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

 

 

ترین کتابی است که تا به حال نوشته شده   این کتاب احتماال بدنام

صحنه های جنسی و  کفر گویی،رکیک، العادهفوقاست.کتاب شامل الفاظ 

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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 پیش گفتار مترجم فارسی 
 

 به نام خدا

 ترجمه ی فارسی این کتاب از کتاب

The 120 Days of Sodom,Marquis de Sade,Penguin Classics,2016,Translated by 

Will McMorran and Thomas Wynn 

 

 این کتاب بدون سانسور می باشد و تمامی  می باشد. 

  در غیر اینصورت مانند دوری شده است چرا که 

به   مربوط  هایی که  انگلیسی است.پاورقی  مترجم  از  ها  پاورقی  پایین می آمد.تمامی  اثر  ادبی  ارزش 

 مشخص شده اند. مترجم فارسی است 

 

 

قسمت های آن ترجمه شده است.برای ترجمه 

ی الفاظ رکیک تا جای ممکن از الفاظ عامیانه و فحش 
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 دوساد  مارکی اجمالی زندگی

  ۱74۰  سال  در  (DONATIEN ALPHONSE FRANÇOIS, MARQUIS DE SADE)  دوساد  مارکی

  و   (Louis-le-Grand)  گرند  له  ییلو  یسوع ی  مدرسه  در  وا  د. ش  متولد  یاشراف  ایخانواده   در  سیپار  در

  ]جنگ   ساله  هفت  جنگ  در  نیمچنه  د. بو  کرده   لی تحص   (Versailles)  یورسا  در  ینظام  یآکادم  کی

 ر د  د. کر  شرکت  زین  بود[  ۱763  تا  ۱756  هایسال  نیب  فرانسه  و  ریکب  یایتانیبر  نیب  یجنگ   ساله  هفت

  در  اما  کرد  ازدواج  (Renée-Pélagie de Montreuil)  ی مونترو  دو  یپالژ  رنه  با  ۱763  سال  مه  ماه 

  ی کوتاه  مدت  یراب  ه، فاحش  کی   با  همراه   یمذهب  آمیزن یتوه  اعمال  ارتکاب  لی دل  به   سال  همان   اکتبر

  در   (  Rose Keller)  کلر  رز  نام  به   یزن  به  تعرض  جمله  از   یگر ید  هاییی رسوا   آن  دنبال  هب  د. ش  یزندان

  جمله   از  یگرید  هایجرم  و  ۱77۲  سال  در  هافاحشه  با  گذراندن  وقت  و  یاشیع  نیهمچن  و  ۱768  سال

  خواهر   با  همراه   ایتالیا  به  رفتن   با  او  اما  دهند  فری ک  شدن  سوزانده   زنده   به  را  او   تا  شد  وجبم  ط، لوا 

  نمادین   صورت  به  دلیل  همین  )به  ختیگر  مجازات  ن ی ا  زا  ت، داش  نامشروع  روابط  زین  او  با  که  همسرش

  ی اشراف   عمارت  در  را  زمستان  همسرش  و  ادس  د، بع   سال  ود  . (سوزاندند  او  جای   به  را  چوب  از  پیکری

 ۱777 سال  رد ش، همسر مادر دستور هب د. گذراندن زن  خدمتکار نی چند با (Lacoste) الکست در  خود

  و   کوتاه   استاند  ه، شنامی نما   نیچند   مدت  نی ا  رد  د. گذران  زندان  در  را  بعد  سال  زده یس  و  شد  ریدستگ

 در   زندان  از  یآزاد  از  پس  همسرش  نکهیا  از  سپ  د. آور  در  نگارش  به  را  سدوم  در  روز  ۱۲۰  جمله  زا  ن، رما

 اردو  (،   Marie-Constance)  کنستانس-یمار  نام  به  زن  شهیهنرپ  کی  با  ادس   د، ش  جدا  او  از  ۱79۰  سال

  ی دشوار  به  که  بود  یانقالب  یاسیس  فعال  کی  ادس  ت. داش  ادامه  ساد  مرگ  زمان  تا  رابطه  نیا  که  شد  رابطه

 رمان   جمله  زا  د، ش  منتشر  ۱79۰  دهه  در  او  یاصل  آثار  شتریب  د. کن  فرار  نی وتیگ  مجازات  از  توانست

 ضد   ایرساله   نوشتن  به  متهم   را  او  اشتباه   به  ناپلئون  که  ادس  . تیژول   و  خواب  اتاق  در  لسفهف  ، نژوستی 

  شرانتون   در   یروان  شگاه ی آسادر   بعداً  و  شد  ریدستگ  ۱8۰۱  سال  رد  د، بو  کرده   ناپلئون[   ]همسر   ن یژوزف

(Charenton)  شنامه ینما   و  رمان  نوشتن  به  همچنان  وا  د. گذران  آنجا  در  را   خود  عمر هیبق  و  شد  یزندان  

   د. ش دفن نشانبی  یقبر  در و درگذشت ۱8۱4  سال در تای نها و داد ادامه
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 ۱انگلیسی  مترجم ی مقدمه

  خود  سلول  از  شب  هایمه ین   در  ساد  دو  یارکم  ل، ی باست  طوفان  از  قبل  روز  ازده ی  ، ۱789  هیژوئ   3  در

  بلندگو   کی   ق یطر   از  که  بود   شده   ریدستگ   یحال   در  وا   ز، رو  همان  ل یوا ا  د. شومی  گرفته   لی حوت  ، نزندا  در

 هک  ن، شرانتو  به  وا  د. برنمی  را  انیزندان  یگلو  که  زدمی   ادیفر  زندان  از  بیرون  در  حاضر  تی جمع  یبرا

 د. کن  هار   شلسلو  در   را  خود  لی وسا  یتمام  شود  می  مجبور   و   شودمی   منتقل  دارد   قرار  سیپار   از  خارج

  ده   تا  اهراًظ  ت. اس   شده   پنهان   سلولش  وار ی د  شکاف  در  که  دارد  وجود  یمس  استوانه  ک ی  میان  نی ا  رد

  ساد  دو   ادامم  ه، یژوئ  ۱4  روز   بح ص  . تاس  مانده   یباق  نخورده   دست  واری د  شکاف  در   استوانه  نیا   نده یآ   روز

  از  یکار گرید و شود کی نزد زندان به تواندنمی ماا د، رومی  لیباست به شوهرش لیوسا  یآورجمع  یبرا

 کرد می   نیغمگ  زیچ  همه  از  شیب  را  او  استوانه  دادن  دست  از  نیا   و  ، هرفت  تاراج  به  ادس  . دیآنمی  رب  دستش

  ی طومار   استوانه  داخل  رد  . تسیگر  خون  بتیمص  ن یا  بر  دیاب  د، یبگو  بعداً  او  که  دشومی   باعث  که  ییجا  تا

  پر   زیتم   ماا  زیر   یخط  با  آن  یرو  و  پشت  که  بود  شده   پنهان  متری سانت   ازده ی  عرض  و  متر  دوازده   طول  به

  د. بو 2نی برتی ل مکتب ای  سدوم روز  ۱۲۰ عنوان با یرمان یخط نسخه طومار نیا د. بو شده 

  عوض  رد  د. بو  نرفته  نی ب  از  لیباست  غارت  در  رمان  نیا   ماا  د، یند  را  خود  رمان  هرگز  گرید  ساد  اگرچه 

  سپس   و   د، بو  گرفته  را  آن  (Arnoux de Saint-Maximin)  نی میماکس  سنت  دو  آرنو  نام  به  یجوان   مرد

 ت. فروخ  (Marquis deVilleneuve-Trans) ترنس لنوویو دو یمارک نام به یاشراف فرد کی به را آن

  اواخر   رد  ل، حا  نیا  ا ب  د. مان  یباق  یگمنام  در  نسل  سه  یبرا  ترنس  لنوویو  دو  یمارک  یخانواده   در  رمان  نیا

 Henry)  یاشب  ینره  . دیرسمی   گوش  به  دوساد  یمارک  یمحرمانه   اثر  از  ییهامزمه ز  م، نوزده  قرن

 
ن مری لندن و توماس وین ) ( مدرس ارشد ادبیات فرانسوی و تطبیقی در  WILL MCMORRANویل مک موران )  .1 (  THOMAS WYNدانشگاه کوئی 

 های مدرن در دانشگاه دورهامها و فرهنگاستاد فرانسوی در دانشکده زبان

ورتی برای اخالقی بودن در خود نم 2 ن مکتبر است که در آن افراد به لحاظ اخالقی افسارگسیخته هستند و هیچ ضن تی  به  بینند. . مکتب لیبر

ن جهت خود را   دهد و بر این عقیده است که شهوات جسماتن باید به  این مکتب اصالت را به لذت جسم یم   آزادیخواه یم نامند. همی 

و این مکتب هستند. این مکتب، قرن  در فرانسه و بریتانیای    18و    17های  هرطریقی ارضا شوند. ماریک دو ساد و گاسندی دو فرد مشهور پب 

 کبب  رواج داشت. 
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Ashbee ،)  در  یزارش گ  ا، یکتور یو   دوران  کیاروت   اشعار  مشهور  ردآورنده گ  Index Librorum 

Prohibitorum  (۱877)  جوامع   خاص  »اعمال  انداست  عنوان   به   را  رمان  نیا   ن، آ  در   هک  د، کر  ارائه  خود  

 1 د. کر فیتوص خته«یافسارگس

  قرن   اواخر  در  یآلمان  ونری کلکس  کی   به  ترنس  لنوویو   دو  یمارک  خانواده   توسط  طومار  که  یهنگام

  ی دسترس   اجازه   معروف  (ست ی)سکسولوژ   شناسکامش  (Iwan Bloch)  بلوخ  وان ی ا  د، ش  فروخته  ستمیب

  ی خصوص   یاشتراک  نسخه  کی  ، Eugène Dühren  مستعار  نام   با  یو  ، ۱9۰4  سال   رد  د. کر  دایپ  را  آن  به

 تا   طومار  نیا  د. کر  اعالم  یشناس کامش  نهیزم  در  بزرگ  اثر  کی   را  آن  و  کرد  منتشر   نی برل  در  را  متن  از

  سیمور   یعن ی  د، سا  آثار  یبرجسته  حققم  د، سا  نوادگان  که  یزمان  ات  د، مان  ی باق  آلمان  در  ۱9۲9  سال

  نی ا  نهیها  سیورم  د. برگردان  فرانسه  به   و  ردیبگ  پس  را  آن   تا  فرستادند  را  (Maurice Heine)  نهیها

  از   ترق ی دق  نسخه  کی  دی تول  یبرا  الزم  یدسترس  و  زمان  و  اجازه   کار  نی ا  یازا  در   و  داد  انجام  را  ت یمامور

  د. کر  منتشر  ۱935  تا  ۱93۱  سال  از  یخصوص  مشترکان  با  نشر  کی   در  را  متن  ن یا   یو  د. ش  داده   او  به  متن

  اساس   بر   متن  یبعد  هاینسخه   تمام  و   ت، اس  ده ی د  را  ی اصل  طومار  که  است  ی راستاریو   نی آخر  نهیاه

  ک ی  به  و  شد  قاچاق  سی سوئ  مرز  قیطر  از  هابعد  البته  یاصل  ومارط  . تاس  گرفته  صورت  او  ح یتصح 

  ن ی چند   رغمیلع  د. ش  فروخته  (Gérard Nordmann)   نوردمان  جرارد  نام  به  یخصوص  دار  مجموعه

  تا   ماند  یباق  سیسوئ  در  اثر  نیا  ساد(  مرگ  سالگرد  نیستمی)دو  ۲۰۱4  سال  ات  ، یقانون  کشمکش  دهه

 لبته ا  د. ش  بازگردانده   فرانسه  به  و  یداریخر  وروی  ونیمیل  7  متیق  به  یخصوص  ادیبن   کی  توسط  نکهیا

 به   بود  کرده   یدار یخر  را   طومار  نی ا  که  یادیبن  ر یمد  که  چرا  شودنمی   ختم  جا  نی هم  به  داستان

  گرید  بار  اکنون  مه  د، کر  آغاز  زندان  از  را  خود  یزندگ  که  همانگونه  طومار  نیا  و  شد  متهم  یکالهبردار 

  فرانسه  دولت که رسدمی نظر به حال نیا اب د. کن مشخص را آن فیتکل دادگاه  تا است ریزنج  و قفل در

  ترک   را  فرانسه  گرید  که  شود  حاصل  نانیاطم  تا  کند  یمعرف   یمل  ه یسرما  کی   عنوان  به  را  طومار  ن یا

 
1. Pisanus Fraxi’ [Henry Ashbee], Index Librorum Prohibitorum: Being Notes Bio-Biblio-Icono-graphical 

and Critical, on Curious and Uncommon Books (London: Privately Printed, 1877), p. 423. 
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 اعالم   ملی  ی  سرمایه  عنوان  به  فرانسه  دولت  توسط  ۲۰۱7  دسامبر  ۱9  تاریخ   در  اثر  این[  د. کر  نخواهد

 ] د. ش

 ۱785  اکتبر  ۲۲  در  را  سدوم  روز  ۱۲۰  ، داس  ت، اس  مشخص  طومار  یرو  کلمات  نی آخر  از  که  همانطور

  ی  اولیه  طرح  رسد  می  نظر  به  لبتها  ت. اس  ده یرس  انیپا  به  آن  گارشن  ، دبع  روز  هفت  و  یس  و  کرده   آغاز

 -   او  سلول  مانند  -  ساد  هایامهن  ت. اس  کرده   خطور  او  ذهن  به  دیگری  زندان  درتر  قبل   ها  سال  داستان

  وجود   او  یسندگینو  هایت یفعال  مورد  در  یکم  اطالعات  نینابرا ب  ت، داش  قرار  یدائم   یبازرس  معرض  در

  عنوان  هب . دکنی م روشن  ما یبرا رمان آغاز مورد در را یکات ن ش، همسر با او کاتبات م ل، حا نیا اب د. دار

 و   هانوشته   دست  از  یبرخ  که  دهدیم  نشان  ۱78۲  نوامبر  ۲8  خ یتار  به  ساد  دو  مادام  از  یاامهن  ل، مثا

  در   شما  دانمی نم  من"  ت:اس   گفته  او  به  دوساد  ادامم  ت. اس  شده   مصادره   شوهرش  ادداشت ی  یهادفتر

  ت، اس  ده یرس   من  اطالع  به  چنانچه  ماا  د، یانوشته   چه   است  شده   گرفته  شما  از  که  ییهانوشته   دست

 دوباره  بعد سال مه ماه   در رایز  ت، اس نبوده  کارساز ظاهراً او اخطار " ت. اس ساخته شما  از یزشت   ریصوت

  . "شتدا خواهد شما ی برا ینیسنگ تاوان دیسینویم آنچه" :دیگوی م او به

 نخبگان   هیعل  یانامه  ماا  ت، اس  نوشتهیم  چه  ساد   که  میبدان  قطع  طور  به   میتوانینم  که  یحال  در

 فرستاده   (Milli de Rousset)  روسه  دو  یلیم  ش، ز یعز   دوست  یبرا  ۱783  لی آور۲6  در  که  یاسیس

  :دکنی م مطرح را  روز ۱۲۰ نی آغاز پاراگراف  حنل ت، اس

  با  و  کندی م  یالپوشان  را  مردم  یهایبدبخت  که  -  زالوصفت  جماعت  نیا  یحق  چه  به

 ر یفق  و  بودن  فیضع  جرمش  تنها  )که  را  بدبخت  طبقه  نیا  د، خو  یظالمانه   یطلب  انحصار

   ؟بلعدی م خود روند و، آبر ای  جان دادن دست از یبها به است( بودن

  ز ییپا   انیپا   تا  را  او  که   دیگوی م  «یس ینورمان  بزرگ   »کار  از  همسرش  به  ادس  ل، سا  همان  ژوئن  در

  را   دیجد   اثر  نی ا  طعم  که  کندی م  شنهادیپ  او   به  نوامبر  ماه   در  که  ی حال  رد  د، کر  خواهد  مشغول   نده یآ

  م.اکرده   حبتص  شما  با  آن  مورد  در  که  است  یکار  از  یکوچک  مونهن  ،   ن. م  زی عز  وستد  ا، نج یا"  د:بچش
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  و   امده یکش  ریتصو   به  را  هاآن  مهه  م، اکرده   یآورجمع   را  مشابه  یتیشخص  ی ژگ یو  ستیدو   باًیتقر   نم

 " . دیکن قضاوت موضوع کل مورد در دیتوانیم شما نی نابراب م، اکرده  مرتب فرستمی م که یزیچ مانند

  گذاشته   اشتراک  به  همسرش  با  را  اشرمان  نی تر ی افراط  و  نیتر زشت   هیاول   یهاس ینوش یپ  ساد  چه

 رد  ت. اس   داشته  ذهن  در  یبزرگ  یطرح  او  که  دهدیم  نشان  مطمئناً  زمان  آن  در  او  کاتباتم  ه، ن  ای  باشد

  :دکنی م درخواست را نوشتن یبرا  ازین مورد لوازم  همسرش از ۱783 دسامبر  ۱۰ خ یتار به یانامه

  به   را  کتاب  من  لبته ا   . یآشپز  کتاب  کی   نه   خواهمی م   بایز  ی خط  کتاب  کی   شما  از  من

 روکش   ...   . مسینوی م  را   داشت  خواهم  ازین  نچهآ  ب، کتا  اول  صفحه  رد  م. گردان  یبرم  شما

  ششصد   قاًیدق  دیاب  . دیچ یپ  یالوله   صورت  به  را  آن  بتوان  تا  باشد  نازک  اریبس  دیبا  آن

 1 د. باشن شده   یگذارشماره  قرمز رنگ با هاآن یوهمه  باشد صفحه

 سال دو  کم  ستد  د، آور  در  نگارش  به  را  خود  رمان یینها  ینسخه  نکهیا  از   قبل  ساد  رسدی م  نظر  به

  رمان   داد  اجازه   او  به  که  بود  ساد  گسترده   یزیربرنامه  نیا  ت. اس  کرده   صرف  زمان  خود  کتاب  نی تدو  یبرا

  ن ی)بنابرا   کند  کار  روز  هفت  و  یس  طول  در  شب  ده   تا   هفت  ساعت  نیب  و  سدیبنو  یکوتاه   زمان  مدت  در  را

  ی محتوا   نیهمچن  و  نوشته  دست  رم ف  (. است  ده یکش  طول  ساعت  ۱۲۰  از  کمتر  یکم  رمان  نیا   نوشتن

 را   حبس  یهارس ت  ت، اس  شده   پوشانده   او  خط  دست  با   و  شده  چسبانده   هم  به  کاغذ   تکه  هاده   از  ه ک  ن، آ

 د،کنیم اعالم شده« »تمام را یخط ینسخه طومار انیپا در ساد که یحال رد . ددهیم نشان و منعکس

  نوشته   وا  ل، او  قسمت  انیپا  در  خود  یبرا  یادداشتی  رد  . تدانسی م  ناقص  سینوش یپ  کی  را  آن   وضوح  هب

 باشد«  اشتباهات از مملو دیبا طمئناًم م، بخوان دوباره  را نوشته امنتوانسته  من که ییآنجا از" است

 

 
در   ر«ی پذانعطاف  ی شده در جلد  یخوب، صحاف یاز کاغذ هلند ه،ی با حاش ی اصفحه  600 ی"کتاب  یعن ی درخواست را  نی ساد ا .1

  .کندی نوشته شده است، تکرار م 1784 ه ی فور  16که در  یانامه
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 زندگی

 ونسن در بتداا د، بو کرده  یسپر زندان در را سال شته ت، نوش را سدوم  روز ۱۲۰ کتاب او که یزمان

(Vincennes)  در  ۱74۰  ژوئن  ۲  در  وا  . لیباست  سپس  و  Hôtel de Condé ،  ن ی ترباشکوه   از  یکی  

  و   یمیقد  خانواده   کی  به  متعلق  پلماتی د  کی  درشپ  د. آم  ایدن  هب  س، یپار  در  شاهزادگان  یهااقامتگاه 

 Louis-Joseph de)  دوبوربون  ژوزف  ی لوئ  شاهزاده   ی کودک  لی اوا  در  ساد  مید ن  د. بو  برجسته

Bourbon)  چهار   در  را  او  لیدل  نیهم  هب  د. ش  آشکار  نییپا  نی سن   در  ساد  نیآتش  یخو  و  لق خ  د. بو  

  ( Aline and Valcour)  والکور  و  نیآل  رمان  از  یقسمت  در  ساد  خود  ییوگ  د. بردن  رونیب  سیپار   از  یسالگ

  ت:اس کرده  ح یتشر را خود بیعج   یخو و خلق از یبخش

  سن  هم  باًیتقر   و  داشت  را  او  با  یشاوند یخو  افتخار  مادرم  که  ینامدار  شاهزاده   کاخ  در

 ن ینش  هم  او  با  که  شدمیم  قی تشو  شدت  هب  م.شد  بزرگ  و  آمدم  ا یدن  هب  د، بو  من  سال  و

  دوران  یهای باز  ان یجر  در  روز   کی  م. بود  او   با  شهیهم  یکودک  از   ل یدل  نی هم  هب  م، باش

 انتقام   خواستمی م  د، خو  به  مکرر  ضربات  با  نم  د. ش  مجروح   یزی چ  سر   بر  نزاع  اثر  بر  یجوان 

 1 . مری بگ خود از را جراحت نیا

  ( Abbé de Sade)  ساد  دو  آبه  شیعمو  با  (Saumane)  سومانه  دهکده   در  را  بعد  سال  چند  ساد

 ی قتو  د. کن  لیتحص  گرند  له  ییلو  انیسوعی  مدرسه  در  تا  بازگشت  سیپار  به  یسالگ   ده   سن  در  و  گذراند

 د. ش  اردو  د، بو  یورسا  در  ممتاز  نظام  سواره   سپاه   کی   هک  ، Chevaulégers  یآکادم   هب  د، بو  ساله  چهارده 

  . توس یپ  پادشاه   نظام  اده یپ  هب  (، Burgundy)  یبورگون  دسته  در  تانی کاپ  عنوان  به  خدمت  از  قبل  بعداً  وا

  ن ی ریسا  به  نسبت  زیتما  یکم  با  داشت  که  یاجتماع  گاه یجا  خاطر  به  ساله  هفت  جنگ  طول  در  ادس

 
1. Sade, Aline et Valcour, ou le Roman philosophique, in Œuvres, ed. Michel Delon, vol. 1 (Paris: 

Gallimard, 1990), p. 403. 
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 کنت  به   او  یمانده فر  فسرا  د. آور  دست  به  یادیز  هرتش  د، بو  دور  نبرد  دانیم  از  نکهیا  با  ما ا  د، کر  خدمت

  ( Strasbourg)  استراسبورگ  در  دوساد  یمارک  که  "حانهیوق  رفتار"  مورد  در  را  او  تا  نوشت  نامه  ساد  دو

  سال در ساد که مانطوره ت، نداش یچندان  ریتأث هشدار نیا ل، حا نیا ا ب د. ده شداره د، بو شده  مرتکب

  خاطر   به  صبح   روز   هر  من"  :دکر  عترافا  (، Abbé Amblet)  امبلت   بها  د، خو   نی شیپ  معلم  به  ۱759

 " . دکری م غافل زی چ  همه از مرا آن فکر و شدمی م داریب کردن یاشیع

  همان   اکتبر  رد  د. کر  ازدواج  ثروتمند  یقاض  کی   خترد  ، یمونترو   دو  ی پالژ  رنه  با  ۱763  مه  ۱7  در  ساد

 جمله   )از  زیآمن یتوه  اعمال  ارتکاب  لیدل  به  (Vincennes)  نسنسیو  در  یکوتاه  مدت  یبرا  او  سال

  د. ش  یزندان   (Jeanne Testard)  تستارد  نیج  نام  به  فاحشه   کی  با  (ح یمس  مجسمه   سر  بر   ییخودارضا 

 Rose)  کلر   رز  نام   به  ییگدا  ساد  که   یمانز  د، دا  رخ  ۱768  پاک  دیع  کشنبهی  در  یشتر یب  یعموم  ییسوا ر

Keller)  ییآخکو   در  یاخانه   به  را  (Arcueil)  چاقو   با  را  او  وشتگ  ر، کل  رز  شهادت  طبق  که  ییاج   د، بر  

  از   های دگیبر  که  گفت  و  دکر   بیتکذ   را  چاقو  از  استفاده   ادس  . تخ یر   شیهازخم  یرو  را  شمع  موم  و  دیبر

  ت. اس  بوده  ( شالق ی)نوع  1رشته نه انهیتاز

 Madame de)  لی مونترو  دو  مادام  یی رسوا   نیا   از  یناش   تیمحکوم  رساندن  حداقل  به  یبرا

Montreuil)  پادشاه   توسط  که  یانامه  با  را  ساد  و  کرد  یراض  پول  پرداخت  با  را  کلر  زر  د، سا  همسر  مادر  

 شد  آزاد  ماه   هفت  از  پس  ادس  . 2نشود  او  مشمول  ییقضا  مجازات  نگونهیا  تا  کرد  یزندان  بود  شده   امضا

  ی مارس  در  بزرگ  اریبس  ییرسوا  کی  ریدرگ  او  بعد  سال  هارچ  د. ش  صادر  قلعه  به  او  بازگشت  دستور  و

  ت ی مسموم  و  -  بزرگ  یجرم   -  لواط  به  وا  . هاآن  از  نفر   دو  شدن   مسموم  و  فاحشه  چهار  با  یاشیع  د:ش

  به   ادس  د، دایم  انجام   مقامات  تیرضا  جلب  یبرا  را  خود  تالش  تمام  همسرش  که   یحال  رد  د. ش  متهم

 
  ن ی ساخته شده است. ا  دی شد  یبدن   هی تنب   یاجرا   یشالق است که در اصل برا   ی( نوعCat o' nine tails:  یسی نُه سر )انگل  انهی تاز  .1

  یچون درد و جراحت   نامندیم  ز ی ن   یانوع شالق را گربه   نی بود. ا تریمی قد یلی خ  اش ی به وجود آمد، گرچه طراح  1۶9۵شالق در سال  

 )مترجم فارسی( .کندیم جاد ی ا ی دی و درد شد کندی پوست را پاره م یعن ی از پنجهٔ گربه است.  یناش  احت مانند جر کندی م جاد ی که ا

افراد سرکش به طور   ینگهدار یبرا توانی ها است" و از آن مآن  ی نگهدار یبلکه برا  ست،ی مجازات مجرمان ن  ی زندان برا . 2

 نامحدود و بدون محاکمه استفاده کرد. 
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 . تخ یگر   ایتالیا  هب  ت، داش  نامشروع  رابطه  او  با  هک  (، Anne-Prospère)  ریپروسپ  نآ  و، ا   خواهر  همراه 

  از  سپ د. سوزاندن را او از یامجسمه نینماد شکل به  لیدل نیهم به و شد محکوم یابیغ صورت به ادس

 د. ش  یزندان  (Miolans)  والنسیم  قلعه  در  و  ریدستگ  (Chambéry)  یچامبر  در  ادس  ا، یتال یا  از  بازگشت

  د. کر یزندگ یپنهان الکست  اطراف را بعد سال چند  و شد فرار به موفق وا

  ه ک  د، ش  فاش  ۱775- ۱774  زمستان  در   -  "نابالغ  دختران   با  رابطه"  اصطالح  به  -   یگر ید  یی رسوا 

  ساله   پانزده   حدوداً   یشده   استخدام  تازه   جوان  خدمتکار  هفت  با  را   زمستان  الکست   در  همسرش   و  ساد

 ی هاخانواده   که  داد  رخ  یزمان   هیژانو   در  ی گرید  ییسوار  د. انکرده   یسپر   (یسالگ   ست یب  در   یبرخ  )و

  ز ا  د، شواه  کردن  پنهان  ی راب  د. کردن  مطرح  را  ساد  ه یعل  ی اغواگر  و   ربودن  یهات ی شکا  خدمتکاران

  ماه  رد (، Nanon) ننون  نام به خدمه از یک ی که ینگام ه د. آم عمل  به ممانعت خانه به خادمان بازگشت

  تهم م  غ، درو  به  را   او   ساد  دو  ادام م  د، کر  خواهد  بازگو  را  زیچ   همه  که  کرد  دیتهد  و  آورد   ا یدن  به  ی دختر  مه

  همان   در  یقاض  کی  د. مر  یگرسنگ  از  و  شد  گرفته  او  از  ننون  رزندف  ت. انداخ  زندان  به   و  کرد  یدزد  به

  گر ید   بار  ادس  . «دهدیم   تن  دوجنس   هر   با  یافراط  یرابطه   نوع  هر  »به  دوساد  یمارک  که  کرد  اعالم  ماه 

 به   خدمتکاران  از  یکی  درپ  ، ۱777  هیژانو   رد  ت. بازگش   الکست  به  بعد  سال  کی  ماا  ت، خ یگر  ایتال یا  به

  او   ماا  د. برو  قصر  نی ا  از  او  با  که  خواست  بود  (Treillet)  تیل یتر  نامش  که  دخترش  از  و  آمد  ساد  قصر

  با   ریت نی ا  که  کرد  کیشل  دوساد  سمت  به  یری ت  وا   ه، مشاجر  نیا   در  که  درگرفت  یامشاجره   و رفتینپذ

 و   کند  حل  را  تی لیتر  یپرونده   تا  کرد  سفر  سیپار  به   بعد  ماه   داس  ت. رف  خطا  به  دوساد  از  یکم   اختالف

 بدتر  ماا  ت. اس  مرده   ترقبل   هفته  سه  او  که  شد  متوجه  ورودش  روز  در  ماا  . دنیبب  را  مرگش   حال  در  مادر

  ی برا   بار  کی  تا  کرد  استفاده   تختیپا   در  خطاکارش  داماد  حضور  از  یمونترو  دو  مادام  که  بود  نی ا  آن  از

  ر یدستگ هیفور ۱3 رد د. کر صادر را او یفور شدن  یزندان دستور یانامه ودرا  د. کن برخورد او با شهیهم

  سال  تا  ساد  و  شد  آغاز  او  حبس  سال  زده یس   نینابراب  د. ش  یزندان  نسنسیو  در   ساعت  کی  ظرف  و  شد

   د. ش منتقل ل یباست به آن از پس و دش ینگهدار ونسن در ۱784
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  ت: نوش  همسرش  به  ۱779  سال  در  وا  ع، واق  در  و  نداد  دست  از  زندان  در  را  خود  یاشراف  حس  ساد

 مارماالد مانند یلوکس اقالم دیخر  یبرا را ساد دو مادام او " د. کنن خدمت من به تا امشده  ساخته من"

  سرتاسر   هب  د، بودن  شده  ساخته  ق یدق  یهایریگاندازه   با   که  یمقعد  یهالدو ید   و  خوب  یهااله ک  و، زردآل 

  تنها   نه  وا  . دکری م  درخواست  را  هاروزنامه  و  هامانر  ، هاشنامهینما  نیآخر  نی همچن  وا  د. فرستا  سیپار

  و   کوتاه   یهااستاند  ، هاشنامه ینما  جمله  زا  ت، نوش  یادیز  آثار  لکهب  د، کریم   مطالعه  ولع  با  زندان  در

  یهانامه  از  یکی  رد  ت. داش  یاگسترده   مکاتبات  شی خو  همسر  با  زندان  در  وا  م. سدو  روز  ۱۲۰  نیهمچن

 و  کندیم دفاع بودند گرفته قرار آزار مورد که یزنان قبال در خود رفتار از ۱78۱ هیفور ۲۰ در خود مهم

  نوع   نیا   از  توانیم  که  را  آنچه  هر   نم  م. دار  بولق  م، هست  خواه(  ی)آزاد   نیبرتیل  کی  نم  ه، بل"  :دیگویم

  هرگز  مطمئناً و امنداده  انجام امکرده  تصور که را یکار هر مطمئناً ماا م، اکرده  صورت  د، کر تصور هارفتار

  کرده   امضا  خون   با  را  نامه  نی ا  او  "  ستمین  قاتل  ای  تکاری جنا  ماا  م، خواه  یآزاد  کی  نم  د. دا  نخواهم  انجام

   ت. اس

  خاطر   به   یحد  ات  ت. گذاش   وخامت   به  رو  زندان  در  او   یی نا یب  قدرت  جمله  از  ساد  یجسمان  سالمت

  او   شدن   چاق  موجب  نیهم   و  آمدی م  عمل   به  یریجلوگ   او  کردن  ورزش  از  زندان  کارکنان  با  یبدرفتار

 ، یاه یرو   نیچن  با"  ت:گف  و  کرد  تی شکا  سیپل  پهبدس  (، M. Lenoirنوآر)ل  م. ا  به  او  ۱784  مارس  رد  د. ش

 و   نفرت  احساس  شدن  جمع  با  و  دیکنیم  تلخ   مرا  روح  ماش  د. آور  دینخواه  بدست  یزیچ  من  روح  زا

  ی زی چ  تمام  و  د، ش  دیخواه  آن  انیطغ  وجبم  د، بریم   رنج   آن  از  وقفهی ب  نوایب  و  بدبخت  روح  نی ا  که  انتقام

  دچار   زین   ادس  یروان  سالمت  "  ت. اس   من  تیوضع  کردن  بدتر  دیباش   مطمئن  آورد  دیخواه  دست  به  که

  نوشت   همسرش  به  ۱784  سال  اواخر  در  که  یی جا  تا   داشت   یآگاه  امر  نی ا  به  ساد   خود  و  بود  شده   بیآس

 از   یناش  یآشفتگ  و  د، بخشیم  یشتریب  قدرت  فرد  افکار  به  آنجا  در  ییتنها  را یز  است  مضر  زندان"  که

  ستم ی»س  او  که  را  آنچه  تا  داشت  آن  بر  را  او  یروان  فشار   نی ا  "  ت. داش  خواهد  ی شتریب   بیتخر  قدرت  آن

  یی جا  ات  د. بو  خود  یآزاد  روز  یمحاسبه  حال  در  مدام  ستمیس  نیا  در   ادس  د. کن   جادیا  دینامی م  اعداد«

   ت. اس من  در جنون شروع ستمیس   نیا  دیگوی م خود که شرفتیپ کتاب و  حساب نیا
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  دو   و  کرد  امتناع  او   دنید   از  همسرش  ماا  د، ش  آزاد   زندان  از  ۱79۰  لی آور  ۲  در  انقالب   از  پس   ساعد

  پول   آوردن  بدست  یبرا  و  مردم  انیم  خود  تیشخص  کردن  مقبول  یبرا  ادس  ت. گرف  طالق  او  از  بعد  ماه 

 نام  به  او  شنامهیمان  (، Le Moniteur)  توریمون  لو  روزنامه  گزارش  ه ب  د. کر  نامه  شینما  نگارش  به  شروع

Oxtiern  ریمول  تئاتر  در  ۱79۱  سال  در  (Molière)  ی شنامهینما  تنها  یاجرا  ۱79۲  مارس  در  و  د. ش  اجرا  

  ی رو  گرید   و، ا  یهاشنامهی نما  از   ک ی  چ یه  ر، مکر  یها تالش   وجود   اب  د. ش  قطع  تئاتر   در   شورش  لی دل  به  او

  س ی لوئ  نیتو ی»س  نام  و  کرد  تی فعال  به  شروع  یانقالب  کی  قامت  در  او  نیا  از  سپ  د. نش  اجرا  یعموم  صحنه

 ت، وس ی پ  (Vendôme)  وندم  کالیراد   بخش  به  و  د یبرگز  خود  ی برا  را  (Citoyen Louis Sade)  ساد«

  بخش  آن  منتخب  جمهور  سیرئ  ۱793  هیژوئ  در  و  داد  نام  رییتغ  (des piques)  کهیپ  بخش  به  بعداً  هک

 د. ده  یرأ  شدندی م  یتلق  ضدانقالب  که  یاکنانس  یبرا   اعدام  مجازات  به  توانست  بی ترت  نیا  به  ادس  د. ش

 را   هاآن   اعدام  حکم  گرفت  میتصم   ساد  یول   بودند  او  سابق  همسر  مادر  و  پدر  انیاعدام  نیا  یجمله   زا

  شدگان ده یبخش ستیل به و  کند خارج انیاعدام ستیل  از را هاآن  نام کرد تالش عوض  در  و نکند  امضا

 ی مانز  د. افتا  زندان  به  نی مظنون  قانون  اساس  بر  انقالب  دشمن  نوانع  به  سال  همان  دسامبر  رد  د. کن  اضافه

  اش پنجره   از"  د:بو  یانقالب  خشونت میمستق  اهدش د، بو  یزندان (Picpus)  کپوسیپ   سابق  صومعه  در  که

 است   دهید  را  نفر  ۱8۰۰  که  کرد  ادعا  بعداً  وا  د. انشده   دفن  باغ  در  که  ندیبب  را  نی وتیگ  انیقربان  توانستیم

 ماا د، بو شده  یزیربرنامه ۱794 هیژوئ ۲7 یبرا او خود اعدام نیب نیا در " د. ان کرده  دفن روز 35 در که

  سابقا   هک  (، Marie-Constance Quesnet)  کوئزنت  کنستانس-یارم  ش، همراه  تالش  با  ی حدود  تا  او

  ن یژوست  مانر  او  و  داشت  ادامه  او  مرگ  زمان  تا  هاآن   ابطهر  د. کر  فرار  نیوت یگ  زا  ت، اس   بوده   گریباز

  د. کر میتقد  او به را (۱79۱)

 در  لسفهف  (، ۱795)  والکور   و  نی لآ  ن، ی ژوست  جمله  زا  د، بو  ساد  یاصل  آثار  انتشار  شاهد  انقالب  دوره 

 ی کتاب  خاطر به  اشتباه  به  اپلئونن (. ۱8۰۱-۱797) ت یژول  و  (۱799) دیجد  نیوست ژ  (، ۱795) خواب تخت

  ن ی توه  رشهمس  به  آن  در  که  (۱8۰۰)  ( Zoloé and Her Two Acolytes)  کش یشر   دو  و  زولوئه  نام  به

  و   شد   ریدستگ   خود  انتشارات  در   ۱8۰۱  مارس  لی اوا  در  ساد  و  داد   دوساد  یری دستگ  به  دستور   بود  شده 
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  کتر د  د.گذران  آنجا   در  را   خود  عمر  هیبق  که  ییاج  د، ش  یزندان  شرانتون  شگاه یآسادر  تینها  در

  تا   داد  اجازه   او  به  و  کرد  اعطا  ساد  به  یتوجه   قابل  یزادآ  ه، شگایآساریدم  (، Coulmier)ریکولم

 ساد   خود  را  هاآن  از  یبرخ  که  شرانتون  یهاشنامهی مان  د. کن  یسازمانده  را  مؤسسه  یتئاتر  یهات یفعال

 در   شیهاداستان   نوشتن  به  ادس  . دشی م  اجرا  یاحرفه   گرانیباز  کنار  در  انیزندان   وسطت   د، بو  نوشته

 The Days of Florbelle or)  شده   آشکار  عتی طب  ای  فلوربل  یهاروز  جمله  زا  د، دا  ادامه  شرانتون

Nature Revealed ،) رمان  سه و ت، رف نیب از پسرش توسط مرگش از پس آن یخط نسخه ظاهراً ه ک 

 The  و  Adélaïde de Brunswick ،  The Secret History of Isabelle de Bavière  :یخ یتار

Marquise de Gange .  جوان   لرک لک  نی مادل  با  خود  یزندگ  آخر  سال  دو  در   وا  (Madeleine 

Leclerc ،)  ۲ در  وا   ت. داش  یجنس رابطه  او  با  نی همچن  و  کردیم  کار  شگاه یآسای اطیخ  ای  ییلباسشو  رد  

  ت. درگذش ۱8۱4 دسامبر

 

 مرگ  از پس

 ی هاجنگل  در  را  او  که  کرد  رخواستد  د، ش  نوشته  ۱8۰6  سال   در  که  خود  نامه  تیوص  نیآخر  در  ساد

  مانطور ه  د، شو  دیناپد  نیزم  سطح   از  من  گور  آثار"  تا  کنند  دفن  (Malmaison)  سونیمالم  در  خود  ملک

 " 1 د. ش خواهد حذف  هاانسان   ذهن از من خاطر  و ادی  دارم نانیاطم من که

  ن ییآ  با  و  شرانتون  محوطه  در  را  او  درگذشت  ساد  که  یمانز  . دنش  برآورده   هاآرزو   نی ا  از  کی  چ یه  اما

  عنوان به   ادس  . دبو  مردم  خاطر   و  یاد   در   همچنان  او  مرگش  از   پس  هامدت   و  سپردند  خاک  به  تیح یمس

  ک ی   به  اتشیح  انزم  رد   ه، سندینو   عنوان به   و  د، ش   جاودانه  فرانسه  میقد  م یرژ  خواه یآزاد   ن یتربدنام

 
1 . Sade, ‘Testament’, in Œuvres complètes du Marquis de Sade, vol. 11 (Paris: Pauvert, 1991), pp. 158–

9. 
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 مورد  رد  د. بو  شیهارمان  یبرا  یجد  یب یرق  اشحانهیوق  اعمال  که  یاسطوره ا   د، بو  شده   لیتبد   اسطوره 

  The Bastille Unveiled  به  توجه  اب  ت. اس  شده   یادیز  یهااغراق   یزندگ  طول  در  او  رفتار  و  اعمال

  د. بو  شده   یزندان  پروونس  در  زنده   یهاسوژه   یرو  «یانسان  یهاشی»آزما  انجام  لیدل  به  ادس  (، ۱789)

 تا  که  شد  یمدع   و  گذاشت  فراتر  را  پا  (Jules Janin)  نیژان  ژول  نتقدم  د، سا  مرگ  از  پس  سال  ستیب

  شرارت   و  برساند  قتل  به  را  کودکان  است  توانسته  (Gilles de Rais)  1دوره   لیژ  از  شیب  ساد  آثار  حال  به

  در   داستان  و  تی واقع  نیب  مرز  "  2  . درونی نم  نیب  از  هاکتاب   نیا"  که  چرا  است   شتریب  هم  نیا   از  او

  او   یهاداستان   و  داستان  به  او  یهاجرم   رایز  ت، اس  شده  محو  اوقات  غالب  ساد  مورد  در  هیاول   یهانوشته 

  دانند یم  همه  که  شودیم   لیتبد  ینام  به  ساد"  (،   Janin)  نیژان  قول  هب  . دشونیم  لی تبد  شیهاجرم  به

  ی هانسخه  از   ر یغ  هب  د، کنی م  خواندن  رقابلیغ   را  او  آثار  که  یامن  . "آوردی نم  زبان  به  را   آن   کس  چ یه  ی ول

  شناسان کتاب  و  یادب  حافلم  . دشویم  منتشر  های فرانسو  انیم  در  اطیاحت  با  که  یاانهیمخف  و  گاه یب  و  گاه 

  ی هانسخه  در  ساد  آثار  انتشار  به  شروع  نوزدهم  قرن  انیپا  به  شدن  کینزد   با  کتاب  دوستداران  و

  سپس   و  کردند  شروع  او   یادب  مقاالت  از  یبرخ  با  یشیآزما   طور  به  بتداا  . دنکرد  متیقگران   یخصوص 

  به   یجنس   علوم  دانشمندان  از  ی دیجد  نسل  یزود  هب  د. دادن  قرار  یبررس  مورد  را  نی ژوست  مانند  یآثار

 شگامیپ   (، Richard von Krafft-Ebing)  نگیاب -کرأفت  فن  چاردیر  و  د، شدن  ملحق  هاآن

  انحراف   به  را  Psychopathia Sexualis  (۱886)  یعن ی  خود  یادیبن  بکتا  از  یخشب  ، یشناسکامش

  د:دا اختصاص "سمیساد " یعنی  دیجد

 
آنژو و پوآتو و    ،یتان ی سال( لرد و فرمانده بر  3۵)  1۴۴0اکتبر    2۶  –  1۴0۵; ح. سپتامبر  Gilles de Rais:  یسی دوره )انگل  ل ی ژ  .1

  ل ی قتل کودکان شناخته شده است و به دل  یبرا   سمی ساد  یری از قاتالن زنج  یکی   یدر کنار ژان دارک بود و   یفرانسو  یهاروی فرمانده ن 

به مرده  بعد از و  فمعرو   یخواهعالقه  و ترسناک عصر خود شناخته شده    یر ی قاتل زنج  نی به عنوان دوم  یباتور  زابتی ال  یاست 

 )مترجم فارسی( است. 

2. Jules Janin, Le Marquis de Sade: la vérité sur les deux procès criminels du marquis de Sade par le 

Bibliophile Jacob (Paris: Les marchands de nouveauté, 1834), p. 33. 
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 شده   ینامگذار  او  نام  به  (سمی)ساد  ظلم  و  شهوت  بیترک  نیا  ه ک  م، بدنا  ساد  دو  یمارک

 خون  به  که  کردیم  زده جان یه  را  او  یزمان  فقط  یجنس  یابطه ر  د. بو  ییوال یه  نی نچ  ت، اس

 یهازخم   پانسمان  و   برهنه   یهافاحشه  کردن  یزخم   او  لذت  ن یزرگترب  د. شو  یمنته  ختن یر

 1 د. بو هاآن

  مورد   د یبا  که  است ییوال ی ه  او  اکنون   ماا  د، باش  والیه کی نگیاب  کرأفت   یبرا   هنوز  است  ممکن   ساد

  آثار   یبررس   فرصت  یمنطق  و  یعلم  صورت  به  بار  نی اول  یراب  . دیترس  آن  از  که  نی ا  نه  تا  ردیگ  قرار  مطالعه

  ی زندگ  دوران  در  که  باشد  ممبه  یااندازه   همان  به  دوره   نی ا  در  ال یخ  و  تی واقع  ن یب  مرز   گرا  د. دار  وجود   او

  را   روز  ۱۲۰  ییابتدا  نسخه  بلوخ  وانیا  که  یزمان  که  چرا  کندی م  عمل  ساد  نفع  به   واقع  رد  ت، اس  بوده   ساد

 قرار  یابیارز   مورد یعلم  اثر  کی  عنوان به لکهب ن، رما  کی  عنوان به نه  را نآ د، کر منتشر  ۱9۰4 سال در

  ت:گف  اثر نی ا  مورد در و داد

 را  خود  یها ده یا  و  مشاهدات  همه  آن  در  ه ک  د، باشیم  ساد  دو  یمارک  یاصل  کار  روز  ۱۲۰

 د. کر ی آورجمع ی جنس انحرافات انواع  و  عتیطب مورد در و ن، انسا ی جنس یزندگ مورد  در

  م یتنظ  کی ستماتیس  طرح  کی   اساس  رب  ه، شد  ذکر  یهانمونه   از  یعلم  یبندگروه   هدف  اب

 2 ت. اس شده 

  ی شرویپ  به  واقع  در  و  یروان   شناسب یآس  کی  به  پزشکروان   کی  از  را  ساد  بی ترت  نیا  به  بلوخ

  یبعد  صفحات  که  یاخواننده   هر  یبرا  یزود  به  بلوخ  یادعا  که  مانطوره  . دکنیم  لی تبد  نگیاب  کرأفت

  وسط ت   یی ادعا   ن یچن  که  است   تی واقع  نیا   ترب یعج   ماا  د، رسی م  نظر  به  العاده وق ف  د، کن  مشاهده   را

  گرفته   یدج  د، کردن  یبررس  ستمیب  قرن  اول  یمهین  در  را   ساد  آثار   که  ییهاست یسوررئال  و  دانشمندان

 
1 . Richard von Krafft-Ebing, Psychopathia Sexualis, with Especial Reference to the Antipathic Sexual 

Instinct: A Medico-Forensic Study, trans. F. J. Redman (New York: Redman, 1906), pp. 105–6. 

