . ت، نترسیژول   ای پاسخ داد: »ب  ل یرسو ی نو-

  ات یکار فاضالنه بکنم. مجازات جنا  ک یکه    یخواه مجازات کنم، در واقع از من می   تی هاانت یخاطر خ

  ن ی من به اصول خودم پشت کنم؟ بب  یدهند. واقعاً انتظار داراحمق انجام می   زکاران یاست که پره   یکار

نی ژول ا  یازیت،  که  پنهانکار  نی نبود  را  بده  یها  حال   . یانجام  در  معشوقم  عمارتش    ی«  سمت  به  که 
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ندارم البته مشروط    یمخالفت  د، منیبکن  یفاحشگ  یهر از گاه  دیادامه داد: »اگر دوست دار  میرفتمی

  کامالً هایی باشد،  لت یرذ  نیآنچه که منشأ آن چن  د؛ هریشهوت داشته باش  ا یطمع  ی  زه یانگ  نکهیبر ا

با شما  اما  است.  احترام  مشتر  دیقابل  با  مواجهه  دوورژ ی در  باش  ریهای  او  یمشتر  . دیمحتاط  های 

ببرد. ممکن است    نیتواند شما را از بمی   یبه راحت  شانرحمانهیهایی هستند که احساسات بن یبرتیل

ن مشکالت  ی ا  ی« ادامه داد: »در هر حال مسبب اصل  . دیلحظه تمام بخت خود را از دست بده  کیدر  

  Bicêtreدر  یاهچالیبه س رد، حاالیتو از اربابش را بگ یکه قرار بود انتقام دزد نیلوبکارش تمام شده. 

  ون ی خودتان را مد  یکه آزاد  دیبدان  دیفرستاده شده و قرار است تا آخر عمر در آنجا بپوسد. شما با

  ی ند و براتو را اعدام کن  فرداقرار بود که    . می ما سالهاست که با هم دوست  . دیسنت فوند هست  ری جناب وز

است که اگر پانصد نفر شاهد هم جمع    ادینفوذ ما آنقدر ز  یو دو شاهد جمع کرده بودند ول  ستیب  نکاریا

 ن ی کارترت ی جنا  میتوانم، میی که من و سنت فوند دار  یخوردند. با قدرت کردند، باز هم شکست میمی

ی چوبه   یبه باال  زیرا ن  نی ترین انسان زممقدس   میانتومی   میو اگر بخواه  میرا نجات ده  نی زم  یانسان رو

است.   ن یاند، اوضاع همی احمق بر تاج و تخت نشسته مشت شاهزاده   کیکه    یتا زمان   . میدار بفرست

  م ی ما هست  نی کنند و در واقع اها استفاده می ها هستند، مثل عروسک از آن که اطراف آن  یی کسانهمه

بر کشور حکومت می  واق  . میکنکه  بگو  بهترع  در  اشت   میاست  لذت   اقیکه  بر کشور و  های ماست که 

  ب ی است؛ عج   نیبرت یی ما لاما او به اندازه   . میریاز دوک دنمار هم انتقام بگ  میتوانکند. ما میحکومت می 

  د یما هستند نبا  ه یکه شب  یاست که هرگز به کسان نی کند. اعتقاد من ارا ثابت می   ن یبودن او ا   ب یو غر 

که رفتارش اشتباه بوده است. او    دانددوک می   . دیبا هم شراکت کن   دیتوان میماالًاحت  د، چونیحمله نکن

که  می توانم بگومی  یشده را واگذار کرد. حت ده یهای دزدکاال تیاست و مالک  مانیکه کرده پش یاز کار

بود    نی که او خواست ا  ی زیشود. من با او مشورت کردم؛ تنها چمی  ند، خوشحالیاگر دوباره شما را بب

است که شما  نیمن ای ه یحال، توص نیبا ا . نطوریاست، ما هم هم یاعدام شود. او راض دیک نفر بایکه 

متقاعد کردن شماست    یبرا   ند، تنهای مطمئنم که اگر بخواهد شما را بب  . دیرا مالقات نکن  ریپ  لیآن بخ 

کردم    رجاو خ  یهم برا  ی ادیرا در خدمتم داشتم و پول ز  ن یبار لوب  کی من هم    . مید کنارا آز  نی تا لوب

و حاال که به زندان رفته است، به    ندازمیخواستم او را به زندان بها می آنقدر منزجرم کرد که بار  ی ول

با او    د یاست با شما مالقات کند. امشب شما با  لیما   ر، اوینظرم بهتر است که همانجا بماند. در مورد وز
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او   التی و تخ  التی.... تمادیآمیبه حساب  نی سالط  وجز ، یخواهیکه او در آزاد میبگو دیبا . دیشام بخور

 « . د یمحض باش میاست که تسل نیمن به شما ا ی هیاست و توص یبه شدت افراط

های خودت تنها به خاطر لذت   یتوست. حاال که به من گفت  یپاسخ دادم: »روح من برا  یخونسرد  با-

به    شتریبه تو ندارم، ب  ین ی دِ  چ یدانم هکه می   حاال  ، یو به راست  . کنمنمی   یتو قدردان  از  ، یمرا نجات داد

انجام    یه کنم. من از آن تو هستم و هرچه بخوامند شدم. مطمئن باش که تو را سربلند میتو عالقه 

 دهم. « می

کشد. می  رونیب  یرا از بردگ  تو  ، یکه دار  یهوش و ذکات  . ستین  نطوریمجدداً گفت: »ابداً ا  لیرسو ی نو-

که از   یکسان یکنم ولی خودم میها را برده بود. من فقط همسران و فاحشه ی نخواه  چکسیتو از آن ه

ز ثروت  و  استعداد  و  تسل  یادیهوش  هستند،  نمیلذت   میبرخوردار  ما  د های  خودشان  بلکه    ر شوند 

و ثروت و    عت، هوشیکنند. طب  یاند تا بردگها و زنان ابله، خلق شده هستند. فاحشه  م یهای ما سهلذت

  عت ی از طب  یمواهب   نیکه چن  یکس  یبشوند. ول   گرانیهای دهوس   میتا تسل  ردیگها میاستعداد را از آن 

و برده کردن    ظلم  ، یافراد  نیچن   یمحکوم باشد. برا  نکهی اً خلق شده تا حکم براند نه اکند، قطع  افتیدر

خواهم  ها داده است. من تو را می ای به آن اجازه   نی چن  عتیاست چرا که خود شخص طب  یقانون   گرانید

  ک ی ها شرکه در لذت   یهایی هست تو از آن زن   . یکن   یحکمران  زانمیهمسران و کن  یعن یگران،  یتا بر د

زمان از   نی ا  دی؟ بایدر زندان بود  میروز و ن  کیت،  ی شوند. ژوللذت می  یکه قربان  ییهاهستند، نه از آن

از من -یدانم که ساالنه دوازده هزار پوند در آمد دارحقه باز، می  یتو جبران شود. ا  یدست رفته برا

دهم می  گریداشتم. فردا به شما ده هزار پوند د های شما خبراز کار ست، منی مهم ن . یپنهان کرده بود

ا  ریو وز بدهم: مست  نیاز من خواسته است که  به شما  را  تعلق   یمرسند  به شما  ساالنه هزار کرون 

بهتر است چند کاسه سوپ کمتر بخورند.    مارانیب  یها برسد ولمارستان یپول قرار بود به ب  نیا  . ردیگمی

بدون احتساب    نیهزار پوند خواهد شد. تازه ا  25از    شیی شما بموارد، درآمد ساالنه  نی خب با توجه به ا

 : ستین  ندیناخوشا  شهیلت، همیکه عواقب رذ  یشد  جههای شماست. فکر کنم خودت متوقرار مالقات

که از    یتو را به زندان انداخت. اما سرقت   نیو ا   یمک کنک  ن یبه لوب  یخواست می  لتیبار به خاطر فض  کی
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!  نی از ا  شیب  . دیانجام ده  تی ! جناد؟ آه یدار  دیترد   گریرا سعادتمند کرده است. د  تو  ، یی دنمار کردخانه

 «   . دیفت یب  ر یت، گیبه خاطر انجام جنا  میگذارکه ما نمی   دیمطمئن باش  و  م یدار  یاد یما از شما انتظارات ز

ا می  ی بشر  نیقوان   ایزم، آ یعز  ل یرسو ینو  ی»ا  :دمیپرس- ناعادالنه باشند؟ گوده   نیتوانند تا  ی حد 

 «  . دیآمی  رونیب گرید یتمام از زندان  یگناهکار با خوشحال تیکند و ژول گناه در زندان ناله می بی

»ا  لیرسو ی نو- طب  نی گفت:  ب  عتیکار  بازچاره یاست.  ا  یچهیها،  مرفّهان هستند.    نیقوان   نیدست 

آن  عتیطب که  برده است  را  دها  ضعانسان  .کندمی  گرانیی  ضرورتایهای  قدرتمندان    ف،  خوراک 

که  می همانطور  به جهان هستمی   یقو  وانیح  کی  دیف، صیضع  وانیح  کی شوند؛  تمام    به  ، یشود. 

سراسر آن را فرا گرفته   یعدالت ی استبداد و ب  :دیندازیب  ینگاه  کنندمی   میکه عملکرد آن را تنظ  ین یقوان

چن  و  می  یز یچ  نیاست  ناش فقط  ژول  ینظمبی  کی از    یتواند  پس  جنایعز  ت ی باشد.  فراوان   اتیزم، 

 ها را از من پنهان نکن. « از آن کی  چ یمرتکب شو و ه

که داشته باشم با شما در میان خواهم گذاشت. اما    یی به بعد، هر آرزو   نی کنم؟ هرگز. از ا   »پنهان-

مجازات شود.    دیکرد با  یرا به من معرف  نیکه لوب  یدارم. زن  یاز شما خواهش کوچک   ل، هنوزیرسو ینو

 «  . رمیاز او انتقام بگ دیبا

 ابد. « یبرا . دی د  دیزندان خواه هایهاو را پشت میل  د؛ فردایو آدرس او را به من بده  »اسم-

  . مید یرس  لیرسو یی نوخانه به

لذت ببرم،    یکه قرار است دوباره از زندگ دمیی مجلل شدم، و ددوباره وارد آن خانه  نکهیمحض ا به

  ی با کسان  اگر  ، یکه دار  ینام  هر   ، یکه باش  ت، سرنوشت، هریها! بخت، مشآسمان  یبه خودم گفتم: »ا

  ی انتظار داشته باش  ی توانمی   چگونه  ، یکنرفتار می   نی کنند، چنمی   میکه خود را در آغوش شرارت تسل

 کنم. «را بر خود حرام می  لتی بگذارد؟ تمام شد؛ فض  لتیقدم در راه فض یکه کس

. برای دو ساعت هم مشغول آرایش  دو ساعت را آنجا گذراندم  را آماده کرده بودند. خدمتکارانم حمام  

ای،خورشیدی که مرا به مدت دو روز فریب داده کردن شدم. همه گفتند که زیباتر از خورشید شده  

 بود. 
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ی مقام و او همه   یداشت. هوش باال  یشوخ طبع تیحدوداً پنجاه ساله بود: شخص  یسنت فوند مرد

کل فرانسه بود.   تیشخص  ن یتوان گفت که او دزدتر کرد. میمی   هیبود، توج  ده یرا که به آن رس  یثروت

  ک ی هزار نفر، چه مرد چه زن و چه کودک، بنا بر دستورات او به زندان افتاده بودند. او    ست یاز ب   شیب

  سیندارد. « دالبر، رئ  یهزار روح، گناه   ستیب  نیاز ا   کی  چ یبر لبانش به من گفت: »ه  یروز با لبخند

به    میشد  ریی وزکه وارد خانه  یفقط زمان  لیرسو ی حضور داشت. نو  یدر مهمان  زین  سیپار  یدادگاه عال

 من اطالع داد که دالبر هم حضور دارد.  

  ی او در آزاد . یدالبر احترام بگذار ر، بهی ی وزبه همان اندازه  دیکرد: »تو با   هیبه من توص ل یرسو ی نو-

 داشت. من از سنت فوند خواستم تا از او دعوت کند. «  یمهم  اریتو نقش بس

ا   ییحرمسرا تشک   ن یکه  مرد  نو   لیسه  همسر  و  من  بر  عالوه  بودند،  شاملیرسو ی داده  چهار    ل، 

  ن یانتخاب کرده بود و همه هنوز باکره بودند. کوچکتر ریها را دوورژ ی آن بود. همه زیی جذاب نفاحشه

اش  یی با یلولوت نام داشت و ز  یبود. نفر بعد  یعسل  شیهااله بود. مو س  زده یاو س  -ها اگله نام داشت  آن

بزرگتر    ندانیداشت. ل   یاد یهای زت یشانزده ساله بود جذاب تیبود. پانزده ساله شده بود. هنر  ریکم نظ

 آورد.  بود که نفس آدم را بند می با ی از همه بود و هفده سال داشت. چشمانش آنقدر ز

ها برهنه بودند و غذا را  ی آن در آنجا حضور داشتند. همه   ز یساله ن  ستیپسر جوان پانزده تا ب   شش

قبل از اینکه  های ما، دو تا دختر و دو تا پسر داشت.  ن ی برتی هرکدام از ل  بی ترت  نیکردند. به اسرو می 

  ی مرا در آغوش گرفتند، برا   نکهیکرد و بعد از ا   یفوند معرف  مرا به دالبر و سن  ل یرسو ینوبقیه برسند،  

 خوشحال شده بودند.  اریکردند. از حضور من بس دیو تمج  فی من تعر زربع ا کی

شما کند.   می ی کوچولو واقعاً لذت بخش است. قرار است خودش را تسلهرزه   نیگفت: »ا   لیرسو ی نو-

 خواهد بود. « دیاو کرد  یکه برا یقدردان کار نگونهیا

 شد. «می  فی رفت، واقعاً حمی  نیاز ب ییبا یی زفرشته  نی چن  نیگفت: »اگر ا  دالبر-

کامل خواهد داشت. او    تیعمر از او محافظت کنم. مصون  انیدهم که تا پاگفت: »قول می  فوندسن -

مرتکب    یاو چه جرم  نکهیرا که دوست دارد، بدون ترس انجام دهد. صرف نظر از ا   یآزاد است هر کار
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  و از هر کس که بخواهد لذت ا  شکنم که مطابق میلمی  ادیکنم و سوگند شود، من از او محافظت میمی

 « . رمیباشد، انتقامش را بگ تکاری در آن دخالت کند، هر چند جنا یبه هر نحو  ایرا خراب کند 

گذارم. فردا  سوگند را بخورم. در واقع من پا را فراتر می   نیمن هم هم  دی ت: »اجازه بدهدالبر گف-

  ه یهایی را که ممکن است بر علی دادگاه همه   شیشاپیخواهم داد، که پ  ل یاز صدراعظم به او تحو  یانامه

  تاً یو نها  مایآمده ها کنار میت یاو برگزار شود، لغو کند. اما سنت فوند بزرگ، ما تا به حال با جرم و جنا 

م؟  یکن   قیتشو  تیرا به انجام جنا خواهانیکه بهتر است آزاد   دیکناما فکر نمی   . میکردمی   یبا آن همدل

  افت یکه انتظار دارم مرتکب شود، پاداش در  ی ستیخاطر اعمال ناشا به   ت یبدهم که ژول  ی بیترت   خواهممی

انجام   ییهادارد که او چه کار   نیبه ا   یستگو پنج هزار فرانک در سال. ب  ستی کند: مثالً از دو هزار تا ب 

 دهد. «

تا به    یآن را دار   اریدهند. حاال اخت می  زه یکه چقدر به تو انگ  نیبب   زیعز  ت ی گفت: »ژول  لیرسو ی نو-

  اده یاز ز  ک ی  چ یه  دینبا  ؛ حاالی بپوشانی عمل  ات، جامهی های شهوان خواسته   نیترین و فاسدتر ک ی تار

  . یرا از ما پنهان کن تیهای خواه 

که   میبگو  دیان، بایپاسخ دادن داشته باشم ادامه داد: »اما آقا یبرا  یفرصت نکه یاز ا  شیپ  لیرسو ینو

در جهت    دیقدرت با  . دی کنشما قرار داده است استفاده می   اریکه پادشاه در اخت  ی از قدرت  یشما به خوب

 به کار گرفته شود. «  یز یانگهدف شگفت  نیچن

 . میدهانجام می  میکه بخواه  یم، هرکاریدار  اریکه در اخت   ییهازیفوند پاسخ داد: »اوه، با چ  سنت-

گزاران پادشاه  خدمترفاه    شیما حفظ و افزا ی  فهی کند. وظکار را می   نیخودش بهتر  یبرا  شهیآدم هم

رفاه   یبرا  دیگزاران پادشاه هستند. پس بادختر جذاب، خدمت   نیاست. خب، هم فرزندان ما و هم ا 

 «  . میها بکوشآن  شتریب

ا  یبدهم. زمان  ح یتر توضق یمن دق  دیدالبر گفت: »بگذار - به ما واگذار شد، به ما   اراتیاخت  نیکه 

اندازه خوشحال   کی ها را به  ی انساناست که همه   رممکنیاما غ   . دیکن  شتری گفتند که رفاه جامعه را ب

ها رفاه  از انسان   ینیتعداد گلچ   یبرا   میتوانما فقط می  . میها انتخاب کنانسان  نی ب  دیما با  نیبنابرا  . میکن

 «  . میکن جادیا
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درخشش بدهد،    یبرا  یبود که به دوستانش فرصت   نیی گفتگو اکه تنها هدفش از ادامه  لیرسو ی نو-

به سمت رفاه    نکهی ا  یگناه، جامعه را به جاگفت: »با محافظت از گناهکاران و محکوم کردن افراد بی 

 « . دیکنمی  د، نابودیببر

  لت یبه فض  یگرید  ز یاز هر چ  شیب  لتیکنم. رذمی   بی فوند گفت: »من به شدت آن را تکذ  سن-

 گذارم. «می  لتیمن تمام قدرتم را در خدمت رذ نیکند. بنابراکمک می 

می   لیرسو ی نو- درست  »کامالً  داد:  ا  . یگویپاسخ  می  نی با  فکر  من  احال،  از  پس  که  همه    نیکنم 

 د؟« یسرگرم شو  تیبرسند، با ژول  هیبق  نکهی قبل از ا دیدوست ندار . میعمل کن یصحبت، بهتر است کم 

 باشد. « یدهم گروهمی  ح یهای دو نفره را دوست ندارم. ترجکار  ادیگفت: »نه. من ز لبردا-

پ  سن- از  که  »من  گفت:  ب  لی رسو ی نو  شنهادیفوند  من  با  نخواهد    ادیز  . ت یژول   ایخوشحالم.  طول 

 .«دیکش

که    یدر حال   . اورمیرا در ب  میهابرد و از من دعوت کرد که لباس   یاتاق خال  کیبا خودش به    او مرا -

خواهم  که من می  یزیچ  . دیکنمی  یاند که شما همه کارآوردم گفت: »به من گفتهرا در می   میهالباس 

از   شیب  ، یتوز هست   نهیکو  که تو شرور    ییاز آنجا  . یدانم که تو باهوشمی  ی انگیز است ولنفرت  یکم

خواستم  را می   یبود نام هرکس  یبه من داد که کاف  یی خال حال شش نامه   نی« و در هم  . یدار  اقتیل  هان یا

ها است. خودتان را با آن   یسرگرم  یها برایاسباب باز  نیا   . ری»بگ  . فتدیتا به زندان ب  سمیآن بنو   یرو

مال   . ریهمه را بگ  زمیزع  . ؟ نه، نهی ارزش دارد. چ  یی هزار لو  . ریالماس را هم بگ  نیا  . ایب  . دیسرگرم کن

رود و نه از می   یی دولت جواهرات از بودجه   نیا  دی نداشته است. پول خر   اینه یمن هز   یشماست. برا

 من. «  بیج

 کرده است. «  ج یشما مرا گ »سرورم، سخاوت-

  از ین  یی خودم داشته باشم. من به زنبه تو خواهم داد. دوست دارم تو را در خانه  هان یاز ا  شی»ب-

  ی دهم؛ به نظرم شما براشام می  یبزند. من هر از گاه  ینترسد و دست به هرکار  زیچ  چ یدارم که از ه

 « . دیهست نهیگز  نیمسموم کردن بهتر
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 د؟ « یکنشما مردم را مسموم می  ؟ سرورمی »چ-

ها را کنار آن دیهستند که با یادیکه افراد ز دیدانندارند. می ایده یفا گری که د یکسان »بله، اغلب-

البته شما که مطمئناً مخالفت   یاس یحرکت س  کی فقط    . ستین  یاخالق   ریغ   نکاری گذاشت. ا با   یاست. 

 د؟ « یندار  گرانیمسموم کردن د

هایی که تا به ت یی جناهمه   میبگو   دیسازد و بامرا آزرده خاطر نمی   یتیجنا  چ یدادم: »ابداً. ه  پاسخ -

داده  انجام  بهحال  غام،  کرده   یفی توص  رقابلیطور  خوشحال  کسمرا  حال  به  تا  فقط  مسموم    یاند.  را 

 خواهم. « نمی  ی گرید زید، چیفرصت را به من بده نیام؛ اگر ا نکرده 

 نه؟ دوباره   ، یکنببوس. پس موافقت می   ت، مرای ژول  ایموجود جذاب. ب  یگفت: »ا   رلبیفوند ز   سن-

 د، انجامیدانرا که سودآور و لذت بخش می  یشد. هر کار  د یخورم که هرگز مجازات نخواهسوگند می 

آن را منحرف خواهم    غی د، تیا یقانون به سمت شما ب  ریاگر شمش  . دیو ترس از مجازات نداشته باش  دیده

 . دیمناسب هست  نکاریا   یکه برا   -  دیثابت کن   دیاالن با  نیهم -  دیثابت کن   دیم. اما شما بادهمی  د، قولکر

را که   ییهااز فاحشه  یکیرا به من داد. »امشب هنگام شام،    یی کوچکرا نگاه کن. « و او جعبه   نجایا

انتخاب کرده   یبرا تو می امتحان  اام، کنار  اغوا کن و هنگام دسر،  را  او  از    ی کیرا در    ودر پ   نی نشانم. 

توانم بفهمم که  می   نگونهی؛ ا ی باش  ع یسر  دیبا  . زید، برشواو گذاشته می   یرو  ش یکه پ  یشراب   هایوان یل

 نه. « ای دی مناسب هست نکاریا  یبرا

به شما    دیبگذار  . دیگفتم: »آه سرورم، من تابع دستورات شما هستم. فقط دستور ده   اقیاشت  با-

 «  . دیآ یاز من برم یی هانشان دهم که چه کار

محترمانه برخورد    دی شما مطرح کنم. شما با  یرا برا   ی نکات  دیی من...اما بگذاراست فرشته   ی»عال -

مهم است.    یل یاحترام خ  نی هم  ی هستم، برامغرور    یمرد  ت، منیی احترام هستم. ژولمن تشنه   . دیکن

  شهی؛ هم یی بگو  "تو"به من  د ینبا چگاه یکنم؛ هخطاب نمی  ی شما را با الفاظ خودمان  یط یشرا  چ یتحت ه 

توان گفت از خود  ام و میدارم؛ ثروتمند متولد شده   ایژه یو  گاه یخطاب کن. من جا  "ارباب"مرا با عنوان  

 ده یهای برگزعت، انسانیهستم. طب  ایده یکه من انسان برگز  ینیبدارم. پس می  یشتریپادشاه نفوذ ب

  دن یبزنند. از د   زانومن    یبه او احترام بگذارند. من دوست دارم خدمتکارانم جلو   هیتا بق  ندیآفررا می 



112 
 

  ن ی هم ی من صحبت کند برا ست، بایکه همسطح من ن یرم. دوست ندارم کسنفرت دا  ی های عادانسان

 کند.«دارند را به من منتقل می   ین ییی پاکه درجه  ی های کسانبه عنوان رابط حرف   یشخص ثالث  شهیهم

که افراد   د، چرایکن  ری از جامعه را تحق  یم یبخش عظ  دیصورت، ارباب من، شما با  نیگفتم: »در ا-

 در سطح شما وجود دارند. « یکم

کم  »درست- تعداد  مادموزل.  هم  یاست  به  هستند.  من  همه   ل یدل  نی همسطح  من  که  ی است 

از افراد    یهستند و تعداد کم   نجایکه امروز ا  یکنم؛ به جز دو دوستمی   ریرا تحق  نیزم  یهای رو انسان

 ها متنفرم. «ی انسان از همه گر، منیسرشناس د 

به   . دیباشکوه  ت، شمای بودم. مرد مغرور گفت: »آه ژول  ستاده یآن زمان من برهنه در برابر او ا  در-

 «  . دیاز انتظارات من فراتر رفت یول   دیرینظمن گفته بودند که شما بی 

زدم، اجازه   سیرا ل  شیهاضه یکردم. هرچه از من خواست، اطاعت کرئم. بخودم را ثابت می   دیبا  و

انداخت، نوک س  ی را فشار داد، رو  میهانهیزد، سدادم در دهانم بگو ن  میهانه یصورتم تف    شگون یرا 

آلتش را با تمام قدرت به   تزد، باسنم را چنگ انداخت، به من لگد زد و در نهای   یلیگرفت، به من س

متر سانتی   20قطره از اسپرم او را ببلعم. آلت او حدود    نی مجبور شدم تا آخر  نی هم  ی فرو کرد و برا  دهانم

 بود.   یفوند مرد سالم و قدرتمند  تتخم مرغ بود. سن  کی ی اندازه  شیهاضه ی از ب  کیطول داشت و هر  

 رون یآلتش را از واژن اگله ب  لیرسو یبودند. نو  دهیزنان رسی  م، همه یاز اتاق خارج شد  نکهیاز ا  بعد

بها می از پسربچه  ی کی آورد و وارد مقعد  می او  از مقعد  اگله    دیکشمی   رون یکرد. دوباره  و وارد واژن 

او خم شدم   یجلوحال من به سمت او رفتم و    نی را تکرار کرد. در هم  نکاریبار ا  ستیکرد. حدود بمی

 سر میز شام.  میآرام شدند و نشست یبعد، همه کم یکم . سدیتا مقعد مرا بل

  ل ی رسویکه متوجه شدم همسر نو   یوقت   دیمرا درک کن  یشگفت  انمیز  دی توانمن، می   زی دوستان عز

فوند سمت چپ من نشسته   تمن نشاندند. سن  یاو را کنار صندل   یادیبا احترام ز  . ندینشکنار من می

 د؟ « ایکرده  نییتع یاست که شما به عنوان قربان  یهمان زن نیبه او گفتم: »سرور من، ا یبود و به آرام
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اگر   . دیاز اعتبارتان را نزد من از دست داد یکه کم میبه شما بگو دیپاسخ داد: »بله. اما بگذار ریوز -

 ما نخواهد بود. « نیب  یارتباط چ یه گرید، دیموضوع اشاره کن نی به ا گریبار د  کی

خوردن.    سکوت غذا  به  کردم  شروع  و  فاحشهپسربچهکردم  و  سر  ها  بودند.  برهنه  برای  ها  غذا، 

  . لی رسوینو بلند شد و شروع کرد به گاییدن همسر  فوند تسنزدند. دوستان ما جلق می 

تا  .  ایی مسحورکننده منظره گایید، فریاد زد: »عجب  را می لولوت  در حالی که از مقعد،    ل یرسو ی نو-

جلوی چشمانت توسط رفیقت    همسرت  ینیکه بب  ستین  نی از ا   باتر ی ز  زیچ  چ یدانم هآنجا که من می

 شود. « گاییده می

گرفت های جویده شده را از دهان او می غذا دالبرجوید. سپس ها را می خورد و کمی آنغذا می  اگله

ها را مجبور کرد تا در دهانش ادرار کند. همه مشغول بودیم. یکی از پسربچه سن فوندداد.  و قورت می 

 در نهایت همه آرام شدند. کنند.  فی را توص یشهوان الهی  ی توانند آن صحنهکلمات نمی

  سر میز.  میبرگشت

رفتار نادرست  کیمورد نظر مرتکب  مرد ای آماده کنم و بفرستم. گفت: »فردا قرار است نامه ریوز -

او    یرعادینسبتاً غ نو  خواه یآزاد  کیشده است.  تو  را   ل، دوستی رسو ی است که مانند  دارد همسرش 

  یمردان   نیاز زنان عاشق چن   یاریاست. بس  یکرده. عجب احمق  تی ها بکنند. همسر احمقش شکابه یغر

 کرده. از من خواسته شده است که شوهر را حبس کنم. « تیاحمق شکا  نیا  یهستند ول

 است. «  یدیلب گفت: »مجازات شد  ریز  لیرسو ی نو-

ها ها کشور وجود دارند که در آناست. ده   یمی هم مجازات مال  یلیگفت: »به نظر من که خ  دالبر-

 « . ندرسبه قتل می  یافراد نیچن

 . دیدانها را ساده میمجازات  نیکه ا  دایآنقدر به خون عادت کرده   انیگفت: »شما آقا  لیرسو ی نو-

 ی دار باشد. «چوبه  یباال یکه کس دیکنشق می  یشما فقط زمان

 م؟ « یدارد که از شغلمان لذت ببر یاذعان کرد: »چه اشکال دالبر-
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 تأسف است.« ی  هیاند مامغرور شده   نقدریامروزه زنان ا  نکهیا   یول   ستین  یفوند گفت: »مشکل   سنت-

خودشان را    لتیها فضکار   نیکنند با اکه گمان می   یآور است. زنانگفت: »واقعاً تأسف  ل یرسو ی نو-

شوهرش را    دیداند چگونه بازن هرزه که می   کیاست که    نیا   قتیاند. حقکننده کنند، منزجرحفظ می 

 . وبهای خزن مناسب است. لعنت به زن   کیبرد،  می  یهای او پ ارضا کند و زودتر از شوهرش به خواسته 

شوهرانشان ندارند. چرا   یبرا  یلذت  چ یها هدانند. آننمی  یزیچ  چ یها هاحمق   نیا  . ایلعنت به زنان با ح

 ید؟ زنانیایب  م، بدمیداشته باش  یآورد تا با هم سکس گروهکه دوست خودش را هم می   یاز زن  دیمن با

 کنند. «را تلخ می  یگذارند، فقط طعم زندگمی  لتیکه قدم در راه فض

ل، ی رسویداد، گفت: »آه نو فشار می   ادیرا با زور ز   ل یرسو یهمسر نو  هاینهی که س  یفوند، در حال   تسن

 « . دیکنهمسرتان صحبت می  یجلو  دیهرچه نباشد دار  . یندار یادیز  شجاعت

 خواهد کرد. «  رییتغ  یبه زود تیوضع ن یزد: »ا  ادیفر  لیرسو ی نو-

 زد: »چه خبره؟ « ادیشده بود، فر ره یخ  لیرسو یکه به همسر نو یدر حال  دالبر-

 «  . میاست از هم جدا شو »قرار-

های زد و با دست راستش به سوراخ شده بود، با دست چپش جلق می  ختهیفوند که برانگ  سنت-

او را ترک   یخواهوحشتناک! می  د؟ چهیرفت. گفت: »قرار است از هم جدا شو ور می  لی رسویهمسر نو 

 ؟ « یکن

 ام؟ « استفاده نکرده  از او یی کافبه اندازه  یکنمی  »فکر-

  ی لیزد، گفت: »خخودش جلق می  یو برا  دیمالرا می  لیرسو یهمسر نوی  نهیکه س  یفوند در حال   سن-

ام. فکر کنم  به او نظر داشته   شهیمن هم  . رمیگرا از تو می  او  ، یخب، اگر واقعاً قصد ترک همسرت را دار

 من مناسب است.... مرا ببوس جنده! «  یبرا

کرد. می  هیکرده بود، گر  لی ربع ساعت به او تحم کی  یکه سنت فوند برا  یاز درد لیرسو ی نو  همسر

های او  مکث کرد تا شراب بخورد. بعد از آن اشک  یقی دقا  یبرا  نیبرت ی ل  نید، ایهایی که کشبه خاطر آه 
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ی  نه یو س-«  . یجدا شو  یهمسر دوست داشتن  نی چن است که از  ف یل، حی رسویزد و گفت: »نو  سیرا ل 

  ک ی واقعاً    نی زم، چرا؟ ایعز   لی رسوی»نو   -گرفت  شگونیو او را ن-حساس«    اری بس  ی»زن   -او را گاز گرفت

 قتل. «  کی محض است.  تیجنا

 کیدر ذهن دارد،    ل یرسو یاست که نو  یزیهمان چ  قاًیدق  نیا  کنممی  فکر  ، یدانگفت: »می  دالبر-

 قتل. «

توانم  فکر کنم بهتر از تو می   . رمیزد: »چقدر وحشتناک! بهتر است که او را از تو بگ  ادیفوند فر  سن-

 او را بکنم! « 

 «  . مییو از جلو و عقب او را بگا  میخودمان بگذار نی او را ب ایب . یجلو آمد و گفت: »آر دالبر-

 نم؟ « چه کار کنم؟ دعا ک دیخواه»و از من می :دیپرس  لیرسو ی نو-

بدن زن   یکار، همه جا  انیمیز بلند شدند و کارشان را شروع کردند. بعد از پا  یها از رو ن یبرتیل

 کبود شده بود.  چاره یب

 کباره یبه    باًی را خوردند. الکل تقر  شانیهای دنیکه بودند، نوش  ییدر همانجا  م؛ همهیسر میز برنگشت  ما

از همه بلرزد، همسر    شی که قرار بود ب  ی کس  یکردند. ول  دنیخود را گذاشت، زنان شروع به لرز  ریتأث

 را کنار گذاشته بودم.  میهای ترس بود. من همه  لیرسو ینو

اثر کرده بود. سن  . دیتابشده بود، دور خودش می   ج یاو که گ شد و شش    کی فوند به او نزد  تسم 

خواباندند. هر کدام    نیزم  یسرانجام او را رو  . دیبه صورتش زد. دوازده بار با مشت به کمرش کوب  یلیس

دند. نسوزارا می   چاره یدختر ب  ن یشمع در دست گرفته بودند و با آن، گوشت ا   کی های ما  ن یبرتیاز ل 

خورد و آلتش را  میرا    تی حال مقعد هنر  نیدر هم  لی رسویدالبر با شمع، نوک انگشتان او را سوزاند. نو 

 زد: می  ادیها فرو کرده بود. خطاب به همسرش فراز پسربچه   یکیبه دهان 

 ! « ی باشد که با فرشتگان محشور شو . ده یتمام است. زمان مرگت فرا رس »جنده، کارت-
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پسربچه   یک ی  دالبر نو از  زدن.  به جلق  و شروع کرد  را گرفت  تشو بچه   لی رسویها  را  تا    قیها  کرد 

 ی کرد براتر می ی های ما را شهوت ن یبرتیل، ل یرسو ی وار مادام دو نووانه ید  هایاد یهمسرش را بکنند. فر

مادام    اغدم  ریز  قهیدق  کی   یها را برااز شمع   یکیفوند  ت  کردند. سن  یشتریدر کارشان افراط ب  نیهم

از چشمان او را با شمع    یک ی  یهای او را سوزاند. بعد در کمال ناباورگرفت و سپس مژه   لی رسویدو نو 

های ی مو همه  زی ن لی رسویهای او را سوزاند. نونه یاز س   یکی را برداشت و نوک  یشمع   زیسوزاند. دالبر ن

 سر او را آتش زد.  

ها کردم و آن  قی را تشو  گرانیر گرفته بودم، بازقرا  کیدرامات   شینما  نیا  ریکه به شدت تحت تأث  من

و آتش   دیها را به الکل آغشته کناز شالق   یک یکردم. گفتم که    بی ترغ  یکار  نی ریش   کی را به انجام  

توان تصور  بود. نمی   یبزرگ  ت یمن موفقی  ده ید. ا زسومی   د، بدنشیزنبه او شالق می   یوقت   نگونهیا  . دیبزن

ا   دیکرد که چگونه به خاطر آن از من تمج  شده بود، مرا    وانهید  نکاریکردند. سنت فوند که به خاطر 

 گرفت و با تمام قدرت تلمبه زد. 

می   یحال   در- تلمبه  »ژولکه  گفت:  بی زد،  برگز  شتریت،  تو  کن.  می   . ایده یفکر  الهام  تو  شود. به 

 « . دیاختراع کن یهای بهترشکنجه 

می   پاسخ - او  که  دارد  وجود  شکنجه  هزاران  »هنوز  تلخ   توانددادم:  هرکدام  شود،  از  متحمل  تر 

 .« یگرید

همسرش   سیتور یو با دستش، کل  دییگاکه اگله را می   ی شد و در حال  کیبه همسرش نزد  ل یرسو ی نو-

 ؟ « یفهممی  . یری»جنده قرار است بم :د، گفتیکشرا می 

تنها درخواست من    ن ی ا  . دیبکش   رم، مرایخواهم بمزد: »آه بله! آه بله! من فقط می   ادیبدبخت فر   زن-

 ! « دیاست! به خاطر خدا مرا زودتر بکش

به زود  لیرسو ی نو- دن  . یریممی  یگفت: »نترس.  منتظر توست. منتظر    ایخداوندگار جهان در آن 

 را به حلقت فرو کند. «  رشیتوست تا ک
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بود که زن بیچاره به خود می  اثر سم آنقدر وحشتناک  از  سپس همه دور او حلقه زدند.  پیچید و 

به سراغ من آمد و آلتش را    لی رسوینوکردند.  ها او را میشد. دو نفر از بچه پسر دهانش کف خارج می 

د و از درد به  کشیهایش را می آخرین نفس   لیرسو ی مادام دو نوبه دهانم فرو کرد. در نهایت، زمانی که  

پیچید، هر سه لیبرتین ما ارضا شدند و آب خودشان را روی بدن او ریختند. زن بیچاره کمی خود می 

 بعد از این مرد. 

گذارم.  گفت: »در هر صورت، من به توافقمان احترام می   لی رسو یفوند به نو  تکار سن   انیبعد از پا-

که   یسم   نیداشت: دخترم مال توست. من به هر حال از ا  یخواه  یگریزن د  ؛ حاالیکرد  یزنت را قربان

کرده  نتا   مای استفاده  واقعاً  زجرآور  یخوب  ج یخوشحالم.  مرگ  ما  یداشت.  که  ی  هیبود.  است  تأسف 

توان در آن  افسوس! نمی   . میکننابود می   لهیوس  نی که به ا  میباش  یی افرادشاهد مرگ همه  می تواننمی 

 که گفتم، دختر من مال توست، دوست مهربانم. « واحد همه جا بود. اما همانطور

فوند سرش را به    تدر گوش او گفت. سن  یزیچو  فوند خم شد    تبه سمت سن   لیرسو ینو  نجایا  در

  د یبا  . ییایمن ب  دنیبه د  دیبا  ت، فردای به سمت من آمد و گفت: »ژول  ریی تأیید تکان داد. سپس وزنشانه

حاضر نباشد که باز هم شما را در    دیبه خاطر ازدواج مجدد، شا  لیرسو یبا شما صحبت کنم. نو  شتریب

خواهم گذاشت. واقعاً از    ارتیدر اخت   یزیهمه چ  . ی من بمان  شیکنم که پمی  شنهادیپ  . ردیاش بپذ نهخا

 کنم. «می  نیواقعاً تو را تحس . یرینظبی  یخواه یو در آزاد یدار  یباسن خوب . دیآتو خوشم می 

به شما   دیاما با . رمیپذد، مییکنمی شنهادیآنچه را که شما به من پمیل »سرور من، با کمال  :گفتم-

 را پنهان کنم. «  تی واقع  نیتوانم ا هستم. نمی  لی رسویکه من عاشق نو  میبگو

  گر یهمدمرتباً    ما  ، یدهفوند در پاسخ گفت: »فرزندم مرا از دست نمی   ی سننده ی من و داماد آ  عشق-

 «  . دید  میرا خواه

 خوب است. «  زیخب. همه چ اری»بس :گفتم-
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در    چکسیطرف هستند و قول دادند که به ه  یزیبودند که با چه چ  ده یها فهم ها و فاحشهپسربچه

  ی خداحافظ   گریکد یانجمن با    ی در باغ دفن شد و اعضا  لی رسویجسد مادام دو نو   . ندی نگو  یزیچ  نباره یا

 کردند.  

را به تأخیر انداخت. روز بعد نزدیک    ل یرسو یفوند و ازدواج نو  تهای سنمنتظره طرح  ریاتفاق غ   کی

او عجله داشت. فقط سالم و کرد و بالفاصله خارج شد. پادشاه که   یفوند رفتم ول   ت ظهر به دیدن سن

فوراً از شهر    به او محول کرده بود. سنت فوند  انهیمخف  تی مامور  کیداشت،    یادیی زشخصاً به او عالقه 

  ون یمیل  1  انهیداد و دستمزدش را به سال  cordon bleuخارج شد. بعداً، پس از بازگشت، به او نشان  

 داد.   شیپوند افزا 

کند رذیلت است. و بدبخت کسانی که این  اینجا بود که با خودم فکر کردم، آنچه انسان را موفق می 

 تر شوند.  کنند تا روز به روز بدبخت فشاری می فهمند و همچنان بر روی فضایلشان پانکته را نمی 

کرد، به من دستور داده شده بود که  می   افتیاز او در  ر یوز  بت یدر زمان غ   ل یرسو یکه نو   یی هانامه  در

الزم ی  ه یبه سرما  نکهیمحض ا  ب، بهی ترت  نیپر کنم. و به ا  لیوسا   نیکنم و آن را با بهتر  دایپ  یاخانه

ی دو فاوبورگ سنت اونوره اجاره کردم. چهار اسب و دو کالسکه   ابانیعمارت باشکوه در خ  کیدم،  یرس

  ر ی خودم استخدام کردم. به غ  ی برا  ز ین  پی و خوشت  کل یکردم. سه تا نوکر خوش ه   ی داریخر  مت یگران ق

استخدام  زینظافت ن یو دو خدمتکار برا شگریآرا ک یخانه دار،  کیسرآشپز و دو آشپز،  کیها، از آن

او  را به خانه  شت، خودمبرگ  سیبه پار   ریکه وز  یو روز   دمیآنجا خر  یرا برا  لی وسا  نیکردم. بهتر ی 

زنان    نیباتر یز  کل، جزءی از نظر شکل و ه  کنمبودم و فکر می  ده یرس  یرساندم. من تازه به هفده سالگ

هزار فرانک جواهر    300ی  رانک در کمدم لباس بود. به اندازه ی صد هزار فبه اندازه   دیبودم. شا  سیپار

رفتم،   ریی وزکه به خانه  یباز بود. زمان میرو هها بی دررفتم همهکرده بودم. هر جا می زانیبه خودم آو

  ای انهیاشراف  اتیکردم و با چنان ادب  میدم، تعظیرس  ریکه به جناب وز  یکردند. زمان  میمن تعظ   یهمه برا

خوشش آمده. از او اجازه خواستم تا بگذارد دستش    یل یخ  نکاریبا او صحبت کردم که مشخص بود از ا 

کار زانو بزنم. کم کم متوجه نوع رفتار او شده    نیانجام ا   نی که در ح  یشرط  رفت، بهیرا ببوسم. او پذ 

 دادم.  می  قی ی او تطبهابا او رفتار کنم. خودم را با خواسته  دیدانستم چگونه بامی  نی هم یبودم. برا
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عز- »خانم  گفت:  من  ببی به  جالل  دینیز،  و  شکوه  چه  در  ه  یکه  قدرتمند    نقدریا  چوقتیهستم. 

کنم؛ شما اعتماد   هیبر شما تک توانمکه می  م، معتقدمایکه با هم انجام داده  ییهاام. با توجه به کار نبوده 

  ن یاز ا   یک ی  . دینگاه کن  دی دو کل  ن یبه ا   بشوم،   اتیوارد جزئ  نکهیاما قبل از ا  . دی اکامل مرا به دست آورده 

مال شما   دیکل  نید، ایاست که با طال پر شده است و اگر خوب به من خدمت کن  یمخزن  دیها، کلدیکل

ابد در    د، تایاطاعت نکن  ی است که اگر از من به درست  ی سلول خال  کی   دیگر، کلید   دیکل  ن یشود. ا می

   . دیپوس دیآن خواه 

  ی « رو  . دیو به من توجه کن  د ینیداشت خانم. لطفاً بنش  دیمهم را به عهده خواهی  فه ی »شما دو وظ

 نشستم و او ادامه داد:   یراحت یصندل کی

در    یطوالن   ی مدت  یاست که برا   نیدارم و هدف من ا   ایژه یو   اریبس  گاه یمن جا  دینیبکه می   »همانطور

که به من مشکوک    یبردن کسان  ن یاز ب  یصرفاً برا  ای   یاس یس  ل یشوم به دال مجبور می  ی آن بمانم. من گاه

در    اینجا،  ی ا  ای  نی هم  یکنم برادست و پنجه نرم می   یدارد که با چه کس  یهستند، آدم بکشم. بستگ

افراد به    نیکشتن ا   یبرا  دیمواقع با   ینم. شما برخزدست به قتل می   سیدر خارج از پار  ایی شما  خانه

  عاً ی از افراد سر  یمن دوست دارم برخ  یسم است. ول  هان یی اهمه   . دینیها را بببسته   نیا  . دیمن کمک کن

  د ی از افراد با  یبرخ ی ام. ولزده برچسب  دینیبب . دیسم کشنده استفاده کن نیاز ا  دیبا ن یهم یبرا رندیبم

  . میکناستفاده می  یگریاز سم د نیهم  یزجر بکشند. برا

  یشتر یپول ب  یتر است ولسخت   ادیدوم شما صحبت کنم که به احتمال زی  فه یدر مورد وظ   دی»حاال با

به من   یخشن  اریی بسذائقه   عتیطب  ، یخودت متوجه شده باش  دیدر آن وجود دارد. همانطور که شا

برا با ارضا هوس   یداده است. من  افراط  دیهای خودم  هایی که من  در حد جنون. مکان   ی افراط کنم. 

ای  از دوستانم. ما هفته   ی ی برخدر خانه   ای  لی رسویی نو در خانه   ای  نجاست یا   ایکنم  می   ه یرا تخل  ودمخ

ها، واجب است که ی مهمان  نیدر هر کدام از ا  . میتا شهواتمان را ارضا کن  میشو دوبار دور هم جمع می

قربان اگریشوند. سال  یسه دختر معصوم  کنزمان سفر   انه،  را کسر  برخ  -  میها  با من  از سفر   یدر  ها 

دوم  ی  فه یها وظدارم که تأمین آن   ازیفاحشه ن  ستیدو   باً یبه اعتقاد من، تقر  -کرد    دیخواه  ی همراه

 د یها باترین آن ت، زشت یباشند. اوالً ژول  یمشخصات خاص  یدارا  دیبا  انیقربان  نیحال، ا  نیشماست. با ا
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شانزده سال را قبول ندارم.   یی خودت مورد پسند واقع شود. من سن کمتر از نه و باالحداقل به اندازه 

 «-آمده باشند ایبه دن یی اشرافخانواده  کیباکره باشند و از   دیها بای آن همه

 د؟ « یکنها را نابود میی آن همه  دییبگو  دیخواه »سرورم، می-

کند.  است که مرا ارضا می   یزی خون چ ختن یلذت من است. ر  نی است خانم. قتل، واالتر نطوری »هم-

 زنم. «  می یبه هر کار م، دستیهاارضا کردن هوس   یمن برا

با  دمید   یوقت- گفتم: »سرور من، شما  است،  پاسخ من  فوند منتظر  مرا شناخته    دیسنت  تا حاال 

ای را که به شما  همان ذائقه  عتینخواهم کرد. در واقع، طب  دیکه شما را ناام  د یمطمئن باش  د؛ پسیباش

که    دیتوانم به شما خدمت کنم. مطمئن باشمی  یاعطا کرده است...من بهتر از هرکس   زیداده، به من ن

 ما، تا ابد ادامه خواهد داشت. «  یدوست

کلمه را به کار نبر. من احساس   نیا  گریت، دی گفت: »ژول  یبا تند  ریوز  ، یی دوست کلمه  دنیشن  با-

باطل است؛    ردیگدانم. در واقع هر چه از دل سرچشمه می می   یی عشق پوچ و تو خالرا به اندازه   ی دوست

  ، یاهکنم...به خودخوسجده می یهای نفسانعادات و خواسته  یدارم. من جلو  مانی من فقط به شهوت ا

  امبر یی لذت هاست. پ که منشأ همه  ی به خصوص منافع شخص  یآر  . یع شخصفمنا  به  ، یفتگیخودش   به

ی  نشأ همهباشد که م  ادتیپس    . یجسم  چه  ، یمن سودمند باشد. چه مال  یاست که برا  یزیمن، آنچ 

 ی آن است که دنبال منافع شخص  یبرا  ، یکنمن می  یکه تو برا  یاست. کار  یرفتار ما، منافع شخص

 چکسیکنم، به دنبال منافع خودم هستم. هکه به تو می   یشنهادیبا پ  زیکه من ن  مانطوره  . یخودت هست

  م ی نیبب  دیای موهوم است. حاال بگذارکلمه   یدهد. پس دوستانجام نمی  یکار  یگر ید  یجهان برا  نیدر ا

  50 انهیشود سالدر آمد شما می ریتفاس  نیهزارتا بود. با ا 12داشت. قبالً که  د یشما چقدر در آمد خواه

   . میشو اتیوارد جزئ  دیخب. حاال اجازه ده اریهزار پوند. بس

  ب یمن ترت  یبرا  یای دو شب مهمانهفته   یتواننمی  ی درآمد  نیدانم که با چنخودم می   . تی»خب ژول 

  . یها را تأمین کنو فاحشه  یهای مهماننه ی دهم تا هزفرانک به تو می   ونیمیل کی من    نی هم  ی برا  . یده

ها،  شت ترین گوسیداشته باشند؛ نف  یرینظشکوه بی  دیکه مراسم با  دیاما خوب به خاطر داشته باش

اگر دو نفر هم  یباشد. حت یعال دیبا زیها؛ همه چها و میوه ترین مرغ ق العاده ها، خار ترین شراب ابیکم
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هزار فرانک   ستیها، بهر کدام از فاحشه  یباشد. برا  یعال  زیهمه چ  دیحضور داشته باشند، با  یدر مهمان

تا   50دهم. ساالنه حدود  هزار فرانک می   ید، سیای که خودتان بکشهر فاحشه  یدهم. به ازابه شما می

  د یصد و پنجاه هزار فرانک در آمد خواه  نکار، ساالنهیاز ا  نیبنابرا  . دیخودتان بکش  دیتوان ها را میاز زن 

با   ن یدهم. بنابراهزار فرانک به شما می   20داشت، هر ماه    میهایی که با هم خواهمالقات   یداشت. برا 

داشت    دیو هفتصد و نود هزار فرانک در آمد خواه ونیشش میل  انهیا سالها، شمی درآمدتوجه به همه 

د   210که من   تو ج   گریهزار فرانک  اضافه می   یب یبه عنوان پول  تا جمعا بشود  به آن    ون ی میل  7کنم 

 ت؟ « ی ژول  یگوی فرانک. خب چه می 

دانستم و شور و شعف بود را در خودم سرکوب کردم. چرا که می  یهایی که نشان از شادتمام نشانه

ای  را به هم فشار دادم و به گونه   میهالب   ن یهم  یشود. برا نشان دادن حرص و طمع به ضررم تمام می 

  ن ی ا  یرو  دیز، بایخواستم نشان دهم که من نکنم. میموضوع فکر می   نیا   یدارم رو  یعنیکردم که    یباز

 بازم.   خودم را می عاًیها سرپول  نی گمان نکند با ا موضوع فکر کنم تا

که    دیبود. مرا متقاعد کرد   زیهمه چ  یا یی شما گوچهره   . ییبگو   یز یچ  ستین   یازیگفت: »ن  ریوز -

ی خواهم. اگر به همهاست که من می  یزیهمان چ  قاًیدق  نیت، ای ژول  . دیخود توجه دار  قیبه عال  شهیهم

  یبرا   یلیداشت. من دل  دی درآمد خواه  ونیمیل  10  یسال   یراحت  د، بهیهای من خوب گوش کرده باشحرف 

شود. اگر  می  ده یکش  رونی مردم ب  بیی دولت است. از جها از بودجه پول   نیی ابودن ندارم. همه   لیبخ 

  ی ت یخواب داشته باشند، چه اهم  یبرا  ییو شب نتوانند جای مردم گرسنه بمانند، اگر برهنه بمانند  توده 

به   دیم، بایهالذت    رضاا   یمن برا  . میهای خودمان را ارضا کنهوس   میتوانکه می  ییتا جا  دیدارد؟ ما با

  ن ی من از ب  یهای اشیکه چند کودک روزانه به خاطر ع  ستیپول خرج کنم و اصالً مهم ن  یشکل افراط 

ی طال وجود دارد، مطمئن باش که من خون همه   مکه داخل خون مرد   ندیبه من بگو  یروند. اگر روزمی

 « .دمیکشمی  رونیمردم را ب

را در    یخودخواه ی  زه ی انگ  شیای پکند. لحظهمی   سیشما مرا خ  یی زندگزدم: »فلسفه  ادیفر  من-

 خدمت به شما دو چندان شده است. «  یام برازه یحاال انگ . یداد  صیمن تشخ 
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های من  هوس ی  فته ی ش  یول   ، یبه من کمک کن  ی توان می   چگونه  ، یفوند دوباره گفت: »به راست  تسن-

کند، شرارت است.   سیکند و کس زنان را خ   خ یمردان را س  ریتواند ککه می  ی زی تنها چ  قتاًی؟ حقینشو

 ندارد. «  یلذت  چ یبدون شرارت باشد، ه یاگر عمل . ردیگهای ما از شرارت سرچشمه می زه یتمام انگ

مرا به سمت خودش کشاند و از حالت    دسنت فون  نکهیمبهوت کرده بود تا ا   شرفت، مرایهمه پ  نیا

 ن یی و دستش را از پشت سرم پا   دیمرا بوس  م؟ «ی کارمان را شروع کن  یورد و گفت: »کآ  رونیخلسه ب

 برد و بالفاصله انگشتش را به واژنم فرو کرد.  

 ها سر و سامان بدهم. «تا به کار  دیسه هفته به من فرصت بده دیگفتم: »ارباب من، حداقل با-

ژول   اری»بس- است  ماه  اول  امروز  ب  . تیخب.  هفت  ا  ستیمن ساعت  دوم  خانه   نی و  به  ی شما  ماه 

 «  . میآمی

  . دیکرد  فیمن توص  یی خودتان را برا هم وجود دارد. شما ذائقه   یگریدادم: »سرورم، موضوع د  ادامه

د، یتوانکردن عالقه دارم. اگر می  یمن واقعاً به دزد  . میدر مورد خودم بگو  یزیخواهم چحاال من هم می

 «  . ببرم نی دشمن من هستند را از ب ایشوند و  که سد راه من می یکه کسان دیبده یمن امکانات به

 « . ایفوند گفت: »با من ب  سنت-

  . می دفتر کارش شد وارد

او را به خاطر بسپار.    . دیخانم جوان دقت کن  نی از کارمندانش گفت: »گوش کن. به ا   یک یبه    ریوز -

  د ی بااًعی ی بازداشت خواست، سرانجام شود. دقت کن که هر وقت نامه  دی باعاًی داشت، سر  یهر درخواست

 «  . یهرکس یهر تعداد و برا . یبده لی به او تحو 

حاال نشان   . ستین  یمشکل  گریخب د   اریگفت: »بس  ری وز  . می بازگشت  میکه قبالً در آن بود  یبه اتاق  ما-

کن. تمام فرانسه مال توست. هر   رانیکن، و  مالیبسوزان، پا  . دیانجام ده  دیتوان می  یکه چه کار  دیده

تو    یبرا  اینه یهز  چ یها، هآن   نی بزرگتر  ات، تایجنا  نیمرتکب شو. از کوچکتر   یکه دوست دار  یت یجنا

 دهم. «هزار فرانک می  ید، سیکه انجام ده یت یهر جنا ینخواهد داشت. همانطور که گفتم برا
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 من گذاشت.   یرو   یها چه تأثیروعده   نیکه ا دیدانمن، نمی  دوستان

 هیمیل به شرارت را به من هد  عتیکار که طب  یاست. از همان ابتدا   یباورنکردن  باًیخودم گفتم، تقر  با

ام؛ آنقدر ثروتمند هستم که بتوانم تمام ده یرس  نجایام روز به روز بهتر شد. حاال به ا ی کرد، تمام زندگ

که بتوانم با هر   م هست  یقو   م، آنقدریها  یی جاه طلببه همه   دنیرس  ی را برآورده کنم؛ برا  م یهاهوس 

  . دیآزاده هست جه یقدرتمند و در نت دیکه بدان ستیباالتر ن  نیاز ا  یلذت  چ یمقابله کنم. ه یکس

ی جواهر به من داد  جعبه کی« و سپس   . میقرارداد را امضا کن دییایخب. حاال ب اریگفت: »بس  ریوز -

  ی کوچک برا ی  ه یهد  کی   نیجواهر داخل آن بود. ادامه داد: »ا  ییطال و ده هزار لو  ییکه پنج هزار لو 

 «  . دیسم را فراموش نکنی و جعبه  دی شماست. آن را با خود ببر 

 بود.  ب ی و غر  بی مجلل و عج  لی کرد که در آن وسا تی هدا  یمخف  یمرا به اتاق سپس

  یک یاز آن،   رونیب  یبود ول   یخواه   یی معمولفاحشه  کی   مانند  ، یشواتاق می  نی ارد اکه و  ی»زمان-

 «  . یهست یزنان پادشاه  نی تراز بزرگ 

 تو خواهم بود. «   شگریی تو و ستاباشم، بنده  »سرورم، هرجا-

زده شده جان یکرده بود ه  دا یهمدست مناسب پ  کیباالخره    نکهی را در آوردم. سنت فوند از ا  لباسم 

که در کنار    یهمتا ندارم، اما زمان  ایاحساس کنم که در تمام دن  دیانجام داد. شا  یهای ترسناکبود. کار

  ی ترین مردف یبحث از شهوت بود، او واقعاً کث   یکرد. وقت  ریتحق   یف یتوص  رقابلیاو بودم، او مرا به طرز غ

برابر آلت و باسنش    ترین. و خشن   نی توان تصور کرد؛ مستبدتراست که می  از من خواست که در  او 

های افتخارش  ها و نشانهی مدالمرا مجبور کرد همه   . یآلتم را بپرست   دیسجده کنم. به من گفت که با

و    زی ی جواه هم  ی رو  دی بود که به من گفت با  نی اهم داشت و آن    یگر ید  بی عج   یی دا یرا ببوسم. اما ش

 افتیاز پادشاه در  یکه به تازگ  cordon bleuنشان    یبه من گفت رو  . ندازمی ها و افتخاراتش تف بمدال

 مرا متعجب کرد.  یدوگانگ ن یکرده بود، مدفوع کنم. ا

اند، شده   یها طراحمبهوت کردن احمق   یکه برا  ییهاز یچ  نیکه چن  ینیخواهم ببت، می ی »ژول  :گفت-

 کند. «را مغلوب نمی لسوفیف کی
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 ها را ببوسم. « که آن یمرا مجبور کرد شیچند لحظه پ »اما-

در برابر غرور    دیبا  ی کوچک همانطور که موجب افتخار من است، ول  هایز ی چ  نیاست. ا  »درست-

 ز یچ  چ یه  . فتدیدر برابر من به سجده ب  دیبا  زیاست. همه چ  زی من خوار شوند. غرور من باالتر از همه چ

 است. «  یواقعاً منطق  یزیچ  نین، چنیبرت یبزرگان مکتب ل  یوجود ندارد. برا "من"باالتر از 

طرف  آلت از  بود.  بزرگ  واقعاً  فوند  می   یزیچ  یسنت  من  کسبه  دارد  دوست  واقعاً  او  که    ی گفت 

 ه تک  کیاز او خواستم تا اجازه دهد مدفوعش را بخورم. قبول کرد و من    نیهم  یمدفوعش را بخورد. برا

خورد.   رامدفوع م  . نمیمرا مجبور کرد تا بر  نیاو را به خلسه برد. بعد از ا  نکاریاز مدفوع او را خوردم. ا

ها را به دهان  شد، دوباره آن  سیکه مدفوع خوب خ  یو در دهانش غرغره کرد. زمان  دیاز آن را جو  یکم

از دخترش را به من    یاو عکس   . میخودمان را سرگرم کرد  نگونهیا   یقیدقا  ی تا بخورم. برا  ختیمن ر

های ما یی از گردهما یکی بود. به او التماس کردم که او را در   بایچهارده ساله بود. ز  باًینشان داد که تقر 

 شرکت دهد. 

 «  . یدیداگر بود، او را در میان ما می . ستین نجای من گفت: »او ا به-

د، نه؟  یبفرست  لی رسوینو   ید، برایباش  ده یرا که خودتان نچش  ایمیوه کنم شما  »گمان نمی   :گفتم-

 د؟ « ایخودتان او را امتحان کرده  شما

را زودتر از من    ایمیوه   نی طعم چن  یسوزد اگر کساست. واقعاً دلم می   ح ی پاسخ داد: »کامالً صح   او-

 بچشد. « 

 ؟ « یدوستش ندار  گرید »پس-

به    یزیها چن یبرتیرا دوست ندارم. ما ل  یچکسی و ه زیچ  چ یه  ت، منی داشته باشم؟ ژول  »دوستش-

  یباز   گریمرا خسته کرده است. د  گر یحاال د  یکرد ول مرا شق می   ر یبچه قبالً ک  ن یا  . میفهمنام عشق نمی 

 «تواند او را سرگرم کند. می  یمدت یسپارم. برامی  لی رسویدهد. او را به نو کردن با او حال نمی 

 از او خسته شد؟ «   لیرسو ی»و اگر نو-
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خودم در مراسم شرکت خواهم    ادیبه احتمال ز  . دیدانهمسران او را می   یشگیسرنوشت هم   »شما-

 « … است که من دوست دارم یزی همان چ نیکرد. ا

 بلندتر شد.  یآلت او چند سانت و

که    مشدشما بودم، هر لحظه وسوسه می   گاه یکه اگر در جا  درسمی»پروردگار من، به نظرم    :گفتم-

 سوء استفاده کنم. « اراتمیاز اخت

 ام؟ « شق کرده  یاست که وقت نی ا  »منظورتان-

 افتد. «اتفاق می  یاست. گاه نطوریهم  ی»آر-

 کند. «می  وانهیکار مرا د نیای ده یا . میگناه را بکشچند بی  دییایدادم: »اوه، پروردگار من، ب ادامه

  . دمیمالسوراخ مقعد او را می  گریزدم و با دست داو جلق می  یدست برا کی حال با  نیهم در

لحظه صبر کن. فقط    کی»   :کند، گفتو باز می   آوردمی   رون یب  بش یرا از ج  یاکه برگه   یدر حال   او

او در حال حاضر در زندان است. من به   . ردیمفردا می  ی جذاب  اریرا امضا کنم و دختر بس نی است ا یکاف

  ح ی است که او زنان را به مردان ترج  نیها اآن ی  ه یاش حکم صادر کردم. تنها گالدرخواست خانواده 

همه فکر و ذکر من    روزی خودم را با او سرگرم کردم. از د  روزیام؛ جذاب است؛ د ده یدهد. من او را دمی

 بزند. «  یترسم مبادا حرفم کنم چرا که می شده که کارش را تما  نیا

  ی دهد. تا زمانبه او داده شود، قطعاً حرف خواهد زد. شما را لو می   یمن، اگر فرصت  »آه، پروردگار-

کاغذ را امضا   . دی کار او را تمام کنعاًیکنم سر خواهش می . دیکه آن دختر زنده است، شما در خطر هست

 باسنم گذاشتم. قلم را برداشت و امضا کرد.   یرو « و آن را از دستش گرفتم و . دیکن

 ببرم. « ی»من کامالً حاضرم خودم آن را نزد منش :گفتم

  ی دارم. « زنگ  ازین  یشتر یبه کمک ب  نکاری ا  یارضا شوم. برا  دیحاال با  یول  . ی طور که دوست دار  »هر-

  با یجوان ز   کیای بعد  ساده است. « و لحظه  یاشی ع  کی  . دیرا به صدا در آورد. ادامه داد: »نگران نباش

آستانه »ژولدر  شد.  ظاهر  در  ا  تی ی  بزن.  زانو  با  نیمهربان،  سه  عصا،  با  است  قرار  جوان  به   رمرد 
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دارد تا من از مقعد تو را ماند. بعد او تو را نگه میمی  یضربه بزند. آثار آن تنها چند روز باق  تیهاشانه

 بکنم. « 

  . سدیتازه وارد پس از آنکه شلوارش را در آورد، بالفاصله پشتش را نشان داد تا ارباب مقعدش را بل  و

دو هفته آثار آن    یزند. براو سه ضربه به من می   داردی را برم  شیزانو زدم. جوان عصا   نیح  نیهم  در

زد. بعد از اتمام کار جلو آمد تا خودش جلق می  یمن نشسته بود، برا  ید. سنت فوند که روبرومان یباق

اه نشده( از یس  یلیگفت خها غر زد )میدر مورد آن  یکم  نکهیکند. بعد از ا  یبدن مرا بررس  یدگیکوب

 جوان خواست تا مرا نگه دارد. بعد از آن شروع کرد به تلمبه زدن.  

که در زمان مناسب آن را شرح خواهم    گرید  دادیرو   کی  یوز از آنجا رفت. طارضا شد و جوان مرم

 . می شوداو آشکار   تیکرد، هو

 به خود گرفت.  لسوفانهیآورد. دوباره حالت ف رونیفوند مرا از اتاق ب سنت

جعبه   :گفت- به  »خانم،  و  ببر  خود  با  را  سم  هفته   ادیی  سه  که  باش  دداشته  آغاز   گریی  ما  کار 

 شود.« می

که   دیدانرا که به من داده بود، بررس کردم. نمی   یی قتل دختربود که نامه  نیکه کردم ا   یکار  نیاول 

که در دوران مدرسه دوست داشتم    یشوکه شدم. سنت المه بود. همان کس  دم، چقدر ینام او را د  یوقت

به    را بدون فوت وقت خودم    نی هم  یبشوم. برا   یودم که بخواهم احساسات نب  یمن کس  یبا او باشم. ول 

  سیشده بود. نامه را به رئ  یسه ما بود که در آنجا زندان  یرساندم. سنت المه برا  یزندان سنت پالژ

بود. سنت فوند    یت یدر چه وضع  دیداننمی   . نمیزندان دادم و درخواست کردم که بگذارد سنت المه را بب

 میبگو  دیبود. در واقع با اده با او انجام د  دیکه تصور کن  یآن، هرکار  یداده بود و در ازا  یبه او قول آزاد

قرار است   نکهی ا  دیدختر بدبخت تنها به ام  نیقرار داده بود. ا  تیهای او را مورد عنا ی سوراخ که همه

 شده بود.  طانیهای آن شهوس  میآزاد شود، تسل 

می   یحال  در- را  او  آزاد  دمیبوسکه  سند  »نترس.  است    یگفتم:  قرار  است.  من  دستان  در  تو 

 برسد. « انیهای تو به پایبدبخت
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 المه از من تشکر کرد و با تمام وجود مرا نوازش کرد...روز بعد او مرده بود.  سنت

از من    یهای بهترداشته باشم. کار  مانیا   دیکارم آگاه شدم، با خودم گفتم: »بای  جهیکه از نت   یزمان-

 «  . دیآ یبرم

 او را فراهم کنم.    یمهمان  ن یکه به سنت فوند قول داده بودم، در عرض سه هفته توانستم اول   همانطور 

اول سه تا خواهر درجه    یمهمان   یای استخدام کردم و براکردن فاحشه، شش دالل حرفه  دایپ   یبرا

 کردم.  دایو چهارده ساله که مانند فرشتگان بودند، پ زده یک دوازده، سی

  ی مرا بررس  ایقهیخود را دعوت کرده بود. به محض ورود، چند دق  ریدوست پ   ریاول، جناب وز   یمهمان

شده بود. او به من گفته    ینظر عصبان   د، بهیها ندیاز کبود   یاثر  یام رفت و وقتکرد. ابتدا به سراغ شانه 

 ک ی های دربار، ت یترین شخصاز برجسته  ی کیاحترام را قائل شوم. او   توستش نهاید یبرا دیبود که با

  ی سنت فوند از اتاق خارج شد، شاهزاده وارد شد و به خاطر هشدار قبل  نکهیشاهزاده بود. به محض ا

تلسکوپ کوچک    ک یگذاشتم. او    شیاو در را بست، برگشتم و باسنم را به نما   نکه یمعشوقم، به محض ا 

 کتک بخور. «  ایبگوز،  ایشد. دستور داد: »  کیداشت و به من نزد در دست

اجرا کنم، درد شد  من را  او  بالفاصله دستور  نتوانستم  با دندان   یرو   دیکه  باسنم احساس کردم. 

من.    یبدنم مانده بود. بالفاصله آمد جلو  یرو  یاو تا چند روز  یگاز گرفتگ  یباسنم را گاز گرفته بود. جا 

 بود.   هی واقعاً زشت و کر

 دهان من. « یرا بگذار رو  »دهانت-

 کار را کردم.  نیا من

 کتک بخور. «  ایآروغ بزن،  ای» :گفت-

 . دمی خودم را عقب کشعاًیاو در امان باشم، سر  هی از تنب  نکهیا  یرا انجام دهد و برا  نکاریتوانستم ا نمی 

دوباره  آن  ربع مرا با آن کتک زد. بعد از    کی  یبه دست گرفت و برا  یشد. شالق  نیرذل خشمگ  ریپ

   . ستادیمن ا  یجلو
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که چقدر شل و ول است.   نی آلتم را بب  . نیمن ندارند. بب  یرو  یساده تأثیر  هاینکار یکه ا  ینیب»می -

 « . ی نیها صدمه ببن ی از ا شیب  دیشق شود با نکهیا  یبرا

 شما خواهد بود. «   اریسه موجود جذاب در اخت  یبه زود . ستیکار ن نیبه ا یازی»سرورم، ن :گفتم-

  ی خواهم برا...باسنت. مرا خوشنود کن. مییگفت: »بله، اما تو جذاب  یحرف من خوشش آمد ول  از-

 باسن تو شق کنم. « 

پر از پول    ف یک  کیو   مت یالعاده گران قی فوق حلقه دو  ، یساعت الماس   کی را در آورد؛    شیهالباس 

 گذاشت.  شیهالباس  یرو

در   . ریبعد گاز بگ  . ری بگ  شگون یباسن مرا با تمام قدرت ن  . میرا امتحان کن  ی گریهای دراه   دییای»ب-

کاناپه   نیا  یزد: »حاال رو  ادیآلتش جان گرفت، فر  یکه کم  ی« زمان  . دیمن جلق بزن  یکار، برا  نیهم  نیح

 خواهم با شالق به باسنت ضربه بزنم. «دراز بکش. می 

 یو جور  دمیکش  یبلند  ادیی دوم فربعد از ضربه  ی»تکان نخور. « ول   :دگویکشم. شاهزاده میمی   دراز

  د یترس   ید، کمیدمی   تی وضع   نی مرا در ا  نکهی شوم. شاهزاده از ا  هوشیخواهم بمی   ییکردم که گو  یباز

او بودم.    دیی جد شود. در هر حال من معشوقهناراحت می  نکاری سنت فوند به خاطر اکرد  چرا که فکر می 

  ی گریها و جواهرات او را به اتاق د  لباس عاًیرود و من سر می   رونیو مبهوت از اتاق ب  ج یگ  نیهم   یبرا

 رساندم.  دپرتاب کردم و سپس خودم را به سنت فون

 شده؟ «  یزی»چ  :دیپرس-

داخل    د یکل  یول  ؛عجله داشتند، در را قفل کردند کهنیجناب شاهزاده به خاطر ا فقط    . ری»خ   :گفتم-

 توانند بپوشند. « ها را می لباس  نیا  ستیمهم ن یول   -یلعنت یسیهای انگلقفل  نیا -اتاق است. 

ح به  را  مهمانم  دو  جامی  اط یو  چ  ییبرم،  همه  آن  ییرا یپذ   یبرا  زیکه  است. از  شده  آماده  ها 

پوشد، و فقط به  دهم، می را که من به او می   یکند؛ لباسخود را فراموش می   لی وسا  ، ریی پزاده بینج 

 رو است.  شیهای پفکر لذت 
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هایی که آنجا را روشن کرده بود،  ساخته بود و شمع   بای ی زمنظره   ک یبود. غروب آفتاب    یعال   هوا

 ی شد. براسرو می   ییها داخل ظروف طالکرد. غذاآماده می  اریمام عت  یاشیع  کی  یرا برا  زیهمه چ

که   ی دختر  م، سهینشست  نکهیها استفاده کردم. به محض اترین عطر مت یمطبوع کردن هوا، از گران ق

غذا خوردن آماده    یها بستند. اربابان، براها را به شمشادشوند، وارد میدان شدند. آن  یبود قربان  رارق

 بودند.   نیها نوع شراب آماده شده بود که همه بهترشدند. هشتاد نوع غذا با ده می

 د؟ « یآخوشت می یمهمان نیاز ا ای. کارت را خوب انجام داده  . نیگفت: »آفر  معشوقم-

کننده است. در واقع سنت  ره یخورد، پاسخ داد: »خغذا می   وانیح   کی  ن یکه ع  یدر حال  رمردیپ-

 ام. «ده یاز او ند باتریز  یاست. هرگز باسن یاله تی کنم. باسن ژولفوند، من به تو حسادت می

که قرار   میباش  یبه فکر کسان  ایب  . میها کناو را ر  ایفعال ب  یبودم. ول  ده یمن هم ند  یگفت: »آر  ریوز -

 هستند. «  یرسد که گوشتخشم ما بشوند. به نظر می یاست قربان

پا گذاشته بودم، جلو آمدند   ریرا ز سیکردنشان، کل پار دایپ  یکه برا بایبالفاصله، آن سه دختر ز  و

 زدند. می  سیها را لتمام بدن آن . دندیها پرگرسنه به سمت آن  وانیح کیهای ما، مانند ن ی برتیو ل

 م؟ « یها شالق بخورفرشته  نیتوسط ا  دیز، بایشاهزاده با لکنت گفت: »سنت فوند عز-

 نه سر. «  انهیبا تاز . یفوند گفت: »آر سنت-

 مرد فاسد خم شد تا به باسنش شالق بزنند.   و

 ؟ « یی من، شق کردشاهزاده   نمیفوند که شق کرده بود گفت: »چطور است؟ بگو بب سنت-

  ر یتمام مقدسات را ز   دیشق کردن با ی است. برا ازیتری ن ی قو هایز یبدبخت پاسخ داد: »چ رمردیپ-

 ظلم کنم. « دیپا بگذارم. با

 نه؟ «  ، یست یانسان دوست ن کی من، پس تو  ی »شاهزاده -

 «  . زارمی ب تیاز بشر  »من-
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نمی  سنت- »آه  داد:  ادامه  ا   یدانفوند  از  چن  نکهی که چقدر  میان  دن  یفیکث  موجودات  نیدر    ایبه 

ی توانستم همه رفتن انسان هاست. اگر می  نیدهد، از بکه به من آرامش می  یزیتنها چ  . زارمیام، بآمده 

 آور است. « بردم. چقدر انسان بودن ما چندش می  نیآن، از ب کی ها را در آن

و در واقع    ستیگله ن  و جز  ی کس  ی! نه! وقت د؟ نهیدانگفتم: »اما شما واقعاً خودتان را انسان می   من-

ها از گله است؟ اگر شما بر نژاد انسان   یکه خودش هم عضو  میی بگو  میتوانبر گله مسلط است، چگونه می

 «  . دیستیاز آن گونه ن ی عضو  گرید، دیتسلط دار

ها خدا حساب انسان  یما برا  . میما خدا هست  . دگویکامالً درست می   او  ، یدانفوند گفت: »می   سنت-

نما   م، خودشانیپادشاهان قد   . میشو می امی   یخدا معرفی  نده یرا  انسان   ستین   نیکردند. مگر  ها که 

پس    . ندیآها در مقابل ما به سجده در میشوند؟ آن ما خم می   یجلو   شانیهابه خواسته   دنیرس   یبرا

 « . میکنمی  ییخدا  نی زم نیا   یما رو یخدا وجود دارد؟ آر کی ما و  نیب یچه فرق

که   یی دانم. خدا کنم هرکول باشم. من خودم را هادس می البته من فکر نمی   . یگفت: »آر  شاهزاده -

 کند. «سوزاند و تکه تکه می در جهنم بشر را می 

شوند، می   داریهایی که از اعماق وجودم پدی ی پاندورا باشم، تا تمام ناخوشمن دوست دارم جعبه   »و-

 را تکه تکه و نابود کند. «  تی ی بشرهمه

ها را گرفت و آنقدر عذاب داد  از دختر  یکیشروع شد. شاهزاده  یگفت و گو، مراسم اصل نیاز ا بعد

از دختران    یک ی  یز، باکرگیخوردم. سنت فوند نلحظات آلت او را می  نی من در ا  . ردیبود بم   کیکه نزد

 را برداشت. 

 یشب، حجاب  یک یبرم. تارشب لذت می   یک یدختران در تار  دنییکه چقدر از گا  یدان»نمی   :گفت-

را   زیاست چرا که همه چ  تکارانیهمکار جنا  نیتوان گفت که شب، بزرگترو می  اتیجنا   یاست بر رو

 پوشاند. « در خود می 

کرد. ارضا شد. شاهزاده    گریو وارد مقعد دختر د   دیکش  رونیحال سنت فوند آلت خود را ب  نیدر هم

از دختر  برا دوتا  را  برد.    یها  با خود  ن  یکی شکنجه  زمان  زیاز دختران  ماند.  فوند  و سنت  که   ی با من 
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  سنت   . مید یام. هر دو از ته دل خندکرده   یشاهزاده دور شد به سنت فوند گفتم که از شاهزاده دزد

است. قرار شد که    ده یخواب   گر یی دفاحشه   کیبا    نجا، شاهزاده یفوند به من گفت که قبل از آمدن به ا 

 آن فاحشه بوده است.  ری ها تقصی دزد مییبگو

 د؟ « یسنت فوند گفتم: »فکر کنم شما با هم دوست هست به-

ی  من سودمند بوده است. در واقع رابطه   یاو برا  . ستمیدوست ن  چکسیپاسخ داد: »من با ه   ریوز -

خواهم بود    یکس  نینداشته باشد، اول   یسود   رگید   نکهیبه محض ا   یبا پادشاه دارد. ول   یکینزد   یلیخ

  ی پ  نیادانم چگونه به  ی من چگونه است. نمی بود که ذائقه   ده یکنم. او قبالً فهمله می   می پا  ریکه او را ز

  ن ی هم  ی ای دارد. من قبول کردم. براذائقه   نی داد چرا که خودش هم چن  یهمکار  شنهادیبه من پ  یبرد ول 

 د؟ « یآاز او بدت می  تیژول  . میکنمی  یاشیبا هم ع

 قابل تحمل است. « ریغ »واقعاً-

تا سقوط    میای بکشنقشه  میتوانکشتم. اما میحاال او را می  نی نبود، هم  یاس یبه خاطر روابط س  »اگر-

 کند. «

گذشت.  آنجا می ر، ازیاز خدمتکاران پ  یکیاو جلق زدم.  یحال آلت او سفت شده بود. برا نیهم در

به او    . دیآخوشش می  ده یهای چروکاز باسن   . دییچشم سنت فوند را گرفت. بالفاصله او را از مقعد گا

پ را بکند چرا که  تا کارش  نمقاومت می   رزنیکمک کردم  را   رزنیشل و ول پ  سیتور یکل  زیکرد. من 

  نکهیبا ا  . دیپاش رونیرا ب  رزن یاش را درآورد و مغز پحال تپانچه   نیجناب سنت فوند در هم  . دمیمالمی

 ارضا شد.   تزد. در نهایفوند همچنان تلمبه می  یافتاده بود، ول نی زم یرو رزنیجسد پ

 د؟ « یترس هم می یزی»شما از چ  :دمیسنت فوند پرس م، ازیکه به سمت دختربچه رفت یزمان-

 نی زم  یرو   یترسو   نی بزرگتر  احتماالً  ، یشرم  چ ی من بدون ه   . زمیعز  ، انگیزیبه طرز شگفت   . ی»آر-

  ی اد یز  تیانسان اهم  یعلم است؛ هنر و علم حفظ نفس است و برا   کی هنر است،    کی   دنیهستم. ترس 

 ترس هستم. «  ونیدارد. من افتخارات خودم را مد
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بزنم.   سیاو را ل   تورسیمعطوف شد. او را گرفت و مرا مجبور کرد تا کل  چاره ی دوباره توجه او به دختر ب

داد دختر  آلتش را وارد دهان دختر کرد. اجازه نمی   نیکرد. بعد احال مقعد مرا انگشت می   نیدر هم

او را گرفت و آلتش را با تمام قدرت در دهان دختر ب داشت.    نگه  چاره ینفس بکشد. با دستش دماغ 

  دختربچه   پر  و دهان  دی کش  رونیدست و پا زدن، مرد. سنت فوند آلتش را ب  قهی دختر بعد از چند دق

 ارضا شده است.   یداد که فوند به خوبنشان می

که شاهزاده    میها متوجه شداز اتاق   یکی داخل    . میبه دنبال او رفت  نیهم  یاز شاهزاده نشد برا   یخبر

زده که از ترس خشکش   گریکند. دختر داو می   یو آلت خودش را وارد گلو  ده یها را براز دختر   یکیسر  

و با    دیسنت فوند بالفاصله به سمت او دو  نی هم یکرد. برا  یفوند را شهوت  خت، سنتیربود و اشک می 

 ی زد، با دستانش گلوکه تلمبه می  یاش ضربه زد و سپس آلتش را وارد واژن او کرد. در حالنهیلگد به س

تا خفه شود. در نهایدختربچه را فشار می ارضا شد. جسد  دختر مرد  تداد  ها را دفن و فوند دوباره 

 کرد.  یسخنران  یو سنت فوند کم  میکرد

ول  یادیهای ز»لذت - دارد  به خصوص زمان  کیکشتن    یدر جهان وجود  را    دیکه دار  یانسان،  او 

ی مرفه از  دست طبقه   ری اند تا زشده   ده یموجودات بدبخت آفر  نی آن لذت هاست. ا  نید، بهترییگامی

  م یتسل  دیاست. با ده یقدرتمندان آفر ی سرگرم یبرا  عتیهایی هستند که طبها عروسک بروند. آن  نیب

  دا یاگر فرصت آن را پ  یحت   . یها درنگ نکن داشته باش که در کشتن انسان  ادیبه    تیعت بود. ژول یطب

 را انجام بده. «  نکاریا  حتماً ، یتا پدر و مادرت را بکش یکرد

سنت فوند برود،   نکهی مراسم تمام شد، شاهزاده و سنت فوند از آنجا رفتند. قبل از ا  نکه یعد از ا ب

  . یباشکوه  یمهمان نیبود پاداش چن نیبه من داد. ا ی هزار فرانک 800چک  کی

ها حضور داشت.  ی آن در همه باًیتقر   لیرسو یهمان شکل برگزار شد و نو به  ، یهای بعدیمهمان تمام

  . دمیها ندی را در آن مهمان یگریاز شاهزاده، شخص د ریبه غ

 ک ی   دیکردم که سنت فوند به من اطالع داد که فردا بامی   یها پادشاهیسه ماه من در آن مهمان  یبرا

ده  اریبس   تیجنا انجام  نمی   . میبزرگ  مطمئناً  من شما  بزن  یقربان  تی هو  دیتواندوستان    . د یرا حدس 

مرد  ، یقربان بود.  فوند  سنت  کار   یپدر  از  که  ساله  شش  و  و  شصت  بود  شده  درمانده  پسرش  های 
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داده بود که از کارش بازنشسته    شنهادیخواست به ضرر او در دادگاه شهادت دهد. به سنت فوند پمی

عجیب است که خواست او را لو بدهد.  پدرش می   نیهم  یسنت فوند قبول نکرده بود و برا  یشود ول 

 فوند مردی فاضل بود.   پدر سنت

گذشت. هفته می   م، دویزده بود با هم حرف   یبه صورت خصوص  لی رسویکه من و نو   یبار  ن یاز آخر 

 و فرزندانشان با من صحبت کرد.   نیدر مورد ارتباط والد  یماجرا کم  دنیبعد از فهم لیرسو ینو

 نه؟ «  ایجرم است   ندیوال  کشتناز او پرسیدم: »-

ای  توان در جهان انجام داد. به من بگو چه رابطه است که می   ی ترین کارمشروع ن،  یوالد   »کشتن-

های  به خاطر هوس  یکه روز یآورده است وجود دارد؟ چگونه من با مرد ایکه مرا به دن یمن و کس نیب

به   حاالآورند.  می   ایبخاطر لذات خودشان ما را به دن  نی دارم؟ والد  یخودش به دام مادرم افتاد، نسبت

والد تو  اگر  بگو،  را نشناس  نی من  براآن  کشتن  ، یخودت  نتو آسان   یها  را   هاه، آن یبق   ست؟ مثلی تر 

خودمان    نیی ما با والدکه رابطه   دگویبه ما می  نی ا  . یای احساس گناه کنلحظه  نکهی بدون ا  یکشمی

و در کشتن    ود شساخته نمی   یی پوچ رابطه   ن یم، چنیها را نشناس ی ذهن است. اگر ما آن تنها ساخته 

لحظه آن نمی ها  درنگ  کودک   یول   . میکنای  دوران  توهمات  خاطر  میانسان   یبه  گمان  به ها  که  کنند 

نمی  ونیمد   نشانیوالد  مگر  خو   دینیبهستند.  احساس  ح  یشاوندیکه  بی کامالً  واناتی در  معناست؟   

را  گریکد ی  ستکنند و اگر فرصت آن را داشته باشند، ممکن ا می  زشیهای خودشان آمبا بچه  واناتیح

خاطر    نیاند و به همها تو را بزرگ کرده آن   دیبگو  یبکشند. حاال ممکن است کس  یمانیپش  چ یبدون ه

کامالً دروغ است. پدران و مادران ما، تنها به خاطر آداب و رسوم است که   نیا   یول  . یها هستآن   ونیمد

خودشان با هم سکس    تلذ   یها برابه احساسات ما ندارند. آن  یتوجه   چ یه  ی دهند ولما را پرورش می 

  ی برا  یچگونه انتظار دار  . ستندیمرحله، ابداً به فکر فرزندانشان ن  نیکنند. پس واضح است که در امی

  د یتوجه داشته باش  زینکته ن  نیا   م؟ بهی های خودش است، احترام قائل شوبه فکر لذت  شهیهم  که  یکس

فرمانبر والد  کی  یکه  از  ق  نشیکودک  فرزند  که  است  آن  خاطر  به  والد   یدرتتنها  از  و    نش یندارد 

در    دیکند وگرنه اگر فرزندان قدرت داشتند، مطمئن باش ترس است که او را فرمانبر می   نی ترسد. امی

 کشتند. «را می  نشانی والد ، یکودک لی همان اوا 
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 دیگویشما به او می  . د یکنی خودتان دعوت میاست. شما پدر او را به خانه  نیخب، نقشه ا  اری»بس

با   نکهیا یکه خودش را بازنشسته کند. سپس برا ی کرد یو او را راض دایکه با سنت فوند صحبت کرده 

 کار هم که مشخص است. « ی ه یو بق یکنی خودت دعوت می کنند او را به خانه یهم آشت

  ن یانجام چن  یکنم. براپنهان نمی   ی چکسیگفتم: »من به پول عالقه دارم. من عالقه خودم را از ه-

  گر یتمام بشود، من ششصد هزار فرانک د   رمردیکه کار پ  یاست. روز  ازیهزار فرانک ن  ششصد  ، یکار

 خواهم. « می

اگر درست عمل    . یآن را دار  اقتیتو ل  . دیرس  یخواه   تیهای خواسته داد: »نترس. تو به همه  پاسخ -

 شد. «  یزن اروپا خواه  نی ثروتمندتر یزود به ، یکن

من، شما   تیبا موقع  ی کنم. ولاصول شما قائل هستم، از شما تشکر نمی   یکه برا  یخاطر احترام  »به-

 «  . دیخودتان کسب کن یبرا یبهتر تیموقع ، ی داشت در میان زنان دربار  دیهم فرصت آن را خواه

   . میها شدی در مورد مهمان یاتیی گفت و گو، وارد جزئادامه  در

ها کم شده است و  و تعداد غذا  تیفیها، کی در مهمان  راًی که اخ  میبه شما بگو  دیگفت: »با  لیرسو ی نو-

عدد بود. مطمئناً   50ها کمتر از  آخر، تعداد غذا   یموضوع شده است. در مهمان  نیمتوجه ا   زیسنت فوند ن

بود. « او ادامه داد: »در مورد   دواریتوان به شهوت فراوان امکه فقط با خوب غذا خوردن می   دیدانمی

  یبرا   ییبایدارد. درست است که شما دختران ز   یشتر یکه سنت فوند انتظار ب  می بگو  د یدختران هم با

 .« دیکنمی  دایپ  یبهتر  د، دخترانیده  شیرا افزا  قاتتانیبه نظر سنت فوند اگر تحق  یول  دیکنما آماده می

دالل    6کردم: »قبالً   انی، بمرا که انجام داده بود ی خوب  اریبه او پاسخ دهم، اقدامات بس  نکهیا یبرا-

  دا یپ  یکنند و براام. شبانه روز کار مینفر رسانده   12ها را به  حاال تعداد آن   یکردند ول من کار می   یبرا

 کنم. «من واقعاً تالش زیادی می کنند. کردن دختران، کل کشور را جست و جو می 

  ن یاگر به ا  یحت  . دینین او را بب خودتا  د، حتماًیری را بپذ  یکس  نکهیکرد: »قبل از ا  هیتوص  لیرسو ی نو-

 «  . دیسفر کن لومتریها کصد دیمعنا باشد که با

 انجام داد. « شهی توان همرا نمی  یکار نیخب اما چن  اری»بس :گفتم-
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 « . دیده شید، افزایکنمی  یرا که بررس یدر هر حال تعداد کسان یاست ول »درست-

 مانند. «دست می  یها رواز دختر   یادیتعداد ز نگونهیا  یول ستین ی»مشکل-

به نظر من با   . دیها را بفروشآن  دیتوان می . دیها استفاده کناز آن  دیتواندارد؟ شما می یاشکال  »چه-

 شود. « می  شتریبرابر ب ن ی کار ثروت شما چند نیا

  ل، موضوعات یرسو یدهد. اما نوبه من پول می  یکار  ن یچن یقطعاً سنت فوند برا . یگوی می  »درست-

می  یگرید که  هست  ادرباره   خواهمهم  کنم.  صحبت  درباره   نیشان  شما موضوعات  است.  خودم  ی 

فراتر   کنمکه تصور می یی هازید، چرسکه به ذهنم می ییهاده یای دارم. اکه من چه نوع ذائقه دیدانمی

رفتار    تکه در نهای  دیکنفکر نمی   ایدارم. آ  ازیشما ن  ییاما دوست من، من به راهنما   -هستند  فیتوصاز  

 من ممکن است باعث حسادت سنت فوند شود؟ « 

او   لی دل  ن یاست. به هم   یالعاده منطق فوق   یدرنگ پاسخ داد: »هرگز. سنت فوند فردبی   ل یرسو ی نو-

افراط    تیدر انجام جنا  نکه یا  د، مگریخود برس  یل اص  لی به پتانس  دیتوانکه شما نمی   کنداحساس می 

ی  دازه ترسد تو به انکه می  گفتبه من می   روزید  ن یکند و هم واقعاً او را سرگرم می   یفکر  نیچن  . دیکن

 « . یهرزه نشو یکاف

ی را به درجه   یتوان فردچرا که به ندرت می   . ستین  یکه مشکل   میبگو  دیآن صورت با  »اوه، در-

 کرد. « دایفساد من پ

 کی   هیعل  ا یبه نفع    یحسادت   نیچن   ایشود، آ می  ده یام که پرسده یشن   یگفت: »من گاه  ل یرسو ی نو-

ا و  است  هم  نی زن  برا  بیمن عج   یبرا  شهی سؤال  زنان   ی زیچ  نی من چن  یاست.  است.  واضح  کامالً 

  چ ی به ه  نیا  . آورندبه دست نمی   یزیچ  ندنکمی  جادیمعشوقشان ا  ینه یکه در س  ییاهو یمطمئناً از ه 

است که حسادت را به وجود    ریترس از تحق   ن یشود. اکه باعث حسادت می   ستیبه زن ن   هوجه عالق

وجود ندارد، فقط   اقیاشت  ن یمحض در درون و پشت ا   یجز خودخواه   یزیچ  نکهیاثبات ا  یآورد. برامی

 ح یو صادق باشد، انکار نخواهد کرد که ترج  تیبا حسن ن  اگر  ، یعاشق  چ یکنم که ه  یادآوریبه شما    دیبا

دهد و نه است که ما را آزار می  ییوفابی   نیرو، ا  نی وفا. از اتا بی  ندیی خود را مرده ببمعشوقه   ددهمی
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 یتو گمان کن دیشا . میبگو نگونهیبگذار ا یمنظور مرا بهتر درک کن نکهیا یاز دست رفتن معشوق. برا 

های او  که تو به لذت   یتا زمان  ست، چرا؟ چون ین  نگونه یا   ی که سنت فوند به افراط تو حسادت کند ول

زمان  او  ، ینکن  انتیخ نخواهد کرد. حسادت  به لذترخ می   یبه تو حسادت  تو  او بی دهد که  وفا های 

تو را از دست    نکهیکند. او از اکه او حسادت می  نجاستیا  . یخواهد، عمل نکن آنچه او می  هب  یعنی  . یباش

 یهای ساده و عامدارد. انسان  نفرت  ، یستیهای او ارزش قائل نلذت   یبرا  گرید   نکهی ترسد، از ابدهد نمی

عاد  ک یهستند.    نطوریهم  زین و زن  بگ  ی مرد  نظر  در  د  . دیریرا  با مرد  بخوابد، موجب   یگریاگر زن 

ندهد. پس    تی های او اهمبه لذت  گریکند، که زنش دحسادت می  یشود. مرد فقط زمانمرد نمی  حسادت

بی بی   ییوفااصل در حسادت،   کیاست که گفتم    نیهم  یبرا  . گریکدینسبت به اصول    ییوفااست. 

 ی جنس   انتیهای فاضل، خانسان   یاو را. برا  انتیتا خ   ندیی همسرش را ببدهد مرده می   ح یعاشق ترج

حال  ییوفابی   عنو  کی در  برا  یاست.  اصانسان  یکه  تردیهای  جنا  ل،  پس    ییوفابی  تیکردن  است. 

  تی فونت از تو متنفر نخواهد شد. ژول  سنت  ، یگذارکه در راه شرارت قدم می  یمطمئن باش تا زمان

پشت نکن چرا که آنروز،   یخواهیبه اصول آزاد  چگاه یه  . یمتوجه منظور من شده باش  دوارمیز، امیعز

اصول او احترام قائل   یبرا  یعن ی  ، یاست. اگر تو به اصول سنت فوند پشت کن  ده یزمان مرگت فرا رس

است که حسادت   ییهمان جا  نی ای و اکرده   ریبدان معناست که تو، او و اصولش را تحق  نی ا  ای. نبوده 

می   نجاستیا  . دیآمی   دیپد حسادت  تو  به  او  انساکه  مگر  ضعنکند.  ند  فیهای  آن ده یرا  به   هاای؟ 

برا  ر یتحق  هیدانند اصول ثروتمندان، ماکنند چرا که می حسادت می   ان ثروتمند به    نی هم  یآنهاست. 

است. اگر ثروتمندان طبق اصول فقرا    ریبلکه تحق  ستیکنند. منشأ حسادت، ثروت نها حسادت میآن

باشد   ادتیکنند. پس  به ثروتمندان حسادت نمی   چوقتیکه فقرا ه  دیکنند، آنگاه مطمئن باش  یزندگ

تو می می  دیاست که حسادت را پد  گریکد یبه اصول    ییوفاکه بی خواهد که در آورد. سنت فوند از 

  ی است معنا  نیباش که از تو حسادت خواهد کرد. ا  مطمئن  ، یرا نکن  نکاریو اگر ا   یشرارت غرق شو

  ی دارد ول   یکنند که حسادت به ثروت و مقام بستگهای احمق گمان می از انسان  یحسادت. برخ  یاقعو

تر از من باشد، چه ن ییکنم. چه پاکه به اصول من پشت کند، حسادت می یمن به هرکس . ستین نیچن

ها چرا که آن   مینفرت دار  فیهای ضعاز انسان  شهی هم  خواهانیاست که ما آزاد  نیهم  یباالتر از من. برا

 دهند. «به اصول ما تن نمی 
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که در    یهمه ثروت و قدرت   نیدهد. با اواقعاً به من آرامش می یگویکه به من می   ییهاز یگفتم: »چ-

 ام مقاومت کنم؟ « یهای نفسانتوانم در برابر خواسته دارم، چگونه می  اریاخت

خواهم تا  ها باش. اما در برخورد با عموم مردم، من از تو می آن   میتسل  ت، ی ها باش ژولآن  می »تسل-

 ی کس  یبرا  یاکاریاست. ر  یامر ضرور  کی  یاکاریر  ایدن  نیداشته باش که در ا  ادیبه    . یباش  اکاریر  یحد

را    تو   دیاست. مردم با  یضرور   لت یرذ   کیاش را ارضا کند،  ی های نفسانی خواسته که دوست دارد همه 

به تو اعتماد    یکه کس  یشود. زمانمی   لیتسه  یشماربی   اتیرنگ، جنایو ن  لهیبدانند چرا که با ح   کوکارین

به دام انداختن او    یبرا  ی کمتر   یشود انرژ باعث می   ن یآورد و هممی   نیی کند، گارد خودش را کامل پا

شناسم که در  را می  سای کل  ونیچقدر از روحان  . دیزنان فاسد نقاب بر چهره بزن   ین، ا یمصرف شود. بنابرا 

گروهمحراب سکس  برامی  یها،  و  قربانلذت  یکنند  را  کودکان  خودشان،  از می  یهای  چقدر  کنند. 

ها لذت   نی ی اخوابند. همه ها بار با همجنس خودشان می شناسم که هر روز ده ها را می های صومعه راهبه 

است که   یادیز  اتیوجود دارد. جنا  یادیز   مواهب  ، یاکاریاست. پس بدان که در ر  یاکاریبه خاطر ر

پرواتر از مادام تر و بی دروغگوتر، زرنگ  یتا به حال انسان  ایانجام داد. آ  یاکاریبا ر  یتوان به راحتمی

است. [ وجود داشته   یواقع تی شخص کی  رزینوئل ی( ]مادام برMadame de Brinvilliers) رزینوئل یبر

کرد را مسموم می  مارانیه، بیریهای خمارستان یاست. او در ب  یاکاریر   دیو اسات  نی از سالط  یک یاست؟ او  

ها را به دست آورد. با اش را ارضا کند. او پدر و برادرانش را کشت تا ثروت آنیهای نفسانتا خواسته 

 اد! « که انجام ند  یات یجنا  عصوم، چهی مچهره   نیراه انداخته بود و پشت ا  هیر یکه داشت، خ  یادیپول ز 

های من بود. از الگو   ی ک ی  شهیبودم و هم  ده یمعروف شن  تی شخص  نیپاسخ دادم: »من در مورد ا-

 مثل او در کنارم بود. «  یک ی دوست داشتم  شهیهم

سالش    یبرساند. س  تانیتواند شما را به آرزو شناسم که میمی  وه ی زن ب  کی گفت: »من    لیرسو ی نو-

من   نیتواند به عنوان جانشاستاد است. می   تیدر جنا  یاست ول  یدوست داشتن   یول  ستین  بایاست. ز

و    د، منیدانکند. به هرحال همانطور که خودتان می   ییراهنما   شتریب  ت یموفق  یعمل کند و شما را برا

ز   گرید  شما نمی   میندار  یادیارتباط  و اشتو من  با همان شور  ن  یقبل   اقیتوانم  شما    یروح   هایازیبه 
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است.    ونریمیل  کیکند.    ییتواند شما را راهنما می  یاست و به راست   لیکنم. نام او مادام دکلرو  یدگیرس

 «  . ردیبال خود بگ ریبه نظر من او موافقت خواهد کرد که شما را ز

خواهم دانش خودم  خواهم. من می می   یشتریب   هایز یاما من چ  . یجذاب، چقدر تو خوب  لی رسوی»نو -

با د بابه اشتراک بگذارم؛ حس می   گرانیرا  با  گرانیبه د  د یکنم  بله، من هم  شاگرد    د یآموزش دهم. 

 داشته باشم. « 

 د؟ « یاست. چطور است با نامزد من شروع کن نطوری که هم »البته-

 ؟ « ی سپاررا به من می نی آموزش الکساندر ای! آیزدم: »چ ادیشوق فر  با-

او را بر    تی شوم که شما مسئولدهد؟ خوشحال می   تواند به او آموزشمی  یبهتر از تو کس  »مگر-

 «  . دیشو یم یاست که او با شما صم  نیسنت فوند ا ی ن، خواسته ی بر ا دعالوه یریعهده بگ

 شود؟ « من نمی  بی دختر بعداً رق ن ی که ا یزم، مطمئن ی»عز -

با سنت فوند فکر می   ت یبه موقع  »تو- از اسنت فوند مدت  . ؟ نترسیکنخود  با شما    نکهی ها قبل 

حاضر    لیمادام دکلرو  یکند. ول شناخت. البته هنوز هم خودش را با او سرگرم میمالقات کند، او را می

  د، مطمئن یهای او را به دخترش منتقل کنآموزش   د یتوانحاال که شما می   ی نشد که به او آموزش دهد ول

 شود. « باش که سنت فوند خوشحال می

 «  . دیهست  یهشما ال  یزدم: »آه، هر دو ادیفر-

ظاهر شد. تمام   زمیعز  رمردیآن روز پ  یدادم. فرداآن را انجام می  دیبود. با  فهیحاال نوبت انجام وظ

بالفاصله متوجه    ی دهم ول  یخواستم او را با پسرش آشت مهارتم را به کار بردم تا او را اغوا کنم. ابتدا می 

پا به بخت خودم    دیادادم. نب  ریی  روش خودم را تغعاًی سر  ن یهم  یبرا  ستیممکن ن  ی زیچ  ن یشدم که چن

ی شد. او را از خانه   هوشیساعت، ب  میو بعد از ن  او کردم  یدن یها را وارد نوشفوراً سم  نیهم  یزدم. برامی

 که کارش تمام شده است.  دمیبردند و دو روز بعد فهم رونیمن ب
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ی من آمد.  به خانه  یهای هفتگی از مهمان  یکی  یساعت هم از مرگش نگذشته بود که پسرش برا   کی

از مهمانان  گرید  یکیهم  لیرسو ینو . میرا داخل خانه انجام ده مانیهابد ما را مجبور کرد که کار یهوا

 ی کیها را از  کرده بودم. آن  د، آمادهیتصور کن  دیتوان از آنچه می  باتریحاضر بود. من سه دختر جوان، ز

دانشگاه  پار از  ق  سیهای  برا  متیبه  فرانک  هزار  دزد  یصد  آنجا  ده یمن  از  فوند    ییبودند.  سنت  که 

 زدم. چانه نمی گری د نی هم یها را بدهد، برانه یی هزبود همه  رفتهیپذ

  ن یکه ا   دیگفتم: »سرورم، به خاطر غم از دست رفتن پدرتان، مطمئن باش   ریها به وز آن   میتقد   با-

 دهند. « می یسه دختر شما را تسل

دلقک تمام    کی من نداشت. او    یرو   یگفت: »در واقع مرگ او تأثیر  دیکه مرا بوس  یدر حال   ریوز -

 بود. «  اریع

ا  او گفتن  از  بررس  نی بعد  را  دختران  بالفاصله  سرسخت  یسخنان،  هم کرد.  عالم  منتقدان  ترین 

ما را سر    نیبرتیسه دختر، دو ل  نی متوجه شدم که ا  یول  رندیبگ  رادی سه فرشته ا  نیتوانستند از ا نمی 

 نبودند.  ی که از دختران راض  دیرسآورند. به نظر میشوق نمی 

ا  . دی»با من صحبت کن   :گفتم- بانمی   یدختران شما را راض  نیاگر  که چه    دییبه من بگو  دیکنند، 

 کند. «می  نی دختر را بهتر از ا کی  یزیدانم چه چچرا که واقعاً نمی  . دیخواه می

ن   دیکش  یفوند آه  سنت- تو  از  »نه مشکل  نو  . ستیو گفت:  و  انجام کار  لیرسو یمن  های  مشغول 

 « . اوردیقرار است ما را سر شوق ب یزیدانم حاال چه چنمی  . می بود یوحشتناک

 «  . سر شوق بیایید، ممکن است دوباره کنید را بازگو تانیهاکردم: »اگر کار شنهادیپ-

 «  . میتالش کن دیگفت: »حداقل با لیرسو ی نو-

تو هم برهنه شو و به حرف ما گوش   تیژول   . دیبرهنه شو   یخب. پس همگ  اریفوند گفت: »بس   سنت-

 کن. «
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زد. می   سیمقعدش را ل  یگریخورد و د آلتش را می  یکیرفتند.    لیرسو یتا از دختران به طرف نو  دو

 داد:  ح یکه کرده بود توض ییهاسنت فوند در مورد کار 

ها را کنار  هم با من بود. پرده   لی رسویر حال مرگ بود، بردم. نوکه پدرم د  یی دخترم را به جا  »من-

ام. به محض انداختم و به او گفتم که من تو را مسموم کرده   یزدم تا نور اتاق را روشن کند. به پدرم نگاه

پدرم از مقعد    چشمان  یکرد. سپس دامن دخترم را باال زدم و او را جلو   هید، گریرا فهم  هیقض  نی ا  نکهیا

شده بود، بالفاصله آلتش را وارد مقعد من کرد.   یصحنه شهوت   نیا   دنید  نی که از ا   لی رسوینو  . دمییگا

او را با دستانم خفه کردم. درست   نی ح  نیمن جلق بزند و در هم  یرا مجبور کردم تا برا  ن، پدرمی بعد از ا

هم    ل یبه پرواز در آمد و نورس  ختم، روحشیصورت او ر   ی ای که ارضا شدم و آب خودم را روحظه در ل

با محارم، قتل و لواط    یدارد که زنا   یکه چه لذت   یدانت، نمی یکس دخترم را با آبش پر کرده بود. آه ژول

اتفاق خوب بود    نی که چقدر ا  نیخوشحال نبودم. آه بب  نقدریام ایهرگز در زندگ  . میرا همزمان انجام ده

 کند. «می  یکه باز هم مرا شهوت 

از    یکی شدند. سنت فوند    یها دوباره شهوت آن  یسنت فوند تمام شد، هر دو  تیحکا   نکهی از ا  بعد

ها کرده بود. من به طرف  از دختر   یک یهم آلتش را وارد حلق    ل یرسو ینو  . دیی گادختران را از مقعد می 

 ها ارضا شدند. ی آنهمه  تزدم. در نهای سیل را  شیهاضه ی سنت فوند رفتم و ب

های ن یبرتیل   . میشمع روشن کرد کی ها  ران هر کدام از آن   ر یز   . میشام، دختران را به میز بست نیح

 ها کامالً کباب شده بود. ما شروع به غذا خوردن کردند و بعد از شام، ران دختر

  یهای کوچک ما در حال کباب شدن هستند، لطفاً براکارحاال که تازه   لی رسویفوند گفت: »نو   سنت-

 یا چرا درد برای ما شود.  می   یشهوت   گرانیدرد د  دن ید  قی انسان از طر  کیکه چگونه    دیده  ح یما توض

 « . دیمورد بازگو کن نیی خود را در ا لطفاً فلسفهلذت بخش است؟  

 « . دیگفت: »پس به من دقت کن لیرسو ی نو-

  ک یجز تقابل جسم ما و    ستین  یزی من چ  یدانم، درد برامی  یکه من انسان را کامالً ماد  یی»از آنجا

بدن ما که مسئول انتقال   یزند، در واقع اجزاء عصب می   بیشئ به بدن ما آس  ک یکه    یزمان  . یشئ خارج 
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که   یهمانطور که گفتم همان اعصاب  یول   میکشکه ما درد می  نجاستیشود. اها هستند، قطع میلذت

انتقال لذت هستند، درد را ن  دن یاز افراد از درد کش  یار یبس  نیهم   یدهند. براانتقال می   زیمسئول 

ها،  درد   نیمنشأ دارد. درد همان لذت است. از کوچکتر   کی  هان یا  یبرند چرا که در واقع هر دولذت می

چرا که    ستارگاسم ا   نی جهت است که مرگ، باالتر   نیاند. به هملذت بخش  یها، همگدرد   نی تا بزرگتر

باالتر    یزی و چه چ  ندریمرگ را بگ  یشوند تا جلواعصاب بدن ما مشغول به کار می  م، تمامیریممی   یوقت

  ن ی شهوات ما ا  یی اعصاب بدن ما مشغول به کار شوند؟ در واقع هدف تمام وجود دارد که همه   ن یاز ا 

شود. حال  می شتریب اشوند، لذت م کیتحر  یشتری هرچه اعصاب ب . مینداز یاست که اعصاب را به کار ب

متحمل    گرانیکه د  یدرد  . مگویلذت بخش است؟ به شما می   گرانیدرد د  دنیچرا د   دیپرساز من می 

و   دیکشدرد می   گران، خودتانیدرد د   دنیشما با د  نیاست از درد خودمان. بنابرا   یریشوند، تصو می

 یز یچ  کی ن تحریکند و امی   کیهای بدن ما را تحرگران، عصب یدرد د  دنی لذت بخش است. د  نیهم

 ی کوچک  د، بخشیکنهای ساده میکه شما خودتان را مشغول کار   ینرساند. زمااست که ما را به اوج می 

هرچه در کار خودتان افراط    یول  . دیبرمی   یخاطر، لذت کم  ن یشود و به هممی  کی های شما تحراز عصب 

  ی کار  نیشود. بهترمی  شتریصورت لذت شما هم ب  نی شوند و به هممی  ریدرگ  یشتریهای بد، عصب یکن

برا می عصب   کیتحر  یکه  خودتان  جسم  ده  دی توانهای  شکنجهیانجام  د  د،  اما   گرانیدادن  است. 

 . دیبزن  تی دست به جنا  دید، بایبرس  یی نهایبه مرحله  نکهی ا  یبرا  . ستیماجرا ن  انیشکنجه دادن، پا

توانم  صدر درد دیگران، همیشه ذیل لذات من است. پس رنج دیگران چه اهمیتی دارد، زمانی که من می 

بهای کمترین هوس   به  جنایات،  کنم؟  بزرگترین  ارضا  را  بهترهای خودم  مرگ  گفتم،  که    ن یهمانطور 

د است.  اعصاب  کس  نیا  دنیمحرک  تمامیممی  یکه  میعصب   یرد،  کار  به  را  ما  بدن  و های  اندازد 

باالتر  نجاستیا می  نیکه  است کسلذت حاصل  ممکن  اما  لذت    دیبگو  یشود.  درد  از  همه  چرا  پس 

انجام   عتی طب  یترین کار است، پس ساده   عتیکه معمار ما طب  ییبرند؟ پاسخ ساده است. از آنجانمی 

امی تغ  نی دهد  را  مخلوقاتش  اعصاب  که  نمی  ریی است  اگر  وحششکنجه  ک یبه    ازیدهد.  دارد،    ی گر 

از درد لذت نبرد، پس او    یت دارد کسببرد. اگر دوس  لذتکه از درد    ندیآفرای میاعصاب او را به گونه 

را قطع کنم،    یکس  یو پا  م، دستیهاارضا هوس    یاگر من برا   نی بنابرا  . ندیآفرمی   یگریی درا به گونه

داشته    ازین  نکاریاست و حتماً به ا  ده یآفر  نگونهیمرا ا  عتیحق ندارد مرا محکوم کند چرا که طب  چکسیه
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  ه ی قض  . یتا شکنجه شو   ده یتو را آفر   عتیکنم، پس طبکه من شکنجه می   ی هست  یاست. اگر تو کس

به   یماد  ریجوهر غ  چ یاعصاب است. ه  نیما، هم  یی خلق و خو ی همهکننده ن ییساده است. تع  اریبس

برد. پس اگر از درد اعصاب است که کار خودش را جلو می   نی ا  یبا دستکار   عتی نام روح وجود ندارد. طب

است تا شما    عتیهم کار طب  د، باز یزاریاست تا شما را ظالم کند؛ و اگر از درد ب  عتی طب  رد، کایبرلذت می 

آهو    کیگردن    نکهیاز ا  ری ش  دیمطمئن باش  . ردیگنشات می  نجایاز هم   ییرا مظلوم کند. صفت درنده خو

گردنش پاره شود،    نکهی کند. آهو از ا   دیتا ص  ده یاو را خشن آفر  عتیبرد. طبکند، لذت میرا پاره می 

تا خشونت خودش را کنار  دیبخواه  ریاز ش  دیتوان شود. شما نمی   دیتا ص  ده یرا آفر  او  عت یترسد. طب می

نمی بخواه   دیتوانبگذارد، همانطور که  آهو  بگذارد. همه  تشیمعصوم  دیاز  کنار  آنرا  ها در خدمت  ی 

 هستند. « عتیهای طبطرح 

  ی دانم چرا ول نمی   . میانداخت  ینگاه  یسه قربان  نی ی او به گوشت کباب شده   میمیز برخاست   یما از رو

کرد و با  باسن من شده بود. آلتش را وارد مقعد من می ی فته ی از حد معمول ش شیب  لیرسو یآن شب، نو 

رار کرد. تک  اکار ر  نیمرتبه ا  یس  یکرد. براها میاز دختر   یک یآورد و وارد دهان  در می   یادیسرعت ز 

گرفت،   شگونیشده بود، باسن دختران را ن  وانهیزد. سنت فوند که د  سیساعت فقط مقعد مرا ل  م ین  یبرا

 بود.  یها را گرفته بود. اما باز هم ناراضها را پاره کرد. خون بدن آن با چاقو باسن آن  تگاز زد و در نهای

شوند، که دارند کباب می  ینیدر ح  . میآتش کباب کن  یها را روگفت: »بهتر است آن   لیرسو ی نو-

 « . می سه دختر جذاب را بخور نیگوشت ا  تما جلق بزند و در نهای یبرا  تی ژول

حال   سنت - در  رو  یفوند،  را  آلتش  خون   یکه  دختر   ی کی  نیباسن  می از  گفتیمالها  از    :د،  »بدتر 

 رنج بکشند. « هان ی بدتر از ا دی...باهان یا

کند و با های او را از جا می شکند؛ بازو و زانو می  یکی یک یاز دختران را گرفت. انگشتانش را    یک ی  و

بعد از این دختران را روی اجاق  متر سوراخ کرد. سانتی کیسر چاقو، حدود هزار بار بدن او را به عمق  

ی من خالی کرد و جناب فوند ی آبش را داخل روده همه   لی رسوینوگاز کباب کردیم و در همین حال  

ن، ی بعد از اها پاشید. جسد هر سه دختر را داخل یک گودال دفن کردیم. نیز، آبش را روی جسد دختر
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شب، مقعد سنت فوند  ی  ه یبق  ی را فراخواندند. برا  ی مراسم، مردانادامه   یخوردند و برا  یدنینوش   دوباره 

 شد. می  ده ییگا لی رسو ی و نو

کرد که آرزو داشتم با من دوست شود. از    یرا معرف  یبه من زن   ل یرسو یماجرا، نو  ن یماه بعد از ا   کی

فوند سنت   یسوگوار  لیبار به دل  نیافتاده بود )ا  قی به تعو   گریبار د  نیکه ازدواج او با الکساندر  ییآنجا

 تر با او آشنا شوم. ع یکردم که سر دایپدرش( فرصت آن را پ یبرا

او کامالً   کل یبه او داده بود. ه  یاش، ابهت خاصره یقد بلند بود. چشمان درشت و ت   لی دو کلرو  مادام

ب  اهشیهای سگرد بود و مو   یمتناسب بود. دهانش تا حدود العاده  فوق   اش ی نیتا زانو بلند شده بود. 

 صاف و نرم بود.  ی زیانگداشت و پوستش به طرز شگفت  ییبا یهای گرد و زنه یفرم بود. س خوش

شدند. مادام دو تر به من جذب می مردان راحت  شهیهم  یول کلم یه ا یام بود دانم به خاطر چهره نمی 

 کردم.  خرسند شد چرا که من مردان را اغوا می  اریبس یژگیو  نیاز ا   لیکلرو

داشت    یزاریها ببود و از بچه  اورده ین  ایای به دنبود. او هرگز بچه  وه یباشکوه پنج سال ب  تیشخص   نیا

چن هم  ک یدر    ی زیچ  نیکه  کلرو دهنده نشان   شه یزن  دو  مادام  است.  احساس  فقدان  واقعاً   ل یی 

 کبار یاش، ی است. در تمام طول زندگ ختهینر  یکه هرگز اشک دیبالبه خود می  شهیاحساس بود و همبی

به من گفت:    کباریی سرنوشت بود.  توان گفت فرزند مورد عالقه بود و می  ده یهم طعم درد و رنج را نکش 

متنفرم. نه    انیی ادو از خدا و همه   زارمیب  لت یاست. از فض  کی ندارم. روح من کامالً تار  یحس   چ ی»من ه

بود. « مادام   یاهخو  خوشحال  ، یمثل من باش  یو وقت  ترسم و نه از مرگ و میر. می   ی های زندگی از بد

 اعتقاد بود. بی  ینداشت. همانطور که مشخص است، به دوست ی اد یدوستان ز لی دو کلرو

اول   در- اعتماد کرد. به من گفت: »نو  لیمالقات ما، مادام دو کلرو  نیهمان  را    لیرسو یبه من  شما 

رسد ما ساخته به نظر می  . میدار  یهای مشابهقه یکرد. معلوم است که ما افکار و سل  فیتوص  قیدق  یلیخ

از همه،   ترم اما مه  . میرا با هم به اشتراک بگذار  مانیهارو ین  د ییایب  م، پسیکن   یتا با هم زندگ  مایشده 

 ها اختراع شدند. «احمق  یها فقط برات ی محدود نیا  . میرا کنار بگذار هات ی ی محدودهمه  دییایب
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  ن ی در ا   . میی من آمد. تنها بود شام به خانه  یاو شده بودم، برای  فته یمن ش  ، کهکلرویلروز بعد،    چند

داشت! من معتقدم که    ایه یآه، چه روح  . می ی احساساتمان را با هم در میان گذاشتفرصت گرانبها، همه 

ا  یساکن شود، اعماق وجود آن منحرف را برا  ا یدن  نی توانست در امی   لتیاگر خود رذ   ی مپراتور مقر 

 کرد.  خود انتخاب می 

ی من، دو زن  زد، گفت: »فرشتهمی  سیرا ل   میهانه یو نوک س  دیبوسرا می   میهانه یکه س  یاو در حال -

 هم آشنا شوند. «  گر، بایکد ی یبا جلق زدن برا  دیبا

 زد. می   سیو با زبانش، لبان مرا ل  دیکش  نیی آورد، دامنم را پاکه او آن کلمات را به زبان می   یهنگام  و

برم. آتش تو من تو را به خلسه می  تیآه ژول  . نجاستیلذت است. لذت در ا  نیاست. ا  نی »ا  :گفت-

 ؟ « ی دهجازه میخواهم با آتش تو خودم را گرم کنم. به من اخواهم. می را می 

لباس   :گفتم- ب  مانیها»بگذار  در  با  یبرا  . می اوریرا  ب  دیفحشا  شد.  ا  ایبرهنه  شر  های  لباس   نی از 

 «  . نمیخواهم تو را برهنه ببمی  . مینامناسب خالص شو

 . میشد  ره یبه هم خ  قه یچند دق  یها! ...آن باسن! برانهیبودم. آن س  ده یند  ییبای ز  کلیه  نیچن  هرگز

ای بود  زبانش را به واژنم فرو کرده بود. آنقدر حرفه  . دیمرا مال  سیتوریبا دوتا از انگشتانش کلبعد از آن،  

را به واژنم، و انگشت    نشاز انگشتا  یکی  نباریبود. ا  ریناپذ   یری او س  اقیارضا شدم. اشت  یکه سه بار متوال 

هارم ارضا شدم. حاال نوبت  بار چ  یبرا  . دیمالرا به مقعدم فرو کرد و هر دو را همزمان می  گرشیدست د

 . دمیرا بوس   شیهانه یآمدم. س  نیی لبانش شروع کردم و آرام آرام پا دنیآن بود که جبران کنم. از بوس

  . سشیتوریکل  یزبانم را گذاشتم رو  وکرساندم. ن  سشی خودم را به واژن ختاًیو نها  دمیشکمش را بوس

 انگشتم را فرو کردم. 

ها در ارضا کردن آن   اینقدر  نی هم  یبه من گفت: »من زنان را دوست دارم. برابدن اینکه ارضا شود،  -

من   ریتقص  نیا  ایآ  . زمیفاسد شدم عز  د؟ منیانتظار داشته باش  دیتوانمی  یگرید  زیمهارت دارم. چه چ

که از   ستیخشنود کردن خودمان، بهتر ن  یاست؟ به نظر من برا  ده یآفر  نگونهیمرا ا  عتیاست که طب

 تا از آن جنس متضاد؟ «  میکن اده همجنس خودمان استف



145 
 

 د؟ « یآکه از مردان بدت می ییبگو  یخواهمی  ای، آکلرویل! ی »چ-

ها متنفرم.  وجود از آن   ن یاست؛ اما با ا   نی من چن  یخلق و خو  رایز   کنمها استفاده میاز آن   »من-

 ببرم. « نیها را از بی آندوست دارم همه 

 مغرور! «  »چه-

 «  . تیمن است، ژول یژگیو  نی»ا -

 «-دهدمی  تیجناو ظلم   یشما بو »سخنان-

در واقع مثل سنگ    . ستی ن  لطیفدارم. قلب من    یکنم. من قلب سخت می   تی اغلب اوقات جنا  ی»آر  -

های لطیف  ترحم و دلسوزی، که از قلبتو را گول بزند.    ، قلب  تیو حساس  ینرم  یبگذار  دینبااست.  

 آید، کلماتی موهوم و پوچ است. بگذار کمی در این باره با تو صحبت کنم. بیرون می 

  ن ی است. ا  لی ی رذاهمه  نطوری و هم  لی ی فضای همهمن، لطافت و حساس بودن، سرچشمه   زیعز  »

شود. اگر می   النهیاز حد، رفتار ما فض  شیلطافت ب  لیبه دل  . دیبود که کارتوش را به دار کش  تیحساس

که رفتار ما به   ینیبمی  . مای گذاشته   لتیقدم در راه رذ  م، آنگاه یخودمان را خفه کن  یاحساسات عاطف

می   یعاطف  حساساتا مربوط  آموزه ما  مهمشود.  نقش  رسوم،  و  آداب  و  جامعه  سرنوش   یهای  ت  در 

 . میبه خرج ده  ی شتریب  تی کنند تا لطافت و حساسجامعه ما را مجبور می   نیکند. قوانمی   یها بازانسان

بودن    فیطها به لکه انسان  یها را غارت کنند. زمانانسان   یتوانند به راحتمی  نگونه یچرا؟ چون ا   یدانمی

که   یدهند. انساناز دست می  تی و جنا  یمقابله با دزد یخودشان را برا ییشوند، آنگاه توانامی  قیتشو 

شدن   کشته  می   ک یاز  ناراحت  میسگ  چگونه  بگ شود،  را  خودش  حق  بشر یتواند  چن  تیرد؟   نی با 

هستند،   ری  شراًکه ذات  یاز افراد   یار یبس  نگونهیکند چرا که امی   جادیتداخل ا   عتیدر کار طب  ین یقوان

که   یزمان  . رندیبگ  شیرا در پ  لتیراه فض  دیکنند که باهای پوچ و موهوم، گمان میآموزش   نیا   ریدر ز

خورد. پس لطافت  گذاشت که در تضاد با ذات اوست، مطمئن باش که شکست می  یقدم در راه یانسان

ست.  معنابی  د، کامالًدهنعاطفانه به ما آموزش می   و  احساسات  قالبدر    یبشر  نی که قوان  یو حساس بودن

 رنده یگ  می تصم  عتیاست که خود طب  نی ماجرا ا  قتی حق  . میترحم نشان ده   یموجود   چ یبه ه  دیما نبا
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 م، آنگاه یکن  جادیاو تداخل ا   ماتیدر تصم  میاگر بخواه  یول  . میکه ما چه کن  ردیگمی   میاست. او تصم

کند تالش می   نی هم  یبگذارند برا  لتیقدم در راه فض  دیکند که همه بابشر گمان می  . میخور شکست می 

کمک کردن    . میندار   یبه نام همنوع دوست  یزیها را گمراه کند. ما چانسان  ، ی الب همنوع دوست قتا در  

دانم ثروتم  نمی   ی است. من ثروتمند هستم، آنقدر ثروتمند که حت  عتیبه طب  انت یها خانسان   ر یبه سا

 نکه یتا ا   ندازمیدارم به رودخانه ب  هرا ک  یدهم تمام پول می   ح یخورم که ترج می  ت، قسمی چقدر است. ژول

  ن ی نامند، به کار ببرم. من معتقدم چنصدقه می   ای  هی ری ها آن را خکه احمق   یز یاز آن را در چ  ی پن  کی

ها را بدبخت  عمداً آن   عتی که طب   ی نجات افراد  ن، بای مضر است. عالوه بر ا  اریبس   ت یبشر   یبرا   ییهاز یچ

  د یآفردلسوز بود، مطمئن باش که همه را برابر می  عت یطب  گرا . میز یهای او را به هم میر رح ط ده، مایآفر

  د یبمانند و قدرتمندان قدرتمند. ما نبا  فیضع  دیبا  فینشان از آن است که افراد ضع  ینابرابر  نی ا   یول

ما   نیهم  یدهد. برارا انجام می  نکاریاش امسخره   نیاما متأسفانه بشر با قوان  . میرا به هم بزن  عتیطب

می   ییتا جا  دیبا   التبرگرداندن عد  یبرا برا  یقدم  ن یاول  . می بکن  ت یجنا  میتوان که    د ی با  تی جنا  یکه 

که چرا لطافت سر    یفهمحاال می  . میخود را بکش  یاست که تمام عواطف و احساسات درون   نیا   میبردار

 ی انسان  چ یمعناست. هکه گفتم بی  همانطور  ، یو همنوع دوست  یاست. دلسوز  لتیو رذ  لتیمنشأ فض

  بت ی گرفتار مص  گرانیکه د  مینیبمی   یاست. وقت  یو بدبخت  ترس  ، یفهمد. منشأ دلسوزآن را نمی   یمعنا

را به    یانسان  . میبشو   بتیکه مبادا گرفتار همان مص  می ترسمی   رایز   میکنها ترحم میآن  یاند، براشده 

 ، یلطافت و دلسوز   . یکننمی   دایپ  یانسان  ن یخاطر فطرتش دلسوز و مهربان است. چنمن نشان بده که به  

وجود ندارند. انسان به خاطر ترس   یدر جهان واقع  یکنند ولها را آرام میاست که با آن بچه  یکلمات

دلسوزتر هستند چرا که به   ر، معموالًیهای فقاست که انسان  لیدل  نیکند. به هممی   یاست که دلسوز

  د به وجو  یاست که از ترس و بدبخت  یدهد که ترحم، ضعفنشان می  هان یی اهمه   . کترندینزد  یبدبخت

با  ید؛ ضعفیآمی ن  دیکه  با آن  راه مقابله  با آن مبارزه کرد.  با  تیز، جنایبا تمام توان   ن ی چن  دیاست. 

 راه برداشت. «  یرا از جلو  یافراد

از شما   یمن دست کم  اتیر، اخالقیمن به جناب وز  یکیگفتم: »خانم، با توجه به نزدبه دوستم  -

 ندارد. «
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دانم. من سالهاست که د، مییدهرا که با سنت فوند انجام می  ییهاگفت: »مطمئناً. من تمام کار  او-

تا    تیا ژول است. ام  شیقابل ستا  نی و ا  دیکنمی   یها همکار دوست هستم. شما با آن   ل یرسو یبا او و نو

است    زیناچ  ، ایکه خودت مرتکب شده   یات یجنا  ای. کرده   گرانیکنون خودت را وقف کمک کردن به د

ا  یکند، اجازه بده کم  دایپ  شیآنکه اعتبارت افزا  یپس برا مورد با شما صحبت کنم. پس اگر   نیدر 

 سخنانم گوش کن. «  به ی ما باش قی ال یدوست دار

به شما بدهکار هستم. به آموزش من ادامه بده و مطمئن باش که    یحاال هم کل  نی گفتم: »آه، هم-

  ن یمن ا   یبه بعد تمام آرزو  نیشما هستم. از ا   اریختا من در    ای. من نداشته   یبه خوب   یوقت شاگرد  چ یه

 صتتو هنوز فر  :مایرا فراموش کرده   مانیهالذت  زم، مایاما عز  . رمیبگ  یشیاز معلمم پ   یاست که روز 

پس بگذار لطف تو را    . تو را ارضا نکردممن    یول   یبار مرا به اوج رساند   نیچند  ای. جبران به من نداده 

 جبران کنم. « 

ساله هستم؟ مدت    یکه من س   یدانهستم. می   ریپ  یلیتو خ  یاما من برا   . یواقعاً جذاب   ت، توی »ژول-

  ، یمرا به اوج برسان  یبتوان  نکهیا  یمن طعم خودش را از دست داده...برا  ی برا  ی معمول   هایز یهاست که چ

 ...«ترساندام، شما را می ها عادت کرده که من به آن ییهاز ی است. چ ازیتری ن خشن  اریبس هایکار

ی خودت، زن هم  در خانه  ای»آ   :دیکرد. پرس  سی را خ  شیهاو با زبان، لب   دی سپس چشمانش درخش  و

به من    دیتوانها را می از آن  ست؛ چندتایبودن او مهم ن  بای ها هوسباز هستند؟ زآن   ای؟ آیدارنگه می

 د؟ « یبده

های ارضا خواسته   یخود دارم. چهار نفر برا   یپاسخ دادم: »من فقط چهار نفر در استخدام دائم   من-

 هستند. « یمن کاف

نبا  »چقدر- فق  دیتظاهر کن  دیکم! شما  با  زمیعز  . دیهست  ریکه  ب  دیتو  نفر خدمتکار    ستیحداقل 

بدهم که چگونه    ادیبه شما    دیآه، واضح است که با  . یها را عوض کنی آنو هر هفته همه  یداشته باش

پول  دار   یاز  کن  دیکه  البتهیس یتو خس  ایآ  . دیاستفاده  اشکال   سیخس  ؟  برا   یبودن  پول  من    یندارد. 

دانم  می   نکهیکنم. امی   ییوان پر از پول خودارضا   کی پرستم. اغلب اوقات، داخل  من پول را می   . استخد

بدان    :یخودت را محروم کن  خواهموجود نمی   نیکند. اما با امی   وانهیبکنم، مرا د  یتوانم هرکاربا پول می 
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  د یفهمند. بانمی   را  یزیچ   نی ها چنبود و هم ولخرج. البته احمق   سیتوان در آن واحد هم خسکه می

کنلذت   یبرا اسراف  خودت  ه  یول   یهای  نکن  یپن   کی  یچکسیبه  کمک  چهار    اریبس  . یهم  خب. 

 «  . ها را بیاوریدترکه بهتر است  دینیارضا شدن مرا بب دیو اگر دوست دار  دی خدمتکار خود را خبر کن 

 »ترکه؟ « -

 « . دیها را صدا بزنآن  دیخواه هرطور می  . انهی»ترکه، شالق، تاز-

 زم؟ « یعز  یزنشالق می  ای»آ-

شناسم؛ من شالق خوردن  ای است که میعالقه   نیذتر یلذ   نیا  . زمیشود عز   یکه خون جار  یزمان  »تا-

  ی که تمام   ییخورند، از آنجاکه شالق می   یل، زمانیهای اصن ی برتیرا مانند شالق زدن دوست دارم. ل

  ی شتریب  اریشود، آنگاه با قدرت بسشود و لذت و درد با هم مخلوط می می  ریهای بدنشان درگعصب 

شود که گردش  خورد، باعث می از بدن که ضربه می  ییهادرد در قسمت   دیشوند. احساس شدارضا می

کند.  ی م  دایپ  ی شتریب  تی حساس   یتر شود، اندام تناسلع یکه گردش خون سر   ی تر شود و زمانع یخون سر 

زدن    القشود؟ شمی  دای پ  نیباالتر از ا   یمانند ما، لذت  یافراد سنگدل   یاما در مورد شالق زدن. مگر برا

ضربات   ریرا ز  عتیموجودات طب  نیباتر یکند. چقدر لذتبخش است که زما به ظلم را ارضا می  یع یمیل طب

تواند تجربه کند.  انسان می   کی است که    ییهاترین کاراز لذت بخش   یکیها،  آن   ری تحق  . یشالق له کن 

است با    بخششناسد. آه که چقدر لذت  می   نی برتی ل  کی است که    یبیترک  نیخون و اشک، بهتر   بیترک

کند؛ آنقدر با شالق به باسن و  و فرار می   زدیرکه با تمام وجود اشک می  یفت یب   یشالق به دنبال کس

شدنش، دست و پا    ریش، تحقیهاشود؛ التماس    یتا خون از آن جار   یزنبه میضر  شیهاکمرش و ران 

باش که   داشته  ادیبه    شهی هم  تی است. ژول  تیکامل از جنا  ج یپک  کی...همه و همه  شیهاغ یزدنش و ج

به ظر بزن ترین قسمت ف یبا شالق  بدن ضربه  انه یبه س   دیبا  . یهای  واژن و صورت ضربه زد.   هان ی ها، 

احمق   ییهاجا که  است  بدن  باز  می   شیها  همه  کن   دینبا   . ندیستااز  چن  کیکه    ی تعجب  هم    ن ی زن 

را داخل مراسم    رانفاسد بود که دختی  وه یب  کی او    . اوریب  ادیهایی دارد. مادام برانتوم را به  یی دایش

بودند. تمام   ییباال  یی اجتماعرتبه   یکرد که دارارا دعوت می  یزد. او دخترانخودش با شالق کتک می 

  شتریهر چه ب  :دندیچ یپو به خود می   دندیلرزضربات می  نیا  ریها در زآن  دی دبود که می  نی او ا  یشاد
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می  صدافرار  می   شانیهاناله  یکردند،  ببلندتر  و  ا یمیر خون    شتریشد  خوشحال   نیختند،  تر  فاحشه 

عادت داشت    یکه مادر  د گویزد و به ما می مادام برانتوم شوهرش را با شالق کتک می   نیشد. هممی

 نیانجام داده بود، بلکه به ا  یخاطر که دختر کار بد  نیدخترش را هر روز دو بار شالق بزند. البته نه به ا

  شق عا  د، چنانیرس  یکه دختر به سن چهارده سالگ  یبرد. هنگامخاطر که از رنج دخترش لذت می

هایی دارند. دوست  یی دای ش نیاز افراد چن یاریخورد. بسساعت شالق می  4شده بود که روزانه   نکاریا

 زند. «شما سنت فوند، هر روز دخترش را شالق می 

قربان  :گفتم- شده   ی»من  ذائقه  اآن  با  کلرو  نیام،  بله  اوه  بردم.  لذت  آن  از  منیوجود  ی همه   ل، 

سطح  به  مانند شما بشوم. اگر نتوانم خودم را    یو دارم روز های شما را انجام خواهم داد. آرزیی دایش

 « . دیرا نخواهم چش یشرارت شما برسانم، هرگز طعم خوشبخت

کلرو  چهار دستور  طبق  وارد شدند.  برهنهی خدمتکار  بزرگتر   ل،  بآن  ن یبودند.  سال    18از    شیها 

 پانزده ساله بود.   نشانینداشت و کوچکتر

 « . می شروع کن دییایخب. ب اریکوتاه به هر کدام گفت: »بس یبا نگاه لی کلرو-

 کرد.    یبررس یشتریها را با دقت بآن  لیشالق در دست داشتند. کلرو کیکدام  هر

و    نجایا   ایها گفت: »ب آن  نی تررفت. « او به کوچک   می خواه  شیسن پ   بی خوب، ما به ترت   ی لی»خ-

 کن. « ی عذرخواه  روزتید انهیناش من سجده کن. حاال با تواضع به خاطر رفتار یجلو

 « -کنم باور نمی  انه؟ خانم، منیناش »رفتار-

 به صورتش زد.   یمحکم یل یس لی کلرو و

و طلب    دیدهم که زانو بزنشما دستور میبه    . دیرفتار کرد  انهیکه شما ناش  مگوی »من به شما می  -

 «  . دیبخشش کن

 « . دیکوچولو که به زانو افتاد گفت: »اوه خانم مرا ببخش دختر-

 شما را ببخشم. «  هیقصد ندارم بدون تنب  »اما-
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کرد، آنچنان با قدرت به  او را نوازش می   یبایبا کف دستش باسن ز  یکه به آرام  لیاز آن، کلرو  پس

دانست که  کرد. اصالً نمی  هیباسن او ماند. دختر جوان گر  یپنج انگشتش رو  یباسن او ضربه زد که جا

او چن با  تا به حال چن  ن یقرار است  او نگاه  لیرا تجربه نکرده بود. کلرو  یزیچ  ن یرفتار شود و    ی به 

زد. آتش شهوت چشمانش را    سیهای او را لکند، اشک می  هیردارد گ  دید  نکهیاندازد و به محض امی

خورد. زبانش را اش به خاطر ضربان قلبش تکان می نه یتند شده بود و س  شیهاسرخ کرده بود، نفس

 تر بود.  ن یسنگ اریبس ی کند که از اول وارد می  گری ای دضربه  نیح  نیکند و در هموارد دهان دختر می 

»جنده   لی کلرو- دگفت:  کوچولو!  داشت  دمید   روزیی  می  یکه  کار  اجازه یکردچه  نکن!  انکارش   !

کار در   ری از ز یدهم کسمن اخالق مدار هستم و اجازه نمی  . دیشو ییهاخطا  ن ی دهم که مرتکب چننمی 

 برود. «

 خورم...« »خانم، قسم می -

نه،  ای ینخور. گناه کار باش دخترک مشت زد. »جنده قسم یحرفش را قطع کرد و به پهلو لی کلرو-

برامی  . یزجر بکش  دیبا تو سرگرم کنم. مخلوقات کوچک بدبخت، شما  با  را  سرگرم   یخواهم خودم 

 «  . دایشده  ده یکردن آفر

کند. مکث می  قهیدق  کی   یبرا  لیکلرو  . ردیحالت قرار بگ  نیکند تا باسنش در بهتررا خم می  دختر

به باسن    یو پنج بار متوال   ستیب  یبرا  یاکلمه  چ یکند. سپس، بدون هرسد که دارد فکر میبه نظر می

کرد، دستور  انجام داد. هر کدام را احضار می   یکار را با سه دختر بعد  نیهم  ن یزند. بعد از ا او ضربه می 

بار با شالق به    25  تزد و در نهایها ضربه می واژن او را بمالند و بعد با دست به باسن آن  یداد تا کممی

  ی دم، کمیاو را بوس  . دی کارش با دختران تمام شد، نوبت من رس  نکهی زد. بعد از اها ضربه میباسن آن 

تا آب دهانم را به دهانش تف    خواستزدم. از من    س یو بعد با زبانم واژنش را ل  دمیسوراخ مقعدش را مال 

از ا به هر کدام پنجا ضربه زد. کارش که تمام شد    نباریا   ی دختران را صدا زد ول  ن، دوباره ی کنم. بعد 

دور سوم، صد و پنجاه ضربه به هر کدام از دختران وارد کرد. باسن دختر    یدوباره با او ور رفتم و برا 

غرغره کرد   یها را در دهانش کمزد. سپس خون   سی ل ابالفاصله خون او ر  لی کوچک خون افتاد و کلرو

 ها را از دهان او بخورم. و بعد مرا مجبور کرد تا خون
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تکان    شیاز جا  یدور چهارم ضربات شالق را به دختران وارد کند که دختر دوم  یخواست برا می

 افتاد.   هیمحکم به صورت او زد. دختر گر اریبس یلیس  نیچند  لی خورد و کلرو

 «  . دیکن هیکن. دوست دارم گر هیاست. گر نی هم یگفت: »آر  لی کلرو-

ها با تمام قدرت آن  لی داشت، کلرو   ییبا یهای زنه یموجود جذاب شانزده ساله، س  نیکه ا   ییاز آنجا  و

 او را گاز گرفت. ی نهینوک س شیهازدن کرد. بعد با دندان غیدختر شروع به ج  نکهیرا فشار داد تا ا 

سوراخ مقعد و    یکی  یکیی دختران را صد بار ضربه زد و بعد  دست گرفت. همه  شالق را به  دوباره 

ها را  کرد تا آنکرد و مرا مجبور می ها را با دهانش جمع میزد. خون بدن آن سیها را لسوراخ واژن آن 

 ن یزد. چند  بهاو را باز کرد و با مشت به واژنش ضر  یدختر را صدا زد. پا  نیاز دهانش بخورم. کوچکتر

 د. شد. او را برگرداند و با مشت به باسنش ضربه ز  اه یکه س یبه طور دیکوب شی هابار هم با مشت به ران 

هایی را دارد  باسن   نی تر ی داشتناز دوست   ی کیجنده    نیشوم. ا می   وانهیزد: »اوه...دارم دمی   ادیفر-

 « . امده ید امیکه در زندگ

  ی ها ضربه زد. سع ها را باز کرد و با تمام قدرت به واژن آندختر   یشالق به دست گرفت. پا  دوباره 

ی دختران  ها، همهکار  نی تمام اا ها برخورد کند. بعد از  آن   سیتوری به کلماًیکرد تا ضربات شالق مستقمی

اندازه   کیها به  ی آن کند که باسن همه  یخواست بررسرا به صف کرد و دستور داد تا خم شوند. می 

به    گریی دضربه   50  نیهم  یبرداشته برا  یزخم کمتر  دیرسها به نظر میاز دختر   یک ینه.    ایزخم شده  

 او زد. 

 تو را هم کتک بزنم؟ «  یخواه می  ایت، آی »ژول من گفت: به-

باسن من   نیشالق بزن، ا  . یسؤال را از من بپرس  نیآرزو داشتم که ا  . یپاسخ دادم: »آر  بالفاصله-

 از آن استفاده کن. «  یتوست. هر طور دوست دار یبرا من بدن یاست. همه جا

زنم، مقعدم را  که من شالق می   ی ها گفت که زانو بزن و در حالاز دختر   یک یکارش را شروع کرد. به  

دختر شالق به دست گرفتند تا    نی بزند. خودش و بزرگتر  سیرا مجبور کرد تا واژنش را ل   یگرید  . سیبل

به اوج   که  دیرسکرد. به نظر می  یشروع به فحاش  لیکلرو  قهیبا آن به من ضربه بزنند. بعد از چند دق
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از دختران انگشتش را وارد مقعد او کرده   ی کیبزنم.    سیت. من به سمت او رفتم تا واژنش را لاس   کینزد

و   از  زد.  از دختران هم شالق می   یکیبود  باید کلمات  چند  بعد  ارضا شدن  برای  دقیقه گفت که من 

بقیه برای همین من و  ادیان و تمام مقدسات توهین  قبیحی بشنوم.  پیامبران و  ی دختران به خدا و 

دق.  کردیم چند  از  بعد  می   قهیباالخره  و  شد  بگو ارضا  لذ   یک ی  میتوانم  انگ  نیذتریاز  هوس    ن یزتر یو 

 ام. ده یهایی بود که تا به حال دارگاسم 

من همه نوع    . دیها رآن   یرو  دیی مقدسات. تف به کتب مقدس. بابه من گفت: »آه، لعنت به همه-

  -آه، عشق من    . استیهای دنترین کاراز لذت بخش  یکیبه مقدسات    نیتوه  یانجام دادم ول  یت یجنا

ی ه یبق  یخواهم برانهایت دوستت دارم و میکه بی  ییهمدم من...آه، تو  نی زتریآه، عز-ی من  آه، فاحشه

  . ست ین  تی تر از جنالذت بخش  زیچ  چ یکه ه  یدانمن، خودت می   تیژول  ر، آه یدر آغوشت آرام بگ  مرع

پ من  به  پ  شنهادیپس  من  به  کار  شنهادیکن.  مقابل چشمانت چه  در  که  دهم...   یکن  خواهش انجام 

 « کنم...بیا یک جنایت انجام دهیم... می

زند،  می   سیبدنش را ل   ی کند و همه جامی   کیدختر او را تحر   ن یمتوجه شدم که کوچکتر   یقتو-

 ؟ « ی از او سوء استفاده کن یگفتم: »دوست دار 

فقط   تی جنا  یبرا  یبرم ول ی دختران لذت می کند. من از شکنجهنمی   یپاسخ داد: »نه، او مرا راض  او-

  ی خودم را زمان   یکنند و من دوست دارم انتقام جنسمی   ریکنم. مردان زنان را تحقاز مردان استفاده می

شوند، می   لیو ذل   رکه در مقابل من خوا   یزمان  دیها را دارم. بادست آن   یکه دست باال  رمیاز مردان بگ

مرد شوق دارم.   کیکشتن    یقد براکه اکنون چ  یداننمی  . رمیرا بگ  شانیهار یها انتقام تمام تحقاز آن

با غذا خوردن قدرت   یکم  ایپس ب  . یکن ه یتا به من هد  یندار  یمرد چ یاما افسوس، مشخص است که ه

 «  . خود را باز یابیم

  ه یشکار شده بودند، تغذ  یکه به تازگ  یواناتیخورد. فقط از گوشت حمرد غذا می  ک یمانند   لیکلرو

قطره   ستیختند؛ بیرمی  خ یداخل آن    دیبود و بدون توجه به فصل، با  نیریاو آب ش   یدنینوش  . کردمی

ل با  مو یاسانس  حتماً  پرتقال  عصاره  قاشق  دو  نوش   دیو  ر  یدنیداخل  شراب  می  خته یاو  هرگز  او  شد. 

او بود، استفاده کرد و از هر    ی که جلو  یبشقاب  50ی  کرد. او از همه مصرف می  ادیقهوه ز  یخورد، ول نمی 
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از رژقاشق می  کی کدام حداقل   او    ییغذا  می خورد. آنقدر در خوردن ماهر بود که مرا مجاب کرد تا 

البته من ه  یرو یپ افراط می   چگاه یکنم.  را ترک نکردم. من هنوز هم در خوردن شراب  کنم و  شراب 

 کار ادامه خواهم داد.   نیبدون شک تا آخر عمرم به ا

می   می داشت  یوقت کلرو م،  یخوردغذا  میز  لی به  از  که  کردم  شگفت   یخواه یآزاد   اناعتراف  زده او 

 ام. شده 

تو   دیاست. با  یکه امروز کردم، دست گرم  ییهاکار   . دیاده یند   یادیز   زیپاسخ داد: »شما هنوز چ او-

خواهرش،   دیبا  یهمسرش، هر برادر  دیبا یخودم ببرم. در آنجا، هر شوهر  یاش یاز مجالس ع ی کیرا به  

ی همه   . اوردیاش را بمعشوقه  دیبا   یدوست دخترش و هر عاشق   د یبا  یدخترش، هر مجرد  د یبا  یهر پدر 

 میکناسراف می   یدر همه کار  . میگذرانها با هم خوش می و ساعت   میشو سالن بزرگ جمع می  کیدر    ما

 «  . می آوررو می  اتیانواع و اقسام جنا به ، یهای نفسانارضا خواسته  یو برا

کلرو  یحال  در- فر  لی که  گرفتم،  آغوش  در  نمی   ادیرا  اصالً  »تو  مرا    اتیجزئ  نی ا   یدانزدم:  چقدر 

 «  . وندمیکه به انجمن تو بپ مشوچقدر خوشحال می  . کنندزده میجانیه

از   دیکنند، با  دایتوانند حضور پکه می  ی؟ کسانیدر نظر گرفته شده هست طیتو واجد شرا  ای»اما آ-

 ها بگذرند. «ترین آزمون سخت 

و سنت فوند   لیرسو یکه من همراه با نو  دیداننمی  د؟ مگریی من شک دارو اراده   ییشما به توانا   ای»آ-

 ام؟ «انجام داده  یهای وحشتناک چه کار

 چ یکه بشر از ه  ت، بدانی ژول  یشدن باالست. ا  رفتهیپذ   یراشانس شما ب  . یگوی»درست می   :گفت-

اندازه   زیچ ازدواج ضرر ندبه  انسان  ده یی  با پاست.  کنند.  را محدود می  خودشان  ، یالیخ  هایوند یها 

ی به نام محرم وجود دارد؟ الزم است که همه  یز یگفته چ  یمثل ازدواج و محارم. چه کس  ییهاوند یپ

ها مادر با  ها پدر با دخترانشان و صدکه صد  ییشرکت کنند، جا  یمراسم  نیی زنان در چنو همه  انمرد

  ار یشوهرانشان را در اخت  دیکنند. زنان باکنند و تمام شهواتشان را ارضا میپسرانشان رابطه برقرار می

آزادانه با هر    شانبگذارند همسران  دیبا   زیها جبران شود. مردان نهای آنبگذارند تا کمبود   گریزنان د
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ا  یمرد که  چرا  می  نگونهیبخوابند  همهزن  به  خواسته تواند  نفسانی  ایهای  برسد.  های وند ی پ  نیاش 

ها زن از صد   کی  ، یمراسم  نی کند. در چنانسان را سرکوب می   کی   یهای نفسانخواسته   هوده، تمامیب

کند چرا  رشد می   انسان تی مکان هاست که شخص نگونهیبرد. در اها زن لذت می مرد از صد  کی مرد و  

مراسم، هرکس به هر    نگونهیی وجود خودش فکر کند. در ا درباره   یکه او فرصت خواهد داشت تا کم 

را با مردان سرگرم    ودشد، خیآاز زنان خوشش نمی   یرسد. اگر مردعالقه داشته باشد، به آن می   یزیچ

زنمی اگر  ن  یکند.  خوشش  مردان  بایایاز  می   د،  خودش  هرهمجنس  پس  ه  یکسخوابد.   چ یبدون 

پ   التی تما  از  ، یمانع  چ یو بدون ه  تیمحدود ب  ییهاکار  نیچن  . کندمی   یرویخودش  از  را    ن یحسادت 

ترسند.  رابطه برقرار کنند، نمی  گرانیشوهران و همسرانشان با د  نکهیاز ا  گریبرد. مردان و زنان، دمی

کند. در اندوه همراه می   و و غم    یت یرا با کسالت و نارضا  ی مانند ازدواج، زندگ  ایهوده یروابط پوچ و ب 

داده شد؛ آن زمان فقط شانزده سال داشتم. اوه بله،   تیی عضو سال اول ازدواجم بود که به من اجازه 

ها برهنه ظاهر شوم و ی آن مرددر برابر همه  دیکه با  نیکه واقعاً از ا  کنمضورم، اعتراف میح  نی در اول

  ی روز آنچنان غرق در لذت شدم که برا   هزده شدم. اما در عرض س شرکت کنم، خجالت   شانیهادر کار

 کردم. « رقابت می  گریبا دختران د  یهرزگ

 بکنم.   یشرکت در آن مراسم هرکار یخواستم برامی من تأثیر گذاشت که  یسخنان او آنقدر رو

 « . یخودت را اثبات کن  دیبا ییایانجمن در ب نی ا  تیبه عضو  ی بتوان نکهی ا  یگفت: »برا-

   . مینی را بب گریفرصت دوباره همد نیدر اول  میو قول داد  میهم جدا شد  از

مانند    لیرسو یرود. نومی   شیچگونه پ  لی ی من با مادام دو کلروتاب بود تا بفهمد رابطه بی   لیرسو ینو

  د ینفر خدمتکار جد   8ام. روز بعد  استخدام نکرده   یاد یاز من انتقاد کرد که چرا خدمتکاران زن ز   لیکلرو

 کردم.  می ها را عوض نفر از آن 10خدمتکار شدند و هر ماه  12هم  یاستخدام کردم که رو

شما هم در   ایکه آ دمی صحبت کردم. از او پرس ل ی رسویبه آن اشاره کرد، با نو لی که کلرو یمراسم  از

 نه؟   ای دیکنآن شرکت می 
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  شه یهمکنندگان آن مرد بودند،  که آن مجلس دست مردان بود و اغلب شرکت   یپاسخ داد: »زمان  او-

که از آن متنفرم افتاد، از آنجا خارج   یآن به دست جنس  تی ر یمد یاز وقت یکردم. ول در آن شرکت می 

  ه ب   نیپس از من آنجا را ترک کرد. البته ا   یاحساس را داشت و مدت کوتاه   نی هم  ز یشدم. سنت فوند ن

ن مربوط  ع  . ستیشما  آن  را سرگرم می  های اش یاگر  آنجا  کنند، وشما  کلرو  ییاز  آن   لی که  لذت  از  ها 

امتحان کرد. در آن   دیرا با  یارانه ی شر  زیهر چ  :دی وجود ندارد که شما به او ملحق نشو   یلیبرد، دلمی

 .« دیآنجا شو   عضوکنم که در اسرع وقت  می   هیمن به شما توص  نی بنابرا  . دیرسمراسم شما به اوج لذت می 

  ا ی من بازگو کرده است    یبرا  اتیهای خود را با جزئ ماجرا   دمیدوست جد   ا یکه آ  دیاز من پرس  سپس

  . ریخ

   . ریخ گفتم

و الحاد است. او به تمام مفاسد   یاز شهوت، ظلم، هرزگ  یی کاملنمونه   لی گفت: »کلرو   لیرسو ی نو-

که او مسحق    میبگو   دیبا   یاو را نجات داده ول   شهی حد او همو ثروت بی   یاجتماع  تیآلوده است. موقع 

او را بهتر از هرکس ا  یشناسد ولمی  یآن است که هر روز اعدام شود. سنت فوند   ا حال شما ر  نی با 

تو به او وابسته    تیکه موفق  ی را جمع کن و اعتماد مرد  ت، حواستیژول  یا   نی دهد: بنابرامی   ح یترج

 نبر. «  نی است را از ب

 م کرد. «که تمام تالشم را خواه  دیپاسخ دادم: »مطمئن باش -

  ی اش یکل شب را به ع   گریی کوچکش ببرد. ما و دو نفر د شام به خانه   یآمده بود تا مرا برا  لیرسو ینو

   . میگذراند

 ده یکه د ییهاز یتحت تأثیر چ . رمیخودم را بگ یجلو  توانستمنمی گریپس از آن بود که که د یاندک

خواستم وارد آن انجمن بشوم.  انجام دهم. واقعاً می  یت یخواستم که جنابودم قرار گرفتم. می  ده یو شن

ای منتظر ماندم تا  رفتم. در گوشه   رونیتپانچه از خانه ب  ک یو با    دمیپوش  مردانه  هایلباس   ن یهم   یبرا

ر شده بود و  برقرا  یخاص  ی شفتگآ های خودم بکشم. درونم  خاطر لذت  نم، بهیبرا که می   ینفر  نیاول 

ی ناله  یداده بودم که ناگهان صدا  هیتک  واریخواستم هر طور که شده خودم را امتحان کنم. به دمی
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های پله   یکه جلو  دمیرا د  ری زن فق  کیبا سرعت به سمت صدا حرکت کردم.    . دیبه گوشم رس   یکس

 ای نشسته بود.  خانه

 ؟ « یهست  ی»تو ک :دمیاو شدم و پرس  کینزد-

 سال سن داشته باشد.   30از   شیب دیرسبه او انداختم و به نظر نمی  ینگاه

بردن من، مرا خوشحال    با  ، یی مرگ هستزنان...اگر تو فرشته  نِی پاسخ داد: »بدبخت تر  هیگر  با-

 «  . یکنمی

 ست؟ « یچ »مشکلت-

 من آشکار کرد.   یی او را براچهره  ابانیخ المپ

ی من بدبخت و بدشانس هستند.  به اندازه   یهای کمهستند. آدم   یگفت: »مشکالت وحشتناک  او-

  ییتوانا  یول   میساختمان داشت  نیاتاق در ا   کیپول و نه غذا.    م، نهیهفته است که نه کار دار  کیما  

و    ندن گرفتام را از م ها بچهبخرم. آن  ریام شبچه  یتوانم برانمی   گرید  . میآن را نداری  ه یپرداخت کرا

رفتار کردند فرار   انهیکه با ما وحش  ییهاوال یشوهرم را به زندان انداختند. من هم اگر از دست آن ه

متعلق به من بوده است،   یای که زماندر خانه  یکه جلو  نیشدم. مرا ببمی  ریکردم، مطمئناً دستگنمی 

فق  شهیام. من همنشسته روزنبوده   یریانسان  مال  یی هاام. آن  توان  به    ی که  کمک    ازمندانینداشتم، 

  ی اد یز  زی؟ چیدهمن انجام می  یدادم، براها انجام میآن   ی را که من برا  یاکنون همان کار  ایکردم. آمی

 خواهم. « نمی 

های او لذت بردم. با خودم  شد و از لحن صحبت  جادیدر بدنم ا   یآن کلمات، احساس خوب   دنیبا شن

 !  تیانجام جنا  یاست برا یفتم چه فرصت خوبگ

دارم خودم   نه؟ قصد  ، یمرد هستم. هنوز هم بدن دار  کیمن    دینیب»بلند شو. همانطور که می  :گفتم-

 را با آن سرگرم کنم. «

 زد؟ «یتواند شهوت شما را برانگمی   یحالت  نیچن  ایآ   -گرفتار غم و اندوه هستم    نجای! من ا»آه، آقا-
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  د یخواه  مانی صورت پش  نی ا  ریدر غ  . دیرا انجام ده  مگویکه می  یکند. پس کارمی   یشهوت   »مرا-

 شد. «

بماند.    حرکتیکنم، بمی   یکه بدنش را بررس  یاو را محکم گرفتم. او را مجبور کردم در حال  یبازو  و

 داشت.   یبدن خوب

از آن    یزن هستم. ول  کیمن جلق بزن. من    یواژنم گذاشتم و دستور دادم: »برا   یرا رو  دستش-

 واژن مرا مالش بده. « تشوند. پس با انگشتانمی  ینند، شهوت یبکه تا همجنس خود را می  یزنان

 نکن. «   ریعزت نفس دارم. مرا تحق یول  رمیفق  نکهیها کن. با اها کن، مرا رخدا! مرا ر  »اوه -

 اش گذاشتم: قه یشق  یگرفتم و تپانچه را رو  شی هامن او را از مو   یاز دست من فرار کند ول کرد    یسع   او

 تو رو فرستاده. « تی جنده. برو به جهنم و بگو که ژول ری»بم-

شوم  گلوله کشتم و منکر نمی   کیافتاد؛ خون از سرش فوران کرد. بله دوستان من، من او را با شل  و

 شد.   سیمن خ د، واژنیپاش رونیکه مغزش ب یلذت بردم. زمان  نکاریکه چقدر از ا 

شوق    نیها حق داشتند که با چن ن یبرتیاست. چقدر آن ل   تی ثمرات جنا  هان یفکر کردم که ا   ن یبنابرا

 گذارد! مغز و اعصاب می  یرو  یکه چه تأثیر دیدانمن صحبت کنند. نمی   یبرا تی از جنا  یقایو اشت 

!  سیزدند: پل  ادیآمده بودند. همه فر  شانیهاتپانچه، مردم به سمت پنجره   کیشل   یصدا  دنیشن  با

 !  سیپل

  . دندیمرا گرفت. نامم را پرس سیبعد پل قهیدق چند

 «  . دیی سنت فوند ببرمرا به خانه . دیبپرس ریگفتم: »نام مرا از وز  یگستاخ با-

   . دیبگو یزی که مات و مبهوت شده بود، جرات نکرد چ گروهبان

کردند و جناب    ت یخدمتکار به او اطالع داد؛ مرا به داخل هدا  کی بود.    ده یفوند هنوز نخواب  سنت

 با لبخند از من استقبال کرد.   ریوز
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باش که گردنت را    مطمئن  ، یآوردی من نمی خانه  نجا، بهی خانم را به ا  نیبه گروهبان گفت: »اگر ا   او

تو وظ  . یبرو   یتوان زدم. حاال می می است.  انجام شده  تو  انجام دادافه یکار  را  باق  ک ی  نیا   . یت    ی راز 

 باره به تو هشدار بدهم. «  نینباشد تا در ا  یاز یخواهد ماند. فکر کنم ن

او را شق کرده بود. از    ریهای من کرا به او گفتم. حرف   زیام تنها شدم، همه چکه با معشوقه  یزمان

 ؟  ی نیانقباض بدنش را بب  یکه افتاد توانست یافتاد؟ زمان نیزن چگونه بر زم نیکه ا  دیمن پرس

 کار را نداشتم.  نی دادم که وقت ا جواب

 یدهند تا از قربانشوند، اجازه نمی انجام می  نگونهیکه ا  یاتیجنا  . دیباش  ده یکنم که دنمی  »نه، گمان-

 «  . دیلذت ببر

 « - یابانیخ  تی اما جنا- است نطوریمن، مطمئناً هم »پروردگار-

که    ی...زمانابانیخ  ، ییبرهم زدن آرامش، رسوا-امخودم انجام داده   یچند بار  . دانمدانم، می»می -

فقر و   یعنیآن زن  طیها، شران یشود. عالوه بر امی  شتریباشد، لذت هم ب شتریفشار قانون و لو رفتن ب

می   ی خوب  تیاو...جنا  یبدبخت البته  ببر  یتوانستبوده.  خانه  به  خودت  با  را  شب  ی  نگونهیا  . یاو  ک 

 جسد اشاره نکرد؟ «  تیآن گروهبان به هو  ایشد...در ضمن، آما فراهم می  یهر دو  یکننده براسرگرم

 بود. «  مونی من، اگر اشتباه نکنم نام او سا »سرور-

پ  . مونی »سا- روز  پنج  چهار  من  بله.  رس  شیآهان.  ماجرا  آن  است.   یدگیبه  خودش  آره  کردم. 

و    بایز  اریدارم: او بس ادی به   زیخانه بردند. من آن زن را ن  م یتی کردند و نوزادش را به  یشوهرش را زندان 

می  بود.  رفتار  براخوش  را  او  وضعدالل   یخواستم  مورد  در  کنم.  آماده  شما  راست    تیهای  خودش، 

خوب، شما    ار یداد. بس  رییرا تغ  زیهمه چ   یورشکستگ  یکامالً مرفه بود ول   یآن خانواده زمان   . گفتهمی

 «  . دایسنگ تمام گذاشته 

برد که روز اول برده بود. خدمتکارش ظاهر    یکرده بود. او مرا به همان اتاق  وانهی ام او را دمردانه   لباس

حال  در  فوند  سنت  و  خوشحال  یشد  از  انگشتانش  دکمهیمیلرز   یکه  و  دند،  کرد  باز  مرا  شلوار  های 

ل را  باسنم  کم  سی خدمتکارش  داد  ف  یبرا  یزد. سپس  به من دستور  فاسد  زد. مرد  آلت    تاوند جلق 
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سپس خدمتکارش آلتش را وارد مقعد فوند    . دییگاحال مرا از مقعد می  نیخدمتکارش را بخورم. در هم

 همه ارضا شدند.  تکرد و در نهای

است: شش بار مجبور    کی رذل درجه    کید،  ییگاکه مرا می   یداد: »آن پسر  نانیبه من اطم  ریوز -

باشکوه است. در کارش استاد است.... آهان. قبل    ؟ واقعاًی دیشدم او را از اعدام نجات دهم. آلتش را د 

 دینکمی   یت یهربار که جنا  یاست که قول داده بودم برا یمبلغ  . ریپول را بگ  ن ی فراموش کنم، ا  نکهی از ا

بدهم.   به    ن یکالسکه منتظر شماست؛ هم  کیبه شما  برو حاال  به ملک  . دیخانه  که ماه گذشته    یفردا 

- است   یهای خدمتکار کافچهار نفر از خانم   . دیفقط چند نفر همراه خود ببر  . رویددم، می یخر  تان یبرا

خودش است. بعداً در    یهم که سر جا   یی قربانهمراه با آشپز. سه باکره   . دیاوریها را بآن  نی باتریالبته ز 

 است. « یکاف نی باره به شما خبر خواهم داد. فعال هم نیا

  رون یب  سیلذت بردم. و فردا از پار   اریبودم و از انجام آن بس  یراض   اریخود بس  ت یجنا   تی از موفق  من

 رفتم. 

 ایبه یاز خدمتکارانم آمد و به من خبر داد که غر  یک یبودم که    ده یرس  ییی روستا به آن خانه  تازه 

 نامه آورده بود.   کیخواهد با من صحبت کند.  او را فرستاده و می   ریوز دگوی می است.  ده یاز راه رس

ای را که سنت فاند فرستاده بود، باز کردم. در متن آن  صبر کند« و نامه  د یگفتم: »از او بخواه  من-

از   یکی کنند. او را در    ری نامه را فوراً دستگ  نی حامل ا  دیآمده بود: »از خدمتکاران خود بخواه  نیچن

  ت ی مسئول  . کندفرار    دیفرد نبا  نیا  . دیام، حبس کنی شما ساختههایی که من در سرداب خانهچال  اه یس

ها آن   . دیصورت رفتار کن  نیبه هم  زیها نآمد: با آن  ز، خواهند ی . همسر و دختر او نشماستی  او بر عهده 

 را به داخل خانه آوردم.  بهیخدانگهدار. « غر . تا رسیدن دستورات جدید، در آنجا نگه داریدرا 

 د؟ « یگفتم: »آقا، شما با سنت فوند دوست هست یمن با حفظ ظاهر و با مهربان-

 «  . میامند بوده های او بهره ها و محبت هاست که از سخاوت ام مدتو خانواده  »خانم، من-

 سته یحبت کنم تا آنطور که شامن با خدمتکارانم ص  دیاز متن نامه مشخص است...اجازه بده  »بله-

 کنند. « ییرا یاست از شما پذ 
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  ن یرزمیمرد را با طناب به ز  نیرفتم. از خدمتکارانم خواستم که ا  رونیو از اتاق ب  ندی او خواستم بنش  از

 بردند.  نی رزمیاو را گرفتند و به ز یها به سختببرند. آن

 د؟ « یکنزد: »خانم! اشتباه شده است. چه می می  ادیفر مرد-

  یی را یبه اتاق پذ   نکهیعمل کردم. به محض ا  ریوز   تو طبق دستورا  منشان نداد  یواکنش  چ یه  من

ای به من دادند که  و نامه  دندیرس  بهیهمسر و دختر غر   . دمیهای کالسکه را شنچرخ  یبرگشتم، صدا

 بود.  یهمان قبل یکپ

واقعاً فقط    . ستیداختم و با خودم گفتم که سنت فوند چقدر در کارش حرفه ابه آن دو زن ان  ینگاه

می لذت   یبرا کار  خودش  براهای  نه  و  شا  ی کند  که  مادر  کشور!  ز   36  دیمنافع  بود،    یی بایسالش 

 مانند فرشتگان بود.  زیها نی آنانگیزی داشت. دختر شانزده ساله رتیح

 شدند واقعاً لذت بخش بود. که به زندان برده می یزمانهای مادر و دختر ه یها و گرناله

ی من ضربه  بود که با عصا به شانه  یبه آنجا آمد. همان مرد جوان   یشخص چهارم  نکهی منتظر بودم تا ا

های من ضربه زد.  بود که سه بار با عصا به شانه  یکه با سنت فوند داشتم، او کس  یمالقات  نیزد. در اول

 ای به همراه داشت. فوراً نامه را باز کردم:  او هم با خود نامه

او را به خاطر داشته    د یمطمئناً با  . دیکن  ییرا یپذ  یو از او به خوب   دیسالم کن  یمرد به گرم  نیا   »به-

مانده بود. او قرار است    ی شما باق  یرو   ی مدت  ی های او برامالقات ما، آثار ضربه   ن یکه در اول  د، چرایباش

دارد تا آن سه    فهی او وظ  . ردیدرام که قرار است فردا اجرا شود، نقش اول را بر عهده بگ  شینما   نیدر ا

در خطر   گاهمیجا  نکهیببرد. او جالد نانت است. به خاطر ا  نیشما هستند، از ب  یرا که اکنون زندان  ینفر

به   یازیملکه و اگر دستور او نبود، خودم )ن  یپا  یلوسه نفر را پس فردا بگذارم ج  نیسر ا  دیاست، با

ها را سر آن  یجالد واقع   کی دارد تا    دوستملکه    یکردم ولها را جدا می( با تبر سر آنستیگفتن ن

حاال دستورات را به او اطالع    یداند. ولخودش نمی   یها را اعدام کند ولببرد. او به آنجا آمده است تا آن

آب    :دیرفتار کن  رانهیسختگ  اریبا زنان بس  صوصاًو مخ   انیمنتظرم باش در ضمن با زندان. فردا صبح  دیده

 « . نندی بب ینور چ یه دیو نگذار دیها بدهبه آن  یکم  یو غذا
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را    گریکد یکه من و شما    کنداش اشاره می در نامه  ریمرد برگشتم و گفتم: »آقا، وز  نیسمت ا   به-

 ...«یتو روز  . میشناسمی

 است خانم. افسوس که دستور دستور است. « »درست-

او با اشت  یرا جلو  دستم- حاال وقت شام    یخب ول   اریگفتم: »بس  . دیدستم را بوس  اقیاو گرفتم و 

 کرد. « میاست. بعداً با هم بحث خواه

او عشوه   یبرا  یخوشحال کرد. کم  اریمرا بس  نی و تنومند و ا  بایو هشت ساله بود؛ ز  ستیدلکور ب

 بزرگ در شلوارش شدم.   یبرآمدگ کیکه شام تمام شد متوجه   ینآمدم و زما

  ن یاکرده ای. را آنجا پنهان    یز یچه چ  نمیبب  دیبا  . اوریب  رونی»به خاطر خدا آن ابزار بزرگت را ب  :گفتم-

 است. واقعاً دوست دارم آلت تو را داخل خودم حس کنم. « ختهی آلت بزرگ تو مرا به هم ر 

را خوردم. آلتش   اد، آلتشیو من با ولع ز  دیکش  رونی آلتش را بعاًیبود، سر  یفرصت  نی که منتظر چن  او

دست و دهان،    ع یتوانستم وارد دهانم کنم. با حرکات سرسوم آن را می   کیآنقدر بزرگ بود که من فقط  

و واژنم را    تمبل گذاش  یداشت که مرا رو  اقیاو آنقدر اشت  یول  . دمیب او را بلعی آارضا شد و من همه

وارد واژنم    یآلت بزرگ   نی تا به حال همچ   می توانم بگوآلتش را وارد واژنم کرد و می   نی زد. بعد از ا  سیل

تا من    دیکش  رونیخواست ارضا شود، آلتش را بکه می  یزد و زمانربع تلمبه می   کی  ینشده بود. برا

 را سر بکشم.  دیتمام آن آب سف

پا  بعد- می   انیاز  فکر  »دلکور  گفتم:  او  به  چنکار  از  شدشگفت   یاستقبال  نی کنم    ن یچن  . دیزده 

  ست یمن مهم ن یفاشحه هستم. البته برا کیکه من  ندازدیفکر ب نی ممکن است شما را به ا ییهارفتار

به    وطبا تو، مرب  دنیخواب  یمن برا   اقیکه اشت   یبدان  دیبا  یکنند ول می   یی من چه فکرکه مردم درباره 

بود که خودم را به آغوش شما انداختم.   نیبه خاطر ا   . پی قاتل خوشت  کی  ، یقاتل  کی شود...تو  شغلت می 

د، یباش  زاریمن ب  د؛ ازیدر مورد من بکن  دیخواه که می  یفکرقاتل بخوابم. شما هر    کیدوست دارم با  

 قاتل بود. «  کی  رین کآو   دمیخواستم رسمن به آنچه می یول   دیکن ریتحق مرا
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کنم. شما در مورد شما نمی  یفکر  نیعنوان چن  چیبه ه  من  ، یموجود بهشت  یپاسخ داد: »ا  دلکور-

کند می   یشود، شما را شهوتمی   گرانیآنچه در من موجب تنفر د  . دیشو  ده یکه پرست  دیسزاوار آن هست

 متأسفم. «  نیو من بابت ا 

ی من به عالقه  د، منبعینیباست. و همانطور که می   یذهن  ییدایش  کی  نی ا  . ستیگفتم: »مهم ن  من-

تا صبح با هم    . میاز امشب لذت ببر  دیکند. بگذاردور می  هیاست که شما را از بق  یزی چ  نی هم  قاًیشما دق

 «  . میکنمی  یعشق باز

 «  . دیمحترمانه گفت: »آه خانم، چقدر شما جذاب باًیجوان تقر  مرد-

مراقب باش که ممکن    یول   یخواهدانم که تو هم مرا می می   . یخودت را کنترل کن  ستین   یازی»ن-

 افراط کنم. «  میهااست من در ارضا خواسته 

داد. بعد از  را فشار می  سمیتوریکل  گرشیو با دست د  دیمالهای مرا می نهیدستش س  کیبا    دلکور

 بپرسم و صادقانه به من جواب بده.   یخواهم از تو سؤاالتبه او گفتم که می قهیچند دق

  م یهافوند از تو خواست که به شانه  دم، سنتی که تو را د   یبار  نی شروع، به من بگو چرا اول  ی»برا-

 ؟ « یضربه بزن

 های او بود. « یی دایاز ش یک یفقط  نی ا . دیشناسرا می  شانیشما ا  »خانم-

 کند؟ «ها استفاده می ی اشیع  یاو از شما هم برا  ای»آ-

 باشم. « سی هروقت که در پار »بله-

 کند؟ « تو را می   »او-

 خانم. «  »بله-

 ؟ « یکنهم او را می  »تو-

 « . »بله-
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 ؟ « یچ  ؟ شالقیزناو را کتک می  »تو-

 «  . شهیهم باًی»تقر-

را کتک    گر یاز تو خواسته تا زنان د  ایانگیز است. جلق بزن...جلق بزن. . آ جان یخدا! چقدر ه  »آه -

 شالق؟ «   ای؟ یبزن

 شده. «  یچندبار »بله-

 د؟ « ایتری هم انجام داده خطرناک  های»کار-

نشان    ن یو ا   دیکه درست حدس زد   میبگو   دیاحترام بگذارم. با  ریبه اسرار جناب وز   دیده   »اجازه -

 « . دیشناسمی  یدهد که ارباب را به خوب می

 است؟ «  ده یای کشمن هم نقشه یتا به حال برا  ایکه آ ییبگو  یتوان »می -

به شما اعتماد داشته و در واقع شما را دوست دارد. او به    شهیاو هم   دانمآنجا که من می   »خانم، تا -

 شما وابسته است. « 

خواهم سؤاالت  را بداند. حاال می  ن یا   دوارمیپرستم. امهم به او وابسته هستم. من او را می   »من-

 که هرگز به شما ظلم نکرده است؟ «  دی ر یرا بگ یجان فرد دیتوان بپرسم. چگونه می  یگرید

 «   . دیریرا بپذ  یآن است که اصول خاص ازمندیای ندرجه  نیبه چن دنیپاسخ داد: » رس دلکور-

 ؟ « یاصول  »چه-

تفکرات غ  شهیر   یاصول   نی »چن- از کودک  یانسان  ریدر  آموزش می  ی دارد.  ما  زندگ به    ی دهند که 

هموطنانمان مانند   یگلو  دنیاست که بر  نیا  جهینت  است.   زیندارد و قانون همه چ  یارزش  چ یانسان ه

 «  . مینطوریکند؟ ما هم هممی  دیقصاب در کارش ترد  کی  ایآ . می گوسفند را ببر کی  یاست که گلو  نیا

 ؟ « ی بندی اصول پا نیشود، باز هم به هم بحث لذت می یوقت  ایتوست. آی فه یقانون وظ یاجرا »اما-
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  ی بد  چ ید، هیز یکه تعصبات کودکانه را دور بر  یتواند باشد؟ زمان چه می   نی از ا  ریخانم. غ  »مطمئناً-

 «  . دینیبدر قتل نمی 

 ست؟ «یبردن همنوعان خودمان، شر ن نیاز ب  یعنی »-

فرد،   کی کشتن    دییبگو  دیتوانستنبود، آنگاه می  عتیها، هدف طبی انسانرفتن همه   نیاز ب  »اگر-

شناسد. از به نام شر نمی   یز یچ  عتیکه طب  دیبدان  دیاما با  . ردیگپس از شر نشات می  و  است  ت یجنا

کند، مطابق می   بیاست که هرکس تخر  یهیکند. بدخلق می   بی تنها با تخر  عتیکه طب  دیبدان  دیبا  یطرف

اراده  ا   عتیی طببا  از و   یشود که کس کامالً مشخص می  نجایرفتار کرده است.  باز   رانیکه  کردن سر 

  یبرا   ایله یبا نابود کردن، وس  عتیکه طب  ستین  یشک  نی دهد: در اآزار می   را به شدت  عتیزند، طبمی

ما با   . مایخدمت کرده   عتیبه طب   شتریم، بیکن  بی تخر   شتریرو هر چه ب   نیو از ا  . دکنخلقت فراهم می 

است. شما ساختمان   بی تخر  ینوع زیچرا که کشتن ن می خدمت کن عتیبه طب میتوان می  گرانیکشتن د

و   کی   یجسمان را  طب  دیکنمی   رانی انسان  قالب موجود   عتیتا  در  را  کند. هرچه   یبازساز  گرید  یاو 

 گذارد. «به ما احترام می شتریب  عتیباشد، طب شتریهای ما بقتل 

 واقعاً خطرناک است. «  یاصول نی »چن-

 است. « قتیحق  نیاصول ع نیا  . ستیبودن نشان از غلط بودن ن »خطرناک-

ا  به- به  اعدام کن  دایفرستاده شده   نجایدلکور گفتم: »دوست من، شما  را  نفر  ها در آن  . دیتا سه 

  ک ی خواهم  شوم. حاال میواقعاً خوشحال می   نمیقتل بب  نی شما را در ح  نکهی هستند. من از ا   نی رزمیز

د آ  گریسؤال  برا  ایبپرسم.  که  است  ذهن  روزی پ  یدرست  تعصبات  بر  ؟  بود   لیبرتین  دیبا  ، یشدن 

 شود...«از قتل واقعاً خشنود می  عتی که طب دگویهای شما به من می حبتص

 ست؟ « یشما چ  »منظور-

خواهم بدان که  می   یتوان از قتل لذت برد. ول می  خواهانهیام، با اصول آزادده ی»آنطور که من فهم-

 شما را شق کند؟ «  ریتواند کنفسه می یخود عمل قتل، ف
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تمام    ت گذران در نهایکه فرد خوش   دانندمی   ای قتل است. و تمام دن  یخواهیآزاد  »خانم، سرانجام-

از اصول   یکه اگر عمل قتل، خال دیتوجه کن دیاما با . ردیگبه کار می تیارتکاب جنا یقدرت خود را برا

  کشدرا می یانتقام، کس یکه برا یدرست است که فرد . ستیلذت بخش ن شهیباشد، هم خواهانهیآزاد

ول احساس آرامش می  نمی   یهای شهوانها عصب نوع قتل   ن یا   یکند  به کار  را  اندازد. همکاران مرا  او 

 خواهانه یها از اصول آزادندارند چرا که آن  یحس خاص  چ یکه هنگام اعدام کردن، ه  دینیبب  دیتوانمی

  ی ول  ریم که خیبگو   دیشود، بامنجر به لذت می   یاست که هر قتل  ن یهستند. پس اگر منظور شما ا   یته

گرفت که   جهینت  دینبا  نی شود. البته از ا می   یمنته  تیضرورتا به انجام قتل و جنا  خواهانهیاصول آزاد

ندارد که   یفرق  عتیطب  ی برا  . ستین  نطوریکند. ابداً ارا خشنود می   عتیطب  خواهانهیهای آزاد فقط قتل

 شود. « چه کشته می  یانسان برا

من معتقدم که قتل اگر به خاطر ارضا شهوت   یاست ول   لسوفانهیهای تو فصحبت   نکهی»با ا  :گفتم-

  ی کند. ول نمی   مانیفرد را پش  چگاه یکه به خاطر شهوت باشد، ه  یچرا که قتل  . ستینباشد، مطلوب ن

از کار خودش    ، شوند که فرد بعد از قتلدارند، اغلب موجب می   یهای مختلفکه منشأ  یگریهای دقتل 

است که    یزیچ  نیشهوت بهتر  یدست به کشتن بزند ول  یازه یبا هر انگ  تواندمان شود. انسان می یپش

 کند. «دور می یمانیانسان را از پش 

 با شهوت گسترش داد؟«   توانرا می   یاق یکه هر اشت  دیکنصورت، شما فکر می  نیگفت: »در ا   دلکور-

اگر شهوت   . ردیمبدن است. اگر هوا نباشد انسان می  یهای ما، مانند هوا براهوس   ی»شهوت برا-

نداشته    ضه یاست که اگر ب  ی حرف آن مرد  ن یندارند. گواه ا  ی های ما ارزشکدام از هوس   چ ینباشد، ه

 فهمد. «باشد، هرگز شهوت را نمی 

تمام خواسته  دیگویشما می   »پس- نفسانکه شهوت محرک  ظلم، طمع،    ، یاست؟ جاه طلب  یهای 

 شوند که شهوت؟  می  یمنته ییو همه به همان جا  همه ، ییجو  انتقام

  ی های شخص شوند. من با توجه به تجربهمی  ریها باعث شق شدن کهوس   نی ی انظر من همه   »بله، به-

کشد، در واقع دارد شهوت خودش را ارضا  را می   یکه به خاطر انتقام کس   یهمان کس   یحت   . مگویمی

شده است که شهوت تمام وجود مرا فرا    ن یمنجر به ا  تام، در نهایکه انجام داده   ی تیکند. من هر جنا می
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به    . ردیبگ که  جنا  کیهربار  میآمیز  ت ی عمل  رگ فکر  تمام  شهوت  میکنم،  مرا  دروغ، های  سوزاند: 

  چ یکالم، ه  کیکنند. در  می   یو همه مرا شهوت   همه  ، یپرخور   یحت   ، یت، سنگدلی تهمت، جنا  ، ییتقوا بی

که شعله  یحالت   ایشکل   ندارد  وجود  باز شرارت  من  در  را  تمام شرارت  داریهای شهوت  و نکند.  ها 

توان گفت که شهوت خاطر می  نیخاطر است که فرد، شهوتش را ارضا کند و به هم  نیها به ات یجنا

 است. « اتیی جنامنشأ همه

 کنم آن را پنهان کنم. «نمی  یسع  گریاست. د نطوریهم ی دوباره گفت: »آر دلکور-

  ایر کن، شالق بزن. آیمرد جوان را در دست گرفتم. گفتم: »مرا بزن، تحق  نیزدم و آلت ا   یلبخند-

 کند؟« می   ختهیکه تو را برانگ  ستیخشونت ن  نیا  ا ید؟ آیدهکه هر روز با زنان انجام می  ستین  یکار  نیا

 است. «  »درست-

پس بهتر است امشب خودتان را   دیدار  شیدر پ  یهای سختفردا کار  . دیخب پس شروع کن  اری»بس-

 «  . دیآماده کن

پانزده   یرا برداشت و برا  یو لگد به باسن من زد. شالق  یلیها ساز دستورات من، ده   یروی دلکور با پ  و

 زد. می  سیآلت مرا ل نیح  نیاز خدمتکارانم در هم  یکیزد. با آن به باسنم ضربه می قهیدق

 نسل بشر! دراز بکش، دراز بکش. « رانگری و  یزدم: »دلکور! ا ادیفر-

زدم. خدمتکارم انگشتش را به واژن من فرو کرده بود و من هم آلت    سی با زبانم نوک آلت او را ل  و

آلتش    عی حرکت سر  کی با    نیهم   ی. دلکورآماده شده بود تا کارش را شروع کند برامخورددلکور را می 

را به دلکور از    ماناگهان تمام عالقه   یآمد ول قبل از او خوشم می   یقی تا دقا  نکهی را وارد مقعدم کرد. با ا

خودم را    ، شبی  ه یاو را به اتاق خوابش فرستادم و بق   نی هم  ی آمد برااز او خوشم نمی   گریدست دادم. د

 با خدمتکارم سرگرم کردم. 

اش را مرخص کرد و  را به آنجا رساند. خدمتکاران و کالسکه ظهر خودش   یفوند روز بعد حوال  سنت

پ ماًیمستق آنجا  شی  از  و  گرفتم  آغوش  در  را  او  آمد.  به ش  ییمن  او  واکنش  نبودم  مطمئن    طنت یکه 



167 
 

او گفتم. دوست نداشتم از دهان شخص    یداستان را برای  ست، همهیکه با دلکور انجام دادم، چ  یکوچک

  داستان را بشنود.  نیا  یگرید

برم، حاال ها قبل به شما نگفته بودم که از انحرافات و شرارت شما لذت می مدت   ت، اگری گفت: »ژول-

اشتباه شما    . میدار  ازیگرفت؛ ما به سکس ن  ده یتوان سکس را نادمی نکردم. مطمئناً  شما را سرزنش می

آن را داشت؟ در هر حال خوشحالم که با او آشنا   تی در انتخاب پارتنر بود. به نظر شما دلکور صالح

که    ییمن بود؛ او اهل نانت است، جا  یی جنسمدت دو سال برده   به  ، یدر چهارده و پانزده سالگ  . دیشد

سپردم   سیدر پار   یاو را به جالد  ن یکنم. بعد از ا   دا یباعث شد که به او عالقه پ  نیپدرش جالد بود. هم 

که اشاره کردم،   مانطور ه  یول   ستیر نانت شغل پدرش را به ارث برد. احمق نتا او را آموزش دهد و بعد د

که قرار   یریدر مورد اس  دیاز حد ما باشد. اما بگذار  شیاعتماد بی  سته یکه شا  ستیهایی ناز آن آدم

 « . می به شما بگو یز یچ  میاست به قتل برسان

من داشته است.    شرفتیسهم را در پ  نی شتریاحتماالً ب   سیدو کلر  ویی مردان فرانسه، مس»از همه -

*** که قدرتش در یج  یجوان بود، با دوشس د اریشدم، او، اگرچه در آن زمان بس ریکه من وز یسال

 . دمیرسخودم    یهای آن دو نفر بود که من به مقام کنونسهیبه خاطر دس  . دیخواببود می   ادیز  اریدربار بس

 دن یکردم. از دمی ینم، هرکاریاو را نب نکهیا یدچار انزجار شدم. برا سیکلراز آن لحظه من نسبت به 

ازیترس او می زمان  دم،  تا  بودم.  او،    یاو متنفر  بود، کاریج  یدوشس د  یعنیکه محافظ    ی*** زنده 

  س یشد که کلر  اعثب  نی من او را از سر راه برداشتم. ا  دیشا   ایفوت کرده است،    ینکردم. اما او به تازگ 

من ازدواج    یآلمان  ی*** او با دخترعمو یج  یبعد از مرگ دوشس د  . ردیمن قرار گ  اه یس  ستیصدر لدر  

 کرد. «

 شماست؟ «  یکه در زندان است، دختر عمو یزن نی ؟ ای »ارباب، چ-

های من مقاومت در برابر خواسته  شهیاو هم یهایی داشتم ولزن، نقشه نی ا  یمن برا . تی ژول ی»آر-

خشم و    جهیتری مواجه شدم. در نتبا مقاومت سرسختانه   یکرد. کم کم به سمت دخترش رفتم. ولمی

  ی برا  . دیشوند، به اوج خود رس  ده یی او به آتش کشتمام خانواده   نمیبب  نکهی ا  یمن، برا  دیشد   اقیاشت

متوسل شدم. در   یکه فکرش را بکن  یاکاریو ر  دروغ  ، یپست  ، گریلهیآرزو، به هر نوع ح  نیبه ا  دنیرس
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باعث شد که ملکه نسبت   نیدخترش را به پادشاه فروخته است و هم  سیبه ملکه گفتم که کلر  تنهای

  او ها را بدهم.  مرگ آن  بیبه من دستور داد که ترت  نیهم  یشود و برا   نیها خشمگی آن به خانواده 

دهد. من  به من می  ونیها سه میلهرکدام از آن یاو ببرم. برا  یظار دارد که من تا فردا سرشان را برا انت

هایی که قصد دارم انتقام خود  قسمت   دیاطاعت خواهم کرد. مطمئن باش  یاز دستورات ملکه با خوشحال

 لذت بخش خواهد بود. «  اریرم، بسیها بگرا از آن 

 کند. «می  یواقعاً مرا شهوت یت ی جنا نی من، چن »سرور-

هفته است که   کیرساندم.    نجایخودم را به ا   ی که با چه افکار  یدانکند. نمیمی   یهم شهوت   »مرا-

بار سکس    ستیامروز نگه داشتم. در طول هفت روز گذشته احتماالً دو  یام. خودم را براارضا نشده 

  انت به خدمتکار . دمیانتظار کش یروز  نیچن یچقدر برا . امدین رونیقطره هم از من ب کی یام ولداشته 

 ما را تنها بگذارند؟ «  دیکه با یدستور داد

از سربازان    یشود. گروهاعدام می   د، بالفاصلهی ا یب  نجایبه ا  یام اگر کسها گفته»بله سرورم. به آن -

 «  . می آماده است تا لذت ببر زیمحافظت کنند. همه چ نجایقرار است از ا 

 کند. «می  یمرا شهوت  یگوی می »آه، هرچه-

شده بود و فوند   سیخ اد، واژنمیبه واژنم نگاه کرد. به خاطر شهوت ز  یدامن مرا باال زد و کم  سپس

خورد. سپس مرا چرخاند ربع واژن مرا می   کیمن جلق زد. بعد از آن با دهانش    یبرا  یبا انگشتش کم

 زدم.  سیل   یمدت یمقعد او را برا زینشلوارش را در آورد و من  . سدیتا سوراخ مقعدم را بل

  ن یا   . نیبب   . یفکر کنم عاشق سوراخ مقعد من  . یکار استاد  نیدر ا   یزیانگ»شما به طرز شگفت   :گفت-

 آن را بخور. «  یشود. کمآلت من است. دارد شق می

 نگونهیا  . دیبهتر است که لباس شکنجه بپوش  . دیکامالً برهنه شو  دی»هوا گرم است. شما با  :گفتم-

 ترسند. « می  شتری ب انیقربان نگونهیو ا  دیشکنجه را با خودتان حمل کن لیی وسا همه  دیتوانمی
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دادند تا  کاش اجازه می   یاست. ا  یضرور  زاتیحق با شماست. تجه   ت، کامالًی با شماست ژول  »حق-

تر حکم کنند. مشکل من توانستند راحت حاضر شوند. آنگاه می یزات یتجه نیها با چنقضات در دادگاه 

 « . ستندیشده که ابداً خونخوار ن لی تشک  یاست که از مردان نی ا یبا دادگستر

 ادامه داد:  شیهابه صحبت ری و وز دیفرا رس ناهار زمان

طر  »بله- هر  کشور سخت   دیبا  نیقوان   ، یقیبه  تنها  شوند.  خوب  ییهاتر  به  می   یکه  شوند، اداره 

است که   یرید، زنج یعقا  شیحاکم است. قانون تفت   دیعقا  شیهستند که در آن قانون تفت  ییهاکشور

  گر یکدی  با  ، یاس یو س  یدارد که دو مقام روحان   یبه آن بستگ  ریزنج   کیکند. قدرت  می   تی را تقو  استیس

به    زیچ   چ یبرد. ه  نیی مشترک مردم را از بتوان جبههاست که می   یریزنج   نیکنند. با چن   یرهمکا

که مردم    ستین  نیبهتر از ا  زیچ  چ یدهد. هقرار نمی  ریملت را تحت تأث  کی  یهای مذهبی ترس اندازه 

کنند،    امیحاکمان خود ق  هیترسند اگر علکنند چرا که مینمی  امیمردم ق  نگونهیا  . یرا از جهنم بترسان 

های ما هستند. ما افسانه  شیمورد ستا  شهیاست که حاکمان رم هم  لی دل  نی روند. به هممیبه جهنم  

هایی در وحشت نگه داشت. افسانه  نیبهتر است که بردگان را با چن   یول   م یکنمی   ریرا تحق   کانیوات 

نگاه کنند. مردم    ه به پادشا  دید  نی با ا  دیاست. با  یآسمان   یاز پادشاه بترسند. پادشاه موجود  دیمردم با

شهر   کی است تا کل    یی پادشاه کاف اشاره   کیتفاوت است.    ریش   کیسوسک و    کی  نیبدانند که ب  دیبا

نکن که    شت، فرامو ی خود را حفظ کند. آه ژول  یاز خون شود. پس بهتر است که پادشاه مقام اله  ییایدر

  نگونه یآن را خواهد گرفت و ا   یاگر پادشاهان در اروپا کم کم اعتبار خود را از دست بدهند، ابتذال جا

کردند، آنگاه مردم از  خودشان را از مردم پنهان می  ایها مانند حاکمان آسسقوط خواهند کرد. اگر آن

  توس یاز ت شتریغمخوار ب   وس ی بریاز ت  ونان یمطمئن باش که مردم    . دندیها به خود میلرزنام آن   دنیشن

  گر ینند، دی که بتوانند پادشاه خودشان را بب  یممرد  . دندیترسکرد، میمردم به فقرا کمک می   نیکه در ب

 خود را حفظ کند. « یمقام اله دی ترسند. پادشاه بااز او نمی 

ا- »اما  گفتم:  فوند  به سنت  از آن حما  نیمن  قدرتمند    اریبس  رای)ز  دیکنمی   تیاستبداد که شما 

 است؟ «  ندی به همان اندازه خوشا فانیضع یکه برا دیکن(، فکر میدیهست
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به سمت    یبشر به طور کل  شیاست. گرا   ندی همه خوشا  ی برا  ی زیچ  نیفوند پاسخ داد: »چن  سنت -

  ی کار  ندگویکه می  یکرده است. کسان  هیبه ما هد  عت ی است که طب  ایه یظلم است. مستبد بودن میل اول

مضحک است که افراد    یانجام نده، اصل  گرانیبا تو انجام دهند، با د  گرانید  ی ررا که خودت دوست ندا

کرده   فیضع آن اختراع  که  چرا  تالفاند  و  انتقام  قدرت  اساس  ی ها  عمیتری نداشتند.  و    ن یترق ی ن، 

ها بکشد و با تمام قدرت به آن  ریاست که مخلوقات همنوع خود را به زنج   نی میل انسان ا   نی دتریشد

 ه اش را بی که مدام اسباب باز  یرد، نوزادیگکه نوک پرستارش را گاز می  یرخوار یظلم کند. نوزاد ش

  ، یکند، میل به نابوددر قلب ما حک می  عتیکه طب  ی زیچ   نی دهد که اولکوبد، به ما نشان میمی   نیزم

بخشد،  می   نتیانسان را ز  کی  یهایی که زندگاست که تمام لذت  یهیبد  نی م است. بنابراو ست  ظلم

  ذتبخش شود احساسات او به شدت لکه باعث می  یی هازیی چتواند بچشد، همههایی که او می تمام لذت 

صاب باشد، اع شتریی او از همنوعانش قرار دارد. هرچه خشونت بی مستبدانهباشد، اساساً در استفاده 

ب هممی   کی تحر  شتریما  به  و  ب  نی شوند  ما  لذت  بنابرامی   شتریعلت،  می   نی شود.  اعالم  که من  کنم 

، ترینخشن   . می ترین حالت خود باششود که ما در مستبدانه حاصل می   یی لذت، زماندرجه   ن یباالتر

 انسان خواهد بود. « نی انسان، شادتر نی و شرورتر  نی انتکارتر ی، خترینی وحش

  ن یانسان کرد، ا  کیبه    توانکه می   یخدمت  نی گفتم: »پس بزرگتر   یسخنران  نی ا  دنیاز شن  پس-

 م؟« یآموزش در وجود او کاشته است، بکن   قیاز طر   لتیرا که فض  یهای هرزتمام علفی  شهیاست که ر 

  مطمئن   ، یخدمت  نیبرد. با چن   نیها را از بکه هنوز بذر هستند، آن  یزمان  دیفوند پاسخ داد: »با  سنت-

است که من )برعکس همکاران    لیدل  نیزود از شما تشکر خواهند کرد. و به هم  ای  ریها دکه انسان  دیباش

اجازه  و فروش همه خود(،  انتشار  آزادی کتابی  غ  خواهانهیهای  آثار  زرا می   یراخالقیو  من    رایدهم. 

کن کردن تعصبات و    شهیفلسفه، ر  شرفتیپ  یدانم. برامی  یسعادت و رفاه انسان ضرور  یبراها را  آن

که آنقدر    ایسنده یهستند. هر نو   یضرور  ییهاز یچ  ن یدانش و درک بشر، چن  شیافزا  یکالم برا  کی در  

 من برخوردار خواهد بود. « تی حما د، ازیرا بدون ترس بگو   قتیشجاع باشد که حق

نمی   :دمیپرس   من- ا  یترس»اما  ضع  نکاری که  افراد  شود  آگاه   فیباعث  ا   دایپ  یهم    نگونهیکنند؟ 

 تواند خودش را حفظ کند؟  حکومت چگونه می 
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ی باال نخواهد بود. چرا که افراد قدرتمند  هرگز به ضرر طبقه   یکار  نیفوند پاسخ داد: »چن  سنت-

انسان فاسد    کی   یهایی اگر روآموزه   نیهای بدبخت را برده نگه دارند. چندانند که چگونه انسان می

خواهد    ازیها سال زمان ندهد، ده   ر ییبرده را تغ  کی ذهن    نکه یا   یهفته اثر بگذارد، برا  کی در عرض  

تواند هایی می آموزه   نیکه چن   یبدان   دیدر ضمن با   . دیآبه وجود نمی   یکه مشکل  دینیبداشت. پس می 

 ها را برده نگه دارد. «انسان

از ب  ی آن تعصبات ذهن   نکهیا  ی د؟ برا یای دار شما چه برنامه  ارخب، خودشی»بس- چه    دیببر  نی را 

 د؟ « یای داربرنامه

درست خواهد شد. ما از   زی کنم که اگر قانون شود، همه چکار می   یدیی جدبرنامه  یدارم رو   »من

اجرا    استیکه در س  یاز اصول مهم   یک ی  . می تا مردم را همچنان برده نگه دار  میکنفساد استفاده می 

 ه ک  یتر خواهد بود. تا زمانفساد است. هرچه شهروندان فاسدتر بشوند، حاکم خوشحال  ج یشود، ترومی

را که به دور گردن    ییهار یکنند، وزن زنج می   فیخود را در فسق و فجور تضع   ها جسم و روحانسان

اضافه   هار یزنج   نیاو متوجه بشود، بر وزن ا   نکهی بدون ا  دیتوانکنند و شما می نمی  م، حسایها انداخته آن

و    یها شرابخوار فساد آن  تمانند. نهایمی  یفساد باق  نییدر سطح پا   شهیهم  فیهای ضعانسان  . دیکن

برده    یای از فساد، برادرجه   نیرسند. پس چننمی  یخواه یآزاد  یها به مقامات باالاست. آن  یزن باز

را که   ایله یاست که تعداد هر وس  نیا  یداردولت   یجوهر اصل  نینگه داشتن مردم الزم است. بنابرا

برابر کنمردم را منحرف می   ن یشمار. چنهای بیخانهفاحشه    و  هاکاباره ،  تئاترهای زیاد  :میکند، صد 

می  ییهاز یچ نگه  برده  را  امردم  می  یکسان  یدارد.  نگذاریکن  ییفرمانروا  مردمبر    دیخواهکه   د ید، 

سلطنت کند، آنگاه چشمان    لتیفض  د یاجازه ده  نکهیشما بشود. به محض ا   یوارد قلمرو پادشاه   لتیفض

 « . دیکنکه شما سقوط می نجاستیشود و اشما باز می  یهای پادشاهلت یرذ یمردم به رو

 د؟ « یای دارشود، چه برنامه اده یدر سطح جامعه پ یبه خوب  یز یچ نیچن  نکهیا  یشما برا  »حال-

 داد:   رییرا تغ   یافکار عموم  دیبا  »ابتدا-

انگیز های شهوت ی قسمت کنم که همههای مردانه و زنانه طرح می در لباس   یدیمن سبک جد -1

 ها آشکار باشد. به خصوص باسن. آن
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 کنم که در آن پسران و دختران برهنه برقصند.  هایی برگزار می ی مانند تمدن باستان، مهمان-2

  ف یاب و بدون تحر آن اصول ن  یدارم و به جارا بر می  ن یهای اخالق و د درس   یدر مدارس دولت-3

نتواند   یکنند و اگر کس  دایمعشوقه پ  دیبا یسالگ 15دهم. کودکان تا قبل از سن را آموزش می  عتیطب

معشوقه   یبرا پ خودش  با  دایای  تحق  دیکند،  مورد  مردم  عموم  توسط  و  بگ  ری مجازات شود  رد. یقرار 

  ی فحشا و نداشتن باکرگ   یگواه   یرابطه برقرار کنند و اگر کس  دیبا   یسالگ  15دختران و پسران تا قبل از  

 مجازات شود.  دینداشته باشد، با

غ  تیح یمس-4 مطلق  با  ریبه صورت  همه  است.  آزاد  دیمجاز  اصول  البته    خواهانهیبه  کنند.  عمل 

  دارمرا نگه می   ونیمناسب است و من روحان  فیی ضعبر طبقه   یحکمران   یبرا   نیهمانطور که گفتم، د

 موظف خواهند شد تا خرافات آموزش دهند.  ونی برود. روحان نیاز ب دیبا تی ح یمس یول

 های خود قرار دهند. ه یهمسا اریهای خود را در اختخواهران، برادران و بچه دیی مردم باهمه -5

  ی تنها در صورت  . ره ی و غ   لواط  ، یبا محارم، تجاوز جنس  یشوند. قتل، زناآزاد می   اتیی جناهمه -6

 ی برده انجام شود. مجاز خواهد بود که توسط طبقه  ریها غکار  نیا

ها نیز آزاد است چرا که بردگان چیزی ی آنگان آزاد است. تجاوز به خانواده دکشتن و تجاوز به بر-7

 جز حیوان نیستند. « 

 وجود ندارد. «  یفرق واناتیبردگان و ح نی که ب یمن ثابت کن ی گفتم: »دوست دارم برا-

  دیها خواهو خودتان متوجه شباهت آن   دیندازی ب  عتیبه طب  یبه من پاسخ داد: »نگاه  لسوف یف  نی ا-

 ی تکه نان هستند. تمام زندگ   کیبه دنبال    شهیندارند و هم  یهدف  چ یه  واناتیشد. بردگان، مانند ح

  ک ی ی  بچه  هیشب  قاًیدق  ، یاشراف  کی ی  بچه  دیبگو  یشود. ممکن است کستلف می  یها در سرگردانآن

دارد. تمام    د، هدفیآمی  ایای که به دناز همان لحظه   یاشراف   کیی  بچه  . ستین  نطوری ا  یاست ول   ده بر

زند. در واقع ناف  برده، از همان ابتدا مدام ضجه می  کی نوزاد    ی شده است ول نیی تع شیاو از پ ی  نده یآ

و هوش   ذکاوت   یکودن و احمق هستند ول  شهیهای بدبخت، همهای انسان برند. بچهمی   هیها را با گر آن

و   یکی بچهی ژگیاز  مهم  اگر  های  است.  ثروتمندان  طبقه   کیی  از  و  بچه  برده  طبقه   کیی  از  ی بچه 
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ودن  کها چقدر  ی بدبختکه بچه  دید  دیودشان بزرگ شوند، آنگاه خواهخ  دیو بگذار  دیثروتمند جدا کن

 دارد. «  دفخودش ه  یزندگ  یباهوش است و برا شهیهای ثروتمند همی انسان. بچههستندو خنگ 

ام یزندگ  . یخدا هست  کی من مثل    یزدم و خودم را در آغوش او انداختم: »مرا ببوس، تو برا  ادیفر-

 کنم. «تو می  یرا فدا

از   شیکرد. گفت: »درست است. پادشاه ب  ییمیز بلند شد و مرا به سمت مبل راهنما  یاز رو  ریوز -

  ی او گفتم که بده   به  ، یدانام. می گرفته   ونی از او دو میل  یبه من اعتماد دارد. به تازگ   یگریهر زمان د 

  د یو خواه   دیاز آن را به تو بدهم. به اصول من باور داشته باش  یم یخواهم ندارم و او هم باور کرد. می

باال می  . دایستاده یا  ت یی موفقکه در قله  دید آنقدر  را  را    ردستانتانیز   دینتوان  گریبرم که دمن شما 

 «  . یحال غالم من باش نیو در ع   گرانیکنم که بت دآرزو می  . دینیبب

که مست بود، او   یهای من گذاشت. در حاللب   ی نش را روکرد، لبامی  یکه با واژن من باز ی در حال و

)یکی از خدمتکارانم(    ری گرفتن الو  یرا امضا کند. من برا  ریپدر الو   یگریی دسترا مجبور کردم تا نامه

 ی کم   نکهی داد. بعد از ارا پس می  نکاریتقاص ا   دیشد. حاال باپدرش مانع می   یکرده بودم ول   یادیتالش ز 

  . دیخواب  یخودش، کم  یروین  یابیباز یبرا ریوز  جنابم، یکرد یزبا

  ی اشیع  یکه برا   یآماده شده بود. سه دختر  زیشد. همه چ  داریسنت فوند ساعت پنج عصر از خواب ب

 شده بودند.  ده یصومعه دزد کیبودند. هر سه از  ستاده یشوند سمت راست من ا  یقرار بود قربان

را    یهر مرد  ش، واقعاًی بایی زهای بلوند او و چهره بود: شانزده سال داشت. مو  زینفر لوئ   نیاول  نام

 کرد.  می  وانهید

او به قدر  یدوم توانست با  بود که می  بای ز  یهلن نام داشت: پانزده ساله، الغرو قد بلند. چشمان 

 را از راه به در کند.  یها هر مردآن

 سومی فولوی نام داشت. شانزده ساله و جذاب.  

ا  در نفر آن خانواده   نی کنار هلن،  بودند. هر سه  و مادر که ی بدبخت نشسته  پدر  بودند.  برهنه  ها 

ها نشسته آن   نیب  یها، جول شده بودند و دختر آن   ه ری هم خ  فتد، بهیب   یدانستند قرار است چه اتفاقمی
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هم از    ر یزنج   کی به آن متصل شده بود.    ریزنج   ک ی را سوراخ کرده بودند و    ی جولی  نه ی بود. نوک س

به آن وصل کنند.   ریزنج   ک یآمده بود. داخل رحمش را سوراخ کرده بودند تا    رون یداخل واژن مادرش ب

بود.    سیکلرران   بودند و یک زنجیر به آن وصل  به دست مانند    ریدلکور هم شمشهم سوراخ کرده 

 بود.  ستاده یآنجا ا نیاطیش

 بودند:  ستاده ی ی بدبخت، چهار خدمتکار من اخانواده   نیکنار ا در

 بود.  یلیها بود. اسمش دو دو ساله بود و واقعاً ماننده فرشته   ستیب یاول 

  . یگوشت  وساله   ستی لمه بود: بامونت یدوم نام

  شه یهم   دیهایی بود که دوست داراو از آن چهره   کیی رمانتنوزده ساله بود. او بلوند بود. چهره   ریپالم

   . دینیبب انیگر

قرار داشتند    ینفر مرد عضالن   ره، دویدا  نیالعاده داشت. در انتهای افوق   یهفده ساله بود. بدن   نیزیبل

  . دندیبوسرا می  گریکدیکه مدام 

.«  نجایا   دیاوریگناهکاران را ب  . یتو واقعاً هنرمند   تی ژول  یفوند با بازکردن چشمانش گفت: »ا  سنت-

حال مقعد    نی لمه را مجبور کرد تا آلتش را بخورد. در هما مونت  . نمی به من دستور داد که کنارش بنش

  . دیمالرا می   ریپالم

 خانواده را جلو برد.   دلکور

من از ملکه دستور دارم که فوراً شما   د، ویهست  یم یعظ  اتیگفت: »شما هر سه متهم به جنا  ریوز -

 را به قتل برسانم. « 

همانطور    -  میگناه هستام بی ناعادالنه است. من و خانواده   یحکم   نیچن  ریپاسخ داد: »خ  سیکلر-

ا   یا   یدانکه خودت خوب می  با هر  مرحله سنت   ن یبدبخت! )در  بود و  فوند کامالً مست شهوت شده 

  د یبه ما مظنون است، با  یاگر کس  . میگناهیکه ما ب  یدانله، خودت میتوانست ارضا شود. ( بمی   یزیچ

 « . میبرخورد کند و اجازه دهد ما از خودمان دفاع کن عادالنه
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را   ری« و جالد با تمام قدرت زنج   . یرا بکش  ریزنج   یتوان می   یگفت: »دلکور، اگر دوست دار  ریوز -

 پاره شد.   زیران و رحم آن دو نفر ندختر کنده شد. ی نه ینوک س بی ترت  نیو به ا دیکش

  د؟ خودتان یگویو حاال از قانون سخن می   د ایپا گذاشته  ری سنت فوند گفت: »شما قانون را ز  سپس-

 « . دیمردن آماده کن یرا برا

مرا قضاوت  ندگانیآ . یفاحشه هست کی یظالم و گدا کیی با افتخار پاسخ داد: »تو برده  سیکلر-

 خواهند کرد. « 

« ابتدا به    . ایکند: »بآلتش بزرگ شده بود. او به من اشاره می   . زدیخ  یسنت فوند با خشم برم  نجایا

ی نه یس   یضربه زد. سپس آلتش را رو   سیبه صورت کلر  یچند بار  ریصورت او تف انداخت و بعد با زنج 

به خود زحمت    یکم  ؟ پسیندار   رتی مگر غحال مهم است.    ؟ زمانیگوی»چه می   . دیمالمی   ی جول  ی خون

 «ها کن! بده و دخترت را از دست من ر 

 « . یکردسگ فرار می  م، مثلشدآزاد می  »ترسو، اگر-

 تو در دستان من است. «  ی زندگ . یآزاد شو ستیبا توست. اما تو قرار ن »حق-

 «  . یمن هست ونیات را مدی ی مقام و زندگهمه  »تو-

  ی « و شروع کرد به جلق زدن. ول  . یبه من کمک نکن   یتوانست می   . یگفت: »مقصر خودت هست  ریوز

  نی به دلکور گفت: »ا  نیهم   ینداشت برا  ده یاز من کمک خواست. فا  نیهم  یآلتش شل شده بود برا

خواهم  دو زن بدبخت گفت: »می   نی اش جدا کن؛ او را به ستون ببند. « سپس خطاب به امرد را از خانواده 

 است. « شینما  نیا  یهم تماشاچ  سیکنم. کلر یباز مابا ش

 او را به ستون بست.  دلکور

 خونش لذت ببرم. « ختنیخواهم از ر کشم. میبه دلکور گفت: »من خودم او را می  زری و جناب-
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آلت او را    یرفت و کم  سیکرد. به سمت کلر  بی وحشت و هوس را با هم ترک  شهیسپس مثل هم  و

به سمت زنان بدبخت    قهیخورد. بعد از پنج دقخورد. دلکور که شق کرده بود، آلت سنت فوند را می

 حرکت کرد. 

  م ایشد، گفتند: »آه، پروردگار من! ما چه کرده می  کی ها نزدهمانطور که به آن   چاره یموجودات ب  آن-

 م؟ « ی هست ایانهیرفتار وحش نیکه مستحق چن

مرد. مرگ ما را از   می خواه  یزد: »همسرم، شجاعت داشته باش. به زود   ادیشوهر بخت برگشته فر-

 «  . دیرا خواهد بلع هاوال ی ه نیروح ا  ، ظالمان نجات خواهد داد. بعد از مرگ، ندامت نیدست ا 

 شناسم. « به نام ندامت نمی  یزیفوند با خنده گفت: »ندامت؟ من چ سنت-

 بردند.   ریرا به نزد وز سیهمسر کلر ابتدا

  زم، امروزی عز  یعمو   ؟ دختریکه چقدر در برابر من مقاومت کرد  دیآمی  ادت یفاحشه.    ی»ا  :گفت-

 کنم. «تو را ادب می 

انداخت  کرده بود. با تمام قدرت او را گرفت و آلتش را وارد واژن او کرد. به تمام بدنش چنگ می  شق

به کمرم بستم و بالفاصله آن   لدوید   کیدم، یشد. من که فرصت را مناسب د یکه بدنش خون   ی به طور

 ی وحشتناک بودند.  منظره  نیو دخترش، شاهد ا سیکردم. کلر ریرا وارد مقعد جناب وز

خواهم. « را هل داد و گفت: »آه، مرا خسته کرد. دخترش را می   سیکلر  قه، مادام یاز چند دق  بعد-

مقاومت    یخواهم ول دانستند که من تو را می»پدر و مادرت می  :دگویکند و میسپس به دختر نگاه می

 « . یحاال مال من یکردند. ولمی

می  سپس دستور  دلکور  کلربه  تا  حا  سیدهد  کند.  خم  کلررا  مقعد  د  سیال  قابل  بود.   دنیکامالً 

کنار او خم کرد. باسن هر دو در کنار هم قرار داشت. سنت فوند دختر را گرفت و او را   زیهمسرش را ن

  ی و بزند. سپس به دلکور دستور داد تا پدر و مادرش را جل  سیمجبور کرد تا مقعد پدر و مادرش را ل

کرد. اشک از چشمان هر سه نفر    یلتش را وارد مقعد جولفوند آ  قهیبعد از چند دق  . دیچشمان او بگا

 شده بود.  یجار
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طناب را دور گردنش    دگویمبل بگذارند. به دلکور می  یرا رو  سیدهد تا کلربعد دستور می   یکم

بزند   سیکند تا واژن مادرش را لرا مجبور می  یکرد، آنقدر بکش تا خفه شود. جول  یو اگر حرکت  ندازیب

آلتش مدفوع    یتا رو   دگوی می   یاز مردان عضالن   ی کیکند. سپس به  حال او را از مقعد می   نی و در هم

کار   ن یخورد و ا لمه حالش به هم می امونت  یبزن ول   سیکه آلتم را ل   دگویلمه می ابه مونت  ن یکنند. بعد از ا 

 دهد تا صد ضربه شالق به او بزند. سنت فوند به دلکور دستور می  نیهم یبرا ، دهدرا انجام نمی 

ا   لمه امونت از  به    که  ن یبعد  شالق خورد و حساب کار دستش آمد، آلت فوند را خورد. فوند دوباره 

کند. از فرو می   یرا به واژن جول   فشیلت من مدفوع کن. سپس آلت کثآ  یرو   دگویخدمتکار مرد می

  ر رود. به دلکومی   سیبه سراغ واژن مادام کلر  تکند و در نهایآورد و وارد مقعد پدرش می آنجا در می

بعد خودش شالق را به دست    یوارد کند. کم  سی های کلرضه ی دهد تا صد ضربه شالق به بدستور می 

شد و دخترش را مجبور کرد   ی بدنش خون یزد. همه جا سیضربه به بدن کلر  صدی از س شیو ب  ردیگمی

  نهی و س  نضربه با شالق به واژ   صدیرفت و س   سیبزند. به سراغ مادام کلر  سیهای بدن پدرش را ل تا خون 

 و شکم او زد.  

زند.  ضربه می   یو با آن صد بار به جول  ردیگشالق خاردار به دست می  کیکند.  را عوض می   شالق

سنت فوند با شالق   . میدرا از دو طرف باز کر  شیو پا  میبدنش پاره شد. سپس مادر او را گرفت یهمه جا

، زدمی که شالق    یاو کنده شد. در حال   سیتور یتوان گفت کلخاردار صد ضربه به واژن او وارد کرد. می 

انجام دهد.   یتوانست کارنمی   یکف کرده بود ول   اد، دهانشیاز خشم ز  سیزدم. کلراو جلق می   ی من برا

خودش هم او را از    . دیدهد تا او را از مقعد بگاکند و به دلکور دستور میرا بلند می  یسنت فوند جول

 شناخت.  نمی  پاکند. سنت فوند سر از  ادرار می یواژن جول  داخل ، یق یکند. بعد از دقاواژن می 

وز- کلر  ریجناب  هم  سیبه  »اگر  جلو  نیگفت:  کنهمه   یحاال  سکس  دخترت  با  ما    آزادش  ، یی 

 کنم.«می

 ؟ « ی صد بار با او سکس کن ستیکشته شود، بهتر ن نکهیا یگفتم: »به نظرت به جا سیکلر به-

 «  . دیزد: »او را بکش ادیفر-
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 «  . دیریمی شما میفوند گفت: »احمق. در هر حال همه  سنت-

را مجبور کردند تا آلتش را وارد    سیواژن دختر را باز کرد و دو خدمتکار همراه با جالد، کلر  سپس

  س یبود خ  ده یاو دراز کش  ر یکه صورت دخترش که ز  ختیآنقدر اشک ر   سی واژن دخترش بکند. کلر 

  وانه یسنت فوند د   . ندیصورت دخترش بر  یشد. در همان حال، سنت فوند مادرش را مجبور کرد تا رو 

که   یآرام شد، دستور داد تا سه دختر  یکم  نکهیبعد از ا  . دیدوکف کرد و دور اتاق می   بود، دهانششده  

  ن یسه تا بهتر  نیکرد که اها ور رفت و اعتراف  ربع با آن  کی  یبرا  . ندیایبشوند، به آنجا ب  یقرار بود قربان

 ام. کرده  دایاند که تا به حال پبوده  یدختران

ها به آلت او سجده کنند  ی آن دهد تا همهکند و دستور میمی   یچهار خدمتکار زن را بررس  سپس

را مجبور کرد تا به سوراخ مقعدش سجده کنند و بعد   ن، همهی بزنند. بعد از ا  سیآلتش را ل یکی  یک یو 

 بزنند.  سین را لآ یک ی  یکی

دلکور با    . میکند و ما پدر و مادرش را کنار او نگه داشته بود را از مقعد می   یمراسم، جول   نی از ا  بعد

ا  ریشمش کلر  ستاده یآنجا  مادام  به  می  سیبود.  خون دستور  واژن  تا  جلو  نشیدهد  جول   یرا    ی دهان 

 ستاده یا  جاهم آن  سیزد؛ کلرمی   سیشد، واژن مادرش را لمی   ده ییکه از مقعد گا  یدر حال  یذارد. جولبگ

سرانجام افتاد، مانند گل   یجول  یبایرا قطع کرد. سر ز  یی سنت فوند، دلکور گردن جولبود و با اشاره 

ی  زد و خون از گردن قطع شده شود. سنت فوند همچنان تلمبه می باد می  میتسل  تکه در نهای  یسرخ

را به جنون    دو همسرش، سنت فون  س یکلر  ادیو فر  غ یج  ی صدا  . ختیشکم و واژن مادرش ر   یرو   ، یجول 

 رسانده بود. 

که گردنش قطع شد،    ی زمان  . ستین  نی تر از الذت بخش  زیچ  چ یزد: »آه...آه...ه  ادیفوند فر   سنت-

دختر عموی عزیزم حاال نوبت توست    . انگیز است... چقدر شهوت   نیتر شد و اعضالت مقعدش منقبض 

 « که چنین لذتی را برای من فراهم کنی. 