2 . ‘Eugène Dühren’ [Iwan Bloch], Preface to Marquis de Sade, Les 120 Journées de Sodome, ou l’école 

du libertinage (Paris: Club des Bibliophiles, 1904), p. iii. 
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 ه ک  (، Guillaume Apollinaire)  شاعر  نریآپول   ومیگ  ت. اس  افتهی  ادامه  اندازه ی ب  واقع  در  و  ت، اس  شده 

  ق ی دق  یبندطبقه "  عنوان  به  روز  ۱۲۰  زا  د، کنیم  منتشر  ۱9۰9  سال  در  را  ساد  منتخب«  »متون  از  یانسخه

 گذاره یپا   اثر  عنوانبه  و   "یجنس  زه یغر  با  رابطه  در  انسان  در  موجود  ی هاهوس   همه  از  یعلم

  ی برا   را  نهی زم  (ی)سکسولوژ  یشناسکامش  که  همانطور  1  . دکنی م  ادی  "یجنس  یروان  یشناسب یآس"

  قرار   شیستا  مورد  نگی اب  کرأفت   ن یهمچن  و  د یفرو  یشرو یپ   عنوان  به  ادس  د، کر  آسان  یروانکاو  ظهور

  تصور   در   دائماً  او   یچهره   نکهیا   د:بو  خواهد   ستمیب   قرن  سراسر   در  ساد   سرنوشت  واقع  در  ن یا  ت. گرف

 و، وانکا ر  س، شناکامش  هاآن   واه خ  د، ابی  رییغت  د، هستن  او  یفرهنگ  یبازساز  دنبال  به  که  یکسان

   د. باشن ستینیفم یحت ای  اختارگراس ت، سیوررئالس

 وسادد  ت، داش   وجود  هاجنگ  نیب  در  فرانسه  یروشنفکر   محافل  در  ساد  به  که  ییهاعالقه  تمام  با

  و   ۱9۲۰  یهادهه  در  که  او  آثار  یهاسخهن  . دشیم  صحبت  موردش  در  فقط  شود   خوانده   آنکه  از  شیب

 مشترکان   از  یخصوص  خوانندگان   یبرا  کم  اریبس  تعداد  رد  د، ش  منتشر  نهیها  سیمور   توسط  ۱93۰

 هانسخه   نیا   د، وجو  نیا   اب  د. ش  چاپ  نسخه  36۰  تنها  نهیها   سدوم  روز  ۱۲۰  ینسخه  ز ا  د. ش  دیتول  تمندثرو 

 Pierre)  یکلوسوفسک   ریپ  (، Georges Bataille)  یباتا   ژرژ  مثل  یروشنفکران   نسل  توسط

Klossowski ،)  بالنشو  سیور م  (Maurice Blanchot)  دوبوار  مونیس  و  (Simone de Beauvoir )  

  ی تح  ل، حا  نی ا  اب  د. نوشتن  ساد  درباره   یمهم  مقاالت  دوم  یجهان  جنگ  از  پس  یهمگ  که  دندش  خوانده 

  ساد   آثار  خواندن  یبرا  را  یدیجد   نهیزم   [سمی]ناز  سمیالیسوس  ونالیناس  هورظ  گ، جن   شروع  از  قبل

  آدورنو   تئودور  و  (  Max Horkheimer)  مریهورکها  ماکس   مانند  یآلمان  لسوفانیف  د. بو  کرده   فراهم

(Adorno Theodor W)  ی روشنگر   به  را  سمیفاش  ظهور  دورنوآ  د. بودن  متفکران  نیا  یجمله   از  

 سدوم   روز  ۱۲۰  او  نظر  رد  . دشوی م  شناخته  تریتوتال  عنوان  به  هاآن  نزد  که  یگروشن ر  . دگردانیبرم

 که   ی حال  رد  . دشوی م  یمنته  یخواه   تی تمام  به  تی نها  در  که  است  هدفیب   یحکومت   یدهنده نشان

 
1 . Guillaume Apollinaire (ed. ), L’Œuvre du Marquis de Sade (Paris: Bibliothèque des Curieux, 1909), p. 

24. 
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 ی قلعه   ن یب  گرید   یرخب  د، بودن  ساد  کردن«   تی هوی »ب  دنبال   به  جنگ  از  پس  ساد  مفسران  از   یاریبس

  . دکردنیم  مشاهده   یتنگاتنگ  ارتباط  های ناز  یاجبار  کار  یهااردوگاه   و   روز  ۱۲۰  رمان  درون  نگ یلیس

  هک  جهان  زیآمتوهم   یشرویپ"  عنوان  به  را  ادس  ، ۱945  نوامبر  در  (Raymond Queneau)  کنو  مونر

 ف یتوص  "  1  . دشویم  اداره   هاآن  یهااردوگاه   و  هاکنجهش  [، هایناز  یمخف  سی پل  ]سازمان  گشتاپو  توسط

  تا  ساد  هولناک  قلعه  از"  :دیگوی م  که  ییجا  شود یم   منعکس  زین  کامو   آلبر  آثار  در  فیتوص  ن یا  . دکنیم

 " 2 د. بو اتش یجنا زندان ساختن فقط انسان یآزاد نیزرگترب  ، یاجبار کار یهااردوگاه 

 آثار  که  شدی نم   موجب  نی ا  یول   است  بوده   همراه   یپست  و  یبلند  با  شهیهم  ساد  آثار  خواندن  اگرچه

  ی تمام   ( Jean-Jacques Pauvert)  پاورت   ژاک   ان ژ  ، ۱95۰  دهه  رد  د. نشو  مطرح   مردم  عموم  یبرا   او

  ی ار یبس  ی سیانگل  ترجمه  بالفاصله  سیپار  در  ایالمپ  هینشر   و  کرد  منتشر   یفرانسو  زبان  به  را  ساد  آثار

 منجر   پاورت  ژاک  ژان  توسط  شده   منتشر  یسخهن  ، ۱956  سال  رد  ل، حا  نیا  اب   ت. گرف  یپ  را  یاصل  آثار  از

 دادگاه   در  بعداً  حکم  گرچها  د، ش  یعموم  عفت   هی عل  جرم  ارتکاب  لی دل  به  او   ت یمحکوم  و  محاکمه  به

 همچنان  فرانسه  در  هاه مغاز   نی تری و  در  ساد  آثار  شیمان  ت، پاور  محاکمه  زمان  زا  د. ش  غول   ر، نظ  دیتجد

  بازار   در  زیشوم  جلد  در  ساد  ثارآ  ه، ده  کی  از  شی ب  یکم  مدت  رد  د، وجو  نیا   اب  . دشویم  محسوب  جرم

  که   یزمان  نیهمچن  ساد  ثارآ  د. بو  فرانسه  یادب  کانون  به  هاآن   ورود  از  یانشانه  هک  د، شدن  ظاهر  فرانسه

  شده   اصالح  یهانسخه  و   آورد  دست  به  را  ایالمپ   ترجمه  حقوق  ۱96۰  دهه  در  ورکی و ین  در  Grove  نشر

   د. کر عبور اطلس  انوسیاق زا د، کر منتشر خود سانسیل  تحت را

  نکه یا  تا  کنند  کسب  یخوب  تیموفق   زین  ایتانیبر  در  بودند  توانسته  یحت  که  رسدیم  نظر  به  ساد  آثار

 راتیتأث  خاطر  به  هاقتل   بودند  معتقد  یبرخ  که  چرا  شد  ممنوع  ایتانیبر  در  ساد  ثارآ  ل، قت  چند  خاطر  به

  Arrow Books  نکهیا  تا  داشت  ادامه  ۱989  سال  تا  تی ممنوع  نی ا  ت. اس  داده   رخ  ساد  یهاکتاب

 
1. Raymond Queneau, ‘Lectures pour un front’, in Batons, chiffres et lettres (Paris: Gallimard, 1965), p. 

215. 

2. Albert Camus, L’Homme révolté (Paris: Gallimard, 1951), p. 134. 
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  از   یناش   یاخالق  دیتهد  از  هایی ایتانیبر  که  یحال  رد  د. کر  چاپ  مجدداً  را  Grove  نشر  یمیقد  یهاترجمه 

  تمام   یادب   منتقدان  از   ید یجد   نسل   فرانسه  رد  د، بودن   عذاب   در   مستهجن  و  زیآمخشونت   یهاداستان 

  رون یب  د، بو  شده   پاورت  محاکمه  هب  منجر  که  ی اخالق  یهابحث   نوع   آن  از  را  ساد  تا  کردندی م  را  خود  تالش

  ن ی ب  از  را  ساد  آثار  در  خشونت  به  پرداختن  به  ازین  که  پرداخت  ساد  از  دفاع  به  یاچه یدر  از   وا  د. بکشن

  ن ی ا  ساد  محققان  از  یادیز  فرادا  ، ۱97۰  دهه  زا  . تدانسی م  ارزش  یدارا  یلغو  لحاظ  از  تنها  را  آن  و  بردیم

 1 ت. اس  ارجح   شیمحتوا بر آن فرم و  است یزبان صرفاً ساد در خشونت که کردند تکرار  را بارت یادعا

 

 ها لیبرتین

 

  به   یل یتما  عموماً  ساد  آثار  منتقدان  که  است  ی سؤاالت   همان  کننده منعکس  روز  ۱۲۰  دیاش  ا، قض  از

 که  یاگونه  به  را  آن  و  دهند یم  گوش  هافاحشه  یهاداستان   به  هان یبرتیل  د. نداشتن  آن  به  پرداختن

 .دبری م یپ کلمات قدرت به خواننده  رمان نی ا سرتاسر رد . دگذارنی م شینما به باشد خودشان مطلوب

  »آثار   یسنده ینو  عنوانبه   رمان  یمقدمه   قسمت  رد   ل، کوروا  جمهور  سیرئ  نام  هب  ن، ی برتیل  چهار  از   ی کی

 با ییسایکل کی از چهارم روز در که یحال رد ت، اس شده  فیتوص بود« شگرف آن راتیتأث که یمتعدد

  ن ی ترلت یفض  با  از  که  بود  نطمئ م  و، گفتگ  ساعت  دو  در  فقط"  :میشنو یم  العاده فوق   یمتقاعدساز  قدرت

  لرنوس   دو  کنت  از  یاپرتره   نیهمچن  وکلوسد  م، ایس   روز  در  "  . دسازیم  احشهف  ن، دخترا  نیتر محتاط  و

   . دکنی م استفاده  خود یهای اغواگر از یبخش عنوان به هاکتاب از که نی برتیل یردف د، دهی م ارائه

  قرن   در  گسترده   طور  ه ب  د، دار  را   خوانندگان  کردن   فاسد  قدرت  هارمان  و  هاداستان   که  باور   ن یا

  ی ا ه یکنا  اب  Julie, or the New Heloise  (۱76۱ ،)  خود  رمان  شگفتاریپ  رد  و، وس ر  ت. داش   وجود  هجدهم

 
 مثال، اعالم کرده است که »خشونت ساد در واقع خشونت زبان است«  یبرا نچ،ی الرنس ل .1
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  خواننده  کی یبرا حرف  نیا است ممکن " 1  . دختران پاکدامن هرگز کتاب نخوانده اند" :دکنی م اعالم

 و   اتیحکا  ریتأث  از  ترس  ما  که  ستین  لی دل  نیا  به  لبتها  د، برس  نظر  به  لوحانه  ساده   یکم ی  و  ستیب  قرن

  ز ا  ، یی سرا داستان دتری جد یهاشکل  به رمان که م ینیبی م اکنون ام . میاگذاشته  سر پشت را هاداستان 

  ا یآ   میبدان   که  است  شوار د   ت. اس   کرده   ر ییتغ  ییدئوی و  یهای زبا  و  یپورنوگراف  و  ترسناک   یهالم یف  جمله

 مخاطب(  یساده   کردن  کی تحر   از  ریغ  به  )  کردن  فاسد  ای  یرگذار یتأث  در  خود  یهاداستان   قدرت  به  ساد

  که   است  ییهاداستان   از  یادیز   یهانمونه  شامل  او  یهامان ر  . ریخ  ای  است  داشته  اعتقاد  خوانندگانش

 ا ی  دنیشن  با  یکس  که  دارد  وجود  یکم  اریبس  موارد  ماا  د، شویم  آن  خاطبانم  یجنس   کیتحر   موجب

  به   میتوانیم  ما  ایآ"  :دپرسی م  نی ژوست  در  آزاده   راهبان  از  یک ی  که  مانطوره  د. کن  رییتغ  او  آثار  خواندن

  ترک   را  نگیلیس  یقلعه  که   ییهاآن  هاحرف   نی ا  یهمه  با  "  2  ؟م یشو   لی تبد  م یهست  آنچه  از  ری غ  یزیچ

  و  میتعال  به توجه اب . دماننیم یاقب د، انبوده  قبالً که  همان  تی نها در و  شوندینم  راتییتغ چارد د، کننیم

  ند یبیم  آنچه  توسط  تواندی نم  یکس  رسدیم  نظر  به  دارد  اشاره   آن  به  ساد  مکتب  که  یاخالق  ریغ  تیترب

  ژان  ؟هستند   مصون   کلمات  از  او  ن یبرتیل  مکتب  یاندازه   به  ساد  خوانندگان  ا یآ  د. شو  اسدف  شنود ی م  و

 ینیبش یپ  رقابلیغ  یهاروش   به  است  ممکن  ساد  خواندن  که  کندیم  استدالل  (Jean Paulhan)  پوالن

 ساد  اگر  گفتیم  که  زندیم   مثال  را  نیالمارت  دو  آلفونس  خود  اظهارات  در  وا  د. بگذار  ریتأث  خوانندگان  بر

  خود  انیآشنا از یجوان دختر  به نیهمچن پوالن 3 . دشینم شاعر رگزه د، بو نخوانده  یسالگ نوزده  در را

 ممکن   هانمونه   نیا  که  رچند ه  د. شو  صومعه  وارد  که  کرد  متقاعد  را  او  ساد  خواندن  که  کندی م  اشاره 

 ت ی چهارشخص  با  یپندار  همذات   به  خواننده   قی تشو  یبرا   ادس  ع، واق  در  یول  کنند  جلوه   نامعقول  است

  . ددهینم انجام ی چندان کار روز ۱۲۰ یاصل

 
1. jean-Jacques Rousseau, Preface to Julie, ou la Nouvelle Héloïse, ed. Michel Launay (Paris: Garnier-

Flammarion, 1967), p. 3. 

2 . Sade, Justine, ou les Malheurs de la vertu, in Œuvres, ed. Michel Delon, vol. 2 (Paris: Gallimard, 1995), 

p. 261. 

3 . Sade, ou le pire est l’ennemi du mal’, Labyrinthe, 11 (1945), p. 1 
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  ی جنس  ابطهر  . دیآی م  دست   به  رسوم   و  آداب   و  هاقرارداد   نقض  با  است  آن  دنبال  به  نی برتیل  که  ییروین

  ل ی تبد  دیجد  هنجار  رفتار  کی  به  ناهنجار  رفتار  کی   از  اثر  نی ا  در  واطل  ت. اس  متجاوزانه  اساساً  روز  ۱۲۰  در

  زن   دنب  . دشوی م  محو  اثر  نی ا  در  تینسج  ن، کرد  ازدواج   و  زن  به  هان ی برتی ل  شدن  لی تبد  اب  . دشویم

 حرمسرا   هان ی برتیل  یبرا  سال  پانزده   تا  دوازده   نیب  دختران  و  پسران  و  . دشوی م  خشونت  محل  لی تبد

  ن ی ترکننده نگران   شک  دونب  ، های روسپ  یهاداستان   و  نگیلیس  قلعه  در  کودکان  ضورح  . دکننی م  فراهم

  از   یجنس  استفاده   سوء  به  مربوط  سائلم  به  که  است  یمدرن  خوانندگان  یبرا  سدوم  روز  ۱۲۰  یهاجنبه 

  نگ یلیس  در  که  یدختران  و  پسران  نی وچکترک  ن، زما  آن  یهااریمع  با  یتح  د. هستن  حساس  کودکان

 چهارده   حدود  در  بلوغ  نس  م، هجده  قرن  در  فرانسه  رد  . دنیآی م  حساب  به  کودک  نوزه  د، هستن  یزندان

  از   پسران   و  ی سالگ  دوازده   از   دختران   رچهگا  د، بو  دختران  ی برا  ی سالگ  شانزده   و   پسران   یبرا  یسالگ

 د. بو  باالتر  اریبس  ازدواج   نیاول   یبرا  سن  نیانگیم  یل و  د، کنن  ازدواج  توانستندی م  یسالگ  چهارده   سن

 همراه   به  ساد  که  است  الکست  عیوقا  آوراد ی  اثر  نی ا  در  نگیلیس  یلعهق  ، ه خوانند  یناراحت  شیافزا  یراب

  در  خدمتکار  دختران  از  یکی  که   ژه یوهب  د. بودن  کرده   جمع  خود  دور  را  سن  کم  خدمتکاران  همسرش

  ر د  د. کر  استفاده   روز   ۱۲۰  در  ان یقربان  از  ی کی  یبرا  بعداً   ساد  که  یامن  د، شوی م  ده ینام  وزتر  ت، الکس

 ی هات یاقعو  د، کننیم  اجتناب  او  آثار  و  ساد  یزندگ  نیب  ییهاتشابه   از  عموماً  ساد  نیمحقق  که  یحال

 محل   نگیلیس  یلعهق  ت. اس  افکنده   هیسا   نگیلیس  یهای پرداز  الیخ  بر  یانکار  رقابلیغ  طوربه  الکست

  م یقد   میرژ   عدالت  از  ساد  جربهت  ر، نظ  نی ا  از   و  ت، اس   ییهار   نیهمچن  و  میسل ت  ت، لذ  نیهمچن   و  درد

  ی ربنا یز   وضوح  به  طنز  عنصر کی  . داندازیم  یاه یسا  روز  ۱۲۰  بر  شکاراآ  ه، محاکم  بدون  حبس  و  فرانسه

  مانر  . رگذاه ی سرما  کی  و  زاده بینج   کی  ، یقاض  کی   ف، اسق  کی   ت. اس  او  بیغر   و  بی عج   نیبرتیل  چهار

 کنندی م   یندگینما  هاآن  از  یاصل  یهات یشخص  که  ییهانهاد   به  یاحمله  عنوان  به  است  ممکن  نیهمچن

  ظر ن  )از  یکوچک  میجرا  خاطر  به  هک  د، یدیم  یعدالت یب  یقربان  را  ودخ  د، سا  حال  هر  هب  د. شو  خوانده 

  د، سا  نیژوست  رمان  قهرمان  که  کندی م  استدالل  والنپ  ت. اس   شده   بشینص  ینامعقول   جازاتم  (، خودش
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  نده ینما   یگرید   نیبرت یل   هر   از  شیب  د، ریگی م  قرار  آزار   مورد  شودی م  روبرو   آن  با  که  یمرد  هر  توسط  هک

   . تسیساد  کی  تا است ستیمازوخ کی او که دهدی م نشان و  است ساد
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 سدوم  روزِ  ۱۲۰
 

 

 

 مقدمه
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  منابع   ندازدیب  راه   به  خود  سلطنت  دوره   طول  در  بود  مجبور  چهاردهم  ییلو  که  یاگسترده   یهاجنگ 

  یی هاصفت   الوز  د، دهیم   نشان  که  کرد  آشکار  را  یاز ر  د، وجو  نیا  اب  د، رسان  اتمام  به  را  مردم  و  دولت  یمال

  را   هابت یمص  ن یا   نکهیا  ی جا  به  و  اندنشسته  مردم  یبدبخت   و  بتیمص   نیکم  در   شهیهم  که  دارند  وجود

  فرانسه   یامپراتور  از  یمهم  دوران  از  این  دیاش  . دزننی م  دامن  آن  هب  ش، یخو  شتریب  سود  یراب  د، کنن  رفع

  ه ک  ، یهرزگ  و  افراط  توسط  که  نهان  ییهایی ارا د  ت. اس   ده ید   خود  به  یفراوان   یهاثروت   و  ییدارا  که  باشد

  نکه یا  از  قبل  یاندک  و  سلطنت   نیا  واخرا  رد  د. انشده   کننده ره یخ  د، باشنیم   یجار  نهان  در  زین  خود

  زالو  رندگانیگ  اتیمال  از  یانبوه  نیا   ، 1عدالت  اتاق  نام  به  ی معروف  دادگاه   در  تا  کند  تالش  شاه   ینده ینما

  شاهکار   گرفتند   میتصم   هاآن   انیم  در  2نفر  هارچ  د، کن   شانیرقانون یغ  دیعوا  بازگرداندن  به  وادار  را   صفت

   ت. پرداخ  می خواه  آن  ح یتوض   به  ادامه  در  که  یاهکارش  د. بگذارن  شینما  به  را  فسق  و  یهرزگ  از  یرینظیب

  آن   رأس  در   که  چرا  هستند  اعمال  نی ا  مسئول  ییتنها   به  یعاد  مردم  میکن  فرض  که  است   اشتباه   نیا

  اسقف   برادرش  و   (Duc de Blangis)   وکد  د. داشتن  قرار  برجسته  اریبس  زادگان  بینج   از   یبرخ

(Bishop ،)  انکار   رقابلیغ  یواهد ش  د، بودن  آورده   دست  به  یهنگفت   یهاثروت  قی طر  نی ا   از  دو  هر  هک  

  ت ی شخص  دو  نیا  . دکننیم  پر  را  خود  یهاب یج  قی طر  نی ا  از  چگونه  اشراف  دهندیم  نشان  که  ستنده

  کوروال   3جمهورسیرئ  و  (Durcet)  یقاض  دورست  با  شانیتجار   امور  در  هم  و  هالذت  در  هم  هک  ه، برجست

(Président de Curval ) و  دندکر درک را فسق یمعنا  که بودند یکسان نیول ا د، داشتن کینزد  وندیپ  

  که  کردند یخوشگذران   یبرا  یمجلس ی برگذار به م یتصم نفر  چهار  نیا  د، خو  دوست دو  با گفتگو  از  پس

   د.شدن  انتخاب  نفر  چهار  نی ا  توسط  جلسم  نیا  کنندگانرکتش  د. کر  می خواه  نقل  نجایا  را  آن  داستان  ما

 
  یی السلطنه لو بی را لغو کرد و به عنوان نا دیپادشاه فق تیدورلئان، وص   پیل یاش فدرگذشت، برادرزاده 171۵چهاردهم در سال   یکه لوئ یهنگام .1

  ایکند که آ  یکردند تا بررس  س ی، اتاق عدالت را تأس171۶السلطنه در مارس    ب یپانزدهم، که پنج ساله بود، قدرت را به دست گرفت. به فرمان نا 

 و بود.  هر د  ایحبس د، یهای شدمهیمجازات شامل جر  .ریخ ا یاند عمل کرده یداران به طور قاونهیسرما

 بانکدار رباخوار است.  ک ی ساد، فقط دورست  نی برت ی چهار ل انی است چرا که از م کنندهج ی گ یکم نجای متن در ا . 2

 . شدی فرانسه اعطا م می قد می در رژ  یدادگستر  یهادادگاه ای ها که به قضات در پارلمان یعنوان  . 3

avayebuf.com29

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


 د، بودن  آمده   هم  گرد  شانذائقه   و  ثروت  انطباق  لی دل  به  هک  ن، یبرتیل   چهار  نی ا   ل، سا  شش  از  شیب  یبرا

  ی گر ید  یهازه یانگ  از  فاسدتر  مراتب  به  که  یی هاازدواج  با  تواندیم  هاآن   انیم   وندیپ  که  کردندی م  مانگ

  سبب   نیهم  هب  . دوش  تر حکمم  ت، اس   ییهاوند یپ  نیچن  بخش  الهام  معموالً  که  قدرت  و  ثروت  چون

 کرده   هار   را  او  و  داشت   که   یاوه ی ب  زن  سه  از   یک ی  از   وکد  د. دادن  انجام  را   گفت  می خواه  که  یمراسمات 

  نکه یا  اب  د. دار  عالقه  او  بزرگتر  دختر  با  ازدواج  به  جمهور  سیرئ  که  شد  متوجه  و  داشت  دختر  دو  بود

 ت. داش   عالقه   او   به  همچنان  یول  است   هبرداشت  خود  یبرا  را  دختر  ن یبرتیل   کی   عنوان  به  دوک   دانستیم

  به  دیترد بدون را او نم . "یخواهی م همسر عنوان به را یجول  تو" ت:گف کوروال جمهور سیرئ به وکد

  گذشته   در  که  یلطف   به  همسرت  عنوان  به  یحت   او  اگر   تو  نکهیا  :مگذاری م  شرط  کی  فقط  و  سپارمی م  تو

  دوست   تا  کرد  دیخواه  ت یحما  من  زا  ن، یا  بر  عالوه   و  . ینکن  سادت ح  د، ده  ادامه  است  کرده یم  من  به

  جمهور   سیئر  د. بده  من  به   را  (Constance)  کنستانس  دخترش  که  کنم  متقاعد  را  دورست  مشترکمان

 د: دا  پاسخ   دوک  «... نیبرتی ل  کی   تو  خود  انندم  ت، دورس   که  یدار  توجه  شک  بدون  »اما  ت:گف   کوروال  

 انیپا  به  ما   فکر  طرز  با  و  ما  سن  در  ییهاز یچ  نیچن  ایآ  «  . مدانیم  م، بدان  دیبا  که  را  ییهازیچ  همه  »من

 برآورده   را  من  یهاهوس   او  که  خواهمی م  من  ؟خواهمیم  معشوقه  کی  من   که  دیاکرده   گمان  ایآ  ؟رسدیم

 ک ی  رد  م. کن  پنهان  ازدواج  یردا   ریز  را  یپنهان  و  کوچک  یهاشرارت   از  یاد یز  تعداد  خواهمیم  د، کن

  و   اتین  از  من  دیکنیم   فکر  ایآ  . دیخواهی م  را  دخترم  شما  که  همانطور  خواهم ی م  را  او  نم  م، کال

 ها ن آ  ر، همس  عنوان   به  گاهشانیا ج  . میکنی م  خود  برده   را  نانز  ، هان یبرت ی ل  ما  ؟خبرمی ب   شما  یهاخواسته 

  . دیدانی م میاده ی چش که ییهالذت  از را استبداد  ارزش شما و کندیم  هامعشوقه  از ترع یمط را

 ر، بانکدا   دورست  و  کردند  مطلع   خود  یگفتگو   از  را  وا   ت، دوس  دو   و شد  وارد دورست  لحظه همان  در

 (، Adélaïde)  دیآدال  به  نسبت  که  را  یاحساسات  تا  دادیم  اجازه   او  به  که  چرا  شد  مسحور  شنهادیپ  نی ا  زا

  که  ی شرط  به   رفتی پذ  خود  داماد  عنوان   به   را  وکد   ت، ورس د   د. کن  انیب  ت، داش   جمهور  س یرئ  خترد

 ادیز  اریبس  هاهیهرم  د، نبر   یادیز  زمان  ازدواج  سه  نی ا  . دریبپذ  یداماد  به  را  او  زین  جمهور  سیرئ  کوروال  

 با  ی پنهان  روابط  که  بود  کرده   عترافا  ش، مقصر  دوست  دو  اندازه   هب  ر، جمهوسی رئ  ؛بود  متناسب  طیشرا   و
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  سه   نی ا  تا  کردند  وافقتم  د، بودن  خود  حقوق  حفظ  به   لیما  کدام  هر  که  پدر  هس   ن، یبنابرا   ؛دارد  دخترش

  به   که  ییآنجا  تا  و   باشند  متعهد  خود  همسران   به  نسب   و  نام  نظر   از  هم  و   یمال   نظر  از   م ه  ن، جوا  یبانو

 مال   اندازه   کی   به  بدنشان  بلکه  باشند  نداشته  اختصاص  نفر  ک ی  به  فقط  گرید   است  مربوط  بدنشان

  انتظارشان   در  مجازات  نی دترید ش  د، بگذارن  پا  ری ز  را  شروط  از  کی   هر  کنند  جرأت  اگر  و  آنهاست  یهمه

  باشند   لی ما  که  یصورت  در   کرد  شنهادیپ  اسقف  که  بودند  قرارداد  نی ا  انعقاد  آستانه  در  هانآ  د. بو  خواهد

  ی چهارم  نفر  که  خواست  وا  د. کن  اضافه  مانیپ  به  را  یچهارم  بند  و  د، وندیبپ  گری د  نفر  سه  به  او  دهند  اجازه 

  از   شیب  د، شی م  اش خواهرزاده   همان   هک  ک، دو   دوم  دختر   که   کرد  انیب  و ا  د. شو  فهاضا  مانی پ  ن یا   به  زین

 بود  کرده  برقرار ارتباط خواهرشوهرش با درواقع سقفا د. دار ارتباط من با کنندی م تصور همه که آنچه

  ون ی مد  شتریب  سلماًم  ت، داش   نام  (Aline)  ن یآل  هک  ن، جوا  نیا   وجود  که  دانستندی م  شک   بدون   برادر  دو  و

  ن ی آل  او  نگونهیا  و  شد  رفتهیپذ  دیترد   بدون  قرارداد  به  نیآل  شدن  اضافه   شنهادیپ  ک. دو  تا  است  اسقف

  ت ی شخص  چهار  از  کی  هر  نیبنابرا   و  آورد  در  خود  یهمسر  به  را  گرید  زن  سه  و  داد  گرید  نفر  سه  به  را

   ت: اس  ریز  صورت به مانیپ  نی ا الصه خ د. شدن زن چهار  وهر ش د، بودن وستهیپ  هم به بی ترت ن یا به که ما

 کرد ازدواج   دورست خترد س، کنستان اب ، یجول  درپ ک، دو

 کرد  ازدواج جمهور سیرئ خترد د، یآدال اب س، کنستان درپ ت، دورس

 کرد ازدواج  دوک ارشد دختر یجول  اب د، یآدال پدر جمهور سیرئ

 سه  به  را   دخترش  و  دکر  ازدواج  گر ید   دختر  سه  اب  ن، یآل  پدر  و  موع  ف، اسق  نکهی ا  و

  د. کر واگذار دیگر لیبرتین

  و   د، ش  برگذار  (Bourbonnais)  بوربونه  در  دوک  به  متعلق  باشکوه   یملک  در   شاد  یهای عروس  ن یا

 هاآن   بازگشت  از  سپ  . مکنی م  واگذار  خواننده   به  را  گرفت  صورت  آنجا  ییهایخوشگذران   چه  نکهیا   تصور

  قبل   من  ظرن  هب  ت، اس  مهم هاآن  ح یصح   یمعرف  که  ییآنجا  از  و  شد  ترمحکم  ما  دوست  چهار  انیم  وندیپ
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  نوع   و  یروان  حاالت  از   یکوتاه   شرح  است  بهتر   میبپرداز  یشتریب  یجستجو   و  یفرد  تحوالت  به  نکه یا   از

   م. ده ارائه فاسقان نی ا  تیشخص کردن  روشن  یبرا را هاآن رفتار

  اداره   را  آن  ماه   شش  ت، نوب   به  آن  یاعضا  از  کی  هر  که  بود  کرده   جادیا  یمشترک   صندوق  انجمن نیا

  روت ث   د. بو  اد یز  اریسب  د، بو  شده   گرفته  نظر   در  لذت  یبرا  صرفاً  که  صندوق  نی ا  هیسرما  ماا  . دکردنیم

  ن ی ا  دنیشن از دیبان خواننده  و دادیم قرار هاآن  دسترس در را هاز یچ نیتر یرعاد یغ هاآن حد از شیب

  ل، دال  چهار  انجمن  نیا  رد  د. کن  تعجب  ابدیی م  اختصاص  یشهوتران   و  یخوشگذارن  به  ونیلیم  دو  یسال  که

 در  که  است  نیا  دالالن  ن یا  کار  تنها  د. هستن  مردان  دنبال  به  زین  دالل  چهار  و  کنندی م  استخدام  را  نانز

 سمر  د.کنن  ارضا  را  هاآن  یهاهوس   بتوانند  که  دباشن  یمردان  و  زنان  دنبال  هب   ، هااستان   ری سا  و  تختیپا

  مختلف   نقطه  چهار  در  واقع  مختلف  ییروستا  خانه  چهار  رد  ، یهمانم  چهار  یبرا  هفته  هر   که  بود  نی ا  هاآن

  لواط   یاجازه   فقط  و  داشتند  حضور   مردان  قطف  ، ی مانهم  نی اول  رد  . دآمدنیم   هم  گرد  س یپار  حومه  در

 ه ک  د، بودن  مجالس  نیا   رد  ل، سا  یس  تا  ستیب  نیب  ن، جوا  مرد  شانزده   عموالًم  ت. داش   وجود  کردن

 وانان ج  د. کنن  تجربه  را  هالذت  نیندتر یخوشا  تا  دادیم  اجازه   ما  قهرمان  چهار  به  شمارشانی ب  یهایی توانا 

 هرگز   یعال   یهااندام  نی ا  که  بود  یضرور  باًیتقر   و  شدندیم  انتخاب  شانیهااندام  اندازه   اساس  بر  صرفاً

 د، مر  شانزده   نیا  از  هرکدام  هب  ر، شتیب  هرچه  لذت  یراب  ل، حا  نیا  اب  د. باشن  نداشته  برخورد  یزن  چ یه  با

  سال   ۱8  تا  ۱۲  از  افراد  نی ا  ت. گرف   علقت  د، بودن  آنجا  در  همسر   عنوان  به  خدمت  یبرا  که  ترجوان   پسر  کی

 که   باشند   داشته  خلوص   و  ت یعصومم  ر، بص  ، ییبای ز  ه، افیق  ت، طراو  د یبا  رشیپذ   ی برا  و  داشتند   سن

 یهای اش یع  نی ا  در  دینبا  یزن  چ یه  د. کن  شرح  را  آن  بتواند  ما  قلم  که  است  یز یچ  آن  از  فراتر  اریبس

  افت یدر  خاطر   به  که  داشت  باال  طبقه  از   یدختران   به   اختصاص  دوم  یهمانم  د. باش  داشته  حضور  مردانه

 عموالً م  د. دهن  تن  هااهانت   و  هاهوس   نی ترنامعقوالنه   به  و  بگذارند  پا  ری ز  را  خود  غرور  بودند  ر یناگز  پول

  از   سیپار  در  زن  هزار  پنج   ای  چهار  از  شیب  د. داشتن  حضور  مجالس  نی ا  در  دختران   نیا   از  نفر  دوازده 

 ها یی گردهما  نوع  نیا  در  شرکت  به  مجبور  طمع  ای   یناچار  یرو  از  که  دارند  وجود  طبقات  نی ا  از  یکی

  چقدر   بانو  کی  که  ستی ن  همم  د. باش  داشته  وجود  هاآن   افتنی  یبرا   یخوب  ماموران  دیبا  فقط  و  شوندیم
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  ی زیهرچ   انتظار  دیبا  دیرسیم  آنجا  به  یکس  نکهیا  محض  هب  ت. داش  ضرورت  بودنش  میسلت  د، باش  محترم

  ی راب  ت. داش   اختصاص  افتی  توانیم  که  یموجودات   نی ترف یکث  و  نی ترزشت   به  سوم  یهمانم  . دیکشیم  را

 . درسی م  نظر  به  درک  قابل  کامالً  شیپاال  نیا  د، دار  ییآشنا   یهرزگ  و  فساد  یهای خواه   اده یز  با  که  یکس

  اوج   یی گردهما   نی ا  رد  ت. اس   تجربه  ن یزتر یانگ  هوتش  ه، دست  ن یا   از  یافراد  با  شدن  کثافت  در   رقغ

  در   آنچه  با  سهیمقا  در  هالذت   نیا   که  شودی م  ارائه  هاذلت   ن یکاملتر  و  هاشرارت  نی ولناکتره   ، ییهار

  یی هاشب   نیچن  در  فحشا  و  فساد  که  ییآنجا  زا  . دابیی م  شیافزا  دامم  ت، اس  شده   ده یچش  قبل  یمهمان

  ساعت   شش  طول  در  فاحشه  دص  د. نش  غیدر   دیفزایب  آن  لذت  و  تنوع  به  که  یزی چ  چ یه  زا  د، بو  شتریب

  ن یا  . دشدنیم  یمهمان  نی ا  ترک  به  موفق  نفر  صد  آن   از  کمتر  یکم  موارد  اغلب  در  و  د، شدنیم  ظاهر

  چهارم  یهمانم  . میستین  آماده   آن  کردن  بازگو   یبرا  فعال   که  دارد  یادیز   یجزئ  حاتیتوض  به  از ین  داستان

 ها آن  یزندگ  تیضعو  . دشدنیم  رفتهیپذ  سال  ۱5  تا  7  نیب  افراد  قطف  ت. داش  اختصاص  زگانیدوش  به

 هاآن بودن  باکره  و د، باش جذاب دیبا هک د، بو هاآن افهیق داشت تیاهم که یز یچ تنها ت، نداش یت یاهم

  دست   رز  گل  همه   آن  خواستندی نم  هاآن   مطمئناً   ! ینکردن  باور  ینی برتیل  شی پاال  کی   ت. داش   ضرورت

  در   شهیهم  رز  یهاگل  نیا   ؟دهند   انجام  را  کار  ن یا   توانستندی م  چگونه  واقعاً  و  د، ننیبچ   را  نخورده 

  ن یچن  انجام  به  قادر  یط یشرا  هر  در  نفر  دو  فقط  ما  نی برتیل   چهار  از  و  د، شدنیم   میتقد   نفره   ۲۰  یهاگروه 

  از   نکهیا   با  اسقف  و  نبود  نعوظ   به  قادر  مطلقاً  دورست  یعنی  ر، گید   نفر  ود  د. بودن  هاآن   دنیچ   یعن ی  یعمل

 کدام چ یه ماا . دگذاریم  یباق نخورده  دست را هاآن شهیهم ماا د، بری م لذت ه باکر کی  کردن حرمتیب

 نرسانده   یبیآس  هاآن  به   ارباب  چهار  که  یکسان  و   د، بویم  جا  آن  دیبا  باکره   ستیب  د. نبو  مهم  هان ی ا  از

  و   نداشده   فاسد  اندازه   همان  به   که  یوکرانن  . دشدنی م  نوکرانشان  از  ی برخ  یطعمه   مقابلشان  رد  د، بودن

  ر، گید  ی مهمان  کی  ، یمهمان  چهار  نیا   از   ریغ  هب  . دشون ی م  داشته   نگه  اربابان  کینزد   شهیهم   یلیدال  به

 نهیهز  مطمئناً  ماا  د، کردنی م  شرکت  آن  در  یکمتر  افراد   که  شدی م  برگذار  جمعه  هر   یخصوص  و  یخفم

  و   یاستراتژ  با   که  دبودن  ه یبلندپا   و   جوان  دختر  چهار  به  محدود  کنندگانرکتش  ت. داش   ی شتریب  اریبس

 های اش یع  ن یا   در  شهیهم   باًیتقر   ما  خواهانیآزاد  مسران ه  د. بودن  شده   ربوده   خود  نی والد  خانه  از  پول
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  ش ی افزا  منزلتشان  و  قامم  د، شدنی م  اربابان  یافراط  یهاخواسته   میتسل  شتریب   هرچه  و  د، کردنی م  شرکت

  تعدادشان   در  کثرت  وجود  با  تشانیفیک  که  اندنم  اگفتهن  ، های مهمان  نیا   ریدلپذ  یفضا  مورد  رد  . تافییم

  فرانک   هزار  ده   از  کمتر  های مهمان  نی ا  ییغذا   یهاوعده   از  کی  چ یه  . دکری نم  دایپ   کاهش  وجه  چ یه  به

  اطرف  یهاکشور ای و فرانسه در توانیم که بود ییهاغذا  نیذتر یلذ  و نی نادرتر از همه و نداشت متیق

  زمستان  یحت فصول تمام یهاوه ی م و بود آنجا در  یفراوان  و  خوب ی لالک مشروبات و هارابش د. کر دایپ

  با  نیزم یرو  پادشاه  نیتر بزرگ  سفره  یحت که کرد قی تصد کالم کی  در توانیم . دشیم افتی آنجا در

  چهار   هر   تا  میریبگ  کار  به  را  خود  تالش  تمام  دیده  اجازه   اکنون  ماا  . دشوی نم  سرو  شکوه   و  عظمت  ن یا

 که   یاگونه  به  هن  ، یی بایز  حسب  بر  نه  کدام  هر  فیتوص  لبتها  . می بکش  ریتصو  به  یک ی  یکی  را  خود  قهرمان

 که   است  گرفته  نشات  یعتیطب  از  که  یقلم  ضربات با   صرفاً  لکهب  د، کن  خود  مجذوب  ای  فتهی فر  را  خواننده 

 د. دار  قرار  خود  حالت  ن ی بدتر  در  که  یزمان  یتح  ت، اس  رینظی ب  الباًغ  ش، یها  ینظمی ب  یهمه   رغمیعل

 د، شوی م  افت ی  لت یفض  در   که  نباشد   برخوردار  یفتاظر  همان  از   گناه   گرا  ت، گف   توان ی م   جرأت  هب  ا، ریز

 ی هات ی جذاب  و  یکنواختی   از  تواندی م  که  چرا  است  ترعظمت   با  و  واالتر  گناه   که   گفت  توانینم  ایآ  نگاه آ

  ن ی ا   ایآ   د، یهست  معترض   آن   ای  نیا   شتر یب  یسودمند  به  ایآ   (رودی م  شهیهم  )که  ؟رود   فراتر   لتیفض

 همان   به  یدب  م، یکن  قضاوت  که  ماست  فهیوظ   نیا  ای آ  م، یکن   یموشکاف  را  عتیطب   نیقوان  که  ماست  فهیوظ

  به   لی مات   ش، امربوطه   یهااز ین  به  بسته  است  ممکن  عتی طب  ؟ است  یضرور   عتیطب   یبرا  لتیفض   یاندازه 

  . میده ادامه دیده اجازه  ماا  د. نکن جادیا ما در یمساو  مقدار به را یگر ید ای  یکی

  یاخاذ   قی طر  از   او  ثروت  هابعد   و  شد  یادیز  اریبس  ثروت  صاحب  یسالگ  ۱8  رد  س، یبالنگ  دو  دوک

 با   یاشراف  و  ثروتمند  جوان  کی  که  بود  یمشکالت  نوع  از  شد  مواجه  آن  با  که  یشکالت م  د. ش  هم  ادتریز

  ن ی چن  در   شهیهم   باًیقر ت  د. کن  انکار   خودش   درون  را  یز یچ  نبود   ی ازین  جهت   نی هم  به   و  شودی م  روبرو  آن

  به   یآسان  به  را  زیچ  همه  بتواند  یفرد  که  یزمان  و  د، شوی م  لی تبد  شیهالتی رذ   به  فرد  درتق  ، یموارد

  افت یدر   را  ییابتدا   یهای ژگ یو  یرخب  ، تع یطب  از  دوک   گرا  . دپردازی م  خود  انکار   به  مترک  د، آور  دست

  یاهگ  ب، یغر  و  بیعج   مادر  نیا  ماا  .دکری م  جبران  را  او  تیموقع  خطرات  های ژگ یو  نیا  دیاش  د، کریم
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  د، کن  اعطا  خاص  فرد  کی   به  را  های بد  ی تمام  تا  کندی م   توطئه  شانس  و  بخت  با  رسدی م  نظر  به  اوقات

 ن یا   خاطر  به  نیا   و  د. کن  حرکت  می شناسی م  لتیفض  عنوان  به  آنچه  یتمام  خالف  در  رفتارش  با  که  یردف

  ر د   ک، دو  کردن  زیمتما  یبرا   و  دارد  ازین  هم  شرارت  به  دارد  ازین  لیفضا  به  که همانقدر  عتیطب  که  است

 کرده   اعطا  او  به  زین  را  ثروت  نیا   از  استفاده   سوء   ی برا   الزم  الهام  و  لی تما  رگونهه  ت، هنگف  ثروت  کنار

 هاقهیسل  با  مراه ه  ح، رو  نی ترسنگدل  و  نیترحسن  ، ی طانی ش  و  کیتار  اریبس  یذهن  بر  عالوه   عتیبط  د. بو

  طور به  دوک که بود یوحشتناک یخواه یآزاد بخش الهام که بود ده یشبخ  او به را نامأنوس یهاهوس  و

  و  آمد ا یدن به طلب لذت و ودخواه خ ، یحشو د، ستبم خ، ستاگ ر، بکایفر وکد ت. داش  لیتما آن به خاص

  و   تلق  ا، نز  ط، وال  ، یی رسوت  ، یستم  ، یرخورپ  ، یی دروغگو  لشیفضا  و  بود  لیبخ   یریخ  کار  هر  انجام  در

  احساس   لیفضا  به  نسبت  او  لکهب  ت، گذاشی نم  احترام  لیفضا  به  او  که  نبود  نی ا  قطف  واقع  رد  د. بو  یدزد

  باشد   خوشبخت  واقعاً  ایدن   نیا   در  نکه یا   یبرا  انسان  دیگویم  که  شدی م  ده یشن  اغلب  و  د، کری م  وحشت