  دلکورافتد. البته اینبار به  کند و بعد از پانزده دقیقه، گردن او نیز میدوباره آلتش را وارد مقعد او می

 زجر بیشتری کشید.  سیکلرام آرام گردن او را قطع کند برای همین مادام دستور داد تا آر
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از مقعد می  ری است. جناب وز  سیحاال نوبت کلر را    ی کی شدند.    کیخدمتکاران نزد  ریسا  . دیگااو 

مقعدش را. همه مشغول بودند. سنت   یگریرا و د  شی هاشانه   یکیزد،  می  سی های سن فوند را لنه یس

شده بود؛ از دهانش کف    وانه ی امبران؛ دیفحش داد؛ به خدا به پ  زیهمه چ  ؛ بهیفوند شروع کرد به فحاش 

بعد،    هیخواست ارضا شود، دلکور گردن او را زد و چند ثانای که می و درست در لحظه   ختیرون میر یب

 کرد.   یجسد خال نیفوند آب خودش را در مقعد ا

  ن یهم   یکرد و براخودش را آماده می  یهای بعدریزی خون   یبرا  دیاستراحت کرد. با  یفوند کم  سنت

 بردم.   یرا به اتاق کنار شخدمتیمن هفت زن و دو پ 

بود.    زیآنجا همه چ  . می شکنجه گاه بود رفت  کیکه در واقع    نی رزمیی ما به زساعت، همه   ک یبعد از  

با پارچه  یانواع شالق و چاقو و اره و...همه جا با نور شمع    ده یپوش  اه یی ساتاق  شده بود. آنجا فقط 

بترسند. سنت فوند سر    شتریها بی افتاده بود تا قربان  نی زم  یی انسان روجمجمه  نیروشن بود. چند 

 ها قرار داد. را در کنار آن ریاخ یسه قربان

 نجا یها ای آنو گفت: »چقدر خوب است که همه دیکش یآه دیها را بوسی آنهمه  نکهیبعد از ا  او-

 کند. «مرا خوشحال می یهای الهباسن  نی اند. اجمع شده 

  ی قربان  دیبود که با   ینی چرخ استخوان خرد کن، ماش  نی افتاد. ا  یعاد   ری چرخ غ  ک ینگاهش به    ناگهان

خودش    یرو   یک ی  نیغلتک ا   یشد، ول رد می   یقربان  یغلتک بزرگ از رو   کیو    دیدادآن قرار می   یرا رو 

سر    ه کشد تا غلتک از نوک پا بکه طول می   یم، زمانینگه دار   نیی میخ داشت. اگر سرعت غلتک را پا 

را ساخته بود، دلکور بود و سنت فوند که به خاطر    نی ماش  نیکه ا  یبرسد، حدود ده ساعت است. کس

د  ن یا تنها  شد  وانهی دستگاه  بعد،  به  زمان  آن  از  داد.  پاداش  آن  مخترع  به  فرانک  هزار  پنجاه  بود،  ه 

نگاه کرد    یکمببرد.    نیدستگاه از ب  نیرا با ا  گانفرشت  نیاز ا   کیبود که کدام    نیفوند ا   یی ذهنمشغله

 چشم او را گرفته است.   یفولو یعنیسه نفر  نیا   نیباتر ی و معلوم شد که ز

  ی فولو  دیزد، به من اعالم کرد که با  سیها را لی دخترواژن و مقعد همه   قهی چند دق  یبرا  نکهیاز ا  بعد

  . میکن یدستگاه قربان نی را با ا



180 
 

  ی ک یی ما دستور داد تا  و به همه   دیدراز کش  ن یزم  یشروع شود، او رو   ی مراسم اصل  نکهیقبل از ا

  ی رو  یاز مدفوع پنهان شده بود که دستور داد همگ  یکوه   ر یسر او ز  . میداخل دهانش مدفوع کن  ی کی

  ده یکشآنجا را به گند    نی ای شد. مخلوط ادرار و مدفوع، زمچه منظره   دیداننمی   . میصورت او ادرار کن

زدم. بعد او جلق می   یحال من برا  نیی زنان شالق بزند و در همدهد تا به همه بود. به دلکور دستور می 

کرد و سپس از جلو  ها میوارد مقعد آن   یکی  یکی ر را به صف کرد. آلتش را  ها، هر هفت دخت از شالق 

 رد یگرا پشت سر هم انجام داد. سپس خودش شالق به دست می   نکاریا   رده دو  یکرد. براوارد واژن می 

فرو کند. سپس    انکه آلتش را به دهان دختر  دگویزند. به دلکور می ضربه می  ستیو به هر کدام از ما دو

ها چه گفت و چه  که او به آن  میدانها صحبت کرد. ما نمی ی از قربان  ک یبا هر    یقیدقا   یسنت فوند برا

ها را از  او آن   ادیبه احتمال ز   . می ها سؤال کنها را بازگرداندند از آن آن   یوقت   می جرأت نکرد   یکرد. ما حت

  ر یکردند. دلکور به من گفت که وز می   هیها گری آن ه کرده است، چرا که همه الوقوع خود آگا  ب یمرگ قر

که    یزجر بکشند. او در حال   هان یاز ا   شتریها بیکند چرا که دوست دارد قربانها میکار   نی معموالً از ا

  با هم مشورت   دییایخوب، ب  اریو دهانش از شهوت کف کرده بود، گفت: »بس  دیمالدستانش را به هم می 

آن  . میکن دهچگونه  شکنجه  مرگ  حد  سر  تا  را  عذابیها  باآن   م؟  می  دیها  باشد،  د، یفهمترسناک 

  ی گریاز د   سپ  ی کی  دیبا  چاره یهای بخوک   نی ا  . ندازیدلکور، پسرم، عقلت را به کار ب  . فی توص  رقابلیغ

 های جهنم را تحمل کنند. « ترین شکنجه دردناک 

 است.  ختهیاز همه او را برانگ  شتریداد. واضح است که او ب یای گرم به فولواو بوسه   نیبعد از ا  و

ا  او- تو مطمئناً صحنه  یدختر رو   نی ادامه داد: »دلکور،  را رقم خواهد زد.    یی جالب چرخ باشکوه 

 مثل اوست. « یها مناسب باسن کسخ یم نیمخصوصا که ا

او را کند و قورت داد. سپس  ی  نه یرا گاز گرفت. با دندان نوک س   یبدن فولو  یبا دندان چند جا   سپس

  ر ی او را پاره کرد. پالم  یگوشت ران و پهلو   شیهاآلتش را وارد مقعد او کرد. بعد با ناخن  قه یچند دق  یبرا

س  را نوک  کرد.  قربانی  نه ی احضار  دختر  هر سه  بعد  و  کند  را  کرد.    یاو  دور خودش جمع  از    یک یرا 

او جلق  یمدت برا  ن یها را سوزاند. من در تمام او بعد با آهن داغ زخم آن دی های هر سه نفر را بر نه یس
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آتش کباب   ی و رو  دیکش  خ یدختران را به سی  نهی زدم. به دلکور دستور داد تا مرا از مقعد بکند. سمی

 ها استفراغ کردند. ی آن خودشان را بخورند. همهی نه یکرد و دختران را مجبور کرد تا س

به دست می  به همه صد ضربه می  ردیگدوباره شالق  فرو  را شهوت بچه  ادیزند.  فوند  تر ی ها سنت 

اولمی رو  زی لوئ  یقربان  نی کرد.  را  او  فوند  بلند  یبود. سنت  ح  یمیز  در  و  واژن    یالبست  از  را  او  که 

تکه ییگامی با چاقو مید،  آرام  آرام  را  او  لشکنجه   نیا   . دیبرهای گوشت  ابتد  1ینگچ یی  گوشت    ابود. 

های او را کند. دماغ و گونه   نیها. بعد از اسپس گوشت دست چپ. بعد گوشت پا   . دیدست راست او را بر

های  استخوان   . دیپاره کرد. گوشت شکمش را بر  زی را ن  گرشیدی  نه ی از چشمانش را در آورد و س  یکی

کار او را تمام    اارضا شد، به دلکور دستور داد ت  نکهیزده بود. سنت فوند به محض ارون یب  چاره یدختر ب

   . دیاز مغز او به صورت سنت فوند پاش یادیگرز بزرگ سر او را له کرد. بخش ز کی کند. دلکور با 

حال   نوبت در  شد.  برا  یهلن  من  می   یکه  جلق  پااو  و  دست  پ  یزدم،  آنقدر  را  ا  چاندیاو    نکهی تا 

ی چشم او کرد. سپس  از چشمان او را در آورد و آلتش را وارد حدقه   ی کیخرد شد.    شیهااستخوان 

  . ردیتا بم چاندیگردنش را پ

در انتظارش است. سنت    یمانده بود. جسد دوستانش به او فهماند که چه سرنوشت  یجذاب باق  یفولو 

 کند. فوند به چرخ اشاره می 

 ام. «تو نگه داشته  یرا برا  زیچ  نی»آنجا را نگاه کن. بهتر :گفت-

 
  ت یتا زمان ممنوع  یالدیم  900سال    یبود که از حوال  نیروش شکنجه و اعدام در چ   کی مثله کردن آهسته    ای  ینگچیل  . 1

دوره   کی  یچاقو و ط  کیبا استفاده از    یمختلف بدن قربان  یها روش اعدام، قسمت  ن ی. در اشدیاستفاده م  190۵آن در سال  
.  شدیو … استفاده م  یکشتار دسته جمع  ن،یکشتن والد  انت،یمانند خ  یاژهیجرائم و  یبرا  ینگچی. . لشدیم  دهیبر  ینزما

از پادشاهان از    ی. برخکردندیهم استفاده م  یجرائم جزئ  یاوقات برا   یترساندن مردم و گاه  یروش برا  نیپادشاهان از ا
 کیکه قرار بود اعدام شود را در    ی روش، ابتدا شخص  نی. در اکردندیم  هکشتن خانواده دشمنان خود استفاد  یروش برا  نیا

کار  نیانجام ا اتیکه جزئ شدی م دهی. سپس گوشت بدن او در چند مرحله بربستندیم یتنه چوب  کیبه  ین معموالً عموممکا
. بدست آوردن گرفتهیصورت م  یمختلف  یهاکار به روش  نیگفت ا  توانیم  نیاست و بنابرامشخص نشده  نیچ  نیدر قوان

کردن قلب با چاقو انجام    یزخم  ایسر    دنیبر  ها،نهیها، سها، پادست  دنیکار با بر  نیکار سخت است اما معموالً ا  نیا  اتیجزئ
جالد دلرحم    ایبود    تیاهمشود. اگر جرم کم  یتا مانع غش کردن قربان  شدیاستفاده م  اکیاز تر  یدر موارد  نی. همچنگرفتیم

  ی نگچی. لرفتیمثله کردن جسد بکار م  یفقط برا  یبعد  یهااعث مرگ گردد و برشتا ب  شدیم   جادیبرش در گلو ا  نیولبود، ا
مترجم )بعد از کشته شدن فرد استفاده شود.  رینوع تحق  کیبه عنوان    نیهمچن  ایفرد زنده    کیشکنجه و اعدام    یبرا  توانستیم

 (فارسی
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چرخ بستند و غلتک شروع به حرکت کرد.   یاو را رو  یول  دیکشمی  غیبدبخت با تمام وجود ج  دختر

شکنجه   نیداد که واقعاً ااو نشان می  هایادیرفت. فراو را له کرد و آرام آرام جلو می  یکف پاغلتک ابتدا  

کرد. را از مقعد می   ز، اویاز خدمتکاران مرد ن   یک یو    دییگاحال فوند دلکور را می   نیدردناک است. در هم

بزند.   غیتوانست جنمی   گرید  یول  . دیکشدختر بدبخت هنوز نفس می  یبود ول  ده یغلتک به کمر او رس

که خون او به   یشدند و در حال  یبدن فولو   کیرا فراخواند و آلتش را وارد مقعد او کرد. نزد  ریفوند پالم

زدند. مانند می   قارضا شود دو خدمتکار مرد به او شال  نکه یا   یارضا شد. برا   د، فوند یپاشها میبدن آن 

 ها ارضا شد. هوانید

درست    نیا  ایکه آ  دیاز من پرس   ریشد، وز  داریاز خواب ب  یبه خواب رفت. وقت  ادیز  یبه خاطر خستگ

  ی شود برا بدهم، خوشحال می   یدانستم که اگر پاسخ مثبت مرد جهان است؟ می   نی که او بدتر  ستین

 پاسخ مثبت دادم و او لبخند زد.  نیهم

 « . دی کنمرا شرمنده می »شما-

 «  . ستین نطوری»من؟ ا-

  ر ی تقص  ایعمل کنم؟ آ  نیاز ا  ریتوانم غ»می  دیکش  ازه یی من« خماست. آه فرشته  نطوری هم  »چرا-

به او خدمت    د یای به من داده است و باذائقه   ن یچن  عت یخشن و سنگدل هستم؟ طب   نقدریمن است که ا

ببر و تمام   نیکن، نابود کن، از ب  رانیرا و   زیهمه چ  . یخدمت کن  عتیبه طب  دی با   زین  ت، توی ژول  یکنم. ا

شما سجده   ی جلو  نیهم  یدانند و برا می   ی ها، خشم شما را الهخودت له کن. انسان   ی پا  ر یجهان را ز

که   یهرکار  نگونهیا  . دیکند. پس بشر را از خودتان بترسانخواهند کرد. ترس است که بشر را بنده می

 ماند. « دیخواه  یمردم باق یتوده  یخدا  هشید، همیانجام ده

ژول  بدون ه   تی»آه  به تمام هوس   خودت  ، یترس  چ ی من،  پل   فیهای کثرا غرق شرارت کن.   دتیو 

کند.  تو مرا شاد می   یبند و بارباش. بی   تیهابه دنبال خواسته   شهیکن. هم  یخودت بها بده و همه را عمل

  دا یکه در پ  دهدمی   یثبات و متزلزل است، برکت خود را فقط به کسانبی   زی چ  کی که ذاتاً    یخوشبخت 

خودشان نگه   یباشند که آن را برا  ی و آنقدر قو  رند یآن را بگ  ع یکردن آن ذکاوت به خرج دهند، سر

که  ینهفته است و تنها راه  لشیکه تمام سعادت انسان در تخ  دیغافل نشو ت یواقع  نیدارند. هرگز از ا
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توجه نشان دهد. خوش    التی تخ   نی ی ااست که به همه  نی رساند، ا  یانسان را به خوشبخت   کی توان  می

انسان، کسشانس ب  یترین  برا  نی شتریاست که  را  اختهوس   یارضا  یامکانات  دارد.    اریهای خود در 

ی خود از آن شماست پس همه را به سلطه  د، همهی نیبکه اطراف خود می   یدختران، مردان و فرزندان 

  ی ع یکند، طبمی   ختهیچرا که هر چه لذت بخش است، هر چه شما را برانگ  دینترس  زی چ  چ یو از ه  د یآوردر

با اق  دیاست.  در  را  کن  فیکث   انوسیخودتان  غرق  ناپسندترترینف یکث  دیبگذار  . دیرذالت   ن، شرم ی ، 

ترین اعمال ی مذهب  ریترین و غی رقانون ین، غی زتری انگ  ، نفرتتریننانهی، بدبترین تکارانه ین، جنا یآورتر 

 کند. « شه یدر اعماق وجود شما ر

تنها ترس من    میمتأثر شدم و به خودم جرات دادم تا به او بگو  قاً یخاطر سخنان سنت فوند عم  به

   . دیبه من محبت نکن گریاست که شما د  نیا

بردم. می  نیها قبل تو را از بتو بودم، مطمئن باش که مدتاگر من عاشق    تی به من پاسخ داد: »ژول  او-

تواند  زن نمی   کیشود. لطف و محبت  کننده میخسته  تباشد، در نهای  بایزن ز  کیهر چقدر هم که  

طوالن کساناثر   یمدت  باشد.  می   یگذار  زنان  عاشق  اولکه  با  می   نی شوند،  متنفر  او  از    . ندشوسکس، 

که وجود دارد شهوت است و به    یزیبه نام عشق وجود ندارد؛ تنها چ  یزیام چگفتهها  همانطور که بار 

 یهاشود. انسان خارج شود، آن حس عاشقانه هم با آن خارج می   ریاز ک  دی آب سف   نی ا  نکهیمحض ا

  ی گذارد و برا زن، به تمام اصول من احترام می   کی که    یفهمند. اما زمانموضوع مهم را نمی   نی احمق ا

مطمئن باش    . می دار  یکسانیی  داشته باشد. من و تو ذائقه   یترس  دیکند، نباها تالش می دن آنارضا ش

های من که به لذت  یپس تا زمان  . یکه مقصر است، خودت هست  یها کردم، تنها کستو را ر   یکه اگر روز

و   یهای من سجده کندر برابر اصول و لذت  شتری به قلبت راه نده. هرچه ب  یترس  چ یه  ، یخدمت کن

 دانم. «باالتر می  هیباش که تو را از بق مطمئن ، یهای من بخزیی دا یش یمانند مار جلو

خواهم   می ی جهان را به من بدهند، مطمئن باش که آن را به تو تسلمن، اگر همه یموال یگفتم: »ا-

 کرد. «

 کرد.  فیتعر  اریسنت فوند از دلکور بس  . می د صحبت کر یدر مورد مسائل جزئ یکم نیاز ا  بعد
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او را انتخاب   نکهیاست. از ا  رومندیاو جوان و ن  نی است، عالوه بر ا  ییدایگفت: »او سرشار از ش  ریوز -

 ت؟ « یژول م، نهیهم هست هیبرم که ما شبمی  ینکته پ  نیبه ا یکرد

  . گذارداعصاب من می   یرو  یوحشتناک  ر یها تأثاز آن همجنسباز   یکیادامه داد: »به هر حال،    ر یوز

 بار مرا ارضا کرد. « نیکه آخر مگویرا می  یآن بلوند

 است؟ «  ریپالم   »منظورتان-

 ؟ « ی کرد شیدا یخودش است...چگونه پ ی»آر-

ها معصوم کردم. مانند بچه  دایکرد، تازه هجده ساله شده بود که او را پکار می  یاطیخ   کیدر    »او-

  ی زندگ  رشیی پداشته است. با خاله  یی با اصل و نسبحال خانواده   نیبا ا  ی است ول   میت ی  ریبود. پالم

 کرد. «می

 ؟ « یرا دوست دار  ت، اوی »ژول-

 شهواتم هستم. «  رویرا دوست ندارم. من فقط پ یزی چ چ یفوند، من ه »سنت-

خواهم. پول  شده است...او را می   ده یهای ما آفرارضا شهوت   یمطمئناً برا  بایموجود ز   نیافزود: »ا   او-

 دهم. « به تو می  یخوب

را به سمت پالم   سنت اتاق برد. جلسه  ریفوند بالفاصله خودش  به  با خودش  را  او  ی پرتاب کرد و 

طاق  یطوالن فرسا و  می   یی ت  فربود.  بشنوم.    ریپالم  هایاد یتوانستم  آن   ک یرا  تا  گذشت  ها ساعت 

 داد که اصالً به او خوش نگذشته است.  نشان می ریبدن پالم یو خون رو  یبرگشتند. آثار کبود

تا ساعت پنج عصر امروز به   دیشده با  ده یهای برکه آن سر  میبگو  دیت، بای سنت فوند گفت: »ژول-

دختر سرگرم کنم. حداقل    نیخودم را با ا   دیتوانم آنطور که باداده شوند. متأسفانه نمی   لیملکه تحو 

من   یبرا یاز سه قربان یک ی پس فردا، او را به عنوان  یمهمان یمن است: برا  شنهاد یپ  نیامروز نه. پس ا 

در   . ندیتا نتواند بش  دیو نه آب. او را به ستون ببند  دیاو بدهنه غذا به    . دیکن  یفعال او را زندان   . دیاوریب
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  د یبدان  یز یچ  نباره یدوست ندارم فعال در ا  . دیکه اآلن در اتاق با او انجام دادم، سؤال نپرس  ییهامورد کار

 «  . روددهم. پس فعال بددو برابر پول می  ریپالم نی ا  یمن برا یول

 در آن بود( همراه او رفت و من به شدت آشفته شدم. ای در دست داشت )سه سر که جعبه  دلکور

  م یآدمخوار تسل  نیرا به ا  بای دختر ز  نی مجبور بودم ا  نکه یداشتم. از ا   ریبه پالم   ی ادیی زعالقه   من

  ی باره با او صحبت کنم برا   نیجرات نکردم در ا   یکنم؟ حت   یتوانم نافرمانمی  ایکنم، متنفر بودم. اما آ

 چال بردم.   اه یرا به س  ریپالم نیهم

فکر کردم    نی ناگهان فکرم مشغول شد. ابتدا به ا   یچال انداختم ول  اه ینبود که او را به س  یادیز  مدت

کنجکاو شدم تا بفهمم که   نیدختر را نجات دهم چرا که هنوز از او خسته نشده بودم. همچن  نیکه ا

 به آنجا آمد.   لی وخواستم از او سؤال کنم که مادام دو کلرمی  نیهم یا او چه کرد. براب ییفوند در تنها

وز  چند قبل،  د   ر یروز  و می   ده ی را  وزبود  ا  ریدانست که  ی به آن خانه   نیهم  ی برا  . دیآمی   نجایبه 

در آغوش    یدوستم را به گرم  . میاوپرا شرکت کن  شی نما  کیآمد تا از من درخواست کند که در    ییروستا 

ام، داشته   یخوب   شرفتیپ  تی در انجام جنا  دیاو گفتم. او که فهم  ی را برا  شبی ی اتفاقات د گرفتم. همه

 به من هشدار داد.  لیبا او صحبت کردم، کلرو ری در مورد پالم یگفت. اما وقت  کیبه من تبر 

»ژول- مراقبیگفت:  ه  ت،  به  نبا  چ یباش.  فر  دیعنوان  وز  بیفکر  جناب  برسد.    ریدادن  ذهنت  به 

ا به  تو  نبا  نی سرنوشت  است.  وابسته  او دخالت کن  دیمرد  واقعاًی در کار  هرزه    کی  یبرا  یخواه می   ؛ 

و   میگردبر می   سیبعد از ناهار به پار  . میناهار بخور  اینباش. حاال ب  ؟ احمقیخودت را نابود کن   یزندگ

 کند. «از ذهن تو دور می  را ستیافکار ناشا  نیا ش یباش که آن نما  طمئنم

که از روستا    یزمان  . می کالسکه بود   کیلمه در  او مونت   ریل، الوایمن، کلرو  . میاز ناهار حرکت کرد  بعد

  ن ی ا  نکهیی ما به محض اخدمهی  ه یما را گرفتند. بق  یمرد ناشناس با تفنگ جلو  م، چهاری خارج شد

ترس    یمعنا  که  لیکلرو  . میما تنها ماند  نیهم  یتمام سرعت از آنجا فرار کردند. برا  دند، بایراهزنان را د

مستبدانه مورد خطاب قرار داد.   یرهبر گروه است، با لحن  دیرسرا که به نظر می  یدانست، کسرا نمی 

د  وقبل از ور   . میی ما دستور داد تا به سمت روستا برگردی کالسکه نداد. به راننده   یجواب  چ یآن مرد ه
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وارد   روستا،  تار جاده   کیبه  ن  می و مخروبه شد   کیی  از  بعد  به    می و  بزرگ قلعه   کیساعت  نسبتاً  ی 

 ی وقت   . میشو  اده یها پشت سر ما بسته شد. در کالسکه را باز کردند و از ما خواستند تا پدروازه   . می دیرس

بودم. همه به    ده یبود غش کنم چرا که واقعاً ترس  ک ید، نزدیمیلرز  میهاآمدم، زانو می  نیی از کالسکه پا

گرفت. به ما لبش را گاز می   ت یو از عصبان  ودبودند. سرش را باال نگه داشته ب  ده یترس  لی از کلرو  ریغ

نشسته بود و داشت    یرمردیاتاق بزرگ برد. در آنجا پ  کی ها ما را به  سرگروه آن  . دیگفت که شجاع باش

 دهند.   یدر تالش بودند تا او را دلدار بایز اریجوان بس یکرد. دو بانومی  هیگر

  ن یها، اها گفت: »خانمما را گرفته بودند، به اتاق آمدند و سرگروه آن  یکه جلو   یگریسه مرد د-

دو خانم    نی پدر اوست؛ ا  رمردیپ   نیهستند. ا   سیی کلرخانواده ی  هیاند، بقشده   جمع  نجایکه ا   یافراد

به   اند. و دخترش مفقود شده   س، همسریکلر  . میبرادران او هست   زی های همسر او هستند و ما نخواهر 

از    ریو بدتر از آن جناب وز   حضرتیباعث شده تا اعل  نی و هم  نی کامالً دروغ  یاند. اتهامات زده ها اتهامآن

برادرم است.    ونیخودش را مد  تیی موفقهمه   ریکه جناب وز   دیدانشوند. شما می  نیدست او خشمگ 

ها از آن   یخبر   چ یه  روزی د   زسه نفر که ا  نیرساند که ا  جهینت   نیما را به ا   میکه انجام داد  ییهاپرس و جو 

اند. شما مرده   ایهستند    ید، زندان یآن را ترک کرد امروز عصر    نی که شما هم  ییی روستا خانه   ست، درین

  . د یجواب سؤاالت ما را بده دیبا . میدانرا می   نیی اوست، ما ااز شما معشوقه   یکی  . دیارتباط دار  ریبا وز

اند، شما هم خودتان را مرده  هستند و اگر هم که مرده   یکجا زندان   دییبگو  ا ی  . دیفعال گروگان ما هست

 « . دی خب حاال نوبت شماست که پاسخ ده اریبس . دیبدان

است. البته    یرقانونیهای شما به تمام معنا غنظر من کار  ها، بهویگستاخ پاسخ داد: »مس  لی کلرو-

  ی از مسائل خصوص   -خدمتکار ما هستندها  آن ی  ه یبق-دو تا زن    ، احمقانه. به نظر شما  می بهتر است بگو

  جناب های  که ما از کار  دیممکن است؟ چگونه انتظار دار   یز یچ  نی اطالع دارند؟ چگونه چن  ری جناب وز

ما در    نکهیم؟ هم یداشته باش  یدر میان است، خبر   تیاعدام و محکوم  یکه پا  یخصوص وقت   ر، بهیوز

مگر جناب   . میداننمی   یزیدهد که ما چمی  نشان  م، ای سقف بوده   کی   ریز   ریچند روز گذشته با جناب وز

 م ی د، نداریگویکه می  یاز کس یاطالع چ یما ه انیما اعدام کند؟ آقا یرا جلو   یاحمق است که کس  ریوز

 « . دیها کنبهتر است که ما را ر نی بنابرا . مایده ی اسم او را هم نشن  یو حت
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از شما   گرید  یکیبه آن خانه رفت.  شیاز شما سه روز پ یک ی . میندار  یپاسخ داد: »ما با شما شوخ-

شما دو   نیوارد آن خانه شد. از ب سیی کلربود که خانواده  شی سه روز پ قاًیامروز ظهر به آنجا رفت. دق 

آزاد    مااز ش  کی  چ ید، هیکه به سؤاالت من پاسخ نده  یداند چه خبر است. تا زمانمی   یک ینفر قطعاً  

 شود. «نمی 

 را امتحان کنند.  یگریهای دشوند راه می  د، مجبوریگفتند که اگر جواب نده گریمرد د سه

با دشمنان بد برخورد کرد چرا    د ینبا  . دیدست به خشونت بزن   دیگفت: »آه پسرانم، حق ندار   رمردیپ-

و از او    سندیبنو  ریای به وزکه نامه  میخواه ها میخانم  نیما فقط از ا  . میشو مرتکب گناه می  نگونهیکه ا

نخواهد    یاچاره   باالخره کرد. او    میو خواهد آمد؛ ما از او سؤال خواه  . دیایخانه ب  ن یبخواهند که فوراً به ا 

رزد، دست، هر چند میل  نیرد، ا یاگر نپذ  رایپسر و دخترم کجا هستند: ز  دیبه ما بگو  نکهیداشت جز ا 

مردم فرانسه،   یظالمانه است. ا   یزیچ  نیچاقو در قلبش فرو کند...چن  کیکند تا  می   دایپ آن را    قدرت

 د یبا  . دیخود آگاه شو   میقدرت عظ  زکرد؟ وقت آن است که ا  دیخواه  امیوحشت ق  نی ا  هیعل  یچه زمان

اند، که شما را در اسارت نگه داشته  یتاجدار   تکارانیو در برابر آن جنا   دیریبا جسارت سرتان را باال بگ 

 ی از بردگ  ایگرفت؟ آ  دیداده است، پس خواه   هیبه شما هد  عتیرا، که طب  یآزاد  یچه زمان  . دیقد علم کن

 « . سندی ها نامه را بنو خانم  نیا دی دهب . دیاریو جوهر و کاغذ ب قلم…د؟  ایخسته نشده 

ها را به خودت جلب کن و نامه را به من  ها را سرگرم کن، توجه آن گفتم: »آن   لیلب به کلرو   ریز-

 بسپار. «

نامه شما   نیحامل ا  . دیی ایب  نجایفوراً به ا  دیرخ داده است و شما با  یبود: »اتفاق مهم  نینامه ا  متن-

 « . دیکند. عجله کنمی  ییرا راهنما

کردند، اجازه دادند تا آن را داخل پاک بگذارم.   یرسآن را بر  یکم  نکهیرا از من گرفتند. بعد از ا  نامه

  ی کمک   رویآن نوشته شده بود: »با ن  یداخل پاکت گذاشتم و رو  گر یتکه کاغذ د  کیع،  یسر  کتحر  کیبا  

از    یکیکردند و    رمهکه نوشتم به اجبار بود. « نامه را    ییهازیچ  . می شووگرنه ما کشته می  ایب  نجایبه ا

نامه با  اتاقبرادران  به  ما  آنجا رفت.  از  باال رفتدر طبقه   یرسان  ب  یک یو    میی  برادران  اتاق    رونیاز  از 

 داد. می ینگهبان
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 گفتم.  لیکرده بودم به کلرو مهی را که به نامه ضم م، آنچهی تنها ماند  نکهیبه محض ا

افراد ممکن    نی بشود، ا  نجای زور وارد ااگر بخواهد با    . ستین  ی کاف  نیرا تکان داد و گفت: »ا   سرش -

 م؟ « یزندانبان را اغوا کن ستیاست ما را بکشند. به نظرت بهتر ن

انتقام    یهستند. برا  یمشخص است که مردان شرأفتمند   . ستیدرست ن  نکاریپاسخ دادم: »نه ا  من-

درک   یرا به درست یخواه یرسد که من هنوز اصول آزاد به نظرم می ل، واقعاًیکنند. آه کلرومی یهرکار

  روز یپ  تدر نهای  لتیند، فضگویمی  شهیترسم که مانند آنچه مردم همترسم؛ میام. چرا که مینکرده 

 شود. « 

  ن یچن  . میتر از شرارت ندار ی قو  یزیتر است و ما چی شود که قومی   روزی پ  یکس  شهیهم  . »هرگز-

 « . ستیقابل بخشش ن  نیو ا   دیهست فیدهد که شما ضعنشان می  یدیعقا

 « -شوممی  یبار است که زندان نی اول نی»ا -

 ؟ « ی از دوک قرار بود اعدام شو  یرفته که به خاطر دزد ادتی  تی بار. ژول نی »دوم-

 درست است. واقعاً آن را فراموش کرده بودم. «  ی»آر-

تخت وجود    ک یزن خاموش کند. در اتاق فقط    ن یرا در ا   ی خواهیتوانست آتش آزادنمی   زیچ  چ یه

  گر یکد ی  یآن برا  یسنت فوند، رو  دنیکرد که تا زمان رس  شنهادیشود که او به ما پداشت و باورتان می 

بزن امایجلق  نه ه  م؟  و  نه من  اندازه   کی  چ یهمانطور که معلوم شد،  به    مادهآ  یی کافاز خدمتکارانم 

  . می منتظر ماند نی بنابرا . میکن  یهای او همکار ی خواه  اده یدر ز  میکه بتوان  می نبود

 ، یط یشرا   ن یتر است که به قصر حمله نکند. در چنمعتقد بود که عاقالنه   لی مانند کلرو  زیفوند ن  سنت

بود که او به کار   یهمان مکر  نیمقدم بر خشونت باشد و ا   دیبا  لهیکرد که استفاده از حاحساس می   او

 برد. 

 بود:   ری آوردند که به شرح ز سیپدر کلر  یبرا یامیها پرسان با دو جوان ناشناس برگشت. آننامه
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ها را آزاد خانم   نیا  . ستین  ستهیکه فقط مربوط به مردان است، شا  ی»گروگان گرفتن زنان در امر-

اآن  یبه جا  . دیکن ب  نیها،  عنوان گروگان  به  را  د   یپسر عمو  یک ید؛  یریپذمردان جوان  و    ی گریمن 

من هستند. به شما قول   شیها پ آن  . دیاش نگران نباشو خانواده  سیی من است. در مورد کلر برادرزاده 

د می روز  تا سه  که  سالمی دهم  پ  گر،  حال  می   شی و سر  به شما  هم  باز  خواهند گشت.  بر  م، گویشما 

 به آنجا خواهم آمد. « گریمن خودم تا چهار ساعت د  . دیها کنو زنان را ر  دیر یمرا بگ شاوندانیخو

  ه ی به عقل خودمان تک  دیبا  ن یهم   یو برا   می نیآن را بب  می ما نخواندند و ما بعداً توانست  ی نامه را برا  ن یا

  . میکردمی

 د؟ « یجوان آشنا هست  انیآقا نیشما با ا ای »آ :دیاز من پرس  رمردیپ-

 هستند. «  لیفام  ریها با جناب وزگفتم: »بله آن  من-

  ک ی ممکن است    نیها گفت: »ااز آن   یکینه که    ایما را آزاد کنند    ایدر حال بحث بودند که آ  هاآن-

 .« شتریدو گروگان ب  یعنی   نی م؟ ای ها را نگه نداری آنچرا همه   . میتله باشد. من مخالفم که زنان را آزاد کن

جز حماقت منجر شود(،   ییتواند به جانمی   لتی ها )چرا که فضموافق بودند و احمق   نیبا ا   گرانید

 کردند.  یاتاق زندان کی ی ما را در همه

  م یهست  نجایما ا  . دیها نگران نباش است، گفت: »خانم   لیفام  ریکرد با وز که ادعا می  یاز دو جوان  یک ی-

کنند. قلعه را محاصره می  -می هست  سیکه ما هم پل-ها  س یپل گریتا دو ساعت د  . میتا به شما کمک کن 

اگر    . میستچرا که ما مسلح ه  د یعنوان نترس  چ یکرد. به ه  م یما از شما در طول محاصره محافظت خواه

 « . میکنبزنند، از شما دفاع می  بیبخواهند به شما آس 

 دانستند که اگر ما را کنار هم قرار دهند، به نفعمان است.  ها نمی احمق 

 « . میهمه با هم متحد باش دیخوب، حاال با اریتر از قبل بودم، گفتم: »بسآرام  یلیکه خ من-

که   ییبگو   یتوانباز هم می  . یدیخودت میلرز  ش، بهیپ  یگفت: »عشق من، تو که تا لحظات  لی کلرو-

 برنده است؟ «  لتیفض



190 
 

 کردم. « دایآرمش پ یلیحاال خ . ریپاسخ دادم: »خ من-

  ن ی باتریکه ز   می توانم بگوو سه ساله بود و می   ستیب  قتیحق  در  ، یاز آن مردان جوان، به نام پائول   ی کی

احتماالً دو سال بزرگتر بود؛ ظاهرش زنانه بود اما به همان اندازه   یگریام. دده ی بود که تا به حال د  یپسر

 بود.   بایو ز  پی خوش ت

کنند. « سپس با عشوه به جذاب به ما کمک می  انیآقا  نیگفت: »من مطمئن هستم که ا  لی کلرو-

ی ما شروع  در آن لحظات، همه   یباشد ول   بیعج   دی ها رفت و آلتشان را در دست گرفت. شا سمت آن 

نفر را می باًیتقر  لی کلرو  . میکرد  یخوشگذران به   از   مست شده بود و همزمان آلت هر دو  خورد. پس 

تخت بلند   یهمه از رو   . دیبه گوش رس  ی راندازیت  ی صدا  رونیب  م، از یارضا شد یما به خوبی  ه هم  نکهیا

   . میشد

 « . میاز خودمان دفاع کن  میتا بتوان دیتپانچه بده کیبه ما هم  . آمدند»گفت: لی کلرو -

 تپانچه به ما دو نفر داد و گفت که هر کدام سه گلوله دارد.   کی  یپائول 

 خواهند گرفت. «  یجا یدر قلب کس یها به زودکه آن  دیگفت: »خوبه. مطمئن باش لی کلرو-

  ی نیقلعه عقب نش  ین ییکه ما را گروگان گرفته بودند، حاال به قسمت پا  یشد. کسان   شتریو صدا ب  سر

شدن در به   ده یکوب  یباالخره صدا  . میبود  ستاده ی دو مامور ا  نی پشت سر ا  لیکرده بودند. من و کلرو

دو مامور بود.    دند، جسدی که د  یز یچ  نی ها در را شکستند و وارد اتاق شدند؛ اولس یپل  . دیگوش ما رس 

 !  میها را کشتما آن یآر

دو   نیانگیز دارم. به من گفت که من از ای نفرتنقشه  کیبه من گفت که    لی سکس، کلرو  نیح  در

 نیکه ا  یزمان  . میکشهر دو را می  م، بالفاصلهیها گرفتکه اسلحه را از آن  یخواهم و زماننفر تپانچه می

  ن ی هم  یکرده بود. برا  یمرا هم شهوت  یفیی کثنقشه  نیزد. چنکرد، جلق میمی  فیمن تعر   ینقشه را برا

ها  ریگروگان گ  گردن  هها را بو مشخص است که قتل آن   میجوان خوش چهره را کشت  سیبا هم آن دو پل

که در قلعه حاضر   یی افرادگرفتن انتقام همکارشان همه   یبرا  ، یترحم  چ یها بدون هسیپل  . می انداخت

کالسکه   ک یرا سوار   هازنده مانده بودند. آن سیخواهران مادام کلر و رمردیبودند را کشتند. تنها آن پ 
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ام بردند و من از  ها مرا به خانهسیماجرا، پل   نی منتقل شدند. بعد از ا  لی به زندان باستماًیکردند و مستق

 شام آنجا بماند.   یخواستم که برا  لیکلرو

 فوند وارد شد.   م، سنتیکردشام آماده می یخودمان را برا نکهی او موافقت کرد. به محض ا

 م؟ « ییها به او بگوس یدر مورد کشتن پل دیگفتم: »با لی به کلرو عیسر-

  ح یرا به همه کس توض  زیهمه چ   دینبا   یول  یانجام ده  یتوان می   یکه دوست دار   یتو هرکار  . ری»خ-

 « . یده

  ر یما را درگ  نکهیی خود از ابه نوبه  زیاو ن  . میاز او تشکر کرد  شیهاوارد شد؛ ما به خاطر کمک  ریوز

 کرده ابراز تأسف کرد.   یی شخصمسأله  کی

  ی که برا  یده نفر. آن دو پسر  دیماجرا کشته شدند. شا  نی ا  انیبه ما گفت: »هشت مرد در جر  او-

 تأسف دارد. «  یشد، واقعاً جا فیکمک به شما فرستادم، کشته شدند. ح

 شد؟ چطور؟ «  فیگفت: »ح  لی کلرو-

 « . دمیخوابها میآن  یبود که با هر دو یادیز »آه، مدت-

متأسف    یی جنسکشته شدن دو تا برده   ی! واقعاً برایگفت: »عجب! پس تو واقعاً سنت فوند  لی کلرو-

 ؟ « یشد

آن نمی   گرید   نکهی ا  ی»برا- با  روتوانم  به هر حال  بخوابم.  که  تخت، حرفه   یها  بودند. خودتان  ای 

 «  . میصحبت کن  یگریدر مورد مسائل د دیی ایب . ستیمهم ن گریبودند. البته د بای! واقعاً ز دیدید

که سنت فوند سرش شلوغ بود،    ییو از آنجا  می صحبت کرد  یطول شام، در مورد مسائل فلسف  در

ی مرا ترک  روز پر ماجرا خسته بود و بعد از سنت فوند، خانه   کیهم بعد از    لی  از آنجا رفت. کلرو عاًیسر

  یی ستای روچالش در خانه   اه یشدن از س  یقربان  یبخت برگشته که برا   ر یپالم  ، یمهمان  یکرد. روز بعد، ط 

 رحمانه کشته شد. ی بیآورده شده بود، پس از تحمل هزاران شکنجه سیبه پار
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کرد، منم با دستان خودم او  که او را از واژن می   ی کنم. زمانفوند مرا مجبور کرد که او را خفه    سنت

پر جنب و جوش از اسارت خطرناکم در   یهزار فرانک گرفتم. شرح  پنجاه   ریپالم  یرا خفه کردم. برا

 به ارمغان آورد.  میبرا  گریو پنج هزار فرانک د ستیقلعه، ب

ام را جشن گرفته بودم که  ی رخ نداد. من تازه تولد هجده سالگ  یاتفاق خاص  چ یماه گذشت و ه   دو

  ل ی در باست سیخواهران مادام دو کلر دنیام آمد. به من گفت که به دروز صبح سنت فوند به خانه کی

تر که در واقع هم  بودند. خواهر کوچک   باتریز  سی دو خواهر از مادام دو کلر  نی رفته است. به نظر او، ا

 او را گرفته بود.  سن من بود، چشم

 م؟ « یبرو  ییی روستاخانه  دیگفتم: »پس با-

 « ی»آر-

 رمرد؟ « ی»و پ  -

 مسموم باشد...« شیغذا  یکم  دی»شا-

 شود. « تری میی جذابصحنه  میاگر او را هم به آنجا ببر  یول  دیطور که دوست دار »هر

نفر را   کی که    م یبگو  دیبا  ی سه قربان  یکرد. برا  دایپ   ین یگز یاو جا  ی توان برامی   یراحت   »بهگفتم:-

مقاومت کرده است.    یموجود دوست داشتن  نیی ا در برابر خواسته   لی کلرو  انیاز آشنا  یکیام.  کرده   دایپ

ها را آن   یاسام   نده یی آرا مد نظر دارم که تا هفته   یهم کسان  گریدو نفر د   یآورم. برا او را به مراسم می 

 فرستم. « شما می  یبرا

آورد    رونیب  بشی ی کوچک از جدفترچه   ک یمطلب مهم. « سپس    کیخب. اما   اریگفت: »بس  ریوز -

  ل ی نوشت. »آقا: ناهار. خانم: گردش. « پس از آن او به من نگاه کرد و لبخند زد. »فردا با کلرو  یزیو چ

 قرار بگذار. او جذاب است. «

 هم هست؟ «  یگریبه افراد د یازی»ن-
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اوقات خودت    یاست. خوب است که گاه  یگروه  یاشیبهتر از ع  یهای خصوصمواقع کار   ی»نه. برخ  -

 «  . یکن  هیتخل نگونهی را ا

 حداقل دو زن با خودم ببرم؟ «  ستین »بهتر-

 امتحان کنم. « ید یجد  زیخواهم چخوام. میساله می   60با خودت. من دو تا زن  می»تصم 

او گفتم، به  یرا برا ری های جناب وزصحبت نکهیداشتم. بعد از ا دارید لیساعت بعد من با کلرو کی

معشوقه دارند.    س، قطعاًیهای مادام دو کلردارم. آن دو خانم جوان، خواهر   یشنهادیمن گفت: »من هم پ

 «  . میو با خودمان به مراسم ببر  میکن دای ها را پی آنمعشوقه  دیبا

گذارم. او تأیید کرد و به همین  ی کلرویل را با او در میان می روم و ایده ی وزیر میمن با عجله به خانه 

 کردیم. ه به تأخیر افتاد. حاال باید معشوق آن دو زن را پیدا می خاطر تاریخ مهمانی یک هفت

رود و  کننده بود. بالفاصله به باستیل می ای برای سنت فوند بسیار خوشحالچنین جنایت شرورانه 

آورد و در نهایت کند. با امید و با ترس، هر دو را به تسلط خود در میدختران را یکی یکی بازجویی می

تر یعنی فاستین، عاشق مرد جوانی به نام دورمون که همسن و سال د که دختر جوان شومتوجه می 

باشد. و خواهرش فلیسیتی، که بیست و هشت سال دارد، عاشق کسی است به نام دلنوی  اوست، می 

که یکی دو سال از او بزرگتر است. دلنوی به خاطر ظاهر خوبش در سراسر پاریس شهرت دارد. چهار 

ها تا حدودی مبهم و ی به زندان انداختن این مردان جوان کافی بود. اتهامات وارده به آنروز زمان برا

کامالً نادرست بود اما چون هرگز به طور جدی مورد بررسی قرار نگرفت، بیش از اندازه کافی بود. در  

یه  های بلندپاهای شخصیت عصری که سوء استفاده از قدرت و ثروت به حدی بود که حتی پیشخدمت

به  بود. ما  بیندازند، چنین چیزی کامالً عادی  را که دوست داشتند به زندان  عادت داشتند هرکسی 

ی روستایی رفته بودیم و روز بعد این جوانان هم به ما رسیدند. من و کلرویل مهمانان گرامی را در  خانه

که معشوقشان نیز در اتاقی  ها فهمیده بودند  ی آنهای جداگانه زندانی کردیم. با این وجود، همه اتاق 

 دیگر زندانی شده است.  
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پس از صرف شام بسیار زیاد، به اتاق نشیمن رفتیم، جایی که همه برای اجرای مراسم آماده بودند.  

بودند و منتظر بودند که به آن ها دستور بدهیم. دو خدمتکار شصت ساله در دستشان شالق گرفته 

خواست قبل از انجام هر کار دیگری  کلرویل قرار گرفته بود، میسنت فوند که تحت تأثیر باسن باشکوه  

ی زبانش را وارد مقعد او کرد. من در این موقعیت، به آن ادای احترام کند. روی مبل نشست و تقریباً همه

مکیدم. فوند شق کرده بود و آلتش را وارد مقعد کلرویل کرد و در همین حال مقعد  کلیتوریس او را می 

 زد. کرد و باسن کلرویل را لیس می سید. چند دقیقه بعد مرا از مقعد می بومرا می

 شود در مقابل شما مقاومت کرد. «توانم خودم را نگه دارم. واقعاً نمی وزیر گفت: »نمی -

»سنت - گفت:  می کلرویل  شما  از  اینکه  اول  دارم.  شما  از  درخواست  دو  گرامی،  خواهم  فوند 

خواهم کشتن این مردان  این حیوانات اعمال کنید. دوم اینکه از شما می ها را روی  ترین شکنجه خشن 

لذت  زنان  کردن  شکنجه  از  شما  است.  من  شیدایی  مردان  کردن  بسپارید. شکنجه  من  به  را  جوان 

 برید و من از شکنجه کردن مردان. پس بیایید همه با هم لذت ببریم. «می

 »آه کلرویل، تو یک هیوالیی. « -

 هیوال هستم. «»بله من یک -

ی این چهار نفر را ببینید. برای همین ابتدا  خواهد یکی یکی شکنجهسنت فوند اعالم کرد که می

 ی فاوستین را آوردند.  معشوقه

ای. پس تسلیم باش و با صداقت به سؤاالت  کلرویل گفت: »ای جوان، تو در برابر ارباب خود ایستاده -

 جواب بده. زندگی تو در دستان اوست. « 

ام دانم چرا دستگیر شده فرد ناراضی پاسخ داد: »افسوس، واقعاً چیزی نیست که بگویم خانم. نمی -

 دانم چرا سرنوشت مرا قربانی کرده است. « و نمی 

 بلعید گفت: »مگر قرار نبود با فاوستین ازدواج کنی؟ « کلرویل که با چشمانش او را می -

 عنوان همسر، در کنار خودم داشته باشم. «»تمام فکر و ذکر من این بود که او را به  -
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 دانید؟ « ی او در آن دخیل بودند نمی»شما هیچ چیز از ماجرای وحشتناکی که خانواده -

ی فاوستین،  ها ندیدم. آیا خانواده ی آن»در حقیقت خانم، من چیز جز شرأفت و انسانیت از خانواده -

 ی فاسدی بودند؟ «خانواده 

 کند. «ها صحبت می و مانند قهرمانان رمانمن گفتم: »ای بابا، ا-

 ی فضیلت بیرون نخواهم رفت. «»من هیچگاه از جاده -

کلرویل ادامه داد: »به همین دلیل است که حاال اینقدر ناتوانی. اما ما در اینجا به مسائل دیگری -

خانه است. جناب پردازیم. هدف این گفت و گو این است که به شما اطالع دهیم که فاوستین در این  می

وزیر تمایل دارد خودش را با او سرگرم کند. اگر این دختر را به ایشان تسلیم کنید، ایشان شما را عفو  

 کنند. «می

ام. اگر هزار بار  نکرده   اشتباهی  هیچ  که  چرا  خواهم، نمیمرد جوان با افتخار پاسخ داد: »من عفو  -

 کسی مثل شما معامله کنم. «شوم با مرا اعدام کنند، باز هم حاضر نمی

خواهم. مشخص است که ما با این سنت فوند فریاد زد: »هر غلطی دوست داری بکن. من باسن می-

 حیوان کثیف به جایی نخواهیم رسید. باید از خشونت استفاده کنیم. «

زدن کلرویل و آن دو عجوزه بالفاصله خودشان را روی آن مرد جوان انداختند و در یک چشم به هم  

 ای را صرف نگاه کردن به باسن او کرد. اش کردند. او را به سمت سنت فوند بردند، که چند دقیقه برهنه

»آه - است:  انتظارش  در  سرنوشتی  چه  که  شد  متوجه  و  شد  خیره  او  به  ناراحتی  با  ای  دورمون 

 ای! « ها کرده هایی ر سرنوشت، مرا در میان چه هیوال 

 ه درستی متوجه شدی که چه چیزی در انتظارت است. « کلرویل گفت: »جوان عزیز، ب-

بعد از اینکه کمی با او بد رفتاری کردند، از من خواسته شد که فاوستین را بیاورم. این دختر زیبا، 

 کنند، نزدیک بود غش کند. اش چه می به محض اینکه دید کلرویل و سنت فوند با معشوقه 
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ی نازنین. شما هم باید مثل ما برهنه شوید »آرام باش فرشته در حالی که دستش را گرفتم گفتم:  -

 و خواهید دید که اصالً کار ناخوشایندی نیست. « 

 کنید؟ « »اما اینجا کجاست؟ چه می-

ی  ی شما در دستان اوست. واقعاً پرونده »اینجا مال جناب وزیر است. پسرعموی شماست. پرونده -

 مه چیز خوب پیش خواهد رفت. « دشواری است. با این حال صبور باشید، ه

 توانستی...«او با صدایی لرزان و خطاب به دورمون گفت: »و تو می-

او در حالی که چشمانش را پایین انداخت، زمزمه کرد: »آه، من هم مثل تو مجبور شدم تسلیم زور  -

است کسی به  شوم. « سرش را بلند کرد و ادامه داد: »با اینکه امروز روز رسوایی ماست، ولی ممکن  

 زودی انتقام ما را بگیرد. «

ی شدیدی به باسن دورمون زد و گفت: »بس است. این بازیگران تئاتر مرا عصبی  سنت فوند ضربه -

 کنند! ای احمق، هر دوی شما قرار است به سختی محاکمه شوید. « می

 نزدیک شد. اشک از چشمان باشکوه فاوستین سرازیر شد. سنت فوند ظالم، آلت به دست، به او 

ها همیشه با دیدن ی زنان برای من لذت بخش است. آنکند؟ دیدن گریه فریاد زد: »لعنتی! گریه می-

هایت روی آلت من بریزد. اما افتند. گریه کن کوچولوی زیبای من. بیا اینجا. بگذار اشک من به گریه می

 دتری ببینی. « های بهایت را مصرف نکن چرا که به زودی قرار است چیز ی اشک همه

 کرد.  های او را خشک می ولی فاوستین همچنان اشک میریخت. سنت فونت با آلتش اشک 

های مردان بودند که شیدایی   نهمانطور که گفتم، اشتیاق اصلی کلرویل در آزار دادن زنان نبود. ای

برد. برای لذت می   کند، دید کسی زنی را شکنجه میکردند. با این حال از اینکه می اصلی او را ارضا می 

 زد، با یک کنجکاوی شیطانی به فاوستین خیره شده بود.  همین در حالی که برای دورمون جلق می 

آوریم. بهتر است همین  سنت فوند گفت: »بسیار خب. حاال وقت آن است که شما را به ازدواج در -

 حاال مراسم شب زفاف را اجرا کنیم. « 
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ین کار موفق شود. غم و اندوهی که این دو جوان را فرا گرفته بود، کردم اکنم که فکر نمیاعتراف می 

آمیز باشد. اما یکی از معجزات طبیعت رخ داد. دورمون شروع  گذاشت باور کنم که این کار موفقیت نمی 

اش. اصالً نیازی نبود او را نگه داریم. ولی فاوستین غرق در غم و اندوه شده بود کرد به گاییدن معشوقه

 کرد و اشک میریخت.  ای نداشت. او فقط ناله می کاری کردیم تا او را هم سر شوق بیاوریم، فایده و هر 

می- ترجیح  بیشتر  را  چیزی  چنین  »من  گفت:  فوند  چهره سنت  من دهم.  برای  واقعاً  زنان  ی 

ها را برای  آنی  ها بفهمم. تنها درد و اندوه است که چهره ی آنتوانم چیزی از چهره معناست. نمی بی

کند. زنان باید مثل سگ گریه کنند. ما باید کاری کنیم که زنان به جای اینکه صورتشان  من معنادار می 

 شوند. «را مدام آرایش کنند، با اشک صورت کثیف و چندش خود را مزین کنند. اینگونه زیباتر می 

هایش رون آمد. فاوستین زانو در این حین، باکرگی فاوستین کامل برداشته شد و از واژنش خون بی

 را بغل کرده بود و اشک میریخت. به همین علت، باسنش قابل دیدن شده بود.  

سنت فوند به یکی از حضار گفت: »او واقعاً در حالت تحسین برانگیزی قرار دارد، مراقب باشید که -

 از آن جا تکان نخورد. « 

کننده بزند، وارد مقعد فاوستین  نکه روان و سنت فوند به سمت او رفت و آلت بزرگش را بدون ای

داد که  های او نشان می زد. دست و پا زدن کرد بلکه داشت جیغ می کرد. فاوستین بیچاره دیگر ناله نمی 

میرند. من نیز واژن کلرویل  آید در صورتی که اغلب زنان برای آن می اصالً از سکس مقعدی خوشش نمی 

 خوردم. را می 

میرد. حاال بهتر است به حرف من  من گوش کن مرد جوان. این دختر دارد می   سنت فوند گفت: »به-

خواهم او را به این ستون ببندی و با شالق به باسن او ضربه بزنی. شاید اینگونه او را  گوش کنی. می

 نجات دهم. «

 « -توانی»ای هیوال! چگونه می -

 دهی کشته شدنش را ببینی؟ « »پس ترجیح می -
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ای سرنوشت دیو صفت، چرا همیشه با دوستان    چنین موقعیت دشواری قرار بگیرم؟ آه »چرا باید در  -

 کنی؟ « خود بد رفتاری می 

ای ندارید. کاری که گفتند را انجام دهید  های ضعیف را دوست ندارد. چاره گفتم: »سرنوشت انسان -

 کنیم. «ی شما را با چاقو پاره می یا قلب معشوقه 

داد؛ جایی که مجبور ه قربانیانش را همیشه در چنین موقعیتی قرار می این بود ک  دهنر سنت فون

کند و نه امتناع.  بودند بین دو انتخاب بد و بدتر، یکی را برگزینند. دورمون که میلرزید، نه موافقت می 

ها را بندم و آنقدر طناب ت کرد. فاوستین را به ستون می ی گفت؛ با سکوت اعالم رضاسکوتش سخن می 

 کشم که پوست سفیدش قرمز شد.  سفت می 

بود. نکات زیادی در آن    بی نمایش شدیم. این نمایش چقدر جذاکلرویل او را بوسید و ما آماده 

 های انسان   ما  که  است  این  برای  آید، نمی   نیکان  و  صالحان  از  دفاع  براینهفته بود! آه، وقتی که سرنوشت  

 . شودمی  تحقیر همیشه فضیلت که بفهمیم فانی

 وزیر گفت: »بیایید شروع کنیم. پسرم شروع کن...«-

 »آقا به خاطر خدا، من هرگز...«  -

 توانی این کار را انجام دهی. « »پسرم چیزی نگو. البته که می-

کشم. پس از گوید که اگر سریعاً عمل نکنی، بالفاصله این دختر را میشود و میکلرویل عصبانی می

شود.  شروع کرد؛ اما چقدر با اکراه! و چقدر با ترس! سنت فوند صبرش تمام میآن دورمون کارش را  

 شود...تر می گذارد. دورمون تا حدودی پر انرژی ی فاوستین می برای همین یک چاقو روی سینه 

در کمتر از ده دقیقه همه جای باسن او خونین شده بود. کلرویل که مست شده بود با تمام قدرت با  

های دورمون ضربه زد. دورمون بیهوش شد. چند دقیقه بعد زمانی که به هوش آمد، کلرویل  لگد به بیضه 

قدر خون ریخت  با شالق خاردار حدود سیصد ضربه به بدن او وارد کرد. گوشت بدنش پاره شده بود. آن

ی که زمین هم خونی شده بود. باید اعتراف کنم که هنوز در موقعیت قضاوت کلرویل نیستم، اما درجه

مالید؛ کمی بعد خون او را لیس  زده کرد. صورتش را به خون بدن دورمون می ظالم بودن او مرا شگفت 
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روی زخم می از  بعد  و  را می زد  او  وها خون  دیوانه شد  ناگهان  گاز    مکید.  را  او  بدن  دندان گوشت  با 

جوید. سپس کلیتوریسش را به  گرفت و مثل یک ببر، کمی از گوشت او را کند و داخل دهانش می می

ها را تکرار کنم و واقعاً باید بگویم که لذت بخش مالید. از من خواست که همین کارهای بدن او میزخم 

او از  بگویم که  بتوانم  م  بود. شاید  بلعیدن گوشت یک مرد میپیشی گرفتم.  به توجه شدم که  تواند 

 ی فرو کردن دیلدو داخل واژن لذت بخش باشد. اندازه 

ها استفاده کند. برای  خواست تا جای ممکن از آن ها را به تعویق انداخت. می سنت فوند کمی کار 

با فلیسیتی و   ی دیگری برد و سپس دستور داد تا دو زوج دیگر وارد شوند. همین این دو را به گوشه 

ها برعکس بود. یعنی فلیسیتی را مجبور کردیم  ها را کردیم با این تفاوت که کاردلنوی هم همین کار 

کند. سنت فوند در حین  شالق بزند و سنت فونت با دهان گوشت بدن فلیسیتی را می   یکه به دلنو

 ها تصمیم بگیریم. ی ها ارضا شد. سپس پیش ما نشست تا در مورد سرنوشت قربانانجام این کار 

ها را دوباره با آن ماشین استخوان خرد کن از بین ببرد  خواست یکی از دختر سنت فوند ابتدا می 

ولی کلرویل مخالفت کرد و گفت ما باید اینبار اینکار را روی یک مرد انجام دهیم. بعد از کمی جر و 

 بحث، دورمون انتخاب شد. 

با قربانی خودش تنها باشد. برای همین دورمون را با خودش  خواست کمی  سنت فوند طبق معمول می 

 به اتاق برد. 

کرد، گفت: صبرانه به در اتاق نگاه میکلرویل که از اینکه باید منتظر بماند آزرده شده بود و بی-

 کند؟ «»یعنی چکار می 

مان را فدا م رابطهدانم ولی برای فهمیدن آن واقعاً اشتیاق دارم. تا جایی که حتی حاضرگفتم: »نمی -

 کنم...« 

از شکنجه برگشت. بدنش نشان  ران های بیدورمون  و  به خصوص باسن  هایش که  رحمانه داشت. 

هایش آنقدر سرخ شده  چکید و گونهاش می بریده و کبود شده بودند. خون از آلت تناسلی و کیسه بیضه 
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اش جر  های بینی ده بود و سوراخ هایش پاره شداد چند ده سیلی خورده است. لب بودند که نشان می 

 خورده بودند.  

کلرویل که آشکارا از دیدن دورمون در چنین وضعیتی خرسند بود، گفت: »بیایید دیگر وقت تلف  -

 نکنیم. « 

تر کلرویل دورمون را از هر دو گوش گرفت و گفت: »مرا ببوس احمق کونی. تا چهره ات از این داغون -

 نشده، مرا ببوس. «

دورمون   نمی و  نشان  از خود  پیروی  برای  زیادی  اشتیاقی  نکرد و جنده که  کاری  باز  داد،  ی هوس 

اش را ببوسد. فاوستین  سوراخ مقعدش را با دماغ او پاک کرد. سپس به او اجازه داده شد که معشوقه 

می  را  او  کلیتوریس  فوند  سنت  افتاد.  گریه  گذاشتیم. به  دستگاه  روی  را  دورمون  نهایت  در  مالید. 

هم برای من. سنت فونت آلت خودش را وارد مقعد فاوستین    کلرویلزد و  وستین برای کلرویل جلق میفا

 کردیم، سنت فوند ارضا شد. های دورمون حمام می کرد و در حالی که زیر خون

 توانست تحمل کند، جان از بدنش بیرون رفت.  فاوستین که دیگر نمی 

 سنت فوند فریاد زد: »چی شد! مرد؟ ای احمق. البته اگر من علت مرگ او باشم مشکلی ندارد. « -

 جان بیرون کشید. و سنت فونت آلتش را از مقعد این جسد بی 

خواست کار را تمام کند.  سنت فوند میمالید.  را می  یهای دلنو اش بیضه کلرویل با دستان شیطانی 

او را بیرون آورد و یک نیزه  از اینکه برای نیم ساعت با فلیسیتی در اتاق تنها شد،  ی بلند وارد  بعد 

مقعدش کرد. آنقدر فشار داد که نیزه از دهان دختر بیرون آمد. سپس نیزه را به زمین فرو کرد و جسد  

 ه آویزان بود.  ی روز هنوز از نیزفلیسیتی برای بقیه 

ی آخرین قربانی را خودم انتخاب کنم.  کلرویل گفت: »دوستان من، به من اجازه دهید که شکنجه -

ام، نظرم تغییری نکرده است: این حشره شبیه عیسی مسیح است و بنابراین من  از زمانی که او را دیده 

 هم با او به همان شیوه رفتار خواهم کرد. «
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. سپس  به صلیب میخ کردیما خوشحالی خندیدیم. دست و پای دلنوس را با ی ما بدر این مورد همه 

یکی تاج خاردار روی سرش گذاشتیم و وقتی صلیب باال رفت، با نیزه پهلوی او را سوراخ کردیم. یکی  

خواند. سپس برای اینکه کمی تنوع ایجاد کنیم، او را از  از پیرزنان در تمام این مدت آیات انجیل را می 

ایین آوردین و اینبار از جلو او را به صلیب کشیدیم. حاال باسنش در اختیار ما بود. در حالی که  صلیب پ

باالی صلیب بود، با شالق به باسن او ضربه زدیم. سپس فوند با چاقو هر دو کفل او را برید و با یک  

دم و در نهایت هر زهای او را سوزاند. من همزمان برای کلرویل و سنت فوند جلق میی داغ زخم میله

 دو ارضا شدند. دلنوس هم مرد و و بدین وسیله مراسم ما که دوازده ساعت طول کشید، پایان یافت.  

او  - کلرویل عمیقاً کنجکاو بود که راز سنت فوند را بفهمد. برای همین او را مست کرد. آنقدر به 

د: »با قربانیان خود دقیقاً قبل از  شناخت. از او پرسیشراب داد که سنت فوند تقریباً خودش را هم نمی 

 کنید؟ «ها چه می کشتن آن

 گویم که قرار است بمیرید. « ها می»به آن -

 دهید. خودمان دیدیم. « های بیشتری انجام می»نه شما کار -

 »نه فقط همین است. « -

 های بیشتری هم هست. «  »چرا چیز -

 آن را فاش کنم؟ « خواهید های من است. می »شاید ولی این یکی از ضعف -

 خواهی آن را از ما پنهان کنی؟ « پرسیدم: »می -

 گفت: »در حقیقت این یک راز نیست. « -

 کنید. «کنید. به ما بگویید که چکار می »با این حال شما آن را از ما پنهان می-

 ای دارد؟ « »برای شما چه فایده -

 »ما فقط کنجکاو هستیم. «-
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از ضعف بی گفت: »عجب زنان  - باید یکی  این را به شما بگویم،  های  رحمی. « و آهی کشید: »اگر 

 وحشتناک خودم را برای شما فاش کنم. « 

 کنیم. « »اشکالی ندارد، گوش می-

 های ما شد و گفت: در نهایت تسلیم التماس و نوازش 

»باید بگویم که من درگیر مبارزه با دین هستم. من باید امروز به شما اعتراف کنم که من هنوز -

دارم. اگر چنین چیزی راست باشد، قربانیان   اعتقاداسیر آن هستم، زیرا هنوز به زندگی پس از مرگ  

کند. واقعاً  د می شوند و من باید تا ابد عذاب ببینم. چنین چیزی مرا شدیداً ناامیمن همه سعادتمند می 

آور است. اگر قرار است من عذاب بکشم، پس همه باید عذاب بکشند. چنین فکری برای من شکنجه

ها قبل من در این مورد  ها را به عذاب ابدی دچار کنم. مدت برای همین همیشه آرزو داشتم که انسان 

ین فیلسوفان تاریخ بود و به من  های تاریخ صحبت کردم. او یکی از بزرگتربا یکی از بزرگترین لیبرتین

ها پاداش و یا تاوان اعمالشان را ببینند. اما او  گفت که جهان پس از مرگ وجود دارد و قرار است انسان

های ما، تا ابد عذاب بکشند و برای اینکار باید یک  توانیم کاری کنیم که قربانی به من آموخت که می 

که قربانی باید این پیمان را با خون خودش امضا کند و روح  گفت  پیمان شیطانی را امضا کنند. او می 

خودش را به شیطان بفروشد. بعد باید این پیمان را وارد مقعد او کنید و سپس او را از مقعد بگایید. این  

ها به بهشت نخواهد  دوست بزرگ، به من اطمینان داد که اگر این کار را انجام بدهم، هیچ یک از قربانی

د کشید. اینکه کاری کنی که کسی تا ابد رنج بکشد، بزرگترین  نبد در جهنم عذاب خواهرفت و تا ا

 ام. «لذتی است که من تجربه کرده 

 دهید؟ « هایتان انجام می»و این کاری است که شما با قربانی-

»کلرویل، مرا سرزنش نکن. این نقطه ضعفی است که مرا به افشای آن واداشتی. من به آن افتخار -

 کنم. «ی نم

کردم فیلسوف هستی. چگونه  »نه، نباید هم افتخار کنی. سنت فوند، چرا؟ من در شگفتم! فکر می -

توانی برای یک لحظه هم فرض پوچ جاودانگی روح را بپذیری؟ البته من طرز فکر شما را دوست می
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اینکه سعی می  ادارم.  اما  واقعاً لذت بخش است.  ابد زجر بدهید،  تا  را  بقیه  ینکه شما به چنین  کنید 

 مزخرفاتی باور دارید، واقعاً قابل بخشش نیست. «

زمانی حاصل می - تنها  انسان،  ابدی  به عذاب  امید من  باور داشته  »ولی  به چنین چیزی  شود که 

 باشم. «

ها باور داشته باشید  فهمم. ولی نباید به این افسانه»من به خوبی عطش تو را برای ارتکاب جرم می -

توانی در این  کن است روزی شما را به زمین بزند. سنت فوند عزیز، بیا، بیا، به شرارتی که می چرا که مم

توانی تا ابد کسی را رنج دهی، گوید می دنیا انجام دهی راضی باش و آن فکر احمقانه را که به تو می 

 فراموش کن. « 

هایی وجود  ه تنها در انسانمن گفتم: »سنت فوند، هیچ زندگی پس از مرگی وجود ندارد. این اندیش-

رسد و در جهانی دیگر طعم خوشی را  کنند روزی زندگی نکبت بارشان به پایان می دارد که گمان می

انگیز است که ابتدا برای خود خدایی اختراع کنیم و سپس باور کنیم که  خواهند چشید. چقدر رقت 

های فانی  این، پس از بدبخت کردن انسان پایان دارد! بنابرهای بی این خدا برای اکثریت بشریت عذاب 

ها را در جهان بعدی بیشتر بدبخت  دهد که آنها خدایی عجیب و غریب وعده میدر این دنیا، دین به آن 

دهد و هم در آن جهان! خدایی که  کند. این چه خدای رحمانی است که هم در این جهان عذاب می می

بهرحمان است ولی در عین حال ظلم می  نمی ما نشان می  کند،  نیست.  این خدا کامل  توان  دهد که 

دانان رحمان مطلق بود ولی کمی هم در آن میان ظلم کرد! چنین چیزی خالف عقالنیت است. اکثر الهی 

تر کند. پس این چه خدای مهربانی است؟  گویند که خداوند انسان را آفرید، تا جهنم را شلوغ به ما می

ها قرار بدهد؟ چنین  بیافریند و سپس در معرض شدیدترین و بدترین رنج چرا این خدا باید انسان را  

های زندگی پس از مرگ، برای خدایی، یک خدای ناقص است. البته اجازه دهید اضافه کنم که شکنجه

تواند بگوید که جهنم  ای نخواهد داشت. پس کسی نمیتوانند شاهد آن باشند، فایده هایی که نمی زنده 

را برای عبرت است بوالهوس است چرا که دوست دارد زجر بندگانش  اگر خدایی وجود دارد، قطعاً   .

کردیم در عرش اعال برای  ها را شکنجه می ببیند. هیچ بعید نیست که خدا، در حالی که ما این قربانی

 خودش جلق بزند. « 
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ی ایمان ت ما همه تر بگویم. مطمئن هستم که تا پایان کار، دوسکلرویل گفت: »بگذارید تا من دقیق-

 ها خواهد کرد.  انگیز رخود را به این خرافات رقت 

ناگهان تصمیم می   او عادل است.  را خلق کند. »فرض کنیم که خدایی وجود دارد.  گیرد که بشر 

پرسم  عدالتی ساخته شده است. حال از شما می ی آن با بیفرستد که ذره ذره جهانی می به  سپس او را  

م عادل است؟ چرا باید جهانی خلق کند که همه چیز با هم تفاوت دارند؟ خدای عادل  که آیا او هنوز ه 

میرد با پیرمردی که صد کرد. چگونه است که یک نوزاد که در یک سالگی می همه چیز را برابر خلق می 

  ها حکم کند؟ حال سؤال مهمی خواهد بین آنتواند برابر باشد؟ خدا چگونه میسال عمر کرده است، می

خواست این جهان  شود و آن این است که چرا خدا باید انسان را ناقص خلق کند؟ اگر خدا می مطرح می 

اند؟  کامالً عادالنه باشد، چرا انسان را ناقص خلق کرده؟ چرا برخی خوی حیوانی دارند؟ چرا برخی ظالم 

این جهان، اغلب موجودات    توانم بگویم دراند؟ همه چیز نابرابر است و من می چرا برخی بدبخت و مظلوم 

بینند. پس این چه خدای عادل و رحمانی است؟ اگر خدای دانا از همان ابتدا از بدبختی  هر روز ظلم می 

ابدی بشریت آگاهی داشته است، پس چرا ما را خلق کرده است؟ آیا او مجبور شد؟ پس او مختار نیست.  

ناعادالنه باشد؟ پس او رحمان نیست. نه، خداوند  آیا او آگاهانه و عمداً باعث شد که همه چیز اینقدر  

هیچ تعهدی نداشت که انسان را بیافریند. اگر تعهد داشت، پس باید بگوییم مجبور بود و اگر مجبور  

ی مطلق باشد، پس خود اوست که ما  دانیم که اگر خدا اراده ی ما میاست پس دیگر مطلق نیست. همه 

های مظلوم نیامد؟ که چرا همین چند لحظه پیش به کمک این قربانیباید پرسید    کند. حالرا کنترل می

توانست کمک کند؟  برد؟ پس این چه خدای رحمانی است؟ آیا نمی ها لذت میآیا خودش از شکنجه

توانست کمک کند ولی دوست نداشت؟ پس چه خدای عادلی پس چه خدای مختاری است؟ آیا می 

ای به ما داده است. آیا او خودش ما را ساخته و به خاطر ذائقه   تر اینکه، چرا چنینی مهماست؟ نکته 

کند؟ پس عدالتش کجاست؟ این بیشتر شبیه به یک  ای که خودش به ما داده، ما را مجازات میذائقه 

توانیم شرایط  توانیم تصمیم بگیریم که کجا به دنیا بیاییم. ما نمی عروسک گردان مریض است. ما نمی 

خود را تعیین کنیم. دین ما به انتخاب خود ما نیست. پس مشخص است که اگر  اجتماعی و محیطی  

گیرد. چرا خدا باید برای انسان میل  خدایی وجود داشته باشد، او همه کاره است. او برای ما تصمیم می 
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دهد ی این سؤاالت به ما نشان میو هوس خلق کند؟ چرا انسان باید میل به شهوت داشته باشد؟ همه 

 ین خدایی نه تنها عادل و رحمان نیست بلکه ظالم است. که چن

ابد   تا  خوردن سیبی  خاطر  به  را  نسلش  تمام  و  انسان  خداوند  کنید.  گوش  آفرینش  داستان  »به 

نویسد! اما سؤال  مجازات کرد! این دیگر چه خدای ظالمی است! گناه پدر و مادر ما را به حساب ما می

دهد و بدتر از آن، انسان توانایی تسلیم شدن در برابر وسوسه را می  تر این است که چرا خداوند بهمهم

خواست. این خود خدا بود که  کند. آدم، کاری را کرد که خدا می او اسباب شرارت را برای او فراهم می 

سیب خورد و خدا گناه آن را به پای آدم و حوا نوشت. خدا ریاکار است. شجاعت آن را نداشت که بگوید  

اه کارم. اگر واقعاً مقدر شده که انبوهی از گنهکاران و کافران برای همیشه در جهنم عذاب  خودم گن

بکشند، پس چه نیازی است که بشر تالش کند؟ چرا که سرنوشت همه از قبل تعیین شده است. تمام 

 «ها به خاطر این است که انسان را برده نگه دارند. این افسانه

اشتبا- تو  »کلرویل  گفت:  می فوند  محکمه  چیزی  اساس  بر  باید  حقایق  خواسته کنی.  از  های تر 

کنید که خدایی وجود ندارد، ما های خود، از همان اول فرض می شخصی ثابت شوند. شما برای استدالل 

روح نداریم، بنابراین هیچ رنجی در زندگی پس از مرگ وجود ندارد که از آن وحشت داشته باشیم. 

توان مرتکب  ترین اشتباهی که در منطق می در همان ابتدا با ارتکاب بزرگ  برای من جالب است که شما

کنید: اینکه آنچه را که مورد بحث است، مسلم فرض کنید. باید بگویم که من به  شد، بحثتان شروع می

ها، یک انسان  وجود خدا و جهان پس از مرگ اعتقاد راسخ دارم. اما گمان نکنید که من به خاطر این باور 

 هبی هستم. شاید برای شما عجیب باشد پس بگذارید توضیح دهم. مذ

ی مخلوقات  بینم. من به همه نظمی و جنایت نمی کنم چیزی جز شر، بی »زمانی که به جهان نگاه می

اند. حال از این مشاهده چه چیزی  ی موجودات از رذیلت و بدنامی پر شده کنم. همهاین جهان نگاه می

های  نامیم، واقعاً به هیچ وجه شر نیست و این شر برای طرح آنچه ما به غلط شر می  شود؟ اینکهنتیجه می

موجودی که ما را آفریده است چنان ضروری است که اگر شر در جهان وجود نداشته باشد، دیگر روی 

نمی  و همه چیز زمین  اوست  باشد. شر، ذات  ارباب مخلوقات خود  باعث میتواند  او  ما هایی که  شود 

های او ضروری است. واقعاً زمانی که چنین چیزی برای او سودمند  ب شویم، برای طرح و نقشه مرتک
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تفاوت  ها من از تولد تا مرگ بی های من باشد؟ اگر او نسبت به رنج است، چرا باید نگران رنج کشیدن

به دیگران   است، پس شاید دید ما از شر اشتباه است. این شر برای او خیر است و برای ما شر. اگر من

برد. پس همه  کند و لذت می برم، به این خاطر است که خود خدا به من ظلم میکنم و لذت می ظلم می

چیز شر است و این شر ضروری است. مطمئن باشید که شر برای سازمان دهی این جهان کامالً مفید  

یار ناعادل و بسیار شناسم، بسیار کینه توز، بسیار وحشی، بسیار شریر، بساست. خدایی که من می 

بخشد.  کند و با شر است که آن را تداوم می ظالم است. او جهان را با شر آفرید، با شر آن را حفظ می

پیوندد و او برای اینکه بتواند جهان را  میرم، روح ما به چیزی کامالً شرور میبنابراین زمانی که ما می

ه تا ابد ادامه خواهد داشت. مطالعات من نشان  آفریند و این چرختر کند، موجودی فاسدتر می کثیف

ن شر جهان از هم وگوییم خدا. بددهد که این شر است که جهان را آفریده است و ما به این شر می می

 پاشد. آن هیوال با چنین چیزی توانست چنین دنیای وحشتناکی را بسازد.  می

»شاید سخنان من برای شما عجیب به نظر برسد ولی اگر به عالم به درستی نگاه کنید، متوجه منظور  

من خواهید شد. این جهان آفریدگاری دارد. ما بعد از مرگ همچنان باقی خواهیم ماند. ولی آفریدگار  

حال از شر، بلکه خود شر است. شر این جهان را خلق کرده.    نیستاین جهان، خدایی عادل و رحمان  

چه چیز جز شرارت بر میخیزد؟ به همین جهت است که مخلوقات او، مانند خودش شرور هستند. زمانی  

ایم. موجوداتی که در این میان قربانی شرارت ما ی او عمل کرده کنیم، در واقع به اراده که ما جنایت می 

تا شر معنا بدهشوند، در واقع عروسکمی آفریده  او  اگر همه هایی هستند که  ی موجودات شرور  د. 

شد برای همین در این میان افرادی وجود دارند که ما با ظلم کردن بودند، آنگاه معنای شر آشکار نمی 

دهد.  دهیم. این درست عکس همان کاری است که یک خدای عادل انجام می ها، شر را معنا می به آن

آفریند ولی برای اینکه موجودات معنای  می   ی عالم را عادالنه و زیبایک خدای عادل و رحمان، همه

آفریند. اما جهان نه عادالنه است و نه زیبا، حقیقی خیر را متوجه بشوند، کمی موجودات شریر هم می 

میریم، شود که خدای ما یک خدای خیر نیست بلکه شر مطلق است. زمانی که ما میپس مشخص می

تر از قبل دوباره شود و ظالم گردد؛ تقویت می او باز می  روح ما، یا بهتر است بگویم شرارت ما به سمت

گردد. پس ما نباید بگذاریم کسی در این دنیا طعم خیر را بچشد و باید برای از بین  به این جهان بر می 

 بردن همه تالش کنیم. «
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ن  تریتوانم بگویم عجیب ترین و به جرأت می انگیزترین، غیرعادیکلرویل پاسخ داد: »این شگفت -

ترجیح می ولی من  انسان خطور کرده است.  به ذهن  تاکنون  اعتقاد  سیستمی است که  به خدا  دهم 

نداشته باشم تا اینکه خدایی را جعل کنم و سپس او را تفسیر کنم. ژولیت، نظرت در مورد این موضوع  

 چیست؟ « 

 دهم. «می پاسخ دادم: »من به خدا باور ندارم. من یقیناً نیستی را به چنین چیزی ترجیح -

ی خودتان است. از آنجایی که شما گویید تنها عالقهکلرویل گفت: »جناب سنت فوند، آنچه می -

گر برای خودتان  ها را شکنجه کنید و از بین ببرید، یک خدای شرور شکنجه ی انسانخواهید همه می

ت کرد. ولی شما ترجیح  توان جنای اید. در حالی که بدون باور به چنین چیزی، باز هم میاختراع کرده 

ها، چیز ها باز هم زجر بکشند. البته چنین تفکری، یعنی زجر ابدی انسان دهید بعد از مرگ، انسانمی

 کند. «بدی نیست و مرا خوشحال می

 گفتم: »دقیقاً! او فقط شهوت خودش را خدا کرده است. « -

مرگ با انسانی بدتر از خودش متحد   کنید. به نظر من، انسان بعد از»من معتقدم که شما اشتباه می-

تر باشد. این معنای جهنم است. جهنمی که قرار است تا  شود تا دوباره به این جهان برگردد و ظالم می

 ابد ادامه داشته باشد. «

ای وارد حیاط شد. نویرسویل بود. او یک جوان شانزده ساله را با در همین حین شنیدیم که کالسکه

 خود آورده بود.  

ی گذشته به اتهام نویرسویل گفت: »او پسر ارباب من مارکیز دو رز است، همان کسی که هفته-

 آورم فقط بهانه بود. «توطئه علیه سلطنت به باستیل رفت. البته تا جایی که به یاد می

کنم حاال بتوانم شق کنم. بهتر است او را برای فردا  سنت فوند گفت: »چقدر خوب. اما فکر نمی-

 یم. « بگذار

ها به رختخواب رفتیم تا بخوابیم. من با سنت فوند بودم.  بقیه کمی عیاشی کردند و ما بعد از این کار 

 او قبل از اینکه بخوابم به من گفت:  
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تو در میان بگذارم. من سالخواهم مسأله»گوش کن. می - با  را  با مارکیز دو رز  ی مهمی  ها پیش 

ز با خودش آورد در واقع پسر من است. خود نویرسویل هم این  رابطه داشتم. پسری که نویرسویل امرو

ی جنده یعنی مارکیز دو رز بعد از مدتی مرا ترک  ی مهم این است که این زنیکه داند. ولی نکته را نمی 

توانستم انتقام بگیرم برای همین منتظر ماندم تا قدرت و نفوذم بیشتر شود. حاال  کرد. آن موقع نمی 

خواهم فردا این پسر را با زهر مسموم کنم. باید  ام که از او انتقام بگیرم. من میکرده  فرصت آن را پیدا

دانی چرا؟ چون قرار است خود مارکیز دو رز هم کشته شود. آه ببین که یک فکر پلید چگونه  بمیرد. می

ست که  تواند مرا شهوتی کند. ببین که چقدر آلتم سفت شده است. حاال قسمت اصلی ماجرا این امی

فامیل داند که من رسد. خود مارکیز دو رز نمی ی ارث او به من می اگر پسر مارکیز دو رز را بکشم، همه 

می نقشه  این  با  پس  هستم.  او  وارث  تنها  واقع  در  و  او،  سال دور  دو  طی  لیور  میلیون  یک  توانیم 

 آوریم. « بدست 

درنگی قبول کردم. بعد از اینکه کمی    من که از شنیدن این مبلغ، هوش از سرم پریده بود بدون هیچ 

 با هم بازی کردیم، خوابیدیم. 

به آن به موقع  توانستیم  ما  و  بیدار شدند  از همه  و کلرویل زودتر  نویرسویل  ها ملحق صبح زود، 

از هم جدا شدیم. در مورد جناب سنت فوند هم چیز   و کمی عیاشی  از خوردن صبحانه  بعد  شویم. 

.  دیگری ندارم که بگویم چرا که طبق معمول بر موفقیت او افزوده شد. یک میلیون لیور بدست آورد

 همانطور که نقشه کشیده بودیم، این پسر مسموم شد و چند روز بعد هم مادرش مرد. 

رفت، کلرویل چندین سؤال از من پرسید. من از جواب دادن به  ای که به سمت پایتخت می در جاده 

ها به او پاسخ دادم ولی راز سنت فوند را پیش خودم نگه رفتم. البته در مورد عیاشی ها طفره میآن

ن انجمن آزادی بپذیرید و او به من قول داد  آ اشتم. در طول مسیر، به او یادآوری کردم که باید مرا در  د

ی بعد، حتماً اینکار را انجام خواهد داد. بعد از اینکه به شهر رسیدیم، یک دیگر را بوسیدیم و  که دفعه

 جدا شدیم. 
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دوستان من، وقت آن است که کمی از خودم برای شما بگویم و مهمتر از همه، ثروت خودم را توصیف  

کنم تا بتوانید آن را با وضعیت بدی که خواهرم در آن است، مقایسه کنید. او فضیلت را انتخاب کرده 

 ی بین ما دو نفر، خودتان قضاوت کنید. توانید از مقایسهبود. حاال می

هایی را که مجبور بودم برای جناب فوند خرج کنم، کنار بگذارید، باید بگویم که من  زینه اگر تمام ه

خانه  خانه یک  یک  داشتم.  پاریس  در  عالی  بود.  ی  خریده  من  برای  شهر  اطراف  در  هم  بزرگ    12ی 

خدمتکار همجنسگرا همیشه در رکاب من بودند. یک خواننده، یک پرستار، سه کالسکه، ده اسب و  

توانم بگویم حدود دو  ها را هم کم کنیم، میوکر را نیز به آن اضافه کنید. اگر حقوق و خرج آن چهار ن

 کردم. های خودم میت ذماند که خرج لمیلیون برایم باقی می 

بلند می  از خواب  ده  روز ساعت  با دوستان صمیمهر  فقط  یازده  تا ساعت  خودم سرگرم    یشدم. 

رفتم و  دادم. معموالً به حمام می ام را انجام می های شخصی شدم. از ساعت یازده تا ساعت یک کارمی

رفتم. می   Barrière-Blancheام در  کردند. ساعت دو به خانه ی دوستانم به من در اینکار کمک می همه

بازی کنیم. هر روز افراد جدیدی برای   آنجا معموالً چهار مرد و چهار زن منتظر من بودند تا با هم عشق

لویی برای من هزینه داشت که من معموالً دو برابر آن   25کردند و باید بگویم که هر کدام  من آماده می

خوردم. کردم. ساعت چهار بعد از ظهر به شهر برمی گشتم و همیشه با دوستان ناهار می را پرداخت می 

 کردم.  های وزیر بود، از او پذیرایی می ر نوبت مهمانی رفتم و اگبعد از ناهار به تئاتر می 

در طی دو سالی که با جناب فوند بودم، باید بگویم که ارزش کمد لباس و جواهرات من به چهار 

کنم و برای  رسید. برخی مواقع مانند کلرویل، داخل وان حمام را با جواهرات و طال پر می میلیون می 

 کردم.  یک لباس یا از یک گردن بند، دو بار استفاده نمی زنم. هیچوقت از  خودم جلق می 

اما با چنین رفاه و آسایشی، وضعیت اخالقی من چگونه بود؟ آه، من تمایلی به صحبت کردن در این  

دادم، روان مرا فاسد  ای که هر روز انجام میهای آزادیخواهانه مورد ندارم ولی با این حال مجبورم. کار

های زیانباری که هر روز از همه طرف از بزرگان مکتب لیبرتین دریافت  و نصیحتها  کرده بود. صحبت

شدم یک پنی برای نجات کسانی  کردم، تا حد زیادی روح مرا مسموم کرده بود تا جایی که حاضر نمی می

مردند، خرج کنم. در واقع، در این مدت قحطی هولناکی در مجاورت کشور ما رخ  که از گرسنگی می 
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ها خودشان را به کشور ما رسانده بودند و مردند. خیلی از آن یاری از مردم آنجا از گرسنگی می داد. بس

ها ها خودکشی کردند. خیلی از آنکردند و بسیاری از آنآورم که دختران تن فروشی می به یاد می

ی زیادی  هزینه   ها را ببینم متنفر شدم برای همین زدند و من از اینکه آن ی مرا میبرای کمک در خانه 

توانست کمی قلب مرا نرم کند،  هایی که می ی چیزام را حصار بکشند. همه خرج کردم تا اطراف خانه 

های شبح مانند  ترک کردم. با لبخندی بر لب، به سادگی از کنار مادران گریان، نوزادان برهنه و چهره 

های سخت، مثل ؛ در تمام آن ماه دادمگذشتم و سرم را تکان می که از گرسنگی تلف شده بودند، می

همیشه آرام خوابیدم و با اشتهای بیشتری غذا خوردم. متوجه شدم که هر وقت با گدایان بد برخورد  

شد؛ غوغایی که  قراری خاصی در درونم برانگیخته میکنم، به جای احساس ناخوشایند ترحم، بی می

ها  کردم و زمانی که دستم به آندم دور میناشی از شرارت بود. با دست خالی آن بدبختان را از خو

مانند شهوت درونم شعله ور میبرخورد می  این کرد، چیزی  اجرای  متوجه شدم که  ناگهان  شد. من 

ها تواند لذت بخش باشد. متوجه شدم از بدبختی کسانی که سرنوشت آن اصول آزادیخواهانه چقدر می

می لذت  کرده  بدبخت  نظرم را  به  بعداً  ولی  مسئول    برم،  خودشان  که  کسانی  بدبختی  که  رسید 

تر است. کم کم متوجه شدم که اگر امتناع از انجام کار خیر اینقدر لذت  بدبختیشان هستند، لذت بخش

 بخش است، پس انجام یک کار پلید باید لذتی آسمانی داشته باشد.  

ام مارتین د گرانژ بود. او ای محقر وجود داشت که متعلق به دهقانی به نی من، کلبهدر نزدیکی خانه 

کنید؟ در این دنیا به جز این کلبه چیزی نداشت. از همسرش، هشت فرزند به دنیا آورده بود. آیا باور می

 این پناهگاه فقر و فضیلت، خشم و شرارت مرا برانگیخت. 

ایت، خواستم قبل از جنها رفتم چرا که میهای آنیک روز با خدمتکار خودم الویر به سمت خانه 

دید من  . مادرشان در خانه را باز کرد و از اینکه می مهای او شکالت خریده بودها را ببینم. برای بچهآن

او و فرزندانش دیدم، داشتم دهم، خوشحال شد. زمانی که شادی را روی چهره ها هدیه می به آن ی 

الویر بگویم برایم جلق بزند.  خواستم به  ها را بکشم. می ی آن خواستم همانجا همه شدم. میدیوانه می 

ها خداحافظی کردم و در میان راه به الویر گفتم که باید توقف کنیم. کمی از جاده برای همین فوراً از آن 
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هایم را باز کرد...دستش را گذاشت دور شدیم و به الویر گفتم برای من جلق بزن. دامنم را باال زد؛ پا 

 در خیس نشده بودم.  روی واژن من. خیس شده بود. هرگز اینق

 الویر پرسید: »چی شده خانم؟ « -

تر کرد. گفتم: »حرف نزن. جلق بزن...جلق  ی او که از هیچ چیزی خبر نداشت، مرا شهوتی چهره -

 خواهم کلیتوریست را بمالم. « بزن...لباست را در بیاور. می

 یک ساعت با هم ور رفتیم و من سه بار ارضا شدم. 

  چند رگشتیم و من که مست شهوت شده بودم، به الویر گفتم که باید برای من  با خوشحالی به خانه ب

ها بگو  د. به آنند. باید مرا تحقیر کننها رفتار کنخواهم با من مثل فاحشهای پیدا کنی. میمرد حرفه

ا هوارد شدند؛ با من مثل بدترین فاحشه   ی توانند با من انجام دهند. سه مرد عضالنهرکاری بخواهند می 

کردند.   استفاده  بدنم  جای  همه  از  زدند.  سیلی  انداختند،  تف  صورتم  به  زدند،  کتکم  کردند،  رفتار 

نجا بودند تا از بدن من استفاده کنند برای همین مردان از آنجا رفتند  آخواستم بیست مرد دیگر هم  می

ی  خودم را در اختیار همه ها باز کردم. هایم را به روی آنتا دوستان خودشان را هم بیاورند. من سوراخ 

شدم، لذت کردند. هرچه بیشتر در فساد غرق میها گذاشتم. بیست نفر همزمان بدن مرا لمس می آن

ای که همین حاال آنجا بار ارضا شدم. در همین حین الویر مرا صدا زد. گفت از خانه  10شد.  من بیشتر می 

و دید نگاه کردم  پنجره  از  بلند شده است.  نمیبودیم، دود  این م که آتش گرفته.  از  دانید که چقدر 

 دیدم. جنایت شاد شدم. بالفاصله به الویر گفتم که باید به آنجا برگردیم. باید از نزدیک می 

دو نفری به راه افتادیم. به بیست قدمی خانه که رسیدیم، خودمان را پنهان کردیم. صدای جیغ و  

رسید مرا شهوتی کرد و فوراً به الویر گفتم که برایم جلق بزند. در  فریادی که از آن خانه به گوش می 

خانه را بررسی  دقیقه سه بار ارضا شدم. بعد از اینکه کمی به خودم آمدم، تصمیم گرفتم تا    5عرض  

اند. با خودم ها جان سالم به در برده ها را شمردم، متوجه شدم که دو نفر از آن کنم. وقتی که جسد

آید پس در واقع قتلی صورت نگرفته  گفتم که این اجساد، چند روز دیگر به شکل یک گیاه در میمی

بود در آینده برده باشند. من زودتر  ی حیوان که قرار  است. این خانواده مانند کرم بودند. یک مشت توله 
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ها فرار کرده است. اما آنقدر  ها پایان دادم. مشخص بود که پدر و یکی از بچه به زندگی نکبت بار آن

 شهوتی بودم که زیاد به این موضوع توجه نکردم. 

که زمانی که این جنایت شاهکار را با کلرویل در میان گذاشتم از دست من عصبانی شد. گفت کاری  

 ای جنایت نبوده. کرده 

اید خودتان را کنترل کنید. اگر کسی رفتار به من گفت: »اول از همه باید بگویم که شما نتوانسته-

داد. نباید در مال عام شهوت خودتان را  دید، مطمئناً علیه شما شهادت میعجیب و غریب شما را می

شهوات خود کنترل داشته باشید. در ثانی شما خالی کنید. چنین چیزی خطرناک است. شما باید روی 

گفتم که او کردم. میاید که مارتین د گرانژ فرار کند. من اگر جای شما بودم علیه او شکایت میگذاشته 

کردید که ممکن  زده تا بتواند از زیر بار خرج و مخارج در برود. باید از او شکایت می   اش را آتش خانه

هایی  توانستید او را گیر بیندازید. چنین خطاها را نیز به آتش بکشد. اینگونه می ی خانه بود اینکار بقیه 

 واقعاً نابخشودنی است. « 

های کلرویل مرا ناراحت کرد ولی با این حال حق داشت. من بیش از همه از فرار دهقان آزرده صحبت

 دهد. وز هم مرا آزار می ی او را ببینم ولی این ماجرا هن شدم. چرا که دوست داشتم بدن کباب شده 

بود. صبح آن اتحادیه جنایتکاران  نام آن  انجمن رسید.  کلرویل    روز  باالخره زمان پذیرش من در 

 نامه این انجمن را فرستاد. اجازه دهید آن را برای شما بخوانم. ای از آیین نسخه
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 ی اتحادیه جنایتکاران اساسنامه 

 

ی طبیعت است، بنابراین  به هیچ عنوان آزاد نیست و برده پذیرد که انسان  اتحادیه جنایتکاران می 

داند. برای اتحادیه جنایتکاران، ارزشمندترین  اتحادیه جنایتکاران ارتکاب هر نوع جرمی را مشروع می 

بر اعتقاد اتحادیه جنایتکاران،   اند چرا که بناها کسانی هستند که بیشترین جنایات را انجام داده عضو 

به   برای ما جنایت اصلی آن است که به خواسته طبیعت خدمت می چنین افرادی  های طبیعت  کنند. 

ی ایستد و به همه ی اعضای خود میعمل نکنیم. با توجه به این مسائل، اتحادیه جنایتکاران پشت همه 

کند. بودجه، مشاوره، حمایت قانونی و پناه از جمله خدماتی است که اتحادیه جنایتکاران ها کمک میآن

 رای اعضای خودش انجام خواهد داد. ب

ها . بین افرادی که عضو این انجمن هستند، هیچ تمایزی نیست. البته نه به این خاطر که انسان1

بلکه به این دلیل    - شود  ی نادرست ناشی می منطقی و فلسفهتصوری مبتذل که از ضعف، بی -ند  برابر

این می قابل لذت ایم که تمایز ممکن است موجب تکه ما متقاعد شده  تواند مخرب های اعضا شود و 

 باشد. 

ها و  شود، نباید هیچ اعتقاد مذهبی داشته باشد. در این انجمن بار. کسی که عضو این انجمن می2

گیرد و اگر کسی به خدا یا هر نوع دینی باور داشته باشد، ها اعتقادات شخصی مورد آزمایش قرار می بار

 شود.  فوراً اخراج می 

این انجمن به وجود خدا اعتقادی ندارد. تنها خدا برای ما لذت است و برای لذت همه چیز را    . 3

ی دانیم. در این انجمن همه انگیز قابل تصور را مقدس می های شهوتی فعالیت کنیم. ما همهقربانی می 

 جویی مجاز است. اشکال لذت 

انجمن ما پدر، مادر، پسر، دختر، خواهر،  شناسد. در  . انجمن ما هیچ پیوند زناشویی و خونی نمی 4

تواند با خود شما و هرکسی که دوست دارد بخوابد و شما حق اعتراض ندارید.  برادر و همسر شما می 

 کند. ی قوی برای اخراج شما را ایجاد میعدم تمایل به رعایت این قانون، زمینه 
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 طور پدر، فرزندانش را و غیره. . شوهر موظف است زن خود را برای دیگران آماده کند. همین5

توانند عضو شوند. حق  . کسانی که ساالنه حداقل بیست و پنج هزار لیور درآمد نداشته باشند، نمی 6

حقوق   و  تجهیزات  و  شام  کالسکه،  صندلی،  برای  مبلغ  این  است.  سال  در  فرانک  هزار  ده  عضویت 

 شود.  کارمندان خرج می 

های  ها در تمام موقعیت های خود سهیم هستند. آن ها و شادی . اعضای این انجمن، در تمام سختی 7

کنند. اما صدقه، انفاق، کمک به زنان بیوه، یتیمان، یا افراد بیمار به مختلف زندگی به یکدیگر کمک می 

شدت ممنوع است. اگر مدرکی ارائه شود یا این شبهه ساده ایجاد شود که یکی از اعضا مرتکب چنین  

 ح نیکی شده است، اخراج خواهد شد. های به اصطالکار

 کند. . برای موارد ناخوشایند و اضطراری که برای اعضا رخ بدهد، انجمن سی هزار لیور پس انداز می 8

شود و مدت ریاست وی یک ماه است. زن یا مرد بودن  گیری انتخاب می. رئیس این انجمن، با رأی9

 شود یا نه. انین انجمن رعایت می او فرقی ندارد. وظایف او این است که ببیند قو

شود. سخنان او همیشه ضد دین است. اگر سخنرانی  . هر جلسه با سخنرانی یکی از اعضا شروع می 10

 شود.  شود و به آرشیو منتقل می ی انجمن چاپ می او خوب باشد فوراً با هزینه

ید برهنه باشند. همه باید  ی اعضا با . در آن ساعاتی که قرار است عیاشی گروهی انجام شود، همه 11

 ی دیگری مقاومت کند. با هم سکس کنند و کسی حق ندارد در برابر خواسته 

های تواند انجام شود. انجمن اتاق ای به جز شالق، نمی رحمانه. در طول عیاشی، هیچ کار خشن و بی 12

ان سایر اعضا انجمن  تری بکنید ولی زمانی که در میهای خشن توانید در آن کار مخصوصی دارد که می 

 هستید، این کار غیر مجاز است.  

ی اعضا باید به یکدیگر اعتماد داشته باشند. اعضا ممکن است برای لذت  . در این انجمن همه 13

ها و مشکالت خود را برای هم فاش کنند. اگر کسی این مسائل را برای شخصی دیگر بازگو  بیشتر، ضعف

 شود. کند، بالفاصله اخراج می 
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اتاق 14 در.  پسر  و یک  دختر  یک  که  دارد  می   های خصوصی وجود  اعضا  دارند.  توانند  آن حضور 

 ترین تخیالت خودشان را آن جا عملی کنند. خشن 

کند که تا جای . خوردن و آشامیدن به هر میزانی آزاد است. انجمن به اعضای خودش کمک می 15

 ممکن مست شوند. 

ما اگر  توانند در انجمن عضو شوند. ا. مردان باالی چهل سال و زنان باالی سی و پنج سال نمی16

 شود. کسی در سن مجاز عضو انجمن شد، دیگر هیچوقت به خاطر کهولت سن اخراج نمی 

 . توهین به مقدسات به هرشکلی مجاز است. 17

توانند عضو شوند. اگر  های جسمی دارند، نمی های مسری و یا حتی بیماری . کسانی که بیماری18

 شود تا استعفا دهند. ها خواسته می هایی بشوند، از آن بعد از عضویت دچار چنین بیماری 

  شود، موظف است استعفا دهد. اما زمانی که توسط پزشکی . عضوی که به بیماری مقاربتی مبتال می 19

 تواند برگردد. معتبر، بیماری او درمان شده باشد، می

 تواند عضو شود. این انجمن فقط برای افراد پاریسی است. های اطراف نمی . هیچ کس از شهر20

 . چهره برای پذیرش مالک نیست.  21

نمی 22 دخالت  دولتی  امور  در  شرایطی  هیچ  تحت  انجمن  نمی .  عضوی  هیچ  همچنین  تواند  کند. 

 سیاسی بزند.  هایحرف 

  300با    یکیاست که    ی بزرگ  یشود، دو حرمسراانجمن ارائه می   یکه به اعضا  ی. از جمله امکانات23

  ر یی موجودات دائماً تغ  نی سال دارد. ا  25تا    7دختر از    300  زین  گریسال پر شده و د  25سال تا    7پسر از  

  ز یعز   یاعضا  . ندشومی   نی گزیجا   ید یها با افراد جدنفر از آن   یهفته حداقل س  ک یکنند و کمتر از  می

  ی هر قتل  یقتل. اما به ازا  یکه دوست دارند انجام دهند، حت  یتوانند هرکاربخش از انجمن می   نیدر ا

با انجام شود، فرد  ا   کصدی   دیکه  بپردازد. در  بقحرمسرا   نی کرون  را   یهاکار ی  هیها   گانیخشن کامالً 

 تی شکا  دیتوان د، مییاشتد  یت یشما شکا  اینبود و    میها تسلحرمسرا   نیها در ابچه  از  یاست. اگر کس
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شود. البته  مجازات می  یکه بالفاصله فرد خاط  دی و مطمئن باش  دیانجمن ارسال کن  ریمد  یخود را برا

د، یداشته باش  لیاگر تما  .دیرا مجازات کن  یدهد که خودتان شخص خاطرا به شما می  اریاخت  نی انجمن ا

ها را  آن   دیتواننمی   یبلعکس ول   ایو  دیدختران ببر یبه حرمسرا  یپسران، پسر  یاز حرمسرا   دیتوانمی

جا سالن   یگرید  یبه  جمله  تفر از  شخص  ای  یح یهای  ا   نیهمچن  . دیببر  یاقامتگاه  ها،  حرمسرا   نیدر 

که دوست دارند   یوجود دارد و کسان  یوانیهای حهایی وجود دارد که در آن انواع و اقسام گونه اتاق 

که    ییهاها و پسر توانند به آنجا بروند. تمام دخترمیها سکس کنند،  با آن  ایکنند و    یرا سالخ   واناتیح

شوند. بشود، فوراً اعدام می   تیها شکا آن   سه مرتبه از  یبرا  ند، اگریآمی  نجای خدمت به شما به ا  یبرا

داخل هر حرمسرا، چهار جالد، هشت شالق زن، چهار دباغ، چهار ماما و چهار جراح و پزشک حضور  

ن شما  اگر  تا  آن  یازیدارند  داشتبه  مامایها  که  است  درک  قابل  البته  بشوند.  عمل  وارد  فوراً  و د،  ها 

  کی ها حضور دارند. اگر هر  کمک در شکنجه  یانه، بلکه براهای بشردوستارائه کمک  یپزشکان، نه برا 

بر نخواهند    گریروند و دمی  رونیاز خود نشان دهند، فوراً از آنجا ب  یماریهای حرمسرا عالئم باز بچه 

ا بلند و گودال   یبزرگ  یفضا  ، هاحرمسرا  نی گشت. در کنار  های  ساخته شده که در آن درختان سرو 

خود در    انیمواقع ممکن است دوست داشته باشند تا با زندان  یانجمن برخ  ی وجود دارد. اعضا  یبزرگ

را    انیاز اعضا ممکن است بخواهند زندان  یبترسانند. برخ  شتریها را بآن  ایها قدم بزنند و  قسمت   نیا

توانند با آن وارد گودال بشوند.  دارد که اعضا می   یهای پنهان ها پلهگودال   نیا   . ندازندیها بگودال   نی در ا

  د یتواند، مییکه دوست داشته باش  یگودال هرکار  نییاست و شما در پا   قیعم  اریها بسگودال   یبرخ

   . دیانجام ده

   . دیاوریبا خود ب دیتوانرا نمی  شریاعم از اسلحه، چوب و شم یسالح گرم و سرد  چ ی. ه24

اساسنامه را امضا کنند و سوگند بخورند    دیانجمن بشوند، با  نی خواهند عضو اکه می  ی. تمام کسان25

 که به آن متعهد خواهند بود. 

همجنسگرا بود،    کی   شتر یکه ب  لی کرده بودم. کلرو  شیمن مانند فرشتگان آرا   . دیزمان رفتن فرا رس 

پوش  14دختر    کیمانند   لباس  مس  ه دیساله  طول  در  من    ریبود.  با  ی ادآوریبه  که  برابر   دیکرد  در 



218 
 

ها به من گفت که قبل از استفاده از حرمسرا   نیهمچن  . یباش   میانجمن تسل  گرید   یهای اعضاخواسته 

 توان از آن استفاده کرد. شما گذشته باشد پس همان اول کار نمی  تی ماه از زمان عضو  کی دیاب

 ک ی بود. نزد سیهای پارترین محله ت ی ترین و کم جمعک یاز تار  یک یدر  میرفتکه ما به آن می  ییجا

توسط   باًیشد که تقر  یک ی تار  اطیی ما وارد حکالسکه  یوقت  . میتا به آنجا برس  دیساعت طول کش  کیبه  

 می داخل شد  نکهی اها بالفاصله بعد از  دروازه   . دیتپ می  جانیمحصور شده بود، قلبم ازه  اه یدرختان بلند س

کرد.   ی منتظر ما بود و ما را به داخل سالن همراه  یم، خدمتکار یاز کالسکه خارج شد  یبسته شد. وقت 

از    یکی را درآوردم.    میهام لباس مراس  انیرا در آورد: اما من بعداً در جر   شیهاموظف بود لباس   لیکلرو

ها آن   یقرار داشت تا همه پا رو  لیانج   اتیو آ  بی صل  نیزم  یام. روده یهایی بود که دترین بنا باشکوه 

 بگذارند. 

وارد شدم.   پنج ساله   یزن س   کی من  ر  اریی بسو  بود.    استیجذاب  برهنه  او  بر عهده داشت؛  را 

زن   کیها دو مرد و برهنه بودند؛ آن  زیسکو نشسته بودند ن  یکه در سمت چپ و راست او رو   ییهاآن

د،  کردنمی   ییها خودارضای بودند و همه آنجا برهنه بودند. بعض  ده ینفر قبل از ما رس  صدی بودند. حدود س

ها ی رفتند و بعض ها با همجنس خودشان ور میی ند، بعضکردها سکس میی زدند، بعضها شالق می ی بعض

 ی گرید  زیآه و ناله چ  یدادند و جز صدا خوردند؛ همه در آرامش کامل کارشان را انجام میمی  یخوراک 

  کیکردند.  می  یها سکس گروهیزدند. بعضقدم می  ییبه تنها  یدو به دو و برخ  یشد. برخنمی   ده یشن

 اریکردند. عود بسشش تا ده مرد با هم سکس می نیدو مرد ب  ای کی  ایو  شش تا ده مرد    نیدو زن ب  ای

 آمدند.  رونیها باز توالت  یک یسه نفر با هم از  دمید . سوختهای بزرگ میدر ظرف  یری دلپذ

ای به او گوش کنند. همه  لحظه   یاست برا   لیآرام گفت که ما   یی برخاست و با صدا  ریسپس مد  و

همه چشم   نیا  چگاه یشده بودند؛ ه  رهیکارشان را متوقف کردند و دور او جمع شدند. همه به من خ

  یخودشان در حال نقشه کش  شیها پی آنکه همه  میتوانم بگو همزمان به من نگاه نکرده بودند. می

به   ریت، مددر نهای  . دمی لرز   یکنند و من کمکردند که چگونه از من استفاده  خودشان فکر می   د؛ بابودن

ها چشم، به دستور  و در آنجا در مقابل صد  . ستمیاو با  مقابل   ، ییسکو   یمن دستور داد که بلند شوم و رو 

  ی های شهوتخدمتکاران از آنجا رفتند و مرا در برابر نگاه   یرا در آوردند. وقت  میهادو خدمتکار لباس   ، او
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  ن یزده بودم. اما اخجالت   یکنم که تا حدود ها کردند، اعتراف میآن چند صد تماشاگر کامالً برهنه ر 

بازگردانده شد.    دمیهایی که شنق ی با تشو  کباره یو وقاحت من به    دیطول نکش  ادیاحساس خجالت ز

 بود:   نیچن ما  یو من به سؤاالت او پاسخ دادم. گفت و گو دی از من پرس  یسؤاالت ریمد

 ؟ « یترین شهوات بگذران ی تمام عمرت را با انجام افراط یدهقول می  ای»آ-

 خورم. «سوگند می  ی»آر-

انگ  »تمام- نفرت  از جمله  باشد،  پل  ن یزتر یاعمال زشت، هر چه که  آی دتریو  و  آن   این،  را ساده  ها 

 د؟ « یدانمی  یعیطب

 دانم.« می   ی عیهمه را ساده و طب   یهستند. آر  یک یمن    ی اند. همه برای من مساو  یها براآن ی  »همه -

 د؟ « یکن ارضا میعاًیخودتان را سر  یشهوان التیتما   نیکمتر  ای»آ-

 به سرعت. «  ی»آر-

 بود؟ «  دیخواه  بندیی انجمن پا با تمام وجود به اساسنامه ای»آ-

 « . یخورم که آرمی  »سوگند-

 د؟« یریپذها را می مجازات  اید؟ آیشو  ن، مجازاتی از قوان   یکه در صورت تخط  دیشما آماده هست  ای»آ-

 «  . رمیپذ»می -

 بخور. «  »قسم-

 « . خورممی  »قسم-

 د؟ « ایازدواج کرده  ای»آ-

 »نه« -

 ای؟ « »باکره -
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 ر« ی»خ-

 د؟ « یمقعد رابطه دار »از-

 اوقات. «   »بله، غالب-

 د؟ « یدار یدهان »سکس-

 اوقات. «   »بله، غالب-

 ؟ « ی خورمی  »شالق-

 بله. « »معموالً-

 ست؟ « یشما چ  »اسم-

 «  . تی »ژول-

 شما؟ «   »سن-

 سال. « 18»-

 زده است؟ « شما جلق  یبرا یزن  ای»آ-

 «  . شهیهم باًی»تقر-

 د؟ « ایشده   تیشما مرتکب جنا  ای»آ-

 بار. «  »چند-

 د؟ « ایکرده  ی»دزد-

 « . »بله-

 ؟ « ای را کشته ی»انسان-

 « . »بله-
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 ؟ « یمنحرف نشو ی اکه تا کنون رفته  یهرگز از راه یدهقول می  ای»آ-

 خورم. «سوگند می  ی»آر-

 کنند. می  قیلحظه همه مرا تشو   نیا در

 ؟ « ی دارند، رابطه برقرار کن یخون وندیکه با تو پ  یبا تمام کسان یحاضر ای»آ-

 «  . ی»آر-

 ؟ « یانجمن را فاش نکن   نیکه هرگز اسرار ا  یخورقسم می  ایآ»-

 خورم. «ها را فاش نخواهم کرد، سوگند می هرگز آن  »من-

 ؟ « یباش  میهای افراد انجمن تسلکه در برابر تمام خواسته  یدهمی  »قول-

 دهم. «می  »قول-

 زن؟ «  ای د، مردیدهمی ح یرا ترج  یکس »چه-

 سکس مردان را. «  یبرا یدهم ولمی ح یجلق زدن زنان را ترج ی»برا-

 از خنده را به راه انداخت.  یمن موج  یلوح  ساده 

 ست؟ « یدر مورد شالق چ  »نظرت-

 دوست دارم بزنم و هم دوست دارم شالق بخورم. « »هم-

 مقعد؟ «  ای دیدهمی ح یاز واژن را ترج   »رابطه-

از مقعد    یهرگز کس  ی شده باشند ول  دیاز من ناام  یکه مرا از واژن کرده باشند، کم  یمردان  دی»شا-

 نبوده است. «  یمن ناراض

 مورد استقبال قرار گرفت.   اریبس زیپاسخ ن  نیا

 د؟ « یدار  یچه نظر  یمورد سکس دهان »در-
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 پرستم. «را می   یدهان »سکس-

 بزند؟ «  سیواژن تو را ل یکس یدار  »دوست-

 « نهایت»بی -

 ؟ « یبزن سیخوب ل  یتوانرا می  گرانیواژن د  ای»آ-

 کار استادم. «  نی اند که در امن گفته  »به-

 ؟ « یبرخوردن آلت مردان لذت می »از-

 خورم. « ته آن را می   »تا-

 ؟ « یچ »اسپرم-

 بلعم. «»می -

 د؟ « یدار  ی»فرزند-

 ر« ی»خ-

 د؟ « یبچه دار بشو دیدوست ندار ای»آ-

 کنم تا بچه دار نشوم. « تالشم را می ی »همه -

 د؟ « یاز بچه متنفر »پس-

 «  . ی»آر-

 ؟ « یات را سقط کنتا بچه  یآن را دار  شهامت ، یباردار شو »اگر-

 «  . »قطعاً-

 د؟ « یانجمن را دار  نیدر ا تیعضو ی نه یهز  ای»آ-

 «  . ی»آر-
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 د؟ « ی شما ثروتمند هست ای»آ-

 از حد. «  شی»ب-

 د؟ « ایکرده  هیریاز پول خود را صرف امور خ  یتا به حال بخش ایآ  »و-

 که نه. «  »البته-

 د؟ « ایانجام داده   یتا حاال، مراسم مذهب  یاز کودک ای»آ-

 « . ریهست، خ ادمیکه  ییجا  »تا-

کرد. به من دستور   افتیرا در  یبروشور کوچک   کی آن    یرا پرداخت و در ازا   تی عضوی  نه یهز   لیکلرو

 :انجام دهند دیهایی بود که زنان عضو شده بابلند بخوانم. دستورالعمل  یدادند که آن را با صدا

دارد. زن    یچه اصل و نسب  ا یکجا متولد شده و   ایندارد که چقدر ثروتمند است    یت یزن، اهم  کی »-

توانند  اند که میای ساخته شده زنان به گونه   نیهم  یلذت مردان خلق شده. برا  یزن است و برا  کی

  دواج اگر از  یکه ازدواج کرده است. حت  م یرا فرض کن  یزن   دییایمردان را ارضا کنند. ب  یجسم   هایازین

فاحشه باشد.    کی زن    نی ممکن است ا   یحت  ایکند و  می   یبه عنوان معشوقه زندگ  ینکرده باشد، با مرد

است    د، بهتریا یب  رونیتعهدات ب   ریزنج   ر یزن از ز  نی ا  نکهی ا  یارتباط دارد و برا  ی در هر صورت با مرد

لذت خودش با    یافقط بر  دیزن با  کیسکس نکند.    یبا کس  خواهانهیاصول آزاد  ایپول    یکه هرگز برا

نفر بخوابد.   ونیمیل  کیبا    دی نفر بخواب، با  ونیمیل  کی   که با  دگویبخوابد و اگر لذتش به او می  گرانید

 کند.  نمی  یپول کار یبرا یانجمن لذت است و کس  نیپس اصل در ا 

نداشته باشد.    یارتباط دارند، از او انتظار تعهد و وفادار  یتوجه داشته باشند که اگر با زن  دیبا  »مردان

زن   کیاست که فقط موجب سقوط  یهای دوران کودکو احساسات عاشقانه تعصبات و عادت  یوفادار

  گر ید  مردان  یدر برابر وسوسه و اغوا  دیزن با  کی تواند منشأ لذت باشد. چرا  نمی   یشود. وفادار می

  ی برا   یفرصت  چ یزن سالم و باهوش، از ه   ک ی  یعنی م،  ی از زنان که ما در ذهن دار  یامقاومت کند؟ گونه 

های  لذت   یاست که بتواند تمام   ییهات یموقع  یدر جستجو  یزن  ن یچن  . کندنمی   یچشم پوش   انتیخ

های فاسد مردان خود مخالفت نکنند. اگر از خواسته   کی   چ یخودش را ارضا کند. زنان بهتر است با ه



224 
 

آنگاهیکن  شهیپ  یوافادار   دیبخواه از شما خسته می  د،  به زودمردان  و  را کنار خواهند    یشوند  شما 

نگه داشتن شما تالش خواهند    یبرا   د، مطمئناًیها باشی آنخواسته   میتسل  شهیاگر هم  یگذاشت. ول

با زنان  ب  دیکرد.  از  را  و عواطف خود  زن  نیتمام احساسات  برا   یببرند.    گران ید   یکه حساس است و 

 «قد علم خواهند کرد.  شیعالم جلو یهای تمام بدبخت زود ای ریکند، دمی  یهمدرد

کردند و بالفاصله بعد از آن به سمت من    قی ی افراد مرا تشومتن را خواندم، همه   ن یا   نکهیبعد از ا

 و تا زمان شام از او دور بودم.  نمیرا بب  لی توانستم کلرونمی  گریمرحله د نیحمله ور شدند. در ا 

 پنجاه ساله بود.   یآقا کیکه از من استقبال کرد  یکس نیاول 

مبل گذاشت و آلتش را   کی  ی« و مرا رو . دیها هستسوگند که شما مثل فاحشه یسیگفت: »به ع  او

  نکه یشد و قبل از ا  کیخانم شصت ساله نزد  کیربع با من سرگرم شد. سپس    کیوارد دهان من کرد.  