  ست ین   نیا  مسأله  و  د، کن  یخوددار  لیفضا  انجام  از  دیبا  شهیهم  بلکه  بدهد  یلت یرذ  هر  به  تن  دیبا  تنها  نه

   د. نده انجام هم ریخ کار که است نی ا بلکه کند شرارت شهیهم که

  ی سو  به  را  هانآ  ق، ای اشت  که  روندی م  شر  یسو  به   یزمان  تنها  که  هستند  یاد یز  مردم"  :تگفی م  دوک

 از  را  لتیفض  ریمس  وباره د   ش،آرام  با  هاآن  وحر  ، یسرگردان   نیا  از  بازگشتن  از   پس  اما  "  د. ده  سوق  آن

 و   گذرانندی م  یمانیشپ به   گناه  و  گناه   به  شک  از  گذر  حال  در  را  خود  یزندگ  ب یترت  نیبد  و  ردیگیم  سر

 و ا  د. انکرده   یباز  نیزم  یرو  بر  ینقش  چه  قاًیدق  بفهمند   نکهیا  بدون  رسانندی م  انیپا   به  را  خود  عمر

  مام ت  ف، ی بالتکل  و  اراده یب   ائماًد  ن، زد  پا   و  دست  حال  در  ائماًد  د. باشن  بدبخت  دی با   یافراد  نین چ  د، یگویم

  چشند ی م  که  یلذت  از  طمئناًم  . دگذریم  اندداده   انجام  لقب   روز  که  یکار  ریتحق  و  یمانیپش  اب  ن، شایزندگ

  انجام  در که یطور هب د، لرزن یم د، بچشن را هالذت ن ی ا دهند  اجازه  خود به که  نیا  از  و کرد خواهند توبه

 من   محکم  تیخصش  ه:ک  دیافزایم  ما  قهرمان   ماا  ت. رارش  ت، لیفض  انجام  در  و  کنندی م  شهیپ  قوات  ه، گنا

  از   که  دارم  ن یقی   شهیهم  و  م، کنی نم  د یترد  میهاانتخاب   در   هرگز  نم  ت. اس   به یرغ  هاتضاد   ن یا  با

  شه یهم  یاستوار  اب  د. کر  نخواهد  کم  را  هاآن   تیجذاب  هرگز  یمان یپش  نیبنابرا  و  برمی م  لذت  میهاانتخاب
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  را  لت یضف  بطالن و ی وچپ  ، لاصو نی ا . دایستا واهم خ  م، داد شکل خود فی لط ی جوان  در که یاصول  سر بر

  اصول   نی ا  م. شو  متوسل  آن  به  که   شد  نخواهد  ده ی د  هرگز   و متنفرم  لت یفض  از   نم  د. کردن  آشکار  من  بر

  را   یک یز یف  و  یاخالق  ارتعاش  آن  تا  دهدیم  اجازه   انسان  به  ییتنها  به  لتیرذ  که  است  کرده   متقاعد  مرا

  دوران   همان  زا  . مکنی م  نآ   می تسل  را   خودم  من  -  کند  جربهت  ت، اس  ینفسان  یهالذت   نی شتریب  منشأ  که

  ان یطغ  خالق  وجود  که  شدم  متقاعد  کامالً  و  دمیدیم  نید  یهای پرداز الیخ  از  فراتر  را  ودمخ  ، یکودک

  مهار   به  یازین  ا، خد  تی رضا  جلب   ی راب  د. ندارن  اعتقاد  آن  به  گر ید  هم  کودکان  ی حت  که   است  یپوچ 

  واقع   در   کنم  مقاومت  هاآن   برابر   در  اگر  و  م، اکرده   افت یدر   عتیطب  از  را  هاذائقه   نیا   ت، سین  امذائقه 

 برآورده   را  عتی طب  اهداف  که  است  خاطر  نیا  هب  ت، اس   ری شر  من  یذائقه   گرا  . مکنی م  آزرده   را  عتیطب

 . دکنی م  کنترل  مرا  بخواهد  که  هرگونه  او  و  ستمی ن  نی ماش  کی   جز  یزیچ  او   دستان  در  نم  . دکننیم

  شرورتر   نم  د، بخواه  یشتریب  شرارت  عتیطب  رچهه   . تساو   خدمت  در  من  یهاشرارت   یهمه   نینابراب

 راه   سر  بر  قانون  جز  زیچ   چ یه   ن، ینابرا ب  م. کن  مقاومت  او   مقابل  در   که  باشم  احمق   دیبا  ن م  د. ش  خواهم 

  ی سرکوب   مبتذل  یهاابزار   آن  از  رام  ن، م   نفوذ  و  الط  م، کنی م   یچ یسرپ  قانون  از  من  ماا  د، ریگی نم   قرار  من

  د. دار ییکارا یعاد مردم یبرا فقط که یبزارا . دبری م فراتر

  مفهوم   از  یدرک  یدارا  هاانسان   مهه  ل، حا  نیا  با  که  کند  مطرح  را  اعتراض  نی ا  بخواهد  یکس  اگر 

 و  مردم همه در تصورات نیا که چرا است عتیطب  همان از یناش درک نیا و هستند یناعدالت و عدالت

 ینسب   شهیهم   تصورات  نی ا   که  داد   خواهد  خ پاس  وکد  د، شوی م  افت ی  1متمدن  ریغ  افراد  ن یب  در   یحت

  دو  نیا یجا اگر و دانندیم یناعدالت  هافیعض د، نامنی م عدالت را آن هاقدرتمند آنچه که راچ د، هستن

 
از عدالت    یو مشترک جهان   ی درک ذات   یافراد دارا  شد،ی درک م  یهمانطور که در قرن هجدهم به طور کل  ،یعی طبق قانون طب   .1

  ا ی   عتی " )"قانون طب Droit de la nature, ou droit naturelبود. در مقاله "   یفرهنگ  یهامتأثر از تفاوت   می مفاه  نی بودند، اگرچه ا

  ی خاص  نی قوان   یعی ( آمده است: "معموالً منظور ما از قانون طب 1772تا    1751  نی )منتشر شده ب   Encyclopédie"( در  یعی قانون طب 

ها راحک کرده است. احکام  که خداوند در دل ما آن  نی بهتر ا  انی به ب   ای ها وجود دارد  انسان  نی از عدالت و انصاف است. که فطرتا در ب 

که مورد    گر ی از احکام خاص د  یار ی احکام عام، بس  نی . از ادی را آزار نده  ی و کس  دی کن   یاست: صادقانه زندگ  نی قانون عدالت چن   یاساس

  ی عدالت و برابر  نی گزی را جا  یو خودپرست   یاخالق   یی گرا  ینسب   دانه،ی پل  ی . « ساد به شکلدی آی عقل و عدالت است، به دست م  دیی تأ

 .کندیم یعی طب 
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  ی نسب   میمفاه  نی ا  نیهم  یبرا  و  کندی م  رییتغ  هم  عدالت  به  نسبت  دگاهشانید  د، شو  عوض  دسته

  لذت   که  یزیچ  آن  مگر  ستین  عادالنه  واقعاً  زیچ  چ یه  که  گرفت  جهینت  مقدمات  نی ا  از  وکد  د. هستن

  از   ییلو  صد  دنیدزد  اب  . د شوی م  رنج   و  درد  باعث  که  یزیچ  مگر  ستین  ناعادالنه  زیچ  چ یه  و  د، بخشیم

  ی گر ید  دگاه ید  از  است  ممکن   یقربان  مرد  که  هرچند  داد  انجام  عادالنه  یهاکار  توانی م  مرد  کی  بیج

 او  که ییآنجا از و کردیم  هیتوج را گناهانش دست  نیا  از ییهااستدالل  قیطر از وکد د. بنگر هیقض به

  ن ی هم  اساس  بر  دوک  اعمال  و  رفتار  یمامت  . دیرسیم  نظر   به  انکار   رقابل یغ  شی هاستدالل ا  د، بو  نی زبیت

 ها افراط   نیتر العاده خارق  و   نی آورترشرم   به  را  ودخ  ، یجوان   آغاز  همان  از  و  بود  گرفته  شکل   اشفلسفه

  د. بو سپرده 

  ما ا  د، بو  گذاشته  او  اریاخت  در  را   یهنگفت   روتث  م، کرد  اشاره   که  همانطور  و  بود  مرده   ی جوان  در  پدرش

  راثیم  نیا   ز ا  ت، اس  زنده   که  یزمان  تا  مادرش  دهد  اجازه   دیبا  که  بود  کرده   شرط   خود   نامه  ت یوص  در

 راه   تنها  که  دیرسیم  نظر  به  و  کرد  ندیناخوشا   را  دوک   که  دیینپا  یر ید  یطی شرا  نینچ  د. شو  مندبهره 

  ماا  د. کن  استفاده   آن  از که  گرفت  می تصم  نینابراب  ت. اس  سم  از  استفاده   دارد  خود   یرو  شیپ  در  که  یحل

  ن یبنابرا  نداشت را کار نیا انجام رأتج د، بو کرده   شروع را خود یهرزگ و فسق تازه  که کار انتیخ  نیا

 داد  قول او به  و کرد مجاب کار نیا  یراب ، دبو کیشر یهرزگ و فسق در او با که را خواهرانش از یک ی او

  زدهوحشت   شنهادیپ  نی ا   از  جوان  یبانو  ماا  د. بده  او  به  یسهم  یپدر  ارث  زا   د، شو  موفق  کارش  در  اگر

  گرفت   میصمت  د، کن  انتی خ  او  به   خواهرش  و  برود  لو  مادرش  قتل  ینقشه   است  ممکن  دید   که  دوک  و  شد

 را   زن  دو  هر  وا  د. کن  محکوم  یقربان  سرنوشت  هب  د، ش با  او  جرم  کیشر   داشت  قصد  که  را  یشخص  همان

  ن ی اول  اندازه   به  زیچ  چ یه  د. برنگشتن  آنجا  از  هرگز  بخت  نگون  دو  آن  و  برد  خود  یهاملک   از  یکی  به

 ها ت یمحدود  یهمه   از  وکد  ت، یجنا   نیا   از  سپ  . تسین  کننده لگرمد  د، باش  مجازات  بدون  که  یت یجنا

  از   یزود به وکد . دشی م مسموم  عاً یرس د، کریم شیهاخواسته  با یمخالفت  نی کمتر ی کس اگر و  شد هار

  باعث   که   شد  ی آورتأسف  حماقت  آن  ریاس  وا   ت. رف  طلبانه   لذت   یهاقتل   سمت  هب  ر، اجبا  سر   از  ییهاقتل 

 انبوه   رد  ش، دشمنان  به  زدن  صدمه  بار  هر  با  که  شد  متوجه  وا  . میببر  لذت  گران ید  رنج   از  ما  شودیم
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  ی وح ر  . دشوی م  یوان یح  یزه یغر   و  روح  آن  شدن  داریب  موجب  که  شودیم  جادیا   یارتعاش  ما  اعصاب

  و   نعوذ یهاعصب  بر فشار با یوانی ح روح نیا د. انشده  ده یکش ریزنج  به ما اعصاب  اعماق در که یوان یح

 ها تجاوز   ارتکاب  به  شروع  او  جهینت  رد  . دنیگویم  ی شهوان  حس   آن  به  که  کندی م  جادیا  را  یزیچ  ل، انزا

  د،کنیم  ارضا  فاحشه  کی   با  را  خود  یهاهوس   یشخص  که  مانگونهه  د. کر  یآزادگ  و  فسق  اسم  به  هاقتل   و

   . دکری م فروکش را خود هوتش  ل، اعما نی ا انجام با زین وا

  تا   شدند  متحد  هم  اب  د، بودن  معتقد  او  یفلسفه  به  که  همراهانش  از  نفر  سه  و  و ا  ، یسالگ  ۲3  سن  در

  و  برسانند قتل به را هاآن سپس و کنند تجاوز آن  زنان و مردان به و دارند نگه را کالسکه کی جاده  در

  مراسم   کی  در  شب  همان  در  1سه  هر  و  دزدندب  د، نداشتن  یازین  آن  به  مطمئناً  نکهیا  با  را  شانیهاپول 

  جوان   یبانو  ود  د. ش  اجرا  خوب  یل یخ  تیجنا   نیا  د. نکن  شک  هاآن  به  یکس  تا  کنندی م  شرکت  اپرا

  ع یفج   اتیناج  د. شدن  یسالخ   سپس  و  گرفتند  قرار  یجنس  تجاوز  مورد  مادرشان  آغوش  رد  ب، جذا

  همسر   از  ستهخ  جوان  وک د  . دکنینم  هاآن  به  کردن  شک  جرات  یکس  که  شدند  مرتکب  هم  یگرید

 تا  فرستاد  انشیقربان  ریسا   و  واهرخ  ر، ماد  ارواح  کنار  را  وا  د، بو  داده   او  به  مرگ  از  قبل  پدرش  که  یجذاب

 د، بو  برادرش  یهمسرپنهان  و  نیآل  مادر  زن  نیا  د. کن  زدواجا  ا، رسو   اگرچه  ثروتمند  کامالً  یدختر  با  بتواند

   . میکرد اشاره  او به باال در ما که یت یخصش

 با   یزود  به  که  شد  او  نیگز یجا  یسوم  نفر  و  شد  یقربان  اول  همسر  مانند  یزود   به  زین  دوم  همسر  نیا

 از  و  ت، اس  کشته  را  همسرانش  همه  او  میعظ   کلیه  که  بود  شده   عیاش  د. ش  رفتار  دوم  همسر  مانند  زین  او

  تا   شود  منتشر  عاتیشا  نیا  داد  اجازه   وکد  د، بو  قی دق  اندام  تناسب  نظر  از  حداقل  داستان  نیا  که   آنجا

 ( centaur)2سانتور  کی   ای  هرکول  هیشب  واقعاً  وحشتناک  بزرگ  غول  نیا  د. کن  یمخف  آن  پشت  را  قیحقا

 
 مرتکب شده است.  ی عدد ی خطا ک ی  نجای ساد در ا  رسدی هر سه: به نظر م . 1

)به    ای قنطورس    . 2 افسانه   نی ترجزء معروف   ونانی   ری اساط  انی (، در مΚένταυρος:  یونان ی ِسنتور  قنطورس    یاموجودات  است. 

از    ی شکل که قسمت انسان   نی اسب، به ا  یاسب، با سر و دو دست و باالتنه انسان و بدن و چهار پا  یمی انسان و ن   یمی است ن   یموجود 

 )مترجم فارسی( شده است.  نی گزی جا شد،یشروع م  دی اسب با که گردن یقسمت 
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  مفاصل   و  قدرتمند   و  یقو  یهااندام   اب  ت، داش   قد  [متری سانت   ۱8۰  ]حدود  نچ یا  ازده ی  و  فوت  پنج   وکد  د. بو

  خوش   یاقهوه   یهابرو ا  ت، درش  اریبس  ی مشک  یهاشم چ  ر، مغرو  و   مردانه  یچهره   ک ی  هان ی ا  هب  م. محک

 ر، باوقا  یاسنب  ، وباشک  یهاانر  ن، په  یهاانهش  ، یتندرست  و  یادابش  ا، بیز  یهانداند  ، یعقاب  ینیب  م، فر

  را   نیا   ییوانا ت  د، بو  دورانش  آن  سن  که  یسالگ  5۰  رد  . دیکن  اضافه  زین  را  اسب  قدرت  و  نیآهن   یاراده ا

 د. بو  قدرتمند  و  بزرگ  زین  لتشآ  د. کن  ارضا  را  خود  خواهدیم  که  تعداد  هر  روز   کی  طول  در  تا  داشت

  بر   هچ  د، بو  زیآمخشونت   شیهاخواسته   در  عتیطب  شاهکار  نیا   اگر  ماا  د. بو  متری سانت   ۲۰  طول   به  دیاش

  ببر   کی  لکهب  د، نبو  مرد کی گرید  وا  :دشیم  چیره  او  بر  شهوت  یوقت  -  !مهربان  یخدا  -  آمدی م  سرش

  ی هاادیفر  حالت  نیا  در  !کردیم  خدمت  او  به  حالت  نیا  در  دیبا  که   یکس  حال  به  بدا  -  بود  نیخشمگ

 یهاشعله  چشمانش  از  ییوگ  د، شی م  ریسراز   کدو  متورم  نهیس  از  عیفج   یهایی کفرگو  و  وحشتناک

  حرکت   اراده ی ب  ستانشد  . دکری م  غرش  نر   اسب  مانند  و  کردی م  کف  هانشد  د، زنی م  رونیب  آتش

 را  چاره یب  زنان  رسدیم  ارگاسم   به  که  یزمان  حالت  نیا  در  که  است  شده   ده ی د  بار  نی چند  و  کردندیم

  به   نسبت  و  است  نداده   رخ   ی اتفاق  چ یه   ییوگ  ت، گشیبرم   یعاد  حالت  به  نکهیا   از   سپ  . دکنی م  خفه

  تفاوت ی ب  کامالً  و  نداشت  یواکنش   چ یه  د، باش  خشن  و  ح یوق  خواستی م  رچقدره  د، بو  داده   انجام  هرآنچه

  تا   اش ی جوان  در  وکد  . دشی م  روشن  او   در   شهوت  از  تازه  ییهاعله ش  ، یعالق یب   و  ی تفاوتی ب  ن یا   از و  بود

 ن، س  سال  پنجاه   وجود  اب  د. شو  خسته  یالحظه   نکهیا   دونب  د، بو  ده یرس  ارگاسم  به  هم  روز  کی  در  بار  ۱8

  او  که بود سال پنج   و ستیب باًیقرت . دکنی نم  جادیا ی مشکل  او  یبرا هنوز یمتوال  انزال بار هشت  ای  فته

 به   که  یقدرت  همان  با  را  بودن  مفعول  توانستیم  او  و  بود  داده   عادت  بودن  مفعول   به  را  ودخ  ط، لوا   در

  سر  پشت بار 55 روز کی  در تواندیم که بود کرده   یبندشرط  کباری وا د. کن حمل ت ت، داش  فاعل عنوان

  آن   از  یناش  درد  ای  و  فشار  میتسل  نکهیا  دونب  د، ده   قرار  هیبق   اریاخت  در  را  ود خ  ل، مفعو  عنوان  هب  م، ه

  ی طور  به  داشت  یادیز  العاده فوق   قدرت  وا  م، یکرد  اشاره   که  طورمانه  د. ش  هم   نطوریهم  البته  و  د. بشو

 روز  کی د. بو کرده  اثبات را نیا  بار نیچند  و داشت ازین دست کی به فقط زن کی داشتن نگه یبرا که
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 دور به را خود یهاپا و شد اسب سوار وا د. کن خفه شیهاپا  نیب را یاسب  تواندیم که کرد یبندشرط  او

   . ددا انج ت، گف دوک که همانگونه چاره یب وانی ح و  انداخت اسب گردن

  روز   طول  در  ییغذا  وعده   سه  وا  د. بو  تخت  یرو  بر   او  یهاافراط   از  راترف  ا، غذ  زیم  سر  بر  او  یرو  اده یز

  لبته ا   . دخوری م  یبورگون  شراب  یبطر  ه د  ا، غذ  با  همراه   شهیهم  و  بودند  فراوان  و  مفصل  یهمگ  هک  ت، داش

  5۰  تا  توانستی م  آمدیم  انیم  به  یبندشرط   یپا  اگر  و  خوردی م  هم  شراب  یبطر  3۰  تا  گذشته  در  او

  خشن  ی قدر به شدیم  مست که یمانز د، بو شهوتش  مانند او یمست  که ییآنجا از  ماا د. بنوش هم  یبطر

  ک ی   که  دیکنیم  باور  ایآ  هانیا  یهمه  اب  د. ببندن  طناب  با  را  او  بودند  مجبور  که  شدی م  کنترل  قابل  ریغ  و

 که  شدی م  متوجه  دوک  نکهیا   محض  به  ؟ندازدیب  وحشت   به  را  دم  و  شاخیب   غول  نی ا  تواندی م  کودک

 اگر   و  شدی م  ترسو  و  رمن  د، کن  استفاده   خود  دشمن  بردن  نیب  از  یبرا  رنگین  ا ی  انتیخ  از  تواندی نم  گرید

  ن ی ا  اب  . دکری م  فرار  جهان  نقاط   ن یدورتر   به   موش  کی   مانند   باشد  داشته   برابر  جنگ   ی کس  با  بود   قرار

 به   تن  چنان  ماا  د. بو  کرده   شرکت  مبارزه   دو  ای  کی   در  وا  ت، اس   هداشت  که  ییهاقرارداد  با  طابقم  ل، حا

  خود   از  دفاع  در  تمام  وقاحت  در  وا  د. ش  خارج  هاقرارداد  از  عاًیسر  که  کرد  فرار  آن  از  و  داد  یپست  و  خفت

  ک ی   را   بودن   زدلب  د، باش  عاقل  یکس  اگر  و  است   خود   از   دفاع   نوع  کی   بودن  ترسو  و  ی زدلب  د، یگویم

   . دکنی م ن قلمداد شکست

  ی تمام  الح  . دیباش  داشته  نظر  در  را  میکرد  ذکر  دوک  مورد  در  باال  در  که  ی اخالق  یهاخصلت   یتمام

  از   یعال   یپرتره   کی  شما  صورت  نیا  رد  . دیده  قیتطب   ترکوچک   و  ترفیض  تینهای ب  یموجود  با  را  هاآن

 د، الحا  مانه  ت، ی جنا  به  لیم  مانه  ه، ایس  روح  مانه  ت. داش   دیخواه  مقابل  در  دوک  رادرب  ف، اسق   صورت

  در   انشیقربان  بردن  فرو  در  شتریب  یمهارت   با  و  تررکانهیز   و  ترف یلط  ی هوش  ماا   ، یگرله یح  و   بی فر  مانه

  ی حت ای و یمعمول لتشآ د. بودن شکننده  شیهااندام و فیظر دنشب ک، یبار و  الغر مرشک ج. رن و عذاب

  بر   الوه ع   د. ببر  لذت  برادرش  یه انداز  به  توانست  می  که  بود  ماهر  آن  تی ریمد  در  چنان  اما  بود  کوچک

  غالب   و   شدی م  نیمگغ  ن، شد  ارضا  هنگام  معموالً  که  بود   فیلط   و  حساس   یقدر  به  اشی جنس   زیرا غ  ن، یا
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  نسبتاً   یشمانچ  ا، بیز  اریبس  یاچهره   اب  د، بو  ساله  45  سقفا  . ددای م  دست  از   را  خود  یار یهوش  اوقات

 و   م، فر  خوش  اما  کوچک  یاسنب  و، می ب  و  ده یپر  رنگ  یدنب  ر، آوچندش   ییهادندان  و  دهان  با  ماا  ا، بیز

  بودن   مفعول  از  هم  و  بودن  فاعل  از  هم  که  بود  کار  لواط  پرست  بت  کی   وا  . رمتی سانت   ۱5  طول  به  یآلت

  از   رابطه  نوع  نیا  و  د، کر  یسپر  مفعول  عنوان  هب  ز، یچ  هر  از  شیب  را  خود  ی زندگ  او  ماا  د، بریم  لذت

 ی گر ید  یجا  رد  د. بو  سازگار  او  یجسمان  قدرت  اب  د، کری نم  طلب  یادیز   یانرژ  بردن   لذت  یبرا  که  ییآنجا

  از   وجه  چ یه  به   او  شود یم   مربوط  خوردن  به  که  ییجا  تا  اما  کرد  می خواه  صحبت  او   یهاقه یسل  گرید  از

 و، ا   استیر  . ددای م  خرج  به  یشتریب  حساساتا  ن، خورد   غذا  هنگام  که  تفاوت  نیا   با  نداشت  کم  برادرش

  که  بود  ییهای ژگیو   یدارا  عالوه   هب  . میکرد  ذکر  برادرش  مورد  در  که  بود  پست  و  رذل  یاه انداز  همان  هب

 بسنده   هاآن   از  یکی  ذکر  به  اکنون  ام  د. کن  رقابت  برادرش  یهاشاهکار   با  توانست  می  شک  بدون

  د. دار  ییهایی توانا چه یمرد  نیچن  که شود متوجه اننده خو   نکهیا  یراب م، یکنیم

  د، فرزن  دو  صاحب  او  از  که  یجوان   زاده بینج   با  بار  کی  د، بو  ثروتمند  اریبس  یمرد   که  او  دوستان  از  یکی

  ازدواج   او  با  بود  نتوانسته  هرگز  او  حال  نی ا  اب  ت. داش   نامشروع  ابطهر  د، بو  شده   پسر  کی   و   دختر  کی

  ثروت   وجود  نیا  با  ماا  د، مر  یجوان  در  معشوق  جوان  نی ا  د. بو  شده   یگرید  مرد  همسر  جوان  یبانو  و  کند

  مال   تمام  گرفت  م یصمت   د، دای نم   یت یاهم  بستگانش  از  ک ی  چ یه  به   ونچ  ت. داش   ار یاخت  در  ی هنگفت

  به  را  خود  تیوص  مرگ  بستر  در  جوان  نیا  د. بسپار  اشی باز  عشق  ناگوار  یثمره   دو  به  را  خود  یویدن

  از   و  داد  لیتحو   اسقف  هب  و  کرد  می تقس  یمساو  قسمت  دو  به  را  ثروتش  یتمام  وا  د. کر  محول  اسقف

 هاآن   به  را  ثروت  نیا  د، دنیرس  یقانون  سن   به  که  یهنگام  و  کند   تیترب   را  فرزندانش  که  خواست  اسقف

 کند   یگذاره یسرما   یاگونه  به  را  فرزندانش  ارث  که  داد  دستور  ی روحان  به  زمان  همان  رد  د. ده  لی تحو  را

  ه ب  د. کر  منع  فرزندان  مادر  یبرا  تیوص  نیا  کردن  آشکار   از  را  اسقف  وا  د. شو  برابر  دو  هاآن  هیسرما  که

  فرزند   دو   و  نقد  اسکناس   ونی لیم  کی   صاحب  را   خود  اسقف  و  رفت   فرو  یابد  خواب  به   وانج  ب، ی ترت  ن یا

  ی آگاه  ت یوص  نیا   از  که  یکس  تنها  ت. گرف  را  خود  میتصم  رذل  نی ا  که  دینکش  طول   ی ادیز  دتم  . تافی

  اسقف   نی نابراب  د. داشتن  سن  سال   پنج   ای  چهار  که  هم   هاچهب  د.بو  رفته  ایدن  از   که  بود  جوان  مرد  داشت
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 ی تمام   صاحب  صورت  نی ا   به  و  است  کرده   فقرا  وقف  را  خود  اموال  یتمام   گرانقدرش  دوست  که  کرد  اعالم

  فرزندان  یقانون مسئول  که ییآنجا از سقفا د. نبو  یکاف بدبخت  کودک دو نی ا  کردن تباه  ماا  د. ش اموال

  و ا  د. آور  رونیب  د، شدنیم  بزرگ  آن  در  که  یافتاده ادور   یروز  شبانه  یمدرسه  زا  را  هاچهب  د، بو  شده 

 را  هاآن  یدو  هر  گرفت  می تصم  بالفاصله  و  آورد  در  خدمت   به  خودش  خدمتکاران  ریسا  کنار  در  را  هابچه

  به   که  بود   یکس   نیاول   کوچولو  سر پ  د. کر  صبر  هاآن  یسالگ   ۱3  تا  وا   د. کن  خود  ثی خب  یهالذت   یقربان

  ار یبس  پسر  که  ییآنجا  از   و  داد  انجام  او  با  را  اعمال  نیترف ی کث  و  کرد  استفاده   او  از  سقفا  . دیرس   سن  آن

  ی قت و  ت. نداش  یخوب  اوضاع  چندان  کوچولو  دختر  ماا  د. کر  سرگرم  او  با  هفته  کی   را  خود  سقفا   د، بو  بایز

  اسقف   یهااستفاده   سوء  در   یر یتأث  چ یه  موضوع  نی ا  ماا  د، بو  شده   زشت  اریسب  د، یرس  یسالگ  ۱3  به

  مکن م  د، بده  یزندگ  اجازه   هابچه   ن یا   به  اگر   که  دیترسی م  یول   کرد  فروکش  اسقف  ال یام  االخره ب  ت. نداش

  برادرش   به  متعلق  که  یملک  به  را  هاآن  رو  نیا  زا  . دببرن  یپ  د، بو  کرده   پنهان  هاآن  از  که  یمهم   راز  به  است

 ها آن  مرگ  یصحنه  که  یطور   هب  د، کر  خود  یوان یح  و  انهیوحش  الیام  و  هالذت  یقربان  را  هاآن  و  ردب  د، بو

 ت، اس   ت یواقع  ک ی  راز  ن یا   تأسفانهم  د. ش  متولد  نو  از  او   یهوسران  حس  ییگو  که   بود   تلخ   و  ظالمانه  چنان

  قتل   و  کشتار  هک  د، داننیم   اندشده   یهرزگ  و  فساد  در   غرق  یاندک  که  ییهاآن  یتح  ، هان یبرت ی ل  یهمه   و

 یقت یحق   نی ا  د. برسان  لذت  اوج  به  را   انسان  و  کند  اعمال  شهوت  و  هوس  ی رو  بر  ی شگرف  ریتأث   چه  تواندیم

  د. باش آشنا آن با می شو ماجرا یادامه   وارد  نکهیا قبل  دیبا خواننده  که است

 به  منحصر  طور  به  و  داشت   سن  سال  6۰ باًیقرت  د. بو  گروه   نی ا  عضو  نی ارشدتر  کوروال  جمهور  سیرئ

 لرزان  یهاند  ه، رفت  تو  و  گود  یچشمان  اب  ر، غال  ه، دیول ژ  د، ق  بلند  وا  د. بو  شده   فرسوده   فسق  اثر  در  یفرد

 یباسن  و  صاف  یکمر  اب  (، Satyr)  1ریسات  کی  مانند  مو  رپ  د. بو  دراز  ینیب  و  برجسته  یاانهچ  ن، ناتوا  و

 ی هاران  یرو  بر  که  بود  فیکث  کهنه  یپارچه   جفت  کی  هیشب  شتریب  که  بود  شده   زانیآو  آنقدر  که  شل

  دیتوانستیم  که  بود  شده   سفت  و  خشک  نقدرآ  ق، شال  ضربات  لطف  هب  ش، باسن  وستپ  . دخوری م  تکان  او

 
  ن ی سر خود شاخ دارند. ا  ی تنهٔ بز هستند و اغلب بر رو  نیی و پا  یبا باال تنهٔ انسان   ی ارواح جنگل  ونان،ی   یهادر اسطوره   هار ی سات   .  1

 )مترجم فارسی(.رندی ناپذ کنترل  ی نعوظ ی اغلب دارا یاموجودات افسانه 
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  از ین  آنکه   بدون  هاز یچ  نی ا  یهمه   انیم  رد  . دیریبگ  شگون ین  را   نآ  د، کن  احساس  ی زیچ  او  نکهیا   بدون

  سوراخ   کی  به  آنکه  از  شیب  . دیکن  مشاهده   را  میعظ  یروزنه   کی  دیتوانیم  د، یبزن  کنار  را  شیهاکپل  باشد

  لواطگر   خوک  نی ا  ک، کوچ  یهای ژگ یو  نیا   انیم  ر د  ت. داش   شباهت   گشاد  گلدان   ک ی  هب  د، باش  هیشب

  ی اه یال  توانی م  شهیهم  که  یطور  به  کند  هار   ناپاک  و  فیکث  را  بدنش   از  بخش  ن یا   شهیهم  تا  داشت  عادت

 ل، و  و  شل  و  ده یچروک  اندازه   همان  به  یشکم   ریز  رد  . دید  آن  اطراف  در  نچ یا  دو  ضخامت  به  کثافت  از

  لبته ا د. بشو طولش متریسانت  ۱5 حدود بود ممکن که دین یبب را یبزارا و، م از  یانبوه انیم در دیتوانیم

  اب  . دیکن  آماده   را  یاکننده وانهید  مقدمات  دیبا  آن  دنید  یبرا  و  بود  نادر  یلی خ  یولط  نیچن  به  دنیرس

  دایپ  که  یسوراخ  هر  جمهور  سیرئ   آن  از  پس  و  دادی م  رخ  بار  سه  ای  دو  هفته  در  واقعه  نیا  ل، حا  نیا

 هاه حفر  نِیتر   باارزش  شی برا   جوان  پسر  کی   پشت  نماند  ناگفته  لبتها  . دسپری م  آن  به  را  ودخ  د، کریم

  لذت   ی ادیز  حد  تا  نگونهیا   د. نشو  پوشانده   هرگز  آلتش  سر   تا  بود  کرده   ختنه  را  خود   جمهورس یئر  د. بو

  ن ی ا د. بکنن یکار نیچن دیبا هستند طلب لذت که یکسان یهمه  البته و بود شده  ترآسان شیبرا بردن

 کند ی نم  صدق  جمهور  سی رئ  یبرا  مورد  نیا   لبتها  .دکنی م  ترآسان   را  داشتنش  نگه  زی تم  نیهمچن  کار

  عضو   دو نیا  از ریغ به لبتها د. بو کثافت از پر هم عضو نی ا د، بو فیکث پشتش که اندازه  همان به که چرا

 مذاق  به  بود  ممکن  او  یبدبو   نسبتاً  بدن  که  بود  یت یخصش  د. بو  فیکث  شهیهم  جمهورسیرئ  بدن  یه یبق

  بخواهند   یکوچک   یهازیچ   نی چن  با  که  دندنبو  یاگونه  به  همراهش  یهان یبتریل  لبتها   . دیاین  خوش  همه

  از   یکم  عدادت   د. بو  فیکث  بدنش  یاندازه   به  هم  اشذائقه  که  نماند  اگفتهن  د. دهن   قرار  مالمت  مورد  را  او

  و   یخستگ   کنار  در  که  یز یچ   تنها  ماا  د، انشده   غرق  یهرزگ  و  فسق   در  جمهورس یرئ  اندازه   به  هاانسان

  نی تری افراط  و  نی ترزشت   از  ساعت  سه  داقلح  د. بو  یخواه  یآزاد  و  قسف  د، بو  مانده   یباق  او  یبرا  کسالت

  سخت   نقدری هم  هم   ارگاسم  به  دنشیس ر  د. کن  روشن  او  در  را  شهوت   یهاشعله  بتواند  تا   بود   ازین  هاکار

  ار یبس  لحظه  نیا  به  او  دنی رس  یول  دیرسیم  لذت  اوج  به  کباری  حداقل  روز  طول  در  نکهیا  اب  د. بو  بیعج   و

  ن ینابراب  . ددای م  رخ  فی کث  و  ظالمانه  اغلب  و  بیغر  و  بی عج   اعمال  قیطر  از  فقط  و  بود  ردشوا  و  سخت
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  نوع   کی   رفتار   نی ا  البته  که  کردندی م   میتسل  را  خود  عیسر   معموالً  کردندیم  خدمت   او   به  که  یکسان

  . درسانی م جهینت به بهتر را او معموالً که یشمخ . دکریم  جادیا او در یروان  خشم

  در  صحبت  ای  کردن  فکر  که  بود  شده   غرق  یهرزگ  و  لتیرذ  باتالق  در  یحد  به  کوروال    جمهور  سیرئ

  ش ی هالب  و  قبل  یرو  بر  عبارات  و  تفکرات  نیتر فیث ک  د. بو  شده   رممکنیغ  عمالً  او  یبرا  یگرید  زیچ  مورد

 شد  موجب  داشت  دوست  را  حالت  نیا  شهیهم  او  که  مداوم  یمست  با  همراه   یآشفتگ   نیا  د. بو  شده   هک

 همان   هب  د. بو  یناشدن  وصف  یلذت   نظرش  در  که  برسد  کسالت  و  حماقت  از  یحالت   به  سال  چند  یابر  که

  واقع  رد  . دکری م  افراط  یخوارگ   شکم  در  وا  د، کردنیم  یرو  اده یز  شراب  دنینوش  در  خوارانیم  که  اندازه 

  یی هاهکار شا  انجام  اهدش  ن، داستا  نی ا  طول  در  ما  و   کند  رقابت  دوک  با  یپرست  شکم  در  توانستی م  او

 گذشته  سال   ۱۰  در  کوروال    د. کر  خواهد  زده شگفت   را  شما  شک  بدون  که  بود  میخواه  دست  نیا  از

 لکهب د، نبو کار نیا انجام یبرا  یمناسب تیوضع در  گرید او تنها هن د. بو نداده  انجام را خود دفتر فیوظا

  ک ی  وروالک  د. کن  هار   عمر  آخر  تا  را  مسائل  نی ا  که   خواستندی م   او  از  کنمی م   کرف  د، بو  هم  اگر  یحت

  شناختند ی م   یخوب  به  را  او  که  یسانک  د. بو  داده   انجام  را   یط یتفر   و  افراط  نوع  ره  د. بو  ار یع  تمام  ن یبرتیل

 ر د  ت. اس   زیانگنفرت  قتل  سه  ای  دو  ونیمد  را  خود  می عظ  ثروت  احتماالً  او  که  بودند  مشکوک  شدت  به

  ریتأث   تحت   قاًیعم  را  او  تواند ی م  ی رواده یز   نوع  نی ا   که  دهدی م  نشان  وضوح   به   ریز   استاند  ت، صور  هر

  ام  د. بو  دادگاه   از  اخراجش  موجب  و  شد  او  ییرسوا   باعث  متأسفانه  که  است  ماجرا  نیهم  و  د، ده  قرار

  . میکنی م نقل نجایا  را ماجرا نیا و، ا  تیشخص  شدن ترروشن  یبرا

  جذاب   و  جوان  دختر  کی  پدر  که  کردیم  یزندگ  بخت  نگون  باربر  کی  کوروال  عمارت  مجاورت  در

  و   ری فق  مرد  نیا  کردن  فاسد  یراب  ن، جوا  دختر  نی ا  با  ارتباط  در  یگوناگون  یهاام یپ  ر، با  ستیب  د. بو

  با  که  رباره  د، بو  هاامیپ  نیا  مسئول  هک  ، کوروال    د.نبو  بخش  اثر  کدام  چ یه  یول   شد  ارسال  همسرش

  و   خود  یسلطه   تحت  را  جوان  دختر  نکهیا  زا  . دشی م  افزوده   تشی عصبان  رب  د، شی م  روبرو  مخالفت
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 به   را   دختر  1شکنجه  چرخ  یرو   بر   پدر  فرستادن  با  نکهیا   تا  بود  شده   دیام  نا  آورد   در  شیهای هوسران 

 در  جرمی  انجام   با  تا  کرد  اجیر  را  بگیر  مزد  سه  ای  دو  جمهور  سیئر  . دیایب  تختش  به  کرد  مجبور  یآسان

  اه یس  به   ماًیمستق  را  او   و   شد  دسیسه   این   ریدرگ  بخت   نگون  اربرب  د. بچینن  دسیسه   او  برای  باربر  خانه

 ی زود  هب  ت، رفی م  انتظار  که  مانطوره  ر، جمهوسیئر  د. ببرن  (Conciergerie)  2یرژوریکونس  یهاچال

  عرض  رد  ت، نداش  آن  شدن  یطوالن  به  یلیتما  که  ییآنجا  از  و  گرفت  عهده   بر   را  پرونده   نیا   تی مسئول

  محکوم   بدبخت  اربرب  د. کن   محکوم  را   بدشانس  باربر  تا  داد  یب یرتت  د، خو  ثروت  و  نفوذ  لطف   به  روز  سه

 جرم  تنها  د. شو  مجازات  باشد  شده   مرتکب  یجرم  نکهیا  بدون  خردکننده   چرخ  یرو  زنده  زنده   که  شد

  گرفته   سر  از  هادرخواست   لحظه  آن  رد  د. کن  دفاع  دخترش  و  خود  ناموس  از  خواستی م  که  بود  نیا   او

  جمهور سیرئ   او  گرا  د. ده  نجات  را  همسرش  تواندیم   ییتنها  به  او  که  گفتند  او  به   و  شد  احضار  ادرم  د. ش

  د. دا خواهد نجات بود شانتظار  در که یوحشتناک  سرنوشت از را شوهرش طمئناًم د، کن یراض را

  چه   به  که  بود  معلوم  کامالً  ماا  د. بو  مشاوره   دنبال  به  نی هم  یبرا  نداشت  کردن  فکر  یبرا  یفرصت  زن

  پاسخ   یابهام  چ یه  بدون  و  بودند  شده   یدار یخر   جمهور  سیرئ  توسط  شاورانم   . دکنی م   مراجعه  یکسان

  با  راه مه  ت، خ یریم  اشک  که  یحال  در  بدبخت  نز   د. بده  دست  از  هم  را  هی ثان  کی   دینبا  او  که  دادند

 و   شتریب  را  هاآن   نکهیا  یبرا   وروالک . دکردنی م  کمک  طلب  او  از  و  افتادند  جمهور  سیرئ  یپا  به  دخترش

  تالش   مرد   نی ا  نجات  یبرا   بتوانم  که   ییجا  تا  گفتی م  . ددای م  ی شتریب  یهاول ق  د، کن  دوار یام  شتریب

  که   دیترسی م  او  یطرف  ز ا  د. کن  عمل   شیهاقول   به  نداشت   قصد  او  که  است  نی ا  قت یحق   یل و  د. کر  خواهم 

 ما ا  د. شو  او   یی رسوا   موجب  و  بدهد   لو  را   شیهانقشه  تواندی م  د، کن  دایپ  ییهار   زندان  از  مرد  نی ا  اگر

 
  ی هاله ی او با م  یهاچرخ بزرگ و شکستن اندام  ک ی مجازات اعدام شامل بسته شدن مجرم به    نی چرخ خردکننده: ا  ای چرخ شکنجه    . 1

 Jeanنبود. ژان کاال )  رمعمولی نوع مجازات در قرن هجدهم غ  نی . ادادی بود. مجرم بر اثر جراحات جان خود را از دست م  یآهن 

Calas  باربر نگون    یکرد تا در خانه   ر ی را اج  ری سه مزد بگ  ا ی جمهور دو    س ی درگذشت. رئ   دکننده چرخ خر  ی بر رو   1762( در سال

ً ی موجب شد که باربر را مستق سهی دس  نی بخت مرتکب جرم شوند. ا  او  یجرم در خانه  ک ی با انجام  یهاچال  اه ی به س ما

از اواخر قرن چهاردهم به عنوان زندان    س،ی در پار  Ile de la Citéسابق در    یاز کاخ سلطنت   ی: بخشConciergerie  یهاچال   اهی س  . 2

 است.  گرفتهی مورد استفاده قرار م

avayebuf.com45

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


  وعده   به  عمل  بدون  تواندی م  که  بود  نی ا  شدیم  کوروال  بردن  لذت  موجب  شتریب  زیچ  همه  از  آنچه

 به  تواندیم  چگونه  که  بود   نیا  کوروال  ذکر  و  فکر  یتمام  نیا  از  سپ  د. برس  شیهاخواسته   هب  ش، یها

 رساندن   تی واقع  به  یبرا  کوروال  که   یاحنهص  د. بزن  قولش  ری ز  ممکن  شکل  نی ترثانه یخب  و  نی بدتر

  ت. اس  ریز شرح هب د، کر برپا افکارش

  جرم   که  ییآنجا  از  و  کردندی م  اعدام  را  تکارانی جنا  آن  در  یگاه  که  بود  یدانیم  یروبرو   او  عمارت

  انجام   محل  نیهم  در  اعدام  که  دهد  یب یترت  شد  موفق  وروالک  د، بو  داده   رخ  منطقه  نیهم  در  هم  باربر

  ده یپوش  دانیم  به  مشرف  یهاپنجره   مامت  د. آوردن  اش خانه   به  را  بدبخت  دختر  و  نز  ر، مقر   وقت  رد  د. شو

 زمان  که  فطرت  پست  وروالک  د. باشن  نداشته  یاطالع  دهدی م  رخ  رونیب  در  آنچه  از  انیقربان  تا  بود  شده 

 کرد  انتخاب  مادرش آغوش در جوان دختر  حرمت  هتک یبرا  را  لحظه مانه ت، دانسی م  را اعدام قیدق

  وروال ک  د، ش  اعدام  پدرش  که  یالحظه   همان  در  که  شد  داده   بیترت  یدقت  و  مهارت  چنان  با  ز یچ  همه  و

 . "نی بب  و  ایب"  گفت  کوروال  شد  انجام  کار  نیا   نکهی ا   محض  هب  . دیرس  ارگاسم  هب  ر، دخت  مقعد  داخل  رذل

  با   قولم  به  چگونه  که  نی بب  و  ایب"  ت:گف  نوایب  زن  دو  به  کردی م  باز  دانیم  سمت  به  را  پنجره   که  یحال  رد

  د.کردن  غش  زن  دو  ره  د. کردن   مشاهده   بود  کندن  جان  حال  در  که  را  رد م  ه، چاریب  زنان  و  "امکرده   عمل  تو

 و  بودند  شده   مسموم  دو  ره  د. بو  هاآن   مرگ  بیهوشی  نیا  د. بو  کرده   یزیربرنامه  را  زیچ  همه  کوروال  ماا

  د. نکردن باز را خود چشمان هرگز گرید

 آشکار  هاآن   از  یبرخ  اما  شود  انجام  یپنهان  ماجرا  نیا  تمام  تا  بود  داده   انجام  که  ییهااط یاحت  رغمی عل

  شدند   مشکوک  او  هب  د، مر  یپرونده   مورد  در  یلو  د. نکر   توجه  آن  به  یکس  و  شد  فراموش  زنان  رگم  د. ش

 به   تینها  در  هان یا  همه  و  است  گفته  دروغ  مرد  یپرونده   با  رابطه  در  او  که  داشت  وجود  ظن  نیا  و

  به   را  ودخ   د، نبو  ظاهر  حفظ  به  مجبور  گرید  که  کوروال  بعد  به  لحظه  آن  زا  د. ش  منجر  او  یبازنشستگ

  از   شیب  د. کر  خود  انحرافات  یفدا  را  یادیز  انیقربان  وا  د. بر  فرو  هافساد  و  ات یجنا  از  یاتازه   انوسیاق

  وا  . دبریم  لذت  هاآن  سر  بر  خود  خشم  آتش  نکرد  هار  از  او  که  بودند  ریفق  و  بدبخت  یطبقه   نیا  ه، هم
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  فقر   که  یموجودات   نیبدتر   افتنی  یبرا  هاگودال   و  هاخرابه   در  روز  شبانه  که  داشت   را  زن  ن یچند