ما  مرد او جلق بزنم. سه چهار  یخواهد تا برا گذارد و از من می مبل می  یبتوانم بلند شوم دوباره مرا رو

شود و مادرش را  بود، وارد عمل می   رزنیپ   نیها که پسر هماز آن   یک ی  نیح  نیکردند. در همرا نگاه می

بالفاصله آلت او را از دهان  ی ان من گذاشت. دختراز مردان آلتش را در ده گر ید  یکیکند. از مقعد می 

زد. بعد از   سیواژن مرا ل  گرید  یدهد تا آلتش را وارد واژن او کند. دخترکشد و اجازه میمی  رونیمن ب

کردم،  کار می  ریدوورژ   یکه برا  یآشنا به سمت من آمد. جناب اسقف بود. قبالً زمان  تی شخص  کی   نیا

صورتش ادرار کنم و سپس آلتش را داخل دهانم گذاشت و    یبور کرد تا روبودم. مرا مج   ده یبا او خواب

 کند. با تمام وجود آلتش را خوردم.   هیرسد تا خودش را تخلجذاب از راه می   ار یجوان بس  ک یارضا شد.  

 خواست مرا با ترکه بزند.  می  . دیاز راه رس  یرمردینفس بکشم که پ  یخواستم کمها کردند و میمرا ر

 شد، نه؟ «  رفتهی که امشب پذ یهست یبه من ترکه زد، گفت: »تو همان کس یکم  نکهیاز ا  بعد-

 خودم هستم. «  ی»آر-

خواهم  خم شو. می . یدار  ییبایها مشغول بودم. باسن زاز حرمسرا  یکیدر  . دمیرس ریکه د فی»ح-

 آلتم را فرو کنم. « 
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کار را انجام دهد. ارضا شد   نی خواست همظاهر شد که می یشد و رفت. پشت سر او مرد جوان ارضا

  ی ها روحانهشت نفر آن   ا یبودند تا مرا از مقعد بکنند. هفت    ده یا مرد صف کشه  ه و رفت و پشت سر او د 

 . بودمگرفته  و من از شهوت آتش    دندییگا  یک ی  یکیشدند، مرا  نفر می  یس  دیها که شای آنبودند. همه

مرا گرفتند  یبروم، چند مرد جلو یخواستم به سالن کنارکه می یده بار پشت سر هم ارضا شدم. زمان

کردم، متوجه شدم که در حرمسرا باز است و از  که از آنجا عبور می  یو خودشان را ارضا کردند. زمان

ها انجام کار   رنیدتیترین و پلی تکه چه خبر بود! شهو   دیدانداخل آن را نگاه کردم و نمی  یدر، کم  یال

 شد!  می

به ما   ییبا یهای زاقیانگیز است. چه اشت چقدر شگفت   عتیبزرگ، واقعاً طب  یبا خودم گفت: آه خدا

 داده است.  

  غ ی به مقدسات، آه و ناله و ج  نیفحش، توه   یبود. صدا  یدر حال شهوتران  یکردم، کسنگاه می  هرجا

ها  آنعاًی سر  ریکه اعضا با هم دعوا کنند و معموالً مد  دیآمی  شیکرده بود. به ندرت پ  وانهیمرا د  ادیو فر

 داد.  می  یرا آشت

انجمن کنار در    ریرفتند. مدها می کرد و همه به سمت حرمسرا می   دا یپ  شی حاضران مدام افزا   تعداد 

وارد    نکهی از اعضا قبل از ا  یاریکرد. بسورود پخش می  طیبر لب، بل  یبود و با لبخند  ستاده یحرمسرا ا 

و مرد جلق    نحدود چهل ز  یکنم براجلق بزنم. فکر می  شانیکردند تا براحرمسرا بشوند مرا مجبور می

از   یکینشود.  ده یاز بدنم نبود که مال یکردند. قسمتها با دستانشان بدن مرا نوازش می ی آنزدم. همه

من مدفوع کرد و ی  نه یس   یها رواز دختر   یکی  . نمیبر  از زنان  یک یواژن    یمردان مرا مجبور کرد تا رو

  . دیمن بلعی  نه یس یها را از رو بالفاصله آن مدفوع  یگریمرد د

کرده بود و او را بالفاصله به سمت من فرستاد. بالفاصله با  دایمن پ یبرا بی زن عج  کی  ریمد جناب

تا به حال   لیاز کلرو   ریبه غ  . می ریبود بم   کیکه نزد  میزد  سیرا ل   گریکدیزد. آنقدر بدن    سیدهانش مرا ل

ارضا شد، چند مرد به سمت من آمدند.    نکهیبعد از ا  . دیایهمه از واژنش آب ب  نیبودم که ا  ده یرا ند  یزن

مردان   یها بودم، با دو دست براآن  نیکه ب  یدر حال  . دییگااز واژن می  یگریها مرا از مقعد و داز آن   یکی

بزرگ مرا ارضا کنند.   اریبس هایلدو یخواستند با دو می  دندیاز راه رس  یگری زدم. زنان دجلق می  گرید
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کردم، فحشا و زنا با محارم  که نگاه می  یهر طرف  . دندییگارا می   نمن چند پسر، مادر خودشا  یجلو

 کرد.  می  دادیب

ها سکس دو ساعت با آن   یبه سمت من آمدند. برا  یالعاده عضالنگروه دوازده نفره از مردان فوق   کی

زد و  می   سیمرا ل  سیتوری به سمت من آمدند. خواهر کل  یکردم و ده بار ارضا شدم. برادر و خواهرمی

که    یزمان  . دکر  یی آب خودش را داخل واژن او خال همه   . دییگاا از واژن می او ر  نیح  نی برادرش در هم

 ی کرد. مادرکه پسرش را از مقعد می   دمیرا د   یخواهم از تو بچه دار بشوم. پدرگفت می شد میارضا می 

داشتم تا مرا    ی برادر  ایکرد. واقعاً در آن زمان دوست داشتم پدر  می   ی که با دخترش عشق باز  دمیرا د 

  . دندییگااز جلو و عقب می 

بردند و در را بستند. چند   گاه یمخف  کیمرا به    -ها دوقلو بودند  آن  -  بایخواهر هجده ساله ز  دو

برادران و پدر    که  گریها بود و هشت مرد دکه پدربزرگ آن  رمردی پ  کیداخل آنجا حضور داشتند.    ینفر

ی  کاسه   ک یبه آنجا آمده بودند.    یحضور داشت. خانوادگ   زی ها بودند. مادرشان ندختر   ن یهای ا و پسرعمو 

در آن ادرار    ز یو مادر و پدر داخل آن مدفوع کردند. دختران و من ن  رمردیبزرگ وسط اتاق قرار داشت. پ

شروع به جلق زدن کردند و آب    نداکاسه را هم زدند. مر  یقاشق بزرگ محتوا  کیسپس با    . میکرد

ی ما ختند و همه یر  وانیظرف را داخل ل  یدوباره کاسه را هم زدند. محتوا  . ختندیخود را داخل ظرف ر 

  . می خورد وانیل ک ی  فی کث یدنینوش  نی از ا

  ی به سالن غذاخور   هیبود و من به همراه بق  ده یدر حال پخش بود. زمان شام فرا رس  ییبا یز  یق یموس

 نیاند. به بهترآنجا آماده کرده   یرا برا  سیسال پار  کی  یغذا  دیرسبود که به نظر می  میآنقدر عظ  . میرفت

 مانده بودند.   هاداخل حرمسرا  هینفر داخل سالن حاضر شده بودند و بق  200شده بود. حدود    نیشکل تزئ

داد که  اش نشان می چهره   یکه از حرمسرا بازگشته بود، کنار من سر میز نشست. آشفتگ  لیکلرو

کرد.  می   یبود و فحاش  ختهیبه هم ر  شیهاسرخ شده بود، مو  شیهاداشته است: گونه  یادیتحرک ز 

  . دیمرا مالی  نه یس  یبر لبانش بوسه زدم و او هم کم  . میکرد  یبا هم باز  یم، کمید یرا د  گریکدیکه    یزمان

 ؟ « ی افتاد تیوضع   نیکه به ا یکردشنا می انوسیی شرور، مگر در کدام اقدختره  ی»ا :گفتم-
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 «کرد.  یشنا خواه  انوسیاق نی در ا  یپاسخ داد: »حسود نباشد. تو هم به زود او-

جذاب و شش مرد    اریو دو زن چهل ساله و باهوش و دو خواهر بس  دمیکه قبالً د  ییخواهر دو قلو  دو

 داده بودند.  لی ا تشکمیز ما ر

خوردند.  غذا می   وانی رود، همه مانند حها انتظار می ن یبرتیبه اطراف نگاه کردم و همانطور که از ل   یکم

تا آن    . دندیمالها را به بدنشان میمیز پرتاب کرده بودند و غذا   یکه خودشان را رو  دمیرا د   یچند نفر

 شیها به من فهماند که من پن ی برتیل  ریسا  دنید   یبزرگ هستم ول  نی برتیل  کیکردم که  زمان گمان می

آب    یکردند، برخادرار می   یکردند، برخها مدفوع میغذا   یافراد رو  یبرخ  . ستمین  شیای بها جوجه آن

  ی خوردند. دختردوباره می  آوردند وخوردند و سپس آن را باال میغذا را می  یانداختند، برخدهان می

سپس  . دیکرد و آن را باال کش یقاط رمگوشت و مدفوع و ادرار و اسپ یرمقدا وانیل  کیکه در   دمیرا د

  ن یی استفراغ او را خورد. سپس ا که کنارش نشسته بود باال آورد و مرد همه  یدهان مرد  یآن را رو

  دا ینفر ادامه پ  ستیسلسه تا ب  نیاش باال آورد. اینفر کنار   یرا که خورده بود رو  ییهازیی چمرد همه

سه دور    تا  نگونهیاش باال آورد و ا ی دهان نفر قبل  یرو   دوباره ها را خورد و  ی استفراغ کرد و نفر آخر همه 

 خوردند. را می   گریکد یهای همه استفراغ 

 برگردد.  یآرامش به سالن غذاخور  یموجب شد که کم ن یو هم  دیانجمن رس  ریمد

غذا  اقسام  و  نوشانواع  و  قی دنیها  گران  د  متیهای  که  خوردم  آنقدر  داشت.  وجود  آنجا    گر یدر 

آنقدر   ، میاز آنجا رفت  نکهیتوانستم راه بروم. بعد از شام دوباره با چند ده نفر سکس کردم و بعد از انمی 

  . دمیخواب میروز و ن  کیخسته بودم که 

برا  ک ی  نیا ابد  یماه،  مانند  می   تی من  نظر  د  دیرسبه  و  شد  تمام  باالخره  به    گریاما  داشتم  حق 

 کرد.  ییآشنا کند، مرا راهنما  زید مرا با همه چ که مشتاق بو لی ها بروم. کلروحرمسرا

شکنجه و قتل    لی تواند لذت بخش باشد. انواع و اقسام وساها نمی ی آن حرمسرابه اندازه   زیچ  چ یه

آنجا را به شدت ترسناک کرده   یخدمتکاران فضا ی  ه یدر آنجا وجود داشت و حضور جراح و جالد و بق

 بود. 
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  ییتوانا  یهستند ول  خواه یما آزاد  مانند  ، ینیبمی  نجایکه ا   یخدمتکاران  نی به من گفت: »ا   لی کلرو-

ارا نداشته   ت ی عضوی  نه یپرداخت هز به   یو حاضرند هرکار  ندی آمی  نجایاند. به خاطر لذت است که 

 بکنند. « 

وارد شد، جالد او را    ل ی که کلرو   یبودند. زمان  ده یپوش  یهای ترسناکاشخاص، لباس   ن یکدام از ا   هر

   . دیبوس

 د؟ « یای دار من برنامه ی»خانم امروز برا-

حداقل    د، اویاو حساب کن  یآوردم. رو   تی تازه کار برا  کیرا نگاه کن. من    نجای پاسخ داد: »ا  لی کلرو-

 « شما برنامه خواهد داشت.  یبه اندازه من برا

داد که به تمام معنا تحت   نانیو به من اطم  دیبود، مرا بوس  ده یکه دوستم را بوس  ر، همانطوریآن شر  و

   . میخود را از محل از سر گرفت  دیدر آغوش گرفتم و بازد  ی فرمان من است. از او تشکر کردم؛ او را به گرم

شد.  ارضا می   دیبا  یخاص  ییدایحرمسرا، چهار سالن قرار داشت که در هر کدام ش  ییقسمت انتها  در

  ی آور بود. بخش سوم برا های چندش و سکس بود. بخش دوم مربوط به کار ییخودارضا یبخش اول برا

  م، متوجه ی دیکه به آنجا رس  یزمان  . دیرا بکش   یکس  دیتوانست بود که می   یی شکنجه بود و بخش چهارم جا

ب  ییهاشوند و آن ها دارند استفاده می ی ی زندان همه باًیتقر  که  میشد اتاق   کار یکه   شانیهابودند، در 

  . نم یها را ببها را باز کرد تا بچهدر چندتا از اتاق   لی ها استفاده کند. کلرواز آن  یماندند تا کسمنتظر می 

مرا    لی کردم که کلرومی  نوازشرا    شیهانه یدختر شانزده ساله رفته بودم و واژن و س  ک یمن به سراغ  

 بردم سرزنش کرد.  ای که به کار میو ساده   فیبه خاطر رفتار ظر

های لذت   یرا ندارند که برا  نیا   اقتیل   یها حتآن  . دیرفتار کن   نطوریها ازباله  نیبا ا   دیگفت: »نبا  او-

 کنند. «ها اطاعت می رمان بده و آنشوند...فقط ف یما قربان

و به    میشد  گریهای دداد. وارد اتاقچون و چرا انجام میدادم و دستوراتم را بی   رییلحنم را تغ  فوراً

  . میانجام ده یکار  دیگفتم که با لیکلرو
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که او را به اتاق شکنجه ببرد.    میساله چشم مرا گرفته بود. به خدمتکار دستور داد   زده یدختر س  کی

  ی برا   نی بعد از ا  . زدیبر  رونیاش ببود دل و روده   کی که نزد   میآنقدر به شکم او شالق زد   لی من و کلرو 

های بعد زرو  یبرا  ابردند ت  مارستانیآنقدر ناتوان شد که فوراً او را به ب  چاره یو دختر ب  میهم جلق زد

 آماده باشد.  

  . میها رفتپسر یبه حرمسرا  نیاز ا  بعد

ساله با   ستیکه پانزده پسر هجده تا ب  میو از خدمتکار خواست  میهای ساده رفتبه بخش کار  ابتدا

متر آلت  سانتی  18ها  آن  نی داشتند. کوچکتر  یها آلت بزرگی آن ما بفرستد. همه  یهای بزرگ براآلت 

و کلرو ک  لی داشت. من  بود   ریمست  ا   میشده  با  و عقب و دهان  از جلو  باز  نیو    ی ول   م یکرد   یمردان 

به   گرینفر د   18  نباریوارد شوند. ا  یشتر یتا پسران ب  میدرخواست کرد   نیهم  یشد برا  شتریما ب  اقیاشت

همه و  آمدند  آناتاق  دوی  بار-ها  وضع  یسه  شدند.  ا  تیارضا  مثل  اسپرم   نیما  حمام  انگار  که  بود 

 شده بود.  سیکامالً خ مانیهامو  . مایگرفته

تر کنیم برای همین در گوش یکی از مردان چیزی  پیشنهاد داد که کمی صحنه را دراماتیک  ل یکلرو

 ل ی کلروخواستم از  دانستم چه شده، میخارج شدند. من که نمیی مردان از اتاق  گفت و بعد از آن همه 

ها را بگیرید.  ماجرا را بپرسم ولی بیست نفر از مردان ناگهان وارد اتاق شدند و فریاد زدند: دزد، آن

را فهمیدم. مردان بالفاصله ما را گرفتند و کتک زدند.   لی کلروی  اند. و اینجا بود که نقشهدزدی کرده 

ها  های آنمشت و لگد  گیریم. به خاطرای بود که یعنی ما مورد تجاوز قرار مییش به گونهی نماصحنه

 دانید چه لذتی داشت. هر دوی ما برای چندمین بار ارضا شدیم. باسن ما خونی شده بود ولی نمی 

بود.  ها را ببرم. شهوت او به اوج خود رسیده  خواهم گلوی یکی از این پسربه من گفت که می   لیکلرو

با چاقو رگ دست او را برید. سپس بخش    لی کلروها را به اتاق قتل بردیم و  برای همین یکی از پسر 

های او را بیرون کشید و ی او را پاره کرد و یکی از تخمزیادی از خون او را نوشید. بعد با چاقو بیضه

دن این صحنه لذت بخش بود  خورد. در نهایت گلویش را برید و باز هم خون او را نوشید. با اینکه دی

 بردم.  از شکنجه و مردن زنان بیشتر لذت می   لیکلرو ولی من برعکس 
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»ب  شنهادیپ- کار  ای  . میبرو   قسمت دخترانبه    دییایکردم:  اگر  ندار  ی برا  یحداقل  دادن  م،  یانجام 

 کنند. « چکار می هی بق مینی بب دییایب

  زان ی وآاز سقف  شیهاای را از مو بود، دختر کوچک پانزده ساله شیحدوداً چهل ساله که کش یمرد

  ی و صورت دختر  نهیبا شالق خاردار به س  یگریمرد د  . دیبرکرده بود و سپس با چاقو گوشت او را می 

که با   م یدیرا د   یگریاش کامالً پاره شده بود. مرد ددر آمده بود و لب و گونه   شیهازد. چشم ضربه می

  ی دختر را تا جا  یزد. از ما خواست تا پاضربه می  یدختر  یآن چندتا میخ بود، به بدن  یچوب که رو  کی

  8بود، دختر    یکه قاض  یگر یبه واژن دختر ضربه زد. مرد د   بو با چو  میرا کرد  نکار یا   . میممکن باز کن 

دختر هنوز زنده بود   . ردک آتش کباب می   یبسته بود و رو  یبزرگ به صورت افقی  همیل  کیای را به  ساله 

کامالً   زیرفته بود. چشمانش به خاطر حرارت کامالً ذوب شده بود. پوست بدنش ن  نیکامالً از ب  شیهاو مو 

 . سوخته بود

با    یای به کشتن زنان نداشت ولاگرچه عالقه   لی کلرو  . میاصرار کردم که به اتاق قتل دختران برو   من

 با من موافقت کرد.  نی هم یها هم مخالف نبود، براآن  ینابود

اتاق    کی با او به    لیکه هفده سالش بود را انتخاب کردم. من و کلرو   یکی دختر،    ستیب  نی من از ب

   . میرفت یخصوص 

احمق سر   نیا پاعاًیبدبخت  به  را  و می   ی خودش  انداخت  مانند من  نجات دهم.  را  خواست جانش 

تر کرد. ی های او مرا شهوتطرف است. اشک   ییوالیدانست که با چه هنمی   یول   ختیها اشک میر فرشته

  کردم   م؟ مجبورشیایکوتاه ب  لی کلرو  یتوانستم جلومی   ایآمد، آاو به درد می   ی اگر دلم برا   یدر واقع، حت

میز    کی با مشت و لگد کتکش زدم. سپس او را به    نیبزند. بعد از ا   سیمرا ل   س یتوریدو ساعت کل  یبرا

زد، با  من جلق می  یبرا  کلرویل که    یبه او ضربه زدم. سپس در حال  قهیدق  ستیب  یبستم و با شالق برا

ما را ارضا    یهر دو  کار  ن ی ا  . ختیر   رونیاش بدل و روده   نکهیاو ضربه زدم تا ا   فیچاقو صد بار به بدن نح 

دعوت کردم   لیاز کلرو   نی هم  ی برا  می برگرد  ینداشت که به سالن اصل  یارزش  گر یو د  میکرد. خسته بود 

خانه به  بتا  من  خورد  . دیایی  رفت  میشام  رختخواب  به  هم  با  شام،  از  بعد  کلرو  . میو  که  بود    ل یآنجا 
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نصمی مرا  آخر   حتیخواست  در  من  او  نظر  به  کرد  یتی جنا  نیکند.  بهکه  کافاندازه   م،    ت ی قاطع  یی 

 نداشتم.  

که من    یاانکار، وجدان تو هنوز به مرحله   رقابلی غ  شرفت یاست که با وجود پ  نی ا  قتیت، حقی »ژول-

نرس   خواهممی تو می  یز یاست. چ  ده یبرسد،  از  ا که من  آنقدر منحرف شو  نیخواهم  که    یاست که 

 ل ح راه  ، یبشو  ریموجود کامالً شر کی  دیبتوان نکهیا یاش برگردد. اما براهیوجدانت نتواند به شکل اول 

  دار یلحظه وجدان تو ب  کی   یبرا  ، یانجام ده  یتیجنا  یخواهکه می  یگذارم. زمانتو می   یای جلوساده 

  بدون   ، یدیوجدانت را شن  یصدا  نکه یاست که به محض ا   نی اندازد. راه حل اشود و تو را به شک می می

  دوارم یام  . دیشن  یوجدان را نخواه  یصدا   گرید  یبعد از مدت   نگونهیا  . یرا انجام بده  تی جنا  ، یدرنگ  چ یه

و به ذهن خودت فرصت   یست یدر مقابل وجدانت با  یشتریب  تیهرچه با قاطع  .یمتوجه منظورم شده باش

ما    یسالح شرارت است. زمان  ن یو عادت بزرگتر   یکنعادت می   تی به جنا  زودتر  ، ینده   لیو تحل هیتجز

عادت کن. آه   تیجناپس به    . مایوجدان را خفه کرده   یاست که صدا  ییم، آنجایکنعادت می   یزیبه چ

چرا    ری؟ خ ی شومی   هایتدن یمتوجه نفس کش  ایکه عادت کردن چقدر خوب است. آ   یداننمی   تی ژول

ب  ای. عادت کرده   دنیکه به نفس کش تر تو راحت   یآن برا  انجام  ، یعادت کن  زیچ  کیبه    شتریهرچه 

نسبت    یخاص  یرحمی به قدرت، انضباط و ب  ازیبلکه ن  ستیای نساده   نکار، کاریحال ا  نی خواهد شد. با ا

 توانم به تو بکنم. «است که می   یحتینص نیبهتر  نیا  تیبه وجدان خودت دارد. ژول 

ضرورت ندارد. من در کار    یاست ول  یشما بدون شک عال   شنهاداتیل، پی دوستم گفتم: »کلرو  به-

که   یکنم. مطمئن باش در هر کار  تی تقو  نکاریهم ندارم خودم را در ا  یازیو ن  ستمیتجربه نخودم بی 

که متزلزل    دید   یهای خودم، هرگز نخواهو چه به خاطر لذت   ی انجام دهم، چه به خاطر نفع ماد  دیبا

 « . شومب

را    شیکش  کیتا    میبرو  سا یکل  کیخواهم با هم به  با من تماس گرفت و گفت: »می  لی روز بعد کلرو-

او را منحرف    میتوان که اعترافات ما را بشنود و مطمئن باش که می  میخواهاز او می  . میاز راه به در کن

 « می گویند آلت بزرگی دارد.  سال است که چشمم او را گرفته است.  کیکنم. 
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  ی ادیکار لذت ز  نیکند. او از ا  نی خواست به مقدسات توهمی   لیم، کلرویشد  سایکه وارد کل  یزمان

برامی را وارد    بیصل  ل یکلرو  . میرفت  یی و به دستشو   میبرداشت   بی صل  کیو    لیانج   کی   نیهم  یبرد 

آن را آتش زد. دو   بعدمدفوع کرد و    لیکتاب انج   ی خودش جلق زد. سپس رو  یبرا  یواژنش کرد و کم

 بار ارضا شد. 

 شیاغوا   میخواستبود که می  یشیکلود کش  . می به سمت اتاق اعتراف رفت  وم  ی آمد  رونیتوالت ب  از

  . میکن

توانم خودم را کنترل کنم. مرد خدا، من نمی  یبه او گفت: »ا   یبعد از چند داستان شهوان  لی کلرو-

دوست دارم   یلیام. خشده   سیخوابم. اآلن...اآلن واقعاً خنم، مییبکه می  یهمانطور که گفتم با هر مرد

 را بچشم. « ی مرد روحان  کی طعم آلت 

  کند و شما مرا جادو می   نی ری که عرق کرده بود، باالخره اغوا شد و به ما گفت: »سخنان ش  شیکش-

کنم  نمی   گرید مقاومت  ا  کیمن    . مکنی  ترکرا    سایکل  دییایب  -توانم  از  دارم،  دور    نجایاتاق کوچک 

.... مطمئنم متا شما را راحت کن  کنمتمام تالشم را می   د، منییایدنبال من ب  د، بهیدار   تی...اگر رضاستین

 فرستاده است. «  طانیکه شما را خود ش 

  . میرفت  رونیاز آنجا ب و

 به ما شراب داد.  یبرد. کم زد و مرموراتاق س کیشده بود. کلود ما را به  شب

سال است که به دنبال شما هستم و دو ساعت است که منتظرم تا طعم   ک یبه او گفت: »  لی کلرو-

 ست؟« یی شما مناسب نپرنده   یقفس برا  نیا  ایآ  . ن ی آلت تو را بچشم. « دامنش را باال زد و ادامه داد: »بب

 را در دست گرفت.  یتخت پرتاب کرد و آلت مرد روحان  ی خودش را روعاًیهرزه سر  نی و ا
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و آلت او را وارد دهانش   ت؟ «یژول  ینیباو را می   ا یزد: »آ  ادیکه مست شهوت شده بود، فر   لی کلرو-

 .  1کرد

وارد    نی زد. بعد از ا  سی را ل  لیمقعد کلرو   قهیچند دق  یو برا  ه بودآورد  رونیآلتش را ب  شیکش  جناب

ارضا شدن زود است.   یزد: »صبر کن، هنوز برا  ادیدوباره فر  لیکلرو   . دییرا از مقعد گا  لی عمل شد و کلرو

را باز    لود« سپس باسن ک  . می که تو را از مقعد بکن  می خواهدر واقع ما می   . می بکن  یشتریهای بکار  دیبا

حاال نوبت    . دیبشو   ل یی ما تبدقرار است به معشوقه   یزد. »آر  سیمقعد او را ل   قه یچند دق  یکرد و برا 

 « . دیها اعتراف کن فاحشه ش یو قرار است پ   مایما فاحشه . یتوست که توبه کن

خودش جلق    یبرا  شیکش  . شیجناب کش  دنییبه کمرش بست و شروع کرد به گا   لدوید   کیسپس    و

های اشک   هان یا   . تی به من گفت: »نگاه کن، نگاه کن ژول  ل یارضا شد. کلرو   قه یزد و بعد از چند دقمی

 است. «  ح یمس

متر طول آن سانتی   ی داشت. حدود س  یکه چه آلت بزرگ  دیدانشد. نمی  شیدوباره نوبت کش  حاال

می  و  بگو بود  کل  م یتوانم  نمی فآنقدر  که  بود  ات  دارم.  نگه  را  آن  دستم  دو  هر  با  از    ی کی  نی توانستم 

اش سه تا تخم وجود داشت! خودش  ضه یبی  هیآن بود که داخل کس  گریی دبود! معجزه   عتیمعجزات طب

 ی ادیکه ارضا شد، آب ز   یاش پر بود. بار اول ضه یجهت ب  نی ماه است ارضا نشده و به هم  کیگفت که  می

چند    یبرا  . دیی کار نگه دارد. به سمت من پر ادامه  یخواهد آن را برا خودش گفت که می  . امدیاز او ن

 ی اصل   اتیزد. سپس نوبت عملاو جلق می   یال براح  نیدر هم  لیزد. کلرو  سیمرا ل   سیتوریکل  قهیدق

 کرد.  لی اش را وارد مقعد کلروی اله آلت  ، یجناب روحان  . دیرس

را تحمل کنم. آه، سوگند   یآلت بزرگ  نیتوانم چنکشد. من نمیزد: »او دارد مرا می می   ادیفر  لی کلرو-

 مقاومت کنم. «  یهای بهشتتلمبه  ن ی توانم در برابر اهای خداوند متعال، من نمیضه یبه ب

 
فراموش  دینبا یگرام یداد. و خواننده د ینحو انجام خواه نیمطمئناً آن را به بهتر د،یلذت ببر  یساد: اگر از کار ادداشتی . 1

 چگاهیه  د،ی. اگز زن هستستیآور ناو تعجب  یخاطر هوس باز  نیداشت و به هم  یشتریب  یبه مردان عالقه   تیکند که ژول
 را در دست نگرفته باشد؟  گرانیکه آلت د دیشناسیرا م ی. چه کسدیلذات را بر خود محروم نکن نیا
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بار دوم ارضا شود. آلت او را    یتوانست خودش را مهار کند و آماده شد تا برانمی  گرید  چاره یب  کلود

بزرگ از   وانیل  کی ی او جلق زدم و به اندازه   ینشانه گرفتم. برا لی و به سمت واژن کلرو  دمیکش رونیب

  . ختیر  رونیآلت او اسپرم ب

ا   بعد به کمرم د  نیاز  برا  لدوی من  به    . دمییگارا می   شیجناب کش  قهیدق  15  یبستم.  نوبت  سپس 

کرد آلتش می   یسع   ادیبا زور ز  شیکرد. کش  سیخ  یرا کم  شیآلت کش  لی کلرو  . دیشدن من رس  ده ییگا

  رد وا  ار، آلتشیهای بسرفت. باالخره بعد از تالش آنقدر کلفت بود که فرو نمی  یرا وارد واژن من بکند ول 

به لذت شد.   ل یدرد تبد   نیا   ه یبعد از چند ثان  ی در شکمم حس کردم ول  یادیواژن من شد. ابتدا درد ز

  ی آلت اله   نیشد. اوارد واژنم می  نصفهبا هر فشار، آلتش تا  ولی  بود    نیسنگ  شیهای کشتلمبه با اینکه  

از واژن   سکه به خاطر سک  یشد. تنها باررفت، شکمم برآمده میآنقدر بزرگ بود که هربار که فرو می

دوباره واژن مرا   شیآنروز جناب کش  یام را از دست دادم. ول یبود که باکرگ  یداشتم، زمان   یزی خونر

 در نهایت ارضا شد و حس کردم تمام شکمم با اسپرم پر شده است. خون انداخت. 

  گر ید  ن یا   . مینداز یبه خطر ب  ی بیعج   زیچ  نیسالمت خودمان را با چن  دیزد: »ما نبا   ادیفر  لی روکل-

 ی زن چ یگاو شباهت دارد. من مطمئن هستم که تا به حال ه کیبه آلت   شتری و ب ستیانسان ن کیآلت  

 را بچشد. « یآلت اله نی ی انتوانسته طعم همه 

  ی فقط روحان  سیی تأیید تکان داد و گفت که تا به حال در تمام پارپدر کلود سرش را به نشانه  و

 آلت بزرگ را تحمل کند.  نی ی امافوقش توانسته همه 

 ؟ « یکنآمیز هم میطنت یهای ش»اوه، پس کار :دیپرس  لی کلرو-

 «  . »مکرراً-

 پر شور است، نه؟ «   شهیشما هم یربان  یمراسم عشا »پس-

کند.   یرا بندگ  انیاز همه خدا  شیاست که ب  یمؤمن کس  نیکه نه؟ در میان مردم، بزرگتر  »چرا-

می معنا  فحشا  و  فساد  در  خدایان  خواستهبندگی  تمام  به  شما  که  زمانی  احترام دهد.  طبیعت  های 

 «کنید. گذارید، در واقعاً به بهترین نحو بندگی او را می می
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 د یکنها، گمان میکرد گفت: »خانمکه ما را نوازش می   یما را در آغوش گرفت و در حال  یسپس هر دو 

ما خرج خودمان را از آن در    ی ارزش است، ولتماماً فاسد و بی   نی است؟ د  یبا ارزش   زیما چ   یبرا  نید

فروشند، می ها خودشان را  کند. همانطور که فاحشه  ریهای خود را تحق کاال  د یتاجر نبا  کیو    می آورمی

فکر    ایآ  م؟ وایما از گوشت و استخوان ساخته نشده   دیکنگمان می  . می فروشرا می  انیو خدا  امبرانیما پ

دانا    ایسنده یتواند. نو نمی  رد؟ ابداًی انسان را بگ  کی شهوات    ی تواند جلومسخره میی  ه یچند آ  دیکنمی

ب  ریز  ینفسان  هایهوس "  :دنویسمی   "برهنه باشد.    یاست که کس  زمانیاز    شتریلباس، هزاران برابر 

  ی زم، برا یها دارند. دوستان عزانسان   رینسبت به سا یشتر یب اقیاشت  ونیکه روحان دیبدان دیبا ن یبنابرا

شما هنوز    دیشا  . دیبه دنبال آن بگرد  ونی روحان  نیاست ب  د، بهتریکن  دایپ  لیملحد اص   کی   دیآنکه بتوان

اعماق قلبتان نسبت به مفهوم خدا شکاک باش  که خدا    دییبگو   نی قیبا    دیتوانهنوز نمی   دیشا  . دی در 

همان   یول  ستین آنما،  به  از خدا  محافظت  که  همه  هایی  از  زودتر  است،    دا یپ  نیق یها سپرده شده 

مبهم،    اتیمملو از جزم  دی شو ها روبرو می با آن   ایکه در دن  یوجود ندارد. تمام مذاهب  یی کنند که خدا می

پا گذاشتن   ر یبه هوش و ز نی است که ظاهراً تنها با هدف توه ی آوررت یهای حاصول نامفهوم و داستان 

که به او    یدرک است. صفات  رقابلیغ  وجودش  ، یماد  ریو غ   ینامرئ  یاختراع شده است. خدا  میعقل سل 

اسرار   ن، هرچهیتصور است. در د رقابلیکننده و غج یی وجودش گشود، به همان اندازه نسبت داده می

ن،  ید  کی شوند. هر چه  می   شتریکه در آن غوطه ور خواهند شد، ب  ینباشد، نادانا  شتریو خزعبالت ب

 ن ی تر است. اک یو معنا نزد   قتیتر به نظر برسد، نادانان گمان خواهند کرد که به حقو مشکوک   مبهم

هرچه    ینادان  یژگیو که  است  عج ناشناخته   زیچ  کی و جهل  غر   بیتر،  ذهن ب ی و  از  دور  باور تر،  تر، 

 هایز یچ   نیتر خواهد بود. جاهالن چن ده یها پسندتر باشد، در نظر آن حشتناک تر و در واقع وی نکردن

وان،  یهای حدهند. انسانمی   ح یترج  یو ساده و واقع  ح یصر  هایزیرا به چ  ی بیو غر   بیو عج   ده یچ یپ

و قانونگذاران با    شانیهای مضحک گوش دهند و کشاست که به افسانه  ن یخواهند اکه می   یز یچ  تنها

  ن ی و قانونگذاران با ا  شانیی مردم پاسخ دادند. کشخواسته   ن یبه ا   ی خوب  ار، بهو جعل اسر  انیاختراع اد 

 قت یو عشق به حق   یستی کار توانستند زنان و افراد ساده لوح را دور خود جمع کنند. عشق به ساده ز 

ها، نه،  کرد که تمام وجودشان با جهالت پر شده است. نه، خانم  دایپ  یتوان در ذهن کسانرا تنها می 

 وجود ندارد. « ییخدا دیمطمئن باش
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اش وجود دارد؟ کلود  مانند او در صومعه   یگریهای دن ی برتیل  ایکه آ  دیپرس  یاز پدر روحان  لیکلرو

شود  می   ایکه آ  دیپرس  لی هستند. کلرو  نیبرتیصومعه ل  نیا   ونی نفر از روحان  یتأیید کرد که حداقل س 

 ؟  میشب همه با هم خوش بگذران کی

 « . دیبه ما سر بزن دیبا د، حتماًیدار یماندن  ادیشب به  کی  یپاسخ داد: »حتماً. اگر آرزو کلود-

 انجام داد؟   یراخالقیهای غدر آنجا کار  توانمی  ایکه آ دیپرس  لی کلرو سپس

برا  نیگفت: »آنجا بهتر  ی روحان-  د یتوان می   سا، شمایسقف کل   ریاست. ز   یراخالقیهای غکار   ی جا 

 « . دیانجام ده  یترس چ یرا بدون ه اتیانواع جنا

 م یمانمنتظر می   نجایما ا  . دیموضوع را با مافوق خود در میان بگذار  نیگفت: »بهتر است ا   لی کلرو-

 « . میرا بشنو شانیتا پاسخ ا 

مرد آنقدر خوب   ن یت، ای به من گفت: »ژول لی رفت، کلرو رونیاز اتاق ب یپدر روحان   نکهیمحض ا  به-

 « -خواهد او را بکشم که دلم نمی  دییمرا گا

 ؟ « یاو را بکش یخواست ! می ی »چ-

شوم. هرچه بهتر مرا ارضا کنند، ها متنفر می کنند، از آنمردان مرا ارضا می   نکهی گفت: »به محض ا  -

ارضا نشده بودم.... به هر    یخوب  نیاست به ا   یکه چند وقت  میبگو  دیشوم و بافر می ها متناز آن   شتریب

 سش یرئ   دیاست که ما با  ن یرسد ا که به ذهنم می   یراه رسد: اولین  دو راه به ذهنم می   . ردیبم  دیحال او با

ی اسرار  همه  یاو به راحت  یدیاست. به هر حال همانطور که خودت د  انتکاریم که او خیرا مجاب کن

به   . میاو را حذف کن  نگونهیا   میتوانرا فاش کرد و ما می  سایکل را  اینکه خواستیم ما  به  با توجه  ولی 

رسد که این کار شدنی باشد. اما راه دوم این است که خودمان  عیاشی خودشان راه دهند، به نظر نمی 

با آن گوشت دراز دارم...به نظرم بهتر است او را    یادیهای ز من واقعاً کارعمل بشویم.    مستقیم وارد

 است! «  زانی شکم او آو ری ز ییلدوید ت، چهی .... آه ژولمی شما ببر ییی روستا ساعت به خانه  24 یبرا

 توانید از آلت او استفاده کنید. «گفتم: »اما اگر بمیرد، شما دیگر نمی -
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 تازه کاری. حاال بیا اینجا را بررسی کنیم. «»تو هنوز -

ا  قبل کم  شیکش  نکهیاز  دوستم  بررس  یبرگردد،  را  او  توانست  یاتاق  ما  کتاب   نی چند  میکرد. 

  عات یشا  ینام داشت. برخ   Le Portier des Chartreuxکرد،    دایکه پ  یکتاب اول  . میکن  دا یپ  یراخالقیغ

نو   ند گویمی ای  سنده یکه  مرگ،  هنگام  دوم   نی آن  است.  کرده  رد  را   L’Académie des  یکتاب 

Dames    قت یحق   درسبه نظر می   نکهیآن با ا ی  سنده ینو  یخوش فکر بود ول  یاثر  نکهی که با ا   داشتنام  

 L'Éducation deکننده بود.  پر از مکالمات خسته   نیهمچن  . ترسدرا بو کرده است، اما از گفتن آن می 

Laure  های صحنه  سنده ینبود و اگر نو  یباز هم کتاب آنچنان خوب  . می دکر  دایبود که پ  یکتاب  نی سوم

بودند که    یهای کوچک اسفناکها از آن کتاب کتابی  ه یقبشد.  بهتر می   دیداد، شامی   شیزننده را افزا

 هان یو از ا   میکرد  دایو شالق پ  لدویهم د  یشوند. کممی   دایها پفاحشه خانه  ایها  خانهمعموالً در قهوه 

 است.  ه خوایتا چه اندازه آزاد  شیکش نی که ا میبفهم  میتوانست

 او برگشت. 

 «  . دییایب دیتوانمی  دیرا دادم، شما هر زمان که بخواه  زیهمه چ بی گفت: »من ترت  یروحان-

ا   م یخواه  ی »مطمئن باش که به زود  :گفتم- از  ا   نکهیآمد. اما قبل  از شما دعوت    م ییایب   نجایما به 

ی خانه   کی نجاست،  یهم  کی که نزد  ییما در روستا   . دییایب  یخصوص  یمهمان  کیکنم که با ما به  می

از شما هم می   میبه آنجا خواه  گریکه سه روز د  می کوچک دار ب  م یخواهرفت.  با ما  مطمئن    . دییایکه 

 خواهد شد. «  یلذت بخش یکه مهمان دیباش

اتفاق جالب رخ داد    م، دوی برو  ونیما با روحان  یاش یبه سراغ داستان ع   نکهیقبل از ا   یقبول کرد ول   او

  . میها را بگو که به نظرم بهتر است ابتدا آن

من    ییی روستاخانه  م، بهی که داشت  یانگیز کلود بود. طبق قرارکه رخ داد، مرگ غم   ی اتفاق  نیاول 

به خدمتکارانش    لی شد، کلروبود و داشت ارضا می   ه دیکه آلت او به صورت کامل به نعوذ رس  یآمد. زمان

غ،  یت  کی   با  لی کلرو  ی کرد ول  یشده بود، شروع به فحاش  ریکلود که غافل گ  . رندیدستور داد تا او را بگ

خون از آن خارج نشود، بالفاصله دور آلت او را با نخ بست. کلود با درد    نکهیا   یو برا   دیاو را بر   آلت
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او جلق زدند    یبود که سه نفر برا  بایز   لیکلرو   یرا ترک کرد و آنقدر عذاب او برا  ایدن  نی ا  یوحشتناک

 تا ارضا شد. 

که دهم  در دست داشت به من گفت: »حاال به تو نشان می   یمترسانتی   30آلت    کی فاحشه که    نی ا-

 آلت استفاده خواهم کرد. «  نیچگونه از ا 

به    نیا   لیکلرو را  ا   کیتکه گوشت  از  او  و  بر  نیپزشک متخصص داد  بزرگتر  ده یآلت  و   نیشده، 

  ی ع یطب  یلدوید  نی ها با اتا مدت   ل یساخت. کلرو   د یتصور کن دیتوانرا که می  یی لدو ید   نیتر العاده خارق

 کرد. می  ییخودارضا 

از خدمتکارانم به من  یکیبودم که  ییروز داخل دستشو  کیاتفاق دوم را شرح دهم.  دیبگذار حاال

خواهد با شما صحبت کند. من ابتدا  قرار دارد، می  یبد  تیکه ظاهراً در وضع  انسالمی  یگفت که مرد

  ی برااما او  . یبرو یگرید ی به جا  دیبا یخواه کنم و اگر کمک می مثل او صحبت نمی  یگفتم که با افراد

 گرفتم که با او مالقات کنم.  میکرد و تصم یمن پافشار دنید

  یی که مطمئناً با آن آشنا   یکه وارد اتاق شد به من گفت: »مادام، اسم من برنول است، نام  یزمان  -

داد به  که اگر زنده بود قطعاً به شما اجازه نمی   یمادر شما ناآشنا نبود؛ مادر  ی نام برا  نیالبته ا   . دیندار

 «  . دیخود ادامه دهی شرمانهی و ب  فیرفتار کث نیا

 که درخواست کمک دارند...« ستین ی»آقا، لحن شما مانند کسان :کنمحرفش را قطع می -

 لحن با تو صحبت کنم. «  نی من اجازه دارم تا با ا . تی»آرام باش ژول :دهدپاسخ می  برنول-

 هستم که بدانم...« لید، مایکه داشته باش  یمقام »هر-

ها کاغذ   نیا  . یکنم خوشحال باشام و از تو درخواست کمک می آمده   نجایبه ا   نکهیاز ا   دیبا  تی »ژول-

 « . یبه من کمک کن  دیکه چرا با دیفهم یخواه نگونهیرا نگاه کن خانم جوان. ا 

 ... با تو؟ « چهمن، مادرم چه کرده! او  یزدم: »خدانفس می  نفس-
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مادرت بودم. من و    یآوردم. من پسر عمو  ایدن  نیمن پدرت هستم. من تو را به ا  . تیژول   قاًی»دق-

  ن ی هم  یتر بود، براکه او پولدار   ییات وارد ماجرا شد. از آنجایناگهان ناپدر  یول   میمادرت نامزد بود

پدرت    یکنکه گمان می  یسپس مادرت با آنکس  . می ی مادرت ما را مجبور کردند تا از هم جدا شوخانواده 

 . یی او هستات گمان کند تو واقعاً بچهیریزی کردند که ناپدرای برنامهها به گونهاست، ازدواج کرد. آن

وجود دارد،   یخال مادرزاد  کیراست شما  ی  نه یس  ریتوانم آن را ثابت کنم. ز می   . یی مننه، تو بچه   ی ول

 ؟ «یدار  یعالمت   نیچن تژولی…سکه کوچک  کیی ای به اندازه ی قهوه لکه   کی

 دارم. « ی»آر-

ا   »پس- باور نمی جان سرد و بی   یپدرت را بشناس،  اگر هم  با دقت کاغذ  نی ا   یکناحساس!  را  ها 

کشته شد. همان    ل یرسو ی به نام نو   یبود. او توسط شرور  یبخوان. بعد از مرگ مادرت...و چه مرگ بد

شد  اعدام می   م، بالفاصلهی مدرک داشت   یی کافاگر به اندازه   . یبرقرار کرد  یدی که تو با او روابط پل  یکس

از مرگ مادرت من افسرده شدم و تمام    گفتم، بعدداشتم می   . میدر دست نداشت  یمتأسفانه مدرک  ی ول

ام. اما من  زنده مانده   هیریاز دست دادم. اکنون هجده سال است که فقط به لطف خ   زیمال و اموالم را ن

 رسد...«می  انیبه پا یهای من به زودکردم و تمام رنج  دایباالخره تو را پ 

هایی است که از حماقت خودش  یبدبخت  ریهنوز درگ  ادیدارم که به احتمال ز  ی»آقا، من خواهر -

 او هم فرزند شماست؟ «  ایشود. آمی  یناش

 است؟ «   نیژوست »منظورت-

 «  . ی»آر-

هم با هم رابطه  شبعد از ازدواجحتی و  میاو هم دختر من است. من و مادرت عاشق هم بود ی»آر-

 .« میداشت

  دیشا . نمیتوانستم پدرم را ببکاش می  یبزرگ! ا یزد: »آه خدا ادیفر چاره یب نیژوستهنگام در این 

 از درد و رنج من بکاهد. « یتوانست با آغوش گرمش کممی
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حضور    نجای اند تا ااحمق. اگر به تو اجازه داده   یشده بود گفت: »ا  یعصب   نی ژوست  ادیکه از فر  زیمارک

 پس خفه شو! «  . مینحس تو را بشنو  یصدا  میکه ما دوست دار  ستی خاطر ن  نیا  به ، یکن دایپ

 ژولیت ادامه داد:

من ناپسند بود. من به   یرابطه برا  نی که ا د یمتوجه شو دیبا  دیکه از من دار یمن، با شناخت دوستان

صدقه دادن با تمام    نیهمچن   . ختمیقطره اشک هم نر  کی کردم پدرم است،  که گمان می   یخاطر کس

دا  یپ  یاصالً به او حس  یدر آن نداشتم ول   یفرد پدر من بود، شک  نیاصول من ناسازگار بود. مطمئناً ا 

 نکردم. 

حال   نیممکن است کامالً درست باشد. با ا  دیگویکه شما به من می  ییهازیگفتم: »آقا، چ  تدر نهای-

قض  ای شما در تندارم که با خواسته   ی . آقا، من اصولمکه بخواهم به شما گوش کن  نمیبنمی   یل یمن دل

شما قائل    یبرا   یتیاهم  چ ی د، هیو چه نباش  دیندارم. چه پدرم باش  یازیاست. من اصالً به مدارک شما ن

  م یبه خدمتکارانم بگو   دی بخواه  نکهیا   د، مگریتر مرا تنها بگذارع یکنم هرچه سرمی   ه یتوصپس   . ستمین

 مرا گرفت.   یبرنول جلو یپرتاب کنند. « بلند شدم تا خدمتکارانم را صدا کنم ول  رونیشما را به ب

ام سرزنش خته یعمر بر آن اشک ر  کیکه    یی نمک نشناس! مرا به خاطر گناهزد: »دختره   ادیفر-

موجب    نی ندارد؟ هم  انیهای تو جر خون من در رگ  ایاست، اما آ  درست  ، یتو نامشروع هست   -مکن  

را به تو    نینسبت به والد   یفراموش کرده تا حس قدردان  عتیطب  ؟ اگریشود که به من بدهکار باشنمی 

تکه نان!   کیخواهم. فقط  بدبخت گوش کن. من از تو پول نمی   کیهای  به آه و ناله   کند، حداقلاعطا  

  ؟ بهیکه مادرت عاشقش بود کمک کن  یبه کس  یخواه حداقل به مادرت فکر کن؛ او عاشق من بود. نمی 

 خاطر خدا کمک کن! « 

ولرا منقلب می  یاو هرکس  سخنان برابر تالش کسان  ییهادل   یکرد  برا  یوجود دارد که در   یکه 

آنکه در من حس شفقت   یبه جا  نی شوند. بنابراذوب شدن سخت می  یبه جا  ، کوشندها میتوسل به آن

پد  د، حسیآ  دیپد پل  دیشهوت  افکار  د  . دیبه ذهنم رس  یدیآمد. کم کم  و    گریچشمانم  حالت سرد 

ندبی ...به حشره بلکه شعله   اشتروح  بود.  را گرم کرده  آن  التماس    میهاپا   ی ای که جلوهای شرارت 
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کنم. کمک نمی   ازمندانی من هرگز به ن  . یکه تو که هست  ستیمن مهم ن  یکرد، گفتم: »به تو گفتم. برامی

 اندازم. «می اهچالیرا به س تو ، یاز من کمک بخواه  گرید  کباریاگر 

شده   وانهیکند. ددهد، سپس التماس می ابتدا به من فحش می  :ردیگا میاز جنون مرد را فر  یموج

  ن ی شد. ا   یتا در مقابل من سجده کند...اتاق من خون   د یکوب  نی بود. ناگهان با تمام قدرت سرش را به زم

   . ندیایآن خوشحالم. زنگ را به صدا در آوردم تا خدمتکارانم ب  دنیو من از د  یخون، خون من است. آر

کار، آدرس   ن یاما قبل از ا   . دیکن رونیی من بدلقک را از خانه ن یدهم: »ا خدمتکارانم دستور می به-

 «  . دیر یاو را بگ

ب…کردند  اطاعت از حد خسته و ملتهب بودم، مجبور شدم فوراً به خدمتکاران زنم    شی. من که 

 کرد! می  یمرا شهوت  ت ی فکر جنا . اورندیتا مرا دوباره سر شوق ب دیوم. دو ساعت طول کشمتوسل ش

 خوردند.  با من شام می ریو هم جناب وز   لیرسو یروز هم نو آن

  ی بود معشوق مادرم است و در واقع پدر واقع  یبه نام برنول که مدع   یبا فرد  ایآ  دمیپرس   لیرسو ینو  از

 ؟ ی دار ییمن است، آشنا 

که من پول پدرت را   یپدر شما بود. زمان  ک یشناختم. او شرگفت: »بله، من برنول را می  ل یرسو ی نو-

به خاطر داشته باشم، او واقعاً به مادرت    یرفت. اگر به درست  نیاز ب  زیاو نی  هیسرما  دم، تمامیباال کش

به او    رامادرت مرد واقعاً ناراحت شده بود. به نظرم وقت آن است که راه درست    یعالقه داشت. وقت 

 « . مینشان ده

توانم او را به زندان  برسد، می  انیشب به پا   نکهی بخواهد، تا قبل از ا  تیفوند گفت: »اگر ژول  سنت-

 « -ندازمیب

  ی های جذاب نقشه  . میخودمان را با او سرگرم کن  میتوانمی  . میعجله کن  دی فت: »نه، نباگ  لیرسو ی نو-

 « - در ذهنم دارم
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با دستان خودم    خودم  ، یکنبا من سکس می   ی که تو دار  ینقشه ساده است. وقت  . قاًی»دق  :گفتم-

 کنم. «اش می خفه 

« و   ای. العاده فوق   ت، تویزد: »ژول   ادیرفد،  ینوشرا می   گرید  نی شامپا  وانی ل  کیکه    یدر حال  ریوز -

 ؟ « ی بکن یکار نیچن  یتواندارد. حاال واقعاً می یبچه چه عقل نیکند. »اشلوارش را می 

بزرگ شده بود در دستم گرفته بودم، گفتم: »به کالهک    یکه آلت سنت فوند را که به تازگ  یحال  در-

 توانم. « خورم که میات قسم میی آلت اله

  ات یجزئ  دیبا  . دیگفت: »به من گوش کن  . دیکوبهم آلتش را در آورده بود و به باسن من می  لیرسو ی نو-

که واقعاً به   ییگوو به او ب  یخواهم با برنول مالقات کنمن می ژولیت،    . مینقشه بکن  نی وارد ا  یشتریب

  طمئن سوء تفاهم است و م  کی  هان یی اکه همه   یگوی که افتاده است متأسفم. به او می   یخاطر اتفاقات

از    دیباش سکس    اوبا    دیشود...با  تکه عاشق   یکن  یکار  دی...نه، با دشوخر می   ساعت  ک ی که در کمتر 

به ژولیت    تی با عصبان  . یشو اتاق می   وارد  ، کنندسکس می  دارند که    یو تو...و تو سنت فوند در حال   . یکن

  ل ی کلرو  می توانالبته می   .مکشخودت را می   ایبرنول را بکش    اگویی که تو به من خیانت کردی پس یمی

 « . می را هم وارد داستان بکن

 اید. « فوند گفت: »آه خدا. شما نابغه-

اند  تیدو جنا   نیا با  از چند  هم مست می  تیجنای  شهیکار  شوند. خدمتکارانم وارد شدند و بعد 

هزار    500چک    کیی مرا ترک کند،  خانه  نکهیفوند قبل از ا  . میبار ارضا شد  نی ی ما چندساعت همه 

  گر ید  ونی میل  کیانجام شود،    یبا پدرت به خوب  زیهمه چ   یبه من داد و گفت که اگر روز مهمان  یفرانک

 خواهم داد. 

که    دیدانفوراً به پدرم نامه نوشتم. داخل نامه نوشتم: »آه پدر، نمی   نیهم یکرد برامرا وسوسه    پول

با تو بد رفتار    نقدر یبود که ا  سیپار   یبه خاطر هوا   دیشا  . منویسمی   هینامه را با گر  نی ا  . مانمی چقدر پش

که چقدر   دیداننمی   . دییا یکنم شما هم بام و خواهش می آمده   کینزد  یروستا  نیحاال به ا  یکردم. ول

زمانش   . دمیمیلرز   یبود. از خوشحال  نیر یش  اریدادن او بس  ب یشما هستم. « آه، لذت فر  دار یمشتاق د
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لباسم را    نی بهتر  نی هم  یخواستم او را اغوا کنم برا ها کرده بودم. میرا مثل ملکه   د، خودمیکه فرا رس

 او را کامل کرد.  یغوا ی من، اهای هنرمندانه زد و نوازش  د، خشکشیکه مرا د یزمان . دمیپوش 

ا  بعد- به   میبگو  دیتوانم اشتباهاتم را جبران کنم؟ بابه او گفتم: »چگونه می  می غذا خورد   نکهیاز 

ترسم، ممکن  من از او می  م با شما راحت باشم. ستتوان دارم، نمی  ریکه با جناب وز  یک یخاطر ارتباط نزد 

دختر نداشتم بلکه احساسات من نسبت به شما،   کی   دم، حسیکه شما را د  یزماناست مرا بکشد.  

برا  کی احساسات   با شما آنگونه رفتار کردم.    نیا   نکهیا  یزن جوان بود.  احساسات را سرکوب کنم، 

ترین عشق...آه برنول، توانستم انجام دهم؟ من مقلوب مقدس می   ی گریچه کار د  یخشن، بله، ول   یرفتار

 کنم؟ «  هی توانم به تو تک می  ایآ . یخواهم که عاشق من هم باشمی  . یتو عاشق مادرم بود

  . دیسخنان لرز  ن ی ا دنیبا شن بیبرنول نج 

 ی ندهستم که حس عشق فرز  نیفقط به دنبال ا  ز، منی عز  تی پاسخ داد: »ژول  قی عم  یجانیبا ه  او-

ب را دوباره  تنها کار  داریتو  اکه می  یکنم.  بکنم  به آن    یفتاو شر  ن یاست وگرنه د   نی توانم  که هنوز 

  کردم، آدمکه با مادرت    یدارد. گمان نکن که به خاطر کاری تو باز میخواسته   رشیام، مرا از پذدلبسته 

  عت یطب  یدانستم ول آن زمان هم می  یعن یدانم،  نبود. می  یم، قانونیکه ما انجام داد  یهستم. کار  یفاسد

 منفور است. «  عتیطب یبرا  یکنمی شنهادیبخشد؛ اما آنچه به من پکند و می درک می 

سپس گفتم: »چرا برنول؟    . شیهاران   یاو شدم و دستم را گذاشتم رو  کی نزد   . ختمیاشک ر   یکم-

برنول من،   ست؟ آه یتو مهم ن  یاحساس من برا  نی ا  یعن یمن عاشق تو شدم.    . یفکر کن  نگونهی ا  دینبا

 « . رمی بم دیبدون تو من با

دستم    . ندیمرا بب  یو برف  دیهای سفنه یخودم را باال دادم تا او سی  نه یس  یلحظه کم   نیدر هم  درست

آورده بود و هنوز    ایرا که مرا به دن  یلت آ  یبه آرام  . دمیران او باال بردم تا به آلتش رس  یرا آرام آرام از رو

 . …شد ختهیبرنول برانگ تنرم بود، نوازش کردم. در نهای

توانم در برابر او مقاومت کنم؟ درست  است! من چگونه می   یچه کار  گری د  نی ا، ایزد: »خدا   ادیفر-

 مادرش است. «  هیشب
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مبل   یمن نگاه کن. « خودم را روبه تو برگردانده شده. به  گریتو امروز بار د ز، معشوقیعز  »برنول-

 مقاومت کن. « یزنم. »بله نگاه کن، اگر جرات دارکنم و دامنم را باال میپرتاب می 

او پهن کرده بودم.    لتیفض  یافتد که من برامی  یساده لوح که کامالً از پا افتاده بود، در دام  برنول

من انداخت. آلتش    یداشت. شهوت کورش کرده بود و خودش را رو  یلت بزرگآ  ی بی برنول به طرز عج 

آلتش را    نگونهیحال با دستانم باسن او را فشار دادم تا ا  نمیکرد و من در ه  زش یرا وارد واژن دختر عز 

ارضا شد. تمام اسپرم خودش را داخل واژن من،    ت زد و در نهایها تلمبه می وانه ی تا ته فرو کند. مانند د

بعد به شما خواهم   یام کمی بود که باردار شدم و در مورد باردار  نگونهیکرد. ا یخودش خال دختر یعن ی

 گفت. 

من بماند.   شیرا فراموش کرده بود، از من خواست تا اجازه دهم شب پ  شی فت و خدا ابرنول که شر 

، هفت بار  شده بودم، اجازه دادم که بماند. هنگام سکس  وانه یشدن توسط پدر خودم د   ده ییمن که از گا 

 کرده بود.  وانهیبا محارم مرا د یارضا شدم. تمام مدت فکر زنا گرید

زمان   یفردا ب  یآن روز،  از خواب  انجام ده  یتی شدم، فکر جنا  داریکه  پدرم  با  بود  قرار    م، مرا یکه 

از   یکیآرام شوم، به دو تا از خدمتکاران شالق زدم. سپس متوجه شدم   یکم  نکهیا   یکرد. برا  یشهوت 

او    ازچند روز    یبود و قرار بود برا  لشیفام  یبا خودش به آنجا آورده است. بچه  یخدمتکارانم، کودک

بپرد: در اثر سقوط مرد.   رون یدادم تا از پنجره ب  بی محافظت کند. او را مسخره کردم و سپس او را فر

شده بود   یو به او چشمک زدم. برنول شهوت   دمیمبل کش  یتر کرد. دوباره برنول را رومرا آماده   کار  نیا

فوند و    ل، سنت یرسو یخواست آلتش را وارد واژن من بکند که ناگهان نوبرهنه شد. می  نیهم   یو برا 

فر  ل یکلرو فوند  اتاق شدند. سنت  وارد  طوفان  می می   ادیمانند  و فحش  روزد  از  را  برنول  من    یداد. 

 برداشتند و با طناب بستند. 

  ی مرد سالخ   نی که با ا  ی سزاوار  . یکرد   انتیبه من خ  ت، توی »ژول  :دگویفوند با خشونت می  سنت -

 بپاش. «  رونیرا ب  یدهات نیو مغز ا  ری تپانچه را بگ  نیا  ؟ پسیزنده بمان یخواه می  . یشو

 « -مرد پدر من است  نی ؟ ایخواه خدا! از من چه می یزدم: »ا ادیتئاتر فر   گرانیمانند باز-
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خودت را    ای  ریتپانچه را بگ  نیباش: فوراً ا   ا، زودیآشغال. ب  . یپدرت را بکش  دیبا  . یندار  ی»انتخاب-

 کشم. «می

را انجام   نکاریوجود اسلحه را به من بده. مجبورم ا  نیبر من، دستم میلرزد، با ا  ی»وا  :دمیکش  یآه-

 « -؟ مجبورمیبخشمی زم، مرایدهم. پدر عز 

رفتار نکن که انگار من    یجور   یعمل کن ول  ندگوی دختر هرزه. به هرچه می   یپاسخ داد: »ا   برنول-

 احمقم. « 

  ، یاحمق فرض شو  یکه دوست ندار   ییآنجا  خوب بابا جان، از  یلیگفت: »خ  یبا خوشحال  لی کلرو-

 ی دخترتان است. « شما نقشه مرگ ، یزده باشهمانطور که ممکن است خودت حدس   میبگو دیبا

 ؟ « ی صبر کنم تا کارت را شروع کن دی»سنت فوند، با :پرسممی -

 شوم. «بپاشد، ارضا می رونی مغزش ب نکهیی احمق. او را بکش. به محض ازد: »نه جنده   ادیفر او-

بلند ارضا    هایادیو ما چهار نفر با فر  ردیمشود. او میبرنول می   یشانیوارد پ  کنم؛ گلولهمی   کیشل

  . میشو می

شده بود.    ره یخبه بدن او    یمدت طوالن  ینگاه کند. برا  یشود تا به جسد قربانفوند بلند می   سنت

  ی خورد و برا جان برنول را می حال آلت بی   نیدر هم  لیکلرو  . میمرا صدا زد تا با هم به جسد نگاه کن

 زد. خودش جلق می 

 ی دوست دارد برا   یکند...چه کس نمی   داریمرگ مرا ب  دنیمثل د  زیچ  چ یلب گفت: »ه  ریز  لی کلرو-

 من جلق بزند؟ « 

کند و  حالت آلتش را وارد مقعد من می   نیدر هم  لی رسویرفتم و شروع کردم به جلق زدن. نو   جلو

ا  . میکند. دوباره هر چهار نفر ارضا شدمی   لیرسو یآلتش را وارد مقعد نو  زیسنت فوند ن از  به   نی بعد 

  . می سراغ میز غذا رفت
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است که به شما    یزیچ   نیت، ای و پول را کنار بشقابم گذاشت و گفت: »ژول  دیفوند مرا بوس  سنت-

 « . دایای شده حرفه  گریکه شما د م ی بگو دیقول داده بودم. با

ام که او گفت: »من با شما مخالفم. به نظر من او هنوز کامل نشده است. متوجه شده   لی اما کلرو-

زمان که واژنش خشک است،    یزند. ولآمیز میت یکار جنا  کی شود دست به  می   یکه شهوت   یهنوز وقت 

او را به سمت جنا  اقیکند. هنوز اشت نمی   یکار برا   یکشاند در حال می   تی است که    د ی با  ت یجنا   یکه 

 آماده باشد. « شهیمه

کار    کی  تی جنا  ی التح  نیکند. در چنمی   ادیز  یل یتفاوت کار را خ  نی سنت فوند خاطرنشان کرد: »ا-

 اصل کار باشد. « دیبا  تیکه جنا یاست در حال یفرع

  ی شتریب  نیرا قبول دارم. شما به تمر   لی من هم نظر کلرو  زم، متأسفانهیعز  تیگفت: »ژول   ل یرسو ی نو-

  ی را قربان تی تو جنا . ستی ن نیاما چن . یکن تیجنا یدلذت بردن با یای که براتو گمان کرده  . دیدار ازین

ن دو  یا  دیاست. نبا  تیکه لذت همان جنا   یبفهم  د یبا  یول  . یتا لذت ببر  یکنمی   تیجنا  . یکنلذت می

  ی اکنون به سن   . یذهنت کار کن  ی رو  شتریب  دیتو با  زمیاست. عز   تی لذت، همان جنا . یرا از هم جدا کن

توانا  یاده یرس مطالعه   تیهایی که  با  شما  است.  اوج  جددر  همه   قی عم  یتأمالت   با  ، یی  طرد  با  ی و 

وت یمحدود تحمهمه  ها  تعصبات  اکتساب  لیی  و  کودک  یشده  دوران    را   یزندگ  یمعنا  تازه   ، ی در 

 . یبرس   یخواه یآزاد  تکه به نهای  یتو استعداد آن را دار  . یباش  یز ینگران چ  ستین  یازین  . دیفهممی

راه درنگ  نیکه در ا خواهمخواهد رفت. اما از او می شیکه ممکن است پ ییتا جا تی دوستان من، ژول

 پشت سرش را نگاه کند. « دینبا گرینکند. د

  ی انتظار دارم کار بد  تی از ژول  م، منگویدارم. باز هم می   یشتر یگفت: »من از او انتظارات ب  لی کلرو-

خواهم که عادت کرده است. من از او می   نکاریشهوتش را ارضا کند. او فعال به ا  نکهینه ا  -انجام دهد  

برا  یو خال  انیدر شر محض، شر عر تو  را غرق کند.  واسطه خودش    شرور لذت خودت    یاز هرگونه 

  ن یا   . ستین  نیچن   یرسند ولکنند که با شر، به لذت میها گمان میی اشتباه است. بعض  نی ای و اشده 

با   دیبا  ، یدارکه بر می  یهر قدم  . ید شرور شوبا تمام وجو  دیخود شر است که لذت بخش است و تو با
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اگر    . ستقدم برداشتن ساده، چقدر لذت بخش ا  ک یشد که    یشرورانه باشد. آنگاه متوجه خواه  یتین

 «  . یای برسدرجه  نی به چن یتوان می آنگاه  ، یهای من عمل کنطبق آموزه 

های شما را  ی شما وجود ندارد. من تمام حرفدر فلسفه   یمبهم  زیچ  چ یمن، ه   زیدادم: »عز   پاسخ -

من آماده هستم تا آن را به شما ثابت کنم.    . دیمرا امتحان کن  دیتوان د، می یکنم و اگر شک داردرک می 

ب دقت  با  شما  کار  ی شتریاگر  اخبه  می  ر یهای  نگاه  مطمئنمیکردمن  من    نیا   د،  به  را    وارد انتقادات 

ام متوجه شده   راًیام که شر را به خاطر خودش دوست دارم. اما اخده یای رسهمن به مرحل  . دیکردنمی 

باره با شما مشورت خواهم کرد. اما    نیشود و من در انمی  داریانجام ندهم، شهوت من ب  یتیکه تا جنا

را   هوده یحس پوچ و ب نی ا  تیکه با موفق میتوانم بگوو می  دیآو ندامت به سراغ من نمی  یشمانیپ گرید

با شما در میان بگذارم. من از خودم خجالت    دیوجود دارد که با  یگریی دام. اما نکته در خودم خفه کرده 

های ما بشود، متوجه کار   یکس  نکهی من از ا  . دیخجالت کش  بی کشم؛ مانند حوا که بعد از خوردن سمی

شوم دهم، ابداً ناراحت نمی انجام می  یاتیاچه جندوستانم بدانند که من    نکهی شوم. البته از ا ناراحت می 

  ح یمن توض  یهای من بشود. برادر میان باشد، دوست ندارم متوجه کار   بهیغر   کی  یکه پا  یزمان  یول

 ست؟ « یچدر دو   نیتفاوت ا این شرم و پشیمانی چیست؟ که  یدبده

که    یکند، در صورتمی  لی است که جامعه به ما تحم  ی زیسنت فوند پاسخ داد: »شرم و خجالت چ-

  مان ی عنوان شما را پش  چ ی که به ه  دیانجام ده  یکار  د یتوانگردد. شما می به ذهن خود ما بر می   ی مانیپش

ولنمی  اذ   یکند  را  جامعه  ا می   تیعرف  و  موجب شرمندگ  نیکند  است  همچن  یممکن    ن ی شما شود. 

آداب و رسوم جامعه در تضاد نباشد و به همین دلیل احساس خجالت  با  که    دی انجام ده  یکار  دیتوانمی

است از   د، ممکنیقدم بزن ابان یمثال اگر شما کامالً برهنه در خ یبرا نمی کنید،ولی پشیمان می شوید. 

چرا که جامعه و آداب و رسومش    . دیشونمی   مانی عنوان پش  چ یبه ه  یول   دی کار خودتان خجالت بکش

  مان ید، پش یبرهنه شد  ابانیپس اگر در خ  . دیدانشما برهنه بودن را بد نمی  ی د. ولدانرا بد می   یبرهنگ

خجالت   یول  دیشونمی  است  شوممکن  ذهن  یمانیپش  . دیزده  اصول  به  ول   یمربوط  است    ی خودت 

  20خاطر فرستادن    هفرمانده ممکن است ب  کیجامعه است.    کیمربوط به آداب و رسوم    یشرمندگ

شود که او شرمنده شود. تفاوت موجب نمی   نکاریا  ی کند ول  ی مانیمنطقه احساس پش   ک یهزار سرباز به  
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جامعه    نی چرا که با آداب و قوان  نندیبب  گرانیرا د  تانیهاکار   دیاست. شما دوست ندار  نیدو در ا   نیا

از کار  یناسازگار است. ول بود که همه   نیی ما اجامعه  رسماگر    حاال  . دیشونمی   مانیپش  تانیهاشما 

  ن یدر واقع اگر در چن  . دی کردنمی   یکردند، آنگاه شما احساس شرمندگرفت و آمد می  ابانیبرهنه در خ

مربوط به جامعه   دنیپس خجالت کش  . دیاست شرمنده شو  د، ممکنیبرو  ابانیای با لباس به خجامعه

ول  ذهن   یمانیپش   یاست  اصول  به  مس  یمربوط  اصول  تو  اگر  بپذ  تی ح یاست.  از    ممکن  ، یریرا  است 

آزاد   یول   یشو   مانیپش   ییخودارضا  اصول  پذ   خواهانیاگر  ا  چ یه  به  ، یباش   رفتهیرا  از    نکار ی عنوان 

  ن ی با عادت کردن از ب  تدر نهای   دیاحساسات دردسرساز با  نیا   یحال هر دو  نیبا ا  . یشو نمی   مانیپش

ب  . یهست   تکارانیبروند. تو حاال عضو انجمن جنا  باش  جادر آن  شتریهرچه    مطمئن   ، یمشارکت داشته 

احساس شرم    نیزودتر از ا   نکهیا  یشود. براخجالت زودتر از درون تو ناپدد می   و  باش احساس شرم

مثل    دیکن  یسع   ای  . دیهنه نشان دهکنم در مالء عام مکرراً خودتان را برمی  هی شما توص  د، بهیراحت شو 

 رود. «می  نیب  ازاحساس  نیکه ا  دید  دیخواه ج یبه تدر . دیها لباس بپوشفاحشه

با   نی مطرح شد: سنت فوند به من اطالع داد که ازدواج دخترش الکساندر  یتریادامه مسائل جد  در

تا با اصول   دیایی من ببه خانه  دیبا  نی قرار است انجام شود. به من گفت که الکساندر  ل، باالخره یرسو ینو

 کند.  یاش زندگنده یتواند با شوهر آ بهتر می نگونهی ما آشنا شود. ا

که ذهن کوچک او را بر اساس ذهن    م یخواهو من، از شما می  لیرسو یسن فوند ادامه داد: »ما، نو-

  . اوردیدوام ب  ادیدانم زمی  دیم، بعیبده  لی رسویدختر را بدون آموزش به نو  نیاگر ما ا  . دیکن  تی خود ترب

 ی تالشت را بکن. «پس همه 

به آن دارد که خودم با او تنها  ازیهایی ن آموزش  نی که چن دیدانگفتم: »سرورم شما می  ریبه وز  من-

 باشم...« 

 کردم. «فکر می ی ز یچ نی خودم هم به چن . زمیفوند سرش را تکان داد: »البته، البته عز  سنت-

 «  . ستین یمشکل یگفت: »آر لیرسو ی نو-

 توان آموزش داد؟ « دختر را چگونه می  کیاست. مگر  یهیبد یکار  نیگفت: »چن لی کلرو-
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 تواند با همسرم بخوابد. «هر چقدر که دوست داشته باشد می   زمیعز   تیادامه داد: »ژول   لیرسو ی نو-

 ای را مطرح کرد.  فوند موضوعات تازه  سنت

ما شرح کرد. او گفت:    یکرده بود، برا  یفرانسه طراح  یرانیو  یای را که برارحمانهی بینقشه   او-

  ت ی رخ خواهد داد. جمع  ی بکشور انقال  نی در ا  یدهد به زودهایی وجود دارد که نشان می »متأسفانه نشانه 

ها انسان   اد است. هرچه تعد  نی کرده و به نظر من منشأ مشکالت هم  دایپ  شی از حد افزا   ش یکشور ب  ن یا

 ی تحوالت بزرگ  یانتقادی  ه یاذهان و گسترش روح  یداریشود. بمی  شتریشود، مشکالت هم ب  ادتریز

که   یی های مدارس، به خصوص آن همه   میتوان حاکم بود. ما اوالً قصد دار فقط بر نادانان می  یاست: ول 

  ن یبه ا  یازیچه ن  ماکند.  می   دیمدارس مدام شاعر، نقاش و متفکر تول   نیا  . می کن   لیاست را تعط  گانیرا

 سنده یر و نوتا شاع  میکن   قی و کودکان را تشو  میبه خودمان زحمت بده  دیبا  م؟ چرایهمه استعداد دار 

  . میترین طبقات حمله کنابتدا به پست دیدارد و ما با ازین دیشد یشوند؟ فرانسه به پاکساز لسوفیو ف

ها و بدبخت   انیگدا  دیشود. با  یانآموزش همگ  میبگذار   دیکند؛ نبا  دایکاهش پ  دیکشور با  نیا   تی جمع

  ران یرا و  نیرنشیهای فقو محله  هیریاست. ما مؤسسات خ  ادیها زچرا که زاد و ولد آن  میببر  نیرا از ب

نی  ه یبق  . میکنمی برا  دیبا  ز یمردم  ما  و  بشوند  ا  دنیرس   یبرده  ه  نی به  از  راد  چ یهدف    ی کال ی ابزار 

ب  کی   میخواهمی   تیکاهش جمع  یبرا  . میگذرنمی  راه  موافقت    رانی امروز وز  ن یهمچن  . مینداز یجنگ 

  م ی خواهمی   . می کشور را کم کن  نیا   ت یاز جمع  یمی عظ  بخش  ، یمصنوع  یقحط  ک ی  جادیکردند که با ا

، مردم را مجبور  تما خواهد داش یبرا یادیکار که سود ز  ن یو با توجه به ا  می کن یذرت را کامالً انحصار

  ت یمردم اهم   یای براذره   دیگفته است، ما نبا  یاولیرا بخورند. طبق آنچه جناب ماک  گریکد ی  ات  یمکنمی

  ر یهایی که به دنبال منافع مردم هستند، ددارد، دولت است. حکومت   ت یکه اهم  یزیتنها چ   . میقائل شو 

است که خود را همه    یوجود دارد و آن حکومت   ینوع حکومت قو   کیزود سقوط خواهند کرد. فقط    ای

چند برده کمتر وجود داشته باشد،    ای  شتریدولت چند برده ب  کیکه در    نیا  . چ یداند و ملت را همی   زیچ

حفظ نظام    یکه برا  یآن است که قدرت استبداد خود را از دست ندهد. پس دو راه  ست؛ مهمیمهم ن

  ی ام، براها گفتهمردم. همانطور که بار  یاز آگاه  یر یو جلوگ  تی است: کم کردن جمع  نیدر نظر دارم ا 

دولت    ی حکومت است. برا  ی اتیهای حاز سرچشمه   ی کی ها را فاسد کرد. فساد  آن   د یحکومت بر مردم با



250 
 

تر  ها فاسدتر باشند، راحت انسان  هکامالً فاسد باشد: هر چ  یاست که بشر به طور کل  یضرور  اریبس

باید جلوی آگاهی آن   . ندشومی   تی ریمد را به فساد و فحشا تشویق کنیم.  را بگیریم و آن   هاپس  ها 

مکن است برخی نظرات ما را پلید و خیانتکارانه بدانند ولی ابداً چنین نیست. همانطور که طبیعت با م

دارد، ما هم باری نگه داشتن تعادل حکومت باید جنایت کنیم. هیچ جنایت تعادل خودش را نگه می

 «شود. ی واقعی برای هیچ انسانی ارزشی قائل نمی ک آزاده انسانی برای ما مهم نیست و ی

  ی برا  یانسان  چ یکه ه  دیشما گفت   یهستم. ول  بندیهای شما پا به معشوقم گفتم: »من به تمام طرح -

 « -شما یمن هم برا  ایشما ارزش ندارد. حاال آ

کنم. اگر به  نمی   انتیمن هرگز به دوستانم خ  . یبترس   یزیچ  نی از چن  دیسنت فوند فوراً گفت: »نبا-

  بند یاصل مطلق پا   کی به    دیماند؟ در هر حال با می   یباق  یز یچه چ  م، آنگاه یقائل نباش  ی زیچ  ن یچن

 لش یندارم. دل  یهم به شما کار  د، منیبه من ظلم نکن  ایو    دیکه شما به من ضرر نرسان  یو تا زمان  میباش

  د یبدهم، آنگاه شما هم تالش خواه  بی خواهم شما را فرکه من می   دیهم ساده است. اگر شما متوجه بشو 

 نیدهم. به همنمی   بیشما را هم فر  نیهم  یبرا  ، بخورم  بی خواهم فرمن نمی  ی ول  . دیده  بیکرد تا مرا فر

باز هم    یاصل نیچن  . ستدان  لتیفض  کی را    یرفاقت  نی چن  دیماند. البته نبا می  داریما پا  یدوست   یسادگ

برد. با شماست لذت می   نکهیو او هم از ا   دیبرهای ماست. شما از دوست خود لذت میدر خدمت لذت

 « . ستین یمشکل گریپس د

بعد از انجام چند    . میها رفتو به سمت تخت خواب   میی ما خسته بودشب گذشته بود؛ همه  مهین  از

  . میکار زشت و ناپاک به خواب رفت

با   لی  ما را ترک کرد. کلروعاًی صبح روز بعد سر  نی هم  یداشت برا   یداخل شهر کار مهم  لیرسو ینو

 بماند.  ییی روستا در آن خانه گریمن و سنت فوند آنجا ماند چرا که سنت فونت قرار بود تا چند روز د

ی پدرش آمده بود و سنت فوند او  به خانه  فوند  دختر  و  میبازگشت  سیپار  به  ، یاش یاز چند روز ع  بعد

 کرد.  یرا به من معرف
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و درخشان او    دیالعاده خوش فرم بود. پوست سفهای او فوق نهیبود. س  بایالعاده زفوق   نیالکساندر 

 کرد. می  یکه داشت، مرا شهوت یو خوش فرم یآورد. بدن گوشترا از پا در می  یهر مرد

  ل یرسو یکه قرار است با نو  یدختر من است، کس  نیکرد و گفت: »ا  یفوند او را به من معرف  سنت-

نو    گریعقب او سالهاست که د  یتوان از او استفاده کرد به خصوص از جلو؛ ولازدواج کند. هنوز هم می

 یز یچ  تتا به حال در تمام عمر  ایمقاومت کند؟ آ   یباسن   نی تواند در برابر چنمی   یواقعاً چه کس  . ستین

 ؟ « یاده ید  یجذاب نیبه ا

 بودم.  ده یند ییبا یبه آن ز یواقعاً باسن 

آنکه من هر    ب یکه چقدر نرم است. عج   ی نیبفوند دامن دخترش را باال زد و ادامه داد: »می  سنت -

  ن ی ا  تیباز هم نرم است. ژول  یکنم ولزنم و سپس از مقعد با او سکس می به او شالق می  9روز ساعت  

را به   اوببر.    نیها را در او از بلت یی فضدرست کن. همه  قیال  یسپارم. از او دختردختر را به تو می 

ی  همسرش را به او آموزش بده. همهکن. تمام افکار    لیتبد   نیزم  یدختر رو   نیتکارتر یو جنا   نیدتر یپل

د،  یآی خدا بر زبانش می که کلمه  نم یرا به او بگو. هرگز نگذار نام خدا به گوشش برسد. اگر بب  التشی تما

  ی برا   م، پسی به او آموزش ده  میتوان نمی   یادیز  لی به دال  لیرسو یکشم. من و نوگلوله می   کی را با    او

 بهتر از تو بتواند به او آموزش دهد. « یکنم کسفکر نمی  . می سپار او را به تو می  نیهم

 یاز مقامات باال  یکیبه    یبه تازگ  لی رسویجناب سنت فوند به من اطالع داد که نو  نی ح  نیهم  در

خواهد کرد. سنت فوند افزود: »پادشاه دو   افتیاز صد هزار کرون در  شیشده و ساالنه ب  لی کشور تبد

 مبلغ را هم به من داده است. «  نی ر ابراب

آورد،  به ارمغان می   یروز یسربازانش پ   یپشت سر هم برا   ییخطا  چ یه  لت، بدونیکه رذ   یدر حال   و

  ن ی چن تی شدند. وضعخارج می عت ی ی طباز صحنه ی کی  یک یکردند که در مقابل او قد علم می  ییهاآن

  ده کر  داینفرت پ   لتیکه چقدر از فض  دیدانفکر کردم. آه دوستان من، نمی   یل یباره خ  ن یبود و من در ا 

 بودم. 
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ده    یکردم که برا  دایپ   اقیاو اشت  یگذراندم. او واقعاً جذاب بود و آنقدر برا  نی بعد را با الکساندر  شب

 با او کردم.  یهمه کار یساعت متوال

  ن ی به آموزش داشت. با ا  ازیبود. هنوز ن  تجربهیب  یاز نظر اخالق   نیبه هر حال به نظر من الکساندر

 شه یشود چرا که هم   لیتبد  کیدرجه    نی برتیل  کیی کوچولو استعداد آن را داشت که به  هرزه   نی حال ا

 آور بود؟  که آلت پدرت درد  دمیاز او پرس کباریداشت.  اقیسکس اشت یبرا

 شد. باعث رنجش نمی  گریاما آنقدر به آن عادت کرده بود که د  اد«یز  یلیاعتراف کرد: »در ابتدا خ  او

بود    نی ا  ر؟ پاسخشیخ   ایای  رابطه داشته   لی رسویاز سنت فوند و نو   ر یغ  یبا کس   ایکه آ  دمیاو پرس   از

  ی حات یهم گوش کنم و با توجه به توض  گریمرد د  ک یکه سنت فوند مرا موظف کرده بود که تا به حرف  

که   گفت  ؟ «یبا دلکور هم سکس داشت  یعنی»  :دمی مرد دلکور است. از او پرس  نیکه داد متوجه شدم ا

  ی مبان ی  م، همه ید که با هم بو  یشب   ن یزد تا پدرم نگاه کند. در طول اولنه و او فقط به من شالق می

ای ای شده بود که به طرز ماهرانهاو شرح دادم. در مدت سه روز آنقدر حرفه  یرا برا  نی برتیمکتب ل

  ی با او چه کند. برا اهدخومی  لیرسو یزد. مشتاق شده بودم که بدانم نومن جلق می  یبرا لیمانند کلرو

  . دمیازدواج پرس  نیاو را به خاطر ا تی ن کباری  نیهم

رفتار    نگونهیی همسرانم همبا همه  ؟ منیداشت  ی چه انتظار   نیاز ا  ریمن است. غ  یگفت: »او قربان  -

 کنم. «می

 ؟ « یهمه منتظر ماند نی »پس چرا ا :گفتم-

  نکار یبا ا   نگونهیخواهم از او داشته باشم. اای که میخاطر بچه   ه؛ بهیلبخند زد: »به خاطر مهر  او-

 « . دیرا هم در نظر داشته باش نکاری های اند. لذتکمی  تیاز من حما  ری جناب وز

مجبور    نکهیا  یرا از دست دادم و برا  نیام به الکساندربود که به من گفت. من تمام عالقه   یزیچ  نیا

که او با    میبگو  دیاجازه ده  -صحبت کردن دارم    یتری برا مهم   هایز یچ  -نباشم دوباره به او اشاره کنم  

هایی  ی از مهمان   ی کی   درکه او    د یطول نکش  ی ادیز  زی باردار شد. چ  بیترت   نی ازدواج کرد و به ا  ل یرسو ینو
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  ی رفت. البته من در آن مراسم حاضر نبودم چرا که اتفاقات   نیداده بودند، از ب  بی که پدر و همسرش ترت

  . مگویشما می   یبرا یرخ داد که به زود

از    یارینبود. بس  دیخری  نه ی ی هزبه اندازه   شهیگرفتم، هم می   ریکه به خاطر دختران از وز   اینه یهز

شما    یها را برانمونه از آن   کی خواهم  گرفتم. میپول می  ریاز آنچه خرج کرده بودم از وز  شتریمواقع ب

  . دی بدان شتریمن ب یدر مورد پاکدامن یشرح دهم تا کم

  م ین  یداخل نامه نوشته شده بود که من در جنگ قبل  . دیای رسنامه  فرد ناشناس به من  کیاز    یروز

می  ونیمیل و حاال  بودم  داده  قرض  پول  دولت  به  بگفرانک  پس  را  پولم  از   نیا  . رمیخواهم  قبالً  فرد 

را    رشخورد و خوراک دختی  نه یتوانست هزنمی   گر یحاال ورشکسته شده بود و د  ی ثروتمندان بود ول

زده بود تا نفوذ دارم، به من نامه ریجناب وز   یدانست من روکه می  ییاز آنجا نیهم  یپرداخت کند. برا

 دم یفهم  قی تحق  ی را داخل نامه گذاشته بود و من پس از کم  ازیی مدارک مورد نهمه   . رمیپول او را پس بگ

او، دخترش    فاتیبه توص  هتوجبود که با    نیدم، ایکه از نامه فهم  یگرید  زیچ   یول   . دگویکه راست می 

  نکه ی بکشم. بالفاصله بدون ا  یطانی های شو جذاب باشد. شرارت موجب شد که نقشه  بایز  یلیخ  دیبا

پول را به   یسؤال  چ ین هو فرانک به من بدهد و او بد ونیمیل میاو خواستم که ن م، ازی بگو ریبه وز  یزیچ

 . ندیایمن ب  دنیخواستم که به د  رکردم، از پدر و دخت  افتیپول را در  نکهیداد. به محض ا   لی من تحو

های ی اش یع  یام. قرار بود قربانده یکش  شانیای برا دانستند چه نقشه نمی  اآنه  یبود ول  بای دخترش واقعاً ز

بود، در    یخانواده کاف  نی چند   ی راحت برا  اینده ی آ   نی تضم  ی که برا  یبشوند. پول  ر یجناب وز  یهفتگ

از   با    یخوب ی  نده یتوانست آهفته توسط من هدر رفت. دختر او که می  کیکمتر    ک ی داشته باشد و 

 های سنت فوند شد. لذت  یشوهر خوب و صادق ازدواج کند، پس از چهار روز قربان

و    میآماده شدما    . میبرو   سایکل  ونیروحان  دنیبه د  دیکرد که با  یآوراد یبه من    لی روز بعد، کلرو  چند

آنجا به ما خوش آمد   سیم، رئی شد  سایکه وارد کل  یبا خودم بردم. زمان  زیمن دوتا از خدمتکارانم را ن

  سا یوسط کل  بزرگ  اریها را کنار گذاشته بودند و سه تا تشک بسی آماده شده بود. صندل   زیگفت. همه چ 

بود. طبق گفته  انتظار داشتپهن شده  ما  ا نفر د  یحدود س  م یی کلود  ول   یاشی ع   نیر    ی شرکت کنند 

در آنجا حاضر شده بودند تا خودشان را با ما چهار نفر ارضا کنند.    ی نبود! شصت و پنج روحان  نطور یا
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که چه شب سخت و در   دیهمبف  دیتوانآلت کلود بود و خودتان می   یها به بزرگآلت حدود ده نفر از آن

ساعت پشت سر هم با آن شصت  ستیب یبرا  میبگو دیبا . میرا پشت سر گذاشت یحال لذت بخش نیع

  . می بار ارضا شد صدیاز س شیی ما بهم رفته همه  یرو میتوانم بگوو می   می و پنج نفر سکس داشت

خواستم به  می   نبار یشدم. ا   یبه خانه برگشتم و دو روز استراحت کردم، باز هم شهوت   نکه یبعد از ا 

 خودم را به آنجا رساندم. به  عاًیسر  نی هم یبروم تا خودم را ارضا کنم. برا تکارانیبه انجمن جنا  ییتنها

  ی ساله برا  هلمرد چ  کینفر به سمت من آمدند تا بدن مرا نوازش کنند.    نیوارد شدم چند  نکهیمحض ا

  نکه یکردم تا ا بودم و به اطراف نگاه می  ستاده یا  می به او جذب نشدم. سر جا  ادیز  ی زد ولمن جلق می 

بود. از من فاصله   گریبا دو زن د  یافتاد. او مشغول خوشگذران  پیخوشت   اریراهب بس   کیچشمم به  

کند. تر کنم و متوجه شدم که او هم به من نگاه میک یکردم خودم را به او نزد   یمن سع  یداشت ول 

ر شدم و او  تک یشده بود. به او نزد   ره ینداشت. به من خ   یزدند کارجلق می   شیکه برا   ی به دو زن  گرید

  . می رفت یاتاق خصوص کی که مرا گرفته بود، به سمت  یبرخاست. سپس در حال شیهم از جا

شما    یپ یو خوشت  ییبا یبه ز   یشخص   ، انجمن  نی کردم در اگفتم: »فکر نمی   می با هم تنها شد  یوقت-

وقتش را    یارزشهای بی هرزه   نیبا چن  یپیآدم خوشت   نی است که چن  نی من ا  یتر براب ی کنم. عج   دایپ

 گذراند. «می

 کنم. «گفت: »خودم هم تعجب می  شابرت-

  د ید دیخواه یشخص کل انجمن است و به زود نی باتریشابرت ز دیدان)دوستان من همانطور که می

 کند. ( می  فایا  یهای من چه نقشیی که در ماجراجو 

کنم  ها بشود. فکر میآن   فی آلت است که وارد واژن کث  نی ا  فیجذاب من ادامه داد: »واقعاً ح  راهب-

 تری است. « مناسب  اریبس یمقعد شما جا

 است. «  نطوریدادم: »مطمئناً هم  جواب-

من به شما   . میشروع کن  دییایصورت ب   نی آلتش گذاشت. سپس گفت: »در ا  یمرا گرفت و رو  دست-

 هم است. «  هیما شب هایقه یتا چه حد سل نشان خواهم داد که
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کارمان تمام شد، به شابرت قول   نکهیکه چقدر سکس با شابرت لذت بخش بود. بعد از ا دیداننمی  و

ها رساندم. حدود سه ساعت خودم  بعد از آن خودم را به حرمسرا  . مینیبرا می  گریکدیدادم که باز هم  

 تخاببعد از آن به سمت قسمت دختران رفتم. دو دختر ان ها سرگرم کردم و  ی پسربچهرا با شکنجه 

و د  یکیکردم.   به سمت گودال شش ساله. آن  ی گریپنج  را  آنقدر آنها  و  بردم  ترساندم که ها  را  ها 

ب  کینزد گ  هوشیبود  داخل  به  را  دو  هر  سپس  باالوشوند.  و  کردم  پرتاب  جسد  یدال    شان یهاسر 

 کردم.  ییخودارضا 

ی او رفتم. مهمان به سرعت از انجمن به سمت خانه  نیهم  یبودم و برا  لی ورس یروز مهمان نو  آن

 ای که نامش کنت دو بلمور بود. برجسته  تی ی او حضور داشت. شخصهم داخل خانه  یگرید

را    انجمن جنایتکاران   دیجد   سیرئ  شان یگفت: »ا   ل یرسو ی نو- امروز کار خود  هستند. جناب کنت 

کنم. او    یمعروف را به تو معرف  تیکرد. « سپس رو به بلمور کرد و گفت: »اجازه بده تا ژولخواهد  آغاز  

 ای؟ « ده یند تکارانیرا در انجمن جنا

 باشم...« ده یرا د شانیگفت: »نه، فکر نکنم ا کنت-

ن  ل یرسو ی نو- »مهم  زود  . ستیگفت:  خ  ی به  آشنا  او  ز  یواهبا  را    نیباتریشد...او  جهان  باسن 

  د ی دوست دار ایآ . بیشتر با او آشنا خواهی شدامروز  . دیکننمی  دایاو پ یدیو پل یاهیبه س یدارد...روح

شود. می   امکارش تم  4ساعت    د، اویدانهستم، اما...می  لی منتظر کلرو  م؟ من یانجام ده   یقبل از شام کار

دهم من به خدمتکارم دستور می   . دیتازه ساعت سه شده است. پس بهتر است فعال به اتاق من برو  یول

 که در خدمت شما باشد. « 

بلمور ساده بود: او خدمتکار مرد    اقیاشت  . میخدمتکار مرد و من وارد اتاق شد  کی داد.    تی بلمور رضا

به من شالق زد و دوباره خدمتکار را    یمرد ارضا شد، کم  نی ا  نکهیرا مجبور کرد تا مرا بکند. بعد از ا 

بار دوم ارضا شد، کنت آب او را خورد و مرا مجبور    یمرد برا   ن یکه ا   یمجبور کرد تا سکس کند. زمان

مدت فقط به   نی ارضا شود از اتاق خارج شد. در تمام طول ا  نکهیصورت او بگوزم. بدون ا  یکرد تا رو

هم خودش را رسانده بود و    لی م، کلرو یکه دوباره سر میز حاضر شد  یمانشده بود. ز  ره یباسن من خ 

 ها شده بود. مانند فرشته
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است.   یسادگ  نیهای جناب کنت به همیی دایکه ش  یفکر کن  دینبا   تی به من گفت: »ژول  لیرسو ی نو-

 مالحظه کرد. « نی هم یو برا  یداند که تو دوست ما هستاو می 

 دار است. «  شتنی که جناب کنت چقدر خو دیدانگفت: »نمی  لی کلرو-

هایی دارند. دوست دارم  یی دایکه جناب کنت چه ش  دیی»پس خانم به من بگو  :دمیلبخند پرس   با-

 بدانم. « شانیرا در مورد ا  زیهمه چ

 م؟ «ییمورد به او بگو نیندارد تا در ا ی»جناب کنت، اشکال  :دیپرس  لیرسو ی نو-

 خراب کند. «  شانیا  یمرا برا تیشخص ریممکن است تصو  ییهاز یچ نی »چن-

»ا   لی کلرو- باش  . ستی ن  نطوریگفت:  فهم  دیمطمئن  با  ب  دنیکه  احترام   شتری شرارت شما،  به شما 

 خواهد گذاشت. « 

های شانه   یشش ساله را رو   ا یپسر کوچک پنج    کی گفت: »جناب کنت دوست دارند    ل یرسو ی نو-

کمر زن به سمت باسنش   یباسن و کمر او را پاره کنند. خون پسربچه از رو زن بگذارند و با چاقو    کی

  م گویآبشار. درست می  کی  دزند تا خون را بخورد. ماننزن زانو می   نی باسن ا  ریرود و جناب کنت زمی

 کنت؟ «  نابج

 سرش را تکان داد.   کنت

از   یبخش کوچک  نی جناب کنت را از مقعد بکنند. البته ا  دیبا  گریسه مرد د  ایحال دو    نیهم  »در

 های جناب کنت است. « یی دایش

کند. لطفاً  می   وانهیشما مرا د  ییدا یزدم و دستانم را دور گردن کنت انداختم: »ش   ادیفر   یخوشحال  با-

 « . دیکار از من استفاده کن نیا  یبرا

به من   رلبیسپس ز . میدهرا انجام می  نکاریبرسد، ا انیامروز به پا نکهیاو به من گفت که تا قبل از ا

 گفت که مدفوعم را نگه دارم. 

 شود. « می وانهید  د، اوییخود را بگو ییدایکه ش یگفت: »همانطور که گفتم، زمان لی کلرو-
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در کار   شهیشوند و هممتوقف نمی  چگاه یه  یهای واقع دانستم. انسان می  یگفت: »آر  لیرسو ی نو-

 کنند. «خودشان افراط می 

که شده، به دنبال لذت   یمت یکورکورانه و به هر ق  دیبا  نگفت: »کامالً درست است. انسا  لی کلرو-

 شود. « می  زیچ کی و شرارت   لذت ، یشخص  نی چن یخودش باشد. برا 

به   یباش. وا  تی هاییدایبه دنبال ارضا ش  شهیکند که هم می  هیبه انسان توص  عتیگفت: »طب  کنت-

زنج   یکه در جوان  یحال کسان و  را در غل  انکار عادت قرار می  ریشهواتشان  به  را  دهند و خودشان 

 ...«یواناتیح  نیکنند. چقدر بدبختند چنموجود می نی خودشان را بدبختر لهیوس نیدهند. بدمی

  . میدیبه انجمن رس  رتر یساعت د  کی  . می به سمت انجمن حرکت کردعاًی و سر  میرا خورد   مانیغذا

سکو    نیا   ی رفت. رو  استیر  یسکو  یانتخاب شده بود، باال  دیجد   سیجناب کنت بلمور که به عنوان رئ 

جلو آمدند    یکی   یکیانجمن    یبود. اعضا  سیبزرگ از طال گذاشته بودند که محل نشستن رئ  یصندل   کی

 احترام کردند، کنت بر تخت خود نشست.  یکه همه ادا یهنگام . دندیاو را بوس نو باس

خواهم در مورد عشق  ام، عشق است. میانتخاب کرده   یسخنران  یکه امروز برا  ی»موضوع   :گفت-

  نطور ی که ا  میبگو  دیبا  یسخن من فقط با مردان است ول   یگمان کنند که رو  یبرخ   دیشا  . میسخن بگو

به نام عشق    یگرفتار دام  چوقتیتا ه   دیزنان هم مهم است. پس همه گوش کن  یسخنان من برا  . ستین

 «  . دینشو

 کرد و همه ساکت شده بودند ادامه داد:  که لباسش را مرتب می  یسپس در حال 

 زد، ازیانگ  یدر ما برم  یدیمیل شد   زی چ  ایو    میکنمی   دایعالقه پ  یشئ خارج  کیکه به    یزمان  »ما-

و با   میو خودمان را کم کن زیآن چ  نیی بفاصله  می خواه که می   ییآنجا  . میکنی عشق استفاده می کلمه

کند، ما را به وجد ما را خوشحال می  زی...آن چمایعاشق شده   میگویاست که می   ییجا میآن متحد شو

نتوانمی شده   میآورد...اگر  عاشقش  آنچه  به  را  نزدایخودمان  ن  میکن  کیم،  ما    یدیاامآنگاه  سراغ  به 

های معشوقمان مانند  و خواسته   هااز یتمام ن  میشو که عاشق می  یزمان  . میشو و کم کم افسرده می  دیآمی

  د یدانهمانطور که می   . می ترسمی   م یاو را از دست بده  نکه یاز ا   شهیشود و هم می   زیو عز   ی اتیخودمان ح
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معشوقش    تی ناراحت وضع  شهیباشد؛ هم  نیغمگ  دیکند؛ مدام بامعشوق می  ی عاشق خودش را فدا  کی

عشق ارزش آن را دارد تا به   نیا  ایمعامله سودمند است؟ آ  نیا  یبپرسم کجا  خواهماست. اما من می

همه درد    نیشود؟ اگر پاداش ا   ریو ترس بر وجود ما سراز   یناراحت  همه غم و  نیای لذت، اخاطر لحظه 

از    یزیچ آنگاه شا  یارگاسم معمول  کی فراتر  توص  دیبود،  تمام   یول  د یکردم عاشق شومی   هیبه شما 

آورد به  ما به ارمغان می   ی هایی که عشق برای ی ناراحتها و همه ی رنج ها، همه ی عذاب ها، همهی نگران

با سود  چ یه ا   ی عنوان  از  با  . ستین   برابر  میآورمعامله بدست می   نیکه  ا  دیپس چرا  با  را    ن ی خودمان 

  ی خواهم؟ مطمئناً آنچه برامن از او چه می  کندخودش را به من عرضه می  بایز   یزن  ی! وقتمیببند  ریزنج 

به    دیشومی   یکه شما عاشق کس  یخواهد؟ مگر زمانعاشق چه می   کیمن مهم است، بدن اوست. حال  

  د یبا  م، چرایزن بخواب  کی با    میخواهاگر ما هر دو می  د؟ پسایکرده   دایاز بدن او عالقه پ  ریغ  یزیچ

عشق،    یعن یخطرناک    یک یز یمفهوم متاف  نیم؟ ا یخطرناک آلوده کن  یکیزیمفهوم متاف  کیذهنمان را با  

من  ی  زه یانسان متوجه اعمالش بشود. انگ  کیگذارد که  کند و نمی انسان را پنهان می  یاصلی  زه یانگ

مفهوم عشق چشمان او را کور    یمعشوقش است ول   بدنعاشق هم    ک یی  زه یزن است. انگ  کیبدن  

لغات ی  ره یاگر ما مفهوم عشق را از دا  . میهست  زیچ  کیگذارد بفهمد که ما همه به دنبال  کرده و نمی

کند در امان نگه  سوزاند و تلف میای که آن را میتب ظالمانه  نی قلب خود را از ا  م، آنگاهیخود حذف کن

  ست، آنگاهیبه دوست داشته شدن ن یازیارضا شدن ن یتوانست بفهمد که براانسان اگر می . مایداشته 

  ی بلکه ساز و کار ستین  ی مفهوم اله ک یکه عشق    میبدان  دیرفت. ما بامی  نی از مشکالتش از ب یاریبس

  د ی شومی   د، متوجهینگاه کرده باش  واناتیکند. اگر به حمت جنس مخالف جذب میاست که ما را به س

است و   زه یدهد. عشق همان غرانسان انجام می کی دهند که را انجام می ییهاگیری کارجفت  یکه برا

مفهوم    کی   یالیمفهوم خ  نی کوته فکران از ا  یبرخ  یشود. ولگیری در انسان فعال میدر فصول جفت 

که انسان از شهوت کور    یزمان  . میناماست که ما شهوت می   یزیاند. عشق همان چ و مقدس ساخته   یاله

  ی است معنا  نیام. اعاشق شده  دگویکند، آنگاه می هیخواهد هر طور که شده خودش را تخلشده و می

مانند ساععشق.    یقیحق همساخته   یک یز یمتاف  میمفاه  ریشق  بشر  است.  ذهن  دارد  د  شهیی  وست 

که    میدانی ما میهمه  یدهد. ولمی  یهای الهخود جنبه   زیبه غرا  نیهم  یخودش را مقدس کند، برا 

از شما   یخواهم سؤال مهمبه اصطالح مقدس، در خدمت شهوات انسان است. می   میمفاه  ن یا   یتمام



259 
 

انسان عاشق فرد    کیکه    یاست، پس چرا زمان  ی مقدس و اله  زیعشق چ  رمحترم بپرسم. اگ  یاعضا

سکس کند؟ چرا   یخواهد با کساست که می  یشود، تمام حاالت و عالئم بدنش مانند زمانمی   یگرید

به جوش   شیهاکند؟ خون در تمام رگمی  دنیشود و قلبش شروع به تپمی  ختهیتمام اعصابش برانگ

شهوات    دیهمان شهوت است. چرا ما با  نیکند. ا  هیتر خودش را تخلع یخواهد هرچه سرو می   دیآمی

ام که عاشق تو شده   دیگوی زن می   کی که شما به    ی م؟ زمانی پنهان کن  ی الیخ  میخودمان را پشت مفاه

او خ  یول به  را پشت    یعن ید،  یکنمی   انتیبعداً  در    دایپنهان کرده   یالی مفهوم خ  کی شهوت خودتان 

که    دیشوم، مطمئن باشمی  کی من به خاطر شهوت خودم به تو نزد  دییبگو  وکه اگر از ابتدا به ا   یصورت 

تالش    شتریهای شما بارضا خواسته  یشود و براعنوان ناراحت نمی  چ یآن زن به ه  دیبکن   انتیاگر خ

 . میرا بچش  یزندگ  یو طعم واقع  میخالص کن  یساخت  میمفاه  نیاز دست ا   راخودمان    دییایکند. پس بمی

با برایکنمی   یکه شما احساس عاشق   یکات توجه داشته باشند. زمانن  نیابه    دیزنان هم  حامله    ید، 

  ا ی  یکه کس  دیکنند. گمان نکنآن را تأیید می   نیی متخصص ای است که همه نکته   نیو ا   دایشدن آماده 

عاشق مهم است    کی  یکه برا   یز یتنها چ  . ستین  نطوریاز خودش دوست دارد. ابداً ا  شیشما را ب  یزیچ

جز    یزیبدن شما گذاشته است. اگر بتوان نشان داد که عشق چ  یرو  عتیهایی است که طبآن سوراخ 

نگه   ریقفل و زنج   ریاست که زنان خود را ز  نیچهارم جوامع جهان که رسمشان ا  ست، سهیخرافه ن

  ی ت جوامع امروز ها و مشکالی از کژ فهم  یاریکنند. عشق منشأ بسنمی   ییهاکار   نی چن  گریدارند، د

انسان که  را  آنچه  می است.  چها عشق  به طور خالصه،  ن  یزینامند،  بردن  لذت  به  میل  به   . ستیجز 

که ما طبق   یبه هم ندارند. زمان  یحس  گریسکس، د  نیها بعد از اول ی آن همه  . دیعاشقان عالم نگاه کن

سنت  کی پوچ  و  مضحک  می   یرسم  هم  می   می شو عاشق  ازدواج  سپس  دریکنو  می   م،    م یخواهواقع 

  یکه من از آلتم فقط برا   میبندما قرارداد می   . میکن   ی خودمان را انحصار  یهای تناسل استفاده از اندام 

مرد و زن با هم بخوابند، روز بعد هر   نکهیبه محض ا  یاست. ول   یز یچ  نیکنم. عشق چنتو استفاده می

از    ی ول  . دیخواب  نند، خواهد یبمی   ابانیکه در کوچه و خ  یگریزنان د   ها در ذهنشان با مردان و آن   یدو

اند، مجبور خواهند شد مفهوم عشق پنهان کرده   شت ها خودشان را پها و باربار  یاکاریکه با ر  ییآنجا

که   دینیبمی عت؛ ویطب هی اعالم جنگ عل یعن ی یزی چ نیخود را سرکوب کنند و چن یدرون  التیکه تما

ترین است چرا که اگر شما  های انسان، عشق خطرناک ی هوس همه   نیشوند. بتر میروز به روز بدبخت 
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است معشوقتان از در انتقام وارد    د، ممکنیشو   مانیپش  خودبعداً از کار    یول  دیاعالم عشق کن  یبه کس

شما را به خطر    جان  نکاری و ا  دیکنخودتان دشمن درست می   یشود. در واقع شما با عاشق شدن برا

داده می از دست  را  پوچ عشق جان خود  مفهوم  به خاطر  از جوانان که  زناندازد. چقدر    ی اند. عاشق 

کند. اگر  می   یجوان ما خودکش  نی هم  یاست و برا  یگریشخص د   قکه او عاش  دینیبو بعداً می   دیشو می

انسان   یکشد. پس عشق خطرناک است. عشق جهان را برانکند زن و معشوقش را می  یهم خودکش

کند.  می   بای عاشق ز  یشئ را برا  کیهای  ی ی بدعشق همه  . ندیرا بب   تی گذارد واقعکند و نمی وارونه می 

  ی برا  ی لیخود دل  نیا   ایباال ببرد. آ  ییی خداکند که معشوقش را تا درجهعشق، عاشق را مجبور می

ن  وده هیب عشق  آیبودن  نمی   ایست؟  شما  با  دیگوبه  شما  چرا  است؟  خطرناک  عشق    ز یچ  کی   دیکه 

الهه  دیکه زشت هستند، چرا با  ی د؟ زنانیخطرناک و زشت را تا حد قداست باال ببر ها  ها با آنمانند 

 یبراحال    . 1د یکن  سهیزن معلول و چالغ را با ونوس مقا  کیکند که شما  می  ی برخورد شود؟ عشق کار

های  پادزهر   هان یا   . یثباتی و ب   ی خواهیکرد؟ پاسخ ساده است: آزاد  دیبردن مفهوم عشق چه با  ن یاز ب

 یی عناما م  یبه نام عشق برا  یزیچ  گرید  م، آنگاهیعادت ده   زیدو چ  نیعشق هستند. اگر خودمان را به ا

های جز لذت   یزیدنبال چ  و به  دیو مدام با زنان مختلف بخواب  دیدهد. اگر شما ثبات نداشته باشنمی 

  ی که باق  یزیشود و تنها چکه احساس عشق در شما خفه می   دیشو کم متوجه می   د، کمیخودتان نباش

هنگام   وز شما امر  دیاست. شا  یخواه یاست و درمان آن آزاد   یماریب   کیمانده است، شهوت است. عشق  

و به سمت فاحشه   دیخودتان را عوض کن  ریاگر بالفاصله مس  یول  دیزن شو  ک یعاشق   ابانیعبور از خ

  د یبودن احساس خودتان خواه   هوده یمتوجه ب  د، آنگاه یبخواب  بایو ز  کلیو با چند زن خوش ه  دیخانه برو

تر کنم.  را ساده   لبمط  د یرود. بگذارمی   نیاز ب  زین  یحس عاشق   د، آنیشو ارضا می  نکهیشد. به محض ا

از   ییهار  ید؛ برا یاو فدا کن یجان خودتان را برا دیو بخواه  دیبشو  بایزن ز  کی شما امروز عاشق   دیشا

 یساده هم کاف  ییخودارضا  کیکه    مگویبه شما می  . دیبه فاحشه خانه برو  ستین  یازیاحساس ن  نیا

 
انسان   نیزن و مرد، مانند تفاوت ب   نیزن و مرد تفاوت وجود دارد. تفاوت ب   نیما ثابت شده است که ب  یساد: برا  ادداشتی  . 1

 یرا جزو گونه   مونیم  توانیکه مگر م  پرسمیم  د؟یکنیها حساب نمچرا شما زنان را جزو انسان   ندی گویاست. م  مونیو م
  دیمتوجه خواه  یاز تفاوت اندام جنس  ریبه غ  د،یمرد برهنه قرار ده  کیزن برهنه را کنار    کی ها حساب کرد؟ اگر شما  انسان

  د یفهم  دیآنگاه خواه   دیکن  سهیمرد مقا   کیرا کنار    مونیم   کیمردان است. حال اگر    یشده  ریو تحق   فیضع  یشد که زن نمونه
ا  فیالعاده ضعناقص و فوق  ینمونه  مونیکه م با  با  دیشویمتوجه م  ماساده ش  یسهیمقا  نیانسان است.  مانند    دیکه زنان 

  م ی کنیم  شیانجام دهند، زنان را هم آرا  یشینما   یهاتا کار  میکن یم  تیرا ترب  هامونیشوند. همانطور که ما م  ریتحق  هامونیم
 وجود ندارد.  یادیزن، تفاوت ز کیو  مونیم کی نیتا شهوات ما را ارضا کنند. ب
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  د ی توانساده می   ییخودارضا  کیدهم شده است. با    ک یکه احساس شما نسبت به او    دید  دیاست و خواه

که    یم، کسانگویبار می  نیچندم  یبرا  . دیاز خودتان دور کن  یادیرا تا حدود ز   هوده یحس پوچ و ب  نیا

  ت یفیکه ک  دیبار با هم بخوابند و آنگاه خواهند د   کی است    یاند، کافشده   گری کد یکنند عاشق  گمان می

  گر یشوند که دهم بخوابند، متوجه می   ابار دوم و سوم ب  یها نصف شده است. اگر برا آن   یحس عاشق

حس را دوست ندارند و به هم بی   گریکد یشوند که اصالً  بار چهارم متوجه می   یوجود ندارد و برا   یعشق

  یی خودارضا  ایکنم که  می  هیمتنفرند. اما من توص  گریکدی که از    دیبار پنجم خواهند فهم  یشوند و برا می

  ن ی احساس عشق را در خودتان از ب  ج یبه تدر  دیتوانمی   نگونهی ا  هچرا ک  دیبه فاحشه خانه برو  ایو    دیکن

مرد را    کی معشوقه تواند    ایباشد که آمی   نیکه در روابط عاشقانه مطرح است، ا  یگریسؤال د  . دیببر

آ  یراض با    ایکند؟  بودن  از  به همهزن می  کیمرد  نفسانی خواسته تواند  پیهای  کند؟   دایاش دست 

کند.    دایدست پ  یهدف  ن یتواند به چنکه تعدد طلب باشد می  یو مرد فقط وقت  ستین  نطوری مطمئناً ا

بدان معناست که   نیمرد بکند، ا کیهای اگر زن قرار است فقط خودش را محدود به خواسته  نیچنهم

 یهای نفسانسرکوب خواست   ایکند. آ  یهای خودش را قربانها و خواسته از لذت  یادیبخش ز  دیزن با

اراده  با  بین  عتیی طبدر تضاد  ببر  دییایست؟  لذت  ما است. همه  عتیقانون طب  نیا  :میاز خودمان  ی 

  ی تواند برا مرد نمی   کی  ایزن    ک یدهد.  ارزش خود را از دست می   یشئ بعد از مدت   ک یکه    میدانمی

و    می پس چه بهتر که عشق را فراموش کن  . میشو ما را شاداب نگه دارد. باالخره از آن خسته می  شهیهم

هرگز   دییا یاست، ب  یکی زیف  از ین  کی عشق  "  :دنویسولتر می   . می کن  مانیهاخودمان را غرق در خواسته

در    یعی فراطب  زیچ  چ یاست. ه  ی کیز یهای عشق فخواسته هدف و    "  . میریدر نظر نگ  ی گرید   زیآن را چ

  ی زن  نکهیاست. به محض ا  یهای نفسانشود. چرا که منشأ آن هوس آن وجود ندارد. عشق دگرگون می

ندارد.    یقداست  چ یدهد که عشق هبه ما نشان می  نیهمکند.  می   ریی شما تغ  د، احساساتینیبب  باتریز

تواند تمام  است که انسان با آن سر و کار دارد و می   یمفهوم  ترینترین و بدون شک خطرناک عشق پوچ 

به خدا و   ن، عشقی ببرد. تمام مشتقات عشق خطرناک است. عشق به والد  نی انسان را از ب   کی   یزندگ

های ها تنها به خاطر لذت که آن  یدر حال   می عشق ورز  ودمانخ   نیبه والد   دیچرا ما با  . نیعشق به د

رفته و    نیوقت است از ب  ی لیکه خ  نی جهان پر از درد آوردند؟ عشق به خدا و د  نیخودشان ما را به ا 
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  ن یاحساسات پوچ را در خودمان از ب  نی تمام ا  دییا یآور است. پس بسخن گفتن در مورد آن خجالت 

 .« میهای خودمان باشبرآورده کردن لذت یفقط در پ  یطول زندگ یتمامحاالت و در   یو در تمام م یببر

اما مردان حاضر در سالن، همگ  ینسخنرا  نیا با استقبال گرم زنان مواجه نشد.  با تمام    یمطمئناً 

ها برود  خواست به سمت حرمسرا آمد و می   نیی سکو پا  ی کردند. بلمور از رومی   ق یوجود بلمور را تشو 

برا  یشصت ساله جلو  یکه مرد تا  اجازه دهد  او خواست که  از  و  را گرفت  از یتبر   یاو  ت   ک،    و باسن 

 توانست امتناع کند، خودش را آماده کرد. . بلمور که نمیمستفاده کنا

  ی جز ما او را همراه   چکسیدستور داد که ه  هیرا برآورده کرد، به بق   رمردی ی پخواسته   نکهیبعد از ا 

  ی ن یرا که از قوان  یاز کسان  یادیکه داشت، تعداد ز   ی نکند. به سرعت داخل حرمسرا شد و با توجه به دقت 

ی  و پنج بچه  یو او در آنجا س  م یزنان رفته بود   یکرد. ما ابتدا به حرمسرا  ییکردند، شناسامی   یتخط

و    ستیهجده تا ب  نیپانزده تا هجده و شصت و پنج دختر ب  نیپنج تا ده سال، چهل و هفت دختر ب  نیب

ساله را محکوم کرد تا زنده زنده  شش تا ده    ن یساله را به شالق خوردن محکوم کرد؛ سه کودک ب  کی

ها حضور داشت.  حکم ی  ه هم   یپوستشان را بکنند. چهار نفر را هم محکوم به مرگ کرد. خودش در اجرا

تنب   نیابتدا چند  با مشت  را  از دختران  زد. چندتا  با شالق خاردار کتک  را  به    هیدختر  از    یکیکرد. 