  از   یکی  که  کردی م  مسموم  را  هاآن   ای  ک، کم  یبهانه  به  و  کردندی م  وجوستج   د، کن  عرضه  توانستیم

 ها آن  که  بود  ییاج  ه، انخ  . دیکشی م  خود  یخانه  سمت  به  را  هاآن   ای  د، بو  او  یهای سرگرم  نی تربخشلذت

 امان   در  او  خشم  ریت  از  چکدامیه  ن. ودکاک  ن، ناز  ن، ردام  . دکری م  خود  انحرافات  و  هاهوس   یقربان  را

  ن ی برتیل   قی رف  دو  مچونه  . ترفی م  نی وتیگ  ریز  به  سرش  بار  هزاران  نبود  نفوذش  و  ثروت  اگر  و  نبودند

 گذشته  رد  . دکریم  نکوهش  شدت  به  را  اتیمعنو   نیهم   یبرا  و  بود  اتیمعنو   خالفم  زین  وا   د، خو  گرید

 ذکاوت   و  هوش  از  استفاده   با  و  بود  داده   خرج  به  یفراوان  الشت  م، مرد   دل  از  اتی معنو  کردن  کنشه یر  یبرا

  هنوز   آثار  نیا   تیوفقم  د. داشتن  هم  یاد یز  راتیتأث  البته  آثار  نیا   د. بو  نوشته  را  یمتعدد  ثارآ  ش، فراوان

  ت. اس  بخش لذت او یبرا هم

 ب، شادا  و  ری دلپذ  یاچهره   اب  د، تنومن  اریسب  ق، ا چ  د، ق  وتاه ک  ک، کوچ  وا  د. دار   سن  سال  53  دورست

  ب، شادا  او   اسن ب  ت. اس  زنان   مانند  قاًیدق  باسنش  و   ران  خصوص  به  و  بدن  تمام  ,   روشن  ار یبس  یوستپ

  و ا   یتناسل  لتآ  ت. اس  ده یکش  حد  از  شیب  ط، لوا   به  عادت  لیدل  به  ماا  ت، اس   چاق  و  فتس  ، یوشتگ

  ی ها ارگاسم   و   ستین  نعوذ  به  قادر  گر ید  و ا  د. برس  متری سانت ۱۰  به  تاًی نها  دیشا و است  کوچک  العاده فوق 

  به   را  او  ن یهم  و  رساندیم  جنون  به  را  او  که  است  دردناک  شیبرا   یقدر  هب  ت. اس   دردناک  اریبس  و  نادر  او

  ن یدلنش  و   ن یر یش  یی صدا  ن یهمچن  و  است  زنان  مانند  او   یتنه   مین  . دکشانیم   خشونت   و  تی جنا  سمت

  همراهان   اندازه   به  حداقل  ذهنش  یول   دیکن  دایپ  دی توانیم  که  است  یفرد  نی ترمؤدب  جامعه  رد  د. دار

  هم   کنار  در  روز  هر  هاآن  یدو   ر ه  ت. اس  دوک  ی میقد  دوستان   از  یکی   و ا  ت. اس   فاسد  خواهش   یآزاد

  غلغلک  دوک میعظ عضو توسط  مقعدش که است ن یا  دورست یهالذت  نیبهتر از یک ی و برندیم لذت

  د. شو داده 

 نم  م. بگذرا  هاآن   کنار  در  ماه   چند  را  شما  است  قرار   که  هستند  یرذل   نفر  هارچ  ز، یعز  واننده خ  ، هان یا

 را  هاآن  یپنهان  یهاراز   از  یکم  باشم  توانسته  گرا  م.اداده   انجام  هاآن  فیتوص  یبرا   را  خود  تالش  تمام
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  رممکن یغ   من  یراب  د. کر  اهد نخو  زده شگفت   را  شما  هاآن   اعمال  از  زیچ  چ یه  آنگاه   کنم  فاش  شما  یبرا

  خراب   شما  یبرا  را  یاصل  داستان  نگونهیا  که  چرا  کنم  مطرح  را  هاآن  قهیسل  قیدق  اتیجزئ  که  است

  ک ینزد   از  را  هاآن  دیبا  فقط  واننده خ  د، کنی م  یط  را  خود  ریمس  داستان  نی ا   که  همانطور  ماا  . منکیم

 شف ک  ت، اس  جذاب  هاآن  از  کی  هر  یبرا  که  را  ییدا یش  از  یخاص  نوع  و  گناهان  و  عادات  تا  کند  دنبال

  هر   و  بودند  لواط  مشتاق  هاآن   که  است  نیا   گفت  یکل   طور  به  توانی م  که  یزیچ   تنها  حاضر  حال  رد  د. کن

 یرابطه   از  مچنانه  ش، بزرگ  اریبس  کلیه  لیدل  هب  ک، و د  ل، حا  نیا  اب  د. بودن  پرست  مقعد  واقع  در  نفر  چهار

  ی رو  از  تا  بود  او  یستمگر  یرو  از  لذت  نیا   شک  بدون  لبتها  . دبری م  را  لذت  ن یشتر یب  (نالی )واژ  یمهبل

  لبتها . دکری م  برقرار یارابطه  نی نچ ت، ندر به هرچند اوقات یگاه ز ین جمهور  سیرئ  لبتها  ه. عالق  و ذوق

  افسرده   ماه  6  تا  شدیم  باعث   رابطه  نوع  نیا  دنید  و   کردیم  ریتحق  شدت  به  مورد  نیا  در  را  هانآ  ف، اسق

  همسر   با  فقط  هم  آن  که  بود  کرده   تجربه  را  نالیواژ   یرابطه   کباری  فقط  خود  یزندگ   طول  در  سقفا  د. شو

 فراهم   او  یبرا  را  محارم   با  رابطه  لذت  یروز   است  مکنم  د، فرزن  داشتن  که  علت  نیا  به  تنها  د. بو  برادرش

  ف، اسق  مانند  زین  ورستد  [. است   نیآل  ]منظور  شد  موفق  کار  نی ا  در  چگونه  او  که   می دید   قبالً  ما  لبتها  د. کن

  مورد   نیا   در   اشعالقه   مورد   مل ع  . دبری م  لذت  آن  از  شتریب   یحت  و  دانستیم   مقدس  را  یمقعد  یابطه ر

  ن ی ا   نیا  ری تصو  فعال  دیده  جازه ا  د. کر  میخواه   بازگو  مناسب  زمان  در  را  آن  ما  که  داد  رخ  سوم  معبد  در

  . می کن ترروشن نفر چهار نیا  همسران یهای ژگیو  شرح با را اثر

 با یز  ر، الغ  و  بلند  قد  ینز  ت، دورس  دختر  و  دوک  مسره  (، Constance)  کنستانس  !ی تقابل  عجب

  کل یه  ظرأفت ماا . دبری م لذت  او  دادن  نتیز  از 1تسیخار  ییگو که بود اندام  خوش و  ی نقاش ک ی مانند

  ک ی  ییروشنا  به که دیسف و  یگوشت یدنب ت. نداش  کم یز یچ وا ت، کاسی نم او طراوت از  وجه چ یه به او

 د، بو  دراز  ورتشص  ت. اس  کرده   خلق  را  او  که  است  2دو یکوپ   نی ا  دیبگو  که  کردی م  وادر  را  انسان  بود  زنبق

 
 )مترجم فارسی( هستند. تی و محبوب  ییبای آرامش، ز دنی رحمت و مامور بخش یهاالهه  ،یونان ی  ری (، در اساطCharites)  تسی خار  . 1

با کمان خود مجسم    یراندازی کودک برهنه در حال ت   کی عشق بود که به صورت    یهمان خدا   یروم  ر ی در اساط  cupido  ای   دوی کوپ   . 2

بود.    ییبای عشق و ز  یدر واقع خدا   دوی . کوپ باشدی خواهش و آرزو م  ای   لی م  ی که به معنا  باشدی کلمه م  نی ا  ین ی صورت الت   دوی . کوپ شدیم
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  ن ی باتریز  به  بود  شده   آراسته   و  کوچک  شدت  به  هانشد  د. بو  آتش  از  پر  و  اه یس  ت، درش  شمانشچ

  و   بود  شده   نیمز  یصورت   رنگ  نی باتریز  به  که  داشت  فیلط  و  کیبار  یزبان  وا  ر. تصو  قابل  یهادندان

 ت. داش   مرمر  مانند  تسف  و   دیف س  د، گر  و  پر   تو  یاتنه   االب  د. بو  ترن یر یش  رز  گل   عطر  از  یحت  نفسش

  بود   توانسته  عتیطب  که  د یرسی م  ی باسن  ن یترشکوه   با  و   نی تری عال   به   یریدلپذ  طرز  به   او  کمر  ینحناا

  د یزدی م  کنار  را  آن  که  یزمان   و  بود  پر  تو  و  دیفس  ت، سف   اما  بزرگ  یلیخ  هن  د، گر  کامالً  او  اسنب  د. کن  دیتول

  ن ی ترن یر یش  گاه   پناه   حفره   ن یا   . دیدیرسی م   دینیبب  دیتوانست ی م   که  یاحفره   نی ترف یظر   و  نیباتر یز  به

  ن ی ا  یمامت  د. زودگذران  هات یجذاب  نیا  قدر  چه  !بزرگ  یخدا  ماا  د. بو  یآدم  روان  یهالذت   نیتر جذاب  و

  شد   بایز  زنبق  کی  مانند  ازدواج  از   پس  نستانسک  ت. رف  نیب  از  دوک  یحمله  بار   پنج   ای  چهار   با  هالطافت 

 و   د، بو  باکره   شیب  و  مک  د، کر  ازدواج او  با  دوک  که  یزمان  نستانسک  ت. اس  کنده   طوفان  را  شیهابرگ  که

  لبته ا  د. بو  کرده   هار  نخورده   دست  کامالً  را  او  میگفت  که  همانطور  -  شناختیم  او  که  یمرد  تنها  -  پدرش

  مام ت  . دیرسیم  شیهاشانه  ری ز  تا  یعیطب  یهافر  با  که  داشت  را  یمشک  یهامو   نیباتر ی ز  وا  و. جل  از

  قرض   ساله  ۲۲  حدوداً  یافرشته   موجود  نیا  هب  د، بده  زن  کی  به  تواندیم  عتیطب  که  را  ییهات یجذاب

  ن یا  مامت  د، بو  آورده   ارمغان  به  او  یبرا   سرنوشت  که  یزیانگغم   تیوضع  به  توجه  با   نستانسک  د. بو  داده 

  وحشت  آن  زا  د، خو  شعور  و  درک  کاهش  با  بتواند  بلکه  تا  کرد  بیترک  ری دلپذ  و  میفه  یذهن  با  را  هاموهبت 

  بود   کرده   بزرگ  زاده ب ینج   ک ی عنوان به  شتریب   را  وا   ت، ورسد  د. باش  داشته   یشادتر   یزندگ  و   کند  فرار

 ما ا  د. کن  شکوفا  را  او  یهاستعداد ا  ب، آدا  یجا  به  که  بود  نیا   اشدغدغه  تنها  و  ش، دختر   عنوان  به  تا

  در  لی فضا نی ا یحکاک از عتیطب اهراًظ . دربب نیب از قلبش در را لتیفض و نجابت اصول نتوانست هرگز

 نکرده   صحبت  او  با  نید  مورد  در  حال  به  تا  چکسیه   واقع  رد  ت، نداش  ینید  چ ی ه  وا  ت. اس   خشنود  او  قلب

 ها ن یا  از  کی  چیه  ماا  د. آور  جا  به  را  آن  مناسک  و  آداب   که  نشد   داده   اجازه   او  به  هرگز  نیمچنه  د. بو

  از   و  دودنز  د. کن  خاموش  او  رد  ت، س ین  نید   ونیمد  البته  که  را  یع یطب  تواضع  آن  و  یفروتن   آن  نتوانست

 
)مترجم    مارس است.  زد ی ( و ات ی ونوس )آفرود  زدبانوی پسر ا  دوی . کوپ باشدی گر هم دارد و آن نام، آمور می د  نی نام الت   کی   نی او همچن 

 فارسی( 
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  رون یب  پدرش  خانه  از  هرگز  وا  ت. اس   دشوار  اریبس  فیلط  و  فیشر  روح  کی  از   یحاالت   نیچن   بردن  نیب

 لبتها  د. بو  کرده   خود  ناپسند  یهالذت  به  خدمت  به  وادار  را  او  یسالگ  دوازده   از  فشیکث  پدر  و  د، بو  نرفته

  رارق  د، دایم  انجام  پدرش  آنچه  از  گرید  یسطح   در  دهدیم  انجام  او  با  دوک  اکنون  هآنچ   شد  متوجه  او

  او   با  دوک   نکهی ا  از  پس  روز  کی   و   کرد  ر ییغت  ، هاتفاوت  ن یا   خاطر  به  یامالحظه   قابل  طور  به  او  دنب  د. دار

  شده   سوراخ  کامالً  او  روده   که  دیرسی م  نظر  هب  د. ش   ماری ب  یخطرناک  طور  به  کرد   برقرار  یمقعد  یرابطه 

  نستانس ک  ت. بازگش  دوک  آغوش  به  دوباره   دیمف  یهادارو   از   یبرخ   ریتأث   و  یجوان  خاطر  به  ماا  ت، اس

   د. ده عادت  روزانه یهاشکنجه  نی ا  به را خود شد مجبور کامل یبهبود از سپ ت، بدبخ 

  ما ا  د، بو  کنستانس  از  برتر   دیشا  که  داشت  یا  ییبا یز  ر، جمهو  سیرئ  دختر  و  دورست  مسره  د، یآدال

  مانند   بایز   ف، یظر   و  سبک  اریبس  یاندام  اب  ر، الغ  و   وچکک   د، بو  ساله  ستیب   و ا  ت. متفاو  کامالً  ینوع  از

 بدنش یمامت  ، تیجذاب از دلکش یمیسن . دیابیب دیتوانست ی م که یبلوند یهامو  نی باتریز اب س، عک کی

 العاده فوق  شمانچ  . ددایم  را  عاشق  قهرمان  کی  یهوا  و  حال  او  به  و  بود  فراگرفته  را  صورتش  ژه یو  به

  ی شکل   به  حال  ن یع  در  و  فیر ظ  د، بلن  یابرو  ود  . دیباری م   آن  از  یفروتن  و  طافت ل   د. بو  ی آب  او  درشت

 ی ااالهه   به  را  وا  ، یفتاظر  و  جابتن  نی نچ  . دآراستنی م  را  او  بلند  چندان  نه  یشان یپ  ه، دیکش  کننده ره یخ

  ن یتر پرطراوت  با  و  بودند  کیبار  شیهابل  د. بو  باال   به  رو  یکم  و  ازکن  و، ا  ینیب  د. بو  کرده   لی تبد  یفروتن   از

  ماا  د. بو  او  یبهشت  چهره   در  نقص  تنها  نیا   و  بود  بزرگ   نسبتاً  شهاند  د. بودن  شده   نیمز   یصورت  رنگ

  بود  کاشته  رز  گل  انیم  در   عتیطب  ییگو  که  درخشنده   دیمروار  دو  و  یس  کردیم  باز   را  دهانش  که  یزمان

  راستش  شانه  یرو   را  سرش  شهیهم  یعی طب  طور  به  و  داشت  ییبای ز  و  بلند  نسبتاً  گردن  وا  . دشی م  آشکار

  ! بود  کرده   چندان  دو  را  او  تی جذاب  ژست  نیا  ماا  د، دای م  گوش  داشت  که  یوقت  خصوص  هب  د، کریم  خم

  یی گو   که  بودند   یکوچک   ب یس  مانند  رستد  م. محک  اریبس  و   گرد  کامالً  ماا  داشت   یکوچک   یهانه یس

  ی با یز   دامن  کی  د. بو  دی سف  و   صاف  مرمر  مثل  زین   کمشش  د. بو  آورده   مادرش  باغ  از  گوشیباز  دو یکوپ

  انگشت  کی  که  بود  کیبار  و  تنگ  آنقدر   که  یعبدم  . دپوشانی م  را   دختر  نیا   ییروشنا   معبد  همواره   بلند

  ن یا   جمهور   سیرئ  لطف  به  لبتها  د. بشو  آن  وارد   دختر  آوردن   در  هیگر   به  بدون  توانست ی نم   هم  کوچک
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  چه   دوم  معبد  نیا  ماا  د. بو  شده   باز  هابار  او  ییروشنا  معبد  دو  هر  و  نبود  باکره   گرید  ناز  دخترک

  ی مهه  ع، مجمو  در  اما  !یگلگون   و  یدیسف   بیترک  آن  !باسنش  شکل  !کمرش  یانحنا  !داشت  ییهات یجذاب

  کی   شتریب  او  رسدیم  نظر  به  واقع  رد  ت. دانس  بای ز  را  آن  توانینم  و  بود  ف یظر   دیآدال  بدن  یاعضا

 داده   او  به  کنستانس  ییبای ز  از  یرونوشت   فقط  عتی طب  ییوگ  . یی بای ز  خود  تا  است  ییبای ز  یبرا  شابلون

 د. کری م  عرضه  شما  به  را   ودخ  ، زر  غنچه  کی  د، کری م  جدا  هم  از  را   ری دلپذ  رز  گل   نی ا  یکس  گرا  د. بو

  تنگ   غنچه  ن یا   چقدر  ماا  د. بو  آراسته  یصورت  یهارنگ   نیتر ف یلط  و  طراوت  با  را  آن  عتیطب  که  یانچهغ

 آن  از  و  بود  کرده   باز  جا  یکم  غنچه  نی ا  که  بود  جمهور  سیرئ  یسابقهی ب  تالش  با  تنها  !است  کوچک  و

 از  اما  نبود  او  خواستار  ن آنچنا  نیا  از  قبل  ورستد  د. نش  تکرار  هاتالش   نیا   شتریب  بار  سه  ای  ود  ، سپ

  و   کوچک  یغنچه   نیا  آوردن  بدست  یبرا  او  یظالمانه  حمالت  و  هارخواست د  د، ش  همسرش  که  یوقت

  ی ارحمانهی ب  یهاخشونت   چه  ماا  د. کر  ساده   گرید  نیبرت ی ل  چهار  یبرا  را  کار  که  بود  ادیز  آنچنان  تنگ

   د. بو او انتظار در

  د. بو  کیرمانت  و  عاشقانه  اشچهره   یاندازه   به  احساساتش  و  بود  او  احساسات  انگرینما  دیآدال  یچهره 

  ییتنها  در  توانستیم  آنجا  در  که  چرا  بودند  خلوت  و   ساکت  یهاکان م  و، ا  یبرا  هامکان   نی تربخش  ذتل

 . میکنی نم  عه مطال  آن  یرو   چگاه یه  و   م یندار  توجه  هاآن   به   ما  که  ییهاشکا   . دزیبر   اشک  خودش 

  ش ی برا   که  یوستد  د. بو  داده   دست  از  را  یدوست  راًیاخ   وا  . دکنی م  ختنشیر  به  وادار  عتی طب  که  ییهاشک ا

  پدرش   با  کامالً  او  که  ییآنجا  زا  د. بو  کرده   خود  ریدرگ  را  او  الیخ  و  کرف  ن، فقدا  نیا  د. بو  مهم  العاده فوق 

  بود   نتوانسته  که  چرا   است  شده   جمهور  سیرئ  یهاشرارت   ی قربان  دوستش  که  دانستی م  د، بو  آشنا

  دور  نی ا و د، ش خواهد دچار سرنوشت نیهم به یروز کردی م تصور وا د. دار نگه  یراض را جمهور سیرئ

  به   او  واقع   رد  د. نبو  محتاط  ین ید   مسائل  به  نسبت  آنچنان   دورست  برعکس  جمهور  سیئر  د. نبو  انتظار  از

  عمل  رانهیگسخت   کنستانس  به   نسبت  ار یبس  ردمو  ن یا   در  دورست   رچنده  . تگرفی نم   سخت  دیآدال

 کرد ی م  گمان  که  چرا   شود  دارد   شهیر   دیآدال   در  ین ید  یهاباور   ن یا   بود  داده   اجازه   جمهور   سیئر  . دکریم

  که   است  ییغذا   نید  که  چرا  کردی م  اشتباه   او  ماا  . دبری م  نیب  از  را  آن  یراحت  به  او  یهاکتاب  و  هاگفته
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  به   وادار  را   او  و  کردیم  موعظه  جمهور  سیرئ  که  هم  رچقدره  . دکنی م  هیتغذ   آن  از   دیآدال   مانند  یروح

  ی قربان ناچار به او که های هرزگ  و مفاسد نیا تمام و ماند یباق مؤمن جوان یانوب د، کری م کتاب خواندن

 ی دزدک  و  کند  دعا  خدا  درگاه  به  تا  کردیم  پنهان  را  خود  وا  د. نداشتن  او  یشاد  نی ا  در  یریأثت  د، بو  آن

  ی دیشد جازاتم د، شیم  رفتار نیا  متوجه یکی نکهیا محض به یول  آورد جا  به را خود یح یمس فیاوظ

  . دیکشی م را انتظارش شوهرش ای پدر  توسط

 او  به  بهشت  در یروز  که  بود  شده  متقاعد  کامالً  و  کردی م تحمل  را  زیچ  همه حوصله  و  صبر  با دیآدال

  پدرش   که  ی لیفضا  از  یک ی  و، ا  ی رخواهیخ   و  د، بو  ف یلط  روحش  مانند  او  تیخص ش  د. دا  خواهند  پاداش

  بود   زاریب  رافق   پست  ی  طبقه   از  جمهور  سیئر  . ترفی م  شیپ   افراط  مرز  ات  د، بو  متنفر  آن  از  همه  از  شتریب

  بود   سخاوتمند  آنقدر  دی آدال  خترشد  و، ا   مقابل  در  ماا  د. بو  هاآن   کردن  یقربان  و  ریتحق  دنبال  به  فقط  و

  تمام   انهیمخف  که  شدیم  ده ید  اغلب  و  کردی م  یپوش  چشم  خود  حتاجیما  از  فقرا  معاش  ن یتأم  یبرا  که

  س یرئ  و  دورست  تینها  ر د  . دکریم  هاآن  خرج  را  بود  شده   گرفته  نظر  در  حاتشیتفر   یبرا  که  را  یمبالغ

 او که آنچه یمامت د. نرو یاعمال نی چن سراغ به دیآدال گرید که کردند هیتنب و  خ یتوب چنان را او جمهور

 ش یهاشکا  د، مان  یباق  د یآدال  یبرا  که  یزیچ  تنها  د. ش  گرفته  او  از  کند  شاد  را  فقرا  دل  آن  با  توانستیم

  گاه  چ یه  قلبش   اما  بود  ناتوان  دیآدال  سمج  . دشیم   خرج  فقرا  رفق  و  یبدبخت  یبرا  که  ییهاشک ا  د. بو

  س ی رئ  نزد  را  دخترش   یفروش   تن  یبرا   است   قرار  ری فق  زن  کی   که  د یفهم  روز  کی   د. نش  لت یفض  از  ی خال

  ی برا   را  خود  رذل  جمهور  سیئر  د. بو  نگذاشته  یباق  هاآن   یبرا  نیا   جز  یراه  فقر  که  چرا  اوردیب  جمهور

  فرستاد   مادر  یبرا  را  پول  فوراً  و  فروخت  را  شیهالباس   از  یک ی  انهیمخف  دیآدال  ماا  . دکری م  آماده   کار  نیا

 یمانز  د. کر  منصرف  شود مرتکب  بود  قرار  که  یگناه  از را  نز  ت، ح ینص  یکم  و   متواضعانه  کمک  نیا  با  و

  به   او  هیعل  یخشونت  چنان  بود(  نکرده   ازدواج  هنوز  )دخترش  شد  موضوع  نی ا  متوجه  جمهور  سیرئ  که

  و   عواطف  از  مانع  توانستی نم  هان یا   از  کی  چ یه  ماا  د. بو  شده   یبستر  هفته  دو  تا  دختر  که  برد  ارک

  د. شو  دختر نی ا  پاک  روح از گرفته نشات فیلط  احساسات
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  را   یقبل  زن  و د  د، نبو  بزرگ   نقص  کی   بخاطر  گرا  ک، دو   بزرگ   دختر  و  جمهور  سیرئ  مسر ه  ، یجول 

  د. شو  شتریب  او  به  نسبت  جمهور  سیرئ  اقیاشت  شد  موجب  نقص  نیهم  ماا  . ددای م  قرار  الشعاع  تحت

  قد   بلند  یول  بود   چاق  اگرچه  یول ج   ت. اس  ینیبشی پ  قابل   ریغ  احساسات  راتیتأث  که  است  ن یا   تی اقعو

 ی دیسف  به  زین  بدنش  و  جذاب  اشی نیب  د. بو  ممکن  یاقهوه   نی باتریز  شیهاشمچ  د. بو  کلیه  خوش  و

 ش یهااپ  د. باش  یسازمجسمه  یبرا  (Praxiteles)  1زیتلیپرکس  یالگو   توانستیم  اسنشب  د. بو  برف

 د. بودن  فیکث  و  ده یپوس   ی همگ  شیهاندان د  ت. داش  را  ممکن  دهان  نی تروحشتناک   اما  بود  جذاب  و  فیلط

  ی حد  به  او   ی فیث ک  . شایات یح  عضو   دو  خصوص  هب  د. بو   چرک  و  فیکث  بدنش  یجا   مهه  ش، دهان  از  ریغ  هب

 که  ی قیسال   و  تی وضع  به   توجه  )با  جمهور  سیرئ  جز   به  کس  چ یه   -  کنمیم  تکرار  -  کس  چ یه  که  بود

 یرا ب  او  متعفن  یهالب   دنیوسب  . دآمی نم  کنار  آن  با  یجول  یهات یجذاب  تمام  وجود  با  داشت(  خودش

  یی گو   انیهذ  و  جنون  مرز  به  را  جمهور  سیئر  و، ا   دنیوسب  د. بو  هالذت   نی بزرگتر  از  جمهور  سیرئ

  شد   مجبور   یول ج   . دداینم   را   دهانش  شستن   یاجازه   او   به  هرگز  جمهور   سیرئ  خاطر   نی هم  هب  . درسانیم

  ص یحر  اریبس  وا  د. کر  اضافه  گرید  بیع  چند  هاب ی ع  نی ا  به  یول ج  د. کن  یخداحافظ  شهیهم  یبرا  آب  با

  و   اصول  کامل  گذاشتن  کنار  با  دوک  توسط  وا  . دشی م  افتی  او  در  یکم  فضائل  کل  رد  د. بو  خواره یم  و

  رات یتأث  نی مهمتر  از  یک ی   ماا  د. بو  رفتهیپذ   را  دوک  یفلسفه   از  ی اریبس  و  بود  افتهی  پرورش  اتیاخالق

 بود   خواهد  همراه   ما  با  کمتر  هایشاد  رد  ت، اس   کیشر  ما   با فساد  در  که  یزن  که  است  نیا   یخواه  یآزاد

  از   و  دارد  شباهت  ما   به  فاسد   نز  . ددهیم  ما  به  یشتریب  ذتل  ت، اس   یادیز  فضائل  یدارا  که  یزن   یول

  را   او   ت یجذاب   ن یا   و  شودی م  وحشت  دچار   ما  یهاکار  از  است  فاضل  که  ی زن  یول   بردی م  لذت   ما  یهاکار

  اب  د. کن  دایپ  یدسترس  دخترش   به  بود  توانسته  بالًق  ش، کلیه  یبزرگ  وجود  اب   ک، ود  . دکنی م  چندان  دو

  د. شو  دخترش  یجد  بی آس   از  مانع  بود  نتوانسته  حال  نی ا  با  یول   بود  کرده   صبر   او  یسالگ  ۱5  تا  نکهیا

 
خود به دور    یهارا در فلورانس در طول سفر   Venus de’ Medici  ی. ساد مجسمه الدی قرن چهارم قبل از م  یونان ی مجسمه ساز    .  1

 . ام«ده ی خود د یبود که در زندگ ییهازی چ نی باتری از ز یکی »اثر  نی نوشت که ا ای تالی و در سفر خود به ا دی ( د1775-6) ای تالی ا
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 رفتار  نیهمچن  و  جمهورسیرئ   یفی کث  تحمل  حال  هر  در  یول  بود  ناپاک  و  فی کث  خودش  نکهیا   با  یول ج

  د. بو  دشوار شیبرا  او  آورانزجار

  خواهرش   با  متفاوت  کامالً  یرفتار  و  تیخصش  ف، اسق   دختر  قتیحق  در  و  یجول   کوچکتر  واهرخ  ن، یآل

 ه، سرزند  یاافهیق  د. بو  ده یرس  یسالگ  ۱8  به  تازه   و   بود   نی جوانتر  نی لآ  ر، نف  چهار   ن یا   انیم  ر د  ت. داش

  ی کلیه  ب، جذا  یهاند  ا، رس   و  شاداب  یاقهوه   یهاشمچ  ک، کوچ   ین یب  ت. داش  یاانه یموذ   باًیتقر   و  رحالس

 ما ا ق، چا  نسبتاً یصورت   و ف یظر و نرم اما ره ی ت یحدود  تا یاهره چ ق، اچ د، بلن چندان نه رچند ه ف، یظر

  ازدواج   به  را  او  که  یمانز  د. بو  آرزو  یخواه  یآزاد  هر  یبرا  او  اسنب  د. بو  او  یهای ژگیو   جمله  از  فرم  خوش

 ده یچ  جذاب  درخت  نیا  از  هاوه یم  نیاول   چگونه  می نیبب   میخواهی م  اکنون  ماا  د. بو  باکره   هنوز  آوردند  در

  صدا و سریب و نهان در اسقف که می بگو دیبا شودی م مربوط مقعدش یباکرگ به که ییجا ات ت. اس شده 

 وگرنه   شدی م  میتسل  اطاعت  یرو  از  فقط  دختر  لبتها  . دبریم  لذت  آن  از  روز  هر  گذشته  سال  هشت  در

  او  سقفا د. ندا نشان بود هاآن  روزانه یقربان که یزشت  یهاار ک به وستنی پ از  یاقیاشت   نیکوچکتر  هنوز

 ن ید از یدانش چ یه مطلقاً و دانستی م نوشتن و خواندن یسخت به  وا د. بو کرده  هار  یقیعم جهل در را

  دوست  اریبس را واهرشخ  د، کری م یباز وا د، بو کننده سرگرم شیهااسخ پ د، بو  کودکانه او هنذ ت. نداش

  و   برهنه  را  خود  یقتو  ش، ای عروس   روز  رد  . دیترسی م  دوک  از  و  بود  متنفر  تینهای ب  فاسق   از  یول  داشت

  و   لذت  دونب  د، بودن  خواسته  او  از  که  را  یکار  هر  حال  نیا   با  یول  کرد  هیرگ  د، ید  مرد  چهار  یمحاصره   در

 رغم یلع ت. نداش  یتنبل  جز  ی گرید  ب یع چ یه  و   بود  ز یتم و  زگار یپره اریبس  وا   د. دا  انجام  یبدخلق   بدون

  از  یاجنبه  هر و عمل هر بر یتفاوتی ب و ییاعتنایب  یلو  د، ید توانیم درخشانش چشمان از که ینشاط

  ی درست   به  که  دورست  و   د، بو  متنفر  جمهور  سیرئ  از  شیعمو  اندازه   به   باًیتقر  و ا  د. بو  حاکم  او   ت یشخص

  د. ندار او به نسبت ینفرت چ یه دی رسی م نظر به که بود یکس تنها د، کری نم رفتار او با
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  زمان   اکنون  زیعز  یواننده خ  . می بگذران  وقت  هاآن  با  است  قرار  که  بودند  یاصل  تیشخص   هشت  هان یا

 د، انکرده   انتخاب  خود  یبرا   دوستان   که  را  یفرد  به  منحصر  یهالذت   از  هدف  که   است  ده یرس  فرا  آن

   . میکن آشکار شما یراب

  منتقل   ییشنوا   اندام  توسط  که   یاحساسات  که  است   شده   رفته یپذ  یواقع  خواهانیآزاد  انیم  در

  را   احساسات  نی ترواضح   تواند می   و  شود  شدن  ختهی برانگ  موجب  تواندی م  حواس  ریسا از  شیب  شودیم

  ن یا   یرا ب  د، برس  خود   اوج  به  شهوتشان   حس  خواستندی م   که  ما  رذل  نفر  هارچ  ه، ج ینت  رد  د. کن  جادیا

  د. بودن کرده  طرح هوشمندانه کامالً یارنامهب ر، منظو

  را   یهرزگ  و  فساد  یهاشاخه   یتمام  که  کنند  افراط  چنان  فساد  و  فسق  انجام  در  که  بود  نیا   طرح

  ی تمام   توانستی م  وجه  نی بهتر  به  که  یشهوت   در   قی طر  ن یا   از  تا  کنند  تجربه  ی کی  یک ی  بتوانند 

  بودند   نی ا  دنبال  به  هانآ  ن، یبرتیل   زبان  به  و  کالم  کی   رد  د. شون  ور   غوطه   کند  ارضا  را  هاآن   یهاخواسته 

 که   کرد  تصور  یسادگ  به  توانی من  . دیرس  شهوت  و   فساد  اوج  به  توانی م  ییهاروش   چه  از  نندیبب  که

  فاوت ت  . دشوی م  حاصل  یآدم  روان   و  رفتار  در   یرات ییتغ  چه  شودی م  ملتهب  انسان  التی تخ   که  یزمان

  مورد   ن یا   در  لبته ا  . دشبا   ادیز   اریسب  ن، شایها  قهی سل  و   انحرافات  خاطر  به  است   ممکن   هاانسان  انیم

 د، کن  فیتوص  و  ییشناسا  را  انحرافات  نیا   بتواند  که  یانسان   و  است  شتریب  اریبس  هاتفاوت   قطعاً  خاص

  دا یپ  را  یافراد   دیبا  همه  از  اول  نی نابراب  د. کن  خلق  را  هاطرح   نی ترجالب   و  نی بهتر  از  یکی   بتواند  دیاش

  کنند   لیتحل  و  هیتجز  را  هاآن   سپس  و  فیتوص  را  هایرو   اده یز  و  هاافراط   نی ا  یهمه   بتوانند  که  کردندیم

  و   های بررس  از  پس  هاآن  نی نابراب  د. کنن  ارائه  جذاب  داستان  کی   قالب  در  را  هان ی ا  یهمه   آن  از   بعد  و

  در  استخدام  به   را  بودند  کرده   عبور  خود   اوج   دوران  از   که  زن  هارچ  د، گرفتن  م ی صمت   ر، شمای ب  قاتیتحق

 که  بود  یز یچ  قاًیدق  نیا  د. کنن  یعمل   را  خود  ینقشه  و  رحط  ر، نف  چهار  نیا  ات یا حک  اساس  بر  و  آورند

  در   گرید   زن  چهار  ن یا  م، گفت  که  مانطوره  . دزیم  را   اول  حرف  تجربه  نجایا  اساساً  و  داشتند  الزم  هاآن

  و   ائهار  یبرا  نینابراب  د، بودن  گذرانده   یهرزگ  و  فساد  در  را  خود  یزندگ  یتمام  و  نبودند  خود  اوج  دوران
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 چهار   نیا  انتخاب   در  که  ییآنجا  زا  د. داشتن  قرار  یمناسب  تی موقع  در  خود  یهای هرزگ  و  اتیتجرب  گزارش

 اشتراک   به  از  پس  وانستندت  د، بو  شده   قتد  د، بودن  یمناسب   ذکاوت  و  هوش  و  خاص  ییوا ی ش  یدارا  که  نفر

  مفاسد  و  یهرزگ از هاداستان ن یزتر یانگ  هوس و  نی هترب د، خو ی زندگ یهاماجرا کردن بحث  و  گذاشتن

  از   تا  ۱5۰  اول  زن  مثال  یبرا  که  شد  انجام  یسرعت  و  دقت  چنان  با  کار  نیا   د. کنن  یآورجمع   را  خود

 رد  ز، ین  یومد  د. کر  بازگو  بی ترت  به  را  نی ترفیکث  تا   نیتر ساده   از  خود  یزندگ  زیانگهوس   یهاداستان 

  مرد   کی  از  شیب  ای  کی  شامل  که  روابط  نیتر ب یغر  و  بیعج   از  ییهااستاند  د، تعدا  همان  و  نهیزم  همان

  هاهوس  و یهو نیتر تکارانهی جنا از مورد پنجاه  و کصدی یومس د. کر اضافه طرح به را بود زن نیچند با

 آنجا   زا  د. کر  وارد  خود  تی روا   در  کندی م  نیخشمگ  را  نید   و  عتیطب  نیقوان  همه  از  شیب  که  را  ییهاآن  و

 انجام   یخواه   یآزاد  قیطر  از  که  ییهاقتل   و  شودیم  قتل  به  منجر  هایور  اده ی ز  و  هاافراط   نی ا  یهمه  که

  ن ی برتیل   کی  خواه   اده یز  و  ملتهب  ذهن  تواندیم  هاقتل   نیا   از  کدام  هر  )و  است  متنوع  تینهای ب  شودیم

 ها شکنجه  نی بدتر  از  مورد  پنجاه   و  صد  با  را  اشیزندگ  داستان  نفر  نیچهارم  ن ینابرا ب  (، ببخشد  ییهار   را

 همسرانشان   وسطت  م، کرد  اشاره   ابتدا  در  که  مانطوره   ا،م  یهان ی برتیل  ن، ایم  نیا  ر د  د. کر  بیترک  هاقتل   و

 شهوت  آتش  چنان  هاداستان  نیا   . ددادنی م  گوش  هاداستان   ن یا   به  و   بودند  شده   احاطه   گرید   یایاش   و

 ز یچ  چ یه  طمئناًم  د. کنن  مهار  را  آتش  نیا  ن، همسرانشا  ای  و  ایاش  با  شدند  مجبور  که  ختیبرانگ  را  هاآن

  است   متنوع  یهاداستان   نی ا  و  وه ی ش  نیا  و  ستین  آن   یاجرا  مجلل  وه یش  از  زتریانگ  هوس  پروژه   نیا  در

  اگر   که  کنمی م   هیتوص  مؤمن  افراد  به  لیدل   نیهم  هب  د. بسازن  را  اثر  نی ا  است  قرار  هم  کنار  در  که

  به  یزیچ  ما   کتاب  در  است  مشخص  که  راچ  د، بگذارن  کنار  را  کتاب  نی ا  وراًف  د، شون  رسوا  خواهندی نم

 یاخالق ی ب نی ا نده یآ در که میدهی م هشدار او به  میکنی م جرأت ما و ندارد وجود   اخالق  و عفت عنوان

  ن ی ا  در  را  نقش  نی مهمتر  نجایا   در  بحث   مورد  زن  گریباز   چهار  که  ییآنجا  زا  د. ش  خواهد   هم  ادتر یز

 هان آ  . میده  ح یتوض  هاآن  مورد   در   هم  ی کم  که  می دانی م  موظف  را  خودمان  ام  د، کننی م  ی باز  خاطرات

 البته   ؟کرد  هار  مجهول  را  هاآن  توانیم  هانیا  به  توجه  با  ایآ  د. کر  خواهند  هم  یباز  و  اندداستان   یراو
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  و   نبود  مهم  هاآن   تیجذاب  و  سن  که  چرا  دیباش  داشته  کار  و  سر  بایز   یافراد  با  که  دیباش  نداشته  انتظار

   د.بو  هابرنامه  جز  زین  زن  چهار  نیا  بدن  از  استفاده   که  رچنده  ت. داش   تیاهم  هاآن  یربه تج   و  هوش  فقط

  ساله   هشت   و   چهل   وا  . دکری م   بازگو  را   ساده   داستان  ۱5۰  که  بود  یزن  نام  (Duclos)  دوکلوس  مادام

 ش پوست  و  بایز  اریبس  شمانش چ  د. بو  کرده   حفظ  را   خود  سابق  ییبای ز  و  بود  جوان  کامالً  هنوز  یول   بود

  یی هانه ی س  آن   رکنا  در  و   بود  بایز   و   زیتم   هانشد  د. بو  هاباسن   نی بهتر  از   زین   اسنش ب  د. بو  د یسف  اریبس

  کی   درجه   یفاحشه  کی   را  او  که  بود   درشت  و  بلند  مرشک  . دیکن  اضافه  را  یاقهوه   یهامو   و  باشکوه 

  ن یتر جالب   کردن  بازگو  یی توانا  که  است  بوده   چنان  او  یندگز  د، ید  میخواه  که  مانطور ه  . دکریم

   ت. داش یاد یز مهارت و  شوق کارش در  او و  داشت را هاداستان 

 که  ی چشمان  اب  م، اندا  وشخ   ر، غال  د. بو  ساله  5۰  حدوداً   بلند  قد  یزن  (Champville)  ل یشامپو   مادام

  وجود   یزیچ   نیچن   رفتارش  نیترساده   و  حرکات  نی کوچکتر  در  یحت   دیباری م  شهوت  آن  از  لحظه  هر

 ی ندگز  ، دنبو  قهیسل  نیا   اگر  و  بود  کشانده   یتباه  به  را  ودخ  ف، مختل  زنان  از  ینگهدار  با  وا  ت. داش

  نقش   ریاخ  یهاسال   در  و  بود  یمعمول   فاحشه  کی   یطوالن  اریبس  مدت  یبرا  وا   . تداشی م  یتر سوده آ

  که   چرا  د یخوابی نم  جوان  مردان  با  هرگز  و  رفت یپذی م  را  یخاص  انیمشتر  وا  ت. گرف  عهده   به  را   تدارکات

  همچنان  و بود یآب او شمانچ . دکریم رنگ را شیهامو  یول  بود بلوند وا د. بو سودآور او یبرا  رفتار نیا

  ی خوب   و  فیظر   شکم  یول   نداشت  نهیس  د. بو  یعال  شیهادندان   و  هاند  د. بو  کرده   حفظ  را  خود  طراوت

 متر یسانت  7  از  شیب  به  سشیتور یکل  طول  یختگی برانگ  هنگام  و  بود  برجسته  اشی تناسل   لتآ  ت. داش

  ساساً ا  د. بو  شده   فرسوده   ادیز  استفاده   اثر  در   و  بود  پژمرده   و   ده یروکچ  ل، ش  اریبس  او  اسنب  . دیرسیم

  ی جا   همه   در  مطمئناً  و  -   بود   بی عج   نسبتاً   که  یزیچ  . دکری نم  حس   یز یچ  او  دیکردی م  آنجا  با  یهرکار

 و   بود  اکره ب  ت، اس  آمده   رون یب   صومعه  از  تازه   که  یدختر   اندازه   به  او  که  بود  نی ا   -  بود  نادر  اریبس  سیپار

  از   هم  اکره ب  ت، پرداخیم   یگر ید  امور  به   و  کردینم   شده   نینفر   نداستا   ن یا  یقاط  را  خودش  اگر  دیشا

  . ترفیم ایدن
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  افتخار   آن  به  اریبس  و  بود  ممکن  باسن  ن یبزرگتر  صاحب  و  اقچ  ه، سال  5۲  ، (Martaine)  نیمارت  مادام

  آن  با  آنقدر  و  کردی م  برقرار  رابطه  مقعد  راه   از  تنها  و  بود  کرده   یهرزگ  وقف  را  خود  یزندگ  وا  . دکریم

  شناخت   از را او (ودب  مسدود  او  )واژن  یعی طب  یبدن  نقص  کی . دینچش  را  آن  جز   یلذت   چ یه  که   بود  آشنا

 چ یه   او  یبرا  هاآلت   ن یزرگترب  د. بو  داده   عادت  لذت  نوع  نی ا  به  را  خود  او  و   داشتی م  باز   رابطه  گرید   نوع

  ان یم  در  را  او  توانیم  رسدیم  نظر  هب  ت. داش   عالقه  بزرگ  اریبس  یهاآلت   به  او  واقع  در  و  نداشتند  یترس

 ت، کسال   و  سن  شیافزا  ی ول  بود  مهربان  یکاف  یه انداز  به  وا  ت. دانس  فرد  نی ترباکی ب  ه، گرو  نیا

  د. بو کرده  حفظ را خودش یهات ی جذاب هنوز بودن چاق  وجود با هرچند بردیم  نیب از را شیهات یذابج

  د. بو  الغر  اما  بلند  دشق  ت. داش   سن  سال  56  د. بو  هرزه   و  بدجنس  (Desgranges)  دگرانژ  مادام

 در  مرگ  یفرشته   ییوگ  د. بو  رنگی ب  و  سرد  ارواح  مانند  شیهاب ل  د. بو  ده یپر  رنگ  و  حرویب  شمانشچ

  با یز  بدنش  الًقب  که  شدیم  ادعا  یتح  ت. داش   رنگ  یاقهوه   ییهامو   یزمان  وا  ت. اس  آمده   نی زم  به  او  قالب

  ده یبر  و  یخمز  ه، رسودف   ه، پژمرد  اسنشب  د. نبو  آورانزجار   اسکلت  کی  جز  یزیچ  که  اکنون  ماا  ت. اس  بوده 

  ده یچروک  و  بزرگ  آنقدر  مقعدش  وراخس  ن. انسا  پوست  تا  بود  کرده   مچاله  کاغذ  هیشب  شتریب  را  آن  که  بود

  ت ی عفر   نیا  د. کن  آن  وارد  توانستی م  خشک  یحت  و  یرنج   و  درد  چ یه  بدون  را  ایاش  نیبزرگتر  که  بود

  از   را  دندانش  شش  و  چشمان  از  یک ی  و  انگشتان  از  تا  سه  و  هانه یس   از  یکی  ، ی ریدرگ  و  دعوا  نی چند  در

  او   یهای ری درگ  و  هادعوا   از   نده یآ   در  دیا ش  . ترفیم   راه   لنگان  لنگان  شهیهم  نی مچنه  د. بو  داده   دست

  عنوان   چ یه  هب  ، هادردسر   ن یا   یتمام   از   پس  او  که  باشدی م   نیا   است   مسلم  کامالً  نچهآ  . مییبگو   سخن

  وحش ر  د، بو  یدیپل  و  یزشت  نشانگر   بدنش   گرا  د. دا  ادامه  خود  راه   به  و  نکرد  اصالح  را  خودش  یزندگ

  قتل   زا  د. باش  نشده   مرتکب  او  که  نبود  عالم  در  یجرم  واقع  رد  د. بو  اتیجنا   و  ل یرذا   نیتری ناگفتن  مخزن

 در   یمگه  ت، مقدسا  به  نیتوه  و  نی جن  سقط  و  ی دزد  و  تجاوز  و  رممحا  با  رابطه  تا  کردن  مسموم  و

 چهار  توسط  زین  جهت  نی هم  به  و  بود  انجمن  یاعضا  نیمهمتر   از  یکی  وا  . دشیم  مشاهده   او  یکارنامه

  اعمال  در  یاالعاده فوق  تجارب   که  چرا  بود  شده   انتخاب  گو  داستان  نیچهارم   عنوان  به  نیبرتیل

   . تشدا رحمانهی ب و زیآمخشونت 
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 ابتدا   ما  نی برتیل  وستاند  . درسیم  یفرع  یهانقش  به  وبتن  د،ش  مشخص  زن  چهار  نیا  نقش  که  یزمان

  نکه یا  تا  کنند  پر  جنس  دو  هر  از  زیانگشهوت   افراد  و  اءیاش  یادیز  تعداد  با  را  خود  اطراف  که  خواستندیم

  ت، داش  نگه  آن  در  را  رقب  و  زرق  پر  لی وسا  نیا   یراحت  به  آن   در  توانی م  که  یمکان  تنها  که  شدند  متوجه

  خود   در  را   افراد  از  تعداد  ن یا   توانست ی نم   ساده   نسبتاً  یقلعه   نی ا  لبتها  د. بو  دورست  به  متعلق   قصر   مانه

  3۲  کالً  هاآن   نی هم  یبرا  باشد  خطرناک  ادیز  افراد  آوردن  است  ممکن  صورت  هر  در  نکهیا   و  باشد  رایپذ

 دختر   شته  ر، نف  چهار  نیا  از  ریغ  هب  و. گ  قصه  زن  چهار  لهجم  زا  د.کردن  انتخاب  قلعه  به  بردن  یبرا  را  نفر

  برده  قلعه   به  زین  گرید  خدمتکار  چهار  و  لواط  یبرا  بزرگ  یهاآلت  با  مرد  شته  ن، جوا   پسر  شته  ن، جوا

 صرف  هاانتخاب  یبرا  سال   ک ی  زدیکن  . ترفیپذ  انجام  یادیز   دقت  با  افراد  ن یا   یتمام  نتخابا  د. شدن

 که   جوان  دختر  هشت  آمدن  بدست  یراب  ت. داش  بر  در  را  یادیز  یهانه یهز  قاتیتحق  نیا  مشخصاً  و  شد

 هاآن   از  کدام  هر   که  شد  گرفته   کار  به  دالل  انزده ش  د، بودنی م  فرانسه  دختران  نی باتریز   و  نی بهتر  دیبا

  استان   شانزده   به  خود  ندگانینما   همراه   به  نفر  شانزده   نیا   د. بودن  خود  طرف  از  نده ینما  دو   یدارا   زین

  ن ی ا  از  کی  هر  هب  . ددایم   انجام  را  کار  نیا   ییتنها  به  سیپار  در  هم  نفر  کی  د. شدن  فرستاده   انسهفر  یاصل

 که  بود  شده   داده   ستورد  د. کنن  اقامت  سیپار   یکی نزد   در  دوک  امالک  از  یکی  در  که  شد  گفته  دالالن

 هر  که  بود  نیا  بر   رارق  د. بازگردن   مکان  نیا  به  قاتشانیتحق  شروع  از  پس  ماه   ۱۰  قاًیدق  دیبا  هاآن  یهمه

  د یکاند  دختر  ۱44  تینها  در  صورت  نیا  رد  . داوری ب  خود  همراه   و  کند  نیگلچ   را  دختران  از  نفر  9  کدام

 یهاچهره   فقط  که  شد  خواسته  دالالن  زا  د. بشون  قلعه  وارد  هاآن   از  نفر  8  بود   قرار  فقط  که  شدندیم

  متشخص  و  دار آبرو یهاخانواده   از د یبا اندختر  نی ا د. کنن انتخاب را زیانگهوس  و  معصوم و  بایز  ن، جوا

 ربوده   متشخص  یهاخانواده   از  ای  و  بودندی م  بینج   یهاخانواده   از  دیبا  ای  هاختر د  . دشدنیم  انتخاب

 از   دختران  گر ا  د. کنن  انتخاب  را  دختر  توانستندی من  د، بو  نیا  از  ریغ  که  شدیم   مشخص  اگر  و  شدندیم

  شروط   از  یی با یز   و  یباکرگ  و   لتیضف  . دشدنی م  رد  نبودند  هابورژوا   ز ا  باالتر  ی حت  اجتماع   یباال  طبقات

  شرفت یپ  از  را  انجمن  سرعت  به  و  کردندیم  نظارت  زنان  نی ا  تیفعال  بر  اسوسانج  د. بو  گرید   یاساس

  فرانک   هزار  یس  د، بو  انجمن  دییتأ  مورد  و  شدیم  دای پ  که  یمناسب  فرد  هر  یراب   . دکردنیم  مطلع  کارشان
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  ن س د. بو ادیز  طرح نیا  یهانه ی هز  چقدر که  است  نی ا یدهنده نشان  خود نی ا . دشی م خت پردا هاآن به

  . دشیم رد وگرنه بودی م سال ۱5 تا ۱۲ ن ی ب ستیبای م زین دختران

  ( سیپار  در  نفر  کی  )و  زین  مامور  ۱6  د، بو  شده   نیی تع  دختران  یبرا  که  یطیشرا  همان  ا ب  ل، حا  همان  در

 ماه   کی  هاآن   لی تحو  مانز  د. شدن  انتخاب  سال  ۱5  تا  ۱۲  یسن  یرده   همان  با  کوچک  پسران  دنبال  به

  م ی خواه  یمعرف   لفاع  نام  با  را  هاآن   پس   نی ا  از  که  بزرگ   مردان  مورد  رد  د. بو   دختران  انتخاب  از  پس

  قبول   متری سانت  3۰  تا   ۲5  از  کمتر   یزی چ  چ یه  د. بو  هاآن   آلت  اندازه   داشت  تی اهم   که  ی زیچ  تنها  د، کر

 ینحوه   که  است  رستد  د. بو  کوچک  پسران  انتخاب  از  پس  ماه   کی  مردان  نیا   لیتحو  مانز  . دشی نم

  د یبتوان  تا  مییبگو  باره   نیا  در  کلمه  چند  دیده  اجازه   یول  ندارد  یت یاهم  افراد  نی ا  کردن  انتخاب  و  جستن

  وجب م  د، کن  ترروشن   ما  یبرا  را  هاآن   تیشخص  بتواند  که  یزیرچه  . دیکن  درک  را  ما  قهرمان  چهار  نبوغ

  . دشوی م داستان شدن ترجذاب

 هادالل   از  یرخب  د. شدن   جمع  دوک  ملک  در  مه ه  د، یرس  فرا  جوان  دختران  با  مالقات  زمان  یوقت

  ی مار یب  بخاطر  ا ی  بودند  کرده   فرار  ای  راه   طول   در  زی ن  دختران  از  یرخب  د. کنن  دایپ  نفر  9  بودند  نتوانسته

  چه   ماا  د. بودن  ده یرس  انتخاب  یجلسه   به  دختر  ۱3۰  تنها  لی دل  نی هم  هب  د. بودن  داده   دست   از  را   خود   جان

  صرف   روز   ۱3  یکل  طور  هب  د. بودن  نشده   جمع  هم  کنار   مکان  نیا   در  آدم  همه  نیا   حال  به  تا  !ی دختران

  ی ا ره یدا  صورت  به  ما  نی برتیل  هارچ  د. کنن  یبررس  را   دختر  ۱۰  توانستندیم  روز  هر  و  شد  هاآن   یبررس

  ر یدستگ آن با که ییهالباس  همان اب . دگرفتنیم قرار هاآن  وسط  جوان دختران و نشستندی م هم کنار

 گرا  . دکری م  بازگو  او  آوردن  بدست   یقه یطر   و  یزندگ  از  یشرح   بود  گرفته  را  دختر  که  یاللد  د. بودن  شده 

  که   ییهانه یهز  دالل  و  شدیم  رد  الفاصلهب  د، بو  نشده   تی رعا  میکرد  انیب  قبالً  که  شروط  از  کی  چ یه

  از   را  وا  د، کری م  انیب  را  ات یجزئ  دالل  نکه یا   از  سپ  د. کن  افتیرد  توانستی نم  را   بود  کرده   او  افتنی  صرف

 ای  است  داشته  قتیحق  گفته   دالل  آنچه  نندیبب  تا  دند یپرسی م  را  ماجرا  دختر  از  و  کردندی م  دور  آنجا

  انجمن   یاعضا  به  را  دختر  باسن  بتواند  تا  شدیم  فراخوانده   مجدداً  اللد  د، بو  درست  زی چ  همه  گرا  . ریخ
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 د، بو  آن  در  ینقص  نیکوچکتر  اگر  و  شدی م  یبررس  که  بود  یبخش  نیاول  و  ن یمهمتر   نیا  د. ده  شینما

  ن یب  بار  شش  ای  پنج   و  کردندی م  برهنه  کامالً  را  خترد  د، شی نم  مشاهده   ینقص  گرا  . دشی م  رد  فوراً  ختراد

 سش مل  د، چرخاننیم  طرف  آن  و  طرف  نیا  به  را  وا  د. شو  یبررس  تا  شدی م  دست  به  ستد  ن، یبرت یل  چهار

  را   هاکار  ن یا  یهمه   ماا  د. کنن  یبررس   را  اشیباکرگ  تا  کردندی م   باز  را  شیهاپا و  کردند  شیوب  د، کردنیم

 خترد  ، های بررس   نیا  انجام  از  سپ  د. کن  غلبه  هاآن  بر  شهوتشان  گذاشتندی من  د. دادن  انجام  یخونسرد  با

  خود  یرأ هان یبرت یل از کدام  ره . دکردنی م یریگیار و، ا رد ای انتخاب یبرا هان یبرتیل و رفتیم آنجا از

 را   خود  نظرات  نیبرتیل  چهار  از  کدام  چ یه  . تانداخ یم   جعبه  کی  در  را  آن  و  نوشتی م  کاغذ  کی  یرو  را

 د. کردن  باز  را  یرأ   ندوقص  د، گرفتن  قرار  یبررس   مورد  دختران  همه  یقتو  . تگذاشی نم   انیم  در  یگرید  با

 های را   یهمه   یدختر  گرا  د. باشن  داده   مثبت  یرأ  او  به  نی برتیل  ارچه  هر  دیاب  ر، دخت  کی  شدن  دییتأ   یراب

 یپا  با  و  راهنما  ای  کمک  بدون  شدندی م  رد  یلیدل  هر  به  که   یسانک  . دشیم  رد  وراًف  د، کری نم  جمع  را

  از   پس  ما  خواهانیآزاد  هک  ، هاآن   از  نفر  هاده   حدود  جز  به   لبتها  . دشدنی م  هار   جاهمان  اطراف  رد  ه، برهن

 ر د  د. شدن  سپرده   دالالن  به  وباره د  ن، شد  رد  از  پس  که  ییهاآن   ای  و  شدند  سرگرم  هاآن  با  خود  انتخاب

 . یشتریب  تی جد  با  بار  نی ا  اما  گرفتند  قرار  یبررس  مورد  دوباره   گرید  نفر  8۰  د. شدن   حذف  نفر  5۰  اول  دور

  یی روشنا  مانند  اشیی بای ز   نکهیا  با  هادختر   از  یکی  ثالًم  . دشدنی م  رد  ینقص  نیکمتر  با  هادختر   بار  نیا

  نفر   ۲۰  از   شیب  د. ش  رد  بود  تربلند  هادندان   ریسا  به  نسبت  شیهادندان   از  یک ی   نکه یا   خاطر  هب  د، بو  روز

 گر ید   نفر  3۰  دوم  دور   در  یکل  طور   هب  د. نبو  هابورژوا   حد   در  هاآن   یخانواده   چون  شدند  رد  ن یا   بخاطر  هم

  ی تر ق یدق  صورت  به  را  سوم  دور   گرفتند  میتصم  هان ی برتیل  د. ماندن  یباق  نفر  5۰  تنها  و   شدند  حذف

 ن یا  از  نفر  ۱3  ای  ۱۲  ن، خواهایآزاد  از  کدام   هر  و  دادند  لیتشک  گروه   چهار  جهت  نیهم  ه ب  د. کنن  برگذار

 . دشیم  نظارت  دالالن  توسط   و  بود  متفاوت  گروه   ر ه  د. دادن  قرار  یبررس   مورد  خود  گروه   در  را  دختران

  شدند   حذف  گرید  نفر  3۰  د، ش  یاد یز  افراد   یارضا  موجب   که  بود  زیانگجانیه  یقدر  به  که  آزمون   نی ا  رد

  دست  افتنی  نیتسک یبرا خواهانیآزاد نکهیا اب د. بو  ادیز تعدادشان  هنوز که  ماندند یباق نفر ۲۰ تنها و

 هان یبهتر  هان ی ا  هک  د. بو  مانده   یباق  نفر  ۲۰  همچنان  یلو  ه، کنندمنزجر   ییهاکار   یت ح  د، زدن  یهرکار  به
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 نظر از مانده  یباق افراد  نی ا که ییآنجا از ؟کنند کمتر را یاله  موجودات نیا توانستند ی م گونهچ د. بودن

  حداقل   هاآن   از  نفر   8  یبرا   بتواند  که  شدی م  افتی   هاآن   درون  در   یزی چ  دیا ب  د، بودن  هم  ه یشب  ییبا یز

 واقعاً  کرد شنهادیپ نهیزم نیا  رد جمهور سیرئ آنچه و کند جادیا  گرید نفر ۱۲ به نسبت را  یبرتر ینوع

  شنهاد یپ   د. ش  رفتهیپذ  او  حل  راه   که  راچ  ت، سین  مهم   لبتها  د. بو  او  یفکر  انحرافات  یجه ینت  و  ستهیشا

  . ددهیم  انجام  هترب  ، دشویم  درخواست  هاآن  از  که  را  یارک  ن، دخترا  از  کی  کدام  می نیبب  که  بود  نیا

 د. نش  رفتار  هیبق  مانند  نفر   ۱۲  نی ا  با  لبتها  د. شدن  رد  دختر   ۱۲  تی نها  در  و   شد  آزمون   ن یا   صرف  روز   هارچ

  ها دالل   به  را  هانآ  م، گفت  قبالً  که  مانطوره  س، پس  د. بودن  هان ی برتیل  دست  یچهیباز   هفته  کی   یبرا  هانآ

  ز ی ن  مانده   یباق  نفر  8  د. شدن   ثروتمند  یابرجسته   افراد  ن یچن  یفاحشگ  با  یزود  به  هااللد  د. بازگرداندن

 هاآن  از را  لذت نی شتریب  بتوانند نکهیا  یبرا ما وستاند د. ماندن آنجا رد ، یاصل یقلعه  به مت یعز  روز  تا

  به   قلم  با  را  آن  شرح  توانمینم  که  بود  یقدر  به  هاآن   ییبایز  د. نزدن  دست  هاآن  به  مقرر  روز  ات  د، ببرن

 ی امجموعه   نیچن   تصور  که  کنمی م  اعالم  صادقانه  و  کنمیم  بسنده   هاآن   از  بردن  نام  به  نم  م. بکش  ریتصو

  از   یاده یا  انسان  به  بخواهد  عتیطب   اگر  و  است  رممکنیغ  کامالً  کماالت  و   هاتیذابج  ، هاموهبت   از

  د. دا  نخواهد یگرید شنهادیپ  نفر 8 نی ا زج د، بده خود  یهاده یآفر  نیتربرجسته 

  النگداک   اهل  بارون  کی  دختر  وا   د. بو  ساله  ۱5  وا  . تداش   نام  (Augustine)  نیآگوست  یاول 

(Languedoc )  هیپلمون   در  یاصومعه   از  و  بود  (Montpellier )   یفان  یومد  د. بو   شده   ربوده  (Fanny) 

 د. ش  ربوده   پدرش  قلعه  از  و  بود  (Brittany)  نیبرتا  در  یدادگستر  دادگاه   ی قاض  دختر  وا  ت. داش  نام

 بت  مانند  را  او  که  بود  ل ی ترو  دو  کنت  دختر  وا  د. بو  ساله  ۱5  وا  ت. داش  نام  (Zelmire)  ریزلم  یومس

  ی برا  را  او  یوقت  و  بود  برده   (Beauce)  وسیب  در  خود  امالک  از  یک ی  در  شکار  به  خود  با  را  وا  . دیپرست یم

  ه یمهر  فرانک   هزار  چهارصد  با  و  بود  او  دختر  تنها  وا   د. ش  ربوده   آنجا  رد  ت، گذاش  تنها  جنگل   در  یالحظه 

  د ی ناام  خود  خوفناک  سرنوشت  از  همه  از  شیب  که  بود  وا  د. کن  ازدواج  بزرگ  ارباب  کی  با  بعد  سال  بود  قرار

 بود   یمحترم  مرد  دختر  و   داشت  سال  ۱4  وا  ت. داش  نام  (Sophie)  یسوف  چهارم  فرن  . دکری م  هیگر  و  شد

  بود   یرو  اده یپ  حال  در  مادرش  با  که  یحال   در  وا  . دکریم  یزندگ  (Berry)  ی بر  در  خود  امالک  در  که

t.me/AVAYeBUF
62

https://t.me/AVAYEBUF
https://t.me/AVAYEBUF


  چشمان   مقابل  در  و  شد  پرتاب  رودخانه  هب  د، کن  دفاع  او  از  داشت  یسع  که  ادرشم  د. بو  شده   ربوده 

  در   یقاض  کی  دختر  و  س یپار  اهل  وا  ت. داش  نام  (Colombe)  کلمبه  نینجمپ  ت. باخ  جان  دخترش

  ه، صومع  به  خود   معلم  همراه   به   بازگشت  هنگام  عصر  وزر   کی   و  بود  ساله   ۱3  وا  د. بو  یدادگستر  یهادادگاه 

  ک ی   دختر  وا  د. بو  ساله  ۱۲  وا  ت. داش  نام  (Hébé)  1هبه  شمش  د. خور  چاقو  او  علمم  د. بو  شده   بوده ر

  بزرگ   آن   در  که  یاصومعه   از   جوان   یانوب  د. بو   (Orléans)  اورلئان در  ساکن  ب ی نج   نظام  سواره   تانیکاپ

  دوست   و  ترجذاب   یزیچ   بود  رممکنیغ  د. بودن  گرفته  رشوه   راهبه  ود  د. بو  شده   ربوده   و  غواا  د، شیم

  سپهبد   دختر  وا  د. بو  ساله  ۱3  وا  ت. داش   نام  (Rosette)  روزت  نفر  نی فتمه  . مینی بب  را  او  از  تری داشتن 

  مقابل   در  و   بود  شهر  حومه  در   مادرش  یخانه   در  و ا  د، بو  کرده   فوت  ی تازگ  به   درش پ  د. بو  سونه   کالون

  شت یم  ای  یمیم  نفر  نی خرآ  د. ش  ربوده   بودند  ده ی پوش  مبدل  لباس  که  ییهاربا  آدم  توسط  بستگانش

(Mimi or Michette)  پدرش   امالک  از  و  بود  2سنانگ   دو  یمارک  دختر  وا   د. بو  ساله  ۱۲  وا  ت. داش  نام  

 قتل   به  یهمگ  که  بودند  زن  سه  ای  دو  دختر  نیا  مراهانه  د. بو  شده   ربوده   روباز  کالسکه  کی  از  بوربونه  در

  یی باال  نهی هز  تی جنا  نظر  از  هم  و  مالی  نظر  از  هم  هالذت   نی ا  قدماتم  د، ید  توانی م  که  مانطوره  . ددنیرس

 ی دوران   نی ا  ت، ایجنا   ن یا  مورد  در  و  ت، نداش   ی چندان  ت یاهم  یافراد   ن یچن  یبرا  هنگفت  مبالغ  ن یا   ت. داش

 در  و رفت شیپ خوب زی چ مهه ه، ج ینت رد ت. داش وجود هاآن مجازات و یبررس یبرا یکم خطر که بود

 ن ی ا  مورد  در  یکم  قاتیتحق  و  نشدند  روبرو  یعواقب  چیه  با  هرگز   ما  آزادگان  که  خوب  آنقدر  واقع

  د. ش انجام های مفقود

  ن یهم  یبرا  بود  ترراحت   هاآن   به  یدسترس  که  ییآنجا  زا  . دیرس  فرا  جوان  پسران  یبررس  زمان

  ست ین  غراقا  د. بودن  شده   آورده   انتخاب  یبرا  دالالن  توسط  هاآن   از  نفر  ۱5۰  د. بو  شتر یب  ز ین  تعدادشان

 ن، شاکودکانه  نجابت  و  لطافت  و  تی معصوم  خاطر  به  و  رشانیدلپذ  یهاچهره   خاطر  به  هاآن  که  میبگو  اگر

 
 المپ انی خدا   یو ساق یجوان  یونان ی الهه  . 1

 Wayward Head and  رگذاری گر مادام دو سنانگ در رمان تأث عشوه  رزنی پ   کنندهی که تداع  نسم،ی برت ی ل  می سرشار از مفاه  ینام  . 2

Heart  (173۶-173۶ .است ) 
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 (. دختران  متیق  )همان  شد  پرداخت  فرانک  هزار  یس  کی  هر  یراب  د. هستن  جوان  دختران  گروه   یمتاه

 که   شد  گرفته  میتصم  بودند  کینزد  ما  فاسد  دوستان  یذائقه   به  شتریب  جوان  پسران  نیا  که  ییآنجا  زا

  رد   و   نبودند  مناسب  که  یپسران   پول   یتح  د. کنن  افتیدر   کمال  و  تمام  را  خود  یالزحمه حق  دالالن

 با  نفر  ۱۰  روز  ره  د. بو  دختران  یبررس  مانند  قاًیدق  پسران   یررسب  د. ش  پرداخته  دالالن  به  زین  شدندیم

 . دگرفتنی م  قرار  یبررس  وردم  د، بو  شده   لحاظ   دختران  مورد  در  که  یاط یاحت  از   شتریب  ی حت  ادیز  اط یاحت

  نسبت  هاآن  که  راچ  د. کنن  منع  انتخابات  از  ار  جمهور  سیرئ  که  داشتند  لیتما  ما  دوستان  مرحله  نیا  رد

 لیم  خاطر  هب  ن، دخترا  انتخاب  در  که  کردندیم  حس  هانآ  د. داشتن  یآگاه  او  منحرف  یقه یسل  و  ذائقه  به

 به   واقعاً  اگر  و  کند  کنترل  را  خودش  که  بود  داده   قول  وا  د. انشده   خطا  دچار  او  یشده   نینفر   و  فیکث

 انسان  لیتخ  و  ذهن  اگر که  راچ  ت. اس  گذاشته  سر پشت  را  یسخت  راندو  مطمئناً  بود  کرده   عمل  قولش

  نظر   هب  ت. اس   دشوار   یمعمول   و   سالم  حالت   به  آن  ازگرداندنب  د، کن  عادت  یدیپل   و  فاسد  یذائقه   ن یچن  به

  و  ییبایز   ریتحق   او  یراب  . دکنی م  سلب   او  از  را  قضاوت  درتق  ش، التیتخ   ارضاء  یبرا  او  ل یم  که  رسدیم

  اگر  و  کندی م  حکم  هم  را  مانه  د، خواهیم  را  آنچه  لیخ ت  ت. اس   لذت  نیهمترم  ، یدیپل  نهادن  ارج

  جلسه   انیپا   ر د  . میکنیم   ن یتوه  آن  قواعد   و  اصول   به   واقع   در  م یکن  مقاومت   حکم  ن یا   مقابل  در  م یبخواه

  س پ  د. ش  برگذار  زین  گرید  یجلسه   5  ر، نظ  مورد  تعداد  به  دنیرس  یبرا  و  بودند  شده   انتخاب  نفر  ۱۰۰  اول

  ی هاروش   به  شدند  مجبور  ما  دوستان  جهینت  رد  د. بودن  مانده   یباق  نفر  5۰  همچنان  یمتوال   یجلسه   سه  از

  تعداد   به  لهیوس  نیبد  و  بشکنند  را  هابت   نیا   ییبایز   طلسم  ینحو  به  تا  شوند  متوسل  بی غر  و  بیعج 

  ترفند   نی ا  یجه ینت  در  نفر  ۲5  د. بپوشانن  دخترانه  لباس  هاآن   به  که  افتادند  فکر  نیا  به  هانآ  د. برسن  الزم

  تا  شد  وجبم د، بودن تفاوتی ب آن به نسبت که یجنس به هاآن  یعالقه  مورد  جنس رییغت د. شدن حذف

 مانده   یباق  نفر  ۲5  یبرا  ماا  د. دادن  نفر  ۲5  حذف  به  یرأ  جهینت  در  و  کند  دایپ  کاهش  هاآن  یعالقه 

  به   مجبور  علت  نیهم  هب  د. کنن  انتخاب  هاآن   نیب   توانستندی نم   و  دندینرس  جهینت  هب  د، کردن  یهرکار

  . میکنی م نقل شما یبرا را مانده  یباق افراد یاسام ما نجایا رد د. شدن یکش قرعه
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  ن یشتریب  با   را  او  که  بود  (Poitou)  توی پو  از  یازاده بینج   پسر  تنها  وا  د. بو  ساله  13 (Zélamir)  ریزالم

  ک ی  همراه   به  خود  شاوندانیخو   از  یک ی  دنید  یبرا  را  وا  د. بودن  کرده   بزرگ  خود  امالک  در  اطیاحت

 د. گرفتن  را  کودک  و  رساندند  قتل  به  را  خدمتکار  ما   جاسوسان  که  بودند  فرستاده   هیپوات   به  خدمتکار

 ک ی  فرزند  وا  . دکری م  لیتحص  1الفلش  مدرسه  در  وا   د. بو  ریزالم  سال  و  سن  هم  (Cupidon)  دونیوپک

 د، بو  یرواده یپ  حال  در  شی های کالس  هم  با  که  یحال  در  کشنبهی روز  وا  د. بو  شهر  یحومه   در  زاده بینج 

 د. بو  ساله  ۱۲  (Narcisse)  سیارسن  د. بو  مدرسه  پسر  نی باتریز  وا  د. ش  ربوده   و  گرفت  قرار  بی تعق  حتت

 قامم  ن، بود  یاشراف  خاطر  به  پدرش  که  ییاج  د، بو  شده   ربوده   روآن  در  وا  د. بو  2مالت  هیشوال  کی  وا

  د. ش  ربوده   راه   نی ب  در  که  بود  شده   فرستاده   سیپار  در  3Louis-le-Grand  به  سر پ  ت. داش   یافتخار

  ک ی   در  آنجا  در  وا  . دآمیم   سیپار   از  و  بود  نی ترجذاب  نفر  8  نی ا  انیم  در  که  (Zéphire)  4فوروسز

  ی برا   را  ن یزم  و   آسمان  که   بود  ی عموم  افسر  ک ی  درش پ  . دخوانی م  درس   معروف  ی روز  شبانه  مدرسه

  را  رپس هفت و بود گرفته رشوه  مدرسه ریدم ت. نداش یتیموفق  چ یه ماا د، کر جابجا پسرش بازگرداندن

  دوک  بعداً  که  ییجا  تا  بود   کرده   خود  مجذوب  را  دوک   وا  د. شدن  رد  هاآن   از  نفر  6  که  بود  داده   لی تحو

 د. کن  پرداخت  را  آن  عاًیسر  بود  حاضر  و  کند  خود  آن  از  را  پسر  و  بپردازد  ونیل یم  کی  بود  کرده   شنهادیپ

 ی مخالفت   کار  نی ا  با  هیبق  البته  و  چشدی م   را  پسر  نی ا  ری دلپذ  طعم  نیا  که  باشد  یکس  نیاول   خواستی م  وا

  5سالدون   !شماست  انتظار  در  یهولناک  سرنوشت  چه  !حساس  و  فی لط  کودک  یا  د. نکردن

(Céladon پسر)  رفته  اشخاله  دنید  یبرا  که ییاج د، ش ربوده  لی ولونه در  وا  د. بو ی نانس در یقاض کی  

 
 . باشدی رنه دکارت م  یفرانسو   ری شه لسوف ی مدرسه ف نی آموز ادانش نی ترمعروف  . 1

شدند.    لی در مالت تشک  1۵30در سال    ی روم  کی کاتول  ی سای که به دستور کل  شوندی شناخته م  تالری هاسپ   هاه ی به عنوان شوال  نی همچن   . 2

  ون ی ب ی صل  ی در جهت نظم نظام  ک ی کاتول  یسا ی مقدس بود که بنا بر درخواست کل  نی سرزم  نی از زائر  ی و نگهدار  ی ها پرستارآن  یفه ی وظ

 شد.  لی تشک

 . کردی م لی در آن تحص 1754تا   1750مدارس فرانسه که خود ساد از سال  نی از معتبرتر یکی  . 3

 باد.  ی. خدا یونان ی  انی از خدا یکی  . 4

معروف    ی قهرمان وفادار و احساسات   ک ی (، که نامش به عنوان  1۶07-1۶07-27)  L'Astrée  یدر رمان عاشقانه شبان   یت ی شخص  . 5

 شد. 
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  خود   سال  و  سن  هم  جوان  دختر  کی   توسط  که  بود  ی کس  تنها  وا  د. بو  شده   ساله  چهارده   تازه   وا  د. بو

  مراقبت   دقت  با  او  زا  . تاخاند  دام  به  را  وا  ت، اوس  عاشق   نکهیا  به  تظاهر  با  کوچولو  یرزه ه  د. ش  فتهیفر

  دو   کالج   از  وا   د. بو  ساله  15    (Adonis)سیدونآ  د. بو  زیآمت ی موفق  نقشه  ن یا   ن یهم  یبرا  و  شدی نم

  افتن ی  یبرا  او  قاتیتحق  و  جو  و  جست  که  بود  کشور  یعال   وانید  سیرئ  فرزند  وا  د. ش  ربوده   1سیپلس

  پدرش  یخانه  در را وا د، بو یعصبان  پسر  دست از سال  دو  که کوروال جمهور  سیئر  د. بو هوده یب  پسرش

 د. بو   کرده   پسرفراهم  کردن  گمراه   یبرا  را  الزم  طالعاتا  و   ل یوسا   که   بود  ی کس  و  بود  کرده   مالقات

  که   کوروال    و  شدند  زده شگفت   اریبس  فاسد  یذهن  ن ی چن  در  یمنطق   ذوق  نیچن  از  او  خواه یآزاد   مراهانه

  در   هم  هنوز  هک  د، ده  نشان  هاآن   به   تا  کرد  استفاده   میتصم   نی ا  زا  د، کریم   افتخار  خود   به  شدت  به

 س ی رئ  ماا  د. کر  هیگر  به  شروع  و  شناخت  را  او  دید  را  کوروال  تا  سرپ  . دشبا  قهیسل  خوش  تواندی م   یمواقع

  نطق   حال  در   که  نیح  همان  رد  د. کن  ی باز  او  با  است  قرار  که  است  ی کس  او  که  داد  یدلدار   او  به  جمهور

  و ا   د. بو  ساله   2  14 (Hyacinthe) نتویاکیه   د. ز  پسرک باسن  به  را  خود  لت آ  د، بو  گذارر یتأث   ی دلدار  ن یا

 د. بودن  ربوده   شکار  نیح در  را  وا  د. بو  شده   بازنشسته  نی شامپا  در  ی کوچک  شهر  در  که  بود  یافسر  پسر

  ، ی ورسا  در  وا  د. بو  ساله  13   (Giton)تونیگ  ت. داش  دوست  را  آن  یگرید  زی چ  هر  از  شیب  او  که  یزیچ

 به   شیپ  ماه   شش  را  او  که  بود  سیورنا ین  از  یازاده ب ینج   پسر  وا  د. ش  ربوده   پادشاه   بزرگ  اصطبل  انیم  زا

  او   به  سقفا  د. ش  بوده ر  د، زی م  قدم  3کالود  سنت  ابانیخ  در  ییتنها  به  که  یحال  در  وا  . دنبود  آورده   آنجا

 توسط   که  بودند  یافراد  هانیا  . دچشی م  را  او  طعم  که  باشد  یکس  نیاول  شد  قرار  و  داشت  یادیز  یعالقه 

  ۱4۲  د. ش  ییهااستفاده   چه  هاآن   از  که  دید  می خواه  مناسب  مکان  و  زمان  در  و  شدند  ده یبرگز  ما  بزرگان

 ، هان یبرت ی ل  نی هم  یراب  د. کر  دایپ  یهای باز  اسباب  نی چن  شدی نم  گرید  یجا  چ یه  ماا  د، ماندن  یباق  نفر

  ا ت  ت. داش نگه سرگرم متیعز  زمان تا  را هاآن کار  ن یا  د. گذراندن دوک یقلعه در هاآن  با را بعد ماه  کی

 
 سوربون فرانسه.  یهااز دانشگاه  یکی  .1 

 یونان ی  یهااز االهه  یکی  .2 

 که اصطبل بزرگ پادشاه در آن قرار داشت.  یابان ی همان خ .3 
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  م ی صمت  د، شدن  ریس  هابچه  پسر  نیا  با  یباز  از  ما  یهان یبرتیل  که  یمانز  . دی رس  فرا  مقرر  زمان  نکهیا

  ق یطر  ن یا  از  و فروختند  ترک  ییا یدر دزد کی  به را  هاآن  نیهم  یرا ب د. شون خالص  هاآن  شر  از گرفتند

  کوچک   یهادسته   در  موناکو  یک ینزد   در  را  هاآن  رک ت  د. کردن  جبران  هم  را  خود  یهانه یهز   از  یبخش

  هر   بود  هاآن   انتظار  در  وحشتناک  ی سرنوشت شک  دون ب  . دکر  یبردگ   به  مجبور  را  هاآن   و   گرفت   لی تحو

  د. بو بخش لذت ما داستان رذل چهار یبرا سرنوشت نی ا چند

  جادیا  یمشکل  چ یه  شدندیم  رد  گروه   نیا  از  یسان ک   ت. اس  ده یرس  فرا  هافاعل   انتخاب  زمان  اکنون  اما

  کردند ی م  افتیدر  را  آمدشان  و  رفت  یهانه یهز  هانآ  د. بودن  یمنطق  و  بالغ  مردان  همه  که  چرا  کردندی نم

 نداشتند  یمشکل ارک د، بودن مردان نیا  دنبال به که  یی هادالل عالوه هب د. گشتنی م باز شانیهاخانه  به و

  نفر  پنجاه  حال  هر  رد  د. بو  مهم   اندازه   فقط  و  بود  نشده   نیی تع  یخاص  طیشرا  هاآن  انتخاب  یبرا  که  چرا

  و   نی جوانتر  از  تا   شته  د، داشتن  را  هاآلت   ن یبزرگتر  که  نفر  ۲۰  ن یب  زا  د. بودن  آمده   آنجا  به  هاآن   از

 را   هاآلت   نیبزرگتر  که  را   نفر  هشت  نی ا  از  مورد  ارچه  تنها  نجایا  ام  د. شدن  انتخاب  هاآن  نی باتریز

  یی خدا   مانند  واقعاً   که  رکوله  . مکنی م  بسنده   هاآن  بردن   نام  به  و  کرد  می خواه  ذکر  اتیجزئ  اب  د، داشتن

 رگزه  د. بو  متری سانت  33 طول  به  یآلت  یدارا  و  بود ساله  ۲6  د، بو  شده   ساخته  اندداده   او  به   را  نامش  که

  در  که  داشت  را  نی ا  ییتوانا   و  بود  نعوذ   حالت  در  شهیهم  باًیقر ت  ت. اس  نشده   ده ید   تعظم   ن یا   به  ی ابزار

  نوس ینتآ  ت. داش   یجذاب  یچهره   و  بود  نی ریش  اریبس  او  نیمچنه  د. کن  پر  لبه  تا  را  وانی ل  کی   ل، انزا  هشت

(Antinoüs)  ول ط  . بایکم  یبیرکت  ا. ر   باسن  نیزتر یانگ  شهوت  هم  و  داشت  را  ایدن  آلت  نیبهتر  هم 

  اسباب   (Brise-cul)  کول  سیرب  د. بو  جهان  یچهره   نیباتر ی ز  اشچهره   و  بود  متری سانت   3۰  حدود  تشآل

  ی دارا   نعوذ  هنگام  او  لتآ  د.کن  هار   مقعدش  شکافتن  بدون  را  یکس  بود  رممکنیغ  باًیتقر  که  داشت  ییباز

  را   او  ما  خواهانیآزاد  که بود  زیآمخشونت   و   آوردرد  مفعول  یبرا  چنان  یدگیخم   نی ا و  شدی م  یدگیخم

  داشت   متری سانت  ۲8  طول  به  باًیتقر   یآلت  (Bande ciel)  لیس  انده ب  . ددادنی م   قرار  توجه  مورد  اریبس

  ی تماس   نی وچکترک  د، باش  شده   ارضا  چندبار  روز  طول  در  نبود  همم  د. بو  کار  به  آماده   یط یشرا  هر  در  که

  هرمانانق  د. بودن  شده   برده   نام  موارد  با  ه انداز  هم  باًیتقر  گرید  نفر  هارچ  . دکری م  بلند  نی زم  از  را  آن
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  ی فرسودگ  و  هاآن  از  شدن  ریس  از  پس  و  کردند  سرگرم  را  خود  گرید  فاعل  4۲  با  هفته  دو  یبرا  ما  داستان

  د. فرستادن شانی هاخانه  به فراوان پاداش با را هان آ ن، استخوا حد تا

 انتخاب  نیترخشب  لذت  شک  بدون  نیا  و  بود  خدمتکار  چهار   انتخاب  بود  مانده  یباق  که  یانتخاب  تنها

 ت، دورس   ژه یو   به  و  او  گرید  دوست  هس  ت. داش  فاسد  یهاذائقه   که  نبود  یکس  تنها  جمهورسیئر  د. بو

  ی ها ز یچ  در   یشتریب  لذت  شدی م  باعث  که  بودند  فساد  و  فسق   یبرا  شده ن ینفر  ییدا یش   نی ا  دچار  یمگه

  ختالالتا  ت. اس   ساخته  را  آن  عتی طب  که  یاله  یهاز ی چ  تا  کنند  دایپ  فیکث  و  کننده منزجر   و  یمیقد

  شود ی م  موجب  و  گذاردی م  ریتأث  یعصب   ستمیس  یرو   بر  که  آوردی م  ارمغان  به  یتند  ینوع  خود  با  عتیطب

  هم   آن  یهای فی کث  و  نواقص  زا  د، بری م   لذت  عت یطب  بیعی ب   و  سالم   یهاز یچ  از   انسان  که  اندازه   همان  به

  اوج   در  ی شخص  یوقت  که  است  شده   ابتث  ن، ی ا  بر  الوه ع  د. باش  هم  شتریب  لذت  ن یا   یحت   دیا ش  د. ببر  لذت

 چیزهایی   از  بهتر  کجا  نینابراب  ت. اس  بخش  لذت  او  یبرا  که  است  یفیکث  و  وحشت  نیا  د، دار  قرار  شهوت

  هرچه   سپ  د، شوی م  روان  لذت  موجب   که  است  ید یپل  نیا   اگر  ناًیق ی  ؟های فی کث   نیا   افتن ی  یبرا  فاسد

 فاسد  اءیاش که است شخصم د. بو خواهد واالتر زین آن از ذتل د، باش ترق یعم  و شتریب یف یکث و یدیپل

  وجود   یشک   ن یکوچکتر   مورد  نیا   ر د  د. دارن  را   مفاسد  ن یا   انتقال  یی توانا   بیعی ب   و  کامل  اءیاش  از  بهتر

  ی هاز یچ  شکیب  ک، ر یز  یهاشهیندا  . دباشیم  العاده   خارق  که  است  یزشت   نیا   ت. اس  ساده   ییبایز  د. ندار

 ساده   راه   کی  از  فقط  ییبایز  . ددهنیم  ح یرجت  ص، نقیب  و  ساده   یهازیچ  هب   د، فسا  در  را  العاده   خارق

 ار یبس  آن  از  حاصل  ربتض  د. دار  همراه   به  خود  با  یشتریب  بیخرت  ، یپست   و  یزشت  ماا  د. بزن  ضربه  تواندیم

 ر، یپ   زن  کی   ی ادیز  افراد  اگر  کرد  تعجب  دیبا ن  ن، ینابراب  . دطلبی م   یشتریب  کی تحر   نی نابراب  ت. اس   تری قو

  ن یا  یمهه  . ددهنیم  ح ی ترج  بایز  جوان  دختر  کی  به  شانیهای خوشگذران   خاطر  به  را  بدبو  یحت   و  شتز

  ر ییغت  یبرا  یشتریب  اریاخت   ما  و  دارد  یبستگ  هاآن  واکنش  ینحوه   و  ما  یهانداما  ا، م  ساختار  به  هاز یچ

  غالب   یقه یسل   میگفت  که   مانگونهه  ت، صور  هر  رد   . میندار  بدنمان  شکل  رییتغ  به  نسبت   مانیهاذائقه 

  متفق   خود  خدمتگزاران  انتخاب  در  هان آ  د. بو  نیچن  ز ین  او  دوست  سه   قهیسل  شیکماب  و  جمهور   سیرئ

  ر ی تصو  هب  ما  که  ییهایدی پل  و  هایکجرو  و  ختالالتا  د، ید  میخواه   که  همانطور  که  ینتخابا  د. بودن  القول
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  ی موجود  چهار  افتنی  یبرا   را  سیپار  تا  دادند  دستور  هانآ  . ددهیم  جلوه   فرشته  کی  چونان  را  میاده یکش

 هاآن  یهاچهره   و  ریتصاو  هم  رچقدره  د. کنن  جو  و  ستج  د، بودن  مناسب  کار  نیا  انجام  یبرا  که

  اوج   ی برا  هاآن   شرح  واقع  ر د  م. کن  شرح  را  هاآن   تا  داد   خواهد   اجازه   من  به  واننده خ  ، دباش  مشمئزکننده 

   ت. اس  یضرور ما داستان

  یرو  بر  ی تازگ  به  که  بود   معروف   راهزن  کی   خدمتکار  وا   ت. داش  نام  (Marie)  ی مار  اول  خدمتکار

  ساله   58  وا   د. بو  شده   یگذارداغ   و  بود   شالق  یجا  از  پر  او  دنب  د. بو  شده   اعدام  کنخرداستخوان   چرخ

  بزرگ  هانشد ت. داش  یروحی ب چشمان  و  بود کج  اشی نیب د. بو مانده  یباق شی هامو  از  یکم  مقدار و بود

 ده یژول   و  قدبلند  وا  د. بودن  زرد  گوگرد  مانند  شیهادندان  اما  بود  کرده   حفظ  را  دندانش  3۲  یهمه   و  بود

  بدبخت   نده یآ  در  نکهیا  ترس   از  را  همه  خودش  یگفته  به  که   یفرزند  هارده چ  ت. داش  فرزند  ۱4  و  بود

  ی وم د   د. بو  کرده   چرک  سنش با  طرف  کی  و  زدیم  موج  ایدر  امواج   مثل  کمشش  د. بو  کرده   فهخ  د، نشون

  یول   زدی م  نگل  م. چش  ک ی   یدارا  و  وزدارق  د، ق  وتاه ک  د. بو  سالش  6۰  ت. داش  نام  (Louison)  سونیلوئ

  ی ف یکث  کار  هر  و  بود  شرور  طانیش  مانند  وا  د. بو  خوب  سنش  به  نسبت  زین  پوستش  و  بود  مناسب  باسنش

  ک ی   غرمانندال  د، بلن  دق  د. بو  ساله    62    (Thérèse)رزت  . ددای م  انجام  لیم  با  شدی م  خواسته   او   از  که

  ن ی ا  با  و  آمدی م  رون یب  تعفن  یبو  دهانش  زا  د. بو  کج   ی کم  او  یازوب  ن. دندا  بدون  و  چلک  ن، استخوا   تکه

  د یتوانستیم  که  بود  شل  و  افتاده   چنان  و  بود  زخم  از  پر  اسنشب  د. کن  هوشی ب  را  انسان  توانستیم  بو

  ی بو شهیهم و بود هاآتشفشان یدهانه  یاندازه  به قعدشم وراخس . دیچانیبپ چوب کی  دور را پوستش

  درست   که  دیرسی م  نظر  به  و  بود  نکرده   پاک  را  خود  چگاه یه  خودش  یگفته  بر  ناب  . ددای م  مدفوع

  او اژنو . دین یبب مقعدش  دور دیتوانستی م را اشیکودک  دوران یهامدفوع  از یکم شما که چرا دیگویم

  انچون ف  د. بشو  شما  کردن  غش  موجب  توانستیم  که  بود  فیکث  یقدر  هب  د. بو   وحشت  و  کثافت  مخزن
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(Fanchon)  ماغش د  د. بو  ساله  69  وا  . 1بود  شده   اعدام  نینماد  صورت  به  به  بار  6  وا  د. بو  نفر  نیچهارم  نام 

 . ددای م  تعفن  یبو  هانشد  ن. دها   در  دندان  دو  تنها  و   کوتاه   یشانیپ  با  چاق  و  قد  وتاه ک  د. بو  کوچک   و  پهن

  اژنش و  د. بو  زانیآو  مقعدش  از  رشیواسب  ه، بست  مشت  کی  یاندازه   هب  د. بو  یپوست   عفونت  زا  پر  مرشک

  در   را  سال  از  ماه   9  وا  د. بو   سوخته  کامالً  هم  شیهاران   از   یک ی  . دیبلعی م  کی تار   طلسم  ینوع   ییگو   را

  رقم عال  قعدشم  . دکریم   استفراغ  جا  همه  دامم  د، بو   فیضع   اشمعده   که  ییآنجا  از   و  گذراندی م  یمست

  آن   از  ادب  د، بفهم  خودش  نکهی ا  بدون  شهیهم  که  بود   بزرگ  یقدر  به  یعیطب  صورت  هب  ر، یبواس   داشتن

  یهمه   رد  ، یبازهوس   خلوتگاه   ن یا   در  د یاب  د، خو  ی خانگ  فیوظا  بر  عالوه   زن  چهار  نی ا  . دشی م  خارج

  . دکنن یدگیسر د، شی م خواسته هاآن از که یافاسدانه  یهاازین  به کنند شرکت های اشیع