  ش یهااز دختران آنقدر مشت زد که دماغ و لب  یکی مرد. به   داشت می باًیزد که تقر  یل یدختران آنقدر س

  م یزداو جلق می   یها ما براصحنه   نیا  یها را کند. در تمامکنده شد. سپس با چاقو پوست چندتا از بچه 

 شد.  د، ارضایکشمی  رونیاز کودکان را ب یکی که داشت قلب  یزمان تو در نهای

»خ  لیرسو ی نو- گفت:  او  ب  یلیبه  حاال  لذت  دییایخوب  بپردازبه  خودمان  بلمورآ   . میهای   ایجناب 

 د؟ « یدهخود را به ما نشان می ییدایش

 « . دیآماده کن یده ترسناکافوق الع هایز یچ  یخودتان را برا دی با یول یکنت گفت: »آر -

 «  . میخواه را می  نی خوب. ما هم هم »چقدر-

  ی ده پسر را برا  تچند ده نفر، در نهای  هیها شد. بعد از تنبپسر   یاز آن جناب کنت وارد حرمسرا  پس

ها را  از پسر   یکی زنان آوردند. من داوطلبانه  یخودش انتخاب کرد. ده دختر هم از حرمسرا یخونخوار
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به    یل یچند س  ام نگه داشتم. هفت ساله بود. جناب کنت ابتدا باسن او را گاز گرفت. سپسشانه  یرو

ها با از جالد   یک یو    دیمن دراز کش  ری کردند. کنت زحال با هم سکس می   نی در هم   ه یباسن او زد. بق

زدم. خون پسربچه از خط باسن من به داخل دهان  خودم جلق می   یمن برا  . دیچاقو کمر پسربچه را بر 

با چاقو   تنهای  د، دریاو را بر  یچندجا  نکهیکرد. بعد از ا  جادیا   گرید  یدگیبر  کی جالد    . ختیکنت میر

که    یگرفت. در حالمن حمام خون می  ریو تمام بدن مرا خون فرا گرفت. کنت ز  دیگردن پسربچه را بر

 خورد ارضا شد.  را می از زنان آلت او   یکی

ها رفتند. بعداً به ما گفتند که آنجا  دختر   یو بلمور از ما جدا شدند و دوباره به حرمسرا  لیرسو ینو 

در    لی من و کلرو   . میها شکنجه کردها آنو با انواع و اقسام روش   میرا محکوم کرد  گریی دها بچهه  د

سمت شکنجه    به  م، دوباره یشد  ده ییهشتاد نفر گا ایتوسط هفتاد    نکهیو بعد از ا  میقسمت مردان ماند

  . دیها آشنا هستکنم چرا که خودتان با آن را مطرح نمی  اتیجزئ نی ا گریمن د . میگاه برگشت

او برگزار کنم   یبرا  یکرد که در طول هفته دو مهمان  شنهادیروز بعد، جناب کنت بلمور به من پ  چند

 نکار یا   یبرا   یمشکل  چ یپنجاه هزار فرانک به من بدهد. سنت فوند ه   انهیاهخواست ممی   نکار یا   ی و برا

چرا که با   دهد  شیثروتمند بود، من از او خواستم که مبلغ را افزا  اریکه کنت بس  یینداشت و از آنجا

خود را دو برابر   شنهادیشود. کنت بالفاصله پشام و خورد و خوراک هم تأمین نمی ی  نه یپول هز  نیا

 او را قبول کردم و معامله انجام شد.    شنهادیرا هم بدهد. من پ  یاضاف  هاینه یکه تمام هز   رفتیکرد و پذ

شناسم که در فساد به سطح  را می   یهای کمم، انسانیری و سنت فوند را فاکتور بگ  لی رسو ی نو  اگر

اختراع    یدیهای جدت ی کرد جناجبور می بود که معموالً او را م  یاو آنقدر قو  لی کنت بلمور برسند. تخ 

  . دمیدخودم هم نمی  هایا یدر رو  یکه من حت یاتیکند؛ جنا

مرا به    که   است  یزیهمان چ   قاًیدق  ، ییستاکه در من می   یل یتخ   نی ت، ایروز به من گفت: »ژول  ک ی-

  ع یشن  التیکه تخ   یام. زمانده یتو د   یو هوسباز  یرا به فاسد  یهای کمسمت تو جذب کرد. من آدم

چقدر    التیکه محقق کردن تخ   یداننمی   تی شوم. آه ژولمی   وانهی د  ، یکنمن بازگو می  یخودت را برا 

  م یکنآمیز را محقق میت یجنا  لیتخ  کیکه  یکنند؛ زمانما را درک می  یهای کماست. آدم شلذت بخ 

که   یی هاخوشا به حال آن "  :دگویمی   یام. ال متررا فتح کرده   ا یی دنهمه   ییم، گویزنهم جلق می   یو برا 



264 
 

اکنون    هک  یتیکنم که واقعفکر می  نیاوقات به ا  یت، گاهیژول  "دارند.    یهدفیپر جنب و جوش و ب   لیتخ 

از لذت    شتریم، بیکه ندار  یزیها لذت آن چوقت   ی ل یرا ندارد. خ  التیماست، ارزش آن تخ   اریدر اخت

چ دار است    ییهاز یآن  تخ   . میکه  خاطر  به  بار  ارضا شده   التیهزاران  کارخودم  خاطر  به  که    ییهاام. 

فکر   نیبا ا  ارچند ب  یدانی مردم جهان را بکشم. میتوانم انجام دهم! چقدر دوست داشتم که همهنمی 

تا    میکاش قدرت آن را داشت  یرفته است. ا  رونیام؟ حساب آن از دست خودم هم بکرده   ییخودارضا 

کردم  اختراع می   یات یقدرت را داشتم، جنا  نیاگر ا  . میخودمان را به منصه ظهور برسان  التی ی تخ همه

 زده شوند. «هم شگفت  انیکه خود خدا 

ن  یجا با چن  ستیتعجب  موفق  یذهن  نیکه کنت  به  روز  به  روز  شد. افزوده می  شیهاتیمستعد، 

کمآدم می   یهای  ا شناسم  را  تا  آزاد  ن یکه  جز  شیپ   یخواه یدر  واقعاً  او  باشند.    ن ی بزرگتر  و رفته 

   . میانجام داد یوحشتناک اریهای بسهای جهان بود. ما با هم کارن یبرتیل

می  حدود پدرم  با  از سکس  ماه  با  چهار  من  بود.  بزرگ شده  و شکمم  معروف   یماما  کیگذشت 

به من   قهیسوزن بزرگ وارد واژنم کرد و بعد از چند دق  کیی من آمد.   به خانهعاًیمشورت کردم و او سر

آمد.   رون یب   یدرد  چ یمرده از واژنم بدون ه  ن یرا سوراخ کرده است. دو ساعت بعد جن  ن یگفت که جن

تکه گوشت بدرد نخور    کی بدهند و نگذارند    تیخودشان اهم  کل یکنم به ه می  ه یی زنان توصبه همه   نم

  . زدیها را به هم بر نآ یزندگ

ام. او کرده   دایترین زن شهر را پ ب یآدرس عج   ی به تازگ   ت، منیروز به من گفت: »ژول   کی   لی کلرو-

 «  . مینی او را بب دیفروشد. بامی  یکه بخواه  یاست و هر نوع سم  ریفالگ کی

 فروشد؟ «ها را می دستور ساخت سم  ای»آ  :دمیپرس-

 « . ردیگمی  ییلو  50فقط  . ی»آر-

 سازد، کارساز است؟ « هایی که می »سم -

 کند. «ها را امتحان میخودت آن  یجلو ، ی دوست داشته باش »اگر-

 دوست داشتم از سم استفاده کنم. « شهیچرا که من هم  مین ی او را بب دیحتماً با »پس-
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 است. «  یدر دستان تو باشد واقعاً عال گرانید یزندگ نکهی»آه کبوتر من، ا-

که چقدر   یفهممی  ، یبه من دست بزن   ل، اگری آه کلرو-تر باشد.  لذتبخش   دی ها با سم باکشتن آن   »و-

 هستم...« سیخ

  ی اقیاشت  ز، عجبیآه فرزند عز-طور است    نیهم  ، یدستش را به واژن من زد و گفت: »آر  لی کلرو-

جعبه سم به تو    ک یکه سنت فونت    یبه من نگفت   ت، مگریاخم کرد و گفت: »اما ژول  ی! « سپس کمیدار

 داده است؟ « 

 ی تأیید تکان دادم. را به نشانه سرم

 ؟ «یآن چه کرد »خوب؟ با-

 بخواهم. «  شتریکنم از او بها استفاده کردم و جرات نمیی سم شد. من از همه  »تمام-

 ؟ « یاش را استفاده کردهمه  یعنی »-

 «  . ی»آر-

 های خودش؟ « کار  ی»برا-

های خودم کار  یاش را براهیبق  یهای فوند استفاده کردم. ولکار  یها را براسوم آن  کیحدود    . ی»آر-

 استفاده کردم. «

 انتقام؟ «   ی»برا-

 های خودم بود. «لذت   یاش براه یبق یانتقام مصرف کردم. ول یاز آن را برا  ی»کم-

 دختر جذاب! «  ی»ا-

های  سم   نیها اها و بارکه مسموم کردن مردم چقدر لذت بخش است. بار  ی داننمی   ل، تویکلرو   »اوه -

را با   یادیکودکان ز  یو حت  رمردانیرزنان، پیها، پرفتم. فاحشه  ابانیگذاشتم و به خ  بمیدلربا را در ج

جان بکنند.... روز بعد دوباره    ادیام تا از زجر ز داده   یآب نبات سم   ی ادیهای زام. به بچهآن مسموم کرده 
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اند و از  ده یدراز کش نیزم یمردم و به خصوص کودکان رو نیکه ا دمیدمی  یگشتم و وقت یبه آنجا برم

  .دمیشد.... میلرز..بدنم داغ می شد. سرخ می   میهاشدم. گونهدهانشان کف آمده است، وارد خلسه می 

با انجام جنا  ده یفر ای آمرا به گونه   عتی توانستم تعادل خودم را حفظ کنم. طبنمی   یحت   ت ی است که 

 شوم. «می  وانهید

 یرو  یخوب  اتو سنت فوند تأثیر   لیرسو یهای من و نو کنم. آموزش دوباره گفت: »درک می  لی کلرو-

های عصب   یرو   تیکه انجام جنا  یتأثیر   . دیشو ای میحرفه   نیبرت ی ل  کی   دیشما گذاشته است. کم کم دار

فرا خواهد    یتعادلمان بهم بخورد. زمان  یعن یشود:    یمنته   یزیچ   نیبه چن  دیبا  شهیگذارد، همما می

ی اگر به گذشته   تیژول   . یها را بفهم فرق آن   یتواننمی  گریشود و د می   ت یکه شهوت تو همان جنا  دیرس

نگاه کن تأثیر  اتیشد که جنا  یخواه   متوجه  ، یخودت  از فرو کردن  بوده   گذارکوچک چقدر    ک ی اند. 

  گوید می به ما    عتیطب  نی قوان  . یکنکه خنجر فرو می   ده یرس  ییای و حاال کارت به جاسنجاق شروع کرده 

  د ی خواه  دا یترسناک دست پ  یبه افراط   د، سرانجامی را انجام ده  ی کار  کی   وستهیپ   یج، ول یکه اگر به تدر

روز رس  یکرد.  با کشتن همه  دیخواهد  انسانکه  روی  بازیزم  یهای   ریهم عطش شهوت شما س  ن، 

 میبگو  دیبا  . میبه آن برس  دیی ما بااست که همه  ییهمانجا   یریناپذ  یریعطش س  نینخواهد شد و چن

نسبت به تو داشته باشم    یشتریمن تصورات ب   دیشا  . یگرفت  یش یتو از معلمت پ  . یزده کردمرا شگفت 

 « - های من کمتر استدستاورد  یول

 باشد؟ «  دتریتواند از شما پلمی  یکس ؟ مگریانجام ده یخواه چه می  گریزدم: »د ادیفر-

جنا   لی کلرو- دارم  »دوست  داد:  برا  یتیپاسخ  که  دهم  زسال   یانجام  بب   ادیهای  را  آن    . نمیتأثیر 

به خاطر    یاد یخوابم، افراد زها می که شب   یخواهم زمانداشته باشد؛ می   یخواهم که اثر دائممی   یت یجنا

  شتهپس از مرگم ادامه دا  یبشوم که حت یت یمن همچنان رنج بکشند. دوست دارم مرتکب جنا تیجنا

 باشد تا شرارت مرا تدام بخشد...«

 اد یمورد ز   نی من و بلمور در ا  ی دانم ولی نم  یادیز   زی تحقق اهدافت من چ  یزم، برایگفتم: »عز   من-

 باشد. «  دیشما مف  یتواند برابه من گفت که به نظرم می یبلمور مطالب . مایصحبت کرده 
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ها قبل به او داده بود، به شنوندگانش نشان داد. متن آن  را که بلمور سال   ی مادام لورسانژ کاغذ  و-

بماند.   یهای سال اثرات آن باقشود که تا سال را مرتکب می  یت یجنا  لیاص  خواه یآزاد  کیبود: »   نیچن

است    هسال، او توانست  یکودک را فاسد کند. بعد از س  صدیسال، ذهن س  کی در طول    دیبا  نیبرت ی ل  کی

تعداد را در    ن یچهارم ا  ک ی که او فاسد کرده است فقط    یزار کودک را فاسد کند. اگر هر کودکتا نه ه

نسل،   دو  حدود  از  بعد  آنگاه  کند،  فاسد  عمرش  آموزه   ونیمیل  9طول  توسط  و  نفر  خودش    ا ی های 

 اند. «شاگردانش فاسد شده 

 بلمور جذاب است. «  ن یگفت: »چقدر ا  لی کلرو-

باشند. اتفاقاً   ده یی فساد او رسوجود ندارند که به درجه  یادیاست. مردان ز  نطوری»واقعاً هم  :گفتم-

به نظر تو هر   . می به او بفروش  متیها را به دو برابر قسم  دیسم خوشحال خواهد شد. ما با  دیاو از خر

 م؟ « یده  بیدائماً او را فر دیمرد به ما وفادار باشد، با کی چقدر هم که 

 . میها رفتار کنکنند، با آنهمانگونه که مردان با ما رفتار می  دیبود: »مطمئناً. ما با  نیا   لی کلرو  پاسخ -

های معشوقت مانند  یی دا یذائقه و ش  م؟ اگر یصداقت به خرج ده  دیو چرا ما با  ستیصادق ن  یمرد  چ یه

جنگ   با زنان  شهیهرگز فراموش نکن که جنس مردان هم  یول  دیو از او استفاده کن  دیشماست، لذت ببر

کنند و ما  می   ریزنان را تحق  شه یها دشمن ما هستند. مردان همکه آن   میداشته باش  ادیبه    دیدارد و با 

نبا برا  یفرصت  چ یه  دیزنان  ا  یرا  به  دادن  بدهن ی توه  ن ی پاسخ  از دست  ا  . م یها  روز    ن ی خود شما هر 

  ک ی برود. به طور خالصه او  رونیب مافکر انتقام از مردان از ذهن ش دیو هرگز نبا  دیشنوها را می ن یتوه 

با را فر  دیمرد است و شما  به    یتو هنوز کم  ت، ذهنی ژول  یدانمی  . …دیده  بیاو  مهربان است: چرا 

تو به   نکهیبا ا . یبده بی ها را فرآن  یو در هر حالت  یها استفاده کناز آن  دی؟ بای گذارمردان احترام می

  ی ششم من هم از او پول   ک ی در واقع تو    . یآورمی  راز او د   یپول کمتر  یول  ، یتر هست ک ینزد   سنت فوند

 .... « دمیدزدها فرانک پول از او میون یتو بودم، هر روز میل گاه یاگر من در جا . یآوربدست نمی 

  . می بود ده یی جادوگر رسخانه  یعنیی ما در کالسکه قطع شد چرا که به مقصد مورد نظر مکالمه 
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  نجایاز ا   دیاو به ما گفت که خدمه و کالسکه با   م، خدمتکار ی که در زد  یداشت. زمان  ی کوچکی  خانه

انند. سپس از آنجا فاصله داشت، منتظر ما بم  یکه کم  یمشروب فروش  کیکه در    می بروند. ما دستور داد

   . میوارد خانه شد 

بود.   کلی العاده خوشگل و خوش هربع بعد مادام دوراند ظاهر شد. چهل سال سن داشت. فوق   کی

 کرده است.  لیداد که تحصنگاه و رفتار او نشان می 

شناسند، ما را  اند و شما را می بوده   یکه از کار شما راض   یخطاب به او گفت: »خانم، کسان  دوستم-

  یی و پنج لو  ستی« ب . دی کن ییشگویما را پی نده یکه آ  میخواهاند.... اول از شما می کرده  ی به شما معرف

  یی « پنجاه لو . دیها را به ما آموزش دهکه دستورالعمل ساخت سم  میخواهبه او داد. »سپس از شما می

 به او داد.   گرید

 ، یگر ید  ز یقبل از هر چ  د یبا  نی هم  ی و برا  دیهست   بایالعاده ز د: »شما هر دو فوق پاسخ دا  دوراند -

 «  . دیایمراسم خوشتان ن نی ممکن است شما از ا . میرا انجام ده یو کامالً ضرور   هیاول مراسم

   . ستیمراسم چ نیکه ا  دیپرس  لیکلرو

  انهیتا به شما تاز   دیبرهنه شو  دیآنجا با  . دییایب  کی  تار باًیاتاق تقر   کیبا من به    دیگفت: »با  جادوگر-

 بزنم. «

 ؟ « یزنمی  »سفت-

دهم. به شما انجام نمی   یبرا  یهم کار  د، منیرا قبول نکن  نکاری شود. اگر ا  ی که خون جار  یزمان  »تا-

 دارم. « ازین ییشگو یمراسم پ  یعالوه من خون شما را برا 

 « . می مخالفت کن دینبا یطی شرا نی در چن . میگفتم: »بهتر است برو  لی کلرو به-

وجود داشت. مانند جادوگران داخل    یادیهای زاطراف اتاق قفسه  . می شد  کی تار   مهی اتاق ن  کی  داخل

  ن یکه از جن  یهای الکل شه یجمجمه و ش  نیگذاشته بود. همچن  یاگریمیاقسام مواد کو  ها انواع  قفسه
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ما را    وگرو جاد   داشت  ستون قرار    کی   مختلف پر شده بود، آنجا قرار گرفته بود. انتهای اتاق   واناتیح

 به آن بست. 

  ی د، کمیکه به دنبال آن هست  یبه دست آوردن دانش  یبرا   دیدار  میتصم  ای»آ  :دیجادوگر پرس  نی ا-

 د؟ « یدرد بکش

 « . مای آماده  یهر اتفاق یما برا ی»آر  :میپاسخ داد ما-

سکوت شروع به ضربه زدن کرد. به هر کدام از ما پنجاه    قهیو بعد از چند دق  دیما را بوس  یکم  سپس

زد ضربه می   یآنقدر قو  یم، ولیبردو در واقع لذت می   میعادت داشت  ییهاکار  نی به چن  نکهیضربه زد. با ا

ما را لمس کرد   سنضربات با نیما خون افتاده بود. بعد از ا یما دردناک بود. باسن هر دو یبرا یکه کم

 های جادوگر نبودند. ها، دست دست  نیو مطمئناً ا 

 : می او شک کن  تیدر مورد جنس  میتوانستنمی   گریگر ما دوباره دست به کار شد و حاال د شکنجه 

دوباره پنجاه بار به ما شالق زد، مراسم تمام شد.   نکهیبعد از ا  . دیمالما می  یآلتش را به باسن خون  یمرد

اتاق ند  یما را برداشت و ما کسهای  چشم بند  باسن ما قرار داد تا    ریدو کاسه ز  . مید یجز دوراند در 

 درد داشت؟   ایکه آ  دیپاک کرد و پرس سی باسن ما را با اسفنج خ نیها جمع شود. بعد از ا خون 

 م؟ « یانجام ده دیهم با  یگریکار د ایست، آ ی»مهم ن :میگفت ما-

 بمالم. « یشما را کم سیتوریپاسخ داد: »بله. حاال نوبت آن است که کل  دوراند-

ی  تنه   می که ن  یبه صورت  دیما کش  یپرده رو  کی تخت بلند خواباند.    کی  یما را رو  یهر دو  سپس

 . میبزن  سیرا ل  شیهانه یبرهنه شد و ما را مجبور کرد تا س  مهیخود جادوگر ن  . می دیدخود را نمی   نیی پا

  تش های ما را بلند کرد و آلپا   یاست، شخص  ستاده ی پشت پرده ا  یچه کس  می نیکه بب  نی سپس بدون ا

 را وارد واژن ما کرد. 

 مرد قابل اعتماد باشد. « نیا  دوارمیکه آلت او وارد واژنم شد به او گفتم: »خانم، ام یزمان-

 که بخواهد از تو لذت ببرد. او خداست. «  ستین یدر پاسخ گفت: »ابله، او مرد دوراند-
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اگر وجود داشت مطمئناً درگ  ییخدا  چ ید؛ هایوانه یگفت: »خانم شما د  لی کلرو-   ر یوجود ندارد. و 

 کرد. « بود و قطعاً با زنان سکس نمی  یهای مهمترکار

د،  یآوربه زبان  یگریی داگر کلمه  . ستیکه او ک  دینداشته باش  یدستور داد: »سکوت. کار  دوراند-

 شود. «تأثیر می بی  مراسم

و نه    می خواهبهتر است مراقب باشد چون نه بچه می  یول  میزننمی   یحرف  گریجواب دادم: »د  من-

 « . یمقاربت  یماریب

 «  . دیینگو یزیچ گرید . دیباش هاز یچ نی نگران ا دیگفت: »او خداست. نبا دوراند-

م، یبشو   ی زیمتوجه چ  نکهی لحظه احساس کردم که اسپرم او تمام رحم مرا پر کرد. بدون ا  ن یدر هم  و

 برد.  یگر یها را کنار زد و ما را به اتاق دپرده 

و    شانافهیبسته شده بودند...از ق  یچهارده ساله به صندل   زده یآن اتاق دو دختر کوچک س  داخل

تر، دو نوزاد  آنطرف   یکم  . اندافته یپرورش    ی دیشد  معلوم بود که آن موجودات در فقر   شانی دگیرنگ پر 

های با بسته  نآ  یمیز بزرگ قرار داشت که رو  کیبودند. انتهای اتاق    ده یای خوابپسر نه ماهه در گهواره 

و   یهایی پر از بطرشده بود. دور تا دور اتاق هم قفسه  ده یها بود( پوشهای داروخانه )مانند دارو   یادیز

 جمجمه وجود داشت. 

 کنم. «که من نظر خودم را اعالم می  نجاستیگفت: »ا  دوراند-

 فهمم. «»نمی -

  ینیبل، می ی شود. تو کلروروشن می   یها به خوبآن   یرسد که معنامی   یس، روز یمرا بنو   »سخنان-

ات یسالمت  ماند:  یزنده نخواه  شتریدانم. پنج سال باشد، نام تو را میبه من گفته ب  یکس  نکهیکه بدون ا

تو به حرکت    نیکه جن  ی شود. روزمی   ادتریحال ثروتت ز  نی در هم  ی کند ولمی   دایروز به روز کاهش پ

 شد. «  یخواه  مانی های بهار پشگل  فتد، ازیب

 فهمم. «»نمی -



271 
 

 شود. «روشن می  یها به خوبآن یرسد که معنامی  یس، روز یمرا بنو »سخنان-

  . دیرسزمان دوست من نگران به نظر می   نیا در

  یی ایت، رو ی ژول  ی توانست نام تو را به من بدهد؟ تو امی   ی و به من بگو چه کس  -   تی »در مورد تو ژول-

قابل درک را    ریغ  قیشود و حقاظاهر می   تی ای براکند. فرشته تو را عوض می   یکه زندگ   دید  یخواه 

  ن ی از ب  لتیرذ  هک  یکنم: زمان  ییگوش یرا پ  نی ا  توانمکند. اما از حاال تا آن زمان می تو آشکار می   یبرا

 «  . دیفرا خواهد رس یشان یبرود، زمان غصه و پر

ا   و از  اتاق  می   ادید به خلسه فرو رفته بود و فر اتاق را پر کرد. دوران  ظ یابر غل  کی  نیبعد  زد. دور 

زمان  دیرقصمی ب  یو  از  ابر  لباس   نیکه  به هوش آمد.  وقت  مانیهارفت،  بازگردانده شد.  ما  لباس    یبه 

 م؟  ی خواهمی  یچه نوع سم دیاز ما پرس  م، دوراندیدیپوش 

 میرم! « می دهد؛ تا پنج سال دیگر گویی شما مرا آزار می کلرویل گفت: »پیش -

 داند؟ شاید توانستی نجات پیدا کنی. « دوراند پاسخ داد: »آه، چه کسی می-

اگر اشتباه کرده باشی چه؟ ممکن است یک  - اما  امید داشته باشم.  کلرویل گفت: »پس بگذارید 

م. کنمانم، خودم را غرق در جنایت می ی دیگر بیشتر زنده نمانم! فرقی ندارد. در مدتی که زنده میهفته 

 های کشنده را برای ما توضیح دهید. « راستی اجناس خود را به ما نشان دهید. خواص این چیز 

بعداً  - بدهید.  دیگر  لویی  پنج  و  بیست  باید  دهم،  نشان  را  اجناسم  اینکه  »برای  گفت:  جادوگر 

ها نید آن تواتوانید اجناس مرا ببینید و هرکدام را که خواستید بخرید. اگر دوست داشته باشید، میمی

 دهم. «لویی به شما پس می  50را روی این دو دختر کوچک امتحان کنید. اگر رضایت نداشتید، من 

قفسهشیشه  از  یکی  یکی  را  می ها  پایین  داروی ها  ابتدا  تقویت آورد؛  جنسی،  کننده های  غرایز  ی 

جینسنگ، پودر حشره   کننده معده و سقط جنین را به ما نشان داد. ما مقدار زیادیآور، پاک استفراغ 

ده لویی از    سها مواد بسیار نایابی بودند، برای هر اونو لیکور جوئی ژاپنی خریدیم. به خاطر اینکه این 

 ما گرفت.  
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 کند. «کلرویل گفت: »بهتر است جینسنگ بیشتری بخرم چرا که روی مردان به خوبی کار می -

رخی تکثیر نسل بشر لذتبخش است، باید  دوراند گفت: »حاال به قسمت سموم برویم. اگر برای ب-

 تر است. « ها لذتبخشبگویم جلوگیری از زیاد شدن انسان

اولین سمی که ی خاصی طبقه تعداد سموم بقدری زیاد بود که هر کدام در دسته  بندی شده بود. 

انگیز  نگذاشت، آنقدر برای ما هیجابررسی کردیم، مربوط به یک نوع وزغ بود. تأثیراتی که این سم می 

 بود که از دوراند خواستیم سریعاً آن را آزمایش کند. 

او گفت: »با کمال میل، قربانی را تعیین کنید. « یکی از دختران را انتخاب کردیم. دوراند به ما گفت  -

شود، او را مسموم کنیم؟ ما از این پیشنهاد خوشحال شدیم و او  خواهید زمانی که گاییده می که آیا می 

 به صدا در آورد. یک مرد بلند قد، الغر، رنگ پریده و عصبی حدوداً پنجاه ساله ظاهر شد. زنگی را 

 کرد. «به همراهم گفتم: »مطمئن هستم که این همان مردی است که دقایقی قبل با ما بازی می-

 کنم حق با شماست. « و گفت: »فکر می   کلرویل سری تکان داد-

ی باکره باید گاییده شود تا بانوان عزیز در همین حین به او سم  دخربچهدوراند گفت: »الزمور، این  -

 بدهند...شق کردی؟ « 

 آید انجام خواهم داد.« الزمور با اندوه گفت: »کودک را به من بسپارید، من هر کاری از دستم بر می -

 پرسیدم: »خانم، این چه جور آدمی است؟ « -

اس- باستانی  جن  یک  »او  داد:  پاسخ  میدوراند  آیا ت.  کنم.  ناپدید  را  او  خاص  ورد  یک  با  توانم 

 خواهی ناپدید شدن او را ببینی؟ « می

 »آری. « -

ی مبهم بر زبان آورد و ناگهان از جایی که الزمور ایستاده بود، دود بلند شد و سپس  دوراند چند کلمه 

 ناپدید شد.  
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 کلرویل گفت: »حاال کاری کن که جن برگردد. «-

ی مبهم گفت و اتاق را کمی دود گرفت و دیدیم که الزمور دوباره ظاهر شد. جن  دوباره چند کلمه

اینبار شق کرده بود و بچه را گرفت. آلتش را وارد واژن دختر کرد و چند ثانیه بعد بدن و آلت این جن  

الزمور در همین حال تلمبه   خونی شده بود. کلرویل سم را به خورد دختر داد. بالفاصله تشنج کرد. 

ی وحشتناکی بود. شش دقیقه بعد  زد. صحنهها جیغ میزد. بدن دختر منقبض شد و مانند دیوانه یم

آورد ما را به این نتیجه رساند که هایی که در میدختر به زمین افتاد و مرد. الزمور نیز ارضا شد و صدا

 ت و از آنجا رفت.  او همان کسی است که مدتی قبل با ما بازی کرده بود. الزمور قربانی را برداش 

ی خودش از ببر  ها رفت. اینبار یک سم جدید به ما نشان داد که به گفتهدوراند دوباره به سراغ سم 

 گرفته شده بود و تأثیر بسیار وحشتناکی داشت. 

 کلرویل گفت: »پس اجازه دهید کمی امتحان کنیم؛ اما اینبار روی یک مرد جوان. « -

 »چه سنی دوست دارید؟ «-

 هجده تا بیست. «»از -

ها، او هم فقیر و بدبخت  ی قربانی یک جوان بسیار خوشتیپ و خوش هیکل ظاهر شد. ولی مثل بقیه 

 کند. های خودش را از کجا انتخاب میبود و ما فهمیدیم که این جادوگر قربانی

 خواهی خودت را با او سرگرم کنی؟ « دوراند پرسید: »آیا می -

ی ما را  رسد این مرد توانایی این را دارد تا هر سهشوی؟ به نظر میمی گفتم: »بله، به ما ملحق ن -

 بکند. «

 »چی؟ دوست داری گاییده شدن منو ببینی؟ « -

 »قطعاً دوست داریم. «-

 »من دیوانه هستم. ممکن است بترسید. « -
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ام های خودت را انج ترین کار کلرویل در حالی که او را در آغوش گرفت گفت: »مهم نیست. خشن -

 شویم. «بده. تو هم مثل ما هستی. ما از دیدن کسانی مثل تو خوشحال می 

ای بود رود تا برای او جلق بزند. چند دقیقهای، کلرویل به سمت مرد جوان میو بدون هیچ مقدمه

که دوست داشتم بدن دوراند را لمس کنم برای همین به سرعت به سمت او رفتم و با زبانم سینه و لب  

دانید چه بدن خوبی داشت، به خصوص کلیتوریسش! هرگز کلیتوریسی به را لیس زدم. نمی  و شکم او

مکیدم که کلرویل مرا کنار زد و خودش دست به  این صافی و بلندی ندیده بودم. کلیتوریس او را می 

تی  ی او مشکار شد. سپس دوباره به سمت مرد جوان رفت و بعد از اینکه کمی آلت او را خورد، به سینه 

 بینی؟ « خواهی مرا تحقیر کنی؟ ابله تو مرا یک فاحشه می زد و فریاد زد: »می 

سپس خم شد و باسنش را به پسر نشان داد. پسر جوان فوراً آلتش را وارد مقعد او کرد. در همین 

 مکیدم.  زد و من هم کلیتوریس بلند دوراند را می حال دوراند واژن او را لیس می

 زد: »مسمومش کن، مسمومش کن! «کلرویل فریاد -

و جادوگر بالفاصله سم را به دهان جوان ریخت و چند ثانیه بعد در حالی که مانند دیوانگان تلمبه  

 زد، جان داد. آلت او را بیرون کشیدیم و متوجه شدیم قبل از مرگ توانسته ارضا شود. می

ه ما نشان داد. سمی که به ما نشان داد  ها را بی سوم از سمجسد او را بیرون بردند و دوراند دسته 

اعضای   از  زیادی  تعداد  مرگ  باعث  پانزدهم  لویی  روزگار  در  که  بود  سمی  همان  بود.  رویال  نامش 

 ی او شد. این سم از نوعی مار ساخته شده بود. خانواده 

 تواند انجام دهد؟ «خواهی ببینی چه کاری می دوراند گفت: »می -

 کنیم. «هایی را رد نمی چنین پیشنهاد  من پاسخ دادم: »ما هرگز-

 خواهید قربانی چه کسی باشد؟ « »و می -

 کلرویل گفت: »یک مرد جوان جذاب. «-
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دوراند زنگ کوچکی را به صدا درآورد و در مقابل ما پسری هجده ساله ظاهر شد. از قبلی زیباتر  

 بود ولی به همان اندازه بدبخت و فقیر.  

 خواهی بگویم الزمور او را بکند؟ « »می -

 »با خوشحالی! « -

 دودی بلند شد و الزمور دوباره ظاهر شد. 

خواهند روی این پسر سم امتحان کنند. شروع کن. باید  ی ها مدهد: »خانمدوراند به او دستور می -

 او را بکنی. « 

 کلرویل حرفش را قطع کرد: »اول باید مرا بکند. « -

 »و مادام دوراند و من چه کار کنیم؟ « -

توانی مقعد الزمور را لیس بزنی و دوراند هم جلوی من دراز بکشد تا در حینی که ژولیت تو می »-

کند ی جوان هم آلتش را وارد دهان دوراند می ورسش را لیس بزنم. این پسربچهشوم، کلیتگاییده می 

 «دهیم. خواهد ارضا شود، سم را به او می و زمانی که می 

خواست ارضا شود، سم را به او  ی کلرویل پیش رفت و زمانی که پسربچه میهمه چیز طبق نقشه 

و آبش روی زمین ریخت. سپس افتاد و مرد. دوید، ارضا شد  داد. پسربچه در حالی که وسط اتاق می 

 ی ما ارضا شدیم.  زدم. در نهایت همهالزمور به گاییدن کلرویل ادامه داد. من برای خودم جلق می 

 کنم. «توانم از سم استفاده می کلرویل گفت: »چقدر لذت بخش بود. در آینده تا جایی که می -

تواند شاهد ماجرا  خطر است. دیگر کسی نمی ا سم بیدوراند گفت: »باید همین کار را بکنید. قتل ب-

 تواند علت مرگ او را تشخیص دهد. «باشد. هیچ پزشکی هم نمی

 کلرویل به او گفت: »ادامه بده که با این وضع، امشب ممکن است کل پاریس را خالی از سکنه کنم.« -

 دوراند دوباره وردی خواند و جن ناپدید شد. 
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های خوبی ببینید. البته یخبندان زمستان  ه حیاط بیایید. ممکن است چیز جادوگر گفت: »با من ب-

 گذشته آنقدر شدید بود که بیشتر گیاهان من مردند. «

برهنه   باغ یک دختر  انتهای  داشت.  به گورستان شباهت  بیشتر  آنجا  و  رفتیم  او  پشتی  به حیاط 

ق بزنیم. پودری روی زمین پاشید و ناگهان ایستاده بود و دوراند به ما پیشنهاد کرد که اینجا برای هم جل

هایمان را در آوردیم. کلرویل استخوان  زمین باز شد و چندین جسد پوسیده و گندیده ظاهر شد. لباس

یکی از اجساد را برداشت و وارد واژن خودش کرد. با استخوان خودارضایی کرد. دوراند خودش را روی 

داد. تمام بدن جسد د کرم افتاده بود و بوی وحشتناکی میهای نیمه گندیده انداخت. جسیکی از جسد 

ی جسد را وارد واژنش کرد. من روی چندین استخوان دراز کشیدم و برای  را لیس زد و دست گندیده 

زد. دوراند ارضا شد و خودم جلق زدم. دوراند واژن مرا لیس زد و کلرویل هم واژن دوراند را لیس می

ای که آنجا آمد. همه را روی صورت جسد خالی کرد. سپس به دختربچهآب زیادی از واژنش بیرون  

 برهنه ایستاده بود کمی سم داد و دختربچه بعد از اینکه برای چند دقیقه به خود پیچید، جان داد.  

 هایمان را پوشیدیم و به اتاق برگشتیم. بعد از این دوباره لباس 

ها نگه  ترین و بهترین سم ها را برای گران قمیتاین بینید؟ من  جادوگر گفت: »این دو نوزاد را می-

 خواهید از تماشای آن لذت ببرید؟ « ام. میداشته 

 ما پاسخ دادیم: »مطمئناً. «-

از گهواره مادام دوراند بچه را  آویزان کرد.  ها  از سقف  مانند یک تکه گوشت  بیرون کشید و  شان 

ها شالق زد. بعد از مدتی از دهان این دو نوزاد کف بیرون آمد. دوراند با سپس با تمام قدرت به آن

گفت که  . میها را جمع کرد و داخل یک بطری ریخت و به قیمت صد لویی به ما فروختاحتیاط این کف 

ترین سم است و این درست بود...نوزادان را به کند، این خطرناک هایی که درست می از بین تمام سم 

ها بعد از کمی تکان خوردن  ها کرد تا خون داخل سرشان جمع شود. اینگونه هر دوی آن حال خودشان ر 

 و گریه کردن، مردند. 
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توان در این  ما آزاده هستید. چه جنایات دیگری میبعد از این به او گفتم: »خانم شما هم مانند  -

 خانه انجام داد؟ « 

های روی زمین هستم.  توانم بگویم من یکی از جنایتکارترین انسان دوراند پاسخ داد: »آری. می -

بخواهم می  بین ببرم. میاگر  از  را  با طاعون، یک شهر  بیماری همه گیر منتشر کنم. توانم  توانم یک 

نچه را آها، هر  همتا هستم. خانمها را آلوده کنم. در یک کالم، در نوع خودم زنی بی شهر   توانم هوایمی

توانم در اختیار شما  ی من انجام دهید. هرچه دوست داشته باشید میتوانید در خانهکه تصور کنید، می

انم برای شما  تو قرار دهم. هر نوع زن و مردی که دوست داشته باشید، از هر نژاد و از هر کشوری می

آماده کنم. فقط کافی است به من دستور دهید و من از هر نژادی، از هر ملتی، از هر جنسیتی و از هر 

ی من با پول کنید و در خانهکنم. شما خوب پول خرج میسنی که بخواهید برای شما قربانی آماده می

 توانید هر چیزی داشته باشید. می

 ند هستید و به پول زیادی نیاز ندارید. « »اما خانم مطمئناً شما ثروتم -

ارضا خواسته - برای همین هرچه را بدست  دوراند گفت: »بله ولی من هم به دنبال  هایم هستم و 

  اینجا   حال  هر  در…کنید ثروتمند نیستمها هم که فکر میکنم. بنابراین آنقدر آوردم سریعاً خرج می می

اید و اگر دوست  حال پنج یا شش قربانی را از بین برده   به  تا.  گذارممی   شما  اختیار  در   بخواهید  هرچه

 «تر کنید. توانم پانصد نفر دیگر را برای شما آماده کنم. فقط کافی است لب داشته باشید، می 

با یک دیلدوی آهنی گخواهم تا آنکلرویل گفت: »دو پسر پانزده ساله می - را  از مقعد  دها  اخته 

 مسموم کنی. «  را هانبکنم. در همان حین تو باید آ

 گیرم. «دوراند گفت: »برای هر قربانی صد لویی می -

از  خواهم مثل کلرویل آن خواهم. می من گفتم: »من دو دختر جوان می - با دیلدوی گداخته  را  ها 

 مقعد و واژن بکنم. باید در طول این عملیات به من شالق بزنید. « 

 دوراند گفت: »هر دختر پنجاه لویی. «-



278 
 

پول را پرداخت کردیم و کمتر از ده دقیقه همه چیز آماده شد. دختران کوچکی که به من داده شد  

گاییدم، مردند. کلرویل از  ها را می بسیار زیبا و دوست داشتنی بودند و در حالی که با دیلدوی داغ آن 

ز مدتی به خاطر سم ها چسباند. بعد ای پسرشهوت زیاد دهانش کف کرده بود و دیلدوی داغ را به بیضه 

 مردند.  

هر دوی ما هنوز ارضا نشده بودیم و برای همین باز هم درخواست قربانی کردیم. من دیلدوی داغ را 

ی پسر جدید  اش سوخت، با درد زیاد مرد. کلرویل سینه وارد واژن دختر کردم و بعد از اینکه دل و روده 

 تپید بیرون کشید. را با چاقو باز کرد و قلبش را در حالی که هنوز می 

خواهد با قلب یک پسربچه جلق بزنم. « و سپس قلب او را  به من گفت: »آه ژولیت خیلی دلم می -

 روی واژنش گذاشت و شروع کرد به جلق زدن.  

زد. به من گفت: »ژولیت، امتحانش کن، ژولیت، امتحانش کشید و نفس نفس میکلرویل زوزه می -

 کن. واقعاً لذت بخش است. «

ها جلق  ها را سوراخ کند و بعد باالی سر آن شناختم که دوست داشت قلب بچهفتم: »مردی را می گ-

 زد. سپس آبش را روی قلب سوراخ شده میریخت. «می

 کلرویل گفت: »ولی باید اینکار را هم امتحان کنی. واقعاً لذتبخش است. « -

با چاقو نصف کرد. من آن نصفه را گرفتم و و را  گفت. ارد واژنم کردم. درست می سپس قلب بچه 

 داد. گرمای قلب واقعاً حس خوبی به کلیتوریسم می 

بچه پسر  سینه کلرویل  دوباره  خواست.  دیگری  می ی  را  قلبش  تپیدن  کرد.  باز  را  او  توانستیم  ی 

ای از گوشت قلب  تپید، گاز گرفت. تکهببینیم. کلرویل ناگهان با دندانش قلبی را که هنوز داشت می 

تپد  تپید. سپس تالش کرد قلبش را در حالی که هنوز می را با دندانش کند. ولی قلب همچنان می بچه  

ی بچه نشست  تپید. روی سینه ها هنوز به قلب وصل بود و برای همین می اش بیرون بکشد. رگاز سینه 

 ل ارضا شد. العاده خوبی شده بود. کلروی و قلبش را وارد واژنش کرد. تپش قلب یک دیلدوی لرزان فوق 

 بعد از این دوراند به ما گفت: »دوستان مهربان، پیشنهادی برای شما دارم. «-
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 »بگو. « -

 لویی بدست آورم؟ «  50کنید تا  »به من کمک می -

 »قطعاً. « -

 خواهد با شما آشنا شود. « کرد. او میهای شما را تماشا می»یک لیبرتین به صورت پنهانی کار-

تر از پول هرزگی نیست.  ت ولی باید به ما پول بدهی. هیچ پولی لذت بخش من گفتم: »مشکلی نیس -

 آوریم. «لویی بدست   25ها به ما پول بدهد. از او صد لویی بگیرید تا ما هر کدام باید مثل فاحشه 

 خواهد چکار کند؟ « کلرویل گفت: »ولی می -

هستید و با مالحظه با شما رفتار های محترمی داند که شما خانمدوراند گفت: »نگران نباش. او می-

 خواهد کرد. « 

 ها با ما رفتار کند. «من گفتم: »مشکلی نیست. پول را بگیرید و به او بگویید مانند فاحشه -

مردی حدوداً شصت ساله، کوتاه قد، تنومند و تقریباً برهنه وارد اتاق شد. مانند ثروتمندان لباس  

 پوشیده بود. 

  زیبایی   هایکار  چه  ها، خانم   آه !  ییبا زی  هایباسن   عجب… داشتنیدوست   هایاو فریاد زد: »باسن -

 انجام  هم  باز   بیایید.  دارم  دوست  من  که  است   چیزی  همان  این... هاقصاب   مثل...بله  کشتید، ... دادید  انجام

 «. کنممی  کمک شما به هم من. دهیم

مرد فاسد بالفاصله کلرویل را روی مبل پرتاب کرد و باسن او را لیس زد. در همین حال واژن مرا  

مالید. سپس آلتش را در آورد و وارد مقعد کلرویل کرد. بعد از چند تلمبه ارضا شد. اینبار به سراغ  می

واژنم کرد و بعد از   من آمد. به باسنم چندتا سیلی زد و کمی هم مقعدم را لیس زد. سپس آلتش را وارد

ی او را پاره ی یازده ساله وارد اتاق شد. به ما دستور داد تا سینه چند دقیقه ارضا شد. یک پسربچه

را بیرون بکشیم. سپس   را وارد رگآلکنیم و قلبش  اینگونه جلق  تش  برای خودش  های قلب کرد و 
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زد. کمی بعد به کلرویل گفت تا آلت او را بخورد و به من دستور داد تا قلب را به صورتش بمالم. در  می

 نهایت برای بار سوم ارضا شد و بدون اینکه چیزی بگوید از اتاق بیرون رفت. 

 شخص عجیب و غریب چه کسی بود؟ « این از خانم دوراند پرسیدیم: »-

مند است، اما من نام او را به شما نخواهم گفت: شما نباید انتظار  او پاسخ داد: »مردی بسیار ثروت-

 های خودم را لو بدهم. « داشته باشید نام مشتری 

 دهد؟ « های بدتری هم انجام می»کار-

کشد ولی فکر کنم امروز حوصله نداشت برای همین به شما گفت  ها را می »او معموالً خودش بچه -

دهد به ی باید بدانید که او مرد مؤمنی است. بعد از هر جنایتی که انجام میتا اینکار را انجام بدهید. ول 

 کند. «درگاه خدا دعا می

هایی  خواستیم بالفاصله از چیزهایمان را پوشیدیم و به سمت کالسکه رفتیم. هر دوی ما میلباس 

 که خریده بودیم استفاده کنیم. 

ها برای همدیگر ساخته شده بودند. در برخورد من مشتاق بودم بلمور را به دوراند معرفی کنم: آن

را ذکر کردم. ولی جادوگر را نمی  او  نام  به آنجا بعدیمان  با هم  برای همین تصمیم گرفتیم  شناخت و 

ز خرید و سپس برای های آن جادوگر دیوانه شده بود، چند ده برابر ما از او چیبرویم. کنت که از کاال

 های خودش را ارضا کرد. چند ساعت در آنجا شیدایی

زده کردید. اگر دوست داری فردا هم  را شگفت م جادوگر به او گفت: »آقا واقعاً باید بگویم که شما  -

 کنم. « به اینجا بیا. هرچقدر قربانی بخواهی برای تو آماده می

ر زدیم، کسی در را باز نکرد. هیچکس در خانه نبود و  روز بعد دوباره به آنجا رفتیم ولی هرچقدر د

های زیادی که انجام دادم، هرگز نتوانستم کشف کنم که چه بر سر آن زن برجسته علیرغم پرس و جو 

 آمده است. 
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کردم و  در طول دو سال آینده هیچ چیز غیرعادی برای من اتفاق نیفتاد. بیش از همیشه جنایت می 

ها هم مجبور ترین لذت کرد. برای ساده های ساده دیگر مرا برانگیخته نمیکار به جایی رسیده بودم که

 دادم. ها را انجام می ترین کارتفاوت شده بودم که برای ارضا شدن باید خشن بودم جنایت کنم. آنقدر بی 

های وحشتناک خودش  تازه به سن بیست و دو سالگی رسیده بودم که سنت فوند یکی دیگر از نقشه 

برای من بازگو کرد. هدف او در این نقشه این بود که دو سوم مردم فرانسه را از گرسنگی بکشد.   را

خواست بخش عظیمی از مواد غذایی به خصوص غالت را از مردم بخرد و احتکار کند. در این نقشه  می

 کردم.  من نقش اصلی را ایفا می 

ا اینکه این همه فاسد شده بودم ولی با شنیدن  باید اعتراف کنم که در آن لحظه ناگهان بدنم لرزید. ب

ی سنت فوند دهانم خشک شد و چشمانم سیاهی رفت. سنت فوند متوجه رفتار من شد و بدون  نقشه

 اینکه چیزی بگوید از اتاق بیرون رفت.  

و وقتی در بسته شد و صدای قدم تماشا کردم  را  او  آنجا منتظر رفتن  هایش خاموش شد، مدتی 

چون دیر شده بود، به رختخواب رفتم تا بخوابم. نتوانستم بخوابم و تا مدت زیادی بیدار    ماندم. سپس، 

با  کننده ماندم ولی زمانی که به خواب رفتم، رویای نگران  انسانی ترسناک  ای دیدم: خواب دیدم که 

ه بود که  ام کامالً آتش گرفتزند. همه چیز را آتش زد. خانه ی مرا آتش می مشعلی در دست وسایل خانه

متوجه شدم وسط آتش یک دختر نورانی دراز کشیده است. دستش را به سوی من بلند کرده بود. گویی 

خواست مرا نجات دهد. به دنبال من آمد  خواست مرا به آغوش بکشد. سپس از جایش بلند شد. میمی

بالفاصله پیشگویی  خیس عرق شده بود و    مهای آتش او را از بین برد. از خواب پریدم. بدنولی شعله 

جادوگر را به یاد آوردم: زمانی که رذیلت از بین برود، زمان غصه و پریشانی فرا خواهد رسید. قلبم به 

ای شرارت از وجودم پاک شد و به خودم میلرزیدم. مطمئن بودم که قرار گریه افتاده بود؛ برای لحظه

خواست مرا به فضیلت  ین بود که میو غمگ  فاضلاست بدبخت بشوم. زنی که در خواب دیدم ژوستین  

  بکنم؟   توانستممی   چکار  بگویید  من  به  باید…بکشاند.... جذب فضیلت شده بودم...پیشگویی مرگبار

ه نصیحت نیاز داشتم، تنها شده بودم. من هنوز درگیر این خواب  ب همیشه  از  بیش که زمانی  آن درست
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ای وارد اتاق خوابم شد. یک کاغذ به من داد و سریعاً از اتاق بیرون  بودم که بدون اعالم قبلی، غریبه 

 های نویرسویل بود. توانم بگویم که دست رفت ولی می 

داشتم کسی را که خودم آموزش دادم و  ای. هیچگاه انتظار نداخل کاغذ نوشته بود: »تو تباه شده -

عیب و نقص بود، چنین ضعفی داشته باشد. به دنبال این نباشید که اشتباه خود را جبران  تا این حد بی 

کنید: خیلی دیر شده است: گمان نکنید که جناب وزیر احمق است و سعی نکنید او را فریب دهید چرا  

ینکه امروز به اتمام برسد پاریس را ترک کنید. هرچه پول  شود. تا قبل از اتر میکه اینگونه عصبانی 

گرفتید هایی که از سنت فوند می دارید با خودتان ببرید و روی هیچ چیز دیگری حساب نکنید. تمام پول 

دانی که وقتی خشمگین  دانی؛ و می شود. او مرد قدرتمندی است، خودت میاز حاال به بعد قطع می

کردی،  درنگ نکن و از اینجا برو. من مبلغی که سالیانه از من دریافت می کند: پس  شود چکار می می

 یعنی ده هزار لیور را باز هم به تو خواهم داد ولی دیگر چیزی نگو و فوراً از اینجا برو. «

زده بود. گویی رعد و برق به من برخورد کرده بود. ناامید شده بودم ولی ترس از سنت فوند  خشکم 

أثیر قرار داده بود. با عجله از تختم بلند شدم. جرات نداشتم اموال و پس اندازم را که  بیشتر مرا تحت ت

پیش دفتر اسناد سنت فوند بود پس بگیرم. برای همین هرچه در خانه داشتم برداشتم و سریعاً از خانه  

خانه  از  کنم.  جمع  توانستم  لویی  پانصد  تنها  رفتم.  ملکهبیرون  مثل  روزی  که  آن  ای  در  زندگی  ها 

دانستم کجا بروم. نیمه شب بود. برای آخرین بار سرم کردم، مانند یک گدای لرزان بیرون آمدم. نمیمی

ام نگاهی بیندازم و در حالی که اشک از چشمانم سرازیر شده بود به راهم ادامه  را برگرداندم تا به خانه

خواهد  و به من خیانت کرده است؟ یعنی می ی کلرویل؟ ...اما نه. آیا ا رفتم؟ به خانهدادم...باید کجا می

کند و چقدر اشتباه کردم که به بهترین دوستم  جای مرا بگیرد؟ آه، بدبختی ما را به همه مشکوک می

 شک کردم. 

گفتم این  با خودم گفتم که من هنوز جوانم و نباید به هیچکسی جز خودم تکیه کنم...به خودم می

ام درس بگیرم...ای فضیلت مهلک! یک بار مرا فریب  هات گذشته یک شروع جدید است. باید از اشتبا

دادی، ولی نترس، من دیگر هرگز تحت تأثیر ناخوشایند تو قرار نخواهم گرفت. فقط یک بار لغزش کردم  

و همین کافی بود تا به آتش جهنم سقوط کنم. تصمیم گرفتم فضیلت را برای همیشه در خودم خفه  
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اس انسان  فضیلت دشمن  نمی کنم؛  و  بزرگ ت  بیاورد.  ارمغان  به  او  برای  عذاب  ترین  تواند چیزی جز 

تماماً فاسد مرتکب شد، این است که بخواهیم به تنهایی با فسادی   ایجامعهتوان در  اشتباهی که می

ذره  ذره  کنیمکه  مبارزه  است،  گرفته  فرا  را  جامعه  دیگران  ی  پای  پا جای  است که  آن  درست  کار  ؛ 

 دانید چندبار این جمالت را با خودم تکرار کردم!  نمی  ن را در فساد غرق کنیم. بگذاریم و خودما

ای در ذهنم نداشتم و به خاطر ترسی که از سنت فوند پیدا کرده بودم، فوراً وارد اولین  هیچ نقشه

ر  رفت. من هرگز به این شهر نرفته بودم و بالفاصله د ای شدم که دیدم. این کالسکه به آنژه می کالسکه

.  …های اطراف به سمت من هجوم آوردندی معمولی اجاره کردم: اشراف از تمام روستا آنجا یک خانه

 دارم،   خودم  روی  را  او   فامیلهنوز   که  کسی  همان  لورسانژ،   دو  کنت.  بودند  شده   من  عاشق  زیادی  مردان

  ی چهره   و  بود  سالش  چهل  حدود  زمان  آن  در:  بود  دیگران  از  ثروتمندتر  بسیار  و  ترکوش سخت   من  نظر  به

لیور درآمد دارم و اگر تو خودت   هزار پنجاه  سالیانه من که گفت من به لورسانژ  دو کنت. داشت جذابی

می ترجیح  کنی،  ثابت  من  به  همه را  نمی دهم  او  برسد.  ارث  به  تو  به  درآمدم  اموالش  ی  خواست 

توانم سالیانه بیست هزار لیور به تو بدهم به این  های دور به ارث برسد و به من گفت که میفامیلبه

ای بود و به همین ی منصفانه ی. این واقعاً معامله ی خودت را برای من بازگو کنشرط که صادقانه گذشته 

 خاطر همه چیز را به او گفتم. البته همه چیزی که از خودم در آورده بودم.  

موسیو دو لورسانژ زمانی که سخنانم به پایان رسید، گفت: »اکنون به من گوش کن ژولیت، همین  -

ای و این  یم که به من احترام زیادی گذاشته توانم بگوکه با صراحت تمام همه چیز را به من گفتی، می

خیلی برای من مهم است. کسی که گناهان خودش را قبول کرده است، بسیار بهتر از کسی است در 

تمام عمرش هیچ گناهی نکرده. در واقع احتمال اینکه تو دیگر گناه نکنی بیشتر از کسی است که هرگز  

توانم شما را دوباره به راه راست هدایت کنم.  دواج کنم. میخواهم با شما ازگناه نکرده است. خانم، می

های من در ی تاریکتان سرزنش کنم ولی مطمئن باشید که نصیحتخواهم شما را به خاطر گذشتهنمی 

 قلب شما نقش خواهد بست. 

 »ای ژولیت، آن کسی که به تو گفته اخالق در دنیا بیهوده است، بدترین دام را برای تو پهن کرده. 

یابد ولی  های شما پایان می ی درد اند که بعد از مرگ، همه های پوچی به شما گفته ها با چنین چیز آن
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اند. بگذارید کمی از این  هایی عذاب تو را بعد از مرگ بیشتر کرده ها با چنین آموزه چنین نیست. آن

داشته سفسطه  فضیلت  از  عادالنه  تحلیلی  تا  کنیم  تالش  بیایید  دور شویم.  که   ها  آن چیزی  باشیم. 

شود ژولیت، وفاداری همیشگی در انجام تعهداتمان نسبت به دیگران است. اکنون  فضیلت نامیده می 

احساس باشد که بخواهد خوشبختی را در این  فکر و بیتواند آنقدر بی پرسم چه کسی میاز شما می

پیوند  با جامعه قطع کنیم؟ در چنین جامعبداند که تمام  را  توان به یکدیگر  ای چگونه میه های خود 

توانیم مطمئن باشیم که دیگری  ها و فضایل را زیر پا بگذاریم، چگونه می ی پیوند اعتماد کرد؟ اگر ما همه 

هایی را در سر داشته باشد. چگونه تواند چنین ایده به ما خیانت نکند؟ هیچ کس جز یک دیوانه نمی 

ای است  های افراطی لحظه دانید که تأثیر این کار د؟ شما میتوان در افراط و زیاده روی به لذت رسیمی

را حریص می تفکراتی شما  ندارد. چنین  ناراضی و هیچ دوامی  به روز  روز  و  ژولیت تر میکند  شوید. 

نمی می هیچگاه  همه  از  بهتر  کنی. خودت  خفه  را  آن صدای  توانی صدای وجدان  نهایت  در  که  دانی 

کنی چنین صدایی پوچ و بیهوده است؟ اشتباه آورد. گمان میرزه در میقلب انسان را به ل  ، وحشتناک

ثابت می می ابداً چنین نیست. صدای وجدان به ما  هایی که به دنبال  کند که خدایی هست. آنکنی، 

اند، وگرنه چه چیزی از این صدای درون  اثبات وجود خدا هستند، چشمانشان را روی این صدا بسته 

ها پیش منقرض  های اولیه انسان است و انسان بدون فضیلت سال ضیلت یکی از نیاز یقین آورتر است؟ ف 

سازیم. با اخالق و فضیلت است که مردم به یکدیگر  شد. ما با اخالق است که جوامع انسانی را می می

توان با آن سخنان پوچ  کنند. چگونه می کنند و برای ساختن جهانی بهتر با هم همکاری می اعتماد می 

های شرور برای به دست آوردن یک لذت، هزاران لذت  ی شروران یک جامعه بنا کرد؟ انسانبیهوده   و

کنند. آه ژولیت،  دهند؛ برای داشتن یک روز شاد، خود را در هزاران ساعت ناگوار غرق می را از دست می 

انم ولی این  دهای پول را می های زیادی نهفته است. من آدم ثروتمندی هستم. لذت در فضیلت لذت 

خواهم کمی به سخنان ناجی های فضیالنه قابل مقایسه نیست. از تو می های کارها هیچگاه با لذتلذت

شناسی که اینقدر از عشق سخن گفته باشد؟ افالطون، ما حضرت عیسی گوش کنی. کدام انسانی را می 

های اخالقی دیگر  ی نظامهمه  اند. سقراط، کنفوسیوس و محمد، همه به دنبال شهرت و پیروان زیاد بوده 

گوید سراسر عشق است. طلبی بنا شده است ولی آنچه عیسی به ما میبر روی منفعت شخصی و جاه 

توانی چنین عشقی را با یک سری سخن پوچ مقایسه کنی؟ ژولیت به خدا و روز قیامت ایمان  چگونه می
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ی سخنانشان بر جنایت  که شیادان همه   ها بر عشق استوار است در حالیی این داشته باش چرا که همه 

 « و دزدی و شرارت استوار است. 

  و  بود  شده   جمع  چشمانش  در  اشک:  دادم  فشار  را  دستش  سپس…من به آن مرد عاقل گوش دادم

  هایی شادی   الیق  کنممی  احساس  پروردگارا،   »نه:  گفتم  و  انداختم  پایین  را  سرم.  گرفت  آغوش  در  مرا

 م کردی... گناهانم خیلی زیاد است سرنوشت من دیگر قابل تغییر نیست. « فراه برایم تو که نیستم

کند. ژولیت،  کنندگان را رد نمی شناسی! خدا هرگز دست توبه او پاسخ داد: »آه، چقدر کم خدا را می -

از خدا طلب بخشش کن و مطمئن باش که دعای تو مستجاب خواهد شد. هیچ مراسم و آداب و رسومی  

 فقط باید ایمان داشته باشی. «  نیاز نیست. 

من   روی  تأثیری  هیچ  لورسانژ  دو  موسیو  زیبای  سخنان  که  نیست  گفتن  به  نیازی  من،  دوستان 

های من فضیلت است! مگر احمقم  نگذاشت. من با تمام وجودم تجربه کرده بودم که منشأ تمام بدبختی 

وجه ضروری نیست، بلکه مضر است.    که دوباره گرفتار دام فضیلت بشوم؟ با خود گفتم فضیلت به هیچ 

دانستم که این سخنان فقط برای خواباندن من خودم این نکته را با تمام وجودم درک کرده بودم. می

ساخته   فضیلت  اساس  بر  که  خدایی  و  ندارد  انسان  برای  سودی  هیچ  فضیلت  دارد.  کاربرد  کودکان 

طبیعت آفریده شده است، نباید به چیزی  معناست. انسانی که توسط  شود، یک مفهوم متناقض و بی می

نه خدایی نیاز است و نه    ری طبیعت را بفهمیم، دیگی او توجه نشان دهد. زمانی که ما اراده جز اراده 

فضیلتی. منتها تظاهر در اینجا واجب است؛ من باید برای بیرون رفتن از منجالبی که در آن گیر کرده  

 کردم. بودم، تظاهر به فاضل بودن می

ها زندگی آزادیخواهانه بدست آورده بودم، به من اجازه  مهارتی که در ریا و دروغ گفتن طی سال 

ی من دادم مردان به خانه داد که در هر شرایطی هرکسی را که بخواهم، گول بزنم. دیگر اجازه نمی می

دید. او برای نجات  یآمد، مرا در حال خیاطی کردن می من می بیایند و هرگاه موسیو دو لورسانژ به خانه 

کرد و همین برای به دام انداختن او کافی بود. او باالخره با من قرارداد دادن روح من تالش زیادی می

امضا کرد که سالیانه بیست هزار لیور به من بدهد. بعد از شش ماه با هم ازدواج کردیم. از آنجایی که  
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انتخاب مسیوکسی مرا در آن شهر نمی از  دو لورسانژ حمایت کردند. کمی بعد مرا به    شناخت، همه 

 ی شهر بود منتقل کرد. ی خودش که بهترین خانهخانه

های زناشویی بود. این مرد طی دو یکی از دردآورترین لحظات زندگی من با مسیو دو لورسانژ، لذت 

دانست. یزی نمی داد. از سکس هیچ چهای تکراری انجام می سالی که با او ازدواج کرده بودم، همیشه کار 

ی ما وجود نداشت و این  های افراطی که قبل از این به آن عادت کرده بودم، در رابطههیچکدام از کار 

های مصنوعی ظاهر  کرد. مجبور بودم شهوات خودم را سرکوب کنم. با آه و ناله مرا به شدت اذیت می 

شدم و دنبال  شدم. داشتم خفه می داشتم ولی هیچوقت توسط مسیو دو لورسانژ ارضا نخودم را نگه می 

 این بودم که خودم را ارضا کنم. 

ترین دوستان شوهرم، اولین کسی بود که ی بسیار زیبا، دختر یکی از قدیمی یک جوان شانزده ساله 

اخالق من قرار گرفته  ی من شده بود و تحت تأثیر سیستم بیبه آن حمله کردم. کارولین، که شیفته 

های من شد: یک روز که با هم به حمام رفته بودیم، برای او جلق زدم و  خواسته   بود، به سرعت تسلیم

توانست تخیالت مرا ارضا کند. شاید در آینده در آغوش من ارضا شد. کارولین با اینکه زیبا بود ولی نمی 

  توانست ولی آن زمان مجبور شدم به دنبال کس دیگری بگردم. متأسفانه زنان آن شهر اغلب ساده می

 دانید چقدر دلم برای کلرویل تنگ شده بود. لوح بودند. نمی 

من با مردان دیگری هم خوابیدم ولی باز هم آنچنان که باید ارضا نشدم. یک روز، در حالی که در 

ها را لم  در یک مراسم عشای ربانی شرکت کرده بودم، متوجه شدم که یکی از کشیش ضکنار شوهر فا

ام. بعد از اتمام مراسم به شوهرم گفتم که باید با جناب کشیش در کاران دیده ی جنایتقبالً در اتحادیه 

ام صحبت کنم. به من اجازه داد که با او صحبت کنم و بعد از اینکه کشیش  های عقب مانده مورد نماز 

مرا شناخت به یک اتاق خصوصی رفتیم. در مورد اتفاقاتی که برای من رخ داده بود با او صحبت کردم. 

 د از کمی بوس و نوازش از من خواست تا بیشتر یکدیگر را ببینیم.  بع

توانم تحمل  به او گفتم: »جناب کشیش آیا برای دیدار بعدی باید زیاد منتظر بمانیم؟ من واقعاً نمی -

آمده  شهر  این  به  وقتی  از  نشده کنم.  ارضا  درستی  به  هم  یکبار  احمق ام،  این  را  ام.  سکس  لذت  ها 

 «دانند. نمی 
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شابرت گفت: »نیازی نیست منتظر بمانید. ما در همه چیز افراط خواهیم کرد. « سپس باسن مرا  -

 نوازش کرد و گفت: »آه ژولیت، باسن تو هنوز مثل روز اول است. باسن تو مثل باسن ونوس است. « 

ش را سپس باسن مرا بوسید. زمانی که با زبانش مقعدم را لیس زد، دوباره احساساتم بیدار شد...آلت

دانید چه لذتی داشت. قدرت تمام وارد مقعد من کرد. نمی  ابیرون آورد. کمی به آن تف مالید و سپس ب

دانستند. ترک عادات، ظالمانه است ولی هنگامی  ی مقعدی نمیهای آن شهر هیچ چیزی از رابطه احمق 

که متوجه لذت من شده شود. این مرد تنومند  گیریم، لذت ما الهی میکه عادات خودمان را از سر می

 بود، خودش را نگه داشت تا هر دو با هم ارضا شویم. 

 تواند جایگزین سکس شود. « او گفت: »واقعاً هیچ چیز نمی -

 »اوه شابرت، ما باید بیشتر همدیگر را ببینیم. «-

خوشحال  »نگران نباشید. من از دیدن شما واقعاً خوشحال هستم. و مطمئن باشید که شما را هم  -

 کنم. «می

 »منظورت چیست؟ « -

 دانی من دوستان زیادی دارم. «»خب همانطور که خودت می-

 خواهی مرا به دوستانت بدهی؟ « »ای رذل، تو می -

شوی. مطمئن باش اینکار بهتر از نقشی  شناسم، برای فاحشگی خیس می»تا جایی که تو را می-

 کنی. « است که اکنون داری بازی می

ی زنان پاکدامن دانی که چقدر نقش یک همسر صادق و فداکار حال بهم زن است. همه»آه نمی-

تواند این همه لذت را در خود سرکوب کند؟ زنان برای وقاحت ساخته  دیوانه هستند. چگونه یک زن می

 « اند و برای هرزگی هم خواهند مرد. اند؛ برای فحشا متولد شده شده 
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خت و او را فردی متعصب توصیف کرد. به من گفت که شوهرم قرار است  شناشابرت شوهرم را می 

های او فردا به یکی از امالکش برود. برای همین پیشنهاد کرد تا او در خانه نیست، در یکی از عیاشی 

 شرکت کنم. 

شابرت هنگام جدایی گفت: »آه ژولیت، مثل همیشه بداخالق و به همان اندازه جذابی. تو در این  -

 درخشی. « مانند یک الماس می شهر 

روز بعد شوهرم از خانه بیرون رفت و من خودم را به مراسم عیاشی رساندم. غیر از خودمان، چهار  

های لذتبخشی با  شناختم و قبالً کارها را میمرد و چهار زن دیگر حضور داشتند. بین زنان، سه نفر آن

ها را آماده کرده  شناختم. شابرت انواع و اقسام نوشیدنی هم انجام داده بودیم. البته آن چهار مرد را نمی 

ی سکس بودم، با هر چهار مرد از جلو و عقب سکس کردم. واژن هر چهار زن را بود و من که تشنه 

نفر آن  و هر چهار  ارضا شدم. من دیگر خوردم  بار  پانزده  بزنند.  برای من جلق  تا  را مجبور کردم  ها 

ها آشنا هستید. البته موارد خاص و استثنایی را حتماً  ویم چرا که شما با آنگهایمان را نمی جزیئات کار

 کنم.  بازگو می 

توان  قبل از اینکه داستان خودم را پیش ببرم، باید به چند جزئیات حیاتی اشاره کنم که دیگر نمی

او هدیه دادم. ها را نادیده گرفت. یازده ماه پس از ازدواجم با کنت دو لورسانژ، دختری جذاب به  آن

تحمل بچه برای من سخت بود، اما زیرکی در نهایت پیروز شد. بچه دار شدن برای اینکه بتوانم بدون  

ای ارث کنت دو لورسانژ را بدست آورم، ضروری بود. این دختر کوچک که شوهرم  هیچ شک و شبهه

ام شده بودم ال زندگینامش را ماریان گذاشت، یک ساله شده بود و من نیز وارد بیست و چهارمین س

 ها فکر کردن، به این نتیجه رسیدم که باید فرانسه را ترک کنم. که بعد از مدت

شد، از اینکه  از افراد ناشناسی به من خبر رسیده بود که سنت فوند، که روز به روز قدرتمندتر می 

نداشتم جز اینکه    ایگذاشته است من فرار کنم پشیمان شده و مدام به دنبال من است. من هم چاره 

گذاشت من به راحتی  فرانسه را ترک کنم ولی به نظر شما، آیا پیوندی که با مسیو دو لورسانژ داشتم می

هایی  ای کشیدم. طرح این نقشه مرا خیس کرد. از زهر ی تازه از آنجا بروم؟ به همین جهت بود که نقشه 

ود و من تصمیم گرفتم شوهرم را مسموم کنم.  که از دوراند خریده بودم، هنوز مقدار کمی باقی مانده ب
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ام. هیچکسی به من مظنون نشد و باید بگویم که هرگز مرگی با ابهت مثل مرگ مسیو دو لورسانژ ندیده 

زمانی که عقل و هوشش را از دست داده بود، باز هم فضیلت خودش را حفظ کرد. اتاق او را به یک 

هایش یک ساعت مرا موعظه کرد. زمانی که آخرین نفس   کلیسای کوچک تبدیل کرده بودند و او برای 

 کردند.  کشید، چهار کشیش دور او را گرفته بودند و برای او دعا می را می 

شوهر بسیار پاکم دفن شد و من با خوشحالی تمام در مراسم او شرکت کردم. در حین مراسم تدفین، 

ترین  کس کردیم و واقعاً یکی از لذت بخشاز آنجایی که شابرت هم حضور داشت، برای دقایقی با هم س

ی او با هم سکس کردیم. اما چیزی که لذت  لحظات عمرم بود. بعد از اینکه مردم رفتند، روی خاک تازه 

تر بود، این است که بعد از مرگ او صاحب چهار ملک خوب شدم. با مرگ شوهرم، پنجاه هزار بخش

 های او پیدا کردم. فرانک داخل یکی از صندوق  رسید. همچنین صد هزارلیور در سال به من می 

ها برای سفری که قرار بود به ایتالیا داشته باشم، کافی بود. شابرت قبالً به ایتالیا سفر کرده این پول 

بود و به همین جهت توانست مرا راهنمایی کند. دخترم را به او سپردم و او قول داد که به بهترین نحو  

بته نگرانی من برای کودک بیشتر به دلیل مالحظات مادی بود نه محبت مادرانه؛  ال -از او مراقبت کند  

فقط دو خدمتکار با خودم بردم. یکی که زفیر نام   -جایی در قلبم برای چنین احساسی وجود نداشت  

ی مجلل رساندم و  ها خودم را به یک کالسکهداشت و دیگری آگوستین هجده ساله بود. با همراهی آن

 قف به سمت تورین ایتالیا رفتیم. بدون تو
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  ی عنی  ، ییکشور جالب اروپا  نیبه خودم گفتم: »و باالخره به ا   دمیکشمی  ی قیکه نفس عم   ی در حال

و    تکاریروح جنا  گریکشور، بار د  نی خاک ا  یبا قدم برداشتن رو  دیآمدم. شا  نای ی نرون و مسالخانه

با    Albergoبه نام    یشود و بتوانم به اوج و شکوه سابقم برگردم. آن شب در هتل  ده یفاسق در من دم

توانستم او را اغوا کنم. واقعاً لذتبخش    میدیبه آنجا رس  نکهی ساعت بعد از ا  ک ی  . دمیخواب  بایز   یدختر

 بود. 

دار    نی کننده و دمردم آنجا واقعاً کسل  . ستین  نی تر از تورکننده کسل  ای تالیدر تمام ا  یشهر  چ یه

  ی کیبه   نیهم  یاز بدنم درآمد کسب کنم برا خواستممیدم، یرس  ایتالیبه ا نکهیهستند. من به محض ا

 رتیمن ح  یافهیبود از شکل و ق  انایآنجا که نامش د  ریهای شهر رفتم. مدفاحشه خانه  نیاز مشهورتر 

  گانیو پنج سال را  ستی سن پانزده تا ب   یو من برا   ی کن   نی مرا تضم  یسالمت   دی به او گفتم که با   کرده بود. 

و   ییو پنج تا شصت صد لو یاز س ، ییو پنج، پنجاه لو یو پنج تا س ستیسن ب یبرا . کنممی یفاحشگ

پنج   یبه اندازه  ی توانماه می ک یاو به من قول داد که در عرض   . رمیگمی  ییلو   ستیاز شصت به باال دو

   . یسال در آمد داشته باش

  دیشام با یمنتظر نماندم چرا که روز بعد به من اعالم کرد که برا یادیز انا، مدتیاز مالقاتم با د بعد

  . یبرو  یی دوک شابلبه خانه

مطالعات    لی رساندم. دوک در آن زمان چهل ساله بود و به دل  ی ی شابلرا با سرعت به خانه   خودم

زمی شهوان در  جنسلذتی  نه یاش  غ  یهای  به  بود.  مشهور  کشور  سراسر  دوک،    ریدر  از    یکی از 

   . میهایی بکن ی دادند که قرار است چه باز ح یها به من توضهمفکرانش هم در آنجا حضور داشت و آن 

برد. ادامه داد: »من و دوستم عادت    بای ز  ی. « پس مرا به اتاقرا پاک کن  تی هاش یگفت: »آرا  دوک-

 نقاب پنهان کنند. « ریی خود را ز چهره  دیزنان نبا . مینیبب شی که زنان را بدون آرا  میدار

 اطاعت کردم.  من

صورتش    دیدارد، نبا  ییبایز   نیبه ا  یکه بدن  یصورتم را پاک کردم، به من گفتند: »کس  نکهیاز ا   بعد-

 کند. « شیرا آرا 
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ها دلرباست. واقعاً در  و پوست آن  کلیهم هستند؛ ه   ه یهمه شب  ی ادامه داد: »زنان فرانسو  دوک-

 کرد. « سهیتوان با شما مقارا نمی  یشهر کس  نیا

 کردند.   یها مرا بررسن ی برتیل و

های  استعداد   م، شمایما خودمان را با شما سرگرم کن  نکهی بهتر است قبل از ا  تی دوک گفت: »ژول-

  ی رو  یشوند. اگر دوست داروارد اتاق می   یک ی  یکیها  آن  . دیخود را با چند پسر جوان به ما نشان ده

  ی ست شوند و از در سمت راوارد می   یدر سمت چپ  م، ازیاشما آماده کرده  یکه برا یپسران . نیمبل بنش

  ی بهتر از زنان فرانسو  ایدن یکجا چ یاند که در هگفته . دیها جلق بزنآن  یراب دیشوند و شما با خارج می 

ها را به سمت دهان من و دوستم  آلت آن  دیخواهند ارضا شوند، باکه می  یزنند. درست در زمانجلق نمی 

  ن ی و ا میکنها را می آن  یکم از اتاق خارج شوند، من و دوستم  نکهیقبل از ا . م یتا آبشان را بخور  یریبگ

 ادامه خواهد داشت. «  می که ما بخواه ییروند تا جا 

زدم،  ها جلق می نآ  ی برا  دیکه من با  یسخنان دوک، رژه آغاز شد: تمام جوانان  انیپس از پا  بالفاصله

 ی فرشتگان بودند. هر س ییبایها به زی آننفر جلق زدم و همه یس یپانزده ساله بودند. برا ایچهارده 

ها را تمام اسپرم   ام  نیبرتیشدند و دوستان لبار بود که ارضا می  نیاول   یبرا  یدند؛ برخ ها ارضا شنفر آن

در   یشدند ولمی  ده ییتوسط دوستان ما گا قهیپنج دق ینفر برا  یهر کدام از س . دندیی آخر بلعتا قطره 

زدند. چشمانشان از خشم  دو ارضا نشد. هر دو عرق کرده بودند و نفس نفس می   ن یاز ا  کی چ یه  انیپا

 سرخ شده بود.  

ا   ادیفر   دوک- توست  نوبت  »حاال  زالهه   یزد:  ب  ییبا یی  می  . ایفرانسه.  نظر  به  به  شما  مقعد  رسد 

 ها تنگ باشد. «ی آن پسربچه اندازه 

کردند. آلتشان را وارد مقعد من می یکی  یکیدو احمق بالفاصله به سمت من حمله ور شدند.  نی ا و

پسربچه آن شش  به  تا  شدند  اتاق  وارد  کوچک  کنند.  ی  کمک  پسربچه  یکیها  ساز  مرا  نهیها  های 

  فر زدند و دو نمی  سیها باسن دوستان ما را لزد. دو نفر از آنمی  سیرا ل  سمی توریکل  یگریخورد؛ دمی

رفتند. داخل    رونیارضا شدند و با سرعت از اتاق ب  تزدند. دوستان ما در نهایهم جلق می  یبرا  گرید
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را بپوشم و مرا    میهاوارد اتاق شد و به من کمک کرد تا لباس   ی در کنم. زن  یخستگ   یاتاق ماندم تا کم 

 ام برگرداند. به خانه

های  توانم شهر نخواهد داشت. می  میبرا   یادیزی  نه ی هز  ایتال یدر ا   یخودم گفتم: خوش باش، زندگ  با

ی فاحشه   کی  یبه دست آورم. آه، اما زندگ  یادیثروتمندان پول ز  نیو از هر کدام از ا   نمی را بب  یمختلف

حرفه را از سر گرفتم. درست است    نیخودم ا  اریحال، با اخت  نیماند. با انمی   نطوریهم  شهیهم   یعموم

  . رفتمیپذمشکالت آن را هم می  دیبا یکه سود داشت ول

  ی خداترس بود، اما عاشق آزاد  یاستان قرار دارد[ مرد  نیدر ا   نی]شهر تور   یپادشاه ساردن  اگرچه

من بودند.    داریمشتاق د  حضرتیخاطر اعل  نیدر مورد من با او صحبت کرده بود و به هم  یاست. شابل

شالق    ند چتاًیسکس ساده و نها  کیخواهد و به  نمی  یادیز   زیچ   حضرتیداد که اعل  نانیبه من اطم   اناید

حاکمان مانند   ایآ   نمیسود داشت و من کنجکاو بودم که بب  ره یمن دو هزار ل   یکار برا   ن یشود. ا می   یراض

خواست که در نقش از من می  . رفتمیخاطر دعوت او را پذ   نینه و به هم   ایشوند  مردان ارضا می   ریسا

زدم. با  او جلق می  یبرا الح نیو در هم ختمیاثر به دهان او ردارؤساز به آنجا بروم. شش قرص بی کی

از او تشکر   یاش را به من تعارف کرد؛ من با مهربانارضا شد. سپس فنجان شکالت صبحانه  یخوشحال 

  . ی خودم با او صحبت کردممورد کشور و گذشته  م؛ دریحرف زد  استیدر مورد س یکردم. کم

بود   نیکه نشان داد ا  یمن متعجب شده بودند، تنها واکنش  ییاز رک گو  یکه تا حدود  حضرتیاعل

   . میکرد  ینوازش و بوسه از هم خداحافظ یزد. بعد از کم شخندیکه به من ن

ی میز جمع شده بودند. دسته  کیمرد دور    یتعداد   . دمینسبتاً جالب د  ی باز  کیروز عصر،    همان

  گر یکد یاز    دیافراد با  یباز  نیبه من اطالع دادند که در ا  :ادانیش  گریی داول افراد سرکش بودند و دسته 

 بشود.  اتواند با آن زن آشننکند، نمی  یزن از او دزد کیکه  یمرد تا زمان  کی  نیکنند. همچن یدزد

 کرد؟ «  یتوان دزدآشنا کرد گفتم: »چرا می  یباز طیکه مرا با شرا  یبه قمارباز-

ها در آن له یرو تمام ح  نی تجارت است، از ا  یآن کامالً ساده است. قمار نوع  ح یادامه داد: »توض   او-

 حالل است. « 
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 به   میهااستعداد   نجایکه ا  دمیرس  جهینت  نیآوردم و به ا  ادیرا به    یسخنان دوروال در مورد دزد  من

 را آموزش دهد.   یخورد. از ناظر میز خواستم تا به من باز درد می

شما   د، فردایدهند. اگر دوست داشته باشرا آموزش می  ی باز نی هستند که ا یپاسخ داد: »کسان  او-

 کنم. «ها آشنا می از آن  یک یرا با 

هفته به من    کی کار را بکند. روز بعد مرا با استاد آشنا کرد و و در عرض    نی او التماس کردم که ا  به

ماندم، دو   نی که در تور  ی استفاده کنم. در طول سه ماه  یهای بازاز کارت  دی آموزش داد که چگونه با 

پرداخت کنم از    دمآموزش را به استای  نه یکه قرار شد هز  یدرآمد داشتم. زمان  یباز  نی از ا  ییهزار لو

بردم، لذت می   شتریب  نکارینگرفت و از من خواست که اجازه دهم تا با او بخوابم. من که از ا   یپولمن  

 اجازه دادم که از من لذت ببرد. 

سال    یاز س  شیبزرگ داشت. ب  اریآلت بس  کیجذاب،    یبود. عالوه بر ظاهر  یگانیاستاد من اسبر   نام

و ذهن  نداشت  فلسف  یسن  و  آزاده  رس  یکامالً  به ذهنم  فوراً  در  می   یمرد  نیکه چن  دیداشت.  تواند 

  ی و او قبول کرد. در طول مدت  می کن یدادم که با هم همکار شنهادیباشد. من پ دیمن مف  یبرا  میهاسفر 

توانستم تظاهر کنم که  خاطر می   نیگرفتم و به هم   ادیها را   لهجه و زبان آن باًیبودم، تقر   نیکه در تور 

به   نگونهیهمسر من است و ا  یگان یگفتم که اسبرام، به همه میلهجه  ریی لد شدم. با تغمتو  ایتالی من در ا

  . میسمت فلورانس حرکت کرد

دو روز    . میرفتبه آنجا می  یخاطر با سرعت کم   ن ی و به هم  می ای نداشتبه فلورانس عجله  دنیرس  یبرا

ا   یگان یم، اسبرید یرس  ایکه به شهر آلساندر  یبعد زمان   ی اد یشهر ثروتمندان ز  ن یبه من گفت که در 

   . میرا در آن شهر بگذران  یچند روز می گرفت میتصم نی هم یوجود دارند و برا 

میان مردم پخش کرد تا   یمخفی ه یاعالم نیچند یگانیم، اسبر یدر آنجا مستقر شد نکهیمحض ا به

 دارند، از امکانات من استفاده کنند.  یخوب یمال  ییکه توانا  یکسان

از دربار بازنشسته شده   شیبود که ده سال پ  ریدوک پ   کی کرد    یکه خودش را معرف  یکس  نیاول 

  اقش ید، اشتیباسن مرا د  نکه یبعد از ا   یول   میاز او گرفت  ره یل   50  . ندیخواست باسن مرا بببود. او فقط می
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به    میبعد درخواست کرد تا بگذار  یبه باسنم دست بزند. کم  میشد و از ما اجازه خواست تا بگذار   شتریب

شوهرم    . میسکه از او گرفت   صد یس  نیو بعد از ا   دی طول کش  قهیباسن من شالق بزند. حدود پانزده دق

از او دعوت کرد که با من شام بخورد.    نیهم   یکند و براخوب پول خرج می   رمردیپ  نی متوجه شد که ا

کند، سپس می   ی فیتکل ای تظاهر به باللحظه   یشده بود، برا  ریدرخواست به شدت متح   نیکه از ا   رمردیپ

ی قبل از اینکه این پیشنهاد را به پیرمرد بدهد، کمی درباره خوشحال خواهد شد.    نکاریکه از ا   دگویمی

یک مرد تنها و غمگین است. هوش و حواس درستی هم ندارد و    او تحقیق کرده بود و متوجه شد که او

 ی پلیدی طراحی کرد.  به همین خاطر نقشه 

ما آمد گفت:   شیپ  رمردیکه پ  ینقشه صحبت کرد و سپس زمان  نیدر مورد ا  نیبا آگوست  یگانیاسبر -

نظر گرفته است. در    ایهی شما هد  یبرا   عتیرا با شما در میان بگذارم. طب  یخواهم موضوع مهم»حاال می 

ی خود  ی رابطه ثمره   د؟ حاالیرابطه داشت   نایبه نام دلف  یاشراف  یبا دختر  زیدر ون  یهست که زمان  ادتانی

  یتوست. من از بچگی  ستهیسرور من، او شا  ریدختر شماست. او را در آغوش بگ  نیآگوست  . دینیبرا می

بود که به   یادیدختران اروپاست. مدت ز  نی باتری از ز  یکید،  ینیببه او آموزش دادم و همانطور که می 

آمدم.   نجای به اعاًید، سریکنمی   یزندگ  ایکه متوجه شدم شما در آلساندر  یگشتم. زماندنبال شما می 

قدردان زحمات    شهیفروتن هم  ییا یتالیا   کیداد.    دیتالش مرا خواه   نی مطمئن هستم که شما پاداش ا

 خواهد بود. « گرانید

را    رمردیپ  دش، دلی درشت و پوست سف  یاقهوه   ن، چشمانی آگوست  کیو باسن درجه    کیبار  کمر

کرده بود. دوک    فایا   ینقش مهم  رمردیگیری پم یبا محارم در تصم  یبرده بود. معلوم بود که هوس زنا

  را او    خواهد و می   دشناسرا می   ن یکرد که آگوست  اعالمرد،  یمدارد می   ییکه معلوم بود از تنها  چاره یب

 حاال به خانه ببرد.   نیهم

باش  همسر- با  دیبزرگوارم گفت: »آرام    ادتان یو    . دیرا هضم کن  دیکه خورد  یشام  دیجناب. هنوز 

حدود ده    میبگو  دیمن خواهد ماند. با  شیپ  د، اویخرج و مخارجش را ندهی  نهیکه هز  ی باشد که تا زمان

 « . دیمرا بده د، پاداش یاو را ببر  نکهی من خرج داشته است. بهتر است قبل از ا یبرا ره یهزار ل 
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کند، که از شهوت دارد سکته می   می بفهم  میتوانستثروتمند بود و از چشمانش می  اریکه بس  رمردیپ

بود و حدود    زیهمه چ  انیدر جر  نیرا با خودش برد. آگوست  نیمبلغ را پرداخت کرد و آگوست  نی فوراً ا

و او خودش    میبود ما در پارما منتظر او    . میخود را گرفتی  رکانه یی زنقشه  یی بعد، ما پاداش اصلدو هفته 

کند.  یخواسته تا شهوتش را خالهای او، جناب دوک از همان شب اول می را به ما رساند. طبق صحبت 

استفاده   ی جنس  تی تقو  ییهاه است چون از دارو تر بود اش راحت ما در خانه   خواه یرسد آزادبه نظر می 

صورت در  برا  یکرده  ا  یکه  از  من  با  بو  هازی چ  نیمالقات  نکرده  آگوست  . داستفاده  ابتدا    نی باسن  را 

  ن یهفته چنان به آگوست کیاست. در عرض  ده یچند روز پشت سر هم با او خواب  تزده و در نهایشالق 

فرصت   ن یمن از ا  ز یداده و دختر عز لیهای خانه را به او تحو ق تمام اتا دیوابسته شده بوده است که کل

ده. همانطور که خودتان ممکن است حدس  یاحمق را دزد  رمردیاستفاده کرده و پانصد هزار فرانک پ

د،  یمرتکب بشو  یجرم  التیا  کی اگر در    یعنیاست.    یالت یا   ایتالی ا  نیقوان  . می ما فوراً از آنجا رفت  دیبزن

  . می فرر کرد التیما فوراً از آن ا نیهم یقرار دهد. برا یقانون گردیتواند شما را تحت پنمی  گرید التیا

بودند،   بایالعاده ز شهر فوق  نی که زنان ا  ییاز آنجا  ی ول  می رساند  ا یبا تمام سرعت خودمان را به بولون

موجود    نیخود آشنا کرد. ا  کی نزد  انیاز آشنا   ایوه ی مرا با ب  یگانیاسبر  . میآنجا بمان  یگرفتم کم  میتصم 

 گر یهفته با هفت زن د  ک ی   یبود. ط  بایز   تیتوان گفت مانند آفرودو شش سالش بود و می   یجذاب س

ای مشهور و نه چندان دور  ی دوم را در صومعه بودند، خودم را سرگرم کردم. هفته   بایی او زکه به اندازه 

!  م یکه انجام نداد  ییهاآن خلوتگاه مقدس چه کار که در    دیدانآه، دوستان من! نمی   . میاز شهر گذراند 

زن در آنجا مشغول    ستی بودند. حدود صد و ب  ن یبرتیهای آنجا لو راهبه   شانی آموزان و کشی دانش همه

زدن واژن، استاد    سیدر ل  یها به نام بولوناز راهبه   یک ی  . وستمیها پبه عبادت بودند که من هم به آن

بزند. من هرگز او را فراموش    سیرا ل  سیتور یتوانست کلاو نمی   ی به استاد  یبود. به نظرم در کل اروپا کس

افتم واژنم  می   ادشیبه    یبه من داد که هنوز هم وقت  یلذت  نمدت کوتاه چنا  ن ینخواهم کرد چرا که در ا

نام داشت و    ی ح یشد، عبادت تسبانجام می   صومعه  نیکه در ا   یی هاکار  ن یاز بهتر  ی کی شود.  می   سیخ

ی زن مانند  حدود صد راهبه . دیبا آن شکرگزار خدا باش دیتوانهایی بود که میراه  نیاز بهتر یک یواقعاً 

که از من خوششان    ییاز آنجا  . دیمکرا می   ییوهرکدام واژن نفر جلو  دندیکشدراز می   نیزم  یرو   ح یتسب

واژن مرا    یو بولون  دمیدراز کش  نی زم  یباشم. رو  ح یافتخار را دادند که سر تسب  نیآمده بود، به من ا
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. و همینطور الی آخر  واژن آن دختر را  یگریزد و دختر دمی   سیرا ل  یواژن بولون  یگریزد. دختر د  سیل

 کردند.  شرکتمراسم  نیحدود صد نفر در ا 

ی  ل پول درآوردن بود چرا که من همه در حا  یگانیکردم، اسبرمی   یاشیکه من در صومعه ع  یدر حال

است    یبدزدد. خوشبخت کس  ره یکه برگشتم توانسته بود دو تا سه هزار ل  یها را خرج کردم. وقتپول 

 پر کند.  گرانی های ثروت خود را تنها با استفاده از ثروت دکه خأل

   . میرا ترک کرد ایما بولون نیاز ا  بعد

شدم.    مانینکرده بودم، پش  یاشیدر آن صومعه ع  ن یاز ا   شتریب  نکهیاز ا  یخسته بودم ول   نکه یا  با

ا از  مسافرخانه  نکهی بعد  در  در  خورد  Pietra Malaای  متوجهی شام  نزد  م،  که    ک یآنجا    یکیشدم 

ی از دامنه  . مینیتا آتشفشان را بب  میبه سمت کوه رفتی ما  همه  نیهم  یآتشفشان فعال وجود دارد. برا

با از سنگ و سنگر   یجا  م؛ همهیرفت  الکوه  پر  باالتر می   زه ی آنجا  ز   یم، دمایرفتبود؛ هرچه    ادتر یهوا 

 لیکوه را که ب یم، هرجای دیی کوه رسکه به دهانه یداد. زمانتعفن می یشد؛ به خاطر کربن آنجا بومی

 متر شعاع داشت.  20ی کوه حدود آمد. دهانهمی رونیمذاب ب د، موادیزدمی

که    یکسان  دیبه خودم گفتم شا  ، دمیتاب شدن چند تکه سنگ گداخته را دکه انفجار و پر  یزمان

حماسه    کیترساندن مردم آن را به    یاند و براده ی ای را د منظره   ن یاند، چنداستان قوم لوط را ساخته

  ی عی طب ت عل کی وار، حتماً به خاطر و معجزه  بیعج   عیاز وقا یار یگفتم بساند. با خودم میکرده  لی تبد

ی سدوم را بار به خودم گفتم که بهتر است واقعه نبوده است.    لی اند و دست خدا در آن دخرخ داده 

 ی گفتم که مرا از مقعد بکند. گانیاسبردیگر تکرار کنیم. برای همین سریعاً به 

غار ما را    ک یبود که از دخل    یکس  یمانند صدا  . دیبه گوش رس  یب یعج   یحال ناگهان صدا   ن یدر هم

که به   یجذاب! « زمان  د؟ چهایآمد و گفت: »خودتان را سرگرم کرده   رونیب  یزد. از پشت سنگ صدا می

 ده یدن یبزرگ نیبه ا یچرا که تا به حال در تمام عمرم موجود دمیترس یکم میبگو دیشد، با کیما نزد

  اهش یس  لیو سب  شیالعاده وحشتناک بود و رمتر قد داشت. صورتش فوق سانتی  30متر    2بودم. حدود  

  ا یزد: »آ  ادیاست. او فر   ی ک یی تار حتماً شاهزاده   نی تر کرده بود. با خودم گفتم که ای او را ترسناک چهره 

 د؟ « ایده یشن یزیچ  ینیدر مورد زاهدان آپن 
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 «  . مایده ینشن  یزیچ ریپاسخ داد: »خ  یگانیاسبر -

ب  »پس- من  با  نفر  چهار  است شما  چ   دییایبهتر  که شما   یکار  . دینیبب   یزتریانگشگفت   هایزیتا 

به شما نشان    یخوب   هایز یتا چ  دیدهد که سزاوار آن هستمن نشان می   د، بهیمشغول انجام دادن آن بود 

 بدهم. «

»ا  یگانیاسبر - چ  یگفت:  به  ما  بزرگوار،  العاده   هایزیغول  همراه شما    می مندعالقه   خارق  قطعاً  و 

 ؟ « برای ما خطرناک باشدد، یانجام ده دیخواهکه می  یممکن است کار ایاما آ . مییآمی

را    ی به نظرم شما میان ما لحظات خوب  . ستین  یمشکل  . دیبترس   ست ین  یاز یگفت: »ن  یابانیغول ب-

 کرد. «  دیخواه یسپر

 . دیمنتظر ما باش   دیها بگوتا به آن   م یرا به مسافرخانه فرستاد  ریزف   نیهم  ی برا  می ما نگران بود  ی ول

  . میکه برگشت ما به دنبال غول راه افتاد  یزمان

غروب    دیخورش  نکهیهنوز هفت ساعت تا ا   . می رو دار   شیدر پ  یراه طوالن  . دیگفت: »صبور باش  او-

 « . میرسها گسترده شود، می های شب بر آسمان پرده  نکهیتا قبل از ا یمانده است ول  یکند فرصت باق

 کردم.  من به مناظر اطرافم نگاه می ریدر طول مس نی هم یو برا میاز ما خواست که سکوت کن غول

راست آن قرار    که در سمت  یکوه بلند  بی ساعت کامل از ش  کی  ، یی کوه آتشفشاننه مخروج از دا  با

  ی و خم وارد جنگل   چ یپر پ  یریو از مس  میشد   قیالعاده عمپرتگاه فوق   کیسپس وارد    . می داشت باال رفت

  ک یپس از سه ساعت راه رفتن به    . مینی راه را بب  م ی توانستبود که نمی   کیکه آنقدر تار  میشد   کی تار

  ک ی  ایخانه و    کیزمان    نی و در طول ا  میشد که راه افتاده بودمی   یشش ساعت  باًی تقر  . مید یرس  اچهیدر

  م ید یکوچک رسی  ره یجز  کیبه    اچهیکرد و با عبور از در  قیقا  کیغول ما را سوار    . میدیانسان هم ند

  ی قرار داشت و برا  قیعم اریپرتگاه بس کی بزرگ قرار داشت. دور قلعه  اریی بسقلعه  کی که داخل آن 

درون قلعه پل را باال    م، افرادی که از پل گذشت  یزمان  . میگذشتپل می   یاز رو  دیرفتن به داخل قلعه با 

ی محوطه   کیو خم وارد    چ یپر پ  رینتواند وارد قلعه بشود. بعد از گذر کردن از چند مس  یتا کس  دندیکش

اسکلت انسان درست  داشت که از    رار هایی آنجا قی که پر بود از اسکلت انسان. صندل  میشد   یسنگ
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 یآنجا صدا  نی رزمیی انسان قرار داشت. از زجمجمه  مانیپا   ریز  می داشتیشده بود و هرجا که قدم برم

را در آن    انیهایی است که قرباناهچالیس   نجایا  ن ی زم  ریغول به ما گفت که ز   . دیرسناله به گوش می 

 سپس وارد یک سالن بزرگ شدیم.  . میدارنگه می

که بخواهم با شما انجام   یهر کار  توانمدارم؛ می   اریگفت: »من شما را در اخت   می که نشست  یزمان-

شما مثل من    ی دهد که خلق و خونشان می   دمیکه از شما د  یی هاکار  . دیحال نگران نباش  نی دهم. با ا

  د شام در حال آماده شدن است؛ پس تا آماده شو   . دی من هست  یمهمان نوازی  سته یشا   نی هم  یاست برا 

   . میبگو تانی از خودم برا  یکم دیبگذار

شهر کوچک در ساحل ولگا متولد شدم.   کیهستم؛ در    ی مسکوی روسیه[]زاده   تیموسکو   کی  »من

 هایعت، استعداد یاو را به ارث بردم و طب   می است. پس از مرگ پدرم، من ثروت عظ  ینسک نام من می

کنم. از ام را ارضا مییهای نفسانثروت هوس   نیکرده بود که با ا   می تنظ  یام را طورائقه و ذ  یجسمان

من تنگ و کوچک به نظر   یدر جهان سفر کردم. جهان برا  نیهم   یبرا  وبودم    یآدم کنجکاو  یکودک

 له یب آمدم؛ فاسق و منحرف، تشنه به خون و درنده؛ هزاران شهر و ق  ایشرف به دنرسد: من آزاده و بی می

  ی ام ول های مختلف به اعدام محکوم شده ها در کشور ها را فرا گرفتم. بار ی آنهای همهلت یذرو    دمیرا د

 یزیچ  چ یها متوجه شدم که هسفر   نیا   یکند. در طول تماممحافظت می  یزی برابر هرچ  درثروت از شما  

  ح ی ذاتاً قب  زی چ  چ یو آداب و رسوم اطرافش است. ه  طیی مح وجود ندارد و انسان ساخته   یبه نام تباه 

 یکنفکر می"ها با زنان را سرزنش کردم به من گفتند:  بودم و رفتار بد آن  قایکه در آفر  یزمان  . ستین

  ن ی ب  . میرا ارضا کن  مانیهاو خواسته   هااز یبه ما داده تا ن  عتی است که طب  وانی ح  کی   ست؟ زنیزن چ

و خوک   کی گاو  و  در طوزن  که  می   له یهایی  تفاوت  . ستین  یفرق  چ یه  م یدارنگه  ا   یتنها  در    نجایکه 

 ی رو یو مؤدب بودنشان، از دستورات ما پ   متیهای ما ممکن است به لطف مالاست که دام  نی ا  مینیبمی

کار و   انتیخ  ، یشگیهمو    یمادرزاد  یصداقتزنان با توجه به بی  نیا   یکنند؛ ولاغلب اوقات می  کنند و

  ده یشدن آفر  ده ییگا  یرفتار کرد. زنان برا  واناتیها مثل حبا آن   د یبا  نی هم  یاند و برا آمده   ایبه دن  اکاریر

  ک ی ها به عنوان  مانند خر از آن   نبتوا  دیها انجام داد؟ شا توان با آن می   یشدند و به نظر شما کار بهتر

   . میغذا بکش  یها را براآن  می توانمی  یحت  ایباربر استفاده کرد و 
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و متوجه شدم که    دمی اش دی زیکالم، آنجا بود که انسان را در شکل شرورانه، ظالمانه و غر   کی »در  

ها و نگاه یی اروپا  یها، زرنگیی کایآمر   یتر است. ساده لوحک ینزد   عتیاست و به طب  نیذات انسان چن

و به    میکشت  راخودم زنان    ییقایبا دوستان آفر   نکهیدورتر بود. بعد از ا   عتی ها از طب ی شرقی  نانهیبدب

تجاوز کرد آن آن   میکرد  م، شروعیها  ابه خوردن گوشت  هنوز هم    نیها. من  و  را حفظ کردم  عادت 

 چ یم. من هاده یاست که من بلع  یموجودات ادگارید، ید یهایی که د خورم. تمام اسکلت گوشت انسان می 

غذا    امشببرد؛    د یدارم که شما از جشن امشب لذت خواه  نانیخورم. من اطم نمی   ی گرینوع گوشت د 

 خوشمزه باشد.  دیدم؛ باییاو را گا   روزیپسر پانزده ساله خواهد بود. د کی

ام بازگشتم و مادر و  یمادر   نیبه سرزم  دارید  یدر خارج از کشور، برا   یاز ده سال سرگردان   »بعد

آنجا را   شهیهم  یگرفتم برا  می و تصم  زارمیب  تی خواهرم از من استقبال کردند. من از ماندن در موسکو

را کباب    وآنجا را ترک کنم، به خواهر و مادرم تجاوز کردم و شب گوشت هر د  نکهیترک کنم. قبل از ا 

  ن یباتر ی ز  ی داشت ولمتر قد  سانتی   180بود. خواهرم اگرچه تنها    بای ز  ی کردم و خوردم. مادرم هنوز زن

  نجا یآمدم تا در ا  ایتالیبه ا ماً یدر سال، مستق ونیبالغ بر دو میل یموجود کل کشور بود. سپس با درآمد

 ی پسر پنج تا شانزده ساله وجود دارند که بالفاصله از رو  ستیاز دو  شیقلعه ب  نیمستقر شوم. در ا

 قلعه حضور دارند.   نی سکس در ا   یرامرد بالغ هم ب ستیشوند. دوتخت من به آشپزخانه منتقل می 

ها  که کارم با آن  یساله است. وقت  ستیدختر پنج تا ب  ستیشامل دو   یدو حرمسرا دارم: اول   »من

می به  تمام  به  میشپزخانه  آشود،  تا  تبد  یغذا   کیروند  حرمسرا  لی خوشمزه  شامل    گرید  یشوند. 