  الزم   مقدمات  یتمام  که   رفتند  دورست  قصر  به  هان آ  ن، تابستا  شروع  و  مقدمات  نی ا  تمام  لیتکم  با

  مبلمان  از یبزرگ نبارا د. بو  شده  ده ید  تدارک ماهه چهار بخش لذت و پرشور مجلش نیا  یبرگذار یبرا

 فرستاده   نجاآ  به  ارگرانک   د. ش  داده   سفارش  آنجا  یراب  ع، نو   همه  از  یالکل  مشروبات  و  ذوقهآ  ه، نیآ  و

  زمان   اکنون  ماا  د. کر  ییرا یپذ   یآماده   را  قصر  یمامت  د، بو  رفته  آنجا  به   هیبق  از  زودتر  که  دورست  و  شدند

  یهایقربان  زبانیم  نده ی آ  چهارماه   در  است  قرار  که  مشهور  قصر  نی ا  از  یشرح  که  است  ده یرس  فرا  آن

  یی و گ  ت. داش  قرار  خلوت  و  افتاده   دور  ینمکا  در  تمام  دقت  با  قصر  نیا  م. کن  ارائه  شما  یبرا  باشد  یاریبس

 جادیا   باعث  که  ییهایژگ یو   همان  ییوگ  د. هستن  ی خواه   یآزاد  قدرتمند  یهابزار ا  ا، انزو  و  سکوت  که

  تالش   با  را  مکان  نیا  ام  . د بخشی م  شهوت  به  یشتری ب  تی جذاب  ریاگزن  د، شویم  حواس  در  یمذهب   وحشت

  قصر   نیا   به  دنیرس  یراب  د. کر  میخواه   لیتبد   باتریز  نی همچن  و  ترخلوت   یمکان  هب  د، خو  دوست  چهار

  ک یبار  و  تنگ  یقدر  به  که   دیدیرسیم  یاجاده   به  نی را  از  عبور  از  سپ  . دیدی رسیم  بازل  به  دیبا  ابتدا

 
1   .Execution by effigy-ساختندی از او م  یااز عدالت فرار کرده بود، مجسمه   تکاری که جنا  ی در قرن هجدهم در فرانسه در موارد  

را به آتش   یچوب  یهابکاهند. معموالً مجسمه  یعموم تی از عصبان  یگونه کم نی تا بلکه ا کشاندندیبه آتش م نی و او را به صورت نماد

 بود.  دهی آن چسب  ی متهم، رو یشده  ینقاش یهره که چ ی در حال دندی کشیم
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 با   که  دیشوی م  جنگل  کی  وارد  آن  از  بعد  یمک  . دیکن  هار   را  خود  یهاکالسکه  دیهست  مجبور  که  بود

   . دیرسیم قصر هب د، یکن  گذر آن از بود ممکن ریغ  راهنما بدون که خم و چ یپرپ  یجاده  کی  از گذشتن

  .دباشی م  دورست  آن  از  هم  دهکده   لک  ر، قص  از  ر ی غ  به  که  دارد  قرار  مخروبه  یدهکده   کی  در  او  قصر

 با   دورست   یوست د  د، هستن  یقاچاقچ   ای  دزد  یهمگ  باًی تقر  کوچک  دهکده   ن یا   ساکنان  که  یی آنجا  زا

  نوامبر   ۱  خ یتار   از  بعد  کس  چ یه  ندهند  اجازه   که  بود  نیا  داد  هاآن   به  که  یدستور  نیاول   و  بود  آسان  هاآن

  ی تمام  وا  د. شون  جمع  هم   کنار  انجمن  یاعضا  کل  بود  قرار  که  بود  یخ یتار  نیا   د. شو  کینزد  قلعه  به

 نگیلیس  به  دنیسر  د، ش   ده یکش  حصار  محوطه  دور  که  یمانز  د.کر  مسلح   را   خود  وفادار  خدمتکاران

 د یبا  مهه  د، بو  دشوار  بس  یراه  که  دروست  یقلعه  به  دنیرس  یراب د. بو  محال  باًی تقر  دورست(  قصر  )نام

 از  نفر  6  که  یطور  به  داشت  قرار  یبلند  یهاپرتگاه   ریمس  کنار  رد  . دکردنیم   یط  را  ریمس  کل  اده یپ

  ساعت   5  حدود  او  یقلعه  به  دنیرس  یراب  د. شدن  کشته   آنجا  در  خدمتکاران  از  نفر  ۲  و  آذوقه  حامالن

  در  دورست صرق د. کنن  آمد و رفت آنجا به توانستندی م پرندگان قطف ، یتیامن ریتداب با و بود الزم زمان

 آن   از  آمدن  نییپا  ما ا  د. بو   سخت  العاده فوق  آن   به  رفتن   لیدل  نیهم  به  و  داشت  قرار  کوه   کی  یباال  واقع

  ورست د  د. شو  خارج  آن  از   توانستی نم  یسک  ک، کم   و  ییراهنما  بدون  و  بود  دشوار  اندازه   همان  به  زین

 راه   تنها  ت. داش  قرار  هزارپا  ارتفاع  به  یپرتگاه  او  یقلعه   دور  تا  ورد  د. دا  انجام  هم  یگرید  مهم  کار  کی

  ن ی بد  و  کرد رانیو  افراد یهمه  دنیرس  از بعد را آن دورست که  بود یچوب پل ک ی  و، ا یقلعه  به  دنیرس

 گذشتن از سپ د. بو العاده فوق  قلعه نی ا  یتیامن ریداب ت ت. رف نیب از قلعه با یارتباط  یهاراه  تمام لهیوس

  از  پر قیعم اریبس خندق کی ن، آ پس در که دیشدی م مواجه یمتر 9 وارید کی با شما موانع یهمه از

 ها اقامتگاه   آن  اطراف  که  دیرسی م   قلعه  داخل  اطیح  به  شما  موانع  نی ا  از  شدن  رد   از  سپ  ت. داش  وجود  آب

  حساب  به  ی مناسب  نمکا  و  اندشده   بلمانم  ر، یاخ   راتیی تغ  از  پس  هااقامتگاه   ن یا  د. انشده   ساخته

  که   است  شخصم  د. بو  شده  لیتبد  مجلل  کامالً  میعظ  و بزرگ  راهرو  ک ی  به  قلعه  اول  یبقهط  . دآمدنیم

 اب  . میندار   یکار  آن  یقبل  شکل  به  ما  و  داده   رخ  راتییتغ  از  پس  که  است  یرح ش  ر، قص   نیا   از  ما  شرح

  بود   شکل  یستون   یهاگنجه  از  پر  هک  دیشدی م  بایز  اریبس  یخور   ناهار  سالن  ک ی   وارد  شما  راهرو  از  گذر
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  شخدمت یپ  به  ازین  بدون  و  عیرس  م، گر  غذا  دادیم  جازه ا  ، هاآشپزخانه   با  میمستق  ارتباط  یبرقرار  با  که

 شده   آراسته  های صندل  نی بهتر  و  یراحت  یهابل م  ز، گا  جاقا  ش، فر  با  یخور  ناهار  سالن  نی ا  د. شو  سرو

  ن، سال  نیا   از  عدب  د. بو  بای ز  اریبس  مبلمان  با  و  گرم  اریبس  که  شدی م  وصل   ییرای پذ  سالن  به  سالن  نی ا  د. بو

 مقر   سالن  نی ا  د. بو  شده   گرفته  نظر  در   انیراو   یهات یروا   یراب  ن، سال  آن  که  داشت  قرار  یمجلس  النس

  1ن ینششاه   هارچ  ق، اتا  یمنحن  قسمت  رد  د. بو  ره یدا   مین  کی   شکل  به  سالن  نیا  د. بو  یهرزگ  و  فساد

 به  تخت  کی  د. بو  شده   آراسته  بایز   یراحت  مبل  کی   با  کدام  هر  و  بزرگ  یهانهیآ  با  که  داشت  وجود

  ی روبرو  ختت  د. بو  شده   گرفته  نظر  در  گو  داستان  یبرا  که  داشت  قرار  آنجا  هم  متر  کی   حدود  ارتفاع

  ک ی  مانند  یاور  . ددادنیم   گوش  یراو  به  و  نشستندیم  هان ینششاه   نیا  در  نوندگانش  د. بو  های نینششاه 

  . ددادنیم گوش  او سخنان به هان ینش شاه  در شنوندگان و داشت قرار صحنه یور گریباز

  جان یه  نی تسک  و  داستان  به  دادن  گوش  یبرا  افراد  که  داشت  وجود  یپهن   یهاله پ  ت، تخ   یپا  در

  شت پ  د. بو  شده   پوشانده   اه یس  مخمل  با  هاپله   نیا  از   کدام  ره  . دنشستنیم  آن  یرو  هاداستان   از  یناش

  شده   گرفته  نظر  در  نیا   یبرا  هااتاق   نیا  . دشیم  باز   رختکن  اتاق  به  که  بود  ی کوچک  رد  ن، ینش  شاه   هر

  و  استفاده  یبرا که را یشخص  هر نبرد لذت عموم انیم در خواستیم هان یبرت یل از یکس اگر که بودند

 فساد   و  فسق  یبرا  ازین  مورد  لیوسا   انواع  با  هااتاق   نی ا  د. ببر  اتاق  به  خودش  با  داشت  نظر  در  بردن  لذت

  ی برا   ستون  دو  نیا  ت. داش  تفاعار  سقف  تا  که  داشت  وجود  ستون  کی  ت، تخ   طرف   دو  رد  د. بودن  شده   پر

 یبرا  الزم  ابزار  مامت  د. داشتن   اصالح  به  ازین  گرید  موارد  ای  تخلفات  یبرخ  لیدل  به  که  بود  یافراد  مهار

  د، افرا  تی تبع  از  نانیاطم  یبرا  زیانگرت یح  یمنظره   نی ا  جودو  د. بو  زانیآو  هاستون   از  اصالحات  نیا

  . دریگی م سرچشمه آن از گرشکنجه  روح تمام باًیقر ت که است یز یچ ت، یتبع و طاعتا ت. داش رورتض

 آن   از  ییصدا  چ یه  و  بودند  دور  اریسب  یاصل  یبنا  از  که  شدندیم  یمنته  یاگنجه  به  هااتاقک  از  کدام  ره

 
  ن ی ( است. اوار ی )مانند د  ی دهانه قوس  کی   ای اتاق    ک ی از    ی بخش کوچک  نی نششاه   ،ییاروپا  ی در معمار  Alcove  یسی به انگل  نی نششاه   . 1

با    یگنبد  می تو رفته با سقف ن   یفضا   کی ها محصور شده است.  ها و نرده ستون   ها،وار ی مانند د  یتوسط عناصر عمود   ی بخش تا حد 

 )مترجم فارسی( .خوانندیم زی ن  منی آن را نش یمعن  نی در ا ه طاقچه گود، ک  کی مانند  ییفضا
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  از   یبرخ   ای  رو  در  رو  نبرد  ی برا  و  بود  کیتار   و  گرم  اریبس  روز  طول  رد  هااین خلوتگاه . دکری نم  عبور 

  رفتن   یراب  د. بو  شده   گرفته  نظر  در  شد  خواهد  داده   ح یوضت  مناسب  زمان  در  که  گرید   یمخف  یهالذت

  کی   به  کوچک  یایسیکل  کی   از  گذشتن  از  پس  و   میکردی م  گذر  راهرو  از  د یبا  قصر  گرید  قسمت  به

 تخت   کدام  هر  رد  ت. داش  قرار  بزرگ  اریبس  مجلل  اتاق   چهار  آنجا  در  که  میدیرسی م  بای ز  اریبس   یسرسرا

  ار یبس  و  گرم  اریبس  خواب  اتاق چهار  نیا   ت. داش  قرار  رنگ  سه  در  شده  نییتز  و متیق  گران  یهاخواب 

 انجام  قرارداد طبق دیبا  همسرانشان که ییآنجا زا  د. بو شده  گرفته نظر در ما  دوست چهار یراب ت، راح

   د. نش داده  هاآن  به یاتاق چ یه نی نابراب د، گرفتنیم قرار استفاده  مورد شترکاًم ه، شد

  از  ولا   ف، طر  ک ی  رد  د. بو  متفاوت   آن   دمانیچ  ماا  د، بو  اتاق   تعداد  نیهم   شامل  ش یب  و  کم  دوم  طبقه

  و   داشت  قرار  کوچک  تخت  ک ی  کدام  هر  داخل  که  داشت  وجود  نی نش  یشاه  8  با  بزرگ  اتاق  کی   همه

  قرار   هک  داشت  قرار  رزنیپ   دو  یبرا  گرید   اتاق  دو  جا  آن  کنار  رد  د. بو  جوان  دختران   اقامت  محل  هان یا

 شده   گرفته  نظر  در  انی راو  از  نفر  دو  یبرا   هم  اتاق  ود  ش، بخ   دو  نیا   از  االترب  د. کنن  مراقبت  هاآن   از  بود

  گاه یجا  نجایا  که  داشت  وجود   مشابه  نینش  یشاه  8  با  گرید  اتاق  کی  ه، طبق  نیا   گرید  سمت  رد  د. بو

 ی هاتاقا  ز، ین  آن  از  باالتر  و  داشت  ارقر  هاآن  مراقبان  یبرا  اتاق  ود  ق، اتا  آن  مقابل  در  و  بود  کوچک  پسران

  فاعالن   گاه یجا  که  داشت  وجود  طبقه  نی ا  در  هم  ترمناسب   و  بهتر  اتاق  شته  ت. داش   قرار  گرید  یراو   دو

  ی دارا   که  داشت  قرار  ییهاآشپزخانه   همکف  طبقه  رد  د. بخوابن  کم  یلیخ  بود  قرار  فاعالن  چند  هر  بود

 هانآ  ت. داش   وجود  مشهور  زن  آشپز  سه  هاآن  انیم  در   که  بود  کار  ن یا   مسئول  نفر  6  یبرا  بخش  شش

 ی برا   جوان  دختر  سه  هاآن  کنار  رد  ت. اس  یبهتر  می تصم  نظرم  به  تیموقع  نیا  در  که  بودند  زن  یهمگ

  د. شون  حاضر  های مهمان  در  نبود  رارق  ز، آشپ  نفر  شش  نی ا  از  کدام  چ یه  لبته ا  ت. داش   وجود   کردن  کمک

 و  کردن  یطوالن  یبرا  راه   نی ترمطمئن  اما  باشد  خواهانیآزاد  اصول  و  نی قوان  مخالف  نظر  به  نی ا  دیاش

  هادام  از  بود  رارق  ن، ز  خدمتکار  سه  نیا   از  یکی  ت. اس   آن  بر  تیمحدود  لیتحم  یبرا  الشت  ل، ایام  شیافزا

  خدمتکار   شش  نی ا  و  رزنی پ  چهار  از  ریغ  به  که  راچ  د. کن  راقبتم  د، شدنیم  آورده   آنجا  به  که  یوانات یح  و

 یهمه  و یبدنام انزجارو و   استبداد و ذالتر ت. نداش حضور آنجا در خدمات یبرا یگرید کس چ یه ن، ز
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 داستان   یادامه   یبرا   آن  شرح  که  شود  بنا  آنجا  در  یگر ید  مکان  که  بود   شده   موجب  هااق یاشت   و  شور  ن یا

  ت. اس  یضرور ما

  ی سنگ  توانیم  د، خوری م  چشم  به  راهرو  از  که  یح یمس  محراب  به  یمنته  یهاپله   ریز  در

  پلکان   کی  گ، سن   نیا  رفتن  کنار  اب  . دکریم  حرکت  یکیمکان  صورت  به  که  کرد  مشاهده   را  سازسرنوشت 

  ن ی آهن در  سه به  را شما  که داشت پله  صدی س دودح . دشی م ان ینما دارد بیش   و ک یبار  اریبس یچ یمارپ

  و   نیترظالمانه   که  داشت  قرار  ترسناک  چال  اه یس   کی   ر، د  سه  نیا   شتپ  . درسانی م  محکم  اریبس

 رذل  کی  یبرا  !بود  فرما  حکم  آنجا   یآرامش  و  صلح  هچ  د. بو  آورادی  ما  یبرا  را  یبشر  اعمال  نیترانه یوحش

 در  یترس  چ یه  که  بود  یمکان   نیا  ت. اس  وصف  قابل  ریغ  یقلب  وتق  ش، یخو  یقربان   با   همراه   آنجا  به  رفتن

  حال  به یوا بار هزار !یاو د. داشتن راه  آن  به پرندگان تنها ن، یزم اعماق و جنگل دل رد ت. نداش راه  آن

 تنها  و  گناه  شیسرگرم  که  یذلر  ت. اس  افتاده   خدایب  و  قانونی ب  رذل  کی  دست  به  که  یبدبخت  موجود

  ی ول   بدم  لو  شما   ی برا  را  نداستا  خواهم ی من  . دباشی م  ش یخو  یظالمانه   یهاهوس   ارضاء  اشدغدغه 

  از   پس   تی نها  ر د  د. ش  ارضاء  یمتوال   بار   هس  د، ش  آگاه   مکان  ن یا   از  دوک  که  ی زمان  کنم  اشاره   نقدر یهم

  مانده  یباق  یخدمه  و  همسرانشان  و  جمهور  سیئر  ف، سقا  ک، ود  د، بو  شده   آماده   مقدمات  یتمام  نکهیا

  ت ی نها  رد  (. بودند  رفته  آنجا  به  قبالً  میگفت   که  ورمانطه  ه، یبق   با  مراه ه  ش، همسر  و  )دورست  د. افتادن  راه   به

   . ددنیرس آنجا به اکتبر ۲9

  ما ا  د. کر  رانیو  را  نآ  ل، پ  از  همه   عبور  محض  هب  د، بو  کرده   حرکت  هاآن  با  مالقات  ی برا  که  دورست 

  و   نبود   خروج  به   یازین  که  ییآنجا  ز ا  د، کر  ی بررس  را   اطرافش  طیمح   دوک  یقت و  د. نبو  ماجرا   یهمه   ن یا

 هاآن   قیطر  از  که  را  ییهادر  یهمه  که  گرفت  میصمت   ت، داش  وجود  قصر  درون  ازین  مورد  لیوسا   یهمه

  کم   آن  احتمال  )که  یخارج  نفوذ  از  یریجلوگ  یبرا  کار  نی ا  د. کن  یکش   واری د  را  کرد  نفوذ  داخل  به  شدیم

 ها ن آ  د. بو  یضرور  کامالً  بود(  شتریب  آن  احتمال   )که  قصر   داخل  افراد   فرار   از  یریجلوگ  نی همچن  و   بود(

  اول  تا  مانده   یباق  روز  دو  رد  د. ش  ینظام  دژ  کی  مانند   آنجا  و  کردند  محصور  قلعه  آن  در  کامالً  را  خود
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  سرحال   یهمگ  کردندمی  شروع  را  خود  طرح  که  یزمان  تا  شد  داده   استراحت  افراد  یهمه  هب  ر، نوامب

  به   را  آن  شد لیتکم  نیقوان   نکهیا  محض  به  و  کردندی م  کار  نیقوان  نیتدو   یرو   ما  نیبرتیل  هارچ  د. باشن

  م یکن  نقل  محترم  یخواننده   یبرا  را  نیقوان   نیا  که  است  الزم  ارک  یادامه   از  بلق  د. کردن  اعالم  افراد  ریسا

  د. دارن تیاهم العاده فوق ما داستان یبرا که چرا
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 قوانین 

 اندنکرده   ی کار  شب  طول  در  که  ی فاعالن  از   نفر  هار چ  د. شون  دار یب  صبح   ۱۰  ساعت   روز  هر  دیبا  همه

  به   دیبا   آن  از  سپ  . داوری ب  زین  را   هابچه  پسر   از  یکی  خود  با  همراه   هرکدام  و  بروند   اربابان  دارید   به  دیبا

  ی برا  فقط  وچکک  سرانپ   ر، کا  یابتدا   در  ماا  د. کنن  عمل   اربابان  یخواسته   و  لی م  طبق  و  بروند  یبعد   اتاق

 گرفته  دسامبر  ماه   در  فقط  کوچک  دختران  یاکرگب   ه، نامن یی آ   و  نی قوان  بقط  د. بو   خواهند  آنجا  در  شینما

 که   دادیم  اجازه   کار  نیا  د. ش  خواهد  گرفته  هیژانو  ماه   در  هاآن  یباکرگ  زین  کوچک  پسران  یراب  . دشویم

 آن   یشعله   دامم  ف، توق بدون  آن  از  پس  و  بزند  جوانه کوچک  یشعله  کی  مانند  هاآن   درون  در  شهوت

  ی روان   یوانگید  ینوع  به  زیناگر  تی وضع  نی ا  . دشونیم  ترختهیبرانگ  هاهوس   نگونهیا  د. شو  شتریب  و  شتریب

  بلکه   تا  باشندی م   یاختهیگس  افسار  ی روان  حالت  ن یچن  دنبال  به   ما  دوستان  مشخصاً  که  شود ی م  ختم

  د. کنن تجربه را  هالذت  نی شتریب بتوانند

  و   ی )مار  رزنی پ  دو   کمک  با  صبحانه  آنجا  رد  . درون ی م  جوان  دختران  اتاق   به   ربابانا  ه، ازدی  ساعت  در

  مواد   ریسا   و  ییا یاسپان  شراب   به   آغشته  تست   نان  ای  داغ  شکالت  شامل  که  شودی م  سرو  (سونیلوئ

 صبحانه  وچکک پسران اتاق در گرید رزنیپ ود د. باشن  برهنه دیبا هنگام نیا  در ختراند ت. اس  یت یتقو 

  اعمال   دختران  با  آن  از  بعد  ای  قبل  واقع  در  ای  صبحانه  وعده   در  بخواهند  اربابان  گرا  . دکننی م  سرو  را

  شده   توافق  لبتها  . دشونیم  مجازات  وگرنه  کنند  هاآن   می تسل  را  خود  دیبا  ختراند  د، دهن  انجام  ستیناشا

  بکند   یکار  خواست  یکس  اگر  و  نشود  جامان  هاآن  با  یاانه یمخف  عمل  چ یه  روز  از  ساعت  نیا  در  که  بود

  د. باش صبحانه خوردن نگامه ن، یحاضر  ریسا و  اربابان ریسا  مقابل در دیبا

  که  یزمان  تا  و  بزنند  زانو  او  مقابل  در  دیبا  کنندیم  مالقات  ای  نندیبی م  را  یارباب   که  بار  هر  دختران  نیا

  ن ی ا   مشمول  رزنانیپ  و  زنان  و  دختران  قطف  د. بمانن  یباق  حالت  نیا   در  دیاب  د، نشو  داده   اجازه   هاآن  به

  د.کنن  صدا  ارباب  را  ما  یهان ی برتیل  که  هستند  موظف  مهه  د. هستن  معاف  آن  از  هیبق  و  هستند  نیقوان
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  شده   )توافق  داشت  عهده   بر  ماه   آن  در  را  هاآن   تی مسئول   که  یربابا  ن، دخترا  خواب  اتاق  ترک  از  بلق

  ورست د  د. بو  نیچن   بیترت   به  هاوبت ن  د. باش  داشته  نظارت  دختران  بر  اربابان  از  ی کی  ماه   هر  که  بود

  ن، دخترا  اتاق  ترک  از  قبل  ستیبای م  (هیفور  در  دوک   و  هیژانو  جمهور  سی ئر  ر، اکتب  سقفا  ر، دسامب

 ه ب  . ریخ  ای  اندخواسته   هاآن  که  هستند  یتیوضع  همان  در  ندیبب  تا  کند  یبرس  یک ی  یکی  را  هاآن   یمهه

  ه اجاز  بدون   توالت  به  فتنر  د. باشن  یحالت   چه  در  د یبا   دختران  که  شدیم  اعالم  صبح   روز  هر  رزنانیپ

 (. بود  شده   ساخته   منظور   نی هم  به   میکرد   اشاره   آن   به  ترقبل   یکم   که  یکوچک  یسای)کل  د. بو  ممنوع 

  در   دختران  از   کدام  ره  . ددار  ی موجه  ل یدل   البته   که  شدی م   رد  یی دستشو   به   رفتن   درخواست   عموالًم

 را  هاظرف   نی ا  صبحانه  صرف   از   بعد  الفاصلهب  ه، ما  هر   در  مسئول   ربابا   . داشت  لگن  ظرف   کی   خود   کنار

 خواهیم   اشاره   ها  آن  نقش  به   آینده   در  د. بو  هاآن  انتظار  در  یبدن  هینبت  ، تخلف  صورت   در  و  کردی م  یبررس

 .کرد

  ی تخلف  یکس  اگر  و  دهند  انجام  یمشابه  یهایبازرس   تا  روندیم  هاپسربچه  اتاق  به  اربابان  نیا   از  پس

  ]چون   کنند  ی بررس  اندنتوانسته  صبح   اربابان  که  یاپسربچه   هارچ  . 1شودیم  محکوم  اعدام  به  باشد  کرده 

  ببرد[   خود  همراه   را  هاپسربچه   از   یک ی  صبح   روز  هر  فاعالن  از  کدام  هر  شد  قرار  مید ید  که  همانطور 

  ی حال   در  آورند  در  را  خود  یهالباس   دیبا  نفر  چهار  ن ی ا  . دشونی م  واقع  یبررس  مورد   تختخواب  در  و  اکنون

 روز  آن  یط  در  که  نفر  چهار  نی ا  با  است  ممکن  ربابانا  د. بمانن  دستورات  منتظر  دیبا  گرید  نفر  چهار  که

  موقع   نی ا  و  باشد  عموم  در  دیاب  ه، ن  ای  بکنند  یکار  چه  ماا  د. کنن  یخوشگذران   اندنکرده   بررسی  را  هاآن

  (هاجوان   چه  و  هار یپ  )چه  که  یدختران   و  پسران  ن آ  ک، ی  ساعت  رد  د. بکنن  کار  تک  به  تک  دینبا  روز

  بروند   یی سا یکل  به  ستیبای م   کردن(  مدفوع  یبرا  فقط  )البته   بودند  هگرفت  را  یی دستشو   به  رفتن   اجازه 

 اجازه   کسب  که  نماند  اگفتهن  ت. اس  شده   ماده آ  ت، لذ   کسب  یبرا  یاماهرانه  طرز   به  زیچ  همه  آن  در  که

  چهار   آنجا  رد  . دشیم  داده   فراوان   اطیاحت   با  هم  آن  و  افراد  سوم  کی   به  تنها  ییدستشو  به  رفتن  یبرا

 
)همانطور که در مورد دختران اشاره کرده است(،    یبدن   هی تنب   یبه جا   نجا ی اشتباه کرده است. او در ا  نجای ساد در ا  رسدی به نظر م  .  1

 . شوندی به مرگ مجازات نم یتخلفات  نی چن  ل ی که نه پسران و نه دختران به دل یاعدام نوشته است در صورت 

avayebuf.com77

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


  صالح   که  طور  هر  را  هاآن  و  مانندیم  هاآن   منتظر  رترید  نه  و  دو  ساعت  تا  که   افتی  هندخوا  را  ارباب

  دو   یرو  بر  دختران  و  سرانپ  ه، س  تا  دو  ساعت  زا  . درنیگیم  کار  به  خواهندیم  که  یلذت  یبرا  دانندیم

  ه س  د. دار  قرار  پسران  اتاق   در  یگرید   و  دختران  اتاق  در  هاز یم  از  یکی  د. بخورن   غذا  دیاب  ا، مجز  زیم

 و  رزنیپ  چهار  و  دختربچه  8  شامل  زیم  نی اول  که  کنند  آماده   را  زیم  دو  نیا   دیبا  آشپزخانه  خدمتکار

  ییرای پذ  اتاق  به  ربابانا  ر، ناها  طول   رد  . دباشی م  یراو   4  و  پسربچه  8  ن، اربابا  همسران   شامل   ز یم  نیدوم

  د یبا  فاعل  شته  ت، ساع نی ا از  قبل  یندکا  . دکننیم  گفتگو  گریکدی  با  بعدازظهر  3 ساعت  تا و  روندیم

  سرو   اربابان  ناهار  3  ساعت  رد  د. شون  حاضر  اربابان  نزد  در  ممکن  یهالباس   نی ترجذاب   و  نیبهتر  در

  د ی با ناهار نی ا د. باشن داشته حضور  اربابان کنارا در توانندی م که هستند یکسان تنها فاعل  8 و  شودیم

  سرو   اندده یپوش  جادوگر  لباس  که  رزن یپ  چهار  کمک  با  و  هستند  برهنه   کامالً  که   همسرانشان  توسط 

 همسران   یبرهنه  بدن  دارند  دوست  که  آنجا  تا  است  ممکن  فاعل  شته  ا، غذ   خوردن  طول  رد  د. شو

  ممکن   یحت   اعالنف  د. کنن  دفاع  خود  از  ای  رندیبگ  را  هاآن   یجلو  ندارند  حق  زنان  و  بزنند  دست  را  اربابان

  د. کنن استفاده   سوء توانندیم دانندی م صالح که طور هر هالصخ د. بزنن کتک را همسران است

  توانند یم  (شوندیم  خارج   آنجا  از  فعال  )فاعالن  اربابان  فقط  و  شوندیم  بلند  زیم  یرو  از  همه  5  ساعت

 روز  هر  ها)آن  هادختربچه  از  دوتا  و  هاپسربچه  از  دوتا  ییرا یپذ   اتاق  رد  د. باشن  داشته  حضور  آنجا  در

  در   اربابان  تا  است  زود  نوز ه  د. کنن  سرو  قهوه   و  الکل  برهنه  صورت  به  اربابان  یبرا  دیبا  (کنندی م  ریی تغ

  کودک   چهار  نیا  د. دارن  نگه  یراض  کوچک  یهازیچ   به  را  خود  دیبا  و  کنند  یرو   اده یز  خود  یهاخواسته 

  است  ممکن   ن ینابراب  د. شون   خارج  دیبا   آن  از  پس  و  بود  خواهند   هاآن   شیپ   6  ساعت  از  قبل  یکم  تا

  ر د  . دشونی م  ان یراو  مخصوص  سالن  وارد  ابانارب  6  ساعت   رس  د. بپوشن  را   خود  یهالباس   عی سر  بتوانند

 محل  در  دیبا   ریز  بی ترت  به  زین  هیبق  و  رندیگی م  قرار  هان یشاهنش   در  خود  یجا   سر  بر  همه  ساعت  نیا

 گرند یم  قرار  کودک  ۱6  ، هاپله   یرو  رب  ت. گرف  خواهد  قرار  یاور  ت، تخ   یباال  رب  د. شون  حاضر  خود  مخصوص

 بی ترت  نیهم  هب  د. باشن  هان یشاهنش  از  ی کی  یروبرو  دیاب  ر، پس  دو   و  تردخ  دو  ی عنی   هاآن   از  نفر  چهار  که

  ن ی ا  از  کدام   ره  . درنیبگ  قرار  هان ی شاهنش  از  یکی  ی روبرو  دیبا  ییچهارتا  یهادست  در  زین  هابچه  ریسا
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  به  نسبت یگرحقید یهانیوشاهنش ردیبگ قرار هان ی شاهنش از یکی  یروبرو دیبا ییچهارتا یهادسته 

  ی برا   هادسته   نیا   یاعضا  دیبان  د. کنن  رییتغ   دیبا  روز  هر  هادسته   نیا  از  کدام  هر  فرادا  . دنندار  هاآن

  است   شده   ساخته   یمصنوع   گل  از  که  ریزنج   کی  دی با  آن  یعضاا   ه، دست  هر  رد  د. شو  تکرار  هان یشاهنش

  از   یک ی  بخواهد  یارباب  اگر  تا  کندی م  دا یپ  ادامه  نی شاهنش  تا  ر یزنج   نیا  د. ببندن  شانیهابازو   دور  به  را

  هر   یباال  ر د  د. بکش  است  شده   بسته   او  یبازو   به  که   را   ریزنج   نی ا  تنها   د، اوریب  خود  سمت   به  را  هابچه

  که   یارباب  یهادرخواست   یگو  پاسخ   بتواند  تا  باشد  نشسته  دیبا   رزنانیپ  از  یکی  هادسته   نیا  از  کدام

  و  کندی م را خود کار تخته  یرو انیراو  از ی کی د. باش است   نشسته او یدسته   به مربوط  ن یشاهنش یرو

  دستورات   منتظر  و  نندیبنش  تخت  نیی پا  دیاب  د، ستنی ن  گفتن  داستان  مسئول  ماه   آن  در  که  گرید  یراو   سه

  ب یغا   ییگردهما  نی ا  در  است  ممکن  بگذرانند  اربابان  با  را  شب  است  قرار  که  فاعالن  از  نفر  هارچ  د. باشن

 کنار  در  دیبا  گرید  فاعل  هارچ  د. باشن  شدن  آماده   ولمشغ  خود  خواب  اتاق  در  دیبا  هانآ  د. باشن

 همسر   و  فاعل  که  دارد  وجود  یمبل  هان یشاهنش  نیا  کنار  رد  د. باشن  حاضر  اربابان  از  کدام  هر  نیشاهنش

  د ی با  اربابان  مسرانه  . دنن ینشیم  آنجا  در  بودند(  اربابان  اریاخت  در  ینوبت   مسرانه  ت. نوب  به  )بسته  ارباب

 ی هالباس   دیبا   زین  انیاور  د. بپوشن  یصورت   چسبان  یقه یوجل   شلوار  دیبا  زین  اعالنف  د. باشن  برهنه  شهیهم

  هر  یهاباس ل  د. باشن  داشته  تن  به  یمتفاوت   مجلل  یهالباس   دیبا  روز  هر  ودکانک  د. کنن  تن  به  یاشراف

  ی گرید  ، یی ایاسپان  گرید  یسته د  ، یی ایآس  یهالباس   دسته  ک ی  د. باش  متفاوت  دیبا  کودکان  از   دسته

  با   و  یراحت  به  دیبا  بدن  نیی پا  یمهین  . دکنیم  وتاتف  هاسبک   روز  هر  لبتها  . یونانی   آخر  یدسته   و  یرکت

  د. باش  دشوار  آن  کردن  برهنه   که  باشد  یاگونه   به  هالباس   دینبا  و  شود   برهنه  سنجاق  کی   برداشتن 

 مجاورت  رد  د. بپوشن  را  هاوه ی ب  لباس  زین  یگاه  و  ساحران  و  جادوگران  یهالباس   دیبا  هارزن یپ

  ل ی وسا   انواع  هاکمد   نیا   روند  د. باش  باز  دیبا  شهیهم  هاآن   درب  که  دارد  وجود  ییهاکمد  هان یشاهنش

  د یبا  شمع  پنجاه   هم  اتاق  رد  . دشوی م  روشن  شمع  چهار  هاکمد   نی ا  از  کدام  هر  رد  د. دار  وجود  فحشا

  بدانند   صالح  که  لحظه  هر  ربابانا  که  کندی م  آغاز  را  خود  یقصه   یاور  ، 6  ساعت  در  قاًیقد  د. بشو  روشن

 هاقصه   نیا  هدف  که  ییآنجا  زا  د. دار  ادامه  شب  ۱۰  ساعت  تا  ییگو  قصه  نیا  د. کنن  قطع  را  آن  توانندیم
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  ب ی ترت  که  ییهاکار  گرم  د. بو  خواهد  مجاز  جا  ن یا  در   یشهوتران  گونه  ره  ت، اس   الیخ  یقوه   ختنیبرانگ

  ی ت ح  ، یکس  هر  با  اربابان  موارد  ریسا   در  ماا  . دشیم   تیعا ر  شدت  به  مورد  نی ا  د. بزن  بهم  را   بکارت  ازاله 

  ی زمان را  خود  یقصه  دی با  یاو ر  د. بکنن  خواهندیم که  یکار  هر   توانستندیم انیراو  و رزنانیپ و  فاعالن

  ادامه   خود  یقصه  به  ارباب  کار  اتمام  از  پس  و  کند  طعق  ت، اس  یخوشگذران   حال   در  اربابان  از  یکی  که

  د. ده

  به   و  شوند  جدا  هاآن از  فوراً   دیبا  دختربچه  8  و  هاگو   صهق  ن، مسراه  . دشوی م  سرو  شام ۱۰  ساعت  در

 چهار  با  را  خود  شام  ربابانا  د. باش  دینبا  یزن  چ یه  مردان  انیم  رد  د. بخورن  را  خود  شام  جداگانه  صورت

 هارچ  . دکننیم  لیم  پسربچه  چهار  و  بگذرانند(  هاآن   با  را  شب  ستین  قرار  که  یفاعل  )چهار  فاعل

  تا   روندیم  یمجلس  سالن  به  ربابانا  م، شا  از  سپ  د. خور  خواهند  غذا  رزنانیپ   کمک  به  گرید  یپسربچه

  چهار  از ریغ به  مهه د. باشن  داشته حضور یاشیع ن یا در  دیبا مهه د. باشن داشته یگروه  سکس بتوانند

  در   مهه   د. باش  شده   روشن  لوستر   با   و  باشد  گرم  دی با  یمجلس  الن س  د. انشده   رزرو  شب  یبرا   که  یفاعل

  ، یاشیع   نیا  رد  ن. فاعال  و  رزنانیپ  ، هاسربچهپ  ، هاختربچه د  ن، مسراه  ن، ایاور  د. باشن  برهنه  دیبا  آنجا

 نا ز  . دکننی م  عوض  را  خود  یجا  و  خورندی م  لول  هم  در  واناتیح  مانند  و  شوندی م  پهن  نی زم  یرو  مهه

  ود خ   ت. بکار  ازاله   جز  به  داد   انجام  نجایا   در  توانیم   یکار  فت کثا  نوع  ره  . یدهان  ابطهر   ط، وال  م، محار  با

 ی ازاله   زمان  که  یقتو  د. کنن  ارضا  را  خود  التیتخ   نحود   نیبهتر  به  تا  کنندیم  یهرزگ   و  فسق  در  غرق  را

 د. کنن  ارضا  را  خود  مجلس  ن یا   در  توانند ی م   بخواهند  که  هرطور  اربابان  زمان  آن  در  رسدی م  فرا  بکارت

 با   دیبا  اندشده   رزرو  شب  یبرا  که  یفاعل  هارچ  . درسیم  اتمام  به   بامداد  ۲  ساعت   یاشیع  مجلس  نیا

  از   یک ی  خود  با  همراه   ربابانا  . دگذرانی م   را  شب  اربابان  از  یکی  با  کدام  ره  د. شون  وارد  بای ز  یهالباس 

  و  رزنانیپ   از  یک ی  دیشا  و  باشد(  شده   برداشته  بکارتشان  که  یزمان  )البته  کودکان  از  یکی ای  و  همسران

  همراهان   نیا  . دگذرانیم   فاعل  و  ارباب  کنار  در  را  ب ش  ه، همرا  نیا  . دآورنیم  خود   همراه   زین  را  انیراو   ای

   د. دهن رییتغ  را خود همراهان بتوانند اربابان از کدام هر شب هر تا شوند انتخاب یمعقول بیترت  با دیبا
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  قلعه   نیا  در  که  یاهفته  ۱7  از  هفته  هر  نیا  بر  الوه ع  د. شون  انجام  دیبا  روز  هر  شده   ذکر  یهابرنامه

  ی ودکانک  د. ده  رخ  کودکان  نی ترجوان   نیب  دیبا  اول  یروسع  د. شو  گرفته  جشن  کی  دیبا  گذراندندیم

  د. ش  خواهد  برگذار  بکارت  یازاله   از  بعد  زین  بزرگساالن  نی ب  یروسع  د. ندارن  ی جنس  یرابطه   ییتوانا  که

  د یبا  هارزن یپ  ف، تخل  ارتکاب  صورت  رد  د. باشن  کودک  4  رفتار  یپاسخگو  دی با   رزنیپ  چهار  از  کدام  ره

  اعمال   یگروه   سکس  موقع  عصر   شنبه  هر   دیبا  اصالحات  و  دهند   گزارش   ماه   آن  مسئول  ارباب  به   را  هاآن

 ها آن   رایز  د. بو  خواهد  کودکان  مجازات  نصف   هاآن  جازاتم  د، بشون  یخالف  عمل  مرتکب  انیراو   گرا  د. شو

 ای  همسران  مجازات  ماا  ت. اس   احترام  یسته یشا  یعداد تاس  هر  و  هستند  کردن  تخدم  استعداد  یدارا

  کند   متناعا  د، شوی م  خواسته  هاآن   از  که  یزیچ  انجام  از  کس  ر ه  د. بو  خواهد   کودکان  برابر  دو  رزنانیپ

  مجازات   وگرنه  دهند  انجام  را  آن   دیبا   باشد  ممکن  ر یغ  درخواست   اگر  ی تح  . دشوی م  مجازات  شدت  به

  در   یتوجهیب  ای  میتسل  عدم   ای  یاحترامیب  بر  دال  یمدرک  نیکمتر  ای  یشادمان  ابراز  نی مترک  . دشونیم

  را  هامجازات  نیترظالمانه   از ی کی  و شود یم محسوب اتیجنا ن یتربزرگ  از یک ی ، یگروه  یفحشا نیح

 مگر  دباشن  داشته  رابطه  گریکدی  با  ندارند  حق  عنوان  چ یه  به  زنان  و  ردانم  ت. داش   خواهد  دنبال  به

  عمل   نی تروچک ک  د. بو  خواهد  عضو  قطع  آن  مجازات  داد  رخ  نیا   از  ریغ  گرا  د. باشن  داده   اجازه   اربابان

 از   مجالس  یهمه   در  که  اندکرده   امر  صراحتاً  ربابانا  د. دار  اعدام  جازاتم  د، باش  هرکه  طرف  از  ینید

 امن د. شو استفاده  باراتع نیزتر یکفرآم و نیتردهنده کان ت ن، یترزشت  و نیزتر یآم سقف ن، یتر فیسخ 

  و   زنان  با  دیبا  افراد  حنل   د. شو  تکرار   امکان  حد  تا  و  شود  تلفظ  نینفر   و  دشنام  با  همراه   دیبا  فقط  خدا

  سخن   فاسد  و  زیانگشهوت  یلحن  با  دیبا  مردان  با  ماا  د. باش  زیآمر یتحق  و  لندب  ز، یآمخشونت   هاپسربچه

 دیاب  د، نرو   خواب  به  یمست  حالت  در  هاشب   یحت  ای   و  کندن  تی رعا  را  موارد  نی ا  اربابان  از  یکی  گرا  ت. گف

  د. بپرداز مهیجر فرانک هزار ۱۰

  نکه ی ا  گرم  د. پردازنب  د، باش   که  چه  ره  ، ینظافت   امور  به  ندارند   اجازه   مرد  ای  زن  از   اعم   افراد  از   ک ی  چ یه

  خواهد   او  انتظار  در  مجازات  شدا  د، کن  عمل  نیا  خالف  یکس  گرا  د.باش  داده   اجازه   ماه   آن  مسئول  سیرئ

 با   دیبا   شهیمه  س، رعکب   ت. داش  نخواهند  زنان  ریسا   به  نسبت  یبرتر   گونه  چ یه  ارابابان  مسرانه  د. بو
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 ن ی ترسخت   و  نی ترزشت   موارد  اغلب  در  و  شود  رفتار  هاآن  با  یشتریب  یرانسانیغ  رفتار  و  یریسختگ

  ه یتخل  کباری  یاهفته   ییستشود  . اسیکل  درون  ییدستشو  نظافت   مانند   داشت  خواهند   عهده   بر   را  فیوظا

  ا ی  کنند مقاومت فهیوظ  نیا  مقابل در اگر و بود خواهد همسران دوش بر شهی هم آن یفه یوظ  و شودیم

 فرار  هایی گردهما  و  مجالس  در  شرکت   از   یکس  گرا  . دشونی م  مجازات  شدت  هب   د، دهن  انجام  اکراه   با  یحت

  که  یاربابان  از  کی  هر  و  شودیم  رفتار  محترمانه  ارانشانیدست  و  هاآشپز  ا ب  د. ش   خواهد  اعدام  فوراً  کند

  هم   یرو  هامه یجر   نی ا  یتمام   نماند  اگفتهن  د. بپردازن  مهی جر  ییلو   هزار  دیبا  بگذارد   پا  ریز   را  قانون  نیا

 ل، شک   نیهم  به  ییهاپروژه   ای  و  بعدی  یهایمهمان  یرا ب  س، یپار  به  اربابان  بازگشت  از  پس  و  شودیم  جمع

  . دشوی م رجخ

  ی بررس   صرف  را  کمی   و یس  روز  صبح   وکد  م، ای س  روز  در  مقررات  اعالم  و   مسائل  نیا   فصل  و  حل  با

  کامل   طور  به   گرید  بار  را  قلعه  همه  از  مهمتر  و   خواند  بلند   یصدا  با  را  مقررات  همه   سپس  و  کرد   زیچ  همه

  ر یسا   به  را  خود  یبازرس  گزارش  وکد  د. ندار  وجود  یاحمله   خطر  چ یه  که  شود  مطمئن  تا  کرد  یبازرس

  ی همه  او  دستور  هب  د. گذران  زنان  با  یخوشگذران  به  را  کمی  و  یس   روز  عصر  و  داد  لیتحو   انجمن  یاعضا

   د:بودن نیچن شی ب و کم او خنانس د. کر یسخنران  به شروع او و شدند  جمع انیراو  سالن در زنان

 یبرتر  دینکن  گمان  دوارمیما  د، یاشده   انتخاب  ما  یهالذت  یبرا  صرفاً  ه ک  د، بن  در  و  فیضع  مخلوقات"

  د. شو  اعطا  شما  به  زین  مکان  نیا  رد  ت، اس  شده   داده   شما  به  رونیب  یایدن  در   که  یامسخره   و  مطلق

  است   یلت یفض  اعتطا  . د یباش  داشته  ی زیچ  انتظار   د ینبا   ذلت  جز  و  دیهست  بردگان  از  مقهورتر  بار  زارانه

  ت. شماس  مناسب  تیموقع  نیا  در  که  است  یلتیفض  هاتن  نیا  . مکنی م  هیتوص  شما  به  را  آن  از  استفاده   که

  یی هاتله   نیچن  به  نسبت  ام  . دیکن  هیتک  خود  یهات ی جذاب  به  دیتوانیم  که  دی نکن  صورت  ه، هم  از  همترم

 از   ما  که  دیباش  داشته  ادی   به  شهیمه  . تاش د  نخواهد  اثر  ما  رب  ، هادام   نی چن  نی ا   . میهست  تفاوتیب  کامالً

  احساس   گونه  هر  است  قادر  که  کند  تصور  دینبا  شما  از  کی  چیه  ماا  د، کر  می خواه  استفاده   شما  یهمه

 اوج   در  ما  یبرا  شما  نچهآ  . دیندار   کردن  ارائه  یبرا  یزیچ  شما  صورت  هر  رد  . دزیبرانگ  ما  در  را  یترحم 
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 ی مهه  م. کن  پنهان  شما  از  یزیچ  ستین  یازین  د. ش   خواهد  خرد  مانیهاپا   ریز  دیآور یم  ارمغان  به  لذت

 خواهد  همراه   به  جازاتم  ، یتخلف  نی وچکترک  د. بو  خواهد  فرساطاقت  و  ردناکد  ن، خش  شما  خدمات

  عمل  ما یهاخواسته  به فقط شما که چرا کنمی م حتینص شما به را بودن محض میتسل  نینابرا ب ت. داش

 و  دیبرو   فراتر  نی قوان  نی ا   زا  . دیکنی م  یرو یپ  هاآن  از  که  باشند  ین یقوان  تنها  هان یا   دیگذارب  . دیکنیم

  ن یا   به  صرفاً  لکهب  د، یآوری م  دست  به  یادیز   زیچ  رفتار  نی ا  با  که  لی دل  نیا  به  نه  دیکن   ینیبش یپ  را  هاآن

  رد را خود  تیضعو ت. داش  دیخواه دادن دست از  یبرا یادیز یهازیچ ، هاآن نکردن تیرعا  با که لیدل

  ما ش د. آور در لرزه  به را  شما تفکرات نی ا دیگذارب . هستیم که ما و دیهست که شما دیبدان و دیریبگ نظر

  قابل   ریغ  در  و  هاکوه   نِی بلندتر  فراز  بر  و  سکونت  قابل  ریغ  یجنگل   اعماق  در  و  دیهست  دور  فرانسه  از

  و   دوستان  از  را  ماش  . د یهست  نجایا   شما  که  داندی نم  کس  چ یه  . دیاافتاده   دام  به  قلعه  نی نفوذتر

  نفس   هنوز   اگر  و  د، یامرده   قبالً  ماش  د، شوی م  مربوط  ایدن  به  که  آنجا  ات  د. انکرده   دور  تانیهاخانواده 

 ؟هستند  یکسان  چه  دینیبیم  هاآن  عیمط  را  خود  اکنون  که  یفرادا  ت. ماس  لذت  خاطر  به   قطف  د، یکشیم

  چ یه  و  شرارتشان  جز  ندارند   یانونق  ن، اشهوتش  جز  ندارند  ییخدا  که  بدنام  و  شرمی ب   ییهارذل

 شده   خارج  دست  از  اتشانیجنا  شمار  که  نیدیب  و  اصولی ب  ا، خدیب  ن. فسادشا  جز  ندارند  یتیمحدود

 یاندازه  به  شانیبرا  ایدن  زنان  تمام یزندگ  - ؟زن  کی   گفتم   من  ایآ -  برابرشان  در  زن  کی یندگز  ت. اس

  با   دیاور یب   خود  ذهن  در  د یبتوان  یهرزگ   و  فسق  از  چه هرآن  دیترد   دونب  ت. اس  ز یناچ  پشه  کی  کردن  له

  شجاعت   و  صبر   با  بلکه  کند  دیناام  را  شما  هان یا   از  کدام  چ یه  دینده   اجازه   ن یبنابرا  شد  خواهد  انجام  شما

  در   یپا  زا  ا، م  احساسات  یهای رو  اده یز   خاطر  به  شما   از  یک ی  گرا  . دیشو  روبرو  هاآن   با   و  دیباش   میتسل

  م ی کن  یزندگ   شهیهم  ستین  قرار  ایدن  نیا  در  ما  که  چرا   ردیبپذ   را  خود  سرنوشت  انهشجاع  است  بهتر  آمد

 یمعقول   اریبس  نیقوان  ام  . د ریبم   یجوان  در  که  است  آن  دهد  رخ  تواندیم  زن  کی   یبرا  که  یزی چ  نیبهتر  و

 ها آن   از  ورکورانهک  د. انشده   یطراح   ما  لذت  یبرا  هم  و  تی امن  یبرا  هم  که  می اکرده   میتنظ   شما  یبرا  را

  که  دانمیم  نم  . دیباش  آماده   ما  طرف  از  یزیچ  هر  یرا ب  د، بشو  ما  آزار  موجب  رفتارتان  اگر  و  دیکن  یرو یپ

  شما   با  ما  رفتار  که  کند  دواریام  را  شما  است  ممکن  که  )همسرانشان(  دیدار  ییهاوند یپ  ما  با  شما  از  یبرخ
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  خواهد  انتظارتان در  یسخت   اوان ت  د، ینک  باز  حساب  ییهاوند ی پ نیچن   ی رو  اگر  ماا د. بو  خواهد   ترمحتاط

 ر د  د، یکن   هیتک  هاوند یپ  نی ا  به  شتر یب  شما  هرچه  و   ستین  مقدس  ما  نظر  در  ی وندی پ  و   ارتباط  چ یه  د. بو

  می ده  هشدار  شما  به  دیبا   ام  . دیباش  نداشته   یانتظار  چ یه  ما  ز ا  ن، همسرا  یا  د. ش   د یخواه  ترگانه یب  ما  نظر

  ی روابط  م یده  نشان  شما  به  که  است   نیا   ی برا  قاًیدق   نی ا  و  شودی م   رفتار  گرانید   از  دتر یشد   شما  با  که

  ز ا  ن، ی ا  بر  الوه ع  ت. اس  زی رآمیتحق  ما  نظر  در  چقدر  دهدیم  وندیپ  هم  به  را  ما  دیکن  فکر  است  ممکن  که

 ک ی  . میکن  مشخص  شما  یراب  د، یکن  اجرا  میخواهیم  که  را  یدستورات   شهیهم  که  دیباش  نداشته  انتظار  ما

  ت. ماس  یخواسته   و  لی م  یدهنده نشان  ما   طرف  از   یدرون  احساس  کی  صرفاً  اغلب  و   گاه ن  کی  ه، اشار

 ی خواسته   و  منظور  عاًیسر  دیبا  ماش  ت. شماس  انتظار  در   یسخت  مجازات  دیکن  درک  را  ما  منظور  دینتوان  گرا

 طرز   به  شما  و  مینیبب  را  شما  بدن  از  یقسمت   میدار  لیم  ما   دیکن  رضف  ل، مثا  عنوان   هب  . دیکن  درک  را  ما

  الت یتخ   تواندی م  چقدر  ییخطا   نی چن  که  دیدانیم  ماش  . دیده  نشان  ما  به  را  یگرید   قسمت  یاانهیناش

  ر یغ  ییهاخطا   نیچن  نیا  . دیدهیم  نشان   مهبل  ما  به  شما  و  میخواه یم  باسن شما  از  ا م  د. کن  مختل  را  ما

  نشان  ما  به  را  خود  یجلو  دیبا  ندرت  به  که  دیبدان  را  نی ا  دیبا  قاعده   کی  عنوان  هب  ت. اس  بخشش  قابل

  کرده   اعطا  شما  به   را  آن  جنون   هنگام  عتیطب  که  شما  بدن   فاسد  قسمت  دی باش  داشته   ادی  هب  . دیده

  به   یشتریب  اطیاحت   م یبگو  دیبا   تانیهامقعد   مورد  در   ماا  د. کن  ختهیبرانگ  را  ما  تواند ی م  شهیم ه  ت، اس

  را   خودتان  گرید  گزیان  نفرت   قسمت  حتماً  دیده  نشان   ما  به  را  آن  د یخواهی م  که  یمانز  . دیده  خرج

  ی خوددار   دارند  را  ش یآرزو  که  یکسان  ی برا  آن  دادن  نشان  از  دیبا   مواقع  یبرخ  در  ن یمچنه   . دیکن  پنهان

  را   زیچ  همه  که  کرد  دیخواه  افتیدر  را  چهارگانه  یهادستورالعمل   عداًب  . دیفهمی م  مرا  منظور  ماش  . دیکن

  انجام   درست  را  هان یا  یهمه   گرا  . دیبزن   حدس  و  د یکن  طاعتا  د، یترسب  م، کال  کی  رد  . ددهی م  ح یتوض

 چ یه  حال  هر  هب  . دینیبب  خود  شیپ  در  ینجات  راه   دیشا  دیباش  دور  شانس  و   بخت  از  اگر  یتح  د، یداد

  نرم   موجب  که  یااحمقانه   یهای دوست  آن  زا   . دیشو  دوست  هم  با  دیبان  د. ندار  وجود   شما  انیم  یارابطه 

  انسان   کی   عنوان   به  وجه  چ یه  به  را   شما  ما  که  د یباش   داشته  ادی  هب  . دیکن  یدور   شود ی م  قلب  شدن

  اگر   و  دیشو ی م  هیغذت  ا،م  به  کردن  خدمت  یبرا  که  دیهست   یواناتی ح  عنوان  به  صرفاً  لکهب  م، ینیبی نم
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  ی مذهب   و  ینید  رفتار  هرگونه  که  دیباش  داشته  ادی  هب  . دیشویم  جازاتم  د، ینکن  اجابت  را  ما  یهاخواسته 

  د ی توانی م  که  است  ییهاخالف   نیبدتر   از  یکی  عمل  نی ا   واقع  رد  ت. داش  خواهد  دنبال  به  یدیشد  ازاتمج 

  ی خدا  ن یا   از  توانندی نم  که  اندمانده   یباق  ی نادان  افراد  شما  ان یم  در  که  م یدانیم   یخوب   به  ام  . دیده  انجام

 هاآن  اگر  و  داشت  میخواه  نظر  ریز   را  افراد  نیا  ام د. باشن  زاریب  او  پرستش  از و  کنند  یپوش  چشم  بدنام

  موجودات   نی ا  دیگذارب  د. بو  خواهد  انتظارشان  در  یمجازات  چه  ستین  علومم  م، ین یبب  اعمال  نی ا  نیح  را

 آن   که  ینی د  و  ندارد  روی پ  نفر  ۲۰  از  شیب  امروزه   جهان  در  که  است  یحماقت  خدا  وجود  که  بدانند  احمق

 د. بدهن  بیفر  آن  با  را  ما  تا   است  شده   اختراع  بکارانیفر  طتوس  نید  . تسین  شی ب  یاافسانه  پرستندی م  را

  داد ی م  اجازه   ایآ   د، بو  مطلق  قادر  او  و  داشت  وجود  یی خدا   گرا  . دیر یبگ  میتصم  ودتانخ  م، کال  ک ی  رد

  ی ف یضع  موجود  به  توانا  یخدا   نیا   ایآ  ؟بشوند  یهرزگ  و  لتیرذ  یربانق  د، دارنیم   یگرام  را  او  که  یمؤمنان

 مقابلش  در   ؟کنم   یچ یسرپ  دستوراتش   از  و  کنم  مسخره   را   او   ؟ کنم  ن یتوه  او  به  که  دهدی م  اجازه   من  مثل

 " . مدهی م انجام قلبم ته از روز هر من که ییهاکار ؟م یبگو ناسزا او به و ستمیبا

  داستان   چهار  و   رزنیپ   چهار  جز  هب  ت. رف   کنار  خود  منبر  از  دوک  و  دیرس  انی پا   به  کوچک   یموعظه   ن یا

  شروع  هیقب ن، شد یقربان نه و دارند حضور کردن ی قربان یبرا آنجا در که دانستندی م یخوب  به هک ا، سر

  خود   حال  به  را  هانآ  د، ندا  راه   خود  به  یناراحت   نیکمتر  موضوع  نیا   از  که  دوک  و  ختنیر   اشک  به  کردند

  را   شب  و  رفت  خودش  اتاق  به  و ا  د. کر  خواهند   ارائه  ی کامل  گزارش  جاسوسان  دانست ی م  که  چرا  کرد  هار

 ی اژه یو   گاه یجا  زفوروس  هنوز  رچنده  د. ذرانگ  د، بو  شده   مندعالقه   او  به  شدت  به  که  فاعالن  از  یکی  با

  خود  هاآن  یمه ه د، شو شروع  زی چ همه  بود رقرا بعد روز صبح  که یی آنجا زا د. بو کرده  اشغال قلبش در

  ن یا   و  شد  شروع  زیچ  همه  بعد  روز  صبح   ده   ساعت  رد  د. رفتن  خواب  به  یآرام  به  و  بودند  کرده   آماده   را

  د. باش  فراز بر هیفور  ۲8 تا بود قرار یخواه یآزاد  پرچم

 که  یداستان  نیترناپاک   یبرا  را  خود  ذهن  و  دل  که  است  ده یرس  فرا  آن  مانز  ن، مهربا  یخواننده   یا

 چ یه   انیم  در  توان ی نم  را   ی کتاب  نیچن   رایز  ، یکن  آماده   است  شده   نوشته   کنون  تا  جهان  آغاز  زمان  از
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  ان یپای ب  شما  که  یورجان  آن  توسط  که  ستهیشا  و  پاک  لذت  گونه  هر  که  دیدانب  د. کر  دایپ   خ یتار  از  یادوره 

  یی جا  داستان  نی ا  در  باشد  شده   زیجوت  د، یانهاده   نام   عتشیطب   و  دیبدان   نکهیا   دونب  د، یکنی م  هیتک  او  به

  خواهد  وجود آن کنار در فساد و گناه  ینوع دیباش مطمئن دیکرد برخورد هم یلذت  نیچن به گرا د. ندار

  را   ماش  د، وشی م  ده یکش  ر یتصو  به  که   یمختلف  یهای رو  اده یز   و  هاافراط   از   یار یبس  شک  دونب  ت. داش

  با   ن یا   د. آم  خواهد  خوش  شما  مذاق  به  که   داشت  خواهد  وجود   هم  یی هازی چ  ماا  د، کنی م  ندی ناخوشا

  6۰۰  با  باشکوه   جشن  کی  مانند  داستان  نیا   . دیزیبر  دور  را  هیبق  و  دیبردار  دیخواهی م  را  آنچه  تا  شماست

 تعداد   نیچن  ماا  . ریخ  مطمئناً   ؟دیکن  استفاده   را  هاآن  یهمه   دیتوانیم   شما  ایآ   ت. غذاس  نوع

  انتخاب   در  شما  قدرت  شی افزا   موجب  و  کندی م  ترگسترده   را  شما  انتخاب  یهات ی محدود  یزیانگشگفت 

 . دینیبیمن  د، دهی م  قرار  توجه  مورد  شدت  به  را  شما  که  را  یزبانیم  سرزنش  یا یرو   گرید  نگونهی ا  . دشویم

 هب  . دیکن  هار   را  دیآی نم  خوش  شما  مذاق  به  آنچه  و  دیکن  نتخابا  . دیده  انجام  ار   کار  نیهم  هم  نجایا  رد

 ام  ن، یا  بر  الوه ع  . دبرنیم  لذت  که  هستند  یگرید  فراد ا  د، یبرینم  لذت  آن  از  شما   آنچه  دیباش  داشته  ادی

  واننده خ  که  است  یزیچ  زین  نی ا  . میاخته یآم  انیراو  یهاداستان   در  را  گوناگون  اقیاشت   و  شور  6۰۰  نیا

 که  ییآنجا  زا  . دشیم  کننده کسل   و   کنواختی  هاآن   اتیوار  د، نبو  نیچن  گرا  د. بدان  قبل  از  دیبا

  ن ی ا  در  که  ییهاتالش   رغمی )عل  کنندی م  شرکت  دست   نیا   از  یاشنامه ینما  در  یمتعدد   یهات یشخص

  گران یباز  از  کی  هر  سن  و  نام  یحاو  یجدول  (میاداده   انجام  هاآن   فیتوص  و  دنی کش  ریتصو   به  یبرا  مقدمه

  د، یشو  روبرو  ناآشنا  ینام  با  داستان  انیجر  در  یوقت  که  یطور  هب  . مکنیم  ارائه  هاآن   قی عال  با  همراه 

   . دیکن مراجعه قسمت نیا  به دیتوانیم
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 نمایش   اشخاص

 

 

 

  ی فساد  و  تی جنا  نوع  هر  منبع  توان ی م  را  وا  گ. بزر   اریبس  ی آلت  و  د، ایز  یقدرت  با  ساله  نجاه پ  ، کدو

   ت. اس کشته را همسرانش از تا سه  و واهرخ ر، ماد وا ت. دانس

  ن، خائ  وا   د. کنن  منزجر  ی دهان  اب  ک، دو   از   ترف یظر  و  غرترال  ه، سال  45  ت. اس   دوک  برادر   اسقف

  لذت   نوع  هر  وا  د. دار  دوست  را  بودن  مفعول  هم  و  فاعل  هم  که  است  بالفطره   کار  لواط  کی  و  گرلهیح

  قتل   به  رحمانهیب  را  بودند  شده   سپرده   او  دست  به  که  یکودک  دو  وا  . دکنیم   ریتحق  یکل  به  را  یگرید

  . دکنی م غش باًیتقر   شودیم ارضا یوقت که است حساس آنقدر عصابشا د. رسان

  رفته   فرو یشمانچ ت. اس  الغر و ده یروکچ د، بلن  قد یردم ه، سال 6۰ ، کوروال  جمهور سیرئ

 شده   ختنه  وا  ت. اس  ندیآ  خوش   او  یبرا   یفیکث  و  ثافتک  . قفس  و  یهرزگ  آوراد ی  و  ناتوان  یدهان  با  تار  و

  را  مردان  وا  د. باش  داشته  انزال  تواندی م  روز  هر  باًی تقر   حال  نیا   با  اما  رسدیم   نعوذ  به  یسخت  به  و  است

  از   و  دارد  یبیعج   یذائقه  وا  . دیآینم  بدش  هم  باکره   دختران  از  حال  نیا  با  اما  دهدی م  ح یترج  شتریب

  ی بزرگ  به  باًیتقر   او  لتآ   . دیآی م  خوشش  اریبس  هستند  چرک  و  فیکث  خودش  مانند  که  یکسان  و  هار یپ

روز سدوم یا مکتب لیبرتین 120  
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  است   ییهاقتل   ونیمد  را  خود   ثروت  وا  . دخوریم  مشروب  اریسب  ش، عمر   ریاخ  یهاسال   رد  ت. اس  دوک

  که   یمانز  . دیکن  دایپ  شد  انیب  قبالً  که  او  تیشخص  مفصل  حاتیتوض  در  را  آن  مورد  چند  دیتوان یم  که

 زیآمخشونت  و  ظالمانه اعمال  سمت   به شودی م موجب که دیآی م سراغش  به جنون  ینوع شودی م ارضا

  د. کن دایپ  سوق

  ت، اس  تنومند  و  قد   وتاه ک  ک، کوچ  وا  ک. دو  سابق  یهمکالس   و  بزرگ  وستد  ه، سال  53  ، تدورس 

 گر ید   نکهی ا خاطر  به  وا  د. دار   را  زن  کی   یهاقه یسل  و   کلیه   وا  ت. اس  بایز و  پی ت   وشخ   ن، جوا  بدنش  ماا

  خود   معموالً  حال  نیا  با  اما  است  محروم  زنان  از  بردن  لذت  نعمت  زا  ه، داد  دست  از  را  خود  نعوذ  ییتوانا 

  اریبس  سکس(  )اورال  یدهان   زشیآم  به  وا  د. کنن  استفاده   او  از  دهدیم  اجازه   و  کندی م  زنان  به  هیشب  را

  او   یبرا  تی عنوم  د. کن  ارضا   را  خود  فاعل  عنوان  به  تواندیم  او  که  است  یراه  تنها  نیا  و  دارد  عالقه

 و   است  گرله یح   و  رکیز  وا  د. کن  یقربان  شیهالذت  یبرا  را  زیچ  همه  است  حاضر  و  است  شیهالذت

  محافظت   ثروتش  از  تا  کرد  مسموم  را  اشخواهرزاده   و  همسر  و  مادر  وا  ت. اس  شده   مرتکب  یادیز  اتیجنا

  و   نادر   اریبس  او  یهارگاسما  ت. اس   نفوذ   رقابل یغ  ترحم  برابر  در  کامالً  و  است  سنگ  مانند  او  وحر  د. کن

  اطرف   که  ییهاآن  یبرا  که   ردیگی م  فرا  را  او  تشنج   ینوع  رسدیم  اوج  به  که  یزمان  و  هستند  خطرناک

 او بانکدار است.  ت. اس  خطرناک جنس( دو هر )از هستند او

 

 

 

  ا ب  ت. اس  انیروم  مانند  او  ییبایز   ت، اس   ساله  ۲۲  وا   ت. اس   دورست   دختر   و   دوک  همسر  کنستانس

  عنوان  به  توانی م  که  باستی ز  یقدر  به  او  اسنب  د. دار  باشکوه   و  بای ز  یاندام  اما  است  چاق  یکم  نکهیا
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  وشت سرن   از  و  است  اهوشب  ت. اس  یمشک  چشمانش  و  هاوم  د. کر  استفاده   آن  از  هاساز   مجسمه  شابلون

  د. ببر نی ب از را آن نتوانسته زیچ چ یه که است یفطر  یلتیفض یاراد د. دار خبر زی ن خود وحشتناک

  است   بلوند  وا  ت. اس  ساله  ۲۰  یبای ز  عروسک  کی   ر، جمهو  سیرئ  دختر  و  دورست   مسره  ، دیآدال 

  ار یسب  د. دار  فرم  خوش  و  دیسف  یبدن  حال  نیا  با  اما  است  کوچک  اسنشب  . یآب   و  فیظر  یچشمان  با

   . ددهی م انجام یپنهان صورت به را خود ینی د فیوظا  و است کوکارین و مهربان

  ی گوشت   و  چاق  دنشب   . دباشی م  ساله  ۲4  و  است  دوک  بزرگ  دختر  و  جمهور  سیرئ  مسره  ، یجول

  ی ف یکث  به  و  است  زیناچ  او  لی ضاف  ت. اس  هیکر  العاده فوق  دهانش  ماا  . ابیز   ینیب  و  یاقهوه   یچشمان  با  است

  دوست   دهانش  یبد  نیهم  خاطر  به  را  او  وهرشش  د. دار  یاد یز  لیتما  فحشا   و  طمع  و  یمست  و  یناپاک  و

 ده یند  آموزش  را  ینید  و  یت یترب  مسائل  هرگز  وا  د. دار  مطابقت  جمهور  سیرئ  ذائقه  با  یژگیو   نیا  د. دار

   ت. اس

 از   که  است  اسقف  دختر  قتیحق  در  وا  . دباشیم  دوک  یفرض  دختر  و  یجول   کوچکتر  واهرخ  ، نیآل

 با   شاداب  اریبس  و  ری دلپذ  و  سرزنده   یاچهره   اب  ت، اس  ساله  ۱8  وا  ه. آمد  ایدن  به  دوک  همسران  از  یکی

  هنوز   او  رسدیم  نظر  هب  ت. اس  تنبل  اریبس  ماا  . زیآمطنت یش   یظاهر  و  فرم  خوش  ینیب  ، یاقهوه   چشمان

 ۱۰  که  یمانز  ت. اس  متنفر  شودیم  انجام   او  با  که  یزشت  یهاکار  از  و  ندارد  یاعالقه  فساد  و  یهرزگ  به

  نوشتن   و  خواندن  و  شده   بزرگ  جهل  در  وا  ت. اس  برداشته  را  او  یباکرگ  مقعد  از  اسقف  است  بوده   ساله

  لذت   یباسن   و  دارد  دوست  اریبس  را  واهرشخ  . دترسی م  زین  دوک  از و  است  متنفر  اسقف  از  وا  . ددانی نم

   د. دار بخش
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 ت، اس   کرده   حفظ  را  خود  سابق   یی با یز  و  دارد   سن  سال   48  وا   ت. اس   اول   یاو ر  ، سدوکلو  مادام

  . قارچا یبس و پر تو ه، بزس ت. اس  جوان اریبس  هم نوزه

  کی   و ا  . تزاس یانگ  شهوت   یچشمان  اب  م، اندا  وش خ   ر، الغ  وا   ت. اس  ساله  5۰  لیشامپو  مادام

  باست یز  شیهاشمچ  ت. داش  بلوند  یهامو  قبالً  وا  ت. اس  دختران  یدالل  او  یفعل  غلش  ت. گراس  همجنس

  بود  ه کرد  استفاده   آن  از  که  یادیز  یهاسال  خاطر  به   مقعدش  یول  بود  باکره   وا  ت. اس  بلند  سشیتور یکل  و

  د. بو افتاده  شکل از

  تنها   خاطر  نیهم  به  و  بود  مسدود  او  اژنو  ت. اس   بدجنس  کی   وا   ت. اس  ساله  5۲  نیمارت  مادام

  نیبهتر  همچنان  سنش  وجود  با   که  راچ  د.بو  شده   ده ی آفر  هم  کار  نیهم  یبرا  ییوگ  ت. داش   رابطه  مقعد  از

 حو م  حال  در  تیجذاب  نی ا  ، دوجو  نی ا  با  یول  داشت  یجذاب  یمایس  ت. اس  چاق  اریبس  وا  ت. داش  را  باسن

   ت. اس شدن

 قد  وا  ت. اس  کرده   یزندگ  حال  به  تا  که  است  یشرور   نیبزرگتر   وا  ت. اس  ساله  56  دگرانژ  مادام

 آمده   در  جسم  شکل   به  که  است   تی جنا  خود  ایگو  وا   ت. داش   یاقهوه   یهامو   و   ده یپر   نگر  ر، غال  د، بلن

  دعوا   رخاط   به  وا  د. بو  گشاد  العاده فوق   او  مقعد  سوراخ   و  است  مچاله  کاغذ  هیشب  او  یپژمرده   اسن ب  ت. اس

  صحبت   خوش  و ا  د. بو  داده   دست   از  را   خود  دندان  شش  و  انگشت  هس  ، هانه یس  از  یکی   د، ایز  یهاجنگ   و

  ت. اس  انجمن دالالن از  یکی حاضر حال رد  ش. باهو هم یکم و  است
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  ی برا   بالًق  د. دار  وجود یداغ  و  شالق  یجا  او  بدن  یو ر  ت. اس  ساله  58  ن، رزنایپ از  نفر  نی ولا  ، یمار

 و   است  آورده   ایدن  به  بچه  ۱4  وا  ه. کرد  چرک  باسنش  و  هستند  زرد  شیهانداند  . دکریم  کار  سارقان

  ه. کشت را هاآن  یهمه

  حال   نیا  اب  ت. اس  لنگان  و  چشم  کی  ر، وزداق  د، ق  کوتاه   وا  ت. اس  ساله  6۰  م، دو  رزنیپ  ، نسویلوئ

  و د   د. هستن  دختران  مراقب  اول  رزنیپ   دو  نیا  ت. اس  آماده   یتی جنا  هر  یراب  د. دار  ییبایز   باسن  هنوز

  . دباشنیم پسران مراقب یبعد  رزنیپ

  زخم از پر  یباسن  و بدبو  یهاند ن، دندا نه  و دارد مو  هن ت، اس اسکلت  کی ه یب ش ت، اس ساله 6۲  ترز 

   د. دار یلنگ و  کج  یبازو وا ت. اس  بدبو و  فیکث  یوحشتناک طرز به و ا گ. بزر اریبس یسوراخ و

  را   تصور  قابل  اتیجنا  تمام  و   است  شده   ختهیآو   دار  به  نینماد   بار  6  که  است   ساله  69  فانچون

  مانند   او  مقعد  از  رشیواسب   د. دار  دندان  دو  تنها  و  لوچ   ی چشمان  و  است  قد  کوتاه   وا  ت. اس   شده   مرتکب 

  امالً ک  شیهاران   از   یک ی  . دیبلعی م  یک یتار   از   یطلسم  ییگو  را   اژنشو  ت. اس  زانیآو   گوشت  تکه   کی

  که   ییآنجا  زا  . دکنی م  استفراغ  مدام  و  است  مست  شهیهم  وا  د. دار  زین  نهیس   سرطان  و  است  سوخته

   د. شو متوجه خود نکهی ا بدون است کردن در باد  حال در شهیهم  است گشاد اریبس مقعدش سوراخ
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  . فیظر و جوش و  جنب پر و کوچک هره چ ه، سال ۱5 ن، بارو کی خترد ،نیآگوست

  . فیلط  و نی ری ش ه، سال ۱4 ، یتانیبر از  یقاض کی  خترد ، یفان

   ت. داش  حساس اریبس روح کی  و بیج ن د. بو ساله ۱4 زاده ب ینج  کی  ل، یترو  دو کنت خترد ، ریزلم

  ت. داش سن سال ۱4 و بود جذاب یهای ژگیو  با یبر از یمحترم مرد خترد ، یسوف

  ب. شادا اریسب ه، سال ۱3 س، یپار در عدالت یهادادگاه  در  یقاض کی خترد ، هکلمب

  د. دار  سال ۱۲ وا ب. جذا یچشمان و  آزاد اریسب ن. اورلئا اهل افسر کی خترد ، ههب

  ی گر ید و  است یقاض ک ی  دختر و ساله  ۱3 یکی  د. بودن یی با یز یهاباکره  دو ره ، تشیم و روزت

  د. ش ربوده  Bourbonnais  در پدرش امالک  از وا گ. سنان  دو یمارک دختر و است ساله ۱۲

 

 

 

 

 

 

 هادختر بچه یحرم سرا 
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  . وت یپو اهل جنتلمن کی سرپ ه، سال ۱3 ، ریزالم

  ش. الفل از ایزاده بینج  سرپ ه، سال ۱3 ،ندویکوپ

   ت. مال هیشوال کی   ن. روئ اهل مهم مرد کی سرپ ه، سال ۱۲ ، سینارس

  ت. اس شده  رزرو دوک یبرا وا . سی پار  از  یعموم افسر کی سرپ ه، سال ۱5 ، س زفورو

  د. دار  سال ۱4 وا . ینانس از یقاض کی سرپ ، نسالدو

  ت. اس  شده  رزرو کوروال  جمهور سیرئ یراب ه، سال  ۱5 س، یپار  یعال دادگاه  سیرئ سرپ ، سیآدون

  د. کنمی  یزندگ نیشامپا در که  بازنشسته افسر  کی سرپ ه، سال ۱4 ،سنتویاکیه

   . سیورنای ن از جنتلمن کی سرپ ، 1ساله ۱۲ ، ن تویگ

 

 

 

 

 
 شده بود.  ف ی ساله توص  زدهی س تونی قبالً گ  . 1
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  طول   به  آلتی  اراید  ک. دو  عالقه  مورد  ردف  . 1بد  بسیار  شخصیت  ماا  ا، زیب  سیارب  ه، سال  ۲6  ، لهرکو

   ر. متسانتی  33

   د. بو مترسانتی 3۰ حدود آلتش ولط ت. اس تیپ خوش بسیار ردیم ه، سال 3۰ آنتینوس

  د. بو مترسانتی  33 حدود آلتش ولط ت. اس کج  که آلتی دارای و نازط ه، سال ۲8 کول بریس

  ولط  ر. جمهو  رئیس  عالقه  مورد  ردف  ت. اس  دلچسب  اما  زشت  بسیار  وا  ت، اس   ساله  ۲5  سیل  بانده 

  تا  ۲5  از سنشان و بود مترسانتی   ۲8 تا ۲4 از دیگر نفر  چهار آلت ولط د. بو متر سانتی  ۲8  حدود آلتش

3۰ . 

 

 

 مقدمه انیپا

 

 
 .کندیم  یمعرف نی ری ش یت ی شخص یهرکول را دارا  ، هی اول ی ساد در معرف . 1
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 سدوم  روزِ  ۱۲۰
 

 

 اول  بخش
 

 و گرفتی م بر در را  نوامبر ماه  که یاتیوار د. دارن تعلق اول گروه  به که ییهاآن  ای ساده  داستان ۱5۰

  کی  قالب در هم با داد رخ قلعه در که یعی وقا ریسا  و اتیروا  نی ا د. شدن تی روا  دوکلوس مادام توسط

  . دشونی م ارائه گزارش

 

 

 

 

avayebuf.com95

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


 اول   روز

  اول   روز  مهه  د، نکنن  عدول  نیقوان   از  که  بودند  خورده   قسم  اربابان  و  بود  شده   مقرر  که  همانگونه

 ،هاپسربچه  زا  د، نبودن  اربابان  با  را  گذشته  شب  که  یفاعل  نفر  چهار  نآ  د. برخاستن  صبح   ۱۰  ساعت  نوامبر

 ره  د. سپردن  سقفا  به  را   ریزالم  و  دورست  به  را  س یارسن  ل، کوروا  به  را  سی دون آ  ک، دو  به  را  فوروسز

  به   را  خود  فیظاو  ن، شای هاراهنما   قیتشو   با  اما  بودند  پا  و  دستی ب   و  ترسو  اریبس  هاپسر   نی ا  نفر  چهار

  از   یکم  و   کردند  ارضا  را  خود   ترمحتاطانه   زین  گرید   نفر  هس  د. ش  ارضا  عاًیسر  وکد  د. دادن  انجام  یخوب

  رفن   هشت  نیا   که  یی اج  د، شدن  هادختربچه   اق ات  وارد   هاآن   ۱۱  ساعت  رد  د. کردن   ره یذخ  را  خود  یانرژ

  را   حرمسرا  ن یا   استیر  که  سونیلوئ  و  یارم  د. کردن  سرو  داغ  شکالت  و  شدند  حاضر  برهنه  هاآن   مقابل

 ی مال   دست   را   دختران   ز یچ   همه  از   ش یب  اربابان  اتاق  نی ا  رد  . دکردنی م  کمک  هاآن   هب  د، داشتن  عهده   بر

  بود   شده   اد یز  بدبخت  ی قربان  هشت  نی ا  یرو  یروان  فشار  نقدرآ  . ددنیبوس یم  را   هاآن   مدام  و  کردندیم

 حفظ  را  خود  عفت  بتوانند  تا  کردندیم  پنهان  دستانشان  پشت  را  خود  مدام  و  شد  سرخ  صورتشان  که

  ی ل یخ  که  وکد  . دشویم  اربابان   شتریب   تیعصبان  اعثب  ، یفروتن  و  عفت  که  شدند  متوجه  عاًیسر  ماا  د. کنن

 8 از  شیب هاآن  تفاوت و  گرفت اندازه  شتیم کوچک کمر با را  خود لت آ د، بو  ده یس ر نعوذ به  دوباره  زود

  که   شد  شخصم  د. دا  انجام  را  مقرر  یهای بازرس   و  ناتیعام  ه، ما  آن   سئولم  ت، ورس د   د. نبو  متر   یسانت

 ، یگروه   ی اشیع   هنگام  یبعد   یشنبه   شد   رارق  د. ش  نییتع  فوراً  هاآن  مجازات  و  بودند  مقصر   کلمبه  و   هبه

 اتاق   به  آنجا  از  ربابانا   ت. نداش  یتیاهم  چ یه  ماا   د. کردن  هیگر  نوایب  دو  نی ا  د. برسن  هاآن  خدمت  هب

 ن، الدو س  ن، دویکوپ  یعن ی  بودند  نشده   حاضر  هاآن   شیپ   صبح   که  یهارنفرچ  د. رفتن  هاپسربچه

  ن ی ا  از  ی کوتاه  مدت  یبرا  دوستان  و   درآوردند  را  خود   یهاشلوار   دستور  طبق  تونیگ  و  نتوسیاکیه

 در  را  هاآن   آلت  یالحظه  یبرا  اسقف  و  دیبوس  را  نفر  چهار  هر  دهان  جمهور  سیئر  د. بردن  لذت  منظره 

  کس  چ یه  د. ش  انجام  های بازرس  آن  از  سپ  . دکریم  یستمال د  د، بودن  ریدرگ  دورست  و  دوک  که  یحال

  شد  گفته هک همانطور که ییاج د، رساندن سایکل به را  خود اربابان  کی  اعتس  د. بو نشده  مرتکب  یخالف
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  شده   رد  حاجت  یقضا  یبرا   یادیز  یهادرخواست   رفتی م  انتظار  که  مانطوره  د. بو  حاجت  یقضا  محل

 شده   داده   اجازه   سونیلوئ  و  دونیوپک  ر، یالمز  ، یوفس  ن، ی گوستآ  س، دوکلو  ادامم  س، کنستان  به  قطف  د. بو

 ع، مدفو  دفع  هنگام  را  نفر   هفت  نیا  از  کدام  هر  ربابان ا  د. دارن  نگه  را  خود  عصر   تا  دیبا  زین  هیقب  د. بو

  اتاق   به  آن  از  سپ  د. دادن  خاتمه  خود  کار  به  بخش  لذت  یمنظره   نیا   اتمام  از   پس  و  کردندی م  یررسب

 د. زدن  گپ  هم   با  غذا  سرو  یلحظه   تا  ربابانا  د، خوردنی م  ناهار  هاخانم   که  یحال  در  و   رفتند   یخور   ناهار

 زشان یم  سر  بر  نداشت  حق  یزن  چ یه  بود  شده   مقرر  که  نههمانگو  و  دادند  قرار  فاعالن   انیم  را  خود  ربابانا

  و   نیتر ی عال  بودند  کرده   تن  به  عذا  لباس  که  رزنانیپ  همراه   به  برهنه  مسرانشانه  د. کن  دایپ  حضور

 خود   با  که  ییهاآشپز  از  ماهرتر   و  ترفیظر  کس   چ یه  د. کردن  سرو  سروران  ی برا  را  غذا  نی ترخوشمزه 

  به  زیچ  همه  که  شدندیم  نیتأم  آنقدر  و  گرفتندیم   خوب  دستمزد  درقآن  و  نداشت   وجود  بودند  آورده 

 به   وستاند  د، باش  شام  از   سبکتر  غذا  نی ا  بود  قرار  که  ییآنجا  زا  . ترفیم  شیپ   خوب  یزیانگشگفت   طرز

  شان یهاهوس   آرام  رامآ  د. کردن  بسنده   شدیم  بشقاب  دوازده   شامل  کدام  هر  که  ی عال یغذا  مدل  چهار

  هاآن  با  یکم  داشتند  کامل   یآزاد  هاهمسر  با  رفتار  یبرا  قانون  طبق  که  هااعلف  . دشیم  ختهیبرانگ

 بشقاب   نتوانست  رایز  زدند  کتک  یکم  را  بود  گرفته  قرار  فشار  تحت  که  کنستانس  یتح  د. کردن  یبدرفتار

  کوروال   . دیخندیم  مدام  و  دانستیم  جذاب  العاده فوق   رفتار  نیا  زین  وکد  . د اوریب  هرکول  یبرا  فوراً  را

  ی جاخال   از  اگر  که  کرد  پرتاب  همسرش  صورت  یسو  به  را  یشقابب  د، بو  بداخالق  اریبس  دسر  خوردن  در  که

 نعوذ   به  دستش  کنار  فاعالن  از  یک ی  که  شد  متوجه  ورستد  . دشی م  م یتقس  مه ین  دو   به  رشس  د، دای نم

 عاً ی سر زین  اعلف  د. کر  می تقد  او به  را خود باسن  و  آورد   در   را  خود   شلوار   عاًیسر  نی هم  یبرا   است  ده یرس

  ی اتفاق   چ یه   ییگو   و  دادند  ادامه  دنینوش  به  دو  هر  اتیعمل   اتمام  از  سپ  د. کر  م یتقد  او  به  را  خود  آلت

  کردن   لواط  هنگام  تواندیم   که  بست  شرط  لیس  بانده   با  مراه ه  ش، قیرف  از  دیتقل  به  وکد  ت. اس   نداده   رخ

 سه   نیا   چون  یول   برد  را  شرط  او  !ودب  یاتجربه   جبع  د. بنوش  یخونسرد  کمال  در  را  شراب  یبطر  سه

 ج یگ  یکم  ستادیا  نکهیا  از  بعد  بود(  ده ینوش   گرید  یبطر   ۱5  نی ا  از  )قبل  نبودند  او  یهای بطر  نی اول  یبطر

  او   با  هرکول  که  ی یبدرفتار  از   داشت  که  بود   همسرش  شد  ظاهر   او  برابر  در  که   یز یچ  ن یولا  د. بو  شده 
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 ف ی توص  که  کرد  ییهاکار  او  با   آنجا  در  که  کرد  زده جانیه  چنان  را  او  منظره   نی ا  و  کردیم  هیگر  بود  کرده 

  روبرو   مشکل  با  هیاول  مراحل  نیهم  در  ما  که  است  متوجه  محترم  یواننده خ  ت. اس   خارج  ما  توان  از  آن

  هرمانان ق م، رانجاس . دیبخش خواهد  میکنی م عبور کوچک  اتیجزئ از  عی سر نکهیا  بخاطر را ما و  میهست

 آنجا  ر د  د. بو  هاآن   انتظار  در   دیجد   یهاجانیه   و  د یجد   یهالذت  که  ییاج  د، رفتن  یی را یپذ   اتاق   به  ما

  ان یم  از  نتوسیاکیه  و  س یآدون  از  متشکل   نفره   چهار  جذاب  گروه   ک ی  توسط  ی الکل  مشروبات  و  قهوه 

 نظارت  هاآن   رب  ن، رزنایپ   از  یکی   ز، رت  د. ش  میتقد   هاآن   به  دختران  انیم   از  یفان  و   ریزلم   و  جوان   پسران

  یی راهنما   یبرا  رزنانیپ  از  یکی  د، آمدنیم  هم  گرد  کودک  سه  ای  دو  جا  هر  که  بود   نی ا  قانون  رایز  د، کریم

  نوازش   و   دنیبوس  هب  د، خو   نیقوان  تی رعا  به  مصمم  ماا  ت، مس  مهین  ا، م  خواه ی آزاد  هارچ  د. بو  الزم  هاآن

  ی هرزگ  با  را  کوچک   رفتار  نی هم  چگونه  که  تنسدای م  هاآن  خواه   یآزاد  قلع  د، وجو  ن یا   اب  د، دادن  تیرضا

 ی الحظه   یبرا  دادیم  انجام  نتوسیاکیه  با  اسقف  که  یاالعاده خارق  یهاکار  خاطر  هب  د. کن  مخلوط  فساد  و

  شروع   اعصابش  قبل  زا  د. شو  ارضا  خواهدی م  زندیم   جلق  او  یبرا   ریزلم  که  یزمان   در  اسقف  که  شد  تصور

  مجبور   و  کرد  مهار  را  خودش  ماا  ت. گرف  فرا  را  او  تشنج   دیرس   ارگاسم  که  یزمان   و  بود  کرده   دنیلرز  به

 انجام   است  قرار  یمهمتر  یهاکار  دانستیم  که  یی آنجا  زا  د. کنن  دور  او  از  را   زیانگوسوسه   اءیاش  کرد

  ی زمان  در و  دندینوش قهوه  نوع  سه  و  الکل  نوع شش  هانآ د. کر مهار روز انیپا  تا حداقل را خودش دهد

  د. بپوشن لباس  تا رفتند  کنار زوج ود د، آم در صدا به ساعت که

  خود  به  مربوط   یهامبل   یرو  ربابانا  د. رفتن  انیراو   اتاق  به  پسس  د، زدن  چرت   ربع  کی  ما  دوستان

  نشسته   جمهور(  سیرئ  دختر   و  دورست  )همسر  دی آدال  و  زشیعز   هرکول  دوک  کنار  رد  د. گرفتن  یجا

 هادختربچه  و  هاپسربچه  از  میداد  شرح  قبالً  که  همانطور  ییچهارتا  یدسته   کی   زین  شیوبرور  د. بودن

 ک، دو   یوبرو ر   ت. داش  قرار  دوک  دست  در  بود  شده   بسته  هاآن   یبازو  به  که  یریزنج   و  بودند  نشسته

  نقش   ییروستا  لباس   با  سونیلوئ  و  داشتند  قرار  یچوپان   لباس  اب  ، یسوف  و  نی گوستآ  ن، تویگ  س، فورو ز

  دورست(   تردخ  و  دوک  )همسر   کنستانس  با  همراه   را  لیس  بانده   جمهور  سیئر  . دکریم  یباز  را  مادرشان

  که   داشتند  قرار  ییایاسپان  لباس  با  ریزلم   و  یانف  ن، الدو س  س، یآدون   او  یدسته   رد  ت. داش   خود  کنار  در

t.me/AVAYeBUF
98

https://t.me/AVAYEBUF
https://t.me/AVAYEBUF


  ت. داش  خود  کنار  در  را  یجول   و   نوسیآنت  سقفا  . دکریم  یباز  را  هاآن   یمادرخوانده   نقش  فانچون

 هاآن  مسئول  ترز  که  داشتند  قرار  او  روه گ  در  یآمازون   ییهالباس   با  روزت  و  بهه  س، یارسن  ن، دو یوپک

 ر، یزالم  او  یروبرو   یدسته  رد  ت. داش  کنارش  در  را  اسقف(  )دختر  نیآل  و  کول  سیبر  ورستد  د. بو

 نقش   در  زین  یارم  د. بودن  ده یپوش   دخترانه  لباس  پسران   که  داشتند  قرار   شتیم  و  لمبهک  س، نتو یاکیه

  مبل   یرو   بر  یس یپار  یهافاحشه  سبک  به  ییهاباس ل  با  زی ن  یراو  هس  د. بو  هاآن   مسئول  یعرب  یبرده 

  مقدار   با  و  فیظر   و  کیش   یلباس  با  و  بود  ماه   نیا  یراو  دوکلوس  ادامم  د. بودن  نشسته  خود  مخصوص

 نام  ساده   اقیاشت  که  یاستاند  د. کر  خود  داستان  تی روا   به  شروع  وا  ت. رف  صحنه  یرو  به  شیآرا   یادیز

  . دشوی م شامل  را ساده   هوس ۱5۰ و دارد

 شما   چگونه  ؟ کنم  صحبت  شما  مقابل  در  شکوه   با  یمحفل  نی چن  در   توانمی م  چگونه  یگرام  اربابان

 که  را   من  چگونه   ؟دیکن تحمل  را   من  مانند  یبدبخت  موجود  یمحتوای ب  و ته  و سری ب  داستان  دیخواه یم

 شما  یهاراط اف  ؟دیکنیم   تحمل  را  است  ده یند  آموزش  و  داندینم  را  یگرید  زیچ  چ یه  شما  یهاآموزه   جز