خدمتکار مرد و    50شود.  ها رفتار میکه چگونه با آن   دید   دیساله است. خواه  یتا س   ستیزن ب  ستیدو

های من حدود صد دالل در تمام شهر   یکردن قربان  دایپ   یکنند. برامراقبت می   انیقلعه و قربان  نی زن از ا

قلعه وجود ندارد. تنها راه همان است که    نیورود به ا  یبرا  یراه  چ یام. هبزرگ جهان استخدام کرده 

 دهم. که بخواهم انجام می  یقلعه هرکار نی خالصه آنکه در ا . دیشما وارد شد 

توانم در روز تا ده بار من چهل و پنج ساله هست و می   . میدر مورد خودم بگو   ی»حاال بهتر است کم

  م یرژ  یکند. هرکسو مقدار اسپرم من کمک می   تی فیها به کارضا شوم. مشخص است که گوشت انسان

که   ی و جوان  یخود را سه برابر خواهد کرد؛ قدرت، سالمت  یمرا اتخاذ کند، مطمئناً میل جنس   ییغذا
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گوشت    چ یگوشت است. ه  نی ذتریکه لذ  دیشو و آنگاه متوجه می  دیگوشت انسان را بخور  دیبماند. شما با

گوشت انسان برسد. همانطور که گفتم گوشت    یتواند به پاوان، نمی ی ح  ایمرغ    چه  ، یاز ماه  چه  ، یگرید

بار اسپرم از    ستیب  ایپانزده    یشوم، براکه ارضا می   ی. زمانددار  یجنس   یقوا  یرو   یانسان تأثیر خوب 

کند. هرچقدر  برخورد می   نجایاست که به سقف ا   ادیجهد و معموالً شتاب آن چنان ز می   رونیآلتم به ب

شود. خب حاال بهتر است آن را  کم نمی   میهاجهش اسپرم  هم پشت سر هم ارضا شوم، باز هم قدرت

 خوابد. «نمی  چگاه یمن ه میابزار عظ نی ا  دینیبب . دینیبب

 آورد.   رونیمتر طولش بود، از شلوارش ب سانتی  50حدود   دیخودش را که شا می آلت عظ و

 «  . دیزنان و مردان را بکش دیتوانمی  نیخدا! شما با ا ایزدم: » ادیفر  دمیکه آلت او را د  یزمان-

که    یت یترسم. در واقع هر جنااست. من از کشتن نمی   نطوریهم  یبه من پاسخ داد: »آر  ینسکیم-

به من داده    یز یچ  ن یچن  عت یطب   . یگرید   زیام. تجاوز، قتل، شکنجه و هرچ من انجام داده   د یتصور بکن

 افتد. «می  یکه چه اتفاق ستین م؛ مهمی کن تیجنا شهیهم دیاز آن استفاده کنم. ما با دیاست و من با

 عدالت؟ «  »و-

انتخاب    یزندگ  یرا برا  نجایاست که ا   لیدل   نیبه نام عدالت وجود ندارد. به هم  یزیکشور چ  نیا   »در-

د؛ یبکن  یهرکار  د یتوانبا پول می  زد، شمایرآن فرو می   وار ی که فساد از در و د  ییهاام. در کشور کرده 

ها مغازه   در  دیتوانمی  یانسان هاست و به راحت  ز، جانیترین چارزش بی   یجوامع  نیقتل. در چن  یحت

 «  . دیو فروش کن دیها را خر جان انسان

ها در برابر ارباب خود زانو زدند  اعالم کردند که شام آماده شده است. آن  ینسکهای میتن از برده   دو

   . دندیهای او را بوسضه ی و با احترام ب

وارد سالن غذاخوری شدیم و صندلی و میز آنجا زنان بودند. شش زن چهار دست و پا دور یک میز  

ید برهنه شویم. زمانی که برهنه نشسته بودند. روی میز سه زن دراز کشیده بودند. غول به ما گفت که با

ی  گانیاسبر خواست باسن ما را ببیند. سپس بعد از چند دقیقه نوازش باسن، آلت شدیم جناب غول می 

 را برای پانزده دقیقه مکید. بعد از اتمام این سرگمی کوچک، روی کمر زنان نشستیم. 
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دختران محول شده واقعاً سخت است. به خصوص    نیکه به ا  ینقش  ، ینسکیبه غول گفتم: »جناب م-

 «  . ینیها بنشآن یرو  یادیاگر به مدت ز

»بدتر  یمینسک- داد:  اکه می   یاتفاق  نی پاسخ  بم  نی تواند رخ دهد  که   ستین  یمشکل  . رندی است 

 دارد؟ «  یتی ها چه اهمشوند. جان آنمی  نی گزی جا عاًیسر

که ظروف   ییهای غذا را آوردند و از آنجاه ظرفو پنج سال  ستیتا ب  ستی ب  نیدختر برهنه ب  دوازده 

بودند به شدت سوخت.   ده یمیز دراز کش  یکه رو  یو باسن و شکم دختران   نهینقره به شدت داغ بود، س

اگر تکان بخور به آن پ   نیهم  ی برا   دیشو بالفاصله کشته می  دیها گفته شده بود که  را   نهاندردشان 

کردند.    ختنیو عرق ر   دنیبود که شروع به لرز   اد یآنقدر ز   یدر هر حال درد سوختگ   یکردند. ولمی

شراب اقسام  و  درجه  انواع  می  کیهای  و  اشرافآوردند  مانند  گفت  میی توان  غذا  سپس ها  خورد. 

 بزرگ آورده شد.  اریبس ینی س کی  یپسربچه رو

فقط گوشت انسان سرو   نجایام اع داده ما گفت: »دوستان من، همانطور که قبالً به شما اطال  میزبان-

 «  . دشومی

م،  یکه ما دار  یدر هر حال طبق اصول  . میکنغذا را امتحان می   نی از ا  یگفت: »ما مقدار  یگانیاسبر -

خواهد بخورد و باالخره خوردن  انسان را مجاز کرده تا هرچه می   عتیبود. طب  زاری ب  زیچ  چ یاز ه   دینبا

 «  . ستیمرغ ن کیاز خوردن   تری رعاد یانسان غ کی

پخته شده بود،   یای را که به خوبکلمات با کارد و چنگال ران پسربچه   نی بعد از گفتن ا   یگانیاسبر 

از   یچه را خورد. من هم بخشحدود دو پوند از گوشت پسرب  یگانیبود که اسبر  ذیغذا آنقدر لذ  . دیبر

را   اوجسد پسربچه انداخت. استخوان دست  یها خودش را رووان یمانند ح ی نسکران او را خوردم. می

او    یبا دندان خورد. بازو   هیثان  کی در    یشکاند تا دستش جدا شود. سپس گوشت دست او را مثل بالل

آورده بودند که همه   گری های د ی صورت خورد. دوازده بشقاب از امعاء و احشاء قربان  نی را کند و به هم

  د یکش  رونیرا ب  آندرون    اتیسپس با دستش شکم پسربچه را باز کرد و تمام محتو  . دیآن بلع  کیرا در  

ب را  او  چشمان  چنگال  با  خورد.  لقمه  رونیو  هر  با  خورد.  و  میآورد  که  شراب    یبطر  کیخورد،  ای 

توانست  بود که می  ادیو خورد. قدرت دست او آنقدر ز  دیکش  رونیبا دستش زبان پسر را ب  . دینوشمی
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حرکت کند و    کیپسربچه را با دستش گرفت و در  ی  ضه ی سنگ را در دستش خورد کند. آلت و ب  کی

 سی بطری دیگر نوشید و سپس ما را به اتاقی دیگر برد. خورد. 

آلت بزرگ ممکن است شما را بکشد. اما شما   نی نداشته باشم چون ا   یگفت: »بهتر است با شما کار-

خب دوست    اریبس  . دیها را تماشا کنآن   دیتوانمی  ای  دیکن  یهای من همکاردر لذت   دیتوان حداقل می 

 چکار کنم؟ «  دیدار

خواهم،  مند است، گفتم: »می که به من عالقه   دیرس و به نظر می   دیمالمرا می ی  نه یکه س  ینسک می  به-

 «  . یمن بکن یجلو نجایهفت ساله را ا  یادختر بچه  خواهممی

 شود.  کودک ظاهر می ینسکی میاشاره  با

حال   نیشد. در هم ه را وارد مقعد دختر کرد. شکم دختربچه برآمد مشیفاسد آلت عظ  نی برتیل  نیا

بچه    نیا   دیدانتر بود و نمی غول از کمر بچه کلفت   نیآلت ا   . می بزن  سیعد او را لق به ما دستور داد که م

خون    اواز مقعد    میزد و متوجه شدبدون توجه به درد بچه تلمبه می   ینسکزد. میهایی می غ یچه ج

بود. میروده قطعاً    . دیآمی او پاره شده  ل  نیدر هم  ینسکهای  زد. دختربچه در می  سی حال مقعد مرا 

او را از واژن    ینسکمی  نبار یآوردند و ا  یگریمرد. دختر د  ینسک های میتلمبه  ریز   ادیاز درد ز  تنهای

  ن ی در هم   ینسکمی  . ختیر   رونیاش بتلمبه زدن شکم او پاره شد و دل و روده   قهیبعد از چند دق  . دییگا

  ی بطر  کی ی  اسپرم داشته باشد. به اندازه   نهمهیا  یام کسده یند  چگاه یه  می بگو  دیشد و با  ارضاحال  

  . خت یر  رونیبزرگ اسپرم ب

آماده است. « سپس    ییآنجا قهوه و چا  . می برو  ی گریبه اتاق د   دییا یکار به ما گفت: »ب  انیبعد از پا -

در    دیکه دوست دار   یهرکار  دیتوانمی   نده یدو روز آ  یهستم. برا  یبه من گفت: »واقعاً از کار شما راض

 « . دیهای من انجام بدهسراب 

متوجه    ینسک می  . میشد   ت، خستهی و بعد از خوردن قهوه و انجام چند جنا  م یرفت  یبه اتاق کنار   ما

 کرد.  ییاق خواب راهنماموضوع شد و ما را به سمت ات نیا
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ماساژور وارد    ن یکردند. چند  تی ها هداخدمه ما را به سمت حمام   . میاز خواب بلند شد  ریبعد د   روز

از خدمه به ما گفت   یکیحمام تمام شد،    نکهیکردند. بعد از ا  رونیرا از تن ما ب  یحمام شدند و خستگ

می اتاق خصوصمی   ینسککه  در  را  ببی خواهد شما  فوق   . ندیاش  باشکوه اتاق  ه  یالعاده    ی جا   مهبود. 

  ی گذاشته بودند. در انتهای اتاق شانزده دختر را به ستون بسته بود. زمان  متیهای گران قتابلو  هاوارید

به ما گفت که    یطانیش  یرا به ما نشان داد سپس با پوزخند   مشیعظ   م، آلتی شد   کیکه به تختش نزد

خودش قول   به  ، کردرا لمس می  نیکه آگوست  یدر حال  . میما اطاعت کرد  . نمیخواهم باسنتان را ببمی

کلمات    نیاز ا  چاره یکند. دختر ببرسد، آلتش را وارد مقعد او می  انیامروز به پا  نکهیداد که تا قبل از ا

آلتش را به باسن او    یطوالن  یمدت  یرا خم کرد و برا  یگانیسپس اسبر   . دیوحشت کرد و به خودش لرز

  اد یفر   د؟ منینی دختران را بب  نی شالق خوردن ا  دیخواه می   ا یآ  د یپرس  ینسکمی   قه یبعد از چند دق  . دیمال

ها برخورد  چاره یپتک به باسن آن ب  کیشالق زد. آلت او مانند    مشیاو ابتدا با آلت عظ   . یزدم که آر

به دست گرفت  ییچاقو  یها ضربه زد. بعد از مدت ی آنشدند. سپس شالق آورد و به همه  اه یکرد. سمی

 خورد.  ها را خام و خام میگوشت باسن آن  . دی ها را بری آن و باسن همه 

دارد.   میهاتخم  تیبه وضع  یها چگونه رفتار کنم، بستگحشره   نی با ا  نکهی به ما گفت: »ا   ن یاز ا   بعد-

 ضربه هر شانزده نفر را بکشم. «  کیاست با  م، ممکناشده   وانهیهوت دها که از شوقت   یبعض

خشن را به ما نشان  هاینکار یاز ا  یپس کم . دیهمه دختر دار  نیکه ا شما ، ینسک »جناب می :مگفت-

 « . دیده

ی  هرزه   نیشوم. ا  هیکار تخل  نی است که در ح  نی اما رسم من ا  ستین  یپاسخ داد: »مشکل  ینسکمی-

ارضا    شیهااو را بکنم و داخل روده   دیدارد. اگر بگذار  یکه خدمتکار توست، واقعاً باسن جذاب   یکوچک

 کشم. «تو می  یشانزده نفر را جلو  نیی اشوم، همه 

  ن یا  می! « و سپس به من التماس کرد که او را تسلرندیمهفده نفر می  نگونهیزد: »ا  ادیفر نی آگوست-

  . می نکن والیه
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را نگه دارند. سپس او را برهنه کرد و ادامه داد: »نترس،    نیخدمتکارانش دستور داد تا آگوست  به-

روز دخترانتمام می   عینترس. سر  را می  یشود. من هر  تو هستند  از    ش ی پ  یکنم و مشکلکه جوانتر 

 « . دیآنمی 

  . میبود  ستاده یا م، ساکتیمخالفت کن والیه نی ا می با تصم می دیترسکه می ما

 د یو چه فلج شود، نبا  ردیکند. چه بممی   کیدختر مرا تحر  نی در گوش من گفت: »نترس. ا  یسکنمی-

 به تو خواهم داد. « باتریچرا که فوراً دو نفر دختر ز  ینگران باش

 چاره یب نی حرکت آلتش را وارد مقعد آگوست کی آلت او را چرب کردند. سپس با   یکم  خدمتکارانش

  ی و زمان  ختیر  رون یب  نی از مقعد آگوست  یادیزد. خون ز پشت سر هم تلمبه می   والیزد و ه   غیکرد. ج

را شکاند. سپس او بدون فوت وقت   نیگردن آگوست  عیحرکت سر  کیشد با  داشت ارضا می  والیکه ه

را با   یگریو د  دیرا بر  یگر ید  ید؛ گلو یکش  رونیها را باز آن   یکیی شانزده دختر را کشت. قلب  همه

 بردند.  رونیناهار از آنجا ب یرا برا گریو شانزده دختر د نی گلوله کشت. خدمتکاران جسد آگوست

 برد.  یگریدهم. سپس ما را به اتاق دبه تو می بایداد که دو دختر ز  نانیبه من اطم یمینسک

 نجای و هرچه زودتر از ا  میباش  والی ه  نی مراقب ا  دیبه من گفت که با  رلبیز   یگانیلحظه اسبر   نی ا  در

  ی شود. زمانمی   ی عصبان  م، قطعاًیرا ترک کن  نجایبگذارد ما ا  میاما با خودم گفتم که اگر از او بخواه   . میبرو

اتاق د  وارد  ناراض   شینما   یکم  م، منی شد  ی گریکه  را  دا  یاجرا کردم. خودم  از    دمنشان  تا فکر کند 

 ام. ناراحت شده  نی کشتن آگوست

فکر    . یهست   لسوفیکردم ف تو متعجبم. فکر می   ت، ازی ژول  ایا، بیمبل گذاشت و گفت: »ب  یرو   مرا-

 «  . یدختر ناراحت شو نیکردم به خاطر مردن انمی 

 قابل جبران است. « ریغ دایکه شما انجام داده  ی»کار-

 »چرا؟ « -

 او را دوست داشتم. « »من-
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  د یمرا ناام  تی؟ ژول یت ماست، دوست داشت را که در خدمت شهوا  یزی! واقعاً چی دوستش داشت  »تو-

ا  . یکرد نمی   نی با  گمان  تفکر  استداللطرز  ه  ی کنم  حماقت  برابر  در  کند.  قانع  را  تو    ی چکاریبتواند 

 توان انجام داد. « نمی 

کنم. اضطراب  کنم، بلکه به خودم فکر می فکر نمی   نی خوب، من به آگوست  اریگفتم: »بس  یبا ناراحت -

 د؟ « یکنکنم که با من همان کار را نمی  دایپ نانی توانم اطمدارم. چگونه می 

خواستم تو را بکشم، مطمئن باش که تا  کنم. اگر می را با تو نمی   نکاریا   چوقتیگفت: »ه  ی مینسک-

تا   دمیدهمدست می  کی تو را به عنوان   ن یم ه یبرا یکردم تو مثل من من گمان می  . یبه حال مرده بود 

  نگونه یا   نی که با شما هستند دارم. اما آگوست  یگریرا نسبت به دو مرد د  دی د   نیمن هم   . یقربان   کی

را هم    نیکرد. ابه دستورات شما عمل می   شترینبود و ب  تکاریهستم: او جنا   یشناس خوب نبود. من چهره 

  د، مثل یگذاشتم هر چهار نفر شما سالم بمان و اگر می  ستمین  بندیپا  یاصول  چ ی که من به ه  ریدر نظر بگ

 ی حاال راض  یول  . دکنهم مرا آشفته می  لتیاعتقاد دارم. فکر فض  ینواز است که به اصول مهمان  نیا

 « . یبترس  ستین یازیهستم. ن

پاسخ داد  ممنون  ، ینسکمی  »جناب- به من  تمام  با صراحت  د  . دیکه  برا  دی دیاگر    ن یآگوست  یکه 

برا  واقع  به خوب  یناراحت شدم، در  بود وگرنه همانطور که خودتان  بودحدس   یخودم  به   د، منیزده 

کدام از    چ یه  ی و براام  های خودم کرده  لذت   یرا قربان یادیهای ز ندارم. من آدم  ی حس  چ یه   یچکسیه

  . ستمین راحتها ناآن

باش  زیعز   ی نسکمی» به همه   دیمطمئن  پاکه من  اصول شما  منم مثل شما جنا   بندی ی    اتیهستم. 

کرد سال بود که به من خدمت می   نی چند   نی بپرسم. آگوست  ی خواهم سؤالام، اما میانجام داده   یعیفج 

من    یبرا  یبه من گفت که اگر اتفاق  میآمد  ایتالیسفر به ا  یکه برا  یداشت. زمان  یاد یز  یو به من وابستگ 

 به حرف او گوش کنم و به پدر و مادرش کمک کنم؟«   دیباش. به نظر شما با  رمی افتاد، مراقب پدر و مادر پ

  ی تا زمان  . دینسبت به پدر و مادر او ندار   یتعهد  چ یپاسخ داد: »مطمئناً نه. شما ه   عیسر   ی مینسک-

نسبت به پدر و مادر او   ایفهیحاال که مرده چه وظ  یول   دیپرداخت که در خدمت شما بود، حقوقش را می



307 
 

که    دیباشمطمئن    . دیفتیب   لتیبه دام فض  دینبا  چگاه یشما ه   . دیستیها بدهکار نابداً به آن   د؟ شمایدار

 شد. «  دیخواه  د، بدبختیها صدقه بدهاگر به آن

است.    یموجب بدبخت  لتیام که فضدانم. با تمام وجودم درک کرده یم  ینسکزدم: »اوه می  ادیفر-

ی شما بگردم و تا در قلعه  دیی شما برسم. به من اجازه دهکه چقدر دوست دارم به مرتبه   یداننمی 

 که دوست دارم انجام دهم. « یهرکار

 « . یخدمتکار مرد جوان را به من بده نیا   دیبا نکهیشرط و آن ا  کی اما به  ستین ی»مشکل-

 کردم... دیلحظه ترد  کی  یبرا

را انتخاب   یک یبه تو بدهد،    تواندام میکه خانه   ییهامرد خشن به من گفت: »میان مرگ و لذت   آن-

 کن. «

انجام   یگریتوانستم کار دمی   ایآ  -کنم  میمجبور شدم او را تسل  یعالقه داشتم ول   ریبه زف  نکهیا  با

 دهم؟  

  ی نسکمی یها در آنجا وجود داشت. اما برای انواع و اقسام میوه و خوراک . م یوارد شد  یگریبه اتاق د

از    یک یخورد،  که غذا می   یشده. زمان  یو آلت سوخار  ضهیدرست کرده بودند. شربت ب  یبیعج   هایز یچ

  ردن غذا خو نکهیقبل از ا  شکست.  تی ها تکان خورد و او با سرعت دست او را مانند چوب کبرپسربچه

 را با چاقو کشت.   گریبه اتمام برسد، دو کودک د

از زنان را    یکیو پنج ساله( دو جالد بالفاصله    یتا س   ستی)بخش ب  میها شدکه وارد حرمسرا   یزمان

آو  ا   زیحلق  ا  نیکردند.  که  هربار  و  بود  می   نی رسم  حرمسرا  وارد  با غول  آو   یکی   دیشد  حلق    ز یرا 

ای از گوشت باسن او را کند. در شده رفت و با دندان تکه   زیبه سمت زن حلق آو   ینسککردند. میمی

 به صف شده بودند.   گری زنان دی ن، همه ی ح نیهم

بود که توسط غول ما مجروح شده بودند    یزنان  یبرا  نجایا  . میو وارد درمانگاه شد  میجلوتر رفت  یکم

 بود.   ده یهنوز زمان مرگشان فرا نرس  یول
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باز می از پنجره   یکی که    یدر حال   ینسکمی- را    ا یاستفاده شوند و  بی  یمن گفت: »وقت  کرد، بهها 

 شوند. « فرستاده می  جانیبه ا رندی درمان بگ رقابلی غ یماریب

و پلنگ گرسنه منتظر غذا   ری خرس و ش ن یرا نگاه کردم، متوجه شدم که چند ن ییاز پنجره پا   یوقت

 هستند. 

فحشا ندارد. من   یبرا  ایده یفا  چ یاز کار افتاده باشد ه  یماریکه در اثر ب  مار یزن ب  کیداد: »   ادامه-

 ارزش آن را ندارند که زنده بمانند. « وبیهای معمعتقدم که بهتر است فوراً از شر او خالص شوم. زن 

  ینبود، جلو یگرید زیچ چ یبدنشان ه یرو یها را که جز چند کبودچندتا از دختر  ینسکمی سپس

ها آن   تزدم. در نهایها را چنگ میهای آن نه یگرفت و من هم س  شگونیپنجره گذاشت. باسنشان را ن

   . میهم جلق زد یشدند، براتکه و پاره می  یموجودات وحش نیکه توسط ا  یو در حال   میرا هل داد 

پایش را روی بیضه های  به قتل رساند.    یرا به طرز وحشتناک  ریو در آنجا زف  میشد  یگریق داتا  وارد

او گذاشت و آنقدر فشار داد تا بیضه هایش له شدند. سپس با دندانش یکی از چشم های او را بیرون  

.گوشت ساق پای چپش را با دندان کند و کشید و خورد.دست چپش را مانند یک تکه چوب شکاند

خورد.آلت او را با دستش کند.با چاقو گوشت سینه های او را برید و سپس هر دو کفل او را با دندان  

با دندان دماغ و لب او را کند و خورد.در نهایت با چاقو یک سوراخ روی شکم او  هایش کند و خورد. 

 مرد.  ایجاد کرد و آلتش را وارد شکمش کرد.با تلمبه های سنگین هم او ارضا شد و هم زفیر

در مورد عدالت    یخواهم کمداد: »می   نم، ادامهی که از من دعوت کرد تا کنار او بنش  یدر حال  سپس-

شد    یخواه  متوجه  ، یبنگر  هیبه قض  لسوفانهیبه نام عدالت وجود ندارد و اگر ف  یز یبا تو صحبت کنم. چ

دارد.    ییایبه محل جغراف  یبستگ  لتیو رذ  لتیفض  میاست. عدالت مانند مفاه  یمفهوم کامالً نسب  نیکه ا

است. در مورد عدالت    لتیفض   کیاست، در پکن    زیآمشرارت   سیدر پار  م، آنچهیدانطور که می همان

سخنان ما   نیاست. آنچه در اصفهان عدالت است، در کپنهاگ ناعادالنه است. با توجه به ا   نطوریهم هم

ها آن   یخصشوند. چند انسان که منافع شساخته می   یاز منافع فرد  میمفاه  نیکه ا   میشو متوجه می 

ال  مث  یوجود ندارد. برا  یمقدس  زیاند. پس چاند و قانون را نوشته مشترک بوده است دور هم جمع شده 

  ونان یدر    یدهد: دزدها پاداش میدر اسپارت به آن  یکند ولقانون سارقان را مجازات می  سیدر پار
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  چ یی خود بشر است و هساخته   میمفاه  نیاست. پس واضح است که ا  یرقانونیمشروع و در فرانسه غ

 ندارد. « یقداست ذات

که    ییاز آنجا  . میهای قلعه ادامه دادتمام شد ما به گشت و گذارمان در اتاق   شیهاحرف   نکهیبعد از ا

خواستم که اجازه    ینسکخسته شده بودم و از می  م، واقعاًیبه شدت افراط کرده بود   ت یدر انجام جنا

 روز استراحت کنم. ی ه یبق  یدهد تا برا

وجود دارد که   ییهازیآنجا چ  . ایده یبرم که هنوز ندمی  یخب، فردا تو را به دو اتاق   اریگفت: »بس-

 شد. « ی زده خواهمطمئناً شگفت 

  ی برا   میگرفت  میم، تصم یبا هم سرگرم شد  یکم  نکه یبعد از ا   . می به اتاق خوابمان رفت  یگانیو اسبر   من

  ی ز یغول اعتماد نداشتم. من با خودم چ   نیچرا که من هنوز هم به ا   میای بکشفرار از آن قلعه نقشه 

او را تصاحب    وتببرم و بعد از آن ثر  نیشاخ و دم را از ب غول بی   نیا   ی توانستم به راحتداشتم که می 

گرفتم   میاست( تصم لتیفض  کی  نیبود )و ا  یی بشرکه کشتن او خدمت به جامعه  ییاز آنجا یکنم ول 

  م؟ خود یاست، حذف کن   عت ی را که با تمام وجود در خدمت طب  ی موجود  دیکه او را زنده نگه دارم. چرا با

شود. به شوهرم گفتم که   فجهان حذ ن یاز ا   تکاریجنا   کی  میبگذار  دیو نبا  می هست تیما دوستدار جنا 

کننده به  هوش یبود که مواد ب  نی ی من انقشه  . میفرار کن  نجای از ا عاًیو سر   میکن   یاز او دزد  دیما فقط با

  . میو فرار کن  میاو را بردار  یدختران حرمسرا نیباتر یدوتا از ز نی ز او بعد ا  میاو بده

  یبدن او کار نکند چرا که او بدن معمول   یدارو ممکن است رو  ن یفوراً به من گفت که ا   یگانیاسبر 

موجود   نی را از ا  عتیخواستم طبمن که نمی  . میکرد که بهتر است به او سم بده  شنهادیندارد. به من پ

او   به هنگام صبحانه    میگرفت  می تصم  تکردم. در نهای  یی خودم پافشارنقشه  یمحروم کنم، رو  یاله

  م ی خدمتکاران او را مجاب کن  نکهی ا  ی برا  . می و سپس فرار کن  می و اموالش را بدزد  میبده   یهوشیب  ی دارو

 که اربابشان مرده است.  مییها بگوبه دروغ به آن میگرفت میکنند، تصم یکه با ما همکار

توجه  زیچ  همه قابل  طرز  خوب   یبه  کم  شیپ   یبه  من  صبحانه  یرفت.  میداخل    ی دارو   ینسکی 

که اربابشان مرده است و   م یشد. ما به خدمتکاران گفت هوشیبعد کامالً ب قهیو چند دق  ختمیآور ر خواب 

بود که   یکس  نی اول  ینسکمرده است. مباشر می   ینسک میشدند که    متقاعد  ، یبررس   یها پس از کم آن
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های او را  تا در صندوق طال   میو دستور داد  میما قبول کرد  . میاو سلطنت کن  یکرد که به جا  ادارما را و

کرد مجبور  را  مرد  ده  سپس  کند.  طال   می باز  براتا  را  فوق   یها  دختر  دو  کنند.  حمل  زما    ی با یالعاده 

  م یمباشر گفت   هو ب  میهفده ساله و هجده ساله( انتخاب کرد  ب ی)به ترت   موندیو ر  ز یهای البه نام  یفرانسو

شد و که غول از خواب بلند می   یو مطمئناً زمان   می به راه افتاد  . میگردبه قلعه بر می  گریکه چند روز د

 داد. می  یخدمتکاران خود پاداش خوب م، بهایار کرده که ما با اموالش فر دیدمی

به    میکه ما را دنبال کرده بودند گفت  یو به مردان  میی طال و جواهرات را داخل کالسکه گذاشتما همه

ها موافقت کردند و ما  مرد. آن دیچرا که قطعاً خواه دیبه قلعه بازنگرد  یول دی برو  دیخواههرکجا که می

 م، با ی دیرس  رخانهمساف  ک یکه به    یزمان  . می دیی فلورانس رسهمان شب به حومه   . میهم به راه افتاد

  . میکرد یبررس  می بود ده یرا که دزد ییهاز یراحت چ الیخ

 هایی داشت که هرهجده ساله از آن چهره   موندیکه هفده سال داشت، مانند فرشتگان بود. ر  زیال

شده بودند و هنوز    یداری خر   ینسکتوسط می  راًیها اخآن  یکرد. هر دوخودش می   میرا تسل  یزن و مرد

انتخاب من بود.    یاصل  ل ی از دال  یکیدست نخورده بودند،    نکهیها را لمس نکرده بود. اآن   یچکسیه

ی طال و نقره و جواهرات  سکه   ونی حدود شش میل  . م یخود را حساب کن   م یها به ما کمک کردند تا غناآن

ترین  از لذتبخش  یکیکه    میبزرگ، شب را در آغوش هم گذراند  تیموفق  نیبه خاطر ا  . می بود  ده یدزد

 های من بود. شب 

دو    . مید یشهر را د  یو آثار باستان  میچند روز استراحت کرد   یم، برا یدیبه فلورانس رس  نکهیبعد از ا 

خانه را به نام   نی ا  :میکرد  هیکرا   بایی زخانه  کیروز سوم    یول  میداشتروز اول در مسافرخانه سکونت  

  نکه یا  یبرا  . ردمکمی  یکردم چرا که هنوز خودم را به عنوان همسر او به همه معرف  هیکرا  یگانیاسبر 

جا زدم. به محض   یگانی را به عنوان خواهران اسبر   دمیبرود، دو خدمتکار جد  شیپ  یبه خوب   زیهمه چ

ما به مدت دو هفته  یگانیدوست اسبر ی ه یشروع شد. به توص شنهاداتیپ م، دوباره یشد مستقر نکهیا

از ما دعوت کرده بود که به دیدن  لئوپولد    یعن یآن شهر    مچرا که حاک  میرا رد کرد  شنهاداتیی پ همه

 او برویم. 
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با ما د  فرستادگان لئوپولد  لئوپولد می   داریشاهزاده  او   یاشیی ما در عخواست که هر سهکردند. 

 بپردازد.  ره ی هزار ل یو قول داده بود که نفر میحضور داشته باش 

رحمانه است.  ی حاکمان مستبدانه و بی لئوپولد مانند همه ی  قه ی داد: »سل  ح یاو به ما توضی  نده ینما-

برا  دیکه شما بترس  ستین  یاز یالبته ن او به آنجا میرضا شهوتا  یچرا که شما فقط   ه یبق  . درویهای 

 او خواهند شد. «  یقربان

من    ان ی...کم است. آقاره یبود. اما هزار ل  می های دوک بزرگ خواهفرمان  می پاسخ دادم: »ما تسل  من-

 .«دیکنند، به ما خبر دهاگر جناب دوک قبول می  . می ریگمی  ره یسه هزار ل  نکاریا   یو خواهران شوهرم برا

را   تیموقع نیبخواهد ا  ره ینبود که به خاطر دو هزار ل  یبه ما چشم دوخته بود و از آن مردان  لئوپولد

  ن ی کرد و مطمئناً از ا های خودش خرج میی خوشگذران  یی شهر را برااز دست بدهد. او تمام بودجه

  . میی او رفتکرد. صبح روز بعد ما را فراخواند و ما به قلعهنمی  یپوش چشم  شنهادیپ

کنار او   کشیش  کیدوک تازه ناهار خودش را تمام کرده بود. فقط    م، جنابیدیکه به قلعه رس  یزمان

 بود.   ستاده یا

 شما بودم. « داریمشتاق د ز، امروزی به ما گفت: »دوستان عز-

  م یام، گفتم: »من و خواهرانم خود را تسلبه خاطر آن مورد توجه بوده   شهیای که همبا لحن مغرورانه -

ها شما ن یبرت ی ل  ریکرد. اما اگر مانند سا  میهای تو را برآورده خواهکرد؛ ما خواسته   میهای تو خواهوس ه

خواسته  خطرناکهم  باش  یهای  بهیداشه  بگو  د،  زمان  ؛دییما  فقط  ما  که  اطاعت    یچرا  را  شما  دستور 

 «  . میشوخارج می  نجایسالم و سالمت از ا   میکه مطمئن شو  میکنمی

اند. امروز من قبالً انتخاب شده   انیچرا که قربان  د یبترس  ستین  یازیبزرگ به من پاسخ داد: »ن  دوک-

 « . می هم جالد هست شی من و کش . دیکن یها را بازنقش راهبه  دیشما فقط با

  ی هستند ول  یانتکاریها افراد خ ن یبرت ی که چه گفت. درست است که ل  دیدی همراهانم گفتم: »شن  به-

می  یگاه آناوقات  به  زمانتوان  خصوص  به  کرد.  اعتماد  می  یها  شما  محافظت   دیدانکه  شما  از  من 

  . ندیرا که در دست دارم بب  یباال زدم تا جناب دوک خنجر  یلباسم را کم  نیکنم.« و سپس آستمی
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را    کی جان    ی خواه ؟ می یزد: »چ   ادیی من گذاشت، فرشانه   یرو  یکه دست  یدر حال   او- پادشاه 

 ؟ « یریبگ

  نم یاگر بب  یکنم ول نمی  جادیا  یدهم. من مشکلرا انجام می  نکاریشوم مطمئناً ا  کی»اگر تحر  :گفتم-

زن   کی با  دینبا چگاه یآوردم. »ه رون ی«. آن را کامل ب -چاقو نیکند، با ا  انتی بخواهد به من خ  یکه کس

من    یبرا  یتی ماه  چ یکه ه  میبگو   دیدر رابطه با مقام شما با  نیهمچن  . دیمالحظه رفتار کنبی   یفرانسو

 ارزش هستند. « ها بیی انسانداده است که همه   ادیندارد. اصول من به من 

 پادشاهم. « کی من  »اما-

  ی برا  دیعالوه شا  ؟ بهیمرا تحت تأثیر قرار ده   ی مقام  نی با چن  یتوانای که می! گمان کرده چاره ی»ب-

که حکومت   یکس یبرا  یاحترام قائل شوم ول  یباشد، کم ده یبه حکومت رس   انتیو خ  لهیکه با ح یکس

 شانس بوده است. « کیفقط  نیاحترام قائل شوم؟ ا   دیرا به ارث برده چگونه با

 »کشتن شاه جرم است. «-

  ک ی کشتن   می بگو دیندارد. در واقع با اطیخ کی با کشتن  یفرق چ یشاه ه  کی  ن»دوست من، کشت-

  ی مقام و ثروت  چ یه  عتی طب   یبرا  . میپا له کن   ریرا ز  یکرم  ایمانند آن است که سوسک    عتیطب  یشاه برا

پس توجه    . مونمی  کی ساختن    یساختن شما همانقدر تالش کرده که برا  یبرا   عت ی و طب  ستیمهم ن

 «  . دیندار یتفاوت چ یدر نظر او ه  مون می کی که شما و  دیکن

 جذاب است. « اریزن بس نی ا ییخود گفت: »به نظر من رک گو  شیبه کش لئوپولد-

ول  مرد- های شما  از لذت  یبرخورد  نیترسم چنمن می   یخدا گفت: »به نظر من هم جذاب است 

 بکاهد. «

هستم    ایترین زن دنقلعه من خودخواه   نیاز ا   رونینترس. ب  زیچ  چ یمهربان، از ه  شیگفتم: »کش  من-

که من در    دیکنم. مطمئن باشمی  یفاحشه بردگ  کی   م، مانندیایهای شما بکه به اتاق هوس   یزمان  یول

 « . می کن عشرو دییایحاال ب . ریدر برابر مقام و ثروت شما خ  یول   میآهای شما به زانو در میبرابر هوس 
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. چهار دبودن  ستاده یهایی که قبالً اشاره کرده بود آنجا ای قربانسالن مجلل برد و    کیما را به    لئوپولد

 ها حامله بودند. آنی د، همه ید یدرست شن یی حامله بودند. آرشانزده ساله ایدختر پانزده 

 د؟ « یها چکار کن با آن دی»جناب دوک قصد دار  :دمیپرس-

دختران    نی لحظه از ا  نی ا   یها من هستم و فقط برابچه   نیی اپدر همه   . د ید   دیداد: »خواه  پاسخ -

کرده  بس مراقبت  وگرنه  بچه  اریام  کردن  سقط  بودند.  مرده  براقبلتر  باالتر  یها  به    نیمن  است  لذت 

 داشته باشم. «  یقربان شهیکنم تا همنفر را باردار می  کی  یخصوص اگر خودم پدرشان باشم. من روز

به   اتیعمل  نیدر ا  دی است و اگر اجازه ده  بیمن عج   یشما برا  ییدایاو گفتم: »چه جالب! ش  به-

 بکنم؟ «  دی شما کمک کنم. چه کار با

 «  . دید  دیخواه یبه زود . دیصبر داشته باش  یگفت: »خانم جوان کم لئوپولد-

دختران   نیاها در مورد سرنوشتشان گفت. دوستان من، شد و به آن کیسپس به چهار دختر نزد  و

ها غش کردند  غرق شدند. دو نفر از آن یشانیاز پر یانوسیسخنان دوک، در اق دنیبالفاصله بعد از شن

  ی احساس   چ یاما لئوپولد بدون ه   . دندیکشمی  غیشوند، جمی   یهایی که سالخ مانند خوک   گریو دو نفر د

  . اوردیها را دربهای آن فقط به مامور خود دستور داد که لباس 

 یمن فقط زمان  . دیهای جوان، بهتر است شما هم برهنه شواز آن دوک بزرگ به ما گفت: »خانم  پس-

آن    ییبایاست ز   فیکه ح  باستیهای شما آنقدر ز برم که برهنه باشند. به گمان من بدن از زنان لذت می 

 «  . دیبپوشان هوده یای بهلباس  نی ا  ریرا ز

  . میکرد  اطاعت

حال    نی زد و دختران باردار در هممی   سیمقعد ما را ل  یک ی  یک یکرد.    یباسن ما سه نفر را بررس  ابتدا

ارضا شد. بعد   تکرد و در نهایوارد دهان ما می  یکی   یکی زدند. لئوپولد سپس آلتش را  او جلق می   یبرا

حال جناب   نیدر هم  و  دیمالبا تمام قدرت واژن ما را می   نیهم  یخواست ما را ارضا کند برامی   نی از ا

 کرد.  آلتش را وارد مقعد ما می  یکی  یکی شیکش
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داخل منقل    همیل  د؛ چهارینیتازه اول کار است. آنجا را بب  نی من ارضا شدم گفت: »ا  نکهیاز ا  بعد-

دختران را با دماغ خودم بو بکشم. حاال    نیپوست ا   یسوختگ   یخواهم بومیام تا داغ شود.  گذاشته 

ها حکم  همیل  زهرکدام ا  یها را بردارد چرا که روه از میل  یک ی  دیبندم و هر کدام باها را می چشمان آن

 ها حک شده است. « مرگ آن  یچگونگ

اش سقط  با شالق بچه   دیبا  ی لها را برداشتند. او ه از میل  یکی شروع شد و هر کدام از دختران    یباز

خورد آنقدر به شکمش لگد می   دیکرد؛ نفر سوم با دردآور سقط می  یدارو  کی با    دیشد؛ نفر دوم با می

 . دندیکشمی  رونیکردند و بچه را از رحمش بشکش را پاره می  دینفر با  نیاش سقط شود و چهارمتا بچه

 ها را باز کردند و مراسم شروع شد.  چشم بند 

سپس دختر اول    . دیکرد و من به او گفتم که مراقب باش مرا هم حامله نکن ابتدا مرا از واژن می   دوک

از شکم او    ی ادیبخش ز  می توانم بگو آنقدر به شکم او ضربه زد که می   شیوارد میدان شد. جناب کش

کودک را گرفت و با فشار از   ع، سریسر  یآمد. دوک با حرکت ونر یپاره شد. سپس سر نوزاد از واژن او ب

به سراغ من آمد و آلتش را وارد    ش یسر نوزاد کنده شد. کش  ادیبه خاطر فشار ز  . دیکش  رونیواژن ب

مرا   شیکش ن یهم  یدختر مقاومت کرد برا یخواست به دختر دوم سم بدهد ول مقعد من کرد. دوک می 

  غ یدختر شروع به ج  قهیبعد از چند دق  . زندیها کرد و با انبر دهان او را باز کرد تا سم را به دهانش برر

افتاد.    رونیبعد جسد نوزاد آرام آرام ب  قهیو چند دق  ختیر  رونیشد. از واژنش خون ب  هوشیزدن کرد و ب

 تکم او ضربه زدند و در نهایبا مشت و لگد به ش  قهیده دق  یو دوک برا  شینوبت دختر سوم شد. کش

انداخت.  می   نی منقل آتش  بهها را  ی بچهآمد. جسد همه  رونیشکسته بود ب  شیجسد بچه که همه جا

زدم. گوشت  او جلق می   یحال من برا   ن یبا چاقو شکم او را شکافت و در هم  شی دختر آخر وارد شد. کش

رحم را باز کرد و درست  ی  سهیچاقو کرحم آشکار شد. دوک با  ی  سهیشکم را کنار زد و بچه داخل ک

بدون فوت وقت بچه را زنده    سسپ  . دیبدن نوزاد پاش  یی آبش را رولحظه ارضا شد و همه   نیدر هم

 زنده به منقل انداخت تا بسوزد. 

دهم شامل حق  که به شما می   یها پول کرد گفت: »خانم که آلتش را پاک می   یلئوپولد در حال   دوک -

 «  . دیینگو  یزیچ  یچکسیبه ه میکه انجام داد ییهادر مورد کار  دیشود. پس باسکوت هم می 
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 شرط. « کیکنم اما به پاسخ دادم: »من سکوت می  من-

 د؟ « یدهمرا لو می  رمیاگر نپذ  یعنیشرط؟   کی  »شرط؟ به-

 بشوم. «توانم موجب سقوط شما است. من می  نطوریهم »مطمئناً-

  د یبگذار   دینبا   ایهستند. همانطور که گفتم    انتکاریموجودات خ   نیکه چقدر ا   دین یگفت: »بب  شیکش-

د  ای  نندیبب  یزیچ گلو  دیبا  دندیاگر  ببرآن  یبالفاصله  را  می  . میها  چگونه  چن  دیتوانسرورم    ن یبا 

 د؟ « یمعامله کن یموجودات 

شرط من    یول  مینگو  یخورم که راز شما را به کسمی من سوگند    . دیکه بترس  ستین  یازی»ن  :گفتم-

جرم    م، اگریکه در قلمرو شما هست  یتا زمان نکهیوارد نشود و دوم ا   یبیآس  چ یآن است که اوالً به ما ه

 «  . دیکن تی از ما حما م، شمایمرتکب شد یتی و جنا

  یی از آنجا  ینند ولشما را قطع ک  یدستور دهم گردن هر سه تا  نجایتوانم همگفت: »من می  لئوپولد-

دهم اجازه را می   نیبکنم. من به شما و همسرتان ا  یکار  نیندارم چن   د، دوستیهست  نیبرت یکه شما ل

 « . دیرا ترک کن  نی سرزم نی ا دیشش ماه. بعد از آن با یفقط برا یول   دیکن تیاکه جن

   . میو از آنجا خارج شد میهای دوک را قبول کردم. پولمان را گرفتحرف 

با دوک مطلع شد، گفت: »عال  یهنگام  یگانیاسبر - توافق ما  از  با   یکه  ا  دیاست!  شش ماه    نی در 

شش ماه   یزده است ولر و فالکت یکشور فق   کی  نجایدرست است که ا  . میآوربدست   ونیحداقل سه میل 

 است. «  یکاف یپول  نیبدست آوردن چن  یبرا

آمدند. اغلب می   رونیبند و بار بود. زنان با لباس مردانه و مردان با لباس زنانه بشهر بی   کی   فلورانس

حت آن بودند.  زناکار  تقر   یزنا  ی ها  شهر  آن  در  محارم  همگانباًیبا  را    ی  خود  زنان  شوهران  بود: 

   . دندیخوابفروختند، برادران با خواهران و پدران با دختران خود می می
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  ی رو   یفساد  ن یبه چن  نجایا   یگفتند: »ما به خاطر آب و هوامی   یبند و باررد بی آنجا در مو  مردم-

  نجایشود چرا که خودش ما را به امتعجب نمی   میکنمی   ییهاکار   نیما چن  نکهی مطمئناً خدا از ا   . مایآورده 

 « فرستاده است. 

خ  ی مقعد  سکس فلورانس  حت  یلیدر  داشت.  بود.   ک ی  یطرفدار  حکمفرما  آنجا  در  جالب  قانون 

،  د گذاشت شوهرش او را از مقعد بکننمی   ی کردند و اگر زنمی   یسکس مقعد  دی های سه شنبه، همه باروز 

ها حق نداشتند  فاحشه  ، ی همه آزاد  نیکردند. اما با او او را مسخره می  دندیفهمی شهر می روز بعد همه 

در خفا کارشان را   دیبودند و با  کلیهای فلورانس اغلب زشت و بدهفاحشهها قدم بزنند.  ابانیدر خ

 دادند. انجام می

  ی گانیمن و اسبر  . میانجام داد  میخواست که می   ی ما هرکار باًیکرد. تقر می  دادیدر فلورانس ب  یقانونبی

  ی ول   می مثله کرد  زیو چند نفر را ن  می نفر را سوزاند  نیچند  یحت  . میشالق زد  ایرا کتک و   ی اریافراد بس

ا  رممکنیغ   یزیچ  نینگفت. در فرانسه چن  یزیچ  یچکسیه قانون در  بی   نیاست.  واقعاً  ارزش  شهر 

با    یمتهم شده بود که به فرزندانش تجاوز کرده است. ول   ی م، مردیشهر آمد  ن ی که به ا  یاست. مثالً زمان

 ی فلورانس به خاطر فقر و تنگدست زنان    . دیپرونده نشن  نی در مورد ا  یزیچ  چکسیه   گریرشوه، د  یکم

اتفاقمی  یتن فروش   یبه راحت   ن ی شد. اها نمیآن  ریگیپ  چکسیافتاد، هها میآن  یبرا  یکردند و اگر 

از مردم فلورانس    می خواهشش ماه هر چقدر که می  یشهر، به ما اجازه داد که ط  نیآداب و رسوم جالب ا 

 ی شتریب  اریسود بس  م، احتماالًی بشو  یکرد که اگر وارد بازار تن فروش احساس می  یگانیاسبر   . میلذت ببر

   . ودو به نظرم حق با او ب  میآوربدست می 

ی  زنان و مردان آماده  نیی ما بهتر که در خانه   م یهایی منتشر کرد ه یما در سطح شهر اعالم  ن یبنابرا

در طول    . دیکن  یها دزدیاز مشتر   دیآموزش دادم که چگونه با  موندیو ر   زیاز شما هستند. به ال  یی را یپذ

 نبرد.  ییها راه به جااز آن چکدامیه یشد ول   تیاز ما شکا یمدت چندبار  نیا

آن را   دیاست که با  بیعج   یاو به قدر  ییدایی من بود. شهای خانهی مشتر  نی اول  وجز  نزای پ  دوک

وارد اتاق شوند. در   دیخواست. به من گفته بود که دو نفر دو نفر با میاو شانزده دختر    . میشما بگو  یبرا

سرگرم  انکه خودش را با دختر  یمینواخت. دوک در حال   یآهنگ  یی عالگروه نوازنده   کی نیح   نیهم
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از آنمی ا  دی پرسها میکرد،  از ک  نیکه  که غلط پاسخ   یست؟ دختران یهای آن چو ساز   ستیآهنگ 

 خوردند. دادند، شالق می می

 حدود صد هزار کرون در آمد داشتم.   تکه من در نهای میشکل ادامه داد  نیسه ماه به هم حدود

 شیدر فساد ب  ایاسپان  ریکردند، همسر سفی من رفت و آمد میکه با دقت به خانه   یمیان تمام زنان  از

شود.    ریدوست داشت تحق   یبود ول  کلی و خوش ه  بایعاده زالفوق   نکهیاز همه جالب توجه بود. او با ا

مواقع    یرخبودند. بو دزد می   ف یو کث  ری فق  دیکرد، همه باسکس از من درخواست می   یکه برا  یمردان

بودند. و زشت می   فیو کث  ر یممکن فق  یتا جا   دیها هم باکرد و آنارضا شدن درخواست زن می   یبرا

شش مرد   کباری کنم.    دای او پ  یدار برا   سیو لک و پ  ی خواست تا مردان جذاممواقع از من می   یبرخ

 ها سکس کرد. هشت ساعت با آن یاو آماده کردم و او برا   یبرا یجذام

گفته آمده است به او میمی  رونیهر وقت از خانه ب  او   . زنمردی فروتن و پارسا بودزن،    نی شوهر ا

گرفتم    میروز تصم  کیخاطر    نیمن جالب بود و به هم  یبرا   هیقض  نیرود. اانش میاز دوست  یکی  دنیبه د

 بروم.  ریجناب سف داریبه د

  انتکار یخ  یکه زن  ستیآن نی  سته یفروتن و متواضع مانند شما شا   یگفتم: »مرد  ایاسپان  نده ینما  به-

در مورد همسرتان    یحفظ آبرو و شرأفت و آرامش خودتان، کم  یکنم که برا داشته باشد. التماس می 

 «  . دیکن قیتحق

»خ  ریسف- همسریگفت:  خ  انت؟  خمی   انتیمن  را  همسرم  من  ندارد؛  امکان  خوب    یلیکند؟ 

 شناسم. « می

با  »با- را    . دیدانهزارم فساد همسرتان را هم نمی   کی که شما    میبگو  دیعرض تأسف  او  اگر رفتار 

 ام. «آمده  نجای کمک به شما به ا یکرد. من فقط برا دی خودتان باور خواه دینیبب

ا  ایاسپان  ریسف- از  بود، بعد    ی توانسکوت کرد به من گفت: »می  قهیچند دق  نکهیکه نامش فلورال 

 ؟ « ی اثبات کن
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به شما میامروز می   نی»سرورم هم  :گفتم- را  ثابت کنم. آدرس خودم  به شما  امروز  توانم  و  دهم 

کند.  می  انتیکه همسرتان به شما خ  دید   دیخودتان خواه  . دییایمن ب  دنیساعت پنج بعدازظهر به د

  ر یفاسد او واقعاً غ  یی دای ش یکرد ول می  انت یخ یکاش به مردان عاد ی گفت ا  دیکه خواه  دیمطمئن باش 

 ست. «قابل بخشش ا

   . دیایی من بقبول کرد که به خانه ریسف

در هر    یخواهم به شما کمک کنم ول است که می  ر، درستیحال اضافه کردم: »جناب سف  نیا  با-

خرج    یادیز   د، پولیآی من میکه به خانه   یشود. همسر شما زمانمن گران تمام می   یلطف برا  نی حال ا

امی با  از دست می   یمشتر  کی من    نکاریکند و  را  اگر شما بخواهخوب  د، یاو را مجازات کن  د یدهم. 

  افت یدر  یکار از شما پاداش  نیا  یبه نظرم استحقاق آن را دارم که برا  ن یکنم. بنابرامن ضرر می  مطمئناً

 کنم. «

با شماست. چقدر می  - است؛ حق  پنجاه یخواهفلورال گفت: »درست  کاف  د؟  است؟    یهزار کرون 

خانه   یزمان به  میکه  تو  بایآی  ا  م،  می   نی خودم  را  تو  پول  به  را  آن  باشد  درست  حرفت  اگر  و  آورم 

 دهم.« می

 منتظر شما هستم. «  5سرورم. من ساعت  »موافقم-

فاصله  هنوز شده  مقرر  زمان  زتا  برا  یادیی  نقشه  نیهم  یبود  تا  داشتم  پلوقت  را    دیی  خودم 

  ر یی سفاز خانه   نکهیبعد از ا  . ندازمیرا هم به دام ب  ریهمسر سفتر کنم. حاال نوبت آن بود که  گسترده 

 همسرش رفتم.   داری به دماًیآمدم، مستق رونیب

شما فکر    . دیاو گفتم: »خانم به نظرم شما به خاطر با اخالق بودن شوهرتان عذاب وجدان دار   به-

کنم امروز بعد از ظهر  می شنهادیپ یکند. ولاگر در مورد رفتار شما بفهمد، شما را سرزنش می دیکنمی

صحنه   نیا  . ندککه شوهرتان چکار می   دیفهم  دیو آنگاه خواه  دییایی من ببه خانه  شهیزودتر از هم   یکم

در خفا به دنبال   گریدهد که داجازه را می   نیبه شما ا  نیو همچن  کندمطمئناً وجدان شما را راحت می 

 « . دیهای خودتان نباش لذت
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  ی دانستم که شوهرم آدم معصومکنم. خودم میتعجب نمی   یگویکه می  یز یداد: »واقعاً از چ  پاسخ -

 اشتباه نبوده است. «  میهاتوانم بفهمم که حدس آمده می شیفرصت پ نیحاال که ا . ستین

سه پسر    زیام. شوهرتان ن شما آماده کرده   یو زشت برا  فیالعاده کثخب. من شش دزد فوق  اری»بس-

 جوان سفارش داده است. «

 »پسر؟ « -

 دهد. «می ح ی پسران را ترج  او ، ی»آر-

 ! « والیه  ی»ا-

 فاعل است. «  »او-

ا »آهان- که  مینطوری!  حاال  هم!  او  چرا  که  مقعدرابطه   شهی فهمم  متوجه    یی  دارد...حاال  دوست 

...به من کمک رمیمچ او را بگ  دیت، بایکند...آه ژولخدمتکاران پسر استخدام می  شهیشوم که چرا هم می

 کن...« 

من ضرر    یکار برا  نیکه ا   دیری در نظر بگ  دیبا  یدوست دارم به شما کمک کنم ول   ی لیمن خ  »خانم-

  ی توانم پول خوب نمی   گریاگر او را از دست بدهم، د های خوب من است و  ی از مشتر  یک ی. شوهر شما  دارد

 بدست آورم. « 

 دهم. «به تو می  یکنم. هرچقدر پول بخواههای تو را جبران می ضرر »نترس، من-

 باشد، نه؟ « یهزار کرون کاف 50کنم  »فکر-

 کنم. «مچ او را گرفتم، پول را پرداخت می  نکهی بعد از ا  . ستین ی»مشکل-

نقشه   ریگذاشته شد. همسر سف  هاقرار ول   یی من به خوبطبق  افتاد  انسان    ر یجناب سف  ی به دام 

هرطور    دیبا   یداشتم. ول  شیدر پ  ی کار سخت  ندازم، واقعاًیاو را به دام ب   نکهی ا   یبود و برا   یاخالق مدار

را اغوا کنم.    وتمام تالشم را کردم تا ا  نیهم   یها بخوابد. براکردم تا با پسر شد او را مجبور می که می
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گونه  یاتاق به  بودم  کرده  آماده  میکه  مرد  که  بود  خای  بب  انتیتوانست  را  هم    ندی همسرش  زن  و 

 آماده بود.  زیشوهرش را مشاهده کند. همه چ  یاشیتوانست ع می

 آمد.  اول شوهر

به   یکار است، بهتر است شما هم کم  انتیهمسرتان خ  دیدان»سرور من، به نظرم حاال که می  :گفتم-

 «  . دیهای خودتان باشبه دنبال لذت یکم دیشما هم با . دیبده تی خودتان اهم

 « - ییهاز یچ  نیو گفت: »چن  دیخودش را عقب کش فلورال-

که برهنه بودند، ظاهر شدند. گفتم:    بای العاده زای را کنار زدم و سه پسر فوق حال پرده   نی هم  در-

خودتان    د یچرا با  . دیرا نگاه کن  بایهای ز بچه  ن یدارد. اما سرورم ا  یادی»سر و کار داشتن با زنان خطرات ز 

کند از می   ینیشما سنگی  را که بر شانه  یتوانند غممی  بای پسران ز  نی د؟ ایها محروم کن لذت نیرا از ا

 ببرند. «  نیب

او را احاطه کردند؛ بدنش را نوازش کردند و   نیر یسه پسر ش   نیکردم اکه من صحبت می یو در حال 

مخصوصا  ؛  ترف یضع  زگارانیاست و پره  فیشد. انسان ضع  میزدند. مرد ما تسلبر دستانش بوسه می

پا  یوقت پره   یکه  باشد.  میان  در  پا  یزمان  زگارانیپسربچه  ا   ی که  بدون  باشد،  در میان    نکه یشهوت 

 دهند. ها هم تن می ترین کارف یو کث  نیدتر یمتوجه بشوند، به پل شانخود

پ  زیکه همه چ  یزمان- تنها می  شیخوب  را  ارفت، گفتم: »سرورم من شما  به محض    نکهیگذارم. 

  ی شتر یاو باعث شود که با احساس آرامش ب  دنید  دیگردم. شا   یهمسرت کار خودش را شروع کند، برم

 «  . دیبه کارتان ادامه ده

کردم و گفتم: »به    تی هدا  واری او را به سمت سوراخ د  . دیلحظه همسر او رس   نی درست در هم  و-

 کند! «که شوهرتان چه می  دینیبب . دیموقع آمد

 کرد. مرد فاضل برهنه شده بود و داشت با روغن آلت خودش را چرب می  نی ا و
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  ی واقعاً مرا عصب   د؟ آه یبگو   یزیتواند به من چچگونه می   نی! بعد از ا وانی ح  یگفت: »ا  همسرش-

 ار یرا در اخت  میهاحاال تمام سوراخ   . رمیانتقام بگ  نگونهیخواهم از او ا مردان مرا بفرست. می   تی کرد. ژول

 دهم. « قرار می فیمشت مرد کث کی

 رفتم.   ریزن کارش را شروع کرد دوباره به سراغ جناب سف نیکه ا یزمان

لحظه    کیهمسر شما کارش را شروع کرده است.    یشوم ول »واقعاً متأسفم که مزاحم شما می   :گفتم-

 « . ایبه دنبال من ب

! چه  فیشش مرد کث  نی زد: »خداوند متعال! با ا  ادید، فریاز سوراخ همسرش را د   نکهیبعد از ا   ریسف-

 دوارم یها بخوابم و امتوانم با پسربچهتوانم ادامه دهم. نمینمی  گری...دری...پولت را بگایب  تی ژول  ای. هرزه 

 . «شدم دیامهرزه واقعاً قلب مرا شکست...واقعاً نا نی ها تن ندهم. الذت  نی هرگز به ا گرید

من مهم   یکه برا  یزی افتد. تنها چمی   یآن دو نفر چه اتفاق   ینداشت که برا   یت یمن اهم  یواقعاً برا 

با ضربات چاقو   ریام بود. چند روز بعد متوجه شدم که همسر جناب سفی طانی ش  لی بود، پول و ارضا تخ 

آن در    زمن جذاب بود که سه بار به خاطر آن ارضا شدم. بعد ا  یخبر آنقدر برا  نی کشته شده است و ا

آنقدر او را تحت فشار   گریهای دپلمات یو د  بانیمطرح شد. رق ی ادیز اریبس  عاتیشا  ریمورد جناب سف

که    ییکرد. از آنجا  یهمه هجمه مقاومت کند و خودکش  نینتوانست در برابر ا   ت قرار دادند که در نهای

همسرش از آن لذت    مرگی  که به اندازه   می توانم بگوهای من نبود، نمی خاطر کار   بهماً یمرگ او مستق

 انجام دادم.  یداستان چه کار  نی چند روز بعد از ا می تا بگو دیبردم. اما حاال اجازه ده

گرفتن انتقام از سم استفاده    یها معموالً برااست. آن  ج یها استفاده از سم واقعاً را یی ایتال یمیان ا   در

  م یگرفته بودم، تصم   ادی ها را از مادام دوراند  از سم   یمن دستور ساخت تعداد  نکهی کنند و با توجه به امی

  . میآورد بدست  یادیز  یلیاز فروش سم پول خ  یگانیگرفتم که سم بفروشم. من و اسبر 

آمد و ام میشده بودم، هر روز به خانه  ده ییبار گا  نیکه من توسط او چند   یجوان نسبتاً مهربان  مرد

تا چ از من می  او بدهم تا مادرش را بکشد. مرد جوان د   یز یخواست  های توانست دخالت نمی   گریبه 

سم    کی آورد. از من خواست که  به دست می   یمادرش را تحمل کند. به عالوه با مردن مادرش ارث خوب
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  ی تا قربان  دیکشکه چند روز طول می   یبه او دادم. سم   فی سم ضع  کیمن    ی به او بدهم ول  یالعاده قوفوق 

دانستم که  مادرش مالقات کردم. می  د، بایمرد جوان سم را از من خر  نکهیرا بکشد. بالفاصله بعد از ا

ی پسرش به او  نقشه  ورددر م  نی هم  یاز سم استفاده کرده است برا   اد، فوراًیی زجوان به خاطر عجله 

 گفتم. 

فو  مادرش آدم  ز  ییجو  نهیالعاده کقکه  پول  از من درخواست سم کرد.  بالفاصله  بابت    یادیبود، 

 زیی بعد ناطالعتم از او گرفتم. روز بعد مرد جوان و دو خواهرش مردند. هفته  نیفروش سم و همچن

 هاجسد آن   دمیدکه می یی من بود و زمانخانه  یها درست روبرو ی آنجنازه   عیی مادر مرد. مراسم تش

 گفتم تا مرا بکند. سه بار ارضا شدم!  یگان یبرند به اسبری من می خانه  یجلورا از 

بودند و    بایالعاده ز ها فوقکه آن   میبگو   دید؟ بای چرا خواهران او را کشت  د یاست از من بپرس  ممکن

  لت یها را کشتم. فضآن ن یهم ینشدند. برا میتسل  یها را اغوا کنم ول دو ماه تالش کردم تا آن  یمن برا

 ها باعث مرگشان شد. آن

  ی به مشتر   نکهی کردم، قبل از امی   دایفاحشه خانه پ  یرا که برا   ییبایتمام دختران و مردان ز  من

امتحان میبدهم خودم آن  را  ولها  آنجا  یکردم.  ا  ییاز  ز  ایتالی که در  پ   بایمردان و زنان  ندرت    دا یبه 

خرج    یادیزن شهر پول ز   ن یکردن بهتر   دایپ   یتند، مجبور شدم براهس  ماریها بشوند و اغلب آن می

در    سیزن شهر بخوابم. کنتس دون   ن یخواستم با بهتر خودم بود. می   یهالذت  یپول برا  نیکنم. البته ا 

ثروتمندتر  پ  دیتوانستبود که می   ییترین همجنسگراو هرزه   نی باترین، زیآن دوران    دا یدر فلورانس 

  . دیکن

او مانند فرشتگان    کلیبود. ه  بایالعاده باهوش و ز و پنج ساله بود. فوق   یس  ایوه یب  سیدون  مادام

ها را با هم انجام  ترین کار پروا ترین و بی ب یجهت عج   نیو به هم  می بود  نیبرتیما ل  یبود. هر دو  یآسمان

   . میداد

  خته یبرانگ  تی جنای  ده یهستند که با ا   ی متنوع  اریهای بسروز به من گفت: »دوست من، آرزو   ک یاو  -

را که قابل احتراق است به آتش    یز یکه به سرعت هر چ  کنممی   هیتشب  یاشوند! من آن را به جرقهمی
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چگونه    هک  اموزیرا بدانم...به من ب  ی خواهیواقعاً دوست دارم اصول آزاد  ز، منیعز   ت یژول   کشد؛ امامی

 کرد. «  لیعادت تبد   کی را به  تیتوان جنا می

دانم به تو آموزش خواهم  باش که من هرچه را که می  مطمئن  ، یدادم: »خانم دوست داشتن   پاسخ -

 دیرسد بابه ذهن شما می  تیگوش بده. هر زمان که فکر جنا  مگویداد. پس با تمام وجود به آنچه می

  ن از درو   ییصدا  د، آنگاه یی فکر کردن بدهاگر به مغزتان اجازه   . دیآن را انجام ده  ی درنگ  چ یبدون ه

  ن ی که ا  دیاجازه ده  دیاند. نباکند که مردم احمق نام آن را وجدان گذاشته شما شروع به ناله کردن می

آرام    . دیمرتکب شو   زیادی  اتیهر روز جنا   دیبا  نکاریا   ی کند. برا  دا یانگیز فرصت ظهور پقت راحساس  

ا   گریکه د  دیشوو سپس متوجه می  دیکوچک شروع کن  اتیآرام از جنا   ی راض  کوچکهای  کار  ن یبه 

برا   دیستین جنا   نی هم  یو  نهای  دیبزرگتر خواه  اتیبه سمت  در  چ  ترفت.  جنا   یبرا  زیهمه    ت یشما 

اما بامی تمام   دیبا  . دیمراقب افراد اطراف خود باش  دیشما با  . دیهم باش  هاز یچ  یمراقب برخ  دیشود. 

شما چه    انیفاطرا  دینیبب  یدبا  دیشو می   تی جنا  کی که مرتکب    یهنگام  . ردیها را در نظر بگرفتار آن

کار شما اختالل    رد  ، یها ممکن است به خاطر تعصبات دروناز انسان   یدهند. برخنشان می   یواکنش

پس قبل از   . دیاز خودتان دور کن ایو  دیها را حذف کنآن  ای دیشوشما مجبور می  و اینگونهکنند  جادیا

  ی کس  ارد، قطعاًهم خبر د  یاز کار شما خبر ندارد و اگر کس  یکه کس  دیمطمئن شو  دیبا   تیانجام جنا

حتماً از شما    تی شما در جنا  کیکه شر  دیحاصل کن  نانیاطم  دیی شماست. شما بااست که در جبهه 

داشته    ادیکند. به  می   انتیببرد، مطمئناً به شما خ  یشتر ینفع ب   یگریبرد چرا که اگر از شخص دمی   ینفع

چ عنوان ثروت بدست آمده یوجود دارد، به ه  یسود مال  دیدههایی که انجام می ت ی که اگر در جنا  دیباش

او را بدزد  دیرا کشت  یاگر امروز مرد  . دیرا بالفاصله خرج نکن فروش   یبرا  گریاه دم  د، دویتا ساعت 

را در کنار خودتان    یافراد  شهیو هم  دیدر جمع صحبت نکن  تانیهادر مورد نقشه  . دیساعت اقدام کن

کند در می   تیفقط به خاطر پول جنا  که را    یبرند. اگر کسلذت می  تیکه حداقل از انجام جنا  دینگه دار

 ی هرگز با افراد مبتد  . د یخورتر با او به مشکل بر میهای خشنانجام کار  ید، برایکنار خودتان نگه دار

  ک ی   دیاجازه نده  چگاه ی مهمتر از همه ه  ی کنند ولکار شما را خراب می   تچرا که در نهای  دینشو   ک یشر

است. اگر آدم   یمسر  یمار ی ب  کیمانند    لتیفض  یانسان با اخالق و فاضل در کنار شما باشد. بدبخت

باشد مطمدر کن  یخوب باشئارتان  نهای  دین  به شما    یبدبخت  تکه در  و در   تیسرا  هماو  خواهد کرد 
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هایی  انسان   نی از چن  دیاست و با   یمسر  یو بدشانس  ی خورد. فقر، بدبخت  دی شکست خواه  تانیهاکار

اگر    یدور فق  کی ماه    کیکرد.  خانه  ریانسان  به  دهرا  راه  ماه یی خودتان  فق  د،  هم   ر یدوم خودتان 

ها او بر ی که تمام بدبخت  د یاشمطمئن ب  دیی خودتان راه ده انسان بدبخت را به خانه   ک یاگر    . دیشو می

ی پوشاندن چهره   یبرا  ی اکاریر  . ایر  یمگر برا  دینکن   ریعنوان کار خ  چ یسر شما هم خواهد آمد. به ه

را اغوا   گریافراد د   ، رفتار صورت و بدن خودکه چگونه با    دیر یبگ  ادی  دیاست. با  یشرور ما واقعاً ضرو 

خواهند  توانند به هرچه می و صورت خود می   بدنزنان ضرورت دارد. زنان با حرکات    یکار برا  نیا  . دیکن

شد که زنان تنها با استفاده از قدرت   دیخواه   د، متوجهینگاه کن  یرا به درست   خ یبرسند. در واقع اگر تار

کسب   یدر میان مردان مقام  یخواهباشد که اگر می  ادتیاند به مقامات باال برسند. پس  عشوه توانسته 

  ی ابتدا برا   . میی روش خودم بگو درباره   یکم   دیکننده باشد. حال بگذارا و اغو  یرفتارت شهوان  دیبا  ، یکن

ی دوم، در  ته روز هف   نیسپس در آخر  . دیهم نکن  ییخودارضا  یحت  . دیانجام نده  یکار بد  چ یدو هفته ه

آرام به  خود  بکش  ی رختخواب  ا  . دیدراز  تمام  خده یسپس  و  ا   ی االتیها  طول  در  هفته    نیکه  دو 

بده  دیخواستمی بیتوانستنمی   یول  دیانجام  به ذهن  اجازه یاورید،  بگ  االتیخ  نی ا  دیده  د؛   . رند یاوج 

  الت ی های خشن از جمله قتل، مثله کردن و شکنجه را با تخ تر شوند. تمام کاری تر و افراطخشن   دیبگذار

فکر    نیبه ا  د، حاالیخور مرد را می   کیکه آلت    دی کردفکر می   نیاگر قبالً به ا  . دیخودتان مخلوط کن

زمان  دیکن در  ا  ی که درست  را می می   رضاکه  او  آلت  با چاقو  ا  . دیبرشود  به  که    دیکردفکر می   ن یاگر 

 نی بعد از ا  . دیکناو را با دندان می  سیتوریکه کل  دی فکر کن  نیبه ا  د، حاالیمالزن را می   کی  سیتور یکل

آرام آرام ذهن   نگونهیکشند. اها را می که چگونه آن   دینیبب  . دین یرا بب  تکارانی و مراسم اعدام جنا  دیبرو

د، ینیبای می بچه  ابانیاگر در خ  . دیکن  تی ها را اذمراحل بچه  نی کند. بعد از اشما به خشونت عادت می 

  ی مراحل را به درست  نیاگر تمام ا . دیها را بکشپرندگان و گربه . دیظلم کن واناتیبه ح . دیرا کتک بزن او

  نکه یکنم قبل از ا می   شنهادیالبته من به شما پ  . دایانسان آماده شده   ک یکشتن    ی آنگاه برا  دیانجام ده

به    گریهای دکشته شدن انسان   دنید   . دیهای بزرگ شرکت کنن ی برتیهای لیاش یع  د، دریرا بکش   یکس

 د یبرو   شیپ  یی تا جا   دیبا  . دیها کنخودتان را ر   دیتوان که می   ییتا جا  دیکند. باقساوت قلب شما کمک می

داد    شنهادیبه شما پ  یهرکس  . دیبخواببا هزاران مرد    دیبا  . دیشو   لی تبد  اریی تمام عفاحشه   کیکه به  

با    . دیپدر خودتان را اغوا کن  ایبرادر و    دیکن  ی سع  . دیو عفت را از خودتان دور کن   ایح  . دیفوراً قبول کن 
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 تکاریجنا   کیها از شما  کار   نی ی اشود. مجموع همه و عفت در شما خشک می   ایهای حشهیر  هانکار یا

اگر    . دیی مردان شهر خود بخواببا همه  . دیکن  یهرزگ  . دیبه حرف مردم گوش نکن   . سازدمی   کی درجه  

  لت یهای فضبردن بند  نیقدم از ب  نی اول  یهرزگ  . د یبا تمام مردان کشور خود بخواب  دیتوان آن را دار

 است. « 

خواهم  ی مرا بوسه باران کرد و سپس گفت: »می های من به وجد آمده بود، گونه که از حرف   سیدون-

فاصله    نیخورم که در ا سوگند می  . میرا مالقات نکن  گریکد یتا دو هفته    دییایهای تو عمل کنم. ب به گفته

است    ده یرس  ذهنمه به  ای کتازه   االتیکنم و خدوباره شما را مالقات می  نیبعد از ا   . نمیرا نب  چکسیه

 را بازگو خواهم کرد. « 

با انواع و اقسام شراب    نکهیی بعد به من خبر داد. بعد از ا همانطور که قول داده بود دو هفته   سیدون

خوراک  کردی و  آماده  را  واردیها خودمان  تنها   میاتاق شد  م،  در خلوت    ییتا  آرامش   گریکدیو  به  را 

  . میبرسان

لحظه    نیا   یکه چقدر برا  یدانت، نمی ی خودش را به آغوش من انداخت و گفت: »اوه ژول  سیدون-

کردم ذهن فکر نمی  چگاه یکردم. هفکر می   ییهاز یکه به چه چ  میخواهم به شما بگومشتاق بودم. می

مرا   تاالیای را تصور کند...کلمات قدرت آن را ندارند تا بار خخشن و ظالمانه   هایز یچ  نیمن بتواند چن 

ها تر آن ع یهرچه سر  دیشود...با می   سیکنم، واژنم خ فکر می   التمیکه به تخ   ی به دوش بکشند...آه زمان

 دختر دارم. « کی مادر و  کی من  یدانکه می  ت، همانطوریکنم...ژول یرا عمل

 «  . »البته-

ام شانزده ساله  دخترا،  یاست. آگال  کلی و خوش ه  بایهنوز ز   یسال سن دارد ول   50  نکهیبا ا  »مادرم-

ز ثروتمندتر  باستیآنقدر  پ  نی که  او  به  می   شنهادیمردان شهر  ولازدواج  هفته    نیا   یط  یدهند.  دو 

تو    وخواهم من  ها حمام کنم. میخواهم با خون آن ام! می ها کرده در مورد آن  ییهاچه فکر   یداننمی 

ها خودمان  ی آنخون و دل و روده   م، بایزنهم جلق می   یکه برا  یو در حال   می داخل وان حمام دراز بکش

ها متنفرم.  حاال از آن   یول   دمیپرستدو زن را مثل بت می   نینم، ا یتو را بب   نکه ی.... قبل از امییرا بشو 

 « . میها را بکشآن  دیبا یآر . نمی خواهم جسدشان را ببمی
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ارضا شد. شدت ارضا   تزدم. در نهایاو جلق می   یگفت، برامن می   یسخنان را برا  نی که ا  یحال  در

 دیبه هوش آمد به من گفت: »با  نکهیشد. بعد از ا  هوشیب  قهیچند دق  یبود که برا  ادیز  یشدن او به قدر

ها را به آن   ساعتده    یخواهم برا می   . میها را تمام کنتا فردا کار آن   ایب  . میرا بکن  نکاریتر اع ی هرچه سر

ارضا شوم...آه می  خواهمشکل ممکن شکنجه دهم؛ می   نی بدتر بار پشت سر هم  و    نهیخواهم سده 

برا   سیتور یکل که  کن  ببرم...تصور  را  می  یدخترم  التماس  چقدر  جانشان  نالهنجات  و  های کنند...آه 

 یکاش جاودانگ  یا  . میده   بذاشکل ع  نیها را به بدترآن  دیاو جلق زدم. »با  یها...بمال...« دوباره براآن

ابد می تا  آنگاه  را شکنجه دهآن   م یتوانستوجود داشت  ا...همهمیها  ثمره   یز یتفکرات چ  نی ی  ی جز 

را   زیخواهم همه چخواهم مثل تو بشوم. حاال به من گوش کن. میمی  . ستی و دستورات تو ن  حتینص

اوست،    یواقع فرزند شوهر من از زن قبل و در    ستیدختر من ن  ای.... آگالیبه من کمک کن  دیبا  . میبگو

  گر یدختر د  کی.... . من  ستیاز او نفرت دارم. نفرت من نسبت به پدر او کمتر از خودش ن  نی هم  یبرا

که مانند بت    یاست. مرد  یگریدختر خودم است. البته پدرش مرد د   نی هم دارم. نامش فونتانژ است و ا

است    نی من ا  یکند. آرزومی   یزندگ  سیپار  یکیسالش است و در نزد  زده یسپرستم. فونتانژ حاال  می

آ او  باشد.    یدرخشانی  نده یکه  »داشته  داد:  ادامه  اینگونه  را  حرفش  و  داد  من  به  پاکت  یک  من  « 

که به فرانسه    یواهم وقتخپانصد هزار فرانک به او به ارث برسد و از تو می  نیی اخواهم که همهمی

  . یخواهم او را به تو بسپارم تا از او مراقبت کنمن می  . یگذاری کنه یاو سرما  یپول را برا  نیا  ، یبازگشت

من   یکن که برا  ادی  ندسوگ  :زیعز   تیتو موفق خواهد شد. من به تو اعتماد دارم ژول   شیمطمئنم که پ

به من داد    گریپاکت د  کی «    . یدارنگه می   یهای خوب و بد من را مخفبود و کار   ی خواه  ی دوست وفادار

است که    یپاداش کمک  نی خود توست. ا  یبرا  نیام و اهزار فرانک پول گذاشته   50  نیو گفت: »داخل ا 

قرار است مراقب فرزندم    نی نو همچ   یرو به من کمک کن   شیپ   تی تو قرار است در جنا  . یکنبه من می 

 دارم. «  مانیمن به تو ا  تی ژول آه  . یباش

مطمئن باش که    زیگفتم: »دوست عز  سیای مهر زدم، به مادام دونرا با بوسه   مانمانیپ  نکهیپس از ا -

  ی کم ایخواهم ساخت. حاال ب  کی درجه  یسال از او دختر  کی کنم. در کمتر از ی تو عمل می طبق گفته 

 باکره است؟ «  ایخواهم بدانم آگالمی  . میتمرکز کن یزتر یهای نفرت انگکار  یرو



327 
 

 «  . ی»آر-

 که رنج بکشد. « میکن یکار دی با . میکن یروستا قربان کی بهتر است او را در   »پس-

که  یو خالصه هرکار می زد سیهم را ل م؛ بدنیهم جلق زد  یم؛ برایگذراند یشب را به هرزگی ه یبق

   . میی بعد موکول کردکردن را به هفته  یمراسم قربان . میانجام داد  دیتصور کن

با  سیدون  مادام که  اعالم کرد  به مادر و دخترش  برو  کیبه    دیماهرانه  ماه    نگونه یا  . میسفر شش 

و دو    یگانیاند. من هم قرار بود اسبر فوت کرده   یمار یها در طول سفر به خاطر بآن   د یتوانست بگومی

پرستار    کی  :میکرد  داری ی ما با هم ددر روز مقرر شده همه  نیخدمتکار مورد اعتمادم را ببرم. بنابرا

 . ایو آگال   سیو دو خدمتکارم و دون   یگان یبود، من و اسبر  سیها در خدمت مادر دونسالخورده که سال 

   . میمجموعا هشت نفر شد

  یی با ی. زکنم  یبررس  کیتوانستم او را از نزدجا  در آن  یبودم ول  ده یدو بار د  ی کی را    ایآگال  نی قبل از ا  تا

داشت.    ییبا یروشن و باسن ز  یو نرم بود، چشمانش آب  دیالعاده سف بود: پوست بدنش فوق  ریاو کم نظ

 باید بگویم که دیدن این دختر مرا شهوتی کرد و همین باعث شد فکر دیگری به ذهنم برسد. 

گوش    سیهای دونبه حرف  دیها را عوض کنم. چرا بای قربان  ی با خودم گفتم: »به نظرم بهتر است جا

خودم بردارم. بعد از   یپانصد هزار فرانک را برا   نی توانم اکنم و می   تیام تا جناآمده   نجایکنم؟ من به ا

بردارم، می   نکهیا را  دونپول  ز   سیتوانم  و دختر  بکشم  دون  یبایرا  به  که  تصاحب کنم. من  را    س یاو 

دختر    نیتوانم ا می   یول  . ست یجذاب ن  میبرا   گرید  زده وس یمرا ل  سیتور یکل  یمدت   یندارم. برا  یوابستگ

ندارد.    یتیخودم را با او سرگرم کنم. مادربزرگشان هم که اهم  یادیمدت ز  ی را بدست آورم و برا  بایز

 برود. «  نیاز ب ی ن زودی به ا یموجود دوست داشتن نیاست که ا  فیکشم. واقعاً حاو را هم می 

بفرستم.    امیکرد تا فوراً به خدمتکارانم پ  قی گفتم و او مرا تشو  یگانیی خودم را به اسبرنقشه  من

بود   یو حاال فرصت مناسب  میخواست که ما بعد از تمام شدن فرصت شش ماهه به رم برومی  یگانیاسبر 

سفر    کردم که  د عرا متقا  سیی خدمتکارانم خودشان را به آنجا برسانند. در همان روز مادام دون که همه

  . اوردیتمام جواهرات و اموال خودش را از خانه با خودش ب   نانیاطم  یبرا   را یک هفته عقب بیندازد و
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  یاعالم کرد که برا  انشیی آشنا هشدار از من تشکر کرد و به همه  نیساده لوح به خاطر ا  سیمادام دون

هم برنخواهد گشت. احمق ساده لوح با تمام وجودش به من    ز ییپا   انیرود و تا پا می   ل یسیبه س   ح یتفر 

  ون ی ششصد هزار فرانک و دو میلتمام ثروت او به  بود.    یسقوطش کاف  یبرا  نی اعتماد کرده بود و هم

 رسید. کرون می 

ا از  او گفتم که قبل  اخت  یبده چند روز  م، اجازه یکن  یدختر را قربان  نیا  نکهیبه  من باشد.   اریدر 

گذراندم   ایکه با آگال   یداد. زمانگفتم بالفاصله انجام می من شده بود که هرچه می ی  فته ی شچنان    سیدون

دو  یکه برا اشتد ییبای ترین لحظات عمر من بود. دختر جوان آنقدر واژن و باسن زاز لذت بخش یکی

استاد بود. پس از چند    سیتور یی کوچولو مانند مادرش در خوردن کلزدم. هرزه می   س یساعت او را ل

 کنم آن شب ده بار ارضا شدم( به او گفتم: ساعت عشق و حال )فکر می

به تو آموخته    ییهاز یدانم که مادرت چه چ و نمی  یبندیپا  یدانم بر چه اصولزم، نمی ی »دختر عز-

دا تو  فر  ایصبر کن، حرف مرا قطع نکن. آگال -قصد دارد تو را بکشد.    فیبدان که آن زن کث  یاست ول 

 «  . یمقابله به مثل کن نکهیمگر ا  یشواو می  یقربان

 ؟ « یگوی من! چه می یگفت: »خدا دیکه در آغوشم میلرز ایآگال-

 «  . مگویرا به تو می  قتی حق . قتی »حق-

ام رفتارش نسبت به من  مرا دوست داش...اما حدود دو هفته است که متوجه شده   شهیاو هم   »اما-

 خاطر است. «  نیبه هم دیشده است...شا دسر

  ر، بایی اخدو هفته   یط  یاست ول   ده یخواب سپس به من اعتراف کرد که قبالً مادرش با او می  ایآگال

 بردم.  یم پ بود که به قدرت کالم خود نجایکرده. اخشونت با او رفتار می 

آنچه در راه است    یخودت را برا   دیداد، با  رییتوان تغ را نمی   زم، گذشتهی گفتم: »عز  بایدختر ز   به-

 « . یآماده کن

 فرار کنم؟ اما چگونه؟ «  دیبه من گفت: »با ختیکه مانند نوزادان اشک میر ایآگال-
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انتقام    یبدهد. مادرت ممکن است برا  جهیدانم فرار نتمی  دیزدم و گفتم: »بع  یرا به ناراحت  خودم-

ای وجود ندارد.  رابطه  چ یتو و مادرت ه  نیب . یبهتر است به حرف من گوش کن زمیعز . دیا یبه دنبال تو ب

از تو    ن یهم یبرا  . یپدرت هست یخودش به من گفت که تو دختر همسر قبل  . ستیدر واقع او مادر تو ن

  نکه یکشد. پس بهتر است قبل از او تو را می   دیآدنبالت می  به  ، یاو خالص نشو متنفر است. اگر از دست  

اگر مادرت بود،    یو حت   ستیاو مادر تو ن  . ستین  یبه نگران   یازین  . یبکند، تو کارش را تمام کن  یاو کار

او نداشت  ایفه ی باز هم وظ به  برا   یال یخ  هایوندی پ  نیا   . ینسبت  بند    ارزش  یکسان  یفقط  دارد که در 

او می گرفتار شده   یتعصبات فرهنگ اما  باند.  از  را  تو  بنابرا   نیخواهد  با  نیببرد  را    دیتو هم  او  جواب 

 .«یبده

 ؟ « ی هق هق کنان گفت: »تو...تو با او...دوست-

 نیاز همه در ا  شیرا که ب  یخواهد کسدر ذهن دارد و می  یدیی پلنقشه  نیچن  دمیکه فهم  ی»زمان-

 توانم باز هم با او دوست بمانم؟ « ببرد، چگونه می نی دوست دارم از ب ایدن

 به اوست. «  هیشما شب  ییدایو ش قهیسل  ی...ولی»ول-

ظلم    ستم؛ ازیی خون ننهم. بر خالف او من تشنه را ارج نمی   تی بر خالف او، من جنا  د؛ امای»شا-

 « . میمسائل بحث کن نی سر ا  دیحاال نبا یمن همنوعم را دوست دارم. ول . زارمیب

 مادرم را بکشم؟ «  دیبا یگویمی  یعنی »-

زن دشمن    نیمادر؟ ا   ییکه قصد دارد تو را بکشد بگو  یبه کس  یتوان مادر؟ چگونه می   یگوی می   »چرا-

 مادر. « ییبه او بگو  دیتوست. نبا

ذهن او را فاسد    خواهانهیسد آزادهای فاشه یرا در آغوش گرفتم و تالش کردم با اند  ایدوباره آگال  و

 کشتن مادرش موافقت کرد.   یکالم من آنقدر نفوذ داشت که او برا شهیکنم. مثل هم

 آماده است.  زیگفتم که همه چ یگانیبه اسبر  سپس
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و   ج یخبر نداشت و گ  زیچ  چیکه از ه  سیرفتند. دون  اهچالیو هم مادرش به س  سیهم دون  بالفاصله

  . مایشده  ره یها خها به آنهکه پشت میل دیرا د ایمبهوت شده بود، ناگهان من و آگال 

 کشد. «می نی دانند که عدالت، شرارت را به زم! همه می والیگفتم: »ه سیبه دون خطاب-

 «  . یی من فاسدبه اندازه  ؟ خودتی گویمی  »چه-

 اهچال یکردم تا راز تو را بفهمم. اما حاال که تو به س  یانسان شرور را باز  ک یفقط نقش    ر، منی»خ-

 که تظاهر کنم. «  ستین یازین گرید ، ایافتاده 

  ا ی شد. من و دخترش آگال یتفاوت که خودش قربان نیبا ا میعمل کرد سی ی مادام دونما طبق نقشه

واقعاً استادانه رفتار کرد.    ایکه آگال  میبگو  دیبا  نجای ا  . میداخل وان با خون مادر و مادربزرگش حمام کرد

شد.   یت شهوت ینشد و جالب است که مانند من بعد از انجام جنا  مانیلحظه هم از کارش پش  کی  یبرا

 ذهن او را فاسد کرده بود.  یچند روز به او درس داده بودم، به خوب یکه ط یتمام اصول

بردم. او ثروتمند بود و حاال    نیچه مادرت را از ب  یکه من برا  یدانمی  ز، حاالیعز   ایاو گفتم: »آگال  به-

قرار است    . یها ملحق شواست به آن   ؟ قراری شناسرا می   موندیو ر   ز یی اموال او هستم. المن مالک همه 

باش    مطمئن  . یانجام ده  مگویکه من می  یتیو هر جنا  یکن  اغوا  ، یکن  تقلب  ، یکن  یدزد  ، ییدروغ بگو

کند تا    یخواست تو را قربانشد. من جان تو را نجات دادم. مادرت می  یتر خواهکه روز به روز موفق 

  ت یکه طعم موفق  یهست  یاش تباه شدند و تو کسی حاال او و دختر واقع   یموفق شود ول  گرشیدختر د

 ؟« یفت یو فالکت ب   یبه بدبخت  ی دوست دار  ای  ؟ ویرا بچش   تی با من طعم موفق  ی خواهمی   ایآ  . یچشرا می 

هرگز تو را    ز، منیزد: »اوه دوست عز  ادیزده بود، فرکه اشک در چشمانش حلقه  یدر حال   دختر-

بلکه قلب من به دام تو افتاده است. من واقعاً    ستی ن  یکنم. انتخاب من به خاطر ترس از بدبختترک نمی 

 تو را دوست دارم. « 

 شق کرده است.   یگانیمتوجه شدم که اسبر ناگهان

چقدر    یدانتجاوز کنم. نمی   میکرد  یکه حاال قربان  یبه دختر کس   دیت، بایگفت: »آه ژول   یگانیاسبر -

 ام. «شده   یکار شهوت نیا  یبرا
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فشار بود، منتظر پاسخ من نماند و بالفاصله دختر را گرفت و آلتش  از حد تحت    شیکه ب  ییو از آنجا

 ر ی بدبخت سراز  یایاز واژن آگال  د، خونیکش  رونی که ارضا شد و آلتش را ب  ی را وارد واژن او کرد. زمان

 نبود و بالفاصله آلتش را وارد مقعد او کرد.  یراض نی به هم یگانیشد. اما اسبر

ا   دیبا  ت، حاالیزد به من گفت: »ژول که تلمبه می   یحال   در-   قه یچند دق  م؟ تایهرزه چکار کن  ن یبا 

به درد    گریهرزه د  نیندارد. ا  ایده یفا  گرید   یشد ولمی   دایاو پ   یباکرگ  یبرا یخوب  یمشتر  دیشا  شیپ

دختر    نیا   مین توامی  . می اش بفرستخانواده   شیو او را پ  میعمل کن   عتیی طبطبق اراده   ایخورد پس بنمی 

 کند. « فکرش هم مرا ارضا می  یآه حت-میای بکشالعاده را به روش فوق 

ا  و با   نجایدر  تلمبه   دیدوستان من  را فرا گرفت.  تمام وجودم  اعتراف کنم که شهوت  های به شما 

 ام را عوض کنم. باعث شد که نقشه  نیکرد و هم  کی و طرز فکرش مرا تحر یگانیاسبر 

فکر کردن به کشتن شما ما را    یرفت. حت  یخواه  تان شاوندیگفتم: »تو هم به دنبال خو   ایآگال  به-

های خودمان سر جز هوس   یقانون  چ یکه هرگز در برابر ه  میهایی هستکند و ما از آن آدممی  یشهوت 

 «  . مایاورده یفرود ن

  ی من افتاد و طلب رحمت کرد ول  یکرد. به پا  اد یو فر  غیسخنان شروع به ج  نیا   دنیبا شن  ایآگال

هم آلتش را    یگانیزدم. اسبر   سیبدن او را ل   یشوم. ابتدا کمتر می ها من سنگدل کار   نیبا ا  دانستنمی 

 شد.   لیهای ما به خشونت تبد یی دایش یبه زود ی وارد مقعد او کرده بود ول

  ی گان یحال اسبر  نیاو شالق بزنند. در هم  د، بهی ایکه از باسنش خون ب  یخدمتکارانم گفتم تا زمان  به

  ی و زخماو کامالً سرخ   دی پوست نرم و سف قهیسراغ من آمد و آلتش را وارد مقعدم کرد. بعد از چند دق

زدم. واژن   هو با شالق خاردار به واژنش ضرب  میکرد  زانیاز سقف آو  شیهاشده بود. سپس او را از مو 

ی  ده یا   تنداشت. در نهای  ده یفا  یزد ولدست و پا می   چاره یرفت. دختر ب  نیو نرمش کامالً از ب  دیسف

گودال بزرگ    کیسپس    . میجسد مادر و مادربزرگش را داخل خاک دفن کرد  . دیبه ذهنم رس  یجالب

آرام آرام   نگونهیبماند. ا  رون یسرش از داخل گودال ب  می گذاشت  یول  ، میحفر کرد  ایدفن کردن آگال  یبرا

  ی عنی پاپ    تختیو به سمت پا   می گلوله کشت  کیها را با  آن   ری مرد. سپس خدمتکار پمی   اریو با درد بس
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ها را به رم برده بودند و ما خودمان را به آن   لیی وسازودتر از ما همه   موندی و ر  زیال  . میرم حرکت کرد

   . میرساند

شهر    نیکه ا  نی! ببمیشهر خوب آمد  کیزد: »باالخره به    ادیفر  یگانیاسبر  میکه وارد رم شد  یزمان-

باکره نگاه کن! خاک بر سر    میهای نجس پطرس مقدس و مر به مجسمه  ، دارد! آه   ییهاچه بنا   یخ یتار

ی خود را  کردند و آن شکوه و عظمت پادشاهان گذشته  نیی دمردمان احمق که خودشان را بنده   نیا

 اند. «فراموش کرده 

  دنید ینتوانستم برا  یقدم نگذارم ول یباستان هایسایبه خودم قول داده بودم هرگز در کل نکهیا با

پ  یسایکل بگ  ی جلو  ترویسن  را  نمی   یخ یتار  یبنا  نیا  . رمیخودم  کرد؛  را  انکار  برتر   یکیتوان    ن ی از 

 شده است.    ینیها خرج تعصبات دموجب تأسف است که نبوغ و ثروت انسان  ی است. ول  یهای بشرسازه 

که در    دید   یرا به من بسپار و خواه   نجای؟ اینیبسازه را می   ن یگفتم: »اوه عظمت ا   یگانیاسبر  به-

 ام. «ماه محراب آن را با نجاست پر کرده  کیعرض  

بینی  پیش   ا یو سرانجام به شما نشان خواهم داد که آ  دیصبر کن   یخوانندگان صبور من، فقط کم  و

  . ریخ  ایمن درست بوده است  

هایی که  ی کنم. به خاطر دزد  دجایا   رییتغ  میهادر کار   ی گرفتم کم  م یدم، تصمیکه به رم رس   یزمان

  گر یهای شهر رقابت کنم. دشاهزاده   نیتوانستم با بزرگترآنقدر ثروت داشتم که می  انجام داده بودم،

تصمیم گرفتم  من.    یتجار  کی کردم بلکه حاال شده بود شر نمی   ی را به عنوان شوهرم معرف  یگانیاسبر 

 فقط با اشرافی ها بخوابم. 

اول از سر گرفتم.  را  با    سی برن  ید  نالیکه مرا خواست، کارد  یکس  نیکار مقدسم   کیبود که من 

 ی او رفتم.  به خانه یی کامالً سلطنتکالسکه

شد چرا که در    دیبا او آشنا خواه یآزاده که به زود اریبس یبود؛ زن بای ز یمن پرنسس  یبعد یمشتر

 کرد.  فای ا یهای من نقش مهمیی ماجراجو 



333 
 

فاسقان جهان بود و بعد از   نیاز بزرگتر   یکی  ی رفتم: آلبان  یآلبان   نالیروز بعد به اقامتگاه کارد  دو

 کند.  یی مرا نقاشش خودش گفت تا بدن برهنه ااتمام کار به نق

های یی بای هنوز ز  عتی طب  ، یهمه هرزگ  نی و پنج سالم شده بود و با ا  ستیدوستان من، در آن زمان ب 

  م ی توانم بگو بلکه برعکس، چهره و بدن مرا چنان پخته و جا افتاده کرده بود که می  ، مرا نگرفته بود

بود؛ کمرم همچنان    دیخوردن هچنان نرم و سف  قشده بودم. باسن من با آن همه شال   شهیاز هم  باتریز

از  با استفاده    ی خود را از دست داده بود ول  ی تنگ  ی ادیخودش را حفظ کرده بود. واژنم تا حد ز   ی کیبار

به    دنیرس  ینوزاد تنگ کنم. همانطور که قبالً گفتم من برا  کیتوانستم آن را مثل  های خاص می دارو 

  ی اش یدادم. قبل از هر عنمی تیساده رضا هایز یبه چ گرید کهکردم چرا می یادیتالش ز  دیارگاسم، با

  ی را هم شروع کرده بودم و گاه   اکیخوردم. در آن زمان استفاده از تر شراب می  یبطر  نیچند   دیبا

 شدم.  و منگ می  ج یچند روز گ یکه برا دمیکشمی  اکیآنقدر تر 

در یکی از مهمانی های اشرافی با آنها آشنا  را بدست آوردم.  بایدر آغاز اقامتم در رم، قلب دو زن ز

که با تمام   دمیاو، از چشمانش فهم  گفت و گو باشاهزاده بورگزه بود. بعد از دو روز    از آنها  یکیشدم.  

 ساله، سرزنده، جذاب، شوخ و ولخرج بود.  یخواهد با من بخوابد. او سوجود می 

گر   زن ا  لویدوم دوشس  و دوست   نیبود:  مهربان  تری داشتنزن جوانتر  و  تواضع  بود.    یاز شاهزاده 

 من شد.  میتسل مالقاتزن فاضل بود. مانند شاهزاده او هم بعد از چند   کیداشت.  یشتریب

صرف شام در ملک کوچکش در خارج    یمالقاتمان، شاهزاده بورگزه از من برا  نیهفته پس از اول  کی

 از شهر دعوت کرد. 

 « ای. خودت کرده ی وانه یتو مرا د  زم یعز  . میخواهم با هم تنها باشفت: »می به من گ او-

 یسپس شاهزاده مرا به محراب  . رقصیدندمن و شاهزاده  برای  پنج دختر جذاب    ، بعد از خوردن شام

کردند و    تی و گل پوشانده شده بود برد. دختران جوان خدمتگزار ما را به آنجا هدا  نده یکه تماماً با آ 

 ها کردند.  المپ ما را به حال خودمان ر نی پس از روشن کردن چند 
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پس   . میرا با نام کوچک خطاب کن  گریکدیپس    نیاز ا  دیشاهزاده خانم گفت: »گنج من، اجازه ده-

 صدا کنم؟ «  تی را ژولتو   یدهصدا کن. اجازه می ایمرا المپ

 بر لبان من بوسه زد.   و

  د ی نبا  ز، چرا یعز   یای بودم، گفتم: »المپ  ده یرا به آغوش کش  زیموجود سحرآم  نیکه ا   ی در حال  من-

 ی ما خوشنود است. «چقدر از رابطه   عتیکه طب یداناجازه دهم؟ آه نمی 

»ژول  ایالمپ- تویعز  تیگفت:  فرشته   زم،  کار مثل  است  قرار  ما  ببوس.  مرا  بسهایی.   اریهای 

که عشق مرا به سمت تو جذب نکرده است...شهوت   م یبگو   دی...اما بامیانگیزی با هم انجام دهشگفت 

 خواه یکه من آزاد   میبگو  دیکنم. باشهوت در میان است، من عشق را فراموش می   یکه پا  یاست...زمان

 «هستم. 

 باشد؟ « ده یبه هم آفر هیشب نقدریدو نفر را ا عتی ونه ممکن است طبزدم: »آه چگ ادیفر-

  ایه یچه هد  عتیچقدر خوشحالم. طب  یدان؟ نمی ای ! تو هم آزاده تی ژول  یپاسخ داد: »چ  ع یسر  ایالمپ-

 به من داده است! « 

های خودش را هم در  آورد. لباس های من را در می لباس   ایکردم، المپ که با او صحبت می  یدر حال 

های مرا باز کرد. ابتدا با زبانش  را گرفت و پا   میهازانو   ا یم، المپیکه هر دو برهنه شده بود   یآورد. زمان

  ک ی زد با    سیمرا ل  ژنوا  قهی چند دق  نکهیزد و آرام آرام خودش را به واژنم رساند. بعد از ا   سیرانم را ل 

  ی هر دو  . دمیمکاو را چرخاندم و بالفاصله به سراغ واژنش رفتم. با تمام توانم واژنش را می   ع یحرکت سر 

  . میما شش یا هفت بار ارضا شد

  . میر یبه من گفت: »به نظرم تعداد ما کم است. به نظرم بهتر است از خدمتکارانم کمک بگ  ایالمپ-

 ها چهارده سالش است. احضارشان کنم؟ « ن آ نی سال سن دارند. کوچکتر 17 ریها زی آن همه

عمل را باالتر ببرد،    ک یکه سطح فساد    یزیعالقه دارم. هر چ  یلیخ  یبه سکس گروه  »حتماً، من-

 در نظر من ارزشمند است. «
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شود. « او ادامه می  شتر یما ب  م، لذتی افراط کن شتریهرچه ب   . یگویمجدداً گفت: »درست می   ایالمپ-

برا »آه، چقدر  و خجالت   یداد:  احمق  زنان  می   یآن  نفره محدود  تک  روابط  به  را  کنند، که خودشان 

 لذت را بچشند. «  یتوانند طعم واقعنمی چگاه یها همتأسفم. آن

 بای ها زی آن را به صدا در آورد و فوراً پنج دختر برهنه وارد اتاق شدند. همه  یخانم زنگ  شاهزاده 

قرآن ناگهان به    بیهای عج انگار که افسانه   . دیبه گوشم رس  یبخشلذت  یقی موس  یبودند. ناگهان صدا

به مؤمنان    امبریکه پ  ییام؛ جادهد منتقل شده می  وعده   اسالم  که  یکردم به بهشت  وست؛ فکری پ  قتیحق

اند و با تمام وجود مرا احاطه کرده   یهای بهشتی دختران مانند حور  نی ا  دیرسوعده داده بود؛ به نظر می 

  . دیمکرا می   میهانه یس  ی گریزد. دمی   سیاز دختران واژنم را ل  یک یکنند.  لذت بردن من تالش می  یبرا

برای یک ساعت طعم واقعی بهشت    . دبا شاهزاده سرگرم بودن  گریزد. دو نفر دمی   سینفر سوم زبانم را ل

به چنین بهشتی دست پیدا کنیم، دیگر چه نیازی به بهشت  توانیم خودمان  را چشیدم. زمانی که می 

 ی ادیان است؟  وعده داده شده 

 نوازندگان را احضار کنم؟   یخواه می  ایآ دیاز من پرس   تدر نهای ایالمپ 

  ستند یآنجا با  ایها را صدا کن. « و اعالم کردم که دوست دارم در آن لحظه تمام دن»بله، آن   :گفتم-

 بفهمند که بهشت به چه معناست.   نند، تایاندازه بببی  یحالت از خوشحال نیو مرا در ا 

فاحشه   ایالمپ- واقعاً  تو  »فرشته من،  برا   یتو حد  یهرزگ  ای. گفت:  را    نیهم  یندارد.  تو  است که 

ه  که در قلب من نوشت  یقانون   نی ترت، مقدس ی آه ژول  . یهرزگ   یخلق شده؛ برا   نی هم  ی پرستم. زن برامی

ی  فاحشه  کی فاحشه باشم؛    کی است. من دوست دارم    یمن هرزگ  یشده، فحشا است. هدف زندگ

همه با  همزمان  دارم  دوست  انسانارزان.  دنی  همه  ای های  هنگام سکس  دارم  کنم. دوست  ی سکس 

ها ون ی میل  یخواهد براخواهند با من انجام دهند. دلم میکه می   یآه بگذار هرکار  . نندیها مرا ببانسان

و کون مرا جر    ر، کسیها کون ی خواهد میلرا بخورم؛ دلم می   ریها کون یخواهم میلجلق بزنم؛ می   ریک

ژول تحق   یداننمی   تی دهند.  دارم  دوست  چقدر  فاحشه   ریکه  مثل  بشوم.  تف  من  به  دلم    . ندازندی ها 

 از اسپرم غرق شوم. «  ییا یخواهد در درمی
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کند. با  تر می تو را روز به روز موفق   یی هااستعداد   نی...چنیذهن   ن یا، چنیدر پاسخ به او گفتم: »المپ-

  ی ار یبه نظر من شما بس نی همچن . دیرا بدان یخواه یهای آزاد ی راز کنم شما همهحال من گمان نمی  نیا

  یی هاز یچ یول ، سال از شما جوانتر هستم نیاگرچه چند . دایده یرا نچش یخواهیآزاد یهای اصلاز لذت

نمی تجربه کرده  معنا   زمیعز   یایالمپ   . دینیبام که شما در خواب هم  هنوز  نمی   تی جنا  یتو  و    یدانرا 

  ی خشونت و وحشت یدهد. مطمئنم که تو هنوز برامی  یاست چه طعم تیکه در جنا یکه لذت یداننمی 

 « . یستیارد، آماده نوجود د یخواه یآزاد  اتیکه در جنا

من شوهر اولم را    . یشناس تو هنوز مرا نمی   ستم؟ آه یحرف مرا قطع کرد و گفت: »آماده ن  شاهزاده -

 با سم بکشم. «  زیبا سم کشتم. حاال در نظر دارم شوهر دومم را ن

در مورد ذهن تو شک دارم مرا ببخش.   نکهی زن جذاب، از ا  یرا در آغوش گرفتم و گفتم: »ا   ایالمپ-

  ی ول  ای. را به خاطر سود آن انجام داده   تیبه عادت شود. تو جنا   لیتبد   دیبا  تیکه جنا   یبدان  دیبا   یول

من، آنقدر تو را دوست دارم که  زیب خوردن شود. عز آتو مثل   یبرا تیکه جنا یای برسبه مرحله دیبا

شدن با شر است. شما   یک یکنم،  که من از آن صحبت می  یتیجنا  . یها را بچشی لذت خواهم همه می

از شر    نکهیا  د، نهیشر را به خاطر شر بخواه  دیکه وجودتان شر شود. شما با  دیای برسبه مرحله  دیبا

 « . دیبه منافع خودتان استفاده کن دنیرس یبرا

باره   نیدر ا  یت، کمی »ژول  :دیاز اظهارات من متأثر شده بود، پرس  یکه به طور قابل توجه  ایالمپ-

 بده. « ح یتوض شتریب

شوهرت خالص   نیخودت را از شر اول  یگرفت  می تصم   یپاسخ دادم: »حتماً، اما اول به من بگو وقت  من-

 داشت؟ «  انیدر درونت جر  یاحساسات  چه ، یکن

به دست آوردن    یبرا  ی بندگ  هایر یشکستن زنج   یبرا   دیشد  میل  ، یقرار...بینفرت»انتقام؛ انزجار،  -

 «  . یآزاد

 ؟ « ی نشد ی»شهوت-

 ؟ « ی »شهوت-
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 ؟ « ی نداشت »شهوت-

 را نکردم...« نکاری شهوت ا یاز رو »من-

ول  اری»بس- باش  دیبا  یبعد  اتیجنا  یبرا  یخب  داشته  توجه  ی بگذار شهوت جرقه  . دیبه شهوت 

  ی عن ی   :دیرس  یبه آنچه قبالً گفتم خواه   گاه آن  ، یرا مخلوط کن  اقیدو اشت  نیکه ا   یرا بزند. زمان  تیجنا

 « . تی شدن شهوت و جنا  یکی

  ه یشد. بعد از چند ثان  ره یمتحول شده بود، چشمانش را گشاد کرده و به من خ  ییکه گو   پرنسس-

  ی زیام، چبچه  ک یمن    یبچه بودم...آر  کی...آه من فقط  یکه گفت  ییهاز یت، چیسکوت گفت: »اوه ژول 

 فهمم. «حاال می-دانمنمی  تیدر مورد جنا 

او    یتواند بدست آورد، براظلم و فحشا می  ختنیاز آم  خواه یروح آزاد   کیتمام آنچه را که    سپس

  ت ی چند جنا  دیباز داشت، بالفاصله سخنان مرا قبول کرد و قسم خورد که با  یدادم. او که ذهن  ح یتوض

  . میبا هم انجام ده یشهوان

 ختهیاعصاب مرا برانگ  تیهستم. فکر جنا  ونی چقدر به تو مد  یدانگفت: »اوه عشق من، نمی  او-

 شوم...« کند. حاال متوجه می می

 درست در آن لحظه نوازندگان ظاهر شدند. 

ها را آن  نیبودند و هم  ده یباستان لباس پوش  انیونانیساله بودند که به سبک    20تا    16ن  ده پسر جوا

 کرده بود.  باتریز

هشت   . دندییگارا از جلو و عقب می   ایها المپها دست به کار شدند. دو نفر از آنآن   ایی المپاشاره   با

دو نفر از   یمقعدم را. برا  یگریزد؛ دمی  سیها واژن مرا لنفر از آن  کیبه سراغ من آمدند.    گرینفر د

های مرا نهیس  نده ما  یها آلتشان را به دهان من فرو کردند. دو نفر باق زدم: دو نفر آنها جلق میآن

 شد.  سیها ارضا شدند و بدن من از اسپرم کامالً خی پسر ساعت همه  کی بعد از حدود   . دندیمالمی

 ؟ « ی هست یکه ارضا شده بود به من گفت: »راض ایالمپ-
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 «  . میبکن یدختران را هم وارد باز ای!! حاال باریدادم: »بس پاسخ -

از عقب    یکیاز جلو و    یکی شد. دختران را بلند کردند و  می  ده ییتوسط دو پسر گا  دیدختر با  هر

سپس    . میما ارضا شد  یهر دو   قهیبعد از چند دق  . م یزدهم جلق می   یبرا  ایمن و المپ  . دییگاها را می آن

ما دو نفر    انها در دههر ده نفر آن  تدر نهای  . میدیمکها را می آلت آن   یکی  ی کی و   دیها را فراخوانپسر

 ارضا شدند. 

و در   میرفت   یما به اتاق ناهار خور   . میاستراحت کن یکرد که کم   شنهادیکه خسته شده بود، پ  ایالمپ 

تنمان در شود. دختر   یتا خستگ  می خورد  ی میوه و خوراک  یآنجا کم پذاز  ما  از  و می   ییرا یها  کردند 

 ها دوباره شروع به نواختن آهنگ کردند. پسر

   . میتر شدشراب مست  یاد یخوردن مقدار ز م، بای مست شده بود یاشیکه از ع ایمن و المپ

 م؟؟ « یافراط کن  یکم  یخواه، نمی گفتم: »خب ایرفت به المپ می ج یسرم گ ادیز  یکه از مست من-

 « . دییشما بگو »هرچه-

 «  . میاز دختران را بکش یکی  ایب »پس-

ی خدمتکاران دستور  به همه   . میدختر را گرفت و ما به سمت اتاق رفت  نیباتریبالفاصله دست ز   ایالمپ 

 . می بدن او را نوازش کرد  یکم  . می دختر داخل اتاق بود  نیو ا   ایداد که از سالن خارج شوند. فقط من و المپ 

هر دو    . میبود  ده ساعت با شمع خودمان را سرگرم کر  کی   . می او را سوزاند  یسپس با شمع ران و بازو 

های غیج  ینبود که صدا  چکسیو ه  میزد  م، لگدیزد  م، مشتیزد  یلیگوش او کامالً سوخته شد. به او س

که چه    میدیفهمنمی   یکه به درست   می های او را کندم. آنقدر مست بودنه یاو را بشنود. با دندان نوک س

کثافت شده بود. من   قاباتاق غر  . میدیرم، می یکردمی   م، استفراغیدیز گوم، مییزدآروغ می   :میکنمی

او را سوراخ کن  میکن   زانی آو  نهیدادم که دختر را از س   شنهادیپ تا    میو با سنجاق سر آرام آرام بدن 

جان داد.   تو دختر در نهای  میبدن او را سوراخ کرد  یی جاحدود دو ساعت با سنجاق سر همه  . ردیبم

  م ی د یحدود پنج ساعت خواب  . میاز هوش رفت   م، همانجایشده بود  حسی ب  یکه هر دو از خستگ  ایمن و المپ
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ها بوته   ریکمک کردم تا جسد را ز  ایبود. من به المپ  زانیهنوز به سقف آو  یقربان  میشد  داریکه ب  یو زمان

   . میکرد یدفن کند سپس از هم خداحافظ

من نگران   بتیو خدمتکارانم از غ  یگانیاسبر   نی هم  یبمانم برا  ایی المپ قرار نبود من آن شب در خانه

دادم که حالم خوب است اما خسته هستم و    نانیها اطمام برگشتم، به آنکه به خانه  یشده بودند. زمان

  د ی من پرس  د، ازکرجز پول فکر نمی   زیچ  چ یکه به ه  ی گانیبه سمت تختم رفتم. روز بعد اسبر  میمستق

 م؟  ی آورپول به دست   ییآشنا ن یاز ا   میتوانکه چگونه می

 «  . میدار  یی کاف»فعال پول به اندازه  :دمیکش یآه-

می   :گفت- ا  شتری ب  می توان»اما  گفته  . می آوربدست   هان ی از  من  به  خانم شاهزاده  جاسوسانم  که  اند 

  م ی توانمی   نگونهی کند و ا  یتا تو را به پاپ معرف  یبخواه  دتیی جدمعشوقه   نی از ا  دیپاپ است. با  یآشنا

ده است. بعد یفرانک پول خواب   ونیهشت میل   ایاز هفت    شیب  نکاری در ا  . میرا بدزد   سایهای کلنهیگنج 

  ی زندگ   یاشراف  ی ادیز  ت، مایژول   یدانمی   . میکناز رم فرار می  م، بالفاصلهیاز آنجا سرقت کرد  نکه یاز ا 

 ما را از اهدافمان دور کند. « یسبک زندگ  نیا  دیشا . میکنمی

هایی که بدست  فرصت  ، یکن  یکه مثل اشراف زندگ  یزمان  . ستین  نطوریگفتم: »ابداً ا  یگانیاسبر  به-

نشنیده ای که می گویند با ثروتمندان بگرد تا ثروتمند شوی؛با فقرا بگرد تا  شود.  می   شتریب  یآورمی

 « فقیر شوی؟

من چشمم به اهداف باالتر است: پاپ   . ستین  یزیها چپول   نیدوباره گفت: »آه، اما ا  یگانیاسبر -

 « . میکن ی از او دزد یکم دیدارد. با  یادیششم ثروت ز  وسیپ

 م؟ « یکن  دایپ یی او راه به خانه  میتوانچگونه می . میی او بروبه خانه دیبا یکار  نیچن ی»برا-

 « . می دست به کار شو دیبا د؛ خودمانیایب شیپ یتا فرصت مین یبنش کاری ب دی»نبا-

ی من آمد و به من اعالم کرد که جناب به خانهآلبانی  از خدمتکاران    یکی گفت و گو    نیمیان هم  در

جناب    . ندی با رم فاصله دارد بب  یکه چند ساعت   یشخص   هایال ی از و  یکی خواهد شما را در  می   نالیکارد

  . هم با او بود سیبرن ید
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و    یکه سرقت، کالهبردار   دیبه خاطر داشته باش  شهیت، همی کرد: »ژول  ه یبه من توص  یگانیاسبر -

بااهداف سفر   انتیخ تنها  باش   دیهای ما هستند.  ا  میبه فکر خودمان  اگر در  م،  یکن   یکار کوتاه  ن یو 

 « . دیهدر بده یهای فرع لذت  یوقت خودتان را برا دینبا . می خورباش شکست می  مطمئن

  ه یها کامالً شبزه یدر مورد انگهای من  دگاه ید  یپول طمع داشتم ول   یبرا  یگانیی اسبر اگرچه به اندازه 

کردم به می   یو ظلم بود و اگر دزد  تی داشت جنا  تی اهم   ز یاز همه چ  شیمن پ  ی که برا  یز یاو نبود. چ

 آوردم. که از انجام آن بدست می  یلذتبخش بود و نه پول می خاطر بود که خود عمل برا نیا

در    ایتالیا   یآثار هنر   ن یبود! بهتر   یکه آنجا چه مکان  دیدانبه راه افتادم و نمی   نالی کارد  دنید   یبرا

 آنجا جمع شده بود. 

هم آنجا حضور دارد و دارد با   ایزدم ناگهان متوجه شدم که المپقدم می  نالیکه در باغ کارد  یزمان

 سمت من آمدند.   دند، بهیکه مرا د یکند. زمانصحبت می  سیبرن

شده بود    ره یکه از زمان ورود به من خ  ریپ  نالی ! « سپس خطاب به کاردی»چه کس  گفت:  ایالمپ-

 زن رم است؟ «  نی باتریکه او ز  دیندار  نال، قبولیگفت: »جناب کارد

   . میشد  ییرا یدو تأیید کردند و وارد اتاق پذ  هر

پذیی ایتالیا سالن  معموالً  طبقه   یی را یها  در  را  باالخودشان  می   یی  قرار  سالن  ساختمان  دهند. 

داخل آن گذاشته    یهای هنرشده بود و انواع و اقسام مجسمه و تابلو  نینحو تزئ  نیبه بهتر   ییرا یپذ

 بودند. 

 نجای که در ا  یافراد  تی شد و گفت: »ژول  کیبه من نزد  ایم، المپیمشروب خورد  یکم  نکهی بعد از ا-

گوش    ندگویبهتر است به هرچه می   نی دارند. بنابرا  یخوب   اریی بساند با جناب پاپ رابطه حاضر شده 

مورد    رمن د  . ریخودت را نگ  یجلو  ؛ پسی ها افراط کنی کارو در همه   یها کنخودت را ر   دیبا  نجایا  . یکن

این نکته   هشدار بدهم.  به نظرم آمد که قبل از شروع کار به شما یندارم ول ی بودن شما شک خواه یآزاد

را هم در نظر داشته باشید که آنها زنان را فاحشه می دانند. پس برای کارهایی که امروز می کنید باید 
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از آنها پول بگیرید. اگر از آنها درخواست پول نکنید، ناراحت می شوند چون دوست دارند با زنان مثل  

 «  یک فاحشه رفتار شود. 

 مرا مورد خطاب قرار داد.  سیتمام شد، برن ا یسخنان المپ نکهیاز ا  بعد

 : دایو به تعصبات مضحک کودکان آلوده نشده   دیکه شما باهوش و دانا هست  میداناو گفت: »ما می-

  م یکند. ما از شما انتظار دار می   یادیز   فیاز شما تعر   زین  ایلئوپولد در مورد شما با ما صحبت کرد؛ المپ

زنان   عتیاند. طبه شد  ده یآفر  یفاحشگ  یکه زنان برا  میدانما میی  د؛ همه یها رفتار کنکه مانند فاحشه

 شهوات مردان را ارضا کنند. «  یتا بتوانند به خوب ده یآفر نگونهی را ا

شما را    یکه من تا ابد فاحشگ  دیرا گرفتم و گفتم: »باور کن  نالیدست جناب کارد  ادیمحبت ز   با-

 « . دی که شما صاحب بدن من هست دیکنم. مطمئن باشمی

نامه به ما نشان داد که    کی  یجناب آلبان  نکهیتا ا   میدر مورد مسائل روزمره صحبت کرد   نی از ا  بعد

 داشت، مرده است.   سایدر کل یکه نقش مهم خواهشیآزاد کانیاز نزد  یکی در آن گفته شده بود 

  ر یی لحظه راه خودش را تغ  نی از بزرگان بود: تا آخر  یک ی  . یشناختگفت: »تو او را می   سیبرنبه    او-

کرد، ناراحت بود. چرا که آن را انکار می   نکهیحال به خاطر ا  نیبا ا  ینداد. او منکر بهشت و جهنم بود ول 

 مردم بعد از مردن در آنجا رنج بکشند. « و وجود داشته باشد ی گریدوست داشت عالم د 

بعض  سیبرن  ید  نالیکارد- متأسفانه  آزاد   یگفت: »چقدر خوب!  پش  خواهانیاز    مان یهنگام مرگ 

 شوند. « می

لحظه    ن یکه در آخر   ی است. کسان  دیی ضعف شد نظر در هنگام مرگ نشانه   رییادامه داد: »تغ   ی آلبان-

  ل ی اند. ما بعد از مرگ دوباره به خاک تبد نکرده   دای دست پ   قت ی دهند، به حقمی   ریینظر خودشان را تغ

 وجود ندارد. «  یگر یعالم د  چ یو ه  میشو می

مطمئنم    من  ، یزدم: »آر  ادیبزرگ خوشحال شده بودم، فر  خواهانیآزاد  نی که از بودن در کنار ا  من-

  ی زی وجود ندارد و تنها چ  ییبهشت و جهنم و خدا   چ یشود. همی   لی که بعد از مرگ بدنم به خاک تبد 

 «کنم. زمانی که مرگ من فرا برسد با آرامش تمام بدنم را تقدیم زمین می که وجود دارد ماده است. 
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 آرامش است؟ «  نی ی اسرچشمه  یز یگفت: »و چه چ سیبرن-

 م؟ « یبه آغوش مرگ برو  یآرامش نی ممکن است با چن ا یبا تعجب گفت: »آ  ایالمپ-

کنند که اکثر مردم فکر می   یزیاست؛ در واقع از آن چ   یدشوار   یاریکار بس  نی پاسخ داد: »ا  ی آلبان-

  ی قطع کرد. اگر مانند برخ   شهیرا از ر   لتیدرخت فض   دیبا  یآرامش   نی به چن  دنیرس  یدشوارتر است. برا

ل و برگ ن یبرت ی از  به قطع کردن شاخ  را محدود  اهاها خودتان  بکن  ن یی  آنگاه یدرخت    درخت   نیا  د، 

 برد. «می  نیلحظه تمام تالش شما را از ب نی کند و درست در آخرتر می ق ی را عم شیهاشه یر

که ذهن مرا    ی گریمن دارد. اما سؤال د  یرو   یادیسخنان شما تأثیر ز   یگفت: »جناب آلبان   ایالمپ-

ا  ریدرگ اخت  ار یانسان اخت  ایاست که آ  نی کرده  اگر  شود که فهم ما موجب نمی   نیدارد، هم  اریدارد؟ 

 کند؟ «  ریینسبت به عدالت و جهان بعد از مرگ تغ

 یبتوان گفت که عدالت و جهان پس از مرگ کم  دی»اگر ثابت بشود که انسان مختار است آنگاه شا-

اگر جنامعنا می  با   اریکنم به اختکه من می   یات یدهند.  ن  تی مسئول  دیخودم باشد، آنگاه من  را    ز یآن 

  اریمن با اخت  اریچون ممکن است اخت  ستیجهان ممکن ن  نیکه حصول عدالت در ا  میداناما می  . رمیبپذ

  ی کم   امتیقی  ده یکه ا  نجاستی میدان بشوم. ا  روزی و من به صورت ناعادالنه پ   رد یشما در تعارض قرار بگ

 ی تمام تفکرات و رفتار عمل  . میندار  اریما اخت یآن را وارد بحث کرد. ول توانو می  ردیگمعنا به خود می 

شما    دیبه ما داده است. شا  عتیاست که طب  یزیماده هم چ  نی است. ا  یو ماد  یکی زیاز علل ف  یما ناش

ا  ار یی اختدهنده ی شما نشانروزمره   ماتی که تصم  دیگمان کن را    یکی شراب و میوه    نی ب  نکهی است. 

ما   ماتی توهم است. تصم  ک ی فقط    ن یا   یول   . دیدهد که مختارتوهم را به شما می   نی د، ایکنانتخاب می

ها از وزنه   یکی  یدر آن قرار دارد. زمان  کسانیای  ی آن وزنهکه هر دو کفه   ییترازو است. ترازو  کیمانند  

 نطوریابداً ا  یول  د یایب  نیی پا  گریدی  تا کفه   دایگرفته  م یکه خودتان تصم  دیکنرا بردارند، شما گمان می 

ماده همه   یبرا  نیقوان  . ستین تصم  کسانیها  ی  پ   ماتیاست.  کامالً  طب  رویشما  علم    یعی علل  است. 

  ن یب  . میای ندار اراده   چ ی است و ما ه  یما جبر  ماتی تصم  مامفهماند که تبه ما می  نده یدر آ  یمغزشناس

  عتیدهند که طبرا انجام می  یها کارآن  یو هر دو  ستین  یفرق  چ یانسان فاضل ه  کیانسان رذل و    کی

ن  یزمانخواسته است.   برا  نی قوان  وتنیکه  ما مشخص شد که همان    یحاکم بر اجسام را کشف کرد، 
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  ی کی   یدوباره به مثال ترازو برگردم. اگر رو  دیاعصاب و ساختار مغز ما حاکم است. بگذار  یبر رو  نیقوان

ی  م، کفهیبگذار  ییلویک  1سنگ    کی  گریی دکفه  یو رو  میبگذار   ییلویک  10سنگ    کیهای ترازو  از کفه

  ی و رو  میبگذار   ییلو یک  5ی  وزنه   کیها  از کفه   یکی   یحال اگر رو  . دیآمی   نیی با سرعت پا  ییلویک  10

  ت در نهای  یو باال برود. ول  نییده بار پا  دیشا   م، ترازویبگذار  یگرم  5و    لویک  5ی  وزنه   کی  گریی دکفه

را به   ییلویک  10ی  که وزنه  یتر قرار خواهد گرفت. همان قانونی سبک تر از کفهن ییتر پان یی سنگکفه

آن ده   دیگمان کن  دیکشد. حاال شما شامی   نیی پا  ز یرا ن   یگرم  5و    لو یک  5ی  د، وزنه یکش  نییسرعت پا

  ن ییچرا ترازو ده بار پا   . ستین   نیابداً چن   یشماست ول   اریی اختدهنده د، نشانیو باال رفت  ن ییکه پا   یبار

است که به شما توهم آزاد بودن   تیقطع معد ای نانیعدم اطم نیندارد. ا نانی شود؟ چون اطمو باال می

ترازو    کی م مثل  مغز شما ه  . دیآمی   نییتر پان یی سنگکفه   تکه در نهای   میدانی ما می همه   یدهد ول می

  ار یی اختدهنده تردد نشان  ن ید، ا ایکار بد مردد مانده   ک یکار خوب و    کی   نی که ب  یکند. زمانعمل می 

  ت در نهای   یشود ولمی  نییمغز شما دارد ده بار باال و پا  . است  نانیی عدم اطمدهنده بلکه نشان  ستین

برد؟ با عادت.    نی را از ب  نان یعدم اطم  نی توان ابرسد. حال چگونه می  دیرسد که بامی   یزی به همان چ

  ن ی ب   نگونهی خاطر است چرا که ا  نی هم  د، بهیو شرارت عادت کن  ت یبه جنا   میکنکه ما تأکید می   یزمان

ترازو و کفه   دیمانکار خوب و کار بد مردد نمی  پا عاًی مغز شما سر  یی  تر  واضح   یبرا   د؛ حالیآمی   نیی  

اگر   . لتیفض  گریی دکفه  یاست و رو  لتیی ترازو رذ کفه   کی  یمثال بزنم: رو  نگونهیا   دیرشدن بگذا

 گریشود که د می   ادیآنقدر ز  لتیی وزن آن با فض فاصله  د، آنگاه یعادت ده  لتیشما خودتان را به رذ

  لت یرذی  د، کفهیمرتکب شو   یت یجنا  دیخواه که می  یکند و زماننمی   دایشدن پ  نییو پا  باالترازو فرصت  

 . دیدهخودتان را عذاب می   نگونهید، ایعادت نده  لتیاگر خودتان را به رذ   یول  . دیآمی   نیی  پا عاًیسر

  5و   لویک  5  گریی دکفه  یها گذاشته است. رواز کفه یکی یرو  لتیگرم فض  لویک  5ی  به اندازه   عتیطب

ب اگر شما  و    کی  نیگرم گذاشته.  بد گ  کیکار خوب  انجام   تنهای  درد،  یکن  ریکار  را  بد  مطمئناً کار 

  ی ممکن است برا   نیکند. امی  جادیشود و در شما شک امی  نییترازو ده بار باال و پا  نیا   یول  . دیدهمی

گرم را    5  لویک  5و آن    دیاگر خودتان را به شرارت عادت ده  یآور باشد. ولها عذاباز انسان  یاریبس

 « . دیآبه سراغ شما نمی  نانیو عدم اطم دیترد  نی ا گرید، دیبکن لویک 50به  لی تبد

 «  . می تا عاداتمان را فراموش نکن  میکن تی جنا یکم  دیخوب، اکنون اجازه ده  اریگفت: »بس ایالمپ-
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  ی شرارت کرد. اما درخواست  یقیبه هر طر دیدرست است. با یپاسخ داد: »آر سیبرن ید نالیکارد-

ژول  ما می  زیعز  تیاز  ز  میداندارم.  دو خدمتکار  داردر خانه   بایکه شما  و همکارم    . دیی خودتان  من 

ها را  که آن میخواه ی ما شرکت کنند و از شما میشبانه هایی اش یدر ع دیها باکه آن میکناحساس می 

 «  . دیدعوت کن نجایبه ا

را    موندیو ر  زیرا فرستادم تا ال   یخدمتکار   درنگی مجبور شدم که اطاعت کنم. ب  طیتوجه به شرا   با

 به خود گرفت.  یگرید ریما مس یگفت و گو  . اوردیب

خاطر است    نیخدمتکارانت به او  ی ما به تو  که عالقه  یگمان کن  دیت، نبای به من گفت: »ژول  سیبرن-

پس بهتر است خدمتکارانت    . دایما ساخته شده   التیارضا تخ   یشما برا  م، بلکهیکه زنان را دوست دار 

 های ما شوند. «خواسته  میکامالً تسل

ن  ایالمپ- نظرم  به  ژول  ستین  یازیگفت: »سرورم  با  ا   تی که  به    . دیموارد صحبت کن  نیدر  توجه  با 

نخواهد کرد. و من شک ندارم    دیدهم که او شما را ناام  نانی به شما اطم  توانمی درخشان او، می سابقه

 هستند. « رکیکه خدمتکارانش مثل خودش باهوش و ز 

در مورد میل    چگاه ید، هیکردمی   قیی من تحق در مورد گذشته  ی»دوستان خوب من، اگر کم  :گفتم-

که به   م یبه شما بگو  دیتم. باام هسی های نفسانهوس   رویپ  شه یمن هم  . دیکردمن به شرارت شک نمی 

  ار یهای بسکار  د یشوم و بانمی   ی ساده راض  هایز یبه چ  گریام، دداشته   میهاکه در کار  یادیخاطر افراط ز 

 راحت باشد. « التانیانجام دهم. پس از جانب من خ یخشن

ام. ده یکه د دیهست ی ترین زنان از باهوش  یکیای بر لب به من گفت: »احسنت! شما با خنده  سیبرن-

  عت ی از نوادر طب  یک یشما    یخنگ و ابله است. ول   شهیمؤنث هم  د، جنسیدانهمانطور که خودتان می 

 « . دیهست

است،   ده یرس  ییاند. اگر او به جای زنان احمق و عقب مانده همه . ستین نطوریا  ریگفت: »خ یآلبان-

خودش    ی پا  یتواند رو نمی   چگاه یزن ه  کیوگرنه    مایخاطر است که ما مردان اجازه داده   نیتنها به ا 

 شده است. «  ده یکردن آفر یزن فقط برا . ستدیبا
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د،  یام. همانطور که شما گفتشده   ده یچه آفر  یدانم که برامی   یگفتم: »سرورم من بهتر از هرکس  من-

که من    دیشدمی   د، متوجهیداشت   ییی من آشنا با گذشته  یشده و شما اگر کم   ده یکردن آفر   ی برا  زن

،  شدمیام و اگر  ده یچند مرد خواب  با  که  دیدانام. نمیهدف گذرانده   نیتمام لحظات عمرم را در خدمت ا

آن است    یمن وجود دارد، فقط برا  یپا  نیکه ب  یسوراخ   نیبخوابم. ا  ایدوست داشتم با تمام مردان دن

سوراخ    نیدانند و از ا از زنان رسالت خودشان را نمی  یاریبزرگ وارد آن شود. متأسفانه بس  ری ک  کیکه  

خواهند عفت خودشان را  که می   یو عفت چندش و حال بهم زن است! زنان  ای کنند. چقدر حمراقبت می 

اند.  بدبخت و شکست خورده  شهیجهت است که هم نیاند و به همرفته  عتیگ با طبحفظ کنند، به جن

است که    یزیچ   نیاست. ا  یفاحشگ  ایدن  نیزن در ا  کیرسالت    . میاز رسالت خودمان دور شو   دیما نبا

 خواهد. « از ما می  عتیطب

 تو را امتحان کنم. «  ی خواهم کم ! حاال می یگفت: »تو واقعاً جذاب سیبرن-

  ی ی مقعد رابطه   یکردند. آلبان  ییرونما   شانیهاارتگاه ی از زعاًیشدند و سر   ک ی به من نزد  نالیکارد  دو

رفت و آلتش را وارد دهان او کرد.   ا یبه سراغ المپ سیزد. برنتلمبه می   یادیدوست داشت و با سرعت ز

با شالق چند    قهیگرفت. بعد از چند دقمی   ونشگی مرا نی  نه یزد، نوک سکه تلمبه می  یدر حال  یآلبان

 ضربه به باسنم زد. 

به   م یبای که من و دوستان ز  یکنمرد مقدس، مطمئنم تصور نمی   یگفتم: »ا   یحال به آلبان  نی هم  در-

که   دیدانخودتان می   . میتقوا برآورده کن  یرا صرفاً از رو  اتانهیهای وحشتا تمام هوس   میاآمده   نجایا

 ست. « ین زیخواهم ناچهم که می  یکنم. پول پول کار می  یو فقط برا ستم ین شیای بمن فاحشه

 « . میها خوش حساببا فاحشه شهیهم  سیبه من گفت: »نگران نباش. من و برن نالیکارد-

 « . دی خب. پس بهتر است اول پول را بده  اری»بس :گفتم-

از چند دق  یآلبان بعد  پرداخت   قهیو همراهش  تو را  پول  باش که  به من گفتند که مطمئن  مشورا 

  . میکنمی
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من خودم ثروتمندم و    دیدانندارم. همانطور که می   یشما کار  نانی دادم: »من به قول و اطم  پاسخ -

موجب سقوط    یزیچ  نی لو بدهم. مطمئناً چن   هیرا به بق  دیدهانجام می  نجایکه شما ا   ییهاتوانم کارمی

  د یخواهاگر می  یکشور را استخدام کنم. ول  یوکال  نیآن را دارم تا بهتر  ییشما خواهد شد. من توانا 

مرا به جناب    دیبه عالوه شما با  . دیبده  فرانکبه هر کدام از ما شش هزار    دی رخ ندهد، با  ی زیچ  ن یچن

 من است. «  طیشرا هان ی ا . دیکن یپاپ معرف

  ی از یکه ن  میبگو   دیبا  . یفروش به من پاسخ داد: »فرزندم، چه خوب که تو خودت را ارزان نمی   سیبرن-

خواستند قبل از  می  شانیداده شده. ا  بی مالقات امروز ما توسط جناب پاپ ترت  . ینگران باش  ستین

  . دنددا بی امروز را ترت یمهمان  نیهم یبرا ، عملکرد شما مطمئن شوند نند، ازی بب یشما را حضور نکهیا

 شما بگذارم. «  اریتا من خودم را در اخت دیاست! اما پول را بده  یگفتم: »عال من-

 حاال؟ «  نی »هم-

 حاال«  نی »هم-

 «- تا رندیگها بعد از کار پول می ی فاحشه همه  ی»ول-

ابتدا    یزنان فرانسو  . دیستیآشنا ن  یکه شما با زنان فرانسو  نمیبرا قطع کردم و گفتم: » می  حرفش-

خواهند    یفرمان مشتر  میپول را گرفتند، کامالً تسل  نکهیبه محض ا  یاز معامله مطمئن شوند. ول  دیبا

 بود. «

صندوق کوچک را باز کرد و    کیبرد. در    یمرا به اتاق کوچک  سیبا تأیید برن  یهنگام آلبان  نیا  در

که در آن وجود داشت    ای نه ینگاه به آن صندوق و گنج   کی داد.    ل یستم را به من تحو خواکه می   یپول

بدزدم.   راصندوقچه    نی ا  اتیتر محتو ع یهرچه سر  دیبود. با خودم گفتم که با  یاغوا کردن من کاف  یبرا

که    یانداختم. آلبان  نیوقت داشته باشد تا در صندوق را ببندد، خودم را به زم  نالیکارد  نکهیقبل از ا 

از اتاق خارج شد با    نکهی رفت. به محض ا   رونیکمک از اتاق ب  ی ام، براشده   هوش یگمان کرده بود من ب

در صندوق   . رداشتمشد، بمی   ونیمیل  کیهای صندوق را که حدود  از اسکناس   یبخش  عیحرکت سر   کی

 نه.  ایدر صندوق را بسته است   ایکه آ دیآنمی  ادشیبه خودم گفتم که او به خاطر اضطراب،  را بستم؛
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  س یو برن  ایالمپ  ، یکه آلبان  یزمان  . دمیدراز کش  نی زم  یکردم و دوباره رو  میدامنم قا  ریها را زپول 

...خوبم...به خاطر ستین  ی زیوارد اتاق شدند، آرام آرام چشمانم را باز کردم و با لکنت گفتم: »آه، چ

 حاال خوبم. «   یافتد ولمواقع اتفاق می  یشدم...برخ هوشیب تیحساس

پ   همانطور  مرا   نی هم  ی گمان کرد که در صندوق را بسته است، برا  ی کرده بودم، آلبان  ی نیبشیکه 

 الن بردند. برداشتند و به س

ها پانزده ساله بودند. چهار اند. چهار نفر از آنمتوجه شدم هشت پسر وارد شده   میدیسالن که رس  به

 داشتند.   ی ها آلت بزرگ ی آنسال سن داشتند و فاعل بودند. همه 20تا  18 نیب گرینفر د

را گرفته  اریگفت: »بس  سیبرن- پولتان  فاحشه  د یتوانما می   دایخب. حاال که  رفتار مثل  با شما  ها 

 .«میکن

 برهنه شوم؟ «  دیخواه می . دیگوی»درست می  :گفتم-

 «  . ی»آر-

 را داخل اتاق بگذارم...«  میهالباس  دیبگذار  »پس-

از پول را در    یبخشها را قسمت کردم تا هر کدام از ما  پول   . می و دو خدمتکارم وارد اتاق شد  من

  . می لباسش پنهان کند. سپس دوباره به سالن برگشت

  ی تا باسنتان را بررس   د یما رد شو  یاز جلو  یکی  یک ی  دیها شما باخب. خانم  اریگفت: »بس  سیبرن-

 کار را بکنند. «  نیهم دیبا نیها همپسر  . میکن

کم   . میکرد  شروع  ل  یابتدا  را  مقعدمان  کردند سپس  نوازش  را  ما  هم  سیباسن  در    ن ی ح  ن یزدند. 

اها آلت مردان مقدس را می پسربچه از  بعد  را به ما زنان گفت تا آلت پسربچه   س یبرن  نی خوردند.  ها 

  غ عالن به سرااها عوض شد. فبعد جا   یکم  . دندییگامردان مقدس ما را از مقعد می   زیفاعالن ن   . میبخور

  . دندییگاها را می پسربچه  ونیما زنان آمدند و روحان
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شدن  ریس یسن ما برا  نیدر ا . میدار  ازیتری نیهای قوگفت: »واضح است که ما به محرک سیبرن-

 «  . میکن یچاه پر از آب را خال کی دیبا

  ز ین  یآلبان وارد مقعد من کرد.  و  ها در آورد  از پسربچه  ی کیآلت خودش را از مقعد    سیبرن  سپس

زدند و دو تا از فاعالن  می  سیها را ل حال مقعد آن   نی در هم  موندیو ر   ا یکرد. المپ  زیآلتش را وارد مقعد ال 

  . دندییگاها را می از پشت آن 

های به روش   دیرساند، بانمی  ییها، چون رفتار مهربانانه ما را به جاگفت: »خانم  سیبرن  یاز مدت  بعد-

 متوسل شد. «  یترخشن 

های من ضربه زدند. خون  آورد. ابتدا به باسن و ران   رونیاز داخل کمد چند شالق خاردار ب   یلبانآ

تر برخورد کردند. آنقدر به او ضربه زدند که کمر و شکم و  انه یوحش   اریشد. با او بس  ز یافتادم. نوبت ال

عالقه داشت،    دنکه به شالق خور  یی از آنجا  ایالمپ  . دیکش  یادیرنج ز   زین  موندیخون افتاد. ر   شیهاران 

ها شالق  ها شد. مردان مقدس آنقدر به بیضه و آلت آن بعد از این نوبت پسربچه   . دینکش  یسخت   یلیخ

ی سوراخ  ی آلتش را وارد بیضه آلبان هایشان بیرون افتاد.  ها پاره شد و تخم ی دو نفر از آنزدند که بیضه 

از پسربچه شده  بها کرد و در نهایت ای یکی  از پسربچه  سیرنرضا شد.  را  در حالی که خون یکی  ها 

 خورد به من دستور داد تا برایش جلق بزنم. بعد از چند آه کوچک ارضا شد.  می

ی کوچک برهنه که مانند  ده دختربچه  . میرفت  یکارمان تمام شد به سمت اتاق ناهار خور   نکهیبعد از ا

  یی رایها پذها و شراب غذا  نیو با بهتر  می ی ما برهنه بودکردند. همه   ییرا یفرشتگان بودند، آنجا از ما پذ

   . میشد

آلبان- غذا  میز  برن  یسر  کارد  سیبه  »جناب  متوجه یگفت:  شعر شده   نال،  شهر  داخل  که    یی هاام 

 کار شماست! «  نیکه ا دگویبه من می  یزیدانم چرا چچرخد. نمی آمیز دست به دست مردم میکفر

دانم چرا در سطح شهر پخش شده  هایی از چند شاعر ناشناس بود. نمی قولها فقط نقل  ! آن »عجب -

 ها را نشان داده بودم. «است چون فقط به جناب پاپ آن
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  م، لطفایجمع شده  نجایی ما ا اما حاال که همه . ستین  یب یعج  زیکار پاپ است! خب البته چ  »پس-

 «  . دیما بخوان یها را برااز آن  تی و چند ب دیکن

 خوانم. «شما می یها را براتمام آن  اقی هستند. با اشت یخوب لسوفانیهمه ف نجایا  . »حتماً-

 

 است؛   فیرحمانه و کثکه تمام عدالتت بی  یست یابله! تو ک  یخدا یا

 ؛  یبرلذت می  یعدالتاز بی   یاست؛ آر یعدالت تو در بی  لذت

 ای که بر عرش نشسته یضی مر یا

 ی کنخورند تماشا می را می گریکدیها را که انسان  و

 کشم؛ چرا که با شرارتم عرش تو را به آتش می  ، به من نگاه کن حاال

 سؤال رفته است.   ریتو ز تی ام که الوهکرده  تی جنا آنقدر

 اند؛  تو در برابرم به زانو در آمده   امبرانیام که تمام پتقوا شده به خدا! آنقدر بی  لعنت

که    ایا، بیب  ؟ پسیبا تمام قدرتت با من مبارزه کن  یخواه کنم؟ میمی   نیتو را خشمگ  ایآ

 کشم؛  تو را به خاک می  پوز ، یخاک  نیزم نی ا  ینجا، رویمن ا

 طالب جنگم؛   من

 ؛  ی دانمی زیکه خودت را برتر از همه چ یمغرور  یخدا  یکنم ارا به جنگ دعوت می  تو

 رم؛  یگمضحکت را به سخره می عتی تو و شر ، من

 مرا هالک کن.  یگویراست می  اگر

 ن؛  ی به مقدس لعنت

 ها؛ به باکره  لعنت
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 به فرشتگان؛   لعنت

 به خدا؛  لعنت

 ؛  اینچه که تو خلق کرده آبه تمام  لعنت

 کنم. ی تو و مخلوقاتت می که آلتم را حواله  بدان

 ها؛ فاحشه

 تکاران؛  یجنا

 که خداوند خم شده است؛  دیزیعالم، برخ  شروران

 ما قرار داده؛   اریشده و مقعد مقدسش را در اخت  خم

  . دی را به مقعد پاک و مطهر خداوند فرو کن رتانیو ک دیی ایهمه به دنبال من ب پس

 فقط باسن دوست دارم؛  من

 د؛ یریتان را به سمت عرش خدا بگهای پر از گهروده 

  . دینی دربارش بر کانیصورت خدا و تمام نزد یرو و

 پرستم؛  فقط مقعد می  من

 ها؛ فاحشه

 تکاران؛  یجنا

 عالم؛    شروران

 ام نماز بخوانم.  خواهم به سمت قبله چرا که می  دیریخودتان را به سمت من بگ مقعد

 کنم؛  می  ح، لواطیمس  یسیی پسر خداوند، عمجسمه یروز صبح، جلو هر

 ؛  ایبفرست چرا که تو شکست خورده  ن یلوط را دوباره به زم قوم
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 ؛  ی ببر نی تا ما را از ب یتوان آن را ندار  گریو تو د  م ایما لواط کار شده ی همه

 پست فطرت؛   یای خدا  خودت را نشان بده  پس

 ؛ ی چه در چنته دار نمیخواهم ببمی

 ؛  ایشده  فیضع آنقدر

 ؛  ایشده  گانهیب آنقدر

 توانند تو را مسخره کنند. فاحشگان هم می  یای که حاال حتتنها شده  آنقدر

 است؛   ده یتو به اتمام رس   دوران

 ؛  ایمرده  گرید  تو

 تو مرده است؛   عتیشر

 مرده است؛  غمبرتیپ

 کند؟ می  تیاز تو حما  یکس چه

 سا؟ یکل

 م؛  ایرا که گرفته آن

 مساجد؟ 

 ؛ ندشده ا رانیها هم که وآن

 اند. شده   لیدوستدارانت به دشمنانت تبد  ؟ تمامیرا دار  یچه کس پس

 اند؛  ده یها، همه و همه بر ضد تو شورها، راهبه ها، پاپی شان، روحانیکش

 ؛  ایشده  تنها

 اند. کرده  انیتو طغ هیهم عل غمبرانیپ  یحت
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 ؛ یکنشدن منع می  ده ییو گا  دنییرا از گا ما

 تمام عرش تو پر شده است از فاعل و مفعول؛    یول

 کند؛ دخترانش را می  لوط

 کند؛ را می  ایالقدس زکر روح

 ؛  ید یخواب میبا مر خودت

 است.  ده ییتو را هنگام رجعت در عرش گا   یسیحتماً پسرت ع و

 [ به تو عشق میورزم؛  طان ی]ش  فری لوس یا

 ؛  یستادیکه در مقابل خدا ا  تو

 سم؛  یابد مقعد تو را بل یبرا بگذار

 تو؛   یفدا جانم

   . میبکش نیی تا با هم خدا را از عرش پا ایب

 

سر میز غذا دوباره شروع    . می ما مثل خوک مست شده بودی  ر، همه ینظشعر بی  نی بعد از تمام شدن ا

گفت، مدفوع مرا  که کفر می یسپس در حال  . نمیها برغذا  یمرا مجبور کرد رو یآلبان . میکرد یاشیبه ع

 خورد. 

ظرف استفراغ کنند.   کیاز فاعالن را مجبور کرد که داخل    یکیها و  از پسربچه  یک یا،  یالمپ  سیبرن

برا  . دیها را مخلوط کرد و سر کشسپس استفراغ آن  ها از پسربچه   یک یزدم و  جلق می   ی آلبان  یمن 

برن کل می   ده ییگا  سیتوسط  دادن  انجام  از  بعد  کث  یشد.  مردانیکار  از شدت   ف،  و  ارضا شدند  خدا 

  . دندیمبل خواب یرو  یخستگ
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ا  . می د یرا پوش  مانیهالباس  ما ول  نکهیبا وجود  را    یمست بودم  بود. فرصت  حواسم همچنان جمع 

المپ  موندیکنم. به ر   یتا باز هم دزد  دمیمناسب د  ال  ا یگفتم تا حواس  دوباره به    زیرا پرت کند؛ من و 

 ره ی ل  ونیحدود سه میل  جموعاهرچه داخل آن بود برداشتم. م  نباری و ا    میسمت آن صندوق کوچک رفت

همه    نی ا  نکهی از ا  یگانیاسبر  . می ی مردان خدا دزدکه صد و پنجاه هزار فرانک ارزش داشت، از خانه 

 ام را زد. در خانه  ایبودم خوشحال شد اما چند روز بعد، المپ ده یپول دزد 

»نزد - گفت:  من  به  میل  ک یاو  خانه  ره یل   ونیسه  از  کاردپول  ا  ده یدزد  نالیی  است.  پول    نی شده 

از خدمتکاران شما ممکن    یک یکند  گمان می   یاش بود. البته او به شما شک ندارد ول خواهرزاده   هیزیجه

 ؟ « یداناز موضوع می  یزیچ ایکرده باشد. آ یاست دزد 

  یی قبلرا بدون نقشه   یچکاریکه من ه   دیدانمی  د، مطمئناًایکرده   دایکه از من پ  یتوجه به شناخت   با

های او از  از خواهرزاده   گرید   یکیبودم که    ده یبروم، فهم  یآلبان  یالی به و  نکهیدهم. قبل از اانجام نمی

  لت یدختر با فض  یول  ندخواسته او را اغوا ک می  یرسد که جناب آلبانآنجا فرار کرده است. به نظر می 

فرصت استفاده کردم و گفتم که ممکن   نیی مرد خدا فرار کرده است. من از ااو نشده و از خانه  میتسل

های خونخوار  ی سگ و بعد از چند ساعت همه  دی رس   یخبر فوراً به آلبان   نی کار او باشد. ا   یاست دزد

بدبخت چند روز بعد به گوشم   دختر  یریکنند. خبر دستگ  دایرا پ  دختر  نیشدند تا ا  ج یدولت پاپ بس

اند. به رم بازگشته  ی شهر پناه برده، او را گرفتههای حومهاز صومعه   یکیبه    نکهیبه محض ا  ییگو  . دیرس

خواستند بدانند که با پول چه کرده است.  چال انداختند چون می  اه یچند روز او را به س  یشد و برا

  ل ی تحو   یدالل از ناپول  کیها را به  دهند که او پول   ادتند شاهد جمع کرد تا در دادگاه شهچ  یگانیاسبر 

هفته حکم مرگ او اجرا شد. سر او در میدان   کیرفت و بعد از    شیپ  یبه خوب  زیداده است.... همه چ

او قطع شد،   یزمان   . می اعدام لذت برد  یاز تماشا   ی گانیشد و من و اسبر  ده یسان آنجلو بر  که گردن 

آب از واژنم    تری ل  کیی  ارضا شدم که اندازه   ادیآنقدر با فشار ز  نزد و ممن جلق می  یبرا  یگانیاسبر 

 آمد.  رونیب

که   نی ! ببیحق تعال   یگفتم: »ا سبد افتاد، با خودم می  کی آمد و سر او داخل    نیی که تبر پا  یزمان-

از خانه   فتادنیبه گناه ن  یبرا   چاره یدختر ب  نیروند. امی  نیاز ب  یگریپس از د  یک یتو    روانیچگونه پ
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نحو ارضا    نیبه بهتر  دیبا   نجایکردم ا  یی او دزدمن که از خانه  یبرند؛ ول فرار کرده و حاال سرش را می

و بهتر است    یهست  تکارانیجنا  یرسد که تو خداانگیز است! به نظر می شوم. چقدر عدالت تو شگفت 

 ! « ینازل کن  نیها دآن یکه برا

ا   بعد برایجر  نیاز  آنور   ریداشتم. ذهنم درگ  اقیاشت   لویدوشس گر  دنید  ی انات،  بود.    لو یگر  ن یاو 

شصت ساله که از او متنفر بود، ازدواج    ینداشت؛ در طول هجده ماه گذشته با مرد  شتریسال ب  ستیب

با شوهرش نخواب  نی کرد. در طول ا ا  ده یمدت  از  او مالقات کرده بودم. حا  نی بود. من قبل  با    ال دوبار 

 له کنم.   میپا ری را ز  لتشیو فض  نمی بار سوم او را بب یخواستم برا می

  نکه یا  یی او رساندم، شانس با من همراه بود چرا که در خانه تنها بود. برا که خودم را به خانه  یزمان

و   دیهای سفنه یباز بود و س  نهیبودم س  ده یکه پوش  یلباس  کرده بودم.   شیاو را اغوا کنم، صورتم را آرا

از دستانش   یک ی  تدر نهای  . مکردبه او نگاه می  یادیی زآورد. با عشوه را از پا در می  ینرمم هر زن و مرد

پس مطمئناً    باشد،   عادل  او  اگر  و  باشد   داشته  وجود  یی زن جذاب، اگر خدا   ی زدم: »ا  ادیرا گرفتم و فر 

 از شما وجود ندارد. « باتریز  راید، زیزن جهان هست نیشما شادتر 

 را ندارم. «   دیو تمج   فیهمه تعر نیارزش ا ؟ منی گویمی  »چه-

 کنند. «می یرا قربان یزی شما چ ییبای ز یبرا انیمطمئن باش که خود خدا  . ستین نیچن ری»خ-

  . دمیاو را گرفتم و بوس گریسپس دست د و

 ؟ « ی کنمی  فیاز من تعر  نقدری سرخ شده بود گفت: »چرا ا  شیهاکه گونه  نیآنور -

 ام. «عاشق تو شده  »چون-

 بشود؟ «  گریزن د کی تواند عاشق زن می  کی...اما...اما مگر ؟ ی سرخ شد: »چ شتریب-

عاشق تو بشوم؟ زنان   دیچرا من نبا . یکنکه همه را عاشق خودت می ییبا یکه نه! تو آنقدر ز »چرا-

با مردان دور از رابطه  ا  کنندمی   یعاقل  را    یدانروابط پر خطر است...آه نمی   نیچرا که  تو  که چقدر 

 عاشق تو باشم؟ ...چرا؟ «   دیبنامم؛ چرا نبا نی تو را آنور  دیدوست دارم؛ من با
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 ؟ « ایشده  وانهی؟ د یگوی دوشس پاسخ داد: »چه می-

 « ای. فرشته  کی من مثل  یکه او را در آغوشم در گرفتم، با حرارت جواب دادم: »تو برا  یحال  در-

 زبانم را وارد دهانش کردم.   و

زبانش را به حرکت در آورد تا وارد دهان من کند. به    ه ینکرد و بعد از چند ثان  یمقاومت   چ یه   نی آنور

رو  یآرام از  را  به س  دادمشکمش حرکت    یدستم  را کنار زدم و س  شیهانه یتا  لباسش  ی نهیبرسم. 

  ی ی هر کار به من نشان داد که آماده   دیکه کش  ینکرد و آه کوچک  یمقاومت  چ ی شد. ه  ان یاش نمای صورت 

 را از هم باز کرد...   شیهازدم. به عقب خم شد و خودش پا   س یزبانم ل  اش را بانه ینوک س  یاست! به آرام

 «  . میهر دو زن هست ؟ مایکن...میگفت: »چه می  یشهوان ییصدا با-

  ن یساکت باش تا بهتر  . یآر  دگویبدنت می   ینه ول  دگوی»ششششش...ساکت باش. زبانت می  :گفتم-

 «  . یلذت عمرت را بچش

داشت!   یدیچه واژن سف   دیدانبه من چشمک زد. نمی   شیبایرا از هم باز کردم و واژن ز   شیهاران 

در دسترس    سشیتور یی واژن او را کنار زدم تا کلبود. با دستم لبه  یهای واژنش صورتو لبه   سیتور یکل

او را    سیتور یکه کل  ی! در حالسشیتور یکل  یزبانم را گذاشتم رو  عیسر  یسپس با حرکت  . ردیقرار بگ

نشان   شیهابرد. ناله خورد. معلوم بود که لذت میتکان می  . دمیمالرا می   شیهانه یدست س  دم، بایمکمی

 مبارزه شکست خورده است.   نیدر ا  لتیداد که فض

در ذهن داشتم.   یگری ی دمن نقشه  یرا بمالم. ول  شنازک به من گفت که با انگشتم واژن  ییصدا  با

  د یبلند کش  یهآها را وارد مقعدش کردم.  ، آنیحرکت ناگهان  کیکردم و در    سیدو تا از انگشتانم را خ

  و را وارد واژنش کرد. حرکات همزمان هر دو دستم ا  گرمیداشت. انگشتان دست د  تیکه نشان از رضا

  . دیاز آبش به صورتم پاش یرا به خلسه برد. ارضا شد و کم

ی محبوب من،  ن گفت: »آه فرشته من، فرشته کرد به م که چشمانش را باز می  یکبوتر در حال   آن-

 توانم جبران کنم؟ « پرستم. چگونه میتو را می 
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  ی « و لباسم را در آوردم. دستش را گرفتم و گذاشتم رو  . ی: »هر طور که دوست دار دادمجواب    من-

 وجود دارد؟ «  یگریمن جلق بزن. به جز جلق زدن چه کار د  یواژنم. »برا 

چکار    دیدانست که بابود: درست نمی   یو پا چلفت  با، دستیی زنان زمانند همه  نیحال آنور  نیبا ا

که او ممکن است با   دمی رس  جهینت  نیبه ا  یکردم. بعد از مدتمی   ییاو را راهنما   دیبا  نیهم  یکند برا

دم!  هم ارضا ش  سرتر بود: سه بار پشت  زبانش بهتر از انگشتانش کار کند. عملکرد او با زبانش قابل قبول 

  د یدانه نمیرا در آوردم.... آ  شیهای لباس همه   نی هم  ی برا  نم یخواستم او را کامالً برهنه بب .... حاال می

بودم...با دستانم باسن او را باز کردم و زبانم را وارد    ده یند   ییبایز   نی به ا  یداشت! هرگز باسن  یچه بدن

  ک یکه چقدر دوست داشتم    دیداندم. نمی زس میی مقعد او را ل  قهیده دق  یسوراخ مقعد او کردم. برا 

من   یهم رو  دم؛ اویمبل دراز کش  یرو  نینبود. بعد از ا  یزیچ  نیآنجا چن  یبه مقعد او فرو کنم ول  لدوید

ی من سه مرتبه   . میبزن  س یرا ل  گریکد یواژن    میتوانستهر دو می   نگونهیو ا   د یبه صورت برعکس خواب

تا دوباره با    میکارمان تمام شد، به هم قول داد   نکهی بعد از ا  . دارضا شدم. او هم چهار بار ارضا ش  گرید

  . میهم مالقات کن

رفته    نی آنور  دنیبا من تماس گرفت. او متوجه شده بود که من به د  ایواقعه، المپ  نی روز بعد از ا  دو

 کرد.  می  یبودم. حسود

کنم بتواند مثل خنگ است. گمان نمی   یتوان منکر آن شد. ولجذاب است، نمی   نیگفت: »آنور   او-

است. اگر    نیزبیچرا که شوهر او واقعاً ت   یحواست را جمع کن  دیبا  نیمن به تو لذت بدهد. عالوه بر ا

 گرفت. «  دیقرار خواه یبفهمد در معرض خطر بزرگ 

خودم را با او سرگرم کنم. بعد از   یتا کم  هفته به من فرصت بده   ز، دویگفتم: »دوست عز  ایبه المپ -

 آن با تو صحبت خواهم کرد. «

  م یموضوع صحبت نخواه   نیدر مورد ا   گریدر آغوش گرفت و گفت: »پس د  یمرا به گرم  پرنسس-

 است. «  یمن کاف یبرا یای که گفتجلمه  نیکرد. هم
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ها رفتار کردم متعجب مثل فاحشه  نکهیآن روز از ا   . میموضوع را عوض کن   دیداد: »اما بگذار  ادامه

 ؟ « ینشد

ی تمام  فاحشه   کی کرده بودم، انتظار داشتم که مثل    دایکه از ذهن تو پ   یگفتم: »ابداً. با شناخت   من-

 «  . یرفتار کن اریع

ها را آن   نکهیا  یکنند و براحکومت می  کانیدر وات  نالیخودم را دارم. آن دو کارد  لیهم دال  »من-

دهند و بهتر است  می  یپول خوب  . دیها رفتار کنممکن مثل فاحشه  یتا جا  دیبا  دیبه خودتان جذب کن

دارم.   یسؤال از تو    تیخودم نگه دارم. ژول  کیکشور دارند، نزد  نیکه در ا  یادیها را به خاطر نفوذ زآن

را    کنم؛ توراز تو را فاش نمی   نه؟ نترس، من  ، یکرد  یدزد  یاز آلبان  تو  ، یخواهم با من صادق باشمی

  ن ی خودم چند میتوانم بگو می   یبدانم. حت   شتریمورد ب  نی در ا  ی عالقه دارم تا کم  یول   کنمسرزنش نمی 

 کند. « سیتواند واژن مرا خ می  یحت-واقعاً لذتبخش است  یام. دزدکرده  یها دزدبار از آن

که داشت، به نظرم   یخواه یانجام داده بودم و با توجه به ذهن آزاد  ایبا المپ  یادیهای زآن زمان کار  تا

  ی دزدی  هیگرفتم قض  می تصم  نیهم  یبه او اعتماد کنم. برا  تکاری همکار جنا  کی توانستم به عنوان  می

  . میاو بگو  یرا برا

درست که    می بگو  دیبا  . یاست که مرا بهتر بشناس   نیاز اهداف من ا   یکیمن،    زی گفتم: »عز  ایالمپ  به-

  ده یبر  نکاریبه خاطر ا  گناه یب  کیکردم تا سر    ین، کاریکردم. عالوه بر ا  یدزد  یمن از آلبان  . دیحدس زد

 شود. « 

انجام دادم.... اما   ن یبه ا  هیشب  یمن هم کار  شی سال پ   کیکند.  می   ی کلمات تو مرا شهوت  نیا   »آه -

های خود  ی از مهمان  یکی ام تا به شما اطالع دهم که جناب پاپ شما را به  آمده   نجای...من به امیبگذر

تکرار   . میکن های وحشتناک او شرکت ط یخواهد که در افراط و تفردعوت کرده است. مرد خدا از ما می 

  یی و تشنه به خون است. جا  نیدانگیزی فاسد، بیتا حد شگفت   ح یمس  بینا   رایکنم، وحشتناک؛ ز می

پول و    ونیها میلون یتوان میلدولت است. از آنجا می  یخزانه دار   کیشود، نزدبرگزار می  یکه مهمان

ها آن   دنیت، دزدی ولدر آنجا را باز کرد. به من اعتماد کن ژ  دیدانم که چگونه بامن می  . دیجواهر دزد 
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کار به من    نی در ا  . میاو را لو بده  م یتوانند که می داکند چون مینمی   یجناب پاپ کار  . ستین  یکار سخت

 ؟ « یکنکمک می 

 کنم. «»معلومه که کمک می -

 توانم به تو اعتماد کنم؟ « »می -

 «  . یمن حساب کن یرو یتوانمی شهیدر کار است هم تی جرم و جنا یپا ی»وقت -

 باره بفهمد. « نیدر ا  یزیچ دی هرگز نبا  لویت، گری »ژول-

 «  . میگونمی  یز یباش که چ »مطمئن-

از دزد  یدان گفت: »آه نمی  ایالمپ- با پولمی  یبرم. هر وقت دزدلذت می  یکه چقدر   ا یها و  کنم، 

 د؟ « یکنمی  یکار نیزنم. شما هم چنام، داخل اتاقم جلق می ده یکه دزد یجواهرات 

بس  »اغلب- من  پول   یار یمواقع.  با  حمام  وان  داخل  اوقات  طر از  از  که  دست    تی جنا  قیهایی  به 

 زنم. «ام جلق می آورده 

 شهیبا تو در میان بگذارم. پدر من هنوز زنده است. او هم  دیهست که با  یگریموضوع د  تی لو »ژ-

کار    نی من از ا  ی دهد ولمی  ه یبه من هد؛کندبه من محبت می   شهینسبت به من مهربان بوده است. هم 

فکر    نی است که به ا  یچند روز  . دیآحس خوشم نمی   نیکنم به او بدهکارم و من از ا متنفرم. حس می

دانم  شود. می از من دور می   ندیاحساسات ناخوشا   ن ی ی ااو را بکشم. اگر او را بکشم همه   د یکنم که بامی

کشتن پدر جرم    ایه کنم. آشما استفاد  اتیخواهم از تجربمی  . دیکنمخالفت نمی   یکار  نیکه شما با چن

 ست؟ « ین

که    میریرا بگ  یاست که جان کس  نی ا  ایدر تمام دن  تیجنا   نی ترین و بهتروجه. وحشتناک   چ یه  »به-

ترین شکل ممکن از شر  به خشن   دیو با   میبه پدر و مادر خود ندار   ینیدِ  چ یداده است. ما ه  یبه ما زندگ

 «  . میها خالص شو آن
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 ست؟ آهیباره چ  نیدر ا  نیزدم به من گفت: »نظر داو جلق می   یکه برا  یسمت او رفتم و در حال   به-

پدرکُمی سر  بر  چه  بدانم  می خواهم  امی   . دیآشان  از  چقدر  خدا  بدانم  می   نی خواهم  بدش   . دیآکار 

بار    هزارانروزانه    نکاریکنند. آه دوست دارم بعد از ا چکار می   یفرادا  نیخواهم بدانم در جهنم با چنمی

 ام کنند. « در جهنم قطعه قطعه 

بزرگ    یو هم به خدا   یهم پدرت را بکش   نکاری با ا  یخواهصفت. پس می   طانیش  یزدم: »ا  ادیفر-

کنند. خداوند  تو اعمال می   یها را روشکنجه  نی بدتر  نکاریا   یباش که در جهنم برا   ؟ مطمئنیکن   نیتوه 

با  یاز پدرکش تو  با هم مخلوط کنی شرارتهمه   دیمتنفر است....  را   ، یبه خدا، پدرکش  نیتوه  . یها 

 ...« یقبل از مرگ با او بخواب دیبا یبا محارم...آر یزنا ، ییخودارضا 

خواست دختر و مادرش را که می  یارضا شد که مانند آن خانم فلورانس  د یلحظه آنقدر شد  نیا  در

 شد.   هوشیبکشد، ب

 از آنکه به هوش آمد، چند نوع سم به او دادم.  بعد

 کشد؟ «می  یادیزجر ز  یها قربانسم  نی »با ا :گفت-

 «  . یکن یباز یکم یدهد با قربانهستند. اجازه می می مال هان ی»نه، ا-

 کنم؟ «  ی»باز-

کردم و گفتم که    فیاو تعر  ی و سنت فوند افتادم. ماجرا را برا  لیرسو ینو   تی جنا   ادیدر آن لحظه به    و

ها را از من گرفت و روز بعد دوباره با من مالقات کرد. پدرش را کشته سم  . ی کن   یبا او باز  دیچگونه با

 بود. 

 ؟ « ی کن که چه کرد فی؟ تعر ی بود یاو گفتم: »راض به-

او را رو   یارضا نشده بودم. زمان  دیشد   نقدریا  چگاه یکه ه  م یبگو  دی»با- تخت    یکه سم را خورد، 

کرد.   ی کردم تا مرا بکند. آبش را داخل واژنم خال  گذاشتم. کامالً به هوش بود. آلتش را خوردم. مجبورش

 با زدم. سپس  سیمن اشک او را ل یانجام دهم ول ی های بدکار نی کرد. دوست نداشت با او چنمی  هیگر
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 . دمیساعت با آن جلق زدم. سه بار ارضا شدم. آبم را به صورتش پاش  مین  یو برا   دمیچاقو آلت او را بر

که    یدانرا کندم. آه نمی   شیهاضه یب  . دمیرا بر   شی را در آوردم. انگشتان دست و پا   شیهااز چشم   ی کی

و دو بار    زدمبا قلبش جلق    . دمیکش  رونیاش را شکافتم و قلبش را بنه یچقدر لذت داشت. با چاقو س

ارض از اپشت سر هم  او را خام خام خوردم. نمی   نی ا شدم. بعد  لذت   یدانقلب  داشت. بالفاصله   یچه 

 کنم. «  یباز یام، با تو کمی خواستم تا هنوز شهوتجسد او را خاک کردم و به سمت تو آمدم. می

بار پشت سر هم ارضا   نی چند  . میهم جلق زد  ی دو ساعت برا  ی خدمتکارانم را صدا زدم و برا  سپس

   . میشد

  . میای در کورسو برو هرزه از من خواست تا به خانه  نیم، ایی ما ارضا شدهمه   نکهی درست بعد از ا

زن مسن    کیم،  ی دیکه به آنجا رس  یزمان  . میشرکت کن  یرعاد یکامالً غ  یمهمان  کیکه قرار بود در    ییجا

 به ما سالم کرد.  

 داشت؟ «  م ی خواه یادیان ز»امشب مهمان :دیاز او پرس ایالمپ-

 شود. « شلوغ می  یلیخ نجای ا کشنبهیهای روز  . اریداد: »بس پاسخ -

ها آن   یقرار گرفته بود که از رو  یی کم ارتفاع طور اتاق کوچک جذاب بردند. چند کاناپه  کیرا به    ما

 چهار فاحشه نشسته بودند.  ایسه  یداخل اتاق کنار . مینی را بب یداخل اتاق کنار میتوانستمی

 م؟ « یچه خبر است؟ قرار است چکار کن نجایتعجب گفتم: »ا  با-

به    یو مردم عاد  شان، ماموران یکش  . میبمان  نجای هشت ساعت ا   ایگفت: »ما قرار است هفت    ایالمپ-

ها یام. مشتررا داده   زیکنند. من پول همه چ ها سرگرم میفاحشه   نیو خودشان را با ا  ندیآمی   نجایا

 « . می ی شهوتناک لذت ببر و از منظره   مینی بنش نجایا دیبدهند. ما با یپول  ستیقرار ن

ها رفتار  فاحشه ن یچگونه با ا هیبق نکه یا  دنیاست. د دیجد  یسرگرم کی  نی»چقدر خوب! ا  :گفتم-

 کنند واقعاً جذاب است. «می

 شوند. « می ده ییگا هام، آنیشو که ما ارضا می یزمان . قاًی گفت: »دق ایالمپ-
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آنقدر    ی کرد ول  یها بازبا فاحشه   ی سال داشت. کم  ست یی جوان وارد شد. حدوداً بپسر طلبه   کی

به صدا در    یزنگ  ایالمپ   ن یهم  یبرا  . میطعم آن را بچش  میخواست ما می   یداشت که هر دو  یآلت بزرگ 

 لتکردند. من بالفاصله آ  تیها که از قبل هماهنگ بودند، طلبه را به سمت اتاق ما هداآورد و فاحشه

او را هم به اتاق ما آورد. سپس هر    ایوارد اتاق شد و المپ  یگریاو را در دست گرفتم. مرد د  یسانت  30

سه ها  رفتند. داخل اتاق فاحشه   رونیکه ارضا شدند از اتاق ب   یزمان  . میشد  ده ییها گاما توسط آن   یدو

از    نبار یما شدند. ا   تاق ها وارد ازنگ را به صدا در آورد دو نفر از آن   ایوارد شده بودند. المپ   دیمرد جد

  190متوجه شدم حدود    نکهی تا ا  می صورت ادامه داد  نیرفتند. به هم  رونیمقعد کردند. ارضا شدند و ب

 ن یبا ا چگاهیآنجا از اسپرم پر شده بود. واقعاً خسته شدم. ه نیاند. زماند و مرا کرده ارد اتاق شده نفر و

 بودم.  ده یتعداد مرد نخواب

من، واقعاً دردناک است.    یگفتم: »خدا  ایکرد با ناله به المپاز مردان مرا از مقعد می   یکیکه    یدرحال -

 ؟ « یکنرا می نکاریچندبار در ماه ا

 ام. «کار عادت کرده  نی به ا گریهشت بار در ماه. من د ایاعتراف کرد: »هفت  ایالمپ-

ی مرا به خانه   ای( المپ دندیینفر مرا از جلو و عقب گا   250کارمان تمام شد )و آن روز    نکهیاز ا   بعد

   . میرفت  یخوردن شام به اتاق ناهارخور یم، برا یساعت حمام کرد دو  نکهی خودش برد و بعد از ا

 ؟ « یگفت: »چندبار ارضا شد ایالمپ-

 بار. « ستیب یفکر کنم باال یدانم حسابش از دستم در رفت ول»نمی -

روز کامل آنجام   کیوگرنه من معموالً    میآمد  رونیبار اولت بود، امروز زود از آنجا ب  نکهیخاطر ا  »به-

 کنم. «نفر سکس می  500از  شیمانم و با بمی

به نظر من  یول . یای هستبودم. واقعاً در کارت حرفه ده یتو ند یرا به فاحشگ یبه حال کس »آه، تا-

  ف یهای کثی آن کارتو را با همه  یکن  یرو یاگر از من پ  ای. است که تجربه نکرده   یادیهای زهنوز کار 

ها د مانند خوک یها باگفت که: ما انسانمشهور درست می   یکنم که ال مترکنم و به تو اثبات میآشنا می 

  یات یجنا   . میفساد به دنبال لذت بگرد  یدر درجات نهای  دیها باو مانند آن   م یغوطه ور شو   یفیدر کث
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در    یقت دوست داشتبندم هرگز به ذهن شما خطور نکرده است. هر وتوان انجام داد که شرط می می

 ها با تو صحبت خواهم کرد. « مورد آن 

  ق ی من قبالً با جناب پاپ رف  . بندمیپا   یخواه یپاسخ داد: »من مدت هاست که به اصول آزاد  ایالمپ-

رابطه البته هنوز هم  دار  ی خوب  اریی بسبودم،  به خاطر حما   میبا هم  پ  ت یاو من مصون   ت یو    دا یکامل 

من    یاطعم خودش را بر   زیچ  زم، همهیدهم. اما عزکه بخواهم انجام می   یکشور هر کار  نیام. در اکرده 

 د یکشتن پدرم، ام  یعنی کردم،  راًیکه اخ  یشود. اما کارارضا می  یبه سخت  گریاز دست داده است. د

 «  . اموزمیباز تو  هان یاز ا شتریب دیرسم. به نظرم بابه اوج لذت می  تیواقعاً با جنا . دیای در من دمتازه 
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سوق داد.    گریرا سرانجام به آغوش همد   م، مای هایی که با هم داشتدختر و صحبت   نی های اشرارت 

خدمتکارانش را احضار    ایالمپ  . میریکمک بگ  گریاز چند نفر د  میکه مجبور شد  میداشت   اقیاما آنقدر اشت

  ی ط  . می کرد  شکشیپ  انیجوان را هم به خدا   یقربان  کی و    میچند ساعت با هم سرگرم شد  یکرد. برا

به من اعتراف کرد که عالوه بر همسر اولش، دخترش را    ایم، المپیکه آن روز با هم داشت   ییگفت و گو

ی او را از کاسه   تکرده و در نهای  یزندان  اهچالیگفت او را به مدت شش ماه داخل سهم کشته است. می

شد. بعد   کشتهشکل  نی به هم میکرد یکه آن شب قربان یخترد . ردیکرده تا بم زانیوآ به سقف  سرش

  . می از هم جدا شد یاز چند ساعت خوشگذران 

را فراموش کنم. بعد از چند روز    ن یشد که آنور باعث نمی   نیا   ی لذتبخش بود ول  ا یبودن با المپ  اگرچه

را به آغوش    گریکد ی  قهی از من استقبال کرد و بعد از چند دق  یرفتم. او به گرم  نیآنور   دنیدوباره به د

من کرده   میتسل   رابا تمام وجود خودش   بایموجود ز  نیا  . می چند ساعت از هم لذت برد یو برا  میگرفت

 بود.  ایتر از المپ کل یو خوش ه ترتر، جوان باتر، شادابی بود.... او هزاران بار ز

  ی اش یدر ع  یادیز   ییتوانا   نی باز هم آنور  یول  میاستفاده کرد  یگرید   لیو وسا  لدویآنروز از د  نکهیبا ا

که به   یحال زمان  نیبا ا  . رم یدهد، نتوانستم از او بگبه من می   ایرا که المپ   یششم لذت  کی  ینداشت. حت

 من گفت.   یبرا  یجالب  د، سخنانیاوج رس

فاسد    یکه زن  ی سالوات  زیازدواج کردم، مارک  --با دوک  ی در شانزده سالگ  نکهیاو گفت: »بعد از ا -

خودش را پشت    فیکرد تا رفتار کثمی   یسع  شهیشد. او هم  قیبود و دو برابر من سن داشت، با من رف

بی بی   یتقوا پنهان کند. سالوات با  یظاهر ز  نیدخدا،  بود؛  آزاده  بود و سع  ییبای و    ی او مثل فرشتگان 

کرده را اغوا کند،  بود که دختران تازه ازدواج   نی های او ایی دایاز ش   یکید.  لذت ببر  یزی کرد از هر چمی

خود  ی  اکارانه یداشت و با ظاهر ر   ییمند شد. او قبالً با مادر من آشنااحمق به من عالقه   نیا   ن یبنابرا

  ی توانست مرا اغوا کند تا برا  ییالی های واز خانه  یک یروز در    کی  تتوانست با من دوست شود. در نهای

خودش    یمردانگ  گرید  --در آنجا حضور داشتند. البته شوهر من دوک  زیشوهران ما ن  . میهم جلق بزن

اگرچه آزاده بود    یثروتم با من ازدواج کرده است. شوهر سالوات   یرسد برا را از دست داده و به نظر می

کار ناپسند انجام    م، چندی که تنها شد  یزمان  یاتالو به اتاقش رفت تا بخوابد. من و س  ی بعد از مدت  ی ول



365 
 

  م یتوانکه می  ییتا جا  دیگفت که ما باگفت. می  یخواهیمن از اصول آزاد یبرا یاو کم نی بعد از ا . میداد

  . میرا تجربه کن   یروابط متعدد

نفر    ب یترت  یمهمان  کیمن گفت که    م، بهیکه به رم برگشت  یروز بعد زمان  »سه داده است. چهار 

  ز ی قرار بود او همه چ  . ونددی ی قابل اعتماد هم به ما بپزن شصت ساله   ک یکرد تا    شنهادیپ  ی ول  م یشدمی

 « ست؟  یباره چ نی که نظر تو در ا  دیما آماده کند. از من پرس یرا برا

گر »ژول  لویمادام  داد:  نمی ی ادامه  او  توانت،  در  که  چرا  شدم  وسوسه  من  که  کرد  جوان انکار    یج 

حضور    یدر آن مهمان  یشرط که مرد   نیبه ا   میآتوانستم با شوهرم بخوابم. به او گفتم که با شما مینمی 

  ی و زمان  میتاددر آنجا حضور نخواهد داشت. ما به راه اف  ی به من قول داد که مرد  ینداشته باشد. سالوات

  . مید یرس  نکه ینگفتم تا ا   ی زیحال چ  ن یاحساس خطر کردم. با ا  یم، کم یاز شهر دور شد  یل یخ  دمیکه د

ا تغ   یسالوات   میدیبه آنجا رس  نکهیبه محض  ناگهان مثل پست   رییکامالً  او  ها ترین فاحشه کرد. رفتار 

 «شد. 

 ؟ « ای»آماده  :دیکه آنجا را آمده کرده بود پرس یرزن یاز پ او

 اتاق آماده هستند. «  نیداخل ا  با یچهار زن ز  دیهمانطور که گفت . یگفت: »آر رزنیپ

 ؟ «ایمن چه آماده کرده  یگفت: »و برا یسالوات 

 توانند آلتشان را شق نگه دارند. « خوب که تا فردا صبح هم می  یسیگفت: »دو نگهبان سوئ رزنیپ

آزاد است که    ی ول  وستیپفاحشه« و منظورش من بودم. »بهتر بود به من می   ن یگفت: »ا   یسالوات 

سالوات  که  یهرکار  » دهد.  انجام  دارد  بب  یدوست  بگو  »حاال  داد:  خواهرانیادامه  ا  نم،  هنوز    نجا یما 

 هستند؟ « 

 « . ریها آمده. الماز آن  یک یپاسخ داد: »فقط  رزنیپ

کنند و از آن پس  استفاده می  یاسم جعل  ت، ازی ماندن هو  یمخف  یبه من توضح داد که برا  نی از ا  بعد

 گرفته شد که نام من رز باشد.  میتصم 
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 ست؟ « یک ری»الم :گفتم

 ام. « است که به عنوان مسئول انتخاب کرده  یاز چهار زن  یک ی» :گفت

 انداختم.   یخشمناک به سالوات یهنگام نگاه  نیا در

ب  او ای به من گفت: »احمق  ا   . ستیخجالت ن  ی برا  یی جا  نجایچاره،  دور هم    ی اشیع   یبرا  نجایما در 

هم که زنان را    یخوابند و کسانکه دوست دارند با مردان بخوابند، با مردان می   یکسان  . میشو جمع می 

 خوابند. « دوست دارند با زنان می 

 شناسم. « ها را نمی کردم: »اما من که آن اعتراض

اتاق    داخلانتخاب کن.    عیحاال سر  . یشوبا همه آشنا می   یبه زود  . ینگران باش  ستین  یازی»نترس، ن

ن اتاق راست    یخواه هرکدام را که می  . دیمربوط به زنان است. عجله کن  زیچپ مردان حضور دارند. 

 انتخاب کن. «

  م یتصم   تدر نهای . دمیترسمی  یناراحت بودم. واقعاً دوست داشتم با چند مرد بخوابم. ول یل یخ »من

  ی در اتاق توسط دختر جوان  هیگرفتم وارد اتاق زنان بشوم. زنگ در را به صدا در آورد و بعد از چند ثان

او    یو دو نفر از دختران برا  ده یمبل دراز کش  یکه رو  دمیرا د  ریکه وارد اتاق شدم، الم  یباز شد. زمان

صورتش قرمز شده بود و   بود.   بایهنوز هم ز  یچهل و پنج سال سن داشت ول  کیزنند. او نزدجلق می

های شه یش  دنیبه اطراف با د  یبه نظرم آمد که مست است و با نگاه  . دیچکآب دهانش از دهانش می

 «مشروب مطمئن شدم که مست است. 

در را    عیچه سر  یشدم. براداشتم ارضا می  یدر زد  یکرد: »احمق، وقتآهسته غرغر می  ییاو با صدا

 ؟ « یباز کرد

 « . دیجلق بزن  شیبرا یآمده تا کم نجایاز خواهرانم به ا   یکی» پاسخ داد:  یسالوات 

»بس  پاسخ  ا  اریداد:  چ  نجای خب.  کم  زیهمه  تا  بگذار  اول  اما  است.  ب  یآماده  ببوسم.  را    نجا یا   ایاو 

 « . زمیعز
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 زد. « سیصورتم را ل   یسمت او رفتم. مرا گرفت و باز زبانش همه جا »به

منتظر من هستند. از رز خوب مراقبت کن.    هیسپارم. بقبه دوستش گفت: »من او را به تو می   یسالوات 

 « و از آنجا رفت.  . ردیبگ ادی  دیبا یادیز هایز یچ

در بسته شد چهار دختر مرا برهنه کردند. من آنچه را که آن زنان با من انجام دادند    نکهیمحض ا   »به

خودش را    یکم  ریشد. الم  ده یها به افراط کشآن  یو گستاخ  یکه آزاد  میبگو  دیدهم. فقط باشرح نمی 

ها آن  یهمه  یمن جلق زدند، مرا مجبور کردند تا برا  یهر پنج نفر برا  نکهیبا من سرگرم کرد. بعد از ا 

  ی که کار ما تمام شد، سالوات   یها، ذهن مرا فاسد کند. زمانترین کار خواست با زشت می   ریجلق بزنم. الم

که بار اول لذت بخش بود، به خودم اجازه  یی به خانه برگشتم. از آنجاعاًیو سر  مید یبرگشت. لباس پوش

از اتاق زنان به اتاق    یزود  بودم، بهشده  اغوا و فاسد    یدادم تا باز هم به آنجا بروم. من که توسط سالوات

در درونم به    لتیانجام دادم. اما عذاب وجدان مرا فرا گرفت. فض یادیآور زهای شرممردان رفتم و کار 

کنم    یزن باتقوا زندگ  کیبه آغوشش بازگشتم. عهد کرده بودم که مانند    تصدا افتاده بود و من در نهای

تو   ییبایو ز   یستگ یماندم. لطف و استعداد و شاتقوا می  اهمچنان ب  یشدمن نمی  یو اگر تو وارد زندگ

 را بشکنم. «  فمیهای ضعباعث شد که تمام سوگند 

کند، در  می   بندی پا  لتیکه شما را به تقوا و فض  یی هاگفتم: »زن جذاب، عهد و سوگند   نی من به آنور-

کند. می   هیشما را تنب  عتیطب  یزود  د، بهیها عمل کنبه آن   دیاست و اگر بخواه عتی ی طبتضاد با اراده 

  عت یی طببر خالف خواسته   دیصادقانه. اگر بخواه  یزندگ  کینه    ، ده یآفر  یفاحشگ  ی ما را برا  عتیطب

ای  خانهاگر آن فاحشه  . خت یبر سر شما فرو خواهد ر  واریاز در و د   یکه بدبخت  دیباش  د، مطمئن یعمل کن 

من واقعاً دوست دارم شما    . دیخواهم باز هم به آنجا بروهنوز وجود دارد، از شما می   دیرفتمی ن  آکه به  

 « . دیها محروم نکنلذت   نیخودتان را از ا  لیدل بی  . دیطعم لذت را بچش

آن را فروخت و رم را ترک کرد.   شیسال پ  کیکرد،  که آن خانه را اداره می   یگفت: »نه، زن  نیآنور -

 کسب لذت وجود دارد. «  یبرا یرگیهای داما راه 

 «  . دیو خوش باش د ید؟ برو یچرا معطل »پس-
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گذارد از خانه  دهم. شوهرم نمیخودم را از دست می   یآزاد  شتریو ب  شتریمن هر روز ب  »راستش-

اگر بفهمد که من و شما  یحت  . ندیمرا بب یدارد. دوست ندارد کس یادیز رتی من غ یبروم. او رو رونیب

 است شر شود. «  م، ممکنیکنبا هم مالقات می

 خالص کرد. « دیرا با  یمرد نی »چن-

 کرد؟ «  »خالص-

 . « از سر راه برداشت دیبا  یعنی »-

 « . دیترسانچه؟ شما مرا می  یعنی »-

  ی که تو دار  یبیهای عج ی داور  شیپ  نیچن  زمی عز  . رندیمهر روز می   یادیهای زمرد  . یبترس  دی»نبا-

ظلم    گرانیبه د  یبه هر نحو  دیبا  ، یسلطنت کن  نی بر زم  یخواه شود. اگر میواقعاً به ضررت تمام می 

د،  اگر الزم باش  ی؛ حت یهر نحو   ؛ بهبرداری توست، از سر راهت   تیهرچه را که مانع موفق  دیتو با   . یکن

 توانم به تو کمک کنم. «می  یاگر دوست داشته باش . یها را بکشآن دیبا

او    ی های تو بدن مرا به لرزه انداخت. من شوهرم را دوست ندارم ولکرد و گفت: »حرف  هیگر- به 

از من مراقبت می احترام می  او    رت یشود؛ غ   کی به من نزد  یگذارد که کساو نمی   رتیکند. غگذارم. 

 دارد. «دور نگه می  خواهانی اوست که مرا از دام آزاد 

او تو را از لذت    نکهیاز ا   ایاست. آ  ریزنج   رتی! غیگویکه می  ستیمزخرفات چ  نیا  ای. وز بچههن  »تو-

آه   . یلذت ببر  ایگذارد از دنو نمی  ده یاو تو را به بند کش رتی؟ غ ی هست یبردن محروم کرده است، راض

با استفاده   انمردهزاران سال است که    . یرا بشکن  زی رآمی تحق  هایر یزنج   نیبا شجاعت تمام ا  دیبا  نی آنور

 ده یهای پوس حرف   نی به ا  د یکشند. تو نبازنان را به زندان شهوات خود می   ، رتیبه نام غ   ایله یاز وس

ی  ده یهای پوس ارزش   نی ا  یرو  دی؟ بایکنمی   فیاو تعر  رتیچرا از غ  . ستیارزش ن  رتیغ  . یگوش کن

  ار یدر اخت  یبه راحت   رااند. زنان، خواهران و مادران خود  رت یغهمه بی   یقیمردان حق  . یندازیتف ب  ینید

های به جز لذت  ایدن  نیباشد که در ا   ادتی  . یها را بخورحرف   نیگول ا  دیدهند. تو نباقرار می   گرانید

در    لتیتنها فض  ای. خودت را با دست خودت به زندان انداخته   ی وجود ندارد. تو خدا یگرید  یما، خدا
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نسبت    ایفه یگوش نکن. تو وظ  یچکس یها کن و به حرف هردن است. پس خودت را ر دادن و ک  ایدن  نیا

بینی که طبیعت تمام دختر عزیزم، مگر نمی  . یکن  انتیبه او خ  یتوانکه می  ییتا جا   دیبا  . یبه او ندار 

برد؟ طبیعت فاحشگی زنان را دوست دارد. زنانی که  دختران با تقوا را یکی پس از دیگری از بین می 

کنند، مطمئن باش که با بهترین و ثروتمندترین مردان آشنا خواهند شد. طبیعت دست و  هرزگی می 

به جهان پیرامونت بنگر؛  از دستورات او پیروی کنند.    کند کهدلباز است ولی فقط به کسانی لطف می 

شوند ولی  تر می کدام یک موفق ترند؟ زنان باتقوا یا زنان هرزه؟ زنان معصوم و باحیا روز به روز بدبخت 

اند و هر فسادی را که تصور کنی ها مرد خوابیده بینی، زنان فاسد و هرزه که با ده همانطور که خودت می 

روند و  میها شوند؛ مطمئن باش که مردان ثروتمند به دنبال هرزه تر می اند، روز به روز موفق ه انجام داد

این چییزی است که ما هر روز شاهد آن هستیم. چرا یک مرد ثروتمند باید وقت خودش را با یک زن  

ه یک مرد  تواند بباحیای دست و پا چلفتی هدر بدهد؟ خودت قضاوت کن که کدام یک از این زنان می

بگذار به   یولثروتمند لذت بیشتری بدهد؟ پس واضح است که مردان طالب زنان فاسد و هرزه هستند.  

البته    . یثروت او را به ارث ببر  یترس  چ یبدون ه  یتوان می   نگونهیا  . یبچه دار شو   دیبکنم. با  ایه یتو توص

در   دیبا   نیبعد از ا   . یبخواب  ابانیان خ از رهگذر  یک ی با    یتوانحاال می  نیاز او باشد. هم  دیحتماً بچه نبا

ترین و انه یکه مرد، من و تو خودمان را در گودال لجن وحش یو وقت  یزیهای او سم بری دن یاز نوش یکی

 « . میکنها غرق می لذت   نیزتر ینفرت انگ

بود که تا    یاو تنها زن  دیکند. شاهای من مقاومت می زن در برابر آموزه   نی به من ثابت شد که ذهن ا

گرفتم    مینتوانستم او را تحمل کنم و تصم   گریکه د  دیای رسام فاسد کنم. باالخره لحظهبه حال نتوانسته

 کارش را تمام کنم. 

 فتم. ر ایبه مالقات المپ نیهم  یببرم برا نی او را از ب دیچگونه با نمیخواستم بب می

 «  . یکردم تو عاشقش هستگفت: »فکر می هیبا کنا ایالمپ-

برا  ؟ منیگوی می   »چه- برامن بی   یو عشق؟ عشق  اما    یسرگرم  کیمن    ی معناست. او فقط  بود. 

هرچه    دیدختر باتقواست که با  کیبکشانم، موفق نشدم. او   تی تالش کردم تا او را به سمت جناهرچه  

 « برود.  نی از ب عتریسر
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 کنم. «کامالً درک می  »من-

 «  . ردیبا او بم  زیخواهم شوهرش ن»می -

 هرزه! «  ی»ا-

 کشته شوند. «   دیها باآن  یدو  »هر-

خودمان را با    یتا کم  دیاوریمن ب  ییروستا  یالی ها را به وندارم. آن   یگفت: »من که مشکل  ایالمپ-

 « . میها سرگرم کنآن

وارد جزئی هماهنگ انجام شد. من  ما فوراً آن کننده نمیخسته  اتیهای الزم  به خانهشوم.  را  ی  ها 

   . میکشاند ایالمپ ییالی و

بود با ما به   کلیالعاده خوشگل و خوش هساله و فوق  ستیب  یکه مرد  نیجوان آنور   انیاز آشنا  یکی

نامش   . می ی او ما را مجاب کرد تا او را هم با خودمان ببرو ذهن آزاده  دیخوابآنجا آمد. او مرتباً با ما می

باعث    ن یکرد و هم  کینزد  ن یخودش را به آنور   یاو کم   . میبود و ما نقشه را با او در میان گذاشت   ی دلن

بود، با من مشورت کرد تا به    ده یترس   هیقض   نیکه از ا  نی مشکوک شود. آنور یکم  نیشد تا شوهر آنور 

شود.   شتریتالش کردم تا مشکالت او ب  د، منیانتظار داشته باش  دیتوانهمانطور که می  یاو کمک کنم. ول

 برای همین با شوهرش صحبت کردم. 

  . دایرفتار همسرتان بسته   یدانم چرا شما چشمانتان را روبه آن احمق گفتم: »جناب دوک، نمی -

 کند. «می  انتیبه شما خ دیستیکه در خانه ن یهمسر شما زمان

 انت؟ « ی؟ خی گویمی  »چه-

  نکه یبعد از ا . یرینظر بگ ریهمسرت را ز انهیاست فردا مخف د؟ بهتریشما به من اعتماد ندار . ی»آر-

 اعمالشان برسان. « یکن و به سزا  ریرا دستگ هاآن ، یمطمئن شد 

 د؟ « یکنشود. به من کمک می بزرگ، باورم نمی  ی»خدا-

 «  . دیر ینظر بگ ریفردا او را ز . دیهست  یفتمندادانم که شما مرد شراست. می ریمن خ تین . ی»آر-
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بخوابد. به او گفتم که    یرفتم. او را اغوا کردم که با دلن   نی دوک به سراغ آنور  دنیبعد از د  بالفاصله

ها گفتم  به آن  . یبه خودت برس  یبرگردد، کم  نکهیرود و بهتر است تا قبل از ا شوهرت فردا به شکار می 

   . وندمیپو من هم بعداً به شما می دیصبح زود کارتان را شروع کن

کردم تا    ی من شد. صبح روز بعد دوک را مجبوراحمق وارد تله   نیجلو رفت. آنور  یبه خوب  زیچ  همه

 همسرش نگاه کند.   انتیبا من به خ

 د؟ « یخواه باز هم مدرک می  اید؟ ینیببه او گفتم: »آقا می -

آن دو زناکار   یبه دست گرفت و خودش را رو  یچشمانش را گرفته بود، خنجر  یکه خون جلو  دوک

دوک به    یول  توانست از آنجا فرار کند  یهمسرش ضربه زد. دلن  یبار با چاقو به پهلو   ن یانداخت. چند 

ی در خانه  بزرگ  اهچالی س  کی اما همراهان من آنجا بودند. از پشت دوک را گرفتند و به    . دیدنبال او دو

   . تندانداخ ی المپیای ویال

د؟  ایمن تله گذاشته   یبزرگ، چه خبر است؟ آه برا   یزد: »خدا   ادیکه متوجه ماجرا شده بود، فر  دوک-

  در   ، یدادند...تو اغوا شد   بی ها مرا فراشتباه کردم. آن  زم ی...آه همسر عزد؟  ی ده  بیمرا فر   دیخواستمی

 « - یگناهبی  تنهای

  ی در حال  . می او انداخت  یبود که از دهان دوک خارج شد. جسد همسرش را جلو  یکلمات   نیآخر  هان یا

ای که سرش  در در لحظه   . دیاز خدمتکارانم با چاقو گردن او را بر   یکید،  ییگارا می   ایمن و المپ   ، یکه دلن

  . میی ما ارضا شدکنده شد، هر سه

خواهم تو  چرا که می  ایی من ببه من گفت: »فردا به خانه  ایم، المپیاز آنجا خارج شد  نکهیبعد از ا  -

های ه یریها و خمارستان ی ام بآشنا کنم. او به من صد هزار کرون پول داده است تا تم  هیبلندپا  یرا با مرد

 رم را آتش بزنم. « 

 ؟ « ی تیهنوز هم مشتاق جنا »پس-

  ی م یمن دوست دارم حداقل ن یای ول ها محدود کرده خودت را به خانواده  اتیتو جنا  . تی ژول ی»آر-

 از رم را بدبخت کنم. « 
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 «  . یهست والی ه کی  ا، توی»المپ-

نه- اندازه   »اوه،  همبه  مگر  تو.  بخانواده   کی حاال    ن یی  نکرد  گناه یی  بدبخت  منیرا  چن  ؟    ن یکه 

 کار تو بود. «  نی بودم. ا  ده یای نکشنقشه

 کرد.  یمهمانان خودش را به من معرف  ایبعد المپ  روز

مسن  ایالمپ- مرد  به  اشاره  »موسبا  گفت:  آتش    س یپل  سیرئ  ، یگی چ  وی تر  به  است.    کشیدنرم 

خاطر صد   نیبرند و به هممی   یادیکار سود ز   نیاز ا  شانیبود. ا  شانیا  شنهادی ها په یریو خ  هامارستان یب

  ی ان یکنت براک  شانیاشاره کرد و گفت: »ا  یگریاند. « سپس به مرد دکرده   شنهادیهزار کرون به من پ

به من    یوجود دارد. « سپس به آرام  ن شایبه درجه و سطح دانش ا  یدر کل اروپا پزشکان کم  . تندهس

از    ی کنم که اگر درخواستاز دوستان من هستند. من از شما خواهش می   هانی ا   یهر دو   تی گفت: »ژول

 « . دیشما کردند، با محبت انجام ده

 دادم: »نگران رفتار من نباش. « نانیبه او اطم-

  . دیزنان فرانسه ناهار بخور  نیاز شرورتر   یکیکرد و گفت: »قرار است با    سیپل  سیرو به رئ  ایالمپ-

های رم درس  ن یبرت ی تواند به کل لام و می ده یاست که د  یتکارانیجنا  نیاز بزرگتر  یکی   شانیدر واقع ا 

 دهد. «

همانطور که    . دییآبه حساب می  ی ام. شما کمک خوبده یرا شن   شان یا  فی گفت: »تعر  سیپل   سیرئ-

  ه یر یمتنفرم. مؤسسات خ  هیر یببرم چرا که من از مؤسسات خ  نیها را از ب هی ری خواهم خد، می یدانمی

کنند.    کمک   ریها به افراد فق ه یر یخ  میبگذار   دیدارد. ما نبا  از ین  ری کند. دولت به افراد فقمردم را تنبل می 

قوان   یکی ه  نیا   عتیطب   یاساس  نیاز  که  ن  یاضاف  زیچ  چ یاست  وجود  جهان  جا در  سر  همه    ی دارد. 

  د ی خواسته است. ما نبا  عتیباشد، حتماً طبو بدبخت می   ر یافراد فق  یای داراخودشان هستند. اگر جامعه

دور شود، به  یتاز فقر و بدبخ  یتا کم دیبدبخت کمک کن کیاگر شما به  . میرا به هم بزن عتیتعادل طب

که بدبخت    یکس  . میتر کنو بدبخت   رتریفقرا را فق  میتوان که می   ییتا جا   دیما با  . دایکرده   انتیخ  عتیطب

را داشته باشد   ن یاو شانس ا  م یبگذار  دیها نسل بعد هم بدبخت خواهد بود و ما نباشده، تا صد   ده یآفر
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 شگاه یها، مسافرخانه و آساه یریخ   یخواهم به جابرود. می  رونیب  ی ابد  یبدبخت  نی ای از الحظه   ی تا برا

در نظر   یادیی زها بودجهمارستان یب یدولت برا یآورم. از طرف به دست می ی ادیپول ز نگونهیبسازم. ا

آن زدن  آتش  با  من  و  اگرفته  نظام  نیها  بخش  وارد  را  امی  یبودجه  که  چرا  توانم  می   نگونهیکنم. 

آمیز ت ی نقشه موفق  نیگر اا  . میدار   ازین  یشتریبه پول ب  ماکنم که شهر ناآرام است و    هیدولتمداران را توج

 خواهم شد. «  لیکشور تبد نیافراد ا  نی از ثروتمندتر  یکیباشد من به 

هایی  مارستان یب  دیبرود. در واقع فقط با  ن یها از بمارستان یی بهمه   ستیگفت: »البته قرار ن  یانیبراک-

شوند کنم. مردم مجبور می می   یمن سالمت مردم را انحصار   نیبرود. بعد از ا   نی از ب  ستیکه مال من ن

  ن ی انجام بدهم ا   م خواهکه می   یکار  نی البته مهمتر  . ندیایهای من بمارستان ی درمان فقط به ب  یکه برا

  ی اد یبخش ز  یتوانم به راحت انجام دهم. من می   یهای علم شیها آزماچاره یبدبخت و ب  نی ا  یاست که رو

کنم. بهتر است  را فدا می  زیوحشتناک خودم بکنم. من در راه علم همه چ  شگاه یرا وارد آزما  نی از مراجع

البته قرار نیست  جان بکنند.    یاز گرسنگ  ابانیدر خ  نکهیتا ا  رندیدر راه علم بمهای بدبخت  خوک   نیا

کنیم  خت استفاده می های بدبدانید، ما از انسان این علم به فقرا کمک کند. همانطور که خودتان بهتر می

های فقیر  ی آن را به نفع ثروتمندان به کار بگیریم. علم نباید وقت خودش را برای انسان تا بعداً نتیجه 

نمی  آه  بدهد.  هدر  بدبخت  پزشکو  آن  از  چقدر  روستا دانی  به  که  کمک  میها  هایی  فقرا  به  و  روند 

 « فقیرنشین وجود دارد را یکی یکی از بین ببریم.   هایی که در مناطقمتنفرم. ما باید بیمارستان   کنندمی

ها ها باید همزمان آتش بگیرد. همچنین باید در آنی این ساختمان آری. همهگفت: » سیپل سیرئ-

شود. البته از آنجایی که اینکار باعث به هم ریختن    جزغالهرا ببندید تا هرکسی داخل ساختمان است،  

های ها و محلهز این فرصت استفاده کنیم و بخش زیادی از روستاشود، من در نظر دارم که اشهر می

ها گیرد، بخشی از روستاها آتش میفقیرنشین را از بین ببریم. باید همان زمانی که بیمارستان و خیریه 

 های فقیرنشین را هم در آتش بسوزانیم. « و محله

  . دیرس  یاصل یتمام شد، نوبت سرگرم انیصحبت آقا  نکهیبعد از ا 

 د، نه؟ «ی اآلن آماده کن یبرا یچندتا قربان دیکنم بتوانگفت: »سرورم گمان می ایالمپ-
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زندان  سیپل  سیرئ- در  من  بله،  »آه  بصد  میهاگفت:  و  بدبخت  برا  گناه یبی  چاره یها    نی چن  یرا 

 « . اورندیب نجایها را به ا از آن  ییدهم که چندتاام! حاال دستور می نگه داشته  ییهاروز 

  ی انیبراک . میشد ایی المپخانه اطیبلند شد و دستورات الزم را صادر کرد. ما وارد ح شیاز جا یگیچ

  خواهان یآزاد  یبودن برا  بهیبودم. اما آشنا و غر   بهی من آنجا غر   یکامالً آشنا بودند ول  ایبا المپ   یگیو چ

من نشسته بود.    تهم پش  یگیمن زانو زد و چ  یجلو   یانیبراک  . می ی ما برهنه شدندارد. همه   یت یاهم

زد.  ها را گرفته بود و جلق میآن   یآلت هر دو  ایهم مقعدم را. المپ  یگیزد و چمی  سیواژنم را ل   یانیبراک

را از مقعد    ایهم المپ  یانیآلتش را وارد واژن من کرد. براک  یگیبلند شدند. چ  هاقه، آنیپس از پانزده دق

  . دییگامی

ی  انیبراکها را لیس زدیم. سپس  من و المپیا برای چند دقیقه واژن آن دختر کوچک وارد شدند.    دو

ی دختر گها کرد. آنقدر فشار آورد که دختر استفراغ کرد. چیآلتش را تا ته وارد دهان یکی از دختر 

 ضا شدیم. ی ما ارزدیم. در نهایت همه گایید. من و المپیا برای هم جلق میدیگر را از مقعد می 

برای بدست آوردن انرژی پیشنهاد شد که کمی غذا بخوریم. سر میز غذا چیگی یکی از دختران را  

روی میز گذاشت. سه تخم مرغ سرخ کرده روی باسن او گذاشت و غذایش را از روی باسن او خورد.  

باعث شد تا  پیچید. چیگی چنگال را به باسن او فرو کرد و همین  دختر بدبخت از درد به خودش می 

ها را از روی بدنش بریزد. همین برای عصبانی کردن اربابان کافی بود. بالفاصله به خدمتکاران دختر غذا 

ی با چاقو شکم او را پاره کرد و با چنگال اعضای داخلی بدن  انیبراکدستور دادند تا او را بگیرند. سپس 

لب در حال تپش دختر گذاشت و شروع کرد. چیگی اینبار گوشت سرخ شده را روی قاو را سوراخ می 

خواست گوشت را با چاقو پاره کند، بخشی از قلب دختر پاره شد و در  به خوردن کرد. زمانی که می

 نهایت مرد. 

اند. سه نفر بودند.  بعد از اینکه غذا تمام شد، خدمتکاران اعالم کردند که قربانیان از زندان رسیده 

ا بهتر است بگویم چهار نفره. یک زن حدوداً سی ساله که هشت ماهه  ی سه نفره ییک خانواده   عدر واق

های او را فشار دادم که  اش. من ابتدا آنقدر سینه باردار بود به همراه دختر و پسر سیزده و چهارده ساله

ی هم رفته بود به سراغ پسربچه. المپیا  انیبراکگایید و  کامالً سیاه شد. چیگی دختربچه را از مقعد می
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دیلدوی آهنی داغ وارد مقعد آن زن کرد. چیگی در حالی که ارضا شد، گردن دختربچه را جلوی    یک

ی پسربچه را برید و مادرش را مجبور کرد تا آن را بخورد. مادر که  ی ابتدا بیضه ان یبراکمادرش شکاند.  

لگد ضربهنمی  با  المپیا  کرد.  استفراغ  کند،  تحمل  و  توانست  کرد  وارد  او  به شکم  همین حین  ای  در 

تر  خواست تا او را هرچه سریع زد و از ما می ی سر پسرش را جلوی او برید. مادر بیچاره ضجه میانیبراک

گاییدند. درست در همین حین، چیگی با چاقو شکم از جلو او را می   ی از عقب و چیگیانیبراکبکشیم.  

زدیم و همه ارضا شدیم.  برای هم جلق میاو را پاره کرد و نوزاد هشت ماهه روی زمین افتاد. من و المپیا  

ی بلند وارد مقعد نوزاد کرد به طوری که سر آن از  چیگی آبش را روی نوزاد ریخت و سپس یک میله 

ی ما کمی از گوشت او را  دهانش بیرون آمد. مادرش هنوز زنده بود و نوزاد را روی آتش پختند. همه 

ی با چاقو گلوی  ان یبراکاش بخورد. در نهایت  گوشت بچه خوردیم. چیگی مادر را مجبور کرد تا کمی از  

 زن بیچاره را برید. 

سوخت. ی خودشان را عملی کردند و برای هشت روز شهر رم در آتش می ها نقشهصبح روز بعد آن 

 روز نهم چیگی دستور داده بود تا کار متوقف شود چرا که هم خودش و هم پاپ راضی شده بودند. 

شناخت به المپیا گفت که  ی المپیا آمدند. چیگی که سر از پا نمی ی و چیگی به خانه انیبراکهمان روز  

 کارت را به بهترین نحو انجام دادی. 

ها و  چیگی گفت: »المپیای عزیز، بیا، بیا پاداشت را بگیر. واقعاً شاهکار کردی. زمانی که بیمارستان -

دانید چقدر کودکان بیچاره در  زدند. نمیضجه میگرفتند، مردم برای بیرون آمدن  ها آتش میخیریه 

هایی که نجات دادیم  دهیم. آنآنجا جان کندند. البته ما تظاهر کردیم که بخشی از مردم را نجات می 

 ها سرگرم کنیم. «ها خودمان را با آنهای من هستند و قرار است حاال حاالحاال در سیاهچال

 ای؟ « ها را گرفته آن المپیا گفت: »ای شرور. چند نفر از -

 پاسخ داد: »نزدیک به دویست نفر. « -
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غیرت کجاست! طی این هشت  فریاد زدم: »عجب شاهکاری! خیلی دوست دارم بدانم این خدای بی -

ها کمک نکرد. واقعاً اگر چنین خدای  زدند ولی هیچکس به آنکردند؛ فریاد می روز مردم شهر دعا می 

 د او را خدای جنایتکاران دانست. « تفاوتی وجود داشته باشد، بایبی

ی ما همه   نیهم  یطعم آن را بچشد. برا گریخواست بار دباسن من شده بود، می ی فته یکه ش  یگیچ

خصوص   کیوارد   المپ  میبگو   دیبا  . میشد  یاتاق  انحراف  شدت  به    ایکه  او  بود.  کرده  متعجب  مرا 

  ا ی]دوجنسه    تیهرمافرود  کی خدمتکاران او    . اورندیرا ب  یسرگرم  لیخدمتکارانش دستور داد تا وسا

  ک ی کوچک،    مونمی  کی بوقلمون،    ک یهشتاد،    رزنیپ  کیکوتوله،    کیخواجه،    کی[،  نرموکهمان  

 بود( وارد اتاق کردند.   رزنیی پپسر بچه چهار ساله )که نوه   کیبز و   کیبزرگ،  یلیسگ بولداگ خ 

 بزرگ، چه خبر است! «  یزدم: »»خدا اد یصحنه فر نیا  دنید با-

من    یانیبراک- »ا  ی ادآوریبه  طب  ، ییدایش  نیکرد:  زمان  یعیواقعاً  کار  یاست.  در  افراط    تانیهاکه 

کار   یبرا  دی مجبور  شهید، همیکنمی به  از    . دیاور یب  یتری روب یغر و    بی های عج ارضا شدن  واقعاً  ما 

است که   لیدل  نیبه هم  . می اوریب  یرو  یبیعج   هایز یچ  نیبه چن  دیو با  مایخسته شده   یهای معمول کار

 «   . 1د یشما هم لذت ببر  دوارمیام . می صحنه خوشحال نی . ما که از ااستآخر شهوت  ستگاه یا  ، تیجنا

 « . دیکه واقعاً در اشتباه می بگو دیکشم، با که من عقب می  دای »اگر گمان کرده  :گفتم-

زد. مشخص بود   سی واژنم را ل  یکردم، سگ بولداگ به سمت من آمد و کمکه صحبت می  یهنگام

 است.  ده ی آموزش د  نکاری ا یکه برا

 « . دیداشته باش یماندن ادیبه  یاها کن. قرار است تجربهبا خنده گفت: »خودت را ر ایالمپ-

و ناگهان   دیمرا بو کش  یشده بودم، بالفاصله چهار دست و پا شدم و سگ ابتدا کم  یکه شهوت   من

را وارد واژنم کرد. ه تلمبه بزند.   عیسر  نقدریتواند اسگ می  کیدانستم که  نمی  چگاه یآلت بزرگش 

 
و آرام آرام به    دی. پس به من گوش کنشودیم  شتریباشد، لذت آن ب  تربیو عج  رمعمولیکار غ  کیساد: هرچه    ادداشتی  . 1

 .دیاوریب یرو بیعج یهاکار
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سگ بزرگ ارضا شد و    قه یارضا شدم. بعد از چند دق  قهی دق  کیزد که در عرض  آنقدر تند تلمبه می 

 کرد.  یآبش را در واژن من خالی همه

دراز    نیزم  یهم رو   ایزد. المپرا وارد مقعد بوقلمون کرده بود و تلمبه می   آلتش  یانیاتاق براک  آنطرف

  ا یارضا شد، المپ  یانیبراک  نکهی نگه داشته بود. به محض ا  شیهاران   نی بود و گردن بوقلمون را ب  ده یکش

   . دیگردن بوقلمون را بر 

  ن ی شود و اتر می مقعدش تنگ  د، سوراخیکنکه گردن بوقلمون را قطع می  یگفت: »زمان  یانیبراک-

 واقعاً لذتبخش است. « 

امتحان    گرید   یخواهم حاال آن را به شکلمی  ی ام ولرا امتحان نکرده   نکاریگفت: »هرگز ا  یگیچ-

شود، گردن  ی که دارد ارضا م  ینگه دارم و زمان  میهاران   نی کنم. « سپس به من دستور داد تا سر بچه را ب

 او را ببرم.  

را وارد مقعد بچه کرد. بچه به خاطر درد ز   کارش از  می  هیگر  ادیرا شروع کرد. آلت بزرگش  کرد. 

دوجنسه را مجبور کرد تا آلتش را وارد دهان من بکند.   ایحال المپ  نی مقعدش خون آمده بود. در هم

 رفت تا آلتش را بخورد.  نومبه سراغ می ایو المپ  دییگاهم آن خواجه را می یانیبراک

لحظه گردن بچه را با   نی شد و من در همکرد. داشت ارضا می  ییو کفرگو  یشروع به فحاش  یگیچ

  . دمیچاقو بر

آلتش را وارد مقعد بز کرده بود و تلمبه   یگیچ  . دییرفت و او را از مقعد گا  مونبه سمت می  یانیبراک

صورت    ی سپس مدفوع او را خورد. به کوتوله دستور داد تا رو  . ندیرا مجبور کرد تا بر   رزنیپ  ایزد. المپمی

 جلق بزند.  میگفتم تا برا   رزنیاو ادرار کند. من به پ

»ا   یگیچ- ح   نیگفت:  ا   وانی بز  هم  . ستیآزاده  که    نی به  است  را  خاطر  لوساو  . دانندمی   فری نماد 

کنم. « سپس آلتش را از مقعد او در آورد و وارد واژن بز کرد.    یی آبم را در واژنش خالخواهم همه می

 ارضا شد. 
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را خوردن و اجازه دادم تا مرا از مقعد بکند. سپس    مونمنوال گذشت. من آلت می  ن یروز به همی  ه یبق

العاده لذتبخش بود، که فوق   بی عج   یاشیع  نیمرا بکند. ا  گریتا بار د  دمیخودم کش  یدوباره سگ را رو

  ی ک ی  یکیها را  الخلقه   بیآن عج ی  م، همهی شام خورد  یکم  نکهیبعد از ا  . دیحدود ده ساعت طول کش 

  . میکشت

  یو آلبان   سیبرن  . نمیاز اقامت من در رم گذشته بود و هنوز نتوانسته بودم پاپ را بب   یپنج ماه  حدود

بود.    امده ین  شیفرصتش پ  ی بدهند ول  بیمن ترت   یقرار مالقات با پاپ برا   کی به من قول داده بودند تا  

شده   نوشته   امهبه من نامه داد. داخل ن  سیکه داشتم، برن  یبی و غر  بی عج   یاش یچند روز بعد از ع  ی ول

پاپ ما بب  لیبود: »جناب  را  تا شما  ه  ز، جنابیعز  تی ژول  . ندیاست  از هنر متنفر است. پس   چ یپاپ 

و ه  ی شیآرا اص  چ ینکن  اشراف  ل یلباس  برو  دیبا   یی دهاتدختر ساده   ک ینپوش. مثل    یو  آنجا    . یبه 

  عت یبه طب  نگونهیا  شانیکنند چرا که به نظر ا  یها مثل عصر حجر زندگجناب پاپ دوست دارد انسان

ا  کینزد وقت  نی ترند.  روزه  بگذار مدفوع   خودت  ، رویمی  ییبه دستشو   یچند  نکن.  پاک  به    تیهارا 

 مقعدت بماند. «

 ی سایپاپ کل  یعنیکل جهان،    یمقام مذهب  نی توانستم بزرگتر حاال می  . دمیرس  میباالخره به آرزو

 هم آنجا بود.   سی به قصر پاپ رساندم. برنعاًی سرخودم را  . نمیرا بب کیکاتول 

  ی همان زن فرانسو  نی مرا به سمت پاپ هل داد و گفت: »پدر مقدس، ا   سی برن  میکه وارد شد   یزمان-

 های شما عمل کند. « ی خواستهبه خاطر لطف شما، حاضر است به همه  . دین ی بب دیخواستاست که می 

 ام تا به شما خدمت کنم. « آمده  نجایگفتم: »جناب پاپ، ا ریآن مستبد پ به-

  یبه عظمت آن صندل   ی ز ینشسته بود )و من هنوز هم چ  یی بزرگ طال   یصندل   کی  یکه رو  پاپ-

ام که تو واقعاً باهوشی  بینم خوشحالم. شنیده ای دختر جذاب! از اینکه تو را میام( به من گفت: »ده یند

 « - عاً نادر است! واقعاًو چنین چیزی در میان زنان واق

-« کرد:  تعجب  او  و  کردم  قطع  را  او  کنحرف  من گوش  به  پاپ  برا  . دیجناب  ا   یباز  یمن    نجا یبه 

  کیکه    یدانمی  یبزرگ هستم و خودت بهتر از هرکس  خواهانیاز آزاد   یکیکه من    میبگو  دیام. باامده ین
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  د ی خواهاگر می   یکند. البته من قصد مقاومت در برابر تو را ندارم ولکار نمی  یکس  یبرا  یمفت  خواه یآزاد

 . مگویحرفم را رک و پوسکنده می   شهیمن هم  . دی به من اعطا کن   زیچ  چهار  دید، بایاز من استفاده کن

 است:  نی شروط من چن

نشان  های خودتان را به من  ترین اتاق یمخفخواهم که  به تو اعتماد کنم، از شما می   یخواه »اگر می 

  . دیهایی دار یی دا یخواهم بدانم که شما چه شمی  . نمیرا بب زی خواهم همه چد؛ می یبده

را    یادیهای زی قتل است: من خودم انسانمقاله درباره   کیخواهم  که از شما می  یزی چ  نیمو»د

مورد    ن یشما در ا ی  لسوفانهیی قتل بدانم. به نظرم نگاه فت دارم نظر شما را درباره دوس   یام ولکشته

 دهد.   ریی مرا تغ یتواند زندگمی

خواهم  می  . دیکن ریرا تحق  یح یاست که تمام مقدسات مس  نیخواهم ا که از شما می یز یچ نی »سوم

ی  قبر پطرس مقدس و همه   یتا رو   دیبه من اجازه ده  دیبا  . دیقبر پطرس مقدس سکس کن  یبا من رو

داخل   دیخواهم که به من اجازه دهاز شما می   نیهمچن  . نمیخاک هستند، بر  کانی که در وات  ینیمقدس

قبر    یکه شما هم رو   نمی خواهم ببمی   نیکنم. همچن  د، ادراریکنمی   ریکه مردم را با آن تطه  یمقدسآب  

   . دینیرمی  خصوص قبر پطرس مقدس ن، بهیمقدس

  س یو برن  یو من و آلبان  دیده   بیترت   میعظ   یمهمان  کی  دیاست که با   نیی من ا خواسته   نی»چهارم

جهان را    یهاکار   نی زتری ترین و نفرت انگف یو کث  ن ی دتریتا همه با هم پل  دیرا به آن دعوت کن   ایو المپ

 «  . نمیحالت ممکن بب نی خواهم شما را در بدترواقعاً می  . میانجام ده

 ! « یبیگفت: »چه شروط عج  پاپ-

 کرد. «  یهرگز مرا تصاحب نخواه  ای  یریپذها را می آن  ای»-

  کی من صاحب تو هستم. تنها با    . ایستاده یای کجا اکه متوجه نشده   درسجوان، به نظر می   »زن-

 توانم تو را...«کلمه می

و    دیمطمئناً به خاطر ذات پل  . یدانم که تو شرور ؛ می ی دانم که تو ظالمرا قطع کردم: »می  حرفش-

ی فساد تو به درجه یکه احتماالً در جهان کس میبگو دیو با ایده یرس یمقام نیاست که به چن فتیکث
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  یخواه مرا می تو    . یفهمم که تو مرا دوست دارحاال از چشمانت می   ن یهم  . ستمیرسد. اما من احمق ن نمی 

 «  . یتو به من تعلق دار یکنم. آرو من تو را از آن خودم می 

تا   . یهست  یبیو مرا در آغوشش گرفت، »تو موجود عج   ت«یششم به من گفت: »اوه ژول   وسیپ  پاپ-

ی تو خواهم شد.  توانم در برابر ذهن تو مقاومت کنم. من برده ام. نمیده یرا به قدرت تو ند  یبه حال کس

  . یکن  ضاهای مرا اریی دایترین شک ی از تو دارم. قرار است تار  یادیز   انتظارات  ، ایهن آماده ذ  نیبا چن

مقاله در مورد    کی  یدهم که به زودبکن. قول می   ی خواههرچه می   . ریمن است. بگ  هایدیکل  نی...اایب

مقدس    یسایکل  به  ، یخواهم داد و همان روز مهمان  بیترت   یرا هم به زود  یمهمان  . سمیتو بنو  یقتل برا

 «  . میگه و کثافت خفه کن ریز  یک ی یک یرا  نی تا تمام مقدس مروی می

چ  :گفتم- که شما    زی»همه  دارد  آن  از  ح  کی نشان  انسان صادق  . دیگر هستلهیآدم    ، یبود  یاگر 

 ، یتر ببندآنکه چشم بند را محکم  یبه جا  ؛ مطمئناًیکرددادن آگاه می  بیفر  یها را به جاانسان   مطمئناً

 « . یکردچشم مردم باز می یرا از رو آن

 « . رمیممن می  نگونهی دارد؟ ا  ایده یچه فا نگونهی ا یول   یگویمی  »درست-

با  یوجود شما چه ضرورت  »و- بمان  دیدارد؟ چرا  پنجاه   ییدایبه خاطر ش  دیبا   یعنی ؟  یزنده  شما 

 « . دیها کنر  نیها را از شر د ی آنهمه  دیتوان سرگردان باشند؟ شما می  ینفر در گمراه ونیمیل

به ما   عت یمن مهم نبود. طب   ینفر بودند، باز هم برا   ونی اگر پانصد میل  ینفر؟ حت   ونی میل  »پنجاه -

  د ی ا باچر   . دیفکر کن  خودتانبه لذت  ی، ولو به قیمت کشته شدن هزاران نفر،  ط یدر هر شرا   دیبا  د گویمی

 آدم نادان بکنم؟ «  ونیپنجاه میل  ریهنم را درگذ

کم چهره - کم  پاپ،  واقع»جناب  می  یی  نشان  را  ا  دیهدخودتان  چ  نیو  من    یزیهمان  که  است 

 «  . تیهر دو رذل، هر دو پست و به دنبال جنا . میشباهت دار گریکد یخواستم. ما به می

 «  . میکنها فکر میگفت: »احسنت به تو فرزندم. ما فقط به لذت پاپ-

»بس  من- دادم:  پاسخ  هم  اریمجدداً  است  بهتر  کن  نیخوب،  شروع  را  کارمان  از    یک ی  . میحاال 

 کنم. «  دیمکان باشکوه بازد نیخواهم از ا می  . دیبه من بسپار  ییراهنما یخدمتکارانتان را برا
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  . یالعاده پر است از آثار باستانکاخ فوق   ن یدهم. ابه تو نشان می خودم همه جا را    . ستین  ی ازی»ن-

لگد    فم یکث  ی ها را با پااند. آه هر روز قبر آن ده یخواب   ح یبزرگ مس  روانیاز پ  یار یبس  نجایداخل باغ ا 

 کنم. «می

توان به تمام مقدسات می  نجایمن لذت بخش است. ا  یبودن برا  نجایکه چقدر ا  یدانسرورم نمی   »آه -

 کرد. «  نیوه ت

ممکن است تو را به   . ایستاده یا  تی ح یفراموش نکن که کنار رهبر مس زیعز  تی خنده گفت: »ژول با-

 « . ندازمی به آتش ب ییخاطر کفرگو

 «  . دیشباهت دار  تکارانیبه رهبر جنا شتریبه نظرم شما ب ی! ولنطوری ا »که-

اصلی »ژول- نقدناپذیکل  یاساس   ت،  کل  یریسا،  ه  سایاست.  ما   ینقد  چ یتحمل  اگر  ندارد.  را 

  سایکه بخواهد به کل  یشد. ما در برابر هرکسمی  رانیما به سرعت و  هایسایم، کل یکردگیری نمیسخت 

گردنش   رینکند با شمش تی آن را رعا یقانون است و اگر کس نیا  . میستیاکند، می نیو مقدساتش توه 

 « . میزنرا می 

 پاپ مستبد! «   ی»ا-

که از پادشاه خود نترسند،   یمستبد بود. مردم  دیسلطنت، با یباشد که برا ادتی  شهیت، همی »ژول-

دارد. هفده قرن است   ی کردی رو  نی چنقاًیهم دق  سا یکنند. کلآن را سرنگون می   یمطمئن باش به زود

 است. «  نی ترساند. راز دوام ما هممردم را از جهنم و خدا و پاپ می  سایکه کل

که   ییهادوران ستمکاران محدود است. باالخره با عصا  . ندیآه خودشان می جناب پاپ، مردم ب  »اما-

مردم را از حقوقشان محروم کرده    یاستبداد طوالن  . ستندیادر دست دارند، در مقابل ظلم و استبداد می 

ها و تاج  ارتگاه یی زهمه  دیبا  یزمان   نیسراسر اروپا را در بر خواهد گرفت. در چن  یاست و باالخره انقالب

 ها سرنگون شوند. «و تخت 

  ن ی ا  . ستیای نقصر واقعاً کار ساده   نی ا  یاز همه جا  دیپاپ به من گفت: »بازد  . میرفتما هنوز راه می -

ی های آن هرکدام به اندازه اط یدارد. ح  اطیو دو ح  ست یو دو اتاق و ب  ستیکاخ چهار هزار و چهارصد و ب
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اتاق کار  کی به  ا یگفت: »بب   . مید یپاپ رس  باغ است. « سپس  ی جهان را در کف  که همه  نجاستین، 

را   یتوانم حکم مرگ هرکسمی  نجایکنم. در امی  ری که پادشاهان را تکف  نجاستیدارم. ادستانم نگه می

 خودش شخص پادشاه. « یصادر کنم. حت

 لوور.   یدر گالر یهایی وجود ندارد حت ی نقاش نیدر تمام اروپا چن  . میرفت یآنجا به بخش گالر از

گفتم: »پدر مقدس، بهتر است از شما هم    به شوخی  ، کردمها نگاه می از تابلو  ی کی که به    یحال  در-

را خبر کن تا باسن ارجمندت را به    ی بماند. پس لخت شو و بگذار تا به باسنت شالق بزنم. نقاش  یادگاری

 بکشد. « ریتصو

در آنجا بود    ی ادیهای زقفسه   . میساخته شده بود رفت  Tای که به شکل  بعد از آن به داخل کتابخانه

 کم بود.  یلیها ختعداد کتاب  یول

 و تقلب در همه جا شعار شماست. «  بی دروغ است. فر زیپاپ گفتم: »در کاخ تو همه چ به-

  ی اصل  یخواهم جادر انتهای باغ پاپ به من گفت: »حاال می  . میهای کاخ رفتکتابخانه به سمت باغ  از-

که به شما قول دادم، حتماً    یبزرگ  یمهمان  یبرا  . ساستیباغ زندان کل  نی را به شما نشان بدهم. پشت ا

 خواهند شد. « یخوب  یهایکنم. قربانزندان استفاده می  نی از ا

 ؟ « یزنها شالق هم می دارند، نه؟ به آن یسخت ی»مطمئناً زندگ :دمیپرس  اقیاشت با-

است    یترین کارشالق ساده   یاست که فقط شالق بخورند. ول  نیها اآن  یاعتراف کرد: »آرزو  پاپ-

 دهم. «ها انجام میکه با آن

ول  اری»بس  :گفتم- کلبه خزانه  ایب   یخب  از طالست.  من می  . میبرو  سایی  پر  آنجا  مطمئناً  دانم که 

از طال   یخواهم داخل کوهخودش جمع کرده است. می   یهای کشور را برا ی طال مثل شما، همه   یشخص

 شنا کنم. «
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« و سپس مرا به سمت خزانه    . میستیبه اطراف نگاه کرد و گفت: »در واقع از آنجا دور ن  یکم  پاپ-

 ونیمیل  60تا    50رو شدم. حدود  ی عمرم روبصحنه  نیباتریرا باز کرد و من با ز  یدر کوچک آهن  کیبرد.  