 به   تفکر  نی ا  دیترد یب  و  دیطلبی م  را  شیآرای ب  قتی حق  فقط  شما  که  چرا  است  یدلگرم  یه یما  من  یبرا

  او  دوم  فرزند  من  و  آورد  ایدن  به  مرا  که  بود  ساله  ۲5  ادرم م  . ددهی م  را  هاداستان  کردن  بازگو  جرات  من

  که   یمانز  د. بو  می تی  وا  ت. اس   صنامشخ   مادرم  تولد   حل م  د. بو  بزرگتر   من  از  سال   6  او   اول   خترد  م. بود

  در  Récollet یصومعه  یک ی نزد در  که ییآنجا زا ه. داد  دست  از  را مادرش و پدر است  بوده  جوان  یلیخ

  هاآن   از  و   کرده   مراجعه  آنجا  شانیکش  به   است  شده  میتی   مادرم  نکه یا   از  سپ  د، کردنی م  یزندگ   سیپار

  را   شانیکش  وجه ت   ت، اس بوده   نی ری ش  و   جوان  مادرم  هک  ییآنجا  از  ماا  د. دهن  پناه  او به  که  است   خواسته

  د. ش  باردار  یمدت   از  پس  و  افتی  راه   هاآن   یهاخواب  اتاق   به  سایکل  از   کم  کم  و  بود  کرده   جلب   خود   به

  د. ندار  نی ا  جز  یئامنش  هم   خودم  تولد   ادیز   احتمال  ه ب  ت. اس  بوده   ییهاماجرا   ن ی چن  ون یمد   خواهرم  ولدت

 اندازه   چه  او  که  شدند  متوجه   و  بودند  خوشحال  مادرم   عیمط  عت یب ط  از  که  شانیشک  د، وجو  ن یا  اب

  در  های صندل  کردن  مرتب  یبرا  سایکل  استخدام  به  را  او  شیهاکار  جبران  ی راب  ت، اس  دیمف  شانیبرا

 را   خواهرم  و  من  درنگیب  او  که  کرد  ازدواج  آب(  ی)فروشنده   سقا  کی  با  او  مافوقش  یاجازه   اب  د. آوردن
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 یخانه  در   تا  کردم  یزندگ  سایکل  در  شتریب  م، آمد  ای دن  به  سا یکل  در  من  که  ییآنجا  زا  . ترفیپذ  یفرزند  به

 خادمان   هب  د. کن  جا  به  جا  را  های صندل  کرمی م  کمک  مادرم  به  یول   بود  شده   سالم  5  تازه   نکهیا  اب  ن. خودما

  تا   ایآ  که  دیسپر  من  از  واهرمخ  م، گشت  یبرم  مقدسم  کار  از  که  روز  کی  . مکردی م  کمک  زین  گرید  افراد  و

  د، دار  چشم  تو  به  وا  ب، »خ  ت:گف  من  به  وا  نه.   م:گفت  ...امده یند  را  (Father Laurent)  لوران  پدر  حال  به

 تو   به  وا   س. ترن  د. ده  نشان  هم  تو   به  است  داده   نشان  من  به   که  را  یزیچ  خواهدی م  و ا  . مدانی م  را  نی ا  نم

 کار  نی ا  یبده  اجازه   اگر  و  است  دارد  خنده   اریبس  که  دهدی م  نشان  تو  به  یز ی چ  فقط  زد  نخواهد  دست

  با   او  که   هستند  هم  گرید  نفر  ۱5  از  شتریب  . یکن  فرار  ستین  یازین  . ددهیم  تو  به  یخوب  ولپ  د، بکن  را

   « ت. اس داده  هم را آن پاداش و  دارد دوست اریبس را کار نیا  وا ت. اس  کرده  را کار نیهم هاآن

 تنها   نه  نم  م. نداشت  ازین  یگر ید  لیدال  و  قی تشو  به  من  که  دیکن  تصور  دیتوان ی م  یخوب  به  اربابان  یا

 حالت   نیبهتر   در  عفت  و  ایح  یداص  ن، س  آن  رد  م. بود  او  یجو  و  جست  در  بلکه  نکردم  فرار  لوران  پدر  از

  نقش   پرورش  و  آموزش  مییبگو  که  ستین  نیا  بر  یلیدل  ایآ  ن، آ  سکوت  و   است  زمزمه  کی  مانند

 در   و  آمدم  در  پرواز  به  سایکل  سمت  به  یمعطلی ب  من   ؟کندی م  فای ا  مادر  حضور  به  نسبت  را  یتری اساس

  راهب  کی وا م. شد روبرو لوران پدر اب م، گذشتیم  کوچه و سایکل یورود  نیب  کوچک اطیح از که یحال

  روم ی م  گفتم  ؟یرویم  جاک  ت:گف  و  گرفت  را  من  یجلو   وا  د. بو  بایز  اریبس  یاچهره   با  ساله  4۰  حدوداً

  یحال   رد  . ایب  . ایب  من  اب  . دآور ی م  رون یب  را   هاآن  مادرت  بخ   خب،   ت:گف  من  هب   م. آور  رونیب  را  های لدصن

 دنبالش  ... یاده یند  حال  به   تا  که   داد  خواهم   نشان  ی زیچ   یتو   هب  ت:گف  کشاندی م  خود  دنبال   به  مرا  که

  :تفگ من هب د. نشان خودش یروبرو را من و بست سرش  پشت را رد . میدیرس گاه  یمخف کی به و رفتم

  که   یحال  در  وا  م. رفت  عقب  ترس  از  من  و  آورد  در  را  بزرگش  آلت  شلوارش  داخل  از  حال  همان  رد  . نیبب

  ما   که  است  یز یچ  نیا  ؟... یاده ید  را  یزیچ   نیچن  قبالً  ایآ  م، فرزند  نی»بب  د:دا  ادامه  کردی م  ییارضا  خود

  د ی خواه  ادامه  در  که  یزی چ  و  شودی م  استفاده   کردن  یبرا  ... لتآ  ه، لب  ن، م   یوچولوک  م، ییگوی م  آلت  آن  به

  خواهرت   به  را  آن  نم  . دی اشده   ساخته  آن  با  شما  که  است  ینم  د، شویم  یجار  یزود  به  که  یزیچ  د، ید

  شتر یب  ر، اویب  شتریب  میراب  م. اداده   نشان  تو  سن  هم  کوچک  یهادختر   یهمه  به  را  آن  نم  م. اداده   نشان
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 نشان  هاآن  به  را  آلتم  ...است  کرده   یمعرف  من  به  را  نفر  ستیب  از  شیب  که  باش  خواهرت  ثلم  ر، اویب

 ... ندارم  ی گرید  اق یاشت  نم  م، رزندف  ت، اس  من  اقیاشت   نی ا  ... پاشمی م  صورتشان  یرو   را   انزالم   و   دهمیم

  ت. اس  شده   ده یپوش  دیسف  عی ما  کی  با  صورتم  یتمام  که  دمید  لحظه   آن  در  و  «  . دید   دیخواه  را   آن  و

  ی بایز  عیما  یا... ایب  بایز  ه،وا  :دزی م  ادیفر  ورانل  ن، یح  نیهم  رد  . تفر  فرو  چشمم  در   آن  از  قطره   ندچ

  ش ی جا  سر  صدای ب  را  لتشآ  د، ش  آرام  کم  مک  ت. اس   ختهیر   صورتت  یرو  آن  از  چقدر  نیبب  ... ایب  من

 دوستان   از  تا  چند  که  کرد  قیتشو   مرا  و  گذاشت  دستم  در  1سول  ۱۲  د، کر  زیتم  را  خود  و  برگرداند

 که  بودم مشتاق العاده فوق نم د، یکن تصور  یراحت به است ممکن که مانطوره . ماوریب شیبرا  را کوچکم

  ع ی ما  آن  از   ی اثر  گرید  که  شد  مطمئن  و   کرد  خشک  مرا   واهرمخ  . می بگو  خواهرم  به  را  زیچ   همه  و  بدوم

  باشم   داشته  را  اندک  درآمد  نیا   من  بود  شده   موجب  او  که  ییآنجا  زا  ت. اس  نمانده   یباق  من  یرو   دیسف

  در   پول  آوردن  بدست  ی برا  هم  من  که  بود  نگونهیا  د. کر  درخواست  مرا  دستمزد  از  یم ین  نیهم  یبرا

  شناخت ی م   قبل  از   که  را  یک ی  یوقت  ماا  م. نکرد  یکوتاه  لوران   پدر   یبرا   کوچک  دختران  یجو   و   جست

 قبالً   که  اوریب   من  یبرا  را  یسانک  ت:گف  و  داد  سول  3  من  به  قیتشو   یراب  د. کر   رد  را  وا   م، آورد  شیبرا

  مرا   آلت  قبالً  ندیگویم  که  اوریب  را  ییهانآ  . مکنینم  قبول  دوبار  را  کس  چیه  من  که  چرا  امده یند

  د ی جد  دختر  ستیب  از  شیب  با  را  لورن  درپ  ه،ما  سه  عرض  رد  م. داد  انجام   بهتر  را   کارم  بعد  یرس  . دانده یند

 باشد   ده ید  را  هابچه  قبالً  دینبا   نکهیا   از  ریغ  به  وا  د. ش  خوشحال  العاده فوق  کار  نیا  از  او  هک  م، کرد  آشنا

  ی مان ز  د. باشن  سال  7  از  بزرگتر   و   سال  4  از  کمتر  دی نبا  هابچه  گفتی م  و ا  د. بو  گذاشته  هم  یگرید   شرط

 کرد   د یتهد رام  م، یآیم حساب  به   بیرق کی شیبرا  نگونهیا شد  متوجه   و   دید   مرا  شرفتیپ خواهرم  که

  از   را  راهم  من  که  بود  نگونهیا  . مدهی م   لو  مادر  به  را زیچ همه  ینده  انیپا   کوچولو  تجارت نیا  به  اگر  که

  م. کرد جدا لوران پدر

 
 سول خرج می شده است.  30.مبلغ ناچیزی است.با توجه به این که در آن دوران برای خرید یک نان باید حدود  1
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  ساله   7  که  یروز  مانه  د، کشانیم  صومعه  سمت  به  مرا  شهیهم  فمیوظا  که  ییآنجا  زا  ل، حا  نیا  با

 د. بو  تری جد  یکم  ماا  د، بو  کودکانه  اریبس  گرچها  و، ا  به  عشق  که  شدم  آشنا  یدیجد  یمعشوقه  اب  م، شد

  یی شناسا  رقابلیغ   ییهای ژگی و  و  بود  بزرگتر  نالور   از  وا  ت. داش   نام  (Father Louis)  سیلوئ  پدر  یک ی  نیا

  و   گرفت  سایکل  در  از  مرا  او  شدمی م  سایکل  وارد  داشتم  یقت و  د. بو  ترآزادانه   اریبس  که  داشت  رفتارش  در

  قبل  سال  سه خواهرم که یی آنجا از ماا م، شد  ناراحت یحدود تا  بتداا م. برو اتاقش به  که خواست من از

  دنبالش   به  یشتر یب  نانیاطم  اب  د، بری م  آنجا  به   را  من  سال  و  همسن  یهادختر   روز   هر   و  بود  رفته  آنجا  به

  ک ی   در  شربت  یمقدار  ختن یر  با  و  بست  را  در  اطیاحت  با  وا  م، یدیرس  اتاقش  به  نکهیا  محض  هب  م. رفت

 انجام  را  کار  نیا   نکهی ا  از  عدب  م. بنوش  آن  از  هم  سر  پشت  بزرگ  وانی ل  سه  کرد  مجبور  مرا  وراًف  ن، وایل

  شبندم یپ   و کرد  من  دنی بوس  به   روعش  ت، داش   یشتریب  جسارت ودخ   همکاران  از   هک  ر، بزرگوا   نآ  م، داد

 د. کر  من  یبرهنه  اندام  ی دستمال   به  روعش  ن، م  فی ضع  یهاتقال   رغمیعل  و  زد  باال  را  دامنم  و  کرد  باز  را

 مقدار  که  ییآنجا  از  ؟یکن   ادرار  یخواهی نم  ایآ  دی پرس   من  از  کرد  یبررس  مرا  یجا  همه  نکهیا  از  سپ

 انجام  تو  یجلو  را  کار  ن یا   خواهمی نم   یول  کنم  ادرار  دیبا  که  گفتم  او  به  بودم  ده خور  یدنینوش  یادیز

 از   بدتر ماا  ه. لب  د. دا  یخواه  انجام  من  یجلو  را  کار  نی ا  تو  راچ  و. کوچول  یا  ن. م  یخدا  »اوه   ت:گف  وا  م. ده

  ن یا   ت:گف   دوباره   و  آورد  رون یب  شلوارش   از   را   آلتش  نی ا  از  بعد   «  . یدهیم  انجام  من   یرو  را  نکاری ا  وت  ن. آ

  ی صندل  دو  یرو  و  کرد  بلند   مرا  پسس  . یکن  ادرار  ن ی ا  یرو  دیاب  . یکن  سیخ  را   آن  دیبا  که  است  یابزار

  باز   هم  از  بود  ممکن  که  ییجا  تا  را  های ندلص  ، یگری د  یرو  گرید  یاپ  ، یصندل  کی   یرو  پا  کی  ت، گذاش

  آلتش   دست  ک ی  با  و  دی کش  دراز  های صندل   ر یز  آن  از  عد ب  م. بزن  چمباتمه   که  داد  دستور  من   به  پسس  د، کر

  ن یا   رد  د. بو  او  آلت  یباال  درست  من  لتآ  د. بو  داشته  نگه  مرا  باسن  گرید  یدست  با  و  داشت  دست  در  را

  ا،یب"  ت:گف  من  هب  د. کر  من  دنیبوس  به  شروع  او  نینابراب  د. بو  شده   کینزد  صورتش  به  اریبس  دهانم  حالت

  درار ا  ن، م  ز یزع  ن، ک  ادرار  !بپوشان  رنگت   خوش   گرم  ع یما  آن  با  را  من  آلت  !االن  نی هم  ! ایب  ن، م  یوچولو ک

  ن ی ا  که  گفت  توانی م  یراحت   هب  د. ش  زده جان یوه  سرزنده   سیئلو  "  ! کن  سیخ  خود   ادرار   با  مرا  نزالا  ن. ک

  شروع   من  که  لحظه  مانه  د. آورمی   وجد  به  را  او  حواس  تمام  که  بود  یزیچ  همان  بیغر   و  بیعج   اتیعمل
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 د. کر  رادیا را لورنت  سخنان  همان  شیکماب  سیوئل   ت، ایعمل نی ا اتمام از  سپ . دش  ارضا  او   کردم  ادرار   به

  ی ت یاهم   خواهرم  یهاد یتهد   به  گر ید  من   که  ییآنجا  از   و   ببرم  شیبرا  را  کوچک  یهابچه   که  خواست   من  زا

 که  یکسان  یهمه   از  را  نی هم  وا   م. برد  سیلوئ  یبرا  را  شناختمی م  که  ییهادختربچه   یمامت  م، دادی نم

 عالوه   توانستم نم د، کری م قبول هم چندبار تا را نفر  هر او که ییآنجا زا . تخواس یم آمدندی م او شیپ

  جمع  یخوب   پول  بودم  توانسته   ماه   6  از  پس  و   کنم  افتیدر   پول   هم  هابچه  زا   م، ریگی م  او  از  که  ی پول  بر

   . مبردی م لذت آن از خواهرم نظر از پنهان  و فراغت اوقات در که یول پ م. کن

 که  می نداد  هشدار  شما  به  ما  ایآ  دوکلوس"  د. کر  قطع  را  حرفش  لحظه  نیا   در  جمهور  سیرئ-

  م ی کن  قضاوت  میتوان یم  یزمان  فقط  مینگفت  تو  به  ما  ؟باشد  اتیجزئ  یهمه   شامل  دیبا  شما  یهاداستان 

   ؟ینکن  پنهان ما از را مردان  با خود اتیجزئ و ارتباطات از کدام چ یه تو که

  نکنم   غفلت  اتیجزئ از چکدامیه  از  که  شد  داده   هشدار  من  هب  م، رورس  ه، »بل   ت:گف  دوکلوس   مادام-

  من   ایآ  د. کن  کمک  هات ی شخص   کردن  روشن  به  که  شوم  ینکات  نی ترکوچک   وارد است  ممکن  وقت  هر  و

  ؟امشده  یقصور  مرتکب

  ن ی مچنه  . مآوری نم  ادی  به  د یکرد  انیب   شما  که  یدوم   آلت  از   ی حس  چ یه  نم  ه، »بل  ت:گف  جمهورس یرئ-

  مجبور   را  شما  ای  و  نه  ای   گرفت  را  شما  آلت  او  ایآ  که   دینگفت  نیمچنه  . دینکرد  شرح  درست  را  او  ارضا

  « . دی بزن آلتش به دست که کرد

  شتر یب  نده یآ  در  و  بپردازم  را  اشتباهات  نی ا  تاوان  دیبا  نم  د، یببخش  را  »من  ت:گف   دوکلوس  مادام-

  به   ی تح  د. بو  بلند  باشد  پهن  نکهی ا  از   ش یب  ت، اشد   یمعمول   اریبس  آلت  ک ی  س یلوئ  پدر  «  م. باش  مراقب

 به   وا  . دکری م   دایپ  استحکام  ی کم  اوج  یلحظه   در  فقط  و  داشت  مشکل   یکم  نعوذ  یبرا  او  که  دارم  ادی

  به   را  خود  آلت  بار  چند  و ا   د. دا  تکان  را  آن  یکم  کنم  ادرار  خواستم ی م  که  یزمان  قطف  د، نز  دست  من  آلت

  م.فرزند  بده   دامها  :تگفی م  وا  ت. نگف  "لعنت"  جز  ی سخن  چ یه  هم  اءارض  یحظهل  د. کر  کی نزد  من  آلت

  . دکریم انیب من دهان بر بوسه با را هان ی ا یهمه  وا . مشویم ارضا دارم که نی بب ن. ک درارا
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  را  یزی چ  توانستمی نم  نم  . تگفی م   درست  جمهور  سیرئ  ! وکلوسد  ت، اس  نی»هم   ت:گف   ورستد-

   « م. کن تصور را شما مرد توانمیم اکنون ماا م، کن ورتص شما داستان نیاول  در خودم یبرا

 "  س. وکلود  ه، لحظ  کی "  ت:فگ  د، یبگو  را  داستان  یادامه  خواهدی م  دوکلوس  که  دید  وقتی  اسقف-

 نگه  خود  در  را  حس  نی ا  که  است  یدتم  م. دار  ازی ن  ادرار  از  شتریب  یزیچ  به  اوج  به  دنیرس  یبرا  »من

  س ینارس  لحظه  همان  در  و  «  . دیآ   در  پرواز  به  بگذارم  که  است  آن  نزما  االن  که  کنمی م  صورت  م. اداشته 

  هانش د  د. بو  ده یرس  شکمش  به  لتشآ  . دکریم  فوران  آتش  یهاشعله  چشمانش  زا  د. کر  ترک ینزد  را

 خود   با  را  یجول  و  کوچک  سرپ  د. کن  آرام  را  او  توانستی م  که  بود  خشونت  قطف   د. کر  کردن  کف  به  شروع

 عتیطب  ماا  د. بو  یمهم  اریبس  زیچ  اوج  نقطه  هاآن  یراب  د. ش  متوقف  زیچ  مهه  د. بر  یکنار  یهااتاق   به

  رونیب  اتاق  از   حالت  نی تر ی عصبان  با  اسقف  بعد  قهی دق  ندچ  د. کن  آورده   بر  را  او  یهاخواسته   نتوانست

  آن   مسئول  )که  دورست  به  خطاب  و  کرد  پرتاب  خشونت  با  را  سربچهپ  ه، ستادیا  حالت  همان  در  و  آمد

  دتر یشد  او  مجازات  دیده  جازه ا  ن. ک  اضافه  شنبه  روز   هیتنب  ستیل  به  را  پسربچه  نیا  نام  گفت  بود(  ماه 

  گفت  دوک پدرش به آرام یل یخ یجول و کند یراض را او بود نتوانسته پسربچه که است شخص م د. باش

  ی کی  یر دا  دوست  گرا  ر. بردا   گهید   یکی   ا. خد  خاطر  هب  ه. وا   ت:گف   اسقف  به  دوک  ؟است   افتاده   یاتفاق  چه

  ما ش  ت. اس   شده   خاموش  او  هوس  و  ندارد  را  هیاول   اقیاشت  گرید  که  گفت  اسقف  ماا  ر. بردا  ما  یهادسته   از

  ن ی ا  به  ابداً  یول   کردم  کنترل  را  خودم  ن م  . دآوریم   ما  سر  بر   چه  شده   خاموش   لیم  ک ی  که  دیدانیم

  است   وبخ  د. ش  واهدخ  مجازات  او  که  دهمیم  نانیاطم  شما  هب  ت:گف  ورستد  . دیرینگ  آسان  پسربچه

  ت ی وضع  ن یا   در  را  شما  که  »متأسفم   ت:گف  ن یمارت  ادامم  د. باش  یعبرت   درس  هیبق  یبرا  پسر  ن یا  که

  شما   اگر  و  م، کن  ی راض  را  شما  که  دارم  لی تما  یلیخ   نم  م. سرور  دیکن  امتحان  را  یگرید   زیچ  ؛ نمیبیم

  ک ی  به  یکس  که  دارد  وجود  ی ادیز  یهات ی موقع  یدانی نم   ایآ  !خدا  هب  ه، ن  !هن  ه، »او   ف:گ  اسقف  «... بخواهد

  خواهم   دایپ   را  مناسب  نفر  کی  د. ده  ادامه  داستانش  به  دوکلوس  دیگذارب  . مکنی م  صبر  ؟ندارد  ازین  زن

  ن یا   با  را  خود  داستان  وکلوسد  . ددنیخند   اسقف  کلمات  نی ا  به  اربابان  یهمه  «  س. وکلود  ه، بد  دامها  د. کر

  . تسی ن زنده یبرانگ زن کی  باسن که اردد  وجود  یادیز یهامان ز د:دا ادامه عبارت
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 شدم  متوجه  ماا  م. بود  برده   را  کوچکم  دوستان   از   یک ی  سیلوئ  ی روزبرا  کی   که  بودم  شده   ساله  7  تازه 

  ر یغافلگ  بود  نداده   رخ  یز یچ  نیچن  حال  به  تا  که  ییآنجا  زا  د. دار  حضور  او  اتاق  در  همکارانش  از  یکی  که

 سیوئ ل  د. بر  داخل  به  کوچکم  دوست  با  همراه   مرا  و  گرفت   مرا  ی جلو  سیلوئ  ماا   م. برو  خواستمی م  و  شدم

 ت:گف   جئوفرو  پدر  به  پسس  د. دا  هل  او   سمت  به  مرا  و  است  (Father Geoffroi)  جئوفرو  پدر  نیا   گفت

 ت: فگ  د، یبوس   مرا  و  نشاند  شیزانو   یرو  را  من  که  یحال   در  جئوفرو  ؟باستیز  که  بودم  نگفته  تو  به  گرم

  دوباره   که  یحال  در  خوب  درپ  ر. دپ  ل، سا  فته  م:گفت  ؟من   یکوچولو  سالته  ندچ  ت:گف  من  هب  . اقعاًو  ه، لب

  معمول   طبق   کوچک  یگو   و  گفت  ن یا   یط   در  و  "  ت. اس  کوچکتر  من   از  سال  5۰  نیا "  ت:گف  د یبوس  مرا

  س ی لوئ  یبرا یوقت که ییآنجا از ماا . میده قورت تا  شد داده  وانیل  سه ما یدو هر به و شد آماده  شربت

 آوردمی م   شیبرا  که  یدختر  به  فقط  را   آن   او  رای)ز  بنوشم   را  نی ا  نداشتم   عادت  آوردمی م  تازه   شکار

  موضوع   نی ا  از  مورد  نی ا   در  (رفتمیم  بالفاصله  بلکه  ماندمی نم  معموالً  من   که  یحال  رد  د، دایم

  ؟ یدهی م  ی دنینوش  من  به   را چ  ر، دپ :مدیپرس او از  ی الوحانه   ساده   لحن   با   و  برداشتم  دمق  . مرشدیغافلگ

 مرا   شیهادست   با  و  بود  داشته  نگه  شیهاران   نیب   مرا  هنوز  که  جئوفرو  ؟کنم  ادرار  من  دیخواهی م  ایآ

  است   ممکن  ما  ییاجراجو م  . دیکن  ادرار  که  خواهمیم  شما  از  من  له ب  م. رزندف  ه، »بل  ت:فگ  د، کری م  لمس

 خودمان   کار  به  ایب  و  بگذار  تنها کوچکت  دوست  شی پ را  سیلوئ  درپ  . ایب  من  اتاق   هب  د. باش  متفاوت  یکم

 س یوئل  . میرفت  آنجا   از  ما  «  د. کر  میخواه  مالقات  را  گریهمد  وباره د  د، ش  تمام  کارمان  یقتو  . میکن  یدگیرس

 آنجا   به  عی سر  و  نبود  دور  سیلوئ  اتاق  از  جئوفرو  تاقا   م. باش  راحت  دوستش  با   که  گفت  من   به  یآرام  به

  طاعت ا  . مکن  باز  را  شبندمیپ  یهاسمان یر  که  گفت  من  به  جئوفرو  می شد  وارد  نکهیا  محض  هب  . می دیرس

  و ا  د. کر  باز  را  میهاپا  شدیم  که  ییجا  ات  د. نشان  تخت  لبه  یرو  را  من  و  زد  باال  مرا  دامن  الفاصلهب  م. کرد

  من   از  آن  از  عدب  ن. زد  یل یس  میهاران   به  کرد  شروع  و  کن  حفظ  را  حالت  نی هم  که  داد  دستور  من  به

  خود   آلت  گرش ید   دست  با  زدی م   کنار  را  واژنم  یهالبه   دست  کی   با  که   یحال  ر د  م. کن  ادرار  که  خواست

  اسباب  نی ا  که دیرسینم  نظر  به ی ول کردی م یباز  آن با دامم د. آور در شلوار   از  بود ره یت  و  کوچک که را

  او   بر  که  یکوچک  سوراخ به  یمدت  و زد  زانو  میهاپا نی ب  نیا   از  عدب  د. باش  داشته  یهمکار  به  یلیتما   یباز
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  غرغر   لب  ریز  را  یمضحک  کلمات  و  آورد  آن  سمت  به  را  دهانش  ربا  نیندچ  د. کر  نگاه   بود  شده   آشکار

 کردی م  یباز   آلتش  با  مزمانه  م. نشد  هاآن   متوجه  زمان   آن   در  را یز   اورمیب  خاطر  به  توانمی نم  که  کردیم

  کرد   را  کار  نیا  که  الفاصلهب  د. چسبان  من  واژن  به  را  لبانش  پسس   د. بو  نکرده   یر ییتغ  آلتش   هم   هنوز  ی ول

  ن یا  . دیبلعی م  سرعت  به  را  ادرارم  او  و  کردم  غرق  ادرارم  از  یالبیس  با  را  او  و  کردم  ادرار  به  شروع  هم  من

  مه ه  د. بو  نیآفر   غرور  شی برا   لحظه  نیا  نظرم  هب  د. ش   شکسته  طلسم  نیا   ییوگ   ت. برخاس  جا  از  آلتش  بار

  د، دا  قورت  را  ادرارم  یقطره   نیآخر  که  یالحظه   همان  در  که  بود  شده   یبندزمان  خوب  یقدر  به  زیچ

  ی انرژ  دیرسیم  نظر  به  و  خورد  تلوتلو  ئوفروج  د. کر  کردن  هیگر  به  روعش  ، یروز ی پ  نیا  از  مست  لتشآ

 که  بخواهد  من  از  گرانی د  مانند  نکهیا  بدون  و  داد  من  به  خشن  و  تند  نسبتاً  را   سول  ۱۲  وا  د. ندار  یادیز

  م یا یب  همراهت  توانمی نم  که  گفت  من  به  وا  م. برو  جا  آن  از   من  که  گذاشت   اورمیب   یدیجد   دختران  شیبرا

  ت. بس من  یرو  را در بالفاصله و داد نشان من به را سیلوئ اتاق  و دارم کار اکنون چون

 شدن   شکسته  یلحظه  توانند ی نم   مطلقاً  که  هستند  مردم  از  یاریسب  ع، واق  در  ماا  ه، او"  ت:گف  دوک -

 توسط  دهدی م   اجازه   خود  به  که  یوقت   ندیبی م  بی آس  فرد  غرور  رسدی م  نظر  هب  د. کنن  تحمل   را  طلسم

  . درسیم نفرت به خجالت احساس از فرد نیا  د. شو ده ید یف ی ضع حالت نی چن در یزن

  نه.  ت:فگ  د، زدنیم  پرسه  ری زلم  بدن  یرو  دستانش  و  بود  شیهازانو   یرو  سی آدون  هک  ر، جمهو  سیئر-

  نتواند   کیتحر   نی ا  یقتو  د، باش  بوده   دتریشد  کیتحر  چه  ره  د، ندار  آن  به  یربط   رور غ  ن، م   وستد  نه، 

 خسته  هم  شتریب  میکن  ورزش  شتریب  هرچه  که  مانگونهه  . درویم  نیب  از  آن  تیذابج  د، کن  دایپ  ادامه

  ت. اس  زودگذر  حس  کی  قط ف  د، شوی م  یناش   کیتحر  نیا   از  که  یانزجار  حس  ای  یستگخ  . میشو یم

  . ددانی نم  را یشاد قدر گرید ت، اس  شده  ری س که یوحر

  همراه   به  را  یناگوار  عواقب   که  ردیگی م  شکل  یی جو انتقام  فکارا  ر، انزجا  ن ی ا  از  ماا  ت، گف  ورستد-

   ت. داش خواهد
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  از   شما که  یموارد  نی چن  به  داستان  یادامه   در دیشا   و است  ی گرید  بحث  نیا   ت:گف   جمهور  سیئر-

  . میبرخور  دیکنیم صحبت آن

  . دییبگو را راستش جمهور سیئر ت:گف  وکد-

  ح یترج  حاضر  حال  در  که  معتقدم  نم  د، خو  کنترل  دادن  دست  از   یآستانه  رد  ت:گف  جمهور  سیئر-

  س یآدون  دهان  دن یبوس  با  وا  م. کن  یوددار خ   تنفر  ابراز   از  نکهیا   تا  کنم  آماده   لذت  یبرا   را  خود  دهمیم

  او   با  فعال  می توانینم  ما  اما  ... است  جذاب  کودک  نیا  که  ستین  یشک  ... باشم  تر آرام   توانمی من  د:دا  ادامه

  ن ی چن  ...   شوندی م  خالصه  ین یقوان  نی چن  به   فرادا  . مشناسی نم   شما  نی قوان  از  بدتر  یز یچ  ن م  . میکن  یکار

  ی ااحمقانه   کار  است  ممکن  کنمی م  احساس  رایز  س، وکلود  ه،بد  دامها  ه،بد  امهدا  ه، بد   ادامه  ...   ییهاز یچ

  س یئر  د. باش  داشته   ادامه  بروم  رختخواب   به  که  ی زمان  تا   حداقل   طلسم  نی ا   خواهمی م  و   دهم  انجام

 بار  که  یحال  در  و  بازگرداند  خود  یجا  به  را  کودک  ود  ت، اس  شدن  بلند  حال  در  آلتش  دید  که  جمهور

  دوم   بار  یبرا  نکرد(  کی تحر  را  او  یول   بود  بایز  اندازه   همان  به  )که  دیکش  دراز  کنستانس  رکنا  در  گرید

  د. کر اطاعت دستور نی ا از سرعت به او و دهد ادامه که خواست دوکلوس از

 خوشحال  ما  از  چکدامیه  که  یحال  در  و  بود  شده   تمام  سیلوئ  ملع  م. رفت  کوچکم  دوست  دنبال  به  من

  غرور   جئوفرو  حنل  م. برنگرد  آنجا  به  گرید  گرفتم  می تصم  باًیتقر   نم  . میشد  خارج  صومعه  از  می نبود

  لذت   آن  راتیتأث  از  هن  م، بپرداز   انزجار  نی ا  یهاشهی ر   به  نکهیا   بدون  و  بود  کرده   دار  حهیجر  را  امی جوان 

  ن ی ا  در  گر ید  یی ماجراجو   چند  من   که  بود  شده   نوشته  هاستاره   در  حال  نی ا  اب  ن. آ  یهاامد یپ  از  نه  و  بردم

  ی برا  داشت(  رابطه  نجایا  در  نفر  چهارده   از  شیب  با  خودش   یگفته  به  )که  خواهرم  و  داشت  خواهم  صومعه

  سن   سال  6۰  حدود  که  ی گرید  شیشک  م، ایی ماجراجو   ن یآخر   از  پس  ماه   هس  د. بو  ی کاف  من  کردن  متقاعد

 برد ی م  کار  به  را   یترفند  هرگونه  وا  د. بکشان  خود  خواب   اتاق  به   مرا  تا  کرد  را  خود  تالش  یمامت  ت، داش

 تخت   در  را  خود  روز  کی  که  بود  خوب  یقدر  به  هاترفند نیا   از  یکی  رانجامس  د. کن  دایپ  دست  من  به  تا

 ده ینام (Father Henri) یهنر پدر که ریپ یهرزه  نیا . هچگون ای چرا بدانم نکه یا بدون دمید  او خواب
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 اد یفر  بود  شده   ج یگ  یخوشحال  از  که  وا  ت. گرف  آغوش  در  وجود  تمام  با  رام  ن، م  ورود  محض  هب  د، شیم

  ی برا  بود  سرد   یلیخ  آنجا  "  د. کر  ی نخواه  فرار  من  از  بار  نی ا  م. گرفت   را  تو   االن   !کوچولو  یا  ، هاآ"  د:ز

 ت:گف   من  به  اعتراض   با  یهنر   ماا  م. کن   زیتم  را  دماغم  که  خواستمی م  د. کر  زشی آبر   به  شروع  دماغم  نیهم

  آن  از  عدب ن. م یوچولوک  د، دا خواهم انجام  تو  یبرا را  کار نیا  من !داد خواهم   انجام را کار نیا  ه. ن نه !وه ا

  ی اگونه   به  و   داد  قرار  شیهازانو   یرو  را  من  رس  ت. نشس  من  سر  یباال  هم  خودش  و  گذاشت  تخت   ی رو  مرا

  ، ریزد  می   رونیب  من  ینی ب   از  که  را  یترشحات   تا  است  آماده   که  دیرسی م  نظر  به  که  کردیم  نگاه   من  به

  شد  خم   سرم  یور  س، سپ   "  ؟بمکم  را  تو  است  قرار  چگونه  !بایز   کوچک  چهره   !اوه "  ت:گف  پسس  د. بلعب

  نوک   یحت   لکهب  د، یبلع  را  دهانم  و  ی نیب  مخاط  تمام  تنها   نه  و  گذاشت  دهانش  در  کامل  طور  به  را  امی نیب  و

 نقدر آ  . دبری م  فرو   یزیانگشهوت   طرز  به   من  ی نیب  یهاسوراخ   از  کی   هر   به  یگر ید   از  پس   ی کی  را  زبانش

 د. ش  برابر  چند  دماغم  مخاط  نگونهیا   و  کنم  عطسه  بار  سه  ای  دو  و  شد  موجب  که  بود  یاحرفه   کار  نیا  در

  ات یئجز  من  زا  ن، روراس  ن، یا  مورد  در  ماا  . دیبلعیم  را  هاآن  یهمه   فراوان  اق یاشت  با  همچنان  او  یلو

 . مدیند  یزیچ  من  او  یهاسیل  و  هابوسه   انبوه   انیم  رد  . داورین  رونیب  شلوارش  از  یزیچ  وا  . دینپرس

 د. کر  لمس  مرا  دستانش  با  نه  و  زد  باال  مرا  دامن  نه  وا  ت. اس  نشده   ارضا  او  که  است  نی ا  من  باور  نینابراب

  ا یدن  دختر  نی ترتجربه یب  و   نیتر ب ینج   یرو  تواندیم  ن، یبرت ی ل  رمردی پ  نی ا  یها یانترف  رسدی م  نظر  هب

   د. کن فکر یحت مرد نیا ی ذهن انحراف و فساد به دختر نکهیا  بدون شود اجرا

  به  که  (Father Etienne)  نیات  درپ  د. دا  رخ  م یبرا   یترجالب   تیضعو  ا، ام  شدم  ساله  9  که  یروز

  و  اوردیب  او  شیپ  مرا  که بود   گفته  خواهرم  به  بار  نی چند قبالً  شدیم  ده ینام  نگونهیا   نی برتیل کی   عنوان

 که   را چ  د. ببر  مرا  ودش خ  بخواهد   نکه یا   بدون  )اما  م. برو  دنشید   به  که  بود  کرده   متقاعد   مرا   خواهرم  البته 

  از   یاگوشه  در  سرانجام  (  د. بو  شده   مشکوک  مسائل  از  یسر  کی  به  او  ییوگ  . دیترسیم  مادرمان  از

  و   رومندین  وا  د. بو  ساله  چهل   حدوداً  نیات  درپ  . مدی د   او  با  رو  در  رو  را  خود  ارتگاه یز  یکینزد  در  سایکل

  من   ؟ی کن  ییارضا  خود  یبلد  ایآ  :دیپرس  من  از  می د یرس  خوابش  اتاق  به  که  یمانز  د. بو  یمیصم  اریبس

  خواهم   ادی  تو  به  من  !پس  »خب  ت:فگ  . تسیچ  شما  منظور  دانمی نم  یحت  من  گفتم  و  بودم  شده   سرخ
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  دختران   که  است  نی ا  من  لذت  تنها  د:دا  ادامه  عدب  . دیبوس   را  دهانم  و  چشمان  سپس  من«  یوچولوک  د، دا

  فراموش  را  هاآن  هرگز  که  است  یعال   آنقدر  دهمیم  هاآن   به  که  ییهادرس   و  م، ده  آموزش  را  کوچک

  است   قرار  اگر  رایز  د، یکن  شروع  خود  بند  شیپ  یهاسمانیر  کردن  باز  اب  ت:گف  من  به  اتاق  رد  . دکننی نم

  با را  کار نیا  چگونه بدهم ادی  خودت  به اول  است هترب د، یبزن جلق من یبرا چگونه که بدهم ادی شما به

  ییجا  نجایا   . دنیگویم  واژن  نی ا  هب  ت:گف   و  گذاشت  آلتم  یرو  را  دستم  آن  از   عدب  . یبده  انجام  خودت

  ن یا... نجایا  . یده  مالش  را  آن  دیاب  . دیبکش  رونیب   آن  از  را  خود  ذیلذ  احساسات  است  قرار  که  است

 که  کرد مجبور  مرا ن یا از  عدب . یبمال  را  آن انگشت  با دیبا و  ندیگوی م سیتور ی کل آن به که است یانقطه 

 ،یکنی م  ارضا را  خودت  یدار   دستت  نیا  با  که  طور نیهم  االح  ه. وبخ  د:دا  ادامه  پسس  م. بکن  ار  کار  نیا

  حس   یزیچ... خودشه  ره آ   .   . ینطوریهم... کن  فرو  ذی لذ   ی کوچولو  یحفره   نی ا  در  را  گرتید  دست  نگشتا

 درپ  . مدهی م   نانیاطم  شما  به  نم  . مکنی نم  حس  یز یچ   پدر  ریخ  م:داد  پاسخ   معصومانه  او   به  ؟یکنی نم

  را   یذت ل  د، بع  سال  دو  ماا  د، یهست  جوان  یلیخ  هنوز  شما  که  است  لی دل  نیا  هب  ه، البت  !وه ا  ت:گف  من  به

 کر ف  ن، ک  »صبر  م:گفت  او  هب  ت. اس  کرده   ره یذخ  شما یبرا  بای ز  یکوچولو  دستگاه   نیا  که  دیچش   دیخواه

  من   به  او  که  را  ییهاجا  آن  توانستمیم  که  آنجا  تا  من  و  «  م. کن  احساس  را  یزی چ  توانمی م  اکنون  کنمیم

  دادن   ادامه   ارزش  امکرده   شروع  که  را   یکار  که  کرد  متقاعد  مرا   غلغلک  چندتا  بله  ... دمیمال  بود  گفته

 استادم   یستگ یشا  به  نسبت  مرا  احساسات  نیا  ه. نبود   یل یتخ   صرفاً  روش  نیا  که  آمدی م  نظرم  به  و  دارد

 الیام  شدن  ختهیبرانگ  باعث   تو  شهوت  رایز  ت. اس  من  نوبت  »حاال  ت:گف  من  به  نیتا  د. بو  کرده   متقاعد

  خواست  من از حال همان رد . نیبب « م. بگذار اشتراک به شما با را هاآن دیاب  ن. م یرشته ف . دشویم من

  ن یبب  ت:گف   پسس  . دشیم   جمع  آن  دور  من  دستان  یسخت  هب  . مریبگ  دستم  دو   با  را  او  بزرگ   آلت  که

  آلتش   دور   به  ع یسر  را  دستانم  که  گفت  یزمان  را  نیا  ... ینطور یا  حرکات  و  ... ندی گوی م  آلت   نیا  هب  م. فرزند

  ه،بد  ادامه  ... یزنیم  جلق  من  یبرا  یدار  االن... ندی گویم  زدن  جلق  حرکت  نیا  به  ...  . ددایم  حرکت

  من   یمست  حظهل  د، باش  تر ی فور  و  عتریسر  حرکاتت  چه  هر  -  بده   ادامه  قدرتت  تمام  با  !بده   دامها  م، رزندف

  ی کنیم  من  با  تو  که  را  یکار  همان  بگذار  االح  ن، م  یکوچولو   ایب  االح  د، دا  ادامه  علممم  . درسی م  فرا  زودتر
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  ادامه   کارم  به  که  یحال   رد  د، دای م  فشار  امنه یس  به  زدی م   را  حرف  ن یا   که  یحال   در   و  دهم  انجام  تو   با

  که   داد  تکان  ماهرانه  چنان  را  انگشتانش  و  گذاشت  آلتم  یرو  را  دستش  دو  ماهرانه  نقدرآ  م، دادیم

 به   و   م. هست   او  ون یمد   را  خود   ارگاسم  یتجربه   نی اول  من   شکی ب   نی بنابرا  و  ت، گرف  فرا   مرا  لذت  سرانجام

  ی برا   هنوز   که  بزرگوار  آن  و  کردم  هار   را  ارمک  د، کر  دن یچرخ  به  شروع  سرم  که  ی حال  رد  ب، ی ترت  ن یا

  یمانز  د. کن  تمرکز  من  یرو  تنها  تا  کند  فدا  را  خودش  لذت  یالحظه  یبرا  شد  اضر ح  د، نبو  آماده   آن  انیپا

  من   به  واضح   یلیخ  م. برسان  اتمام  به  بودم  گذاشته  ناتمام  که  را  یکار  تا  کرد  مجبورم  شد تمام  کارش  که

 انجام   وجودم  تمام  با  را  کار  نی ا  نم  م. کن  تمرکز  او  ی رو  تنها  و   نشود  پرت  حواسم  گرید   که  داد  دستور 

 رونیب  را  خود  خشم  تمام  سرانجام  والیه  نیا  که   کردم  دنبال  را  او  توراتدس  تمام  لیم  کمال   با   نم  م. داد

  شور   با  را  من  هاند  ه. داد  دست  از  را  خود  کنترل  نی ات  که  دیرسیم  نظر  هب  د. پوشان  را  من  زهرش  و   ختیر

 زمان   مدت  نیات   ییگو  انیذه  . دکری م  یفحاش  خشونت  با  و  کردی م  لمس  را  لتمآ   د، یبوسی م  حرارت  و

 او  شیپ  هم   باز  که   کرد  التماس   من  به  وا  د، ینوش یم  ادرار  که  همکارش  خالف  بر  ماا  . دیکش  طول  یادیز

  شده   صممم  د. برگردان  بود  برده   آنجا  از  که  ییجا  به  مرا  و  ت، گذاش   دستم  در  کوچک  1یاکو  کی  م. برو

 یهااجرا م  با  آنجا  رد  م، شوی م  تربزرگ   چه   هر  که  بودم  شده   متقاعد  رایز  برگردم  آنجا  به  مکرراً  که  بودم

  د ی جد   یایدن   در  یترمهم  تفاقاتا   د. بو  یگر ید  زیچ  من   سرنوشت  ماا  د. ش  خواهم  روبرو  یشتر یب  ندیخوشا 

  بدست   نیات  بدست  که  یلذت   ینیریش  که  دمیفهم  را  یاخبار  برگشتم  خانه  به  یوقت  و  بود  انتظارم  در

   د. ش تلخ  می برا بودم آورده 

  آماده  شام  کردیم  اعالم  که  بود  یزنگ  نیا  د. درآم  صدا  به  یغذاخور  اتاق  زنگ  یصدا  هنگام  نیا  در

  خود   بونیتر   زا  د، بو  شده   قی تشو  کامالً   داستانش  جالب   شروع   یبرا   که  دوکلوس   جه ینت  رد   ت. اس  شده 

  بود   رارق  غذا  نیا  د. کردن  حرکت  به  شروع  غذا(  )خوردن  دیجد  لذات  کسب  یراب  ن، اربابا  و  آمد  نیی پا

  ی غذاخور   سالن  به  اربابان  که  بودند  منتظر  و  بودند  آماده  هانآ  د. شو  سرو  برهنه  یدختربچه  8  توسط

 
1  .écu . کی  écu  ی تقر نی ارزش داشت. ا  وری سه ل ً  . آوردی ماه به دست م کی پرستار در  کی بود که  یاز درآمد یمی ن  با
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 اسقف  ماا ه. پسربچ  8 و فاعل 8 ب، اربا 4 د. باشن نفر ۲۰ دیبا کردندی م شرکت  شام  در که یسانک د. برون

 ها آن  چون  و  کند  شرکت  ده وع  نیا  در  دهد  اجازه   او  به  خواستیمن  د، بو  نیخشمگ  سینارس  از  هنوز  که

 د. نکر  بلند  حکم  نی ا  به  اعتراض  یبرا  را  شیصدا  کسچ یه  د، گذاشتنیم  احترام  گریکد ی  یهاهوس   به

  او   دوباره   ارباب  یگروه  یاشیع  زمان  در  دیشا  تا  شد  حبس  کیتار  یاگنجه  در  ییتنها  به  کوچک  سرپ

  ی گروه   یاش