 طال آنجا وجود داشت.  

ها را پول   نیتمام ا  شیها پشما بودم، مدت  یاگر من جا  . دیهست  یبزرگ  ادیگفتم: »شما واقعاً ش-

  ی ها برابدون وقفه از آن دیبا . دیدوستانتان خرج کن یها را براپول  نیتمام ا  دیخرج کرده بودم. شما با

ها به پول   نی ی اشد و همه   دیسرنگون خواه  نده یبه نظر من شما در آ  . دیهای خودتان استفاده کنلذت

 « . دیها استفاده کناز آن   دیباد خواهد رفت. پس تا فرصت دار

اندازه   »نگران- به  من  نباش.  کافمن  می  یی  را  مردم  اخون  براپول  هان ی خورم.  که  است    ی هایی 

 ام. «ام پس انداز کرده نده یآ

 نجا ی ا  . می عبور کن  کی تار  یراهرو  کیاز داخل    م یشد  م، مجبوریشداتاق خارج می   ن یکه از ا   یزمان

نشد   ی زیگرفتم. پاپ متوجه چ ی آنجا کپ دیکل یموم از رو  ک یکنم. با   اده یام را پبود که توانستم نقشه 

  . میرفت  ییرا یو دوباره به سمت سالن پذ 

بود.    کننده   یاز شروط تو را بر آورده کردم. به نظرم راض  ی کیت،  ی گفت: »ژول  م یدیبه آنجا رس   ی وقت-

 نه. «  ایشوم  یتوانم از تو راض می  نمی حاال نوبت من است که بب

 شود؟ « شروط چه می ی ه یبق یزند. به او گفتم: »ولدامن مرا باال می نی ح نی در هم و-

 را هم انجام خواهم داد. «  هیشرط تو را برآورده کردم، بق نینباش. همانطور که اول  »نگران-

 شد.   ره ی به واژنم خ  قهیچند دق یمبل نشاند. دامن مرا باال زد و برا کی  یمرا رو سپس

نم، یبحاال که با چشمان خودم می   یتو را کرده بود ول  فیتعر  یل یخ  یاست. آلبان  یگفت: »عال  سپس-

 ام. «ده یند  ییا بیواژن ز نی تا به حال چن  میبگو دیبا

ساعت    م ین  یزد. بعد از آن به سراغ مقعدم رفت و دوباره برا  سیساعت واژن مرا ل   مین  ی برا  سپس

 زد.  سیآنجا را ل
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العاده سفت شده بود. آلت او ابتدا شل  بود. پوست باسنش به خاطر ضربات شالق فوق   یمرد چاق  پاپ

  ست یکه او روزانه ب  ییبلند شد. سوراخ مقعد او واقعاً گشاد بود. البته از آنجا  قهیبعد از چند دق  یبود ول

  ین کرد. برام  قعدمرد خدا آلتش را وارد م  . ستیآور نمقعد او تعجب   یشود، گشادمی  ده ییبار گا  یتا س

تا   ایو زکر  میو مر  یسیاز ع  ن یخواست ارضا شود، به تمام مقدس که می   یتلمبه زد و هنگام  قه یچند دق

 خود خدا فحش داد. 

بعد از ناهار    . میتا ناهار بخور  ایخب. ب  اریکرد، گفت: »بس  دیو تمج   فیاز من تعر  یکل  نکهیبعد از ا -

مین  تو را ه  بعدیشرط  بهتر است    . یمقدس سرگرم کنی پطرس  دهم تا خودت را با مقبره اجازه می

 « عملی کنیم.  امروز

ام که به ده یرا د  یهای کمآدم  . میکردها رفتار می و درست مانند خوک   می ما دو نفر سر میز بود   فقط

 انگیز باشند.  ی پاپ سر میز غذا نفرتاندازه 

 کردند؟ «نظرت چکار می  به ، یخورها غذا می وان یکه تو مثل ح  دندیداو گفتم: »اگر مردم می به-

باشد که فعال مردم می  نیکه مهم است ا   یزی! تنها چست یمهم ن  یکردند ولمی   ری»مرا تحق   :گفت-

که بر مسند   یما تا زمان یشود ولکه منحرف است سرانجام واژگون می یاند. حکومتما را خورده  بیفر

 «  . میبرلذت می  یزندگ  م، ازایقدرت نشسته

جناب پاپ به نظر شما   . می...اما بگذردیده  بینفس مردم را فر  نی تا آخر  دیبا  »بله موافقم.   :گفتم-

 م؟ « یقبر نجس پطرس بکش یکه چند نفر را رو ستیبهتر ن

 پدر مقدس پاسخ داد: »چرا که نه. «-

 ست؟ « ین نطورید، ایکنآمیزی می ت یهای جنا رسد که شما معموالً کار»به نظر می -

داشته    یچند نفر را با دستان خودم بکشم تا بتوانم شب خواب راحت  دیکه هر روز با  میبگو   دی»با-

 یرا قربان  گناه یکه تا به حال چند ب  یدانکرده باشد. نمی  تیی من جنابه اندازه   یدانم کسمی  دیباشم. بع

 ام. «های خودم کرده لذت
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 د؟ « یآاز کجا می ییدایش نی »چن-

ها داشته باشد، میل  بردن انسان   نیبه از ب  ازیهر زمان که ن  عتی طب  . عتیفرزندم. از طب  عتیطب   »از-

خواهم کرد   د، ثابتیای که از من خواسته بوددر مقاله   یبه زود  . زدیانگ  یرا در ما برم  تیبه قتل و جنا

 «  . ستیاصالً جرم ن یال یخ  تیجنا  نیکه ا

شما را   یسخنران . یمورد با من صحبت کن نیحاال در ا نیبهتر است هم . می دار  یادی»وقت ز  :گفتم-

 « . رمی پذمقاله می  کی به عنوان 

 خب. پس خوب گوش کن.   اری»بس-

حاکم بر    نیواضح است که قوان  نی است. بنابرا  عتیی طبآنچه در جهان وجود دارد، ساخته   »تمام

از او را    یاز یخلق، ن  نی کند، ارا خلق می   یز یچ  عتیکه طب   یزمان  . ردیگی او نشات میجهان، از اراده 

  ی ازمند ین  نی خودش است. البته ا  د، تعادلیدهمی  تیکه اهم  یزیبه تنها چ  عتیکند. طببرآورده می

ا   عتیطب ا  یاو به ما وابستگ   ست یمعنا ن  ن یبه  ابداً  را    گر یکدیها  ی انسان اگر همه   . ستین  نطوری دارد، 

انسان نسل  اصالً  و  طببکشند  منقرض شود،  نمی   کی   عتیها  ناراحت  هم  براذره  بالفاصله  او   ی شود. 

  دن، هر یبه تعادل رس  یبرا  عتیکند. حال طبرا خلق می  یگریخودش، موجودات د  ازیبرآورده کردن ن

حاال    . ردیگنشات می  عتیها از خود طبی انسانذات همه  . ندیآفرمی  یخاص  ییدایکدام از ما را با ش

  رییخودتان را تغ  ییدایذائقه و ش  دییبگو   گرانیکه به د  دیدار   یخواهم از شما بپرسم که شما چه حق می

  ن ی با توجه به ا   . ندککار را می   نی  همقاًی دق  یبشر  نی است و قوان  عتیبه طب   انتیخ  یز یچ  ن ید؟ چنیده

د،  یکشرا می   یکه شما انسان  ی زمان  . ستین   ح یذاتاً قب  ایذاتاً حسن    ی فعل  چ یشود که هسخنان مشخص می 

  ب ی عج   میمفاه  نیساخته است. ا  عتیاست که طب  یزیو ذات شما چ  دیکنبر اساس ذاتتان عمل می  فقط

بزنم تا بهتر متوجه    یمثال  دیی ذهن بشر است. بگذار مثل بد بودن و خوب بودن، ساخته   یاخالق   بیو غر 

  عت یاگر طب   . مینیبما جهان خارج را طبق فرم ذهن خودمان می   . می به نام خوب و بد ندار  ی زیما چ  . دیشو

شد، جهان  شود. اگر ذهن ما شرور بامی   کویما ن  یجهان خارج برا  زیاست، همه چ  ده یآفر  کویذهن ما را ن

  ن یهم   دیاست. فرض کن  اه یس   شیهاشه یکه ش  دیرا تصور کن   ینک ی رسد. عما شرور به نظر می  ی هم برا

رنگ    چ یاو در تمام طول عمرش ه  . میزنرا به چشمان او می   نکیع  نیو ما ا  دیآمی   ایبه دن  یاآلن نوزاد 
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شان  همه   یخارج  ایبه آن معناست که اش  نیاست. اما ا  یاهیس  ندیبکه می  یز یتنها چ  . ندیبنمی   یگرید

است.   اه یذاتاً س  زیکند همه چزده و گمان می برچشم  اه یس  نکی او ع  . ستین  نطوری هستند؟ ابداً ا  اه یس

ما   یعالم خارج برا  ز یذهن ما شرور باشد، همه چ  نکیاست. اگر ع  نک یع   کی  مثل  قاًیذهن ما هم دق

عمل    عتیی طبخالف خواسته   می به ما داده و ما حق ندار  عتی است که طب  یزی چ   نکیع  ن یشرور است. ا 

 . ستیمهم ن  عتیطب  یعنوان برا  چ یکه به ه  د، اوالًیرسانرا به قتل می  یکه شما کس  یزمان  نیبنابرا  . میکن

خواسته است.   عتیاست که خود طب  یزیو سوما قتل کردن ما چ  ستین  ح یفعل ذاتاً قب   کیدوما قتل  

  ی زمان  . ستیماده ن  لیجز تبد  یزیکه قتل چ   دیرا هم در نظر داشته باش  نیسخنان، ا  ن یدر کنار تمام ا 

شدن خاک   یجسد موجب غنی  ه یتجز  نیشود. امی   هیاو در خاک تجز   رد، جسمیمانسان می  کیکه  

 ا آن ر  ی کند و گوسفندرشد می اه یدهد. گمی  اه یگ ک ی را که از جسد ما گرفته به  ی شود. خاک موادمی

  ی ی ابدچرخه   کی  نیا  . میخور و می  میکشها او را می که گوسفند چاق شود، ما انسان  یخورد. زمانمی

در   اه یگ  نیا  . مایکرده   لی تبد  اه یگ  کی او را به    تاًیم، نهایرسانانسان را به قتل می  کیکه    یاست. زمان

جنگ را مادر همه    یباستان  لسوفیف  کیخواهد شد.    لیدوباره به انسان تبد  عتیطب  اتیی حچرخه 

از جنگ دق  . دیناممی   زیچ او  با  عتی است. طب  بی تخر  نی همقاًیمنظور  بتواند    بیتخر  دی ابتدا  تا  کند 

  عت یشدن است. طب   بیتخر  یو کشته شدن او به معنا  میکشانسان را می   کی از نو بسازد. پس ما    یزیچ

  ی گریموجود د  کیبه    ای   اه یاست به گ  کنسازد. همانطور که گفتم مممی  یگر ید   زیب، چیتخر   نی از ا

شدن. با  لیتبد   یعن یبه نام مرگ وجود ندارد و مرگ    یزیکه چ  یباش  ده یخودت فهم  دیشود. با  لی تبد

است    تیکند. چرا که تنها با جنارا خوشنود می   عتی طب   تیکه جنا  می شواصل، ما متوجه می  نیتوجه به ا 

 عت یخواهند داشت و طب   یها عمر طوالنم، انسانینزن   تی شود. اگر ما دست به جناحاصل می   بیکه تخر

  ر یسا   میتوان که می   ییخورد. پس بهتر است که ما تا جا  یخودش به مشکل برمی  ه یتأمین مواد اول   یبرا

ب از    . میکن  یرویاز آن پ  دیاست. ما فقط با  نی چن  عتی طب  نی ز، قوانیعز  تی ژول  . میببر  نی موجودات را 

   . «1خواهد از ما نمی یگرید  زیچ چ یه عتیطب

 
  یو دوباره به شکل  روندیم  نیاز ب  زی. همه چدیشویروبرو م  امتیبا ق  دیرا که بنگر  عتیساد: هرکجا از طب  ادداشتی  . 1
 در آن وجود ندارد.  یبیعج زیچ چی. هشوندیم زادهگرید
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شما صحبت    یبه بزرگ  یبزرگ! هرگز با کس  لسوفیزدم: »ف  ادیخودم را به آغوش او انداختم و فر -

حاال آرزو    . دیندارم. شما با چند جمله تمام تفکرات مرا دگرگون کرد  یدیترد  چ یه  گرینکرده بودم! د

 شما هستم. «  ونیحس لذتبخش را مد نیرا گردن بزنم و ا  تی دارم که تمام بشر

برد. آنجا    یاتاق مخف  کیمرا به    نیهم  یشد. برا یکه خودم را به آغوش پاپ انداختم، شهوت  یزمان

نجا نشسته بودند.  آی  محوطه  هایمکت ین  یپسر جوان رو   ستیدختر و ب  ستیبود. ب  بایواقعاً بزرگ و ز 

  شکش یپ  یهایی که براباستان قرار داشت. از آن محراب  انیونانیمحراب به سبک    کیها  مکت یکنار ن

 کردند. استفاده می  یکردن قربان

ما باز   یشان را جلو باسن خود   یک ی  یک یمن و پاپ رژه رفتند و    یابتدا شش نفر از دختران جلو

 رون یکردند. سپس شش پسر جلو آمدند و هرکدام آلتشان وارد دهان ما کردند. جناب پاپ آلتش را ب

بزند. در   سیاز دختران را مجبور کردم تا واژنم را ل  یکیها کرد. من  وارد مقعد بچه  یک ی  یک یآورد و  

ها دوتا دوتا مرا از جلو و ی پسرکرد. پاپ دستور داد تا همه ها مرا از مقعد میاز پسر   یکیحال    نیهم

 عقب بکنند. 

شد.   ده یهای خشن کشکار به جا  نیهم   یشود. براها ارضا نمی کار  ن یبود که جناب پاپ با ا  معلوم

که با میخ   ی الشد. من در ح  ده یکش  بی قبر پطرس به صل  یها که هجده سالش بود، باالاز پسر   ی کی

 ب یدختر پانزده ساله را هم به صل  کیزدم.  پاپ جلق می  یکردند، براپسر را سوراخ می  یدست و پا

انجام  یگریها را پاره کنند، کار وحشتناک دآن یپهلو نکهیا یبه جا زه یخدمتکاران پاپ با ن . دندیکش

ها از شکم آن   زه یشار آوردند که نف  یها شد. به قدرو واژن آن   ضهی وارد ب  زه یدادند. به دستور پاپ ن

 آمد.  رونیب

و   می قبر پطرس سکس کرد  ی سپس من و پاپ رو  . مید یکش  بی به صل  یک ی  یکی ها را  یقربانی  ه یبق

سنگ قبر او پخش    یکه با دست، مدفوعمان را رو  نی بعد از ا  . میدیسنگ قبر او ر  یرو  قهیبعد از چند دق

همه کشته    . ختیسنگ قبر پطرس ر   یارضا شد و آبش را رو  تپاپ جلق زدم و در نهای  یبرا   م، منیکرد

 مانده بود.  یدختر باردار باق کیبودند. فقط  شده 
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تو    نکهی ا  دنیکنم اما از دبدبخت سرگرم کن. من فعال شق نمی   نی به من گفت: »خودت را با ا  پاپ-

 برم. «لذت می  یکنبا او چه می 

 کردند.  کی بدبخت را نزد زن

 ست؟ « یبچه ک نی»پدر ا  :دمیپرس-

 از خدمتکاران حضرت پاپ. «  یکی » :گفت-

 جناب پاپ تو را کردند؟ «  ی»جلو -

 «  . ی»آر-

 نجاست؟ « یبچه ا  »پدر-

 است. «  ستاده یاشاره کرد و گفت: »آنجا ا یمرد جوان  به-

 یروحان   . یدرو کن  دیهم با  خودت  ، ایبود گفتم که آنچه را که خودت کاشته  یروحان  کیپدرش که    به

 . دیپاشمی  رونیزد، از واژن من آب بای که به شکم دختر بدبخت میبدست گرفت و با هر ضربه  ییچاقو

  . میبازگشت ییرا یکارمان تمام شد، دوباره به سالن پذ  نکهیبعد از ا 

 ز با او باشم. روی ه یبق یپاپ مشتاق بود تا من برا 

که تعداد    م یبگو   دیباشد. با  دیپل   نقدریزن بتواند ا   ک یشود که  من گفت: »دخترم، واقعاً باورم نمی   به-

 رسند. «تو می  یها به پان یبرتیاز ل  یکم

 است. «  دتریاز من پل  ایپاسخ دادم: »اما سرورم، به نظرم المپ من-

را که وعده   یشام  گری دی  م، هفتهیشود. اما بگذرمی   مانیپش  شیهااز کار  شه یگفت: »نه، او هم  پاپ-

ام.  ی که چقدر منتظر آن مهمان  یدانها هم خواهند آمد. نمینال یو کارد  ایام برگزار خواهم کرد. المپ داده 

 « . میانجام ده یهای وحشتناکقرار است کار 
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من هم    یاسخ دادم: »آرکنم، مؤدبانه به او پ  یبزرگ از او دزد   یکه برنامه داشتم در آن مهمان  من-

 مشتاقم. «

 شد.  یدوباره شهوت  قهی و بعد از چند دق دیمالرا می شیهاضه یب یکم پاپ

به خواب رفت. من به   شانیم، ایجناب پاپ چندبار ارضا شد و البته چند نفر را هم کشت  نکهی بعد از ا

ی او پول بدزدم. بعد توانم از خزانهکه می  ییفرصت استفاده کنم و تا جا نیشدت وسوسه شدم که از ا 

ا برداشتم،    یکم  نکهی از  عذرخواه  ادداشتی  کیپول  پاپ  از  و  مجبورم    یگذاشتم  که   بدون کردم 

 آمده است.  شیپ  می برا یشما را ترک کنم چرا که کار مهم یخداحافظ

کنم. می   فیشما تعر   یرا برا   ی داستان روز مهمانعاًیکننده نشوم، سرخسته  اتیوارد جزئ  نکهی ا  یبرا

ا از  از مستهمه   نکهی بعد  المپ  هوشیب  ادیز  یی مردان  ال   ایشدند، من و  به سمت خزانه    موندیو ر  زیو 

 . میها را به او بده پول عاًیشده بود تا ما سر  یقصر پاپ مخف  کیبا خدمتکارانش نزد  یگانیاسبر   . میرفت

قسمت کردم،   ایها را با المپپول   نکهیو بعد از ا  میکرد  یاز جناب پاپ دزد  ون یشب حدود ده میل  آن

دانم متوجه  می  دیتر رم را ترک کنم. البته جناب پاپ با آن همه ثروت بعع یگرفتم که هرچه سر  میتصم 

خواهم آنجا را من می  نکهیا   دنیبا شن  ایبکند. المپ   یتوانست کارد، نمییفهمبشود. اگر هم می   یدزد

فوق  کنم،  ابتداترک  من  ناراحت شد.  برا  یالعاده  خانواده   یزمستان  از  اشرافچندتا  نامه    یهای  ناپل 

  . میشد   لناپ   یو خدمتکارانم راه  یگان یسپس من و اسبر  . لی ی شاهزاده فرانسونوشتم، از جمله خانواده 

ها به ما گفتند که شما به امالک  ند. آن ما را گرفت  ینفر مرد مسلح جلو  ده   ، ناپل  یلومتریک  یس  در

 برود.  شانیا  دنیبه د دیگذرد بامی نجای و هرکس از ا دیشد ک ی نزد ستاستایبر تانیکاپ

 شهیها همدزد   ندگویام که می ده یز، شن یآن نه نفر گفت: »دوست عز   سی خطاب به رئ  یگانیاسبر -

 « . میکنمی  یدزد یگریهای دهم از راه  د، مایکنمی  یرسند. اگر شما راهزنبه هم می

 کنم. « من فقط از دستورات او اطاعت می  . دیی بگو  تانیها را به جناب کاپحرف  نیپاسخ داد: »ا -

آن  به افتاددنبال  راه  هم  میها  در  آن  نیح  نیو  کاپسرگروه  که  گفت  ما  به    ستاستا یبر  تانیها 

 است.  ایتالیراهزن در کل ا نیمشهورتر 
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او    دیهای او عبور کند، حتماً باکه بخواهد از راه   یدارد. هرکس  روین  ایتالیدر کل ا  شانیداد: »ا   ادامه-

  یی را یاز شما پذ   یی او خانم خوبچون در خانه   دی نگران باش   ستین  یازیها نالبته شما خانم   . ندیرا بب

 « های خانه را انجام دهد. که به فرانسه رفت، او را با خودش آورد که کار  یخواهد کرد. سال گذشته زمان

 داشته باشد. «  یها کار راحتی دزدخانم در خانه  کی کنم گفتم: »گمان نمی -

با   :گفت- عج   میبگو   دی»اما  او  کس   بیکه  او  واقع  در  گلو   یاست.  که  می   رانی اس  یاست  برد. را 

 شناس و متعهد است. «فه یوظ

 است! «  نیهای خانه اشما از کار  منظور »آهان، پس  :گفتم-

 ستاستایشدند. بر  داریو خانمش در رختخواب بودند و ب  تانیکاپ  . میدیشب بود که رس  مهیحدود ن

های قرمز او ما را به وحشت انداخت. او چند کلمه با سرگروه  داشت. چشم   یقد بلند بود و صورت خشن 

نور    نبدو  اهچالیس  کی ما را به    نی ما را از آنجا بردند. بعد از ا  لیباند صحبت کرد و سپس تمام وسا 

بد  تی فقط باعث شد که وضع نیکردم و ای خودم فکر میهای گذشته انداختند. در آن لحظات به لذت

  موند یدر همان لحظات ر   یافکار را دور کردم ول   نی تر به نظر برسد. اما به خودم آمدم و اک ی ارما ت  یفعل

  . میآرامش خاطر بهتر است دعا کن یگفت که برا

  ن ی بوده، در آخر  تکاری که تمام عمرش فاسد و جنا  یممکن است کس  ؟ چطوریگوی گفتم: »چه می   من-

ا ناگهان  بر  یبرا  اورد؟ دعایب  مانیلحظات  از کار  ییخدا؟ خدا  یاکه؟  ندارد. من  ام های گذشتهوجود 

ایم؛  افتاده   تکار یآدم جنا   کی به دست    د، مایکه حاال بخواهم توبه کنم. اما نگران نباش  ستمین  مانیپش

ها قبل انداخته بود، مدت  ریانداخته. مطمئن باش که اگر خدا ما را گ  ریشر است که ما را گ  یعن ی  نیا

ذهن او کار    یرو   دیتواند به ما کمک کند. باکه از او صحبت کردند، به نظرم می  یزن   نی ا  . میمرده بود

  د ییایموند، بیو ر   زیم. الی از خودمان لذت ببر   یدهد. اما حاال بهتر است کم  یفرار   نجای تا ما را از ا  میکن

 «  . میهم جلق بزن یتا برا

  م؛ مثل یشو   ی گفتم: »ما قرار است مثل گوسفندان سالخ  ارانمی  م، بهیلذت برد  یکم  نکهیبعد از ا-

به   گریندارم چرا که مطمئنم چند سال د  یترس  چ ی من ه  یاست ول  کیمرد. مرگ ما نزد  میسگ خواه
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  گران یی دهمان طور که من از شکنجه   دیرشد خواهم کرد.... شا  نیای از زمتکه   یرو  اه یگ  کیعنوان  

بود...و همسرش احتماالً به    دیپل  یل یخ  تانیی من لذت خواهند برد؛ کاپها از شکنجهام، آنبرده   تلذ

 ی او ظالم است...«اندازه 

ام  زی ال- من  اعماق  در  »خانم،  نمی   یدیگفت:  دارد،  امایچ  دانموجود  من  آموزه   ست،  به  شما  های 

  روز یپ  شهیهم  لتیعت، رذیطب  یابد  نی قوان  د، طبقایخودتان گفته   شهیهمانطور که هم  . دهدآرامش می

ا  و  مال   لتیدماغ فض  نیاست  به خاک  تغمی  ده یاست که  اصل  آن  به  دارم.   مانیا   ریرناپذ ییشود. من 

 کرد. «  میخواه  دای باش که ما نجات پ نمطمئ

 به ما داد.   ایبشقاب لوب کیها در را باز کرد و از زندانبان   یکیکه   میزدحرف می   میداشت

 « . دیآشما می  ریاست که گ یز یتنها چ  نیا  . دیگفت: »بخور ینیغمگ یبا صدا او-

 م؟ «یریبم  یقرار است از گرسنگ یعن ی» :دمیپرس  من-

 کنم فردا کار شما را تمام کنند. «»نه، اما گمان می :گفت-

 خواهند ما را بکشند؟ « چگونه می  یدان»می -

که دوست دارد   یکند؛ او هر کاررا به او واگذار می  ز یما همه چ تانیبه خانم دارد. کاپ یبستگ  نی»ا -

  ن ی مردان به بدتر  یول  . دی تر کشته شوراحت   د، احتماالًیکه شما زن هست  ییدهد؛ اما از آنجاانجام می

 شکل شکنجه خواهند شد. «

 شود که شوهرش ناراحت شود؟ « باعث نمی  نی»و ا -

ها را  کشد. البته معموالً فقط آن شکل می   نی را به بدتروجه چرا که خودش زنان    چ یگفت: »به ه   او-

 ها را بکشد. «دهد تا آن کند و بعد به همسرش می شکنجه می 

 کشد؟ « را می  یارباب شما خودش به ندرت کس  یعنی »-
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را کشته   یادیهای زشش نفر را خودش بکشد. ارباب ما در گذشته آدم  ایدر طول هفته پنج    دی»شا-

ی کشتن است و  که همسرش تشنه   دانداو می   نیکار خسته شده است. عالوه بر ا   نیاز ا   گریاست و د 

 ها را بکشد. « در را دوباره قفل کرد. ی دهد تا قربانبه او اجازه می  نی هم یبرا

 گذاشته شده؟ «  یامن یما جا لی گفتم: »وسا من-

 . « و از آنجا رفت . دینیها را ببآن  دیتوان نمی  گریشما د یول   ی»آر-

 که چه گفت. «  یدی م؟ د ی شو دیناام یدیاز هر نوع ام دینظرت نبا زم، بهیگفتم: »خب عز  زیال به-

 «  . میشو  دیناام دیبه من پاسخ داد: »نه. هنوز نبا یداشتن دوست  دختر-

 که زندانبان دوباره ظاهر شد.  م ی را خورد  زیناچ یغذا آن

 امروز کار شما تمام است. «  نی رسد که همبه نظر می . نندیخواهند شما را بببه ما گفت: »می  او-

  ی زیزن پشت آن نشسته بود و داشت چ  کیمیز بزرگ در آن قرار داشت و    کیکه    می شد  ی اتاق  وارد

سپس سرش را باال آورد و از    . میشو  کیبه باال نگاه کند به ما اشاره کرد که نزد  نکهی نوشت. بدون امی

به زبان    راتعجب خودم    دیدانم چگونه با...آه، دوستان من! نمی میما خواست تا به سؤاالت او پاسخ ده

بود. باورم    کلرویلا،  یتالیدزد ا   نیکند، همسر شرورتر   ییخواست از من بازجوکه می   یزن  نی ا  . اورمیب

 آغوش او پرتاب کردم.  خودم را به عاًیسر  نیهم یشد که اوست و برانمی 

 من، بگذار تو را ببوسم. «   ؟ دوستی هست ت، توی ! ژولیزد: »چ  ادیفر کلرویل-

  ی که چشمانم را باز کردم متوجه شدم که رو   یرفت و زمان  ج یشده بودم که سرم گ  یاحساسات   آنقدر

 ام.  ده یو خدمتکارانم دراز کش کلرویل تخت همراه با   کی

را به   زیتوانم بار کنم! همه چتو خوشحالم. نمی  دنیچقدر از د  یدان»نمی ام گفت:  ی میقد  دوست-

.  یمن بمان  شیپ  یخواهم چند روزگرداند؛ منتها از تو می ی اموال شما را باز می شوهرم گفتم و او همه 

 کند. «نمی  دیتو را تهد  یمطمئن باش که خطر
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کنم که ما بهتر از قبل  ال احساس می ام، حاکه به دست آورده   یادیز  اتی تجرب  ، باکلرویل»  :گفتم-

  ی را ط   یکه چه راه دراز  یدانتو هستم. آه نمیی  سته یفکر کنم حاال شا  . می با هم لذت ببر  میتوانمی

 ؟ « یکرداز خودت بگو. تو تا حاال چه می  یام. ولکرده 

م، ی که با شما داشت  ی رفتار بد  یابتدا بگذار برا  ی را به تو خواهم گفت. ول  زیگفت: »همه چ  کلرویل-

می  یعذرخواه شوهرم  ببکنم.  را  تو  شناخت  ندیخواهد  با  می   یو  مطمئناً  دارم،  تو  از  را    یتوانکه  او 

که او چگونه از فساد دفاع   ینیبکند! میاش چه می با اراده   عتیکه طب  نیت، ببی ...آه ژولیخوشنود کن

به دست  می اگر  بود  ک ی کند؟  افتاده  باتقوا  ول  تا  ، یآدم  بودند.  اعدامت کرده  تو    ی حاال  مثل خود  ما 

و فساد له    لتیرذ  یپا ری ز  شهیاعتراف کنند که هم لتیتقوا و فض  روانیآه بهتر است که پ . میتکاریجنا

 شوند. « می

 یکرده بود( ول   رییتغ  گاهمیچون جا  دیچه )شا  یدانم براوارد شد. نمی  ستاستایهنگام بر  نیهم  در

  پ ی خوشت اریکه بس دمی کردم، فهم یاو را با دقت بررس یوقت . دیرسنظر نمی  ترسناک به  گریمرد د نیا

 و جذاب است. 

 « ای. کرده  دایپ  یبه دوستم گفتم: »شوهر خوب-

 ی او خوب نگاه کن. «پاسخ داد: »به چهره  کلرویل-

 است. « د، درستیدار گریکدیبه   یبی شباهت عج  »شما-

ای ژول»- اتفاقات   نی ت،  برادر من است. به خاطر  سال گذشته    یول  میاز هم جدا شده بود  ما  ، یمرد 

 کرد. « شتری قدرت ما را ب نی و ا میبا هم ازدواج کرد . می کن دایرا پ گریکد ی  میدوباره توانست

»وقت  تانیکاپ- تما  دیعقا  یگفت:  ع  التی و  نفر  شبناًیدو  مس  هی  است،  ها آن  یبرا   تیموفق  ریهم 

 شود. « هموارتر می 

داشتم و با او ازدواج    یکاش برادر  یزنا با محارم! ا  . یرا به اوج خود رساند  تی»پس تو جنا   :گفتم-

 کردم. «می
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اموال تو ی  ن، همه ی« و سپس ادامه داد: »آنجا را بب   . میگفت: »حاال بهتر است غذا بخور  کلرویل-

 «  . یگانیهم از اسبر  نیگردد. او سالم و دست نخورده به تو باز می  ح یصح 

  . میکرد  یچند ساعت با هم باز  یی ما برارفت، همهکه انتظار می   م، همانطوری شام خورد  نکهیبعد از ا 

بار   نی هم چند  یگانیاسبر  . میده بار ارضا شد  یکه هر کدام برا  می آنقدر مشتاق هم بود  لی من و کلرو

خواست برای عیاشی یک دختر را  می   لیکلروی جالب این بود که  اما نکتهشد.    ده ییگا  تانی توسط کاپ

ای نزدیک رم گرفته  قربانی کند. ولی باید بگویم که آن دختر المپیا بود! راهزنان کاپیتان او را در جاده 

یی که رذیلت همیشه پیروز است من  شد. ولی از آنجابودند و اگر ما آن روز آنجا نبودیم، قطعاً کشته می 

 ها کنند. و همسرش خواهش کردم که او را هم ر  لی کلرواز 

را سرگرم کردیم، می و کمی خودمان  بودیم  بیدار شده  زمانی که همگی  بعد  روز  خواستیم  صبح 

رابطه  برادرش    لی کلروی  داستان  جناب    ستاستایبرو  بشنویم.  که گذشته   ستاستایبر را  کرد  ی  قبول 

 ش را برای ما تعریف کند. خود
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 ستاستا یبرداستان 

اش بلکه به خاطر ثروت  ی وانگ ی که نه تنها به خاطر د  میمن و خواهرم فرزند آن بورشان معروف هست

آزاد  نی خواه یو  وارد چهل سالگ  زیاش  تازه  پدرم  است.  ب  یمشهور  مادرم،  با  که  بود  سال    ستیشده 

شش   اهرمخو  یآمدم ول  ایثروتمندتر از او، ازدواج کرد. من همان سال اول ازدواج به دن  اریکوچکتر و بس

 سال بعد. 

تصم  من بورشان  ظاهراً  که  ساله  ده  و خواهرم  بودم  ساله  تنها  می شانزده  به  که خودش   یی گرفت 

موزش دهد.  خودش به ما آ  یآورد تا در خانه  رونی او ما را از مدرسه ب  . ردیمرا به عهده بگ  تی مسئول ترب

می  آموزه او  از  ما  ذهن  ول   ینی های دخواست  زود  یپاک شود  چن  میمتوجه شد  یبه  از  مادرم    ن ی که 

را به    م، مای دچار تناقض نشو  نکهیا   یبود. پدرم برا   کوکارینبود. مادرم ذاتاً وارسته و ن  یراض  یاقدامات

 آمد.  ی ما میاز دوستانش به خانه یکی گاه یدور نگه داشته بود و فقط گاه و ب رونیب یایاز دن یخوب

داشت. دو فرزند    لتیجوان و با فض   یدو بروال، چهل و پنج ساله و ثروتمند، مانند پدرم همسر  ویمس

د.   دوازده سالش بوباًیدختر به نام لورا که تقر  کیپسر به نام آگوست که پانزده ساله بود و    کی  ؛داشتند 

که به   ی ما کس دمتکارآورد. خبا خود می  ز یآمد، همسر و فرزندانش را نی ما میهر بار که بروال به خانه 

به ما  ییهاز یسال سن داشت. او چ ستیبود. حدود ب ایلیبه نام پامف یداد، خانمما چهار نفر آموزش می 

من کم کم متوجه شدم که عاشق موارد،    نیسن ما هنوز زود بود. با توجه به تمام ا  یگفت که برامی

کم    یول  میکردبا هم نمی   یخاص  رام. آگوست هم عاشق خواهرش لورا شده بود. ما ابتدا کاخواهرم شده 

 می انجام ده یشتریهای بکار دیکه با میکم متوجه شد 

روز که هوا    کیگرفتند به ما کمک کنند.    میکرده بودند، تصم  دایپ  یامر آگاه  نیما که از ا   نیوالد 

برهنه به سراغ ما آمد و ما را با    مه یهای ما دور هم جمع شده بودند، پدرم نگرم بود و خانواده   یلیخ

است    ده یمادرم خواب  بابروال    دمید   نکهیدر آن منتظر ما بودند. در آنجا از ا  هی برد که بق  یخودش به اتاق

 زده شدم.  و پدرم با همسر بروال، شگفت 
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  ی قرار است برا   نتانیوالد  . دیدقت کن  عتیاسرار طب  نیجوان ما به ما گفت: »خوب به ا   یایلیپامف-

 را فاش کنند. « یشما اسرار مهم

های مادرم نگاه کردم. از رفتار زنان متوجه شدم که نه یبه واژن و س  یکم  . میکردفقط نگاه می  ما

 اند. کار داده  نیو از سر اجبار تن به ا ستندین  یکار راض نیها ابداً از ا آن

 « . دیها را انجام دهآن  دیچون با دیدقت کن هانکار یی اجوان گفت: »خوب به همه  یایلیپامف-

داد تا    ادیبه ما    . میی ما چهار نفر را فراخواند و از ما خواست تا آلت او را لمس کنپدرم همه   سپس

  ی بروال هم در حال  . میرا که گفت انجام داد یکار یو با خوشحال  می دیما خند  . میجلق بزن شیچگونه برا 

 کرد.  را تماشا می  د، ماییگاکه مادرم را می

 مالد. ی ما را می و بدن همه دیآخواست تا ما را برهنه کند. بروال به سمت ما می  یایل یاز پامف پدرم

 ؟ « یرفتار کن نگونهیهای خودت ا با بچه یکنکثافت! چگونه جرأت می  یزد: »ا ادیفر  همسرش-

 زد: »خفه شو. «   ادیبر سر او فر شوهرش-

  ی از همه به من عالقه دارد، البته برا  شیب  دیرسما مجبور بودند ساکت شوند. پدرم به نظر می   مادران

های مادرم را باز پا  ایلیرد. پامفبپدرم مرا به سمت مادرم    قهیزد. بعد از چند دقخواهرم هم جلق می 

کرد و سپس آلت   سیخ  فواژن مادرم را با ت  یداشت. پدرم کم  ییبا یکه چه واژن ز  دیدان. آه نمیکرد

پدرم از پشت   نیهم  یتوانستم تلمبه بزنم برا نمی   یمرا گرفت و به واژن او فرو کرد. من هنوز به درست 

چقدر لذت بخش بود. واژن گرم و مرطوب مادرم، حس    دیدانکرد. نمیباسن مرا گرفت و عقب و جلو می 

 کرد. به من منقل می  یخوب

  تی جنا  نکاری ؟ ایخودت کن  یخواهیآزاد   یپسرت را قربان  یخواه من! می   یزد: »خدا   ادیفر  مادرم-

 است. « 

  د ایارد. چون جرم است؛ گناه است. شما شانس آورده لذت د  ل یدل   نی با خشونت گفت: »به هم  پدرم-

 «  . دمیبا مادرم خواب یسالگ 9کرد. من خودم در را می  نکاریا شیچهار سال پ   دیچرا که او با
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خواهرم را مجبور کرد تا واژن مادرم را    ، کردم. پدرم  یرا در واژنم مادرم خال  مارضا شدم و آب   من

شکم مادرش گذاشت و از واژن    یدخترش بود، لورا را رو   فتهیحال بروال که ش  نیبزند. در هم  سیل

  . دییگا

 خواهم دخترم را بکنم. «پدرم به بروال گفت: »پسرت را بکن چون من حاال می-

ن  . میهرم دستور داد تا با هم بخواببه من و خوا   پدرم  ، یاز چند ساعت خوشگذران  بعد به    ز یبروال 

  ن ی بزند. ا  سیکردم، مادرم مجبور شد تا مقعد مرا لکه من خواهرم را می   یگفت. زمان  ن یفرزندانش چن

 کرد.  دایادامه پ میی ما ارضا شدکه همه  یمراسم تا زمان

 اش احضار کرد. روز بعد پدرم مرا به کتابخانه چند

خواهم خواهرت را به صومعه بفرستم. درست است که هم تو و هم من از او گفت: »پسرم، می   او-

ول  ی نقص جد  ک یزن است. زن بودن    ک یاو    یول   میبرلذت می  با هم   یاست.  تو  نباش. من و  نگران 

  کرد. بروال  میخواه یرا سپر  یو من تو را. مطمئن باش که دوران لذتبخش یکنماند. تو مرا می  می خواه

 دخترش را به صومعه بفرستد. «  خواهدهم می 

 شود. « یگفتم: »پدر، اما مادرم ممکن است عصبان من-

از هرکس  شیمن از او ب . ستین شیب یوانیآورده، ح ایای که تو را به دنهرزه  نی پاسخ داد: »ا پدرم-

زنان استفاده    ن یکند. ما از ابا همسرش می   یرفتار  نی جهان نفرت دارم. بروال هم چن  نی در ا  یگرید

 « . یکن  ریزنان را تحق شهیکه هم یر یبگ ادی دیتا شهواتمان ارضا شود. تو با  میکنمی

ها ر  مرا ، ی»اما پدر، اگر از من خسته شد :دمیپرس  نیهم یکرده بود، برا ر یذهنم را درگ یسؤال اما-

 ؟ « یکنمی

ن   یز ی»چ  :گفت- تو  باش که من عاشق  ندارد. پس مطمئن  نام عشق وجود  نبا  . ستمیبه    د یتو هم 

 «کند. را خسته نمی   یکس  چگاه یه   تیاست و جنا   تی ی ما به خاطر گناه و جنارابطه   یول   . یعاشق من باش 
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به   نیهم  یدوست داشت شالق بخورد برا . میدی خواباز آن زمان به بعد من و پدرم هر شب با هم می 

العاده لذتبخش بود. فوق   م یبگو   دیمن هم شالق خوردن را امتحان کردم و با  یاو شالق زدم. بعد از مدت

کردم،  افراط می   میهاکه کم کم در کار  یی از آنجا  . دند یخواب بروال هم با ما می   ا یو    ایلیمواقع پامف   یبرخ

را    شیهانه یشدم و سکرد وارد حمام میکه حمام می  یکردم. مثالً زمانمی   تی اوقات مادرم را اذ  یبعض

آشپز  کباریشد.  ناراحت می  یلیخوردم. خمی در حال  را  برا  یاو  و  زدم. چند    شیبرهنه کردم  جلق 

برعکس   یگرفت ولنمی   لیو آمد. پدرم او را تح ها به خانه میوقت   یکرد. خواهرم بعضمی   هیساعت گر

 کردم.  توانستم با او سکس می که می  ییاو من تا جا 

ندارد، با او    یدهد...اشکالمی   ح یاز من متنفر است؛ او تو را ترج  به من گفت: »پدر  کبار ی   خواهرم-

 هرگز مرا فراموش نکن...« یشاد باش ول

 پرستم. او را می  شهیو قسم خوردم که هم دمیرا بوس او

  کبار ی  . دیآمی  رونیپدرم با اشک ب  یبود که متوجه شده بودم که مادرم از اتاق خصوص  یوقت  چند

لگد    است. او را با مشت و  ده یکردم و متوجه شدم نفرت پدرم از مادرم به اوج رس   ها را نگاه آن  انهیمخف

مرد    کی کرد تا با  اوقات هم مادرم را مجبور می   یزد. برخ و واژن او ضربه می   نهیزد. با شالق به سمی

 بخوابد.  بهیغر

 ست؟ « یک اروی  نی»ا :دمی پرس  ایلیروز از پامف کی-

شدن نجات داده    زیسه بار او را از حلق آو  ایای است که پدرت دو  شرور حرفه  کی گفت: »او    او-

است  نیهای پدرت ا لذت نیا مهمتر  یکیکشد.  می  دیرا که بخواه  یشش فرانک هر کس  ی است. او برا

 با او بخوابد. «  ایکه او به مادرت شالق بزند 

دادم تا بگذارد من    شنهادیبه پدرم پ  کباریبردم،  لذت می   یلیکتک خوردن مادرم خ  دنیکه از د  من

 قبول کرد.  یهم او را کتک بزنم. پدرم با خوشحال 

آلتش را وارد    به یافتاد. مرد غر  ه یمن به گر  دمی مادرم با د  . میروز بعد با دوست پدرم وارد اتاق شد 

  ک ی و در   دمییواژن و مقعد گا  زد. سپس نوبت من شد. مادرم را ازمن جلق می  یدهان او کرد. پدرم برا
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  ی ز یچ  یدانم چرا ولشد. نمی   هوشیاو را کندم. مادرم از درد بی  نه یدندانم نوک س  با  ، یاراد   ریحرکت غ

تر داشت. از آن موقع من روز به روز خشن   یادیرا انجام دهم. لذت ز  نکاری در درونم به من گفت تا ا 

 شدم. می

توانم حضور آن زن را تحمل کنم. نمی   گرینوزده سالم شده بود که پدرم به من گفت: »من د  تازه -

 پسرم؟ «  یکنخواهم با شکنجه او را بکشم...به من کمک میاز شر او خالص شوم. می دیبا

 بکشم. « رونیاش را بنم و دل و روده »ماه هاست آرزو دارم شکم او را پاره ک :گفتم-

 ساعت آلتم را خورد.    کی  یشده بود، برا وانهیمن د دیکه از ذهن پل  پدرم

حال او را    نی با چاقو شکمش را سوراخ کردم. پدرم در هم  . میبرد  اهچالیس   کی بعد مادرم را به   روز

تلمبه زدم که دل و   عینقدر سرو من آلتم را وارد سوراخ شکمش کردم و تلمبه زدم. آ  دییگااز مقعد می 

های او را  نگشت ی اپدرم با چاقو همه  ن یبعد از ا   . می من و پدرم همزمان ارضا شد   . ختیر  رون یاش ب روده 

من با پتک سر او  تو در نهای دیپدرم زبانش را بر  . دم یکش رونیمن هر دو چشم او را با انگشتم ب . دیبر

دوباره    نکهی تا ا  دمیمالاش میی خرد شده را له کردم. پدرم مغز او را خورد و من هم آلتم را به جمجمه

 ارضا شدم. 

مادرم را کشت. آنقدر خوب    نی هم  یازدواج کند و برا  یگریخواست با زن دکه پدرم می  دمیفهم  بعداً

 را به خواهرم گفتم.  ایقضا  نیی اهمه  کباری . دمیموضوع را فهم نیبعد ا کسالیداد که  یمرا باز

 مرد قصد دارد ما را نابود کند. «  نی او گفتم: »ا به-

ا  پاسخ - متوجه  که  سالهاست  »من  شده   نیداد:  ولموضوع  از    یکی  . یبترس  ستین  یازین  یام. 

نصف    نانی اطم  یبرا  . میبا آن پدرمان را بکش  میتوانسم به من داده است. می   ی های من مقداری همکالس 

م  یهای او خواهیی ی دارامالک همه   گر یو ما تا سه روز د  ز یبر   شیرا در غذا  گری آن را در شراب و نصف د 

 شد. «

تمام ثروت او را    یسالگ کی و   ستیکه سکته کرده است. در سن ب میروز بعد پدرم مرد. به همه گفت

کامل داشتم    نانیبه من واگذار شد. من به خواهرم اطم  زیخواهرم ن  یسرپرست   نیبدست آوردم و همچن
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را خودتان   اوداستان  ی  ه یسفر از فرانسه خارج شوم. بق  یی اموال را به او سپردم تا براهمه   نیهم   یو برا 

او    تی چنان افراط کرد که روز به روز بر موفق  تیشد و در راه فساد و جنا  قی رف  ر یبا جناب وز  . دیدانمی

  . مگوی پس فقط در مورد خودم به شما می نی افزوده شد. از ا

پادشاه ی  ا، خواهرزاده یپرنسس سوف  ر، بایبه شمال سفر کردم ودر آنجا متوجه شدم که مباشر وز   من

خواستم با او بخوابم. چشم مرا گرفته  دم، می یدختر را د  نیا   نکهیپروس ازدواج کرده بود. به محض ا

آ  ا یبود. سوف بود و می در  اما چنان    نی باتریتوان گفت ز ن زمان هجده ساله  بود.  و    هرزه دختر کشور 

ا  یآمدند. با آگاهبند و بار بود که خواستگارانش فقط به خاطر پول به سمت او میبی موضوع،    نیاز 

  . می دیخوابماه هر روز با هم می کی یشد و ما برا  یشجاعانه با او مالقات کردم. او هم راض

  ی خوب  نی توانند شما را به ااز مردان می   یکه تعداد کم  دیر یبپذ  دیماه به او گفتم: »خانم با  کیاز    بعد-

 دارد. «  ییبها زیارضا کنند و در دوران ما همه چ

پر از    یفیبرم. « سپس کواقعاً از بودن با تو لذت می   . یگویخانم پاسخ داد: »درست می   شاهزاده -

  شتر یهرچه ب  . یاز قبل ارضا کن  شتریمرا چند برابر ب  دیداد و گفت: »از حاال به بعد با   لی طال به من تحو

 «  . ایتنها ب . ایمن ب ییی روستادهم.... امروز عصر به خانه به تو می  یشتری ب  پول ، یبه من لذت بده

 آنجا رفتم.   رم، بهیاز او بگ یشتریخواستم پول ب که می  ییاز آنجا  یمرا ترساند ول یاو کم کلمات

 کرد.  ییرا ینوزده ساله از من پذ یمسن در را باز کرد و داخل خانه دختر یزن . دمیآنجا رس به

رخ   نجای که قرار است در ا  یاتفاقات  دیقول بده  دیبا  یول   دیآمی  یمن گفت: »پرنسس به زود  به-

 «بدهد، هرگز فاش نشود. 

 قسم خوردم که چیزی نگویم. 

خواست دختری را قربانی کند و من با تمام وجود  می   خانم  شاهزاده الزم نیست وارد جزئیات شوم.  

به او کمک کردم. سر میز شام سوفیا به من پیشنهاد کرد تا شوهرش را بکشم. به من گفت که اگر اینکار  

ام رفتم دهم. من که از پیشنهاد او برانگیخته شده بودم، با عجله به خانهو میرا بکنی، پول زیادی به ت

خواست تا خودم را آماده کنم. ولی کمی با خودم فکر کردم و گفتم که اینکار درست نیست. سوفیا می 
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ی خودش برسد. ولی من  خواست از من استفاده کند تا به خواسته ی ابزاری بکند. میاز من استفاده 

ی دست دیگران نیستم. برای همین صبح روز بعد  کنم. من بازیچههای خودم جنایت می برای لذت   فقط

 به سمت لندن حرکت کردم.  

دانستم  های مرا دزدیدند. من که نمی ی پول ها همهمتأسفانه به محض اینکه به لندن رسیدم، دزد 

ردم. اگر از خواهرم درخواست  چکار کنم، به برخی از ثروتمندان شهر نامه زدم و درخواست کمک ک

کشید تا برای من پول بفرستد برای همین خودم دست به کار شدم. از  کردم، مدتی طول میکمک می

خواست به من کمک کند. من  به من جواب داد. او می   نگتونیبرلی کسانی که نامه داده بودم،  میان همه 

 ر او پول دزدیده بودم. ی درستکادعوت او را پذیرفتم چرا که قبالً از خانواده 

ترین مردان روزگار بود. ثروتمند  از مهربان   یکیبه پنجاه و پنج سال سن داشت و    کی نزد  نگتونیبرل

به نام    یمرد   باداماد داشت. دختر بزرگ او    کی داشت. دو دختر و    یادینفوذ ز  یآمد ولبه حساب نمی 

ا  لسونیت بود.  از آن   نیازدواج کرده  کردند. می  یکه در توهمات عاشقانه زندگبودند    یی هادو احمق 

نام داشت. او برعکس خواهر    لدایتر حدوداً هجده سالش بود و کلوتبخشنده و مهربان. دختر کوچک 

از همان    لدایتر است. کلوتگفت که از خواهر فاضلش خوشحال به من می  شهیآزاده بود و هم   کیبزرگش  

  ی ول  . مایکرده  زدواجکردند ما با هم اشده بود که همه فکر می  ادیاول چشم مرا گرفت. روابط ما آنقدر ز

  ی او را اغوا کنم. برا   یداشتم به هر شکل  یخودش کرده بود و من سعی  فته یواقعاً مرا ش   لسونیباسن ت

هم اعتراف    لدایکند. البته خود کلوتمن اغوا    یخواهرش را براشوهر  را مجبور کردم تا    لدایکلوت  نیهم

 بخوابد.  لسونیمواقع دوست دارد با ت  یکرد که برخ

 هر  باًیو تقر   وستمیها پماه من هم به آن   کیخواهرش را اغوا کند. بعد از  شوهر موفق شد    لدایکلوت

 . دمیکشای ی تازه خاطر نقشه  نیها خسته شدم و به هماز آن  یبعد از مدت . م یکردروز با هم سکس می 

اموال آن می براخواستم  را تصاحب کنم.  برل  دیبا  ن یهم  یها  شدم. دخترش  خالص می   نگتون ی از شر 

  . می با من موافق بود و ما کارمان را شروع کرد  لدایوتکل

سپس به سراغ پدرش    . میخالص شد   لدایی من، ما ابتدا از شر خواهر و شوهر خواهر کلوتبا نقشه

و    . میرفت شاهد  چند  جعل ما  برل  میساخت   یمدرک  با   نگتونیکه  رسانده.  قتل  به  را  دامادش  و  دختر 
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بالفاصله بعد از مرگ    . دیطول نکش   شتریهفته ب  کی  نگتون ی اعدام برل  م، حکمی داد  یای که به قاضرشوه 

 ازدواج کرد.   لدایبا دخترش کلوت نگتون، منیبرل

من دوست    ینبود. عاشق من شده بود ول  کیی درجه  آزاده   کی  یآزاده بود، ول  نکهی با ا  لدایکلوت

دانست  فاحشه خانه بردم. نمی  کی بعد از ازدواجمان، او را به    یفاحشه باشد. مدت  کی داشتم همسرم  

بروم. از اتاق خارج    دیآمده و با  شیمن پ   یبرا  یکه آنجا فاحشه خانه است. سپس به او گفتم که کار فور

که کامالً ناراحت   لدایبه داخل آنجا نگاه کردم. ده مرد وارد اتاق شدند و کلوت  سوراخ  کی   قیشدم و از طر

 شد. من چهار بار ارضا شدم.  ده یی توسط ده مرد گا یپنج ساعت متوال  یشده بود، برا

  دلیلی چه    به دانم  یک فاحشه بسازم. او مدتی بعد باردار شد. نمی  لدایکلوتمن به خوبی توانستم از  

دانید زنان برای مردان ابزاری  شدم. در هر حال همانطور که می ز او بیشتر متنفر می ولی روز به روز ا

ها خسته شدیم باید سریعاً جایگزین شوند. بعد از دو سال اقامت در بیش نیستند و زمانی که از آن

ئد به  ی اموالمان را جمع کردیم و به طرف سوهمه  لدایکلوتلندن، تصمیم گرفتم تا به سوئد بروم. من و 

درد گرفت. زمان زایمان فرا رسیده بود. من از او نفرت داشتم    لدایکلوت ی راه شکم  راه افتادیم. در میانه

ولی زمانی که باردار شد، نفرت من از او چندبرابر بیشتر شد. در هر حال ما توقف کردیم و یک اتاق  

ه آنجا بیاید. در نزدیکی اتاق ما، یک داخل اتاق خوابید و قرار شد که یک ماما ب لدایکلوتاجاره کردیم. 

خواستم وارد اتاق شوم، خدمتکار اتاق کناری جلوی مرا گرفت و از  زن دیگر اقامت داشت. وقتی که می 

 من خواست تا به دنبال او بروم. من وارد اتاق کناری شدم و دیدم که سوفیا آنجا اقامت گزیده است. 

از رفتن من، در نهایت شوهرش را با سم کشته است. من گفت که دو سال بعد  تعجب کرده بودم. می 

کنید که این دختر چقدر زیباتر شده بود و من که شهوتی  ام را برای او گفتم. باور نمی هم داستان زندگی 

ی همسرم از اتاق  ی او را با دستم گرفتم. مقاومت نکرد. در حالی که صدای ناله شده بودم، سریعاً سینه 

با سوفیا سکس کردم. در نهایت به سوفی پیشنهاد کردم که با من بماند. او هم قبول    آمد، منکناری می 

ای که کشیده بودم، او را با دستانم خفه کردم و کردم. طبق نقشهرا حذف می  لدایکلوتکرد. حاال باید  

 بعد به همه گفتم که سر زایمان فوت کرده است. 
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رساندیم ولی از آنجایی که اشتیاق من در زیاده خواهی    استکهلمبعد از این ماجرا ما خودمان را به  

  استکهلم به همین خاطر دو ماه بعد از اینکه در    زده شدم.   شد، بالفاصله از سوفیا روز به روز بیشتر می 

هزار فرانک فروختم.    100های آن شهر به قیمت  اقامت کرده بودیم، او را به یکی از بزرگترین لیبرتین

شد. سعی  خودم هم در مراسم قربانی کردن او حضور داشتم. قدرت و نفوذ من روز به روز بیشتر می 

آشنا   ا یآملفوذ شهر ارتباط برقرار کنم. در این میان با دختری به نام  کردم با افراد ثروتمند و با نمی

 شدم. او دختر ثروتمندترین مرد شهر بود و طبق معمول او را مجاب کردم تا پدرش را بکشد.  

از پدرش به ارث ببرد و هر دوی ما تصمیم گرفتیم که سریعاً آنجا   ششصد هزار فرانک توانست    ایآمل

از من خواست تا با هم ازدواج کنیم.   ایآملرفتیم، جایی که    سنپترزبورگهمین به  را ترک کنیم. برای  

 من موافقت کردم.  

شوند. من هم که  افراد ثروتمند واقعاً احترام قائل می  یبرا   نیهم   یهستند برا  یها واقعاً تجملروس 

دوم مرا به قصرش    نیرفته بودم، توجه امپراتور را به خودم جلب کردم. کاتر  هیبه روس   یمیبا ثروت عظ

 دعوت کرد. 

توانستم او را ارضا کنم، به ما  می  یکه من به خوب  ییبود و از آنجا  خواهانیخودش از آزاد   نیکاتر

هم  تی مصون به  و  داد  آمل  نیکامل  همسرم  و  من  بهیخاطر  روس  ا،  در  سال  دو  که    یهرکار  هی مدت 

   . میانجام داد  میخواستمی

مان خوشش آمده بود. برای همین از من خواست تا او را وارد رابطه   ایآملبه شدت از    دوم  ن یکاتر

زد، واژن او را لیس می  ایآمل دانید که خوابیدن با امپراتور یک کشور چه لذتی دارد. زمانی که کنم. نمی 

را وارد دهان او کردم؛ دهان قدرتمندترین شخص ر برای من ساک  وسیه. نمی آلتم  با چه ولعی  دانی 

زد. سپس یک دختر سوئدی برای قربانی شدن وارد اتاق شد. کاترین با انبر داغ کلیتوریس او را  می

گرفت و با قیچی برید. سپس یک شمشیر بزرگ وارد واژن او کرد. دختر بیچاره تقریباً به دو نیم تقسیم  

ترین  از جلو و عقب گاییدم و باید بگویم که یکی از لذت بخش  هاها و باربار  راشده بود. من کاترین  

 دوران عمر من بود. حدود ده سال به همین منوال گذشت. 
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خواستم  دزدیدم ولی از اینکار خسته شدم. میی دولت پول می در طول این ده سال من مدام از خزانه 

توانم  روسیه به دست آورده بودم، میها در  پول زیادی بدزدم. با توجه به نفوذ زیادی که طی آن سال

بگویم بعد از امپراتور قدرتمندترین شخص کشور بود. برای همین به راحتی توانستم حدود نصف پول  

آمد برای  شد، بدزدم. مطمئناً کاترین از این کار خوشش نمی میلیون فرانک می   50ی دولت را که  خزانه 

پیرتر شده بود، قبل از خروج از روسیه کارش را تمام    ایآملهمین از روسیه فرار کردم. از آنجایی که  

 کردم.  

ی یک پادشاه شده بود ولی دیگر مثل سابق  های پی در پی، ثروت من اندازه بعد از چند سال سفر 

بردم. دوست نداشتم مثل پادشاهان زندگی کنم. دوست داشتم مدام دزدی کنم. دزدی برای لذت نمی 

پول زیادی از آن در بیاورم به همین خاطر به ایتالیا رفتم و بزرگترین باند    توانستممن لذتبخش بود. می 

همان کسی که تو را گرفت، دستیار من شد و ما با هم از هزاران    ، کارلسونسرقت کشور را افتتاح کردم.  

  نفر دزدی کردیم و هزاران نفر را هم سر بریدیم. بعد از اینکه کمی سر و سامان گرفتم، تصمیم گرفتم 

نفوذ و ثروت    نکهیبا ا   لی کلرو تا خواهرم را نیز وارد باند کنم برای همین سال گذشته به دنبال او رفتم.  

  . ونددیحاضر شد که به من بپ یداشت، ول یادیز

 

تمام شد،  - او  اینکه سخنرانی  از  آیا چنین مردی الیق من    لیکلروبعد  ژولیت،  »آه  به من گفت: 

 نیست؟ « 

 اید. «گفتم: »شما مثل دو روح در یک بدن هستید. واقعاً شما برای هم ساخته شده -

 تانیکاپ  . میکه سفرمان را ادامه ده  میگرفت  میتصم  تدر نهای  . میماند  لی کلرو  شیپ  گریما چند روز د-

  یکار مهم  ی کنم ول  یداشتم تا شما را تا ناپل همراه  میخب. من تصم  اریما گفت: »بس  می تصم  دنیبا شن

آنجا خوش   ردهم تا دهشتصد هزار فرانک به شما می . دیآبا شما می  ل یآمده است. اما کلرو شیپ  میبرا

اگر    نده ی من در آ  . دیکه شما با هم خواهر هست  دییبگو  د ید، باید یبه آنجا رس  نکهیبه محض ا   . دیبگذران

 شما خواهم آمد. « دنیبتوانم به د 
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شدم. چرا که واقعاً آلت   مانیمجبور شدم کارلسون را ترک کنم پش  نکهیمن از ا  . میاز آنجا رفت  ما

  . می پنج بار با هم سکس داشت میآنجا را ترک کن نکهیداشت. البته قبل از ا یبزرگ

به همه اعالم    لی کلرومن و المپیا و    . میمجلل اجاره کرد  ار یی بسخانه  کیم،  ید یکه به ناپل رس  یزمان

ا  ، ماه اول  ککردیم که خواهر هستیم و ی تا    میکرد  یرا بررس   ییای اسپان  مهیشهر ن  نی آداب و رسوم 

اشراف پخش شد    نیما به سرعت در ب  یخبر هرزگ  . میهای آنجا ارتباط برقرار کنی بهتر با اشراف  می بتوان

شانزدهم ازدواج کرده بود. همسر حاکم    یما شد. خواهر او با لوئ  دنیحاکم شهر خواهان د  تو در نهای

او    دنی به دعاًی شمش طال فرستاد و من سر  کیمن    یبود. جناب حاکم براو خراب  حسود    یشهر زن

 رفتم. 

ن را  اندام جها  نیباتریشود که تو زمی  ت، گفتهیگفت: »ژول  ناندیفرد  د، شاهزاده یکه مرا د  یزمان-

 «  . دایی شما فاحشه دانم. هر سهالبته من در مورد تو و خواهرانت می  . یدار

ها فقط اند. در واقع آن به شما داده   یخدمتکاران شما اطالعات غلط   . دیکناشتباه می   ری»خ   :گفتم-

م، ایدهند. ما آنقدر در فساد غرق شده هم به شما نمی  یاطالعات درست  چ یدزدند و ههای شما را میپول 

های نه ی تمام هز  دید، بایاور یما را به دست ب  د یخواهاگر می   . دیبر ما غلبه کن  دی تواننمی   یشما به راحت  که

  ی کم   میخواه کامل اعطا شود چرا که می   تی به ما مصون  دیبا   نیهمچن   . دیما را بپردازی  نده یشش ماه آ

 «  . میکن یشهر باز  نیدر ا

 ست؟ « یچ  ؟ منظورتیتعجب کرد و گفت: »باز ناندیفرد-

 «  . میکن  تیتا جنا  مایآمده  نجا یالعاده خشن. من و خواهرانم به اهای فوق ی »باز-

 «  . می شروع کن  دییایخب. حاال ب اری»بس-

 بود.  ده یمبل دراز کش یو هشت ساله رو   ستیب ایو هفت   ستیزن ب کی برد که  یبه اتاق مرا

 ست؟ «یزن ک نی»ا  :گفتم-

 من«  »همسر-
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تو در تمام شهر   یخبر هرزگ  . یبه همسرش گفتم: »آهان، پس تو همان شارلوت هرزه هست  خطاب-

 است. «  ده یچ یپ

 «  . یهای او را هم ارضا کنخواسته  دیتو با  تیگفت: »ژول  ناندیفرد-

ها بوسه بر لبان من زد و من  و خودش را به آغوش من انداخت. ده   دیلورن به سمت من دو  شارلوت

خورد آلت بچه را می   ناندی پسر پانزده ساله وارد اتاق شد. فرد  کی   . ستیکننده اکه زن سرگرم  دمیفهم

  س یتور یکل  یوانگ یبود! با د  یآه، دوستان من! شارلوت چه زن  . میزدهم جلق می   یو من و شارلوت برا 

کل به  را  می   سیر توی خود  همه   . دیمالمن  نهایت  در  بود.  بخش  لذت  جسد  واقعاً  باالی  که  زمانی  ما  ی 

 پسربچه ایستاده بودیم، ارضا شدیم. 

  دند یفهم  نکهی ها از اصحبت کردم. آن  ایو المپ  لی که به خانه برگشتم در مورد شارلوت با کلرو  یزمان

 آزاده است، خوشحال شدند.  یاو زن

 کند. «  تیموافقت کرد که از ما حما ناندی که فرد میبگو  دیخب. با اریدوستانم گفتم: »بس به-

 ی گان یاسبر  م، ازیشدها بار ارضا میده   دیو هر روز با  می به جنون دچار شده بود باًی که ما تقر  ییآنجا  از

بعد از    . مید یخوابمی   بهی مرد غر  یما آماده کند. ما هر روز صبح با س  یمرد برا  یتا هر روز س  میخواست

مشتری  سراغ  به  میآن  با  ها  مالقاتم  اولین  از  بعد  هفته  یک  اینکه  تا  داشت  ادامه  روند  این  رفتیم. 

 ای فرستاد. برای من نامه  ، ناندیفرد

لباسش   ن یبهتر   م، شارلوتید یکه به آنجا رس  یزمان   . میی ما خواسته بود که به قصر او برو از هر سه 

 بودند.   ستاده یبود. ده دختر ده ساله و ده پسر چهارده ساله دور اتاق ا ده یرا پوش

می   همانطور انتظار  براکه  رو   یرفت  ساعت  می   یده  پسربچه   یکی  لیکلرو   . میدیغلتهم  را از  ها 

از    یکی   سیتور یبا چاقو کل  ایالمپسپس با دندانش آلت او را کند.    . دیاو را بر ی  ضه یشکنجه کرد. ابتدا ب

ا با چاقو زبان  یاز دختران را آنقدر فشار دادم که له شد. المپ یک یی نه یمن با دستم س . دیدختران را بر 

داغ صورت  ی  ه میل  کیها سر و کار داشت، با  که طبق معمول با پسر  لی کلرو  . دیاز دختران را بر   ی کی

 ها را سوزاند. از آن   یکی
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مجروح شده است.    یگانیکه اسبر   میمتوجه شد   یول   میالعاده، به خانه برگشتفوق   ی مانمه  نیاز ا   بعد

دعوا کرده بود. دعوا هم بر سر ما بوده است: به نظر   یمرد فرانسو  کیکافه با    کیدر    یگانیاسبر   ایگو

فرانسو می مرد  ول   یرسد  است(  درست  البته  )که  کرده  خطاب  فاحشه  را    ل ی دلبه    یگانیاسبر  یما 

زده و بعد از آن  دوبار به شکم او ضربه   ریبا شمش  یخواسته تا از ما دفاع کند. مرد فرانسو می   ، یدلبستگ

 بالفاصله از آنجا فرار کرده. 

 ی گریود ما بهتر از هرکس داست. خ  یارزش بی  زیدفاع در نظر ما چ  . مینبود  یاز کار او اصالً راض  ما

  . می  نکوهش کردداًیرا شد یگانیرفتار اسبر  نیاند. بنابراشده  ده یآفر یفاحشگ یکه زنان برا میدانمی

مرد   نیبا ا  یبه من گفت: »من به تازگ  لیکلرو  . افت یبهبود    یگانیاسبر   تی پس از چند روز، وضع-

  ی سؤال مهم  تی که خوب شده است. اما ژول  میتوانم بگواسپرم می  فتیها و کاز سرعت تلمبه   . دمیخواب

 ؟ « ی ای دارمرد عالقه  نیدارم. تو به ا 

 به من کمک کرده است. «  یلیاو خ یول »نه-

من او را    . میبگذار رک بگو  . دایبه او پول داده   نیاش را انجام داده. شما هم به خاطر افه یوظ   »او-

 خواهد کرد. «   یاز ما دزد تمرد در نهای  نیشود به او اعتماد کرد. انمی دوست ندارم. به نظرم 

 که او تو را خسته کرده است. « ییاست بگو  »بهتر-

که در کافه انجام    یم؟ کاریاز شر او خالص شو   دی چرا با  یدانمی   یول  . ستینفرت من مهم ن  لی »دل-

کنند. به نظرم قلب ز زنان دفاع می هایی که فاضل هستند اداده واقعاً حماقت محض است. فقط انسان 

 « . ستیاو تماماً فاسد ن

 م؟ «یبا او چه کن یگوی»می -

 «  . میکناو را مسموم می یساده دارو ی ل یدارو بخورد. خ دیاست که با یروز نیآخر  »فردا-

لذتبخش  نی توانستم چندادم؛ چگونه می  تیرضا  من اسبر   یکار  من   یبرا  گرید  یگانی را رد کنم؟ 

جهنم اطالع دهد که ارواح    نی اطیی شکشته شد تا به همه   لینداشت و روز بعد هم به دست کلرو   یسود
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با خود حمل    شانیاست که کش  یی هابرابر خطرناکتر از آن   هزار  ، یزن واقع  ک یموجود در بدن    ث یخب

 کنند. می

فرد دوباره  بعد  روز  مهمان  یبرا  ناندی چند  در  تا  فرستاد  نامه  ناپل،    نی ثروتمندتر   یما    یعن یارباب 

ی شرکت در آن مهمانی برای ما خیلی مهم بود چون نفوذ و مرتبه   . میشرکت کن  الی شاهزاده فرانکوو

از اینکه ما را دیدند، بالفاصله برهنه شدند و    ناند یفردو    الی فرانکوو برد.  اجتماعی ما را باالتر می  بعد 

زده بودند و با دستان کوچکشان ما حلقه  پسر دور  15دختر و    15خودشان را در آغوش ما انداختند.  

 کردند. بدن ما را نوازش می 

برد. به من گفت:   یاتاق خصوص  کی  به  مرا با خودش  ناندیفرد  شارلوت، همسر  ، یاش یع  یبعد از کم-

در میان ما    یحس  ن یدانم که چنام. می توانم احساساتم را پنهان کنم. عاشق تو شده نمی   گریت، د ی»ژول

  ی نالماس پنجاه هزار کرو  نیا، ایپرستم. بکه تو را می  یخواهم بدانمی   یزش است ولاربی  خواهانیآزد

 که با تو صادق هستم. «  یخواهم بدانمال توست. از من قبول کن. می

الماس خوددار  من- ن  یاز گرفتن  او گفتم: »شارلوت،  به  برا  ست ین  ی ازیکردم و  نشان دادن    یکه 

با تو خواهم    شهیمن هم تو را دوست دارم و بدان که هم  . یبده  هیهد  یزیخود، به من چ  تیحسن ن

 هم هست. «  یگر یهای دراه  ، یکن یمرا راض یخواهماند. اما اگر می

 ؟ « یراه  »چه-

 «  . ییگونمی  یزیچ چکسیباره به ه نی قسم بخور که در ا »اول-

 خورم. «می  »سوگند-

 « . یمورد به من کمک کن  نی خواهم در ا کنم. می یخواهم از شوهرت دزد»می -

خواهم  کنم. من می هم به تو کمک می  من  ، یدارم. اگر به من کمک کن  یمنم از تو درخواست   »پس-

 ؟ « یکنبشوم، به من کمک می  تی جنا کیمرتکب  

 «  . یریجان هزاران نفر را بگ  یاگر بخواه   یحت . »قطعاً-
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که    یتا او را بکشم. زمان  ی خواهم به من کمک کن. میامدست شوهرم خسته شده   ز، ازیعز   تی »ژول-

 شد. «  یهم ثروتمند خواه تو ، یروزیشود. مطمئن باش بعد از پ می  مفرزند من حاک ردیبم

من پول   یخواهم به کشورم بازگردم. برابمانم. من می  نجایای ندارم که اعالقه ز، من یعز  »شارلوت-

ا  ی به شرط   یکنم ولمهم است. من به تو کمک می  حال به من بگو که   . یرا به من بده  نکاری که پول 

 دارد؟ «  هیشوهرت چقدر سرما

 «  . ونی هشتاد میل کی »نزد-

 ؟ « یها را به من بدهپول و طال  یخواهمی  »چگونه-

کالسکه    کیها را با  پول و طالدزدم و  را می   دیاشاره کرد و گفت: »من کل  رونیی اتاق، به ب پنجره   از-

 دهم. می  لیآورم و به شما تحوبه آنجا می

توانم  به ذهنم خطور کرده بود، گفتم: »گوش کن شارلوت، من می   یگرید  یطان یی شکه نقشه   یحال  در

 شود. «  میقرارداد تنظ کیما  نی بهتر است ب یکنم. ول  هیسم را ته 

  ل ی تحو  ی دزدم و به کسآن نوشتم: من تمام ثروت شوهرم را می   یکاغذ در آوردم و رو  کیهمانجا    و

 بفرستم.  یباق اریخواهم شوهرم را به دسم می   نی کند. با ا هیمن سم ته ی دهم که قرار است برامی

 شارلوت که به خاطر عشق به من کور شده بود، کاغذ را امضا کرد. 

 « . میخودمان بازگرد  یبه سرگرم  دییایرسانم. حاال با به شما می ! پس فردا سم رستیمن گفتم: »عال-

بعد از اینکه آرام شدیم دوباره به مجلس مهمانی   . میهم جلق زد  یاو را در آغوش گرفتم و برا  سپس

 برگشتیم. 

می  خودداری  جزئیات  گفتن  از  من  عزیز،  می دوستان  که خسته  چرا  آن  کنم  معمول  طبق  شوید. 

 آوری به اتمام رسید. های پلید و چندش مهمانی با کار

برگشت  یزمان- خانه  به  داستانیکه  برا  م،  را  »آه    فیتعر   لی کلرو  یشارلوت  گفتم:  سپس  و  کردم 

زمان  یداننمی  متنفرم.  شارلوت  از  چقدر  فرد  که  یکه  به    ناندیبا  که  کرد  مجبور  مرا  بستم،  داد  قرار 
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چسباند و از  ها خودش را به من مییی مهمانزن احمق در همه  نیهای همسرش عمل کنم. اخواسته 

فقط دوست دارم تو را    ایدن  ن یتوانم تحملش کنم. من در ا نمی   گریخواهد که او را ارضا کنم. دمن می 

 ارضا کنم. «

  س یگذارد. واژنم خمن تأثیر می  یکه چقدر کلماتت رو  یداننمی   . زمیتر عزگفت: »آه دخ  لی کلرو-

 ؟ « یشارلوت چه کار کن نی با ا یخواه حاال می  یشده است. ول 

  ل ی تحو  ناندیکاغذ را به فرد   نی داد، ا  لی ها را به من تحوهرزه پول و طال   نیا   نکه ی»بعد از ا   :گفتم-

می می که  همانطور  ب  ینیبدهم.  را    شعور یاحمق  او  قطعاً  شوهرش  است.  کرده  امضا  را  آن  خودش 

 «کشد. می

 ام. «ها را به شما داده پول   دیممکن است بگو »اما-

به ما شک   گر ید  نگونهیا   . میکاغذ را به او بده   نی ا دیکند. چون خود ما بابه ما شک نمی  ناند ی»فرد-

 کند. « نمی 

 خواهد کرد. «  قیتحق ناندی باالخره فرد ید، ولی»شا-

است.    ده یخواب  یادیز   یلیکار پول خ   نی کرد. در ا  یتوان با پول خنث او را می   قاتی نباش. تحق  »نگران-

 را دارد. «  سکیهمه ر نیواقعاً ارزش ا 

 است. «  یخطرناک یلیی خنقشه موافقت خواهد کرد؟ باالخره نقشه نیبا ا  اینظرت المپ »به-

 «  . دیآخوشم نمی  ایاز المپ  گریمن د . ستین »مهم-

 من هم از او متنفرم. «  تیژول  »آه -

 «  . میکارش را تمام کن عتری هرچه سر دی»با-

 .... «می کن دنید وسی های وزووقرار است از کوه  »فردا-

 «  . میانداز او را به داخل آتشفشان می  یآتشفشان...آر . یچه فکر خوب . ی»آر-
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  . میمثل گذشته با او رفتار کن  دیبفهمد. با  یزیچ  دینبا  ی! ولمی چقدر ما با هم شباهت دار  تی »ژول-

 « . میاو جلق بزن یبرا  دیامشب با

 «  . »البته-

 شد! « میثروتمند خواه  اریمن ما بس ی ؛ فرشته ی»وا -

  ی تا برا  میخانه را بخر  نیبهتر   میتوانآنجا می  . می فوراً به فرانسه برگرد   دینقشه با  نی ا  یاز اجرا   »بعد-

 «  . میعمر با هم خوش بگذرانی ه یبق

های نقشه  . میچند ساعت خودمان را با او سرگرم کرد  یشب برا   . میشام خورد  ایما طبق معمول با المپ

 ما را چند برابر کرده بود.  اقیاشت  دیپل

  د ی دو ساعت طول کش  . میرساند   وسی وزوو  یهای آتشفشانکالسکه خودمان را به کوه   کیزود با    صبح 

   . میی کوه برستا به قله

  . میو او را گرفت  مید یدو ایسمت المپ م، بهیدیی آتشفشان رسکه به دهانه یزمان

 «  . می تو را بکش میخواه می  . مای»هرزه ما از تو خسته شده  :می او گفت به-

 ام؟ «من چکار کرده  ی...ولینفس زد و گفت: »ول  نفس-

 «  . مایفقط از تو خسته شده  . یچ ی»ه-

ا   ری سراز  شیبای از چشمان ز  اشک   ی شهوت   . ختیر  شی بای زی  نه یبر س  ید یقطرات مروار  ن یشد و 

  رون یهای او را از مغز سرش بمو   لیداغ، باسن او را سوزاندم. کلرو  یمن با سنگ  . میاش کردبرهنه   . میشد

  ن او را به داخل آتشفشا   تاو را کندم. بعد از دو ساعت شکنجه، در نهای  سیتوریمن با دندان کل  . دیکش

   . میو همزمان ارضا شد میهم جلق زد  یبرا لی من و کلرو . می پرتاب کرد

خورد و به داخل    زیی کوه ل در دهانه   ایکه المپ   میهمه اعالم کرد   م، بهیبه ناپل برگشت  نکهی بعد از ا

   . م یروز بعد آماده کرد  یو خودمان را برا  میبدخت را تصاحب کرد  یا یآتشفشان افتاد. ما تمام اموال المپ
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کلرو  روز و  من  کرد  کی   لی بعد  استخدام  ح   میخدمتکار  در  کند.   نیخانه چند  اطیتا  حفر  گودال 

  ی اول یماک  . می کارمان تمام شد، خدمتکار را کشت  نکهی ز ابعد ا  . می ها را در خاک دفن کنطال   م یخواستمی

از شر اوخالص    یدیبه هدف خود رس نکهیبه محض ا اینداشته باش،  یهمدست چ یه ای» :کندمی  هیتوص

 «  . شو

ی خدمتکاران را  که همه  ییاز آنجا  . میبود  ده یلباس مردانه پوش   لیمن و کلرو  . میکالسکه شد   سوار

بود کرده  مجبوری مرخص  بران  میشد   م،  را  کالکسه  رس  . می خودمان  مقرر شده  شارلوت    . مید یبه محل 

به  د یخدمتکار جد کی . م یی خودمان بازگشت و دوباره به خانه  میها را بار زد منتظر ما بود: تمام صندوق

 . میها دفن کردو در کنار صندوق  میبعد از اتمام کار، او را کشت  . میها را خاک کنما کمک کرد تا صندوق

  . میو سپس به خواب رفت   میهم جلق زد  یچند ساعت برا  ی م، برایبود  ده یدزد یاد یکه پول ز ییاز آنجا

  م ی د یفرصت را مناسب د   بود. ما  ده یچ یتمام شهر پ  ناند، در یشدن اموال فرد  ده یزود، خبر دزد  صبح 

العاده  که فوق   ناندیفرد  . می داد  لیرا که شارلوت امضا کرده بود، به حاکم شهر تحو   یو بالفاصله کاغذ

  در   یهفته حاضر نشده بود با او صحبت کند ول   کی   ی کرد. برا  ر یشده بود، همسرش را دستگ  ی عصبان

  ی ی ماجرا را براهمسرش رفت. شارلوت همه   دنیشارلوت، او به د   دیهای شدبه خاطر التماس   تنهای

ما با او جالب است،   یکه گفتگو  ییی ما آمد. از آنجاتمام به خانه   تی گفته بود و او هم با عصبان  ناندیفرد

 کنم. می انیب  الوگیآن را به صورت د

 !  دانستمخودم می  من شما را دوست . دیکرد انتیشما به من خ :ناندیفرد

 چه شده است؟  :لیکلرو

  . ایده یکه شما اموال مرا دزد  دگویهمسرم می  :ناندیفرد

 ما؟   :تی ژول

 تو.  یآر :ناندیفرد

 بود!  یجالب   یشوخ :لیکلرو
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به من    تیقرار بود ژول   دگویمی   یهمسرم اعتراف کرد که قصد کشتن مرا داشته است. ول   :ناندیفرد

 سم بدهد و من هم در عوض اموال تو را به او بدهم. 

  نی است! حاال ا  ده یرا خر  تی بشر   خ یترین سم تارمت یگفت همسرت گران ق  دیسم؟ پس با   :لیکلرو

 ؟  ایکرده  دایکجاست؟ آن را پ متیسم گران ق

 نه.  :ناندیفرد

 همه پول به ما بدهد؟   نیشود ا  رد، حاضریسم را از ما بگ  نکهیپس چگونه ممکن است قبل از ا   :تی ژول

 است.  بی خود من هم عج  یمورد برا  نیا :ناندیفرد

داند ما به  که می   ییاست. او از آنجا  یدست و پا چلفت   یآدم شرور ول   کی آقا، همسر شما    :لیکلرو

  . ندازدیخواسته تا گناه خودش را گردن ما بم، می یک یشما نزد

 ! د یگوی درست می  :ناندیفرد

او را به اشد مجازات    د یخواسته شما را بکشد! بامی   . والستیبه کنار! همسر شما ه  هان یآقا ا  :لیکلرو

  . دیمحکوم کن

که به شما    دیببخش  زم یدوستان عز   . ردیبم  یدر همان زندان از گرسنگ  دی درست است. با  :ناندیفرد

  . دیشک کردم. مرا ببخش

   . میکشور خارج شو  نیاز ا  می خواهی ما تمام شود. ما میبهتر است رابطه آقا به نظرم  :تی ژول

های  کار  می توانام...حاال میخالص شده   دیحاال که از شر آن زن پل  ید؟ ول ی کشور برو   نی از ا  :ناندیفرد

 -م یبا هم انجام ده یشتریب

  . دیعتماد نداربه ما ا گریشما د . میکشور بمان  نی در ا میتواننمی گریسرورم، ما د :تی ژول

  . دیها نکنافتد. ( مرا ر به شما شک ندارم. )به زانو می   گریکردم! د  یآه، اما من که عذرخواه   :ناندیفرد

 توانم به کارم ادامه دهم. بدون شما نمی 
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 اند؟  ده یآقا چقدر از شما دزد :لیکلرو

میل  :ناندیفرد داشته همه   یمین  . ونیچهل  اعتراف کرد که قصد  ثروت من. همسرم  را  از  ثروتم  ی 

 است.  ده یترس  یبردارد ول

ی ما بیرون رفت. ما هم فردای که ناامید شده بود، از خانه  ناندیفردما خودمان را به ناراحتی زدیم.  

 آن روز از ناپل به سمت فرانسه حرکت کردیم.  

دوراند    . میزن آشنا روبرو شد  کیی راه، در آنکونا با  میانهدر    نکهیتا ا  می ما به سفر خود ادامه داد

 که به ما سم فروخته بود.   یبود. همان جادوگر

   . میبود ده یاو را د  شی پنج سال پ لی و کلرو من

  ی خودش را حفظ کرده بود به ما سالم کرد. ما او را همراه  یی بای که با گذشت زمان هنوز ز  دوراند

  . میبا هم صحبت کرد یکم که مال خودش بود ، ی مجللمسافرخانه کیو در   میکرد

 « . می کن داریبود من و بلمور با تو د  ؟ قراری شد دیاو گفتم: »چرا ناگهان ناپد به-

 شدم. «  ختهیگفت: »چون آن روز به دار آو  دوراند-

 ! « ی »چ-

چاره، یخواست مادرش را از سر راه بردارد. احمق بدوک *** جوان سم آورده بودم. او می   یبرا  »من-

 انیاز مشتر  یکه به دادگاه رفتم، متوجه شدم که قاض  یرا عوض کرد و مرا لو داد. زمان  مشیتصم  ناگهان

قرار بود   که  ی. زمانکرد تا مرگ مرا جعل کند  یپول او را راض  یادیمن بود. با او صحبت کردم. مقدار ز

که دارم    یهای من بسته بودند و زمانشانه   ریز  گری طناب د   کی مرا دار بزنند، خودش طناب را بست.  

 آمد. «بغلم می  ریزدند، فشار به ز

  . اورندیگفت و گو، دستور داد تا غذا ب یبعد از کم

ما مناسب   یفکر کنم برا  . یدار  یخوشگل   یلیکه خدمتکاران خ  نمیبگفت: »می  لی میز غذا کلرو  سر-

 باشند. «
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 »هر طور که میل شماست. «-

 م؟ « یکن یباز کمی  میت؟ بر ی ژول هیبه من گفت: »نظر تو چ  لی کلرو-

 یاحساس بد  یو کم  ودمی ن، پریدهم با دوراند صحبت کنم. عالوه بر امی  ح ی »نه من فعال ترج  :گفتم-

 دارم. «

ی لحظه چهره   کی  ی« و برا   . دیکندرخواست مرا رد می  نمیببار است که می   نی گفت: »اول  لی کلرو-

 یشد. دوباره تالش کرد تا مرا راض نگونهی اش اکردم که چرا چهره او نگران شد. من آن زمان درک نمی 

 خواستم با دوراند صحبت کنم. من واقعاً حوصله نداشتم. می  یکند ول

 بزند از اتاق خارج شد تا خودش را با دختران سرگرم کند.   ی حرف  نکهیبدون ا  لیکلرو

  ی لیخ عتیطب . یواقعاً خوش شانس ت، تویبه من گفت: »اوه ژول م، دوراندی تنها شد نکهیمحض ا به-

 شد...«   ینخواه  والیهآن  یتو را دوست دارد.... نه، تو قربان

 «  . یترسانمرا می  . یگوی بدنم را فرا گرفت. گفتم: »چه می  یهمه جا ترس-

 خواهد تو را بکشد. «می  لیکلرو . تی من گوش کن ژول »به-

 ! « لی »کلرو-

وجود   یسند  کی  بشیی اموال تو را تصاحب کند. داخل جخواهد تو را بکشد تا همهاو می   ی»آر-

ی ثروتت را به دست  خواهد تو را بکشد تا همهمی  ای. زده   دارد که در آن تو تمام اموالت را به نام او 

 « -آورد

 زدم. خشم نفس نفس می  از

در   . ریاز او انتقام بگ  نی م جهان است. با اترین سی قو  . ریسم را بگ  نیا، ایداد: »گوش کن. ب  ادامه-

 «  . دیی مفرطم به شما بداناز عالقه  یخواهم. آن را ناشنمی  یزیکنم چکه به شما می یخدمت  نیا  یازا
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»ا  ری از چشمانم سراز   اشک- و گفتم:  ادهنده نجات  یشد  به   ح یمس  یی من!  اما شما چگونه  من! 

 د؟ « ای ده یرا فهم لی ی کلرونقشه د؟ چگونهایآنکونا آمده 

صحبت کردم. من به ناپل آمده بودم تا سم بخرم.   لیبا کلرو   من  ، یناپل را ترک کن  نکهیاز ا   »قبل-

 من بازگو کرد. قرار بود من در   یاش را برامرا گرفت و نقشه  یجلو  لیکلرو  . دمیآنجا بود که شما را د

  خودم را به آنکونا رساندم. « عاًی سر  نیهم یکشتن شما به او کمک کنم. برا

 بود.   یبرگشت. از دختران ناراض لیکلرو

 « . میهم جلق بزن یبرا یامشب کم ایشوم. ب»آه فقط با تو خوب ارضا می :گفت-

 ! « ی ریزنم تا بمجلق می  تیممکن پنهان کردم و گفتم: »حتماً. آنقدر برا یرا تا جا خشمم-

خواستم او را  را گرفته بودم. می  ممیتصم  . میرفت  گریی دمسافرخانه   کیبه    ل، مایکلرو   شنهادیبه پ

کرد. از دهانش   دنیشروع به لرز  قهیو بعد از چند دق  ختمیسم ر   یمشروب او کم  داخلمسموم کنم.  

 خشک شد.  آمد و رونیکف ب

 ح یرا توض  هیبه واژنم دست بزنم، ارضا شدم. به خدمتکارانم قض  نکهی خوشحال شدم که بدون ا  آنقدر

  ن ی به بهتر  چگاه یه   دیریبگ   ادیباشد که    . نمیجسد بر  ن یا   یخواهم رومی  . دی دادم و گفتم: »بلندش کن

او    ندستم را تا ته وارد واژ   نیصورت او مدفوع کردم. بعد از ا  ی« سپس رو  . دینکن  انتیدوست خود خ

را از واژنش    شیهارا گرفتم. روده   شیهاکرد. واژنش هنوز داغ بود. با دستم رحمش را پاره کردم و روده 

او ادرار کرد. چاقو    یهم رو  موندی را به مقعد او فرو کند. ر  شیرا مجبور کردم تا پا   زیال  . دمیکش  رونیب

  ک ی خشمم فروکش کرد، او را داخل    نکهیبار به بدم او ضربه زدم. بعد از ا  ستیاز دو  شیرا برداشتم و ب

ارباب   نی ها را از دست چنآن   نکهی خدمتکارانش از ا  . میخدمتکاران خودش داد   لیو تحو   میگذاشت  یگون

  . ندازندیب ایا به در ام، خوشحال شده بودند. قرار شد جسد او رها کرده ر  یخشن

کدام    م، هریکه داشت  یمرده است و طبق قرارداد   لی به بانکدارم در رم نامه نوشتم که کلرو   بالفاصله

گذاشته    بشیدر ج  لی بود که خود کلرو  یسند  نیشود. اصاحب تمام اموال او می   یگریرد، دیاز ما بم
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ول بود و می را جعل کند.  با کشتن من آن  و من همه  یخواست  بود  احاال خودش مرده  ثروت  را    وی 

 تصاحب کردم. 

 خودم را به دوراند رساندم. منتظرم بود. بالفاصله برهنه شدم و خودم را به آغوش  عاًیسر  نیاز ا بعد

او    سیتوریسال سن داشت، هنوز خوش فرم بود. کل  55  نکهیاو انداختم. او هم برهنه شد. بدنش با ا

هم    بااو لذت داشت. تا صبح    سیتور یکردن با کل  یچقدر باز  دیدانه بود. نمی انگشت شد  کیی  اندازه 

 بار ارضا شدم.  15فکر کنم  . میکرد یباز

برا  من  و  بود  مرده  فوند  سنت  دوراند،  صحبت  مصمم  یطبق  فرانسه  به  شدم.  رفتن  دوراند  تر 

 خواست به ونیز برود برای همین ما از هم جدا شدیم. می

که من از او فرار    یریوز   رایوجود نداشت، ز  سی بازگشت به پار  ی برا  یخطر  چ یه  ه نکیبا توجه به ا 

که از    ل یرسو ینو  . سمینامه بنو  لی رسوینو   ی گرفتم برا  میافراد زنده نبود، تصم  نیدر ب   گریکرده بودم د

به شابرت   یگریشناسم. نامه دتو سر از پا نمی   دنی د   یبرگشتن من خوشحال بود، در پاسخ نوشت که برا

پار را به  او خواستم که دخترم  از   . میی ما در محلل مقرر شده جمع شدهمه  . اوردیب  سیفرستادم و 

  یی کرد. از آنجا  دایاو پ  ییبایرا در فرانسه به ز   یدانم بتوان دخترمی   دیهفت سالش شده بود. بع  انیمار

 نکردم.  دایپ یاحساس چ ی ه انیمار دنید، با دکه قلب من کامالً فاسد شده بو

 « ای. چگونه به او آموزش داده   نمی چقدر منتظرم تا بب یدان شابرت گفتم: »نمی  به-

خوب  شابرت پ  یبه  بود.  داده  آموزش  را  می   انویاو  جذاب  نقاش   دیرقصمینواخت،  زی و    یی با یهای 

 هم بلد بود.   ییایتالی...زبان ادیکشمی

 او چطور است؟ «   تیوانی»ح :دمیدوباره از شابرت پرس سپس-

حاال   نی است هم  د، ممکنیر یاو را نگ  یاست. اگر جلو  وانیح  یی کافپاسخ داد: »به اندازه   شابرت-

 در خودش ادرار کند. «
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انتقال وجوهم از رم به   تیکرد و سپس من مسئول  فیمن تعر   یرا برا  سیو تحوالت پار  رییتغ  شابرت

  ییکه با آن آشنا  ییی روستاو آن خانه  دمیخر  بایالعاده زی فوقرا به او واگذار کردم. چند خانه  سیپار

 به دست خودم افتاد.  د، دوباره یدار

ثروتش را سه    بتمیاز من استقبال کرد. از زمان غ  یرفتم. او با خوشحال  لی رسوینو  دنیبعد به د  روز

 ترین مردان فرانسه بود. از برجسته   یک یود و حاال برابر کرده ب

ما قرار است با هم  . یمن ساخته شد یچقدر منتظر تو بودم. تو برا یدانت، نمییمن گفت: »ژول به-

 «  . میخفه کن  تیقرار است تا آخر عمر خودمان را در جنا . می کن شرفتیپ

در    ت، اگریداد: »خب، خب، ژول  د، ادامهیبوس و می  کردکه باسنم را نوازش می   یدر حال  لیرسو ینو

ب  زین  من  ، یطول سفر خودت را فاسد کرد از آخر  کاریدر  تو را د   یبار  نینبودم.  بار   دم، هزارانیکه 

را  ندکه من سنت فو یدانستام. میانجام داده  یهای ترسناکچه کار یدانام. نمی شده  دتریتر و پلپست 

 به مقام وزارت است. «  دنیمن رس یرا بکشم. آرزو  یفعل  ریکشتم؟ حاال هم قصد دارم وز

آلتش را وارد مقعد من کرد. خدمتکارانش را صدا زد و ما برای چند ساعت با هم    لی رسوینو سپس  

 بازی کردیم. 

  ده یخر  بایز  اریی بسخانه  کی   Essonnes  کیکرد. نزد  هیمن ته  یداشتم برا  ازیشابرت هرچه را ن

شد، درآمدم   لیکه کارم تکم   یگذاری کردم و زمانه یسرما   یهای مختلفثروتم را در کاری  ه یبودم. بق

بود. س  ونیچهار میل  باًیتقر  داشتند. شما    یآلت بزرگ  ینوکر مرد استخدام کردم که همگ  یدر سال 

از نظر    میتوانم بگو بود که می   مت یام آنقدر گران قخانه   لی خواهم. وساها چه می که من از آن   دیدانمی

خودم را    صم؛ من یمن حر   دیدانحال همانطور که می   ن یتواند با قصر پادشاه رقابت کند. با ا می   ییبا یز

کنم. ارزش  می  یررکاثروتم ه  شیافزا  یکنم. من براام خرج می دو برابر داشته   شهیدانم. هممی   ریفق

 دانند. ها عاقل میپول را فقط انسان

به دیدن من آمد.   لی رسو ینوشد، ناگهان  همانطور که روز به روز بر ثروت و موفقیت من افزوده می

ها منتظر  ت، مدتیژول های او چنین بود: »آورم حرفپیشنهاد عجیبی به من داد. تا جایی که به یاد می 
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در    . یکن   لی تبد  تی را که سالهاست آرزو دارم، به واقع  یکار   یتوانقط تو می بازگشت تو بودم چرا که ف 

بار،    کی من دوست دارم ازدواج کنم...دوست دارم نه    . یرا انجام بده  نکاری ا  ی توان فقط تو می   ایتمام دن

مرد ازدواج کنم و    کیبا لباس زنانه با    ده روز ازدواج کنم: آرزو دارم صبح ساعت    کیبلکه دو بار و در  

مرا برآورده کند؟    یتواند آرزومی  یگریزن ازدواج کنم. جز تو چه کس د  کیظهر با لباس مردانه با  

خواهم تو هم همینکار را بکنی. با لباس زن با یک مرد و با لباس مرد با یک زن ازدواج کنی. البته می 

 دهیم. « ا انجام می در کلیسا طبق آداب سنتی این مراسم ر

من واقعاً از این پیشنهاد خوشحال شدم. همه چیز طبق برنامه پیش رفت. داخل کلیسا او به عنوان  

یک زن، با یکی از پسران خدمتکارش ازدواج کرد. در همان حال من هم به عنوان یک مرد با دخترم  

خدمتکارانش ازدواج کرد و من هم  ازدواج کردم. ظهر همان روز او به عنوان یک مرد با یکی از    انیمار

به عنوان یک زن با یکی از خدمتکاران مردم ازدواج کردم. همه چیز قانونی بود. حلقه آورده شد و بعد 

های ممکن را  ترین کاری ما جلوی پسر خداوند، کثیف های کلیسا را بستند تا همه از پایان مراسم در 

  ان یماررا برداشتم. بعد از اینکه کارمان با او تمام شد،    انیمارانجام دهیم. من آن شب باکرگی دخترم  

ی یک خوک هم برای  را روی آتش کباب کردیم و گوشتش را خوردیم. باید بگویم که این دختر اندازه 

 من ارزش نداشت. برای همین تصمیم گرفتم که حداقل مثل یک خوک از گوشتش استفاده کنم. 

دارم و به    ت یبه جنا   یاد یی زعالقه  د، منایدتان متوجه شده دوستان من، همانطور که تا به حال خو

مرا    تی از جنا  ریبه غ  یگر ید  زیچ  چ یمن افزوده شده است. ه  قتیعالقه روز به روز بر موف  نیخاطر هم

رد؛  یمرا بگ یتواند جلونمی یچکسیخواهم ماند. ه بندی اصل پا نیکند و تا زمان مرگم بر انمی  کیتحر

اگر خدانمی   یچکسیه  از را به مبارزه می  ییترسم.  او  او می هست،  از  خواهم که به جنگ من  طلبم. 

که    یترسو و بزدل است. من تا زمان  اریاو وجود ندارد و اگر هم که وجود داشته باشد، بس  یول  . دیایب

به    یشتریام افراط بی ندوران جوا  اتم، ازیام که در جناکنم و به خودم قول داده می   تی زنده هستم جنا

  د یهای خودتان باشلذت  یپ  شهیجهان بر آن استوار شده است. هم  نیاست که ا  یاصل  ، خرج دهم. لذت

 !  لتیاست نه فض  لتیدر رذ  یواقع  یکه خوشبخت  دندیفهمای کاش همه می  ! آه گرانیجان د  متیولو به ق
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که    ییهایی رساند. ماجراجو  انیرا به پا   شیهاییمادام دو لورسانژ داستان ماجراجو   ب یترت  نیو به ا 

 انداخت.  هیرا به گر چاره یب نیها ژوست ها و باربار

  ن ی ژوست  ختنیهای مادام دو لورسانژ بودند، واقعاً از اشک رکه شنوندگان داستان   زیو مارک  هیشوال

 ی ها چند روز اند. آنو شابرت از سفر برگشته  لی رسویکه نو   دیخبر رس   نیح  نیبردند. در هملذت می 

 از شهر خارج شده بودند.  یبود که به خاطر مسائل کار

  گر یهای دن یبرت ی ی لهمه   دند، مانندیرا د  چاره ی ب  نی های ژوستکه اشک   ی و شابرت زمان  لیرسو ینو

ز،  یمارک  نیح   نیدند. در هممخصوص بر  یرا با خود به اتاق  چاره یها غالب شد و موجود بشهوت بر آن 

 سرگرم کردند.   یگریهای زشت دو مادام دو لورسانژ خودشان را با کار هیشوال

پا  کینزد به  روز  و  بود  شش  مورد می  کی نزد  انشیساعت  در  تا  شدند  جمع  دوباره  همه  که  شد 

  ت یبه او سرا   نی های ژوستی بدبخت  دیترسگفت و گو کنند. مادام دو لورسانژ که می  نیسرنوشت ژوست

ز،  یشود. مارک  یها قربانی اشیدر ع  ایکند و    رونیاش باو را از خانه  ایشک داشت:    نهیدو گز  نیکند، ب

 داشت.  یگرینظر د لی رسوینو  یرا به آتش بکشند ول  نی خواستند که ژوستمی  هیو شوال شابرت

 . میواگذار کن   عتیگفت: »دوستان من، به نظر من بهتر است سرنوشت او را به خود طب  ل یو رسی نو-

در حال وقوع است.    ید یشد   د، طوفانایهمانطور که متوجه شده   . ردیبگ  میتصم   عتیخود طب  میبگذار

 لت یضطوفان جان سالم به در ببرد، من به ف  نیتا راه خودش را برود. اگر توانست از ا   میکنها میما او را ر 

 خواهم آورد. «  مانیا

 موافقت کردند.  شنهادیپ  نیبا ا همه

و در خانه را به او نشان دادند.   دندیسکه هم به او کمک نکردند بلکه هرچه داشت را از او دزد   کی

  ش ی برا   نی هم  یاند ول کرده   شیهادانست که چرا ر بر است؛ نمی دانست چه خرفت. نمی   رونیاز خانه ب

بود؛ هنوز    ه از خانه دور شد  یفرار کند. کم  دیی پلخانه   نی بود. خدا را شکر گفت که توانسته از ا  یکاف

ای از آسمان  ای در وجودش جان گرفته بود که ناگهان صاعقهتازه   دیکرد؛ امنام خدا را زمزمه می  رلبیز

 کند.  به او برخورد می 
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 دوند. می   نیزدند: »مرد! « و با سرعت به طرف جسد ژوست   ادیکردند، فرکه از دور او را نگاه می  اشرار

»بب  لیرسو ی نو- می   دی نیگفت:  پاداش  تقوا  به  همکه چگونه خداوند  می  شهیدهد!  ما  که   دنگویبه 

 را! «  لتیخدمتگزاران فض نی سرنوشت فداکارتر دینیحاال بب . میرا دوست بدار  لتیفض

باز هم   یبود ول   ده ی از هم پاش باً یتقر   نیبدن ژوست   نکهیما جسد را احاطه کردند. با ا  نی برتیل  چهار

  ی آورد و برا را در می   نی بدنام لباس ژوست   تی های خودش را داشت. ژولت ی های ما جذابن یبرتیل   یبرا

 زند. صاعقه از دهانش وارد و از واژنش خارج شده بود. دوستانش جلق می 

که چقدر خدا   نیآه نگاه کن. باسن او هنوز سالم است. بب  . دییگفت: »خدا را شکر بگو   ل یرسو ی نو-

 های ماست. « یحالت هم به فکر سرگرم  نی به فکر شروران است. در ا

های ن ی برتیی لکنند. سپس همهمی   چاره یب  نیبت آلتشان را وارد مقعد ژوستو شابرت به نو  لیرسو ینو

زد. بعد  خودش جلق می   یهنگام برا  نی در ا  تی کنند. ژولجسد او ادرار و مدفوع می   یرو  یک ی  یکیما  

  ن ی ا   یشانیپ  یرو  ییروند. گومیکنند و  ها میرا همانجا ر  نوایب  نیکارشان تمام شد، جسد ا  نکهی از ا

 !  ی و انحراف بشر محفوظ باش تی گذارد که تو از جنامرگ هم نمی  یبدبخت نوشته شده بود که حت

  ک یو    دیاز راه رس   ی ک یخواستند وارد خانه بشوند، پهای ما می ن یبرتیای که لدرست همان لحظه 

 داد.  لیتحو لی رسوینامه به جناب نو

  یی ز، گو یعز  تی گرانقدر! ژول  عتی طب  یزد: »ا  اد یفر  ینامه را خواند با شاد   نکهیبعد از ا  لیرسو ی نو-

نامه به من دستور    نیمرده است. پادشاه در ا  ریباشد. وز  اریشانس با ما    یقرار است امروز از همه طرف

سر تا  برسانعاًی داده  دربار  به  را  خودم  وز  من  است  قرار  که  چرا  چن  دیجد   ریم  با   ، یقدرت   نیبشوم. 

کنم.  می   کیاسقف درجه    کیشابرت، تو را    . دییایبا من ب   دیشود. شما هم با می   لی های ما تکمی خوش 

چهارصد هزار    انهیرا به سال  درآمدت  ، یگرامی  هیشد. شوال   یخواه   هیما در قسطنطن   ری تو سف  زیمارک

  لت یچقدر رذ  هک  دینیبب   . میکن  ی تا همه با هم شاد  د ییایدوستان خوب، ب  دیی ایدهم. بمی   شیافزا   وریل

 کرد. «  لیرمان تبد  کی های ما را به شد ماجرا کاش می یلذتبخش است. ا
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فلسفه   دیما هرگز نبا  . ستیچ  عتیطب  تی تا همه بفهمند که واقع  دیگفت: »چرا نشود؟ بگذار  تیژول -

 «  . می را سانسور کن

هم طعم غم و   هیثان  ک ی  یبرا  یعمر، حت  انیها تا پای آنروز بعد همه آنجا را ترک کردند. همه  صبح 

شد. همانطور که مرسوم   دیی جهان ناپدمادام دو لورسانژ بعد از ده سال از صحنه  . دندیاندوه را نچش

همه  چ است،  نهای  هایز یی  در  می  ت درخشان،  چ  شوند. محو  چ  ی زیمرگ  همه  که  پا  ز یاست    ان یرا 

  ی زیچ  یهای عمر مادام دو لورسانژ چه گذشت و اگر کسسال  نیداند که در آخرنمی  یدهد. کسمی

 کاغذ آورده است.   یخودش را بر رو التی تخ  سد، فقطیبنو
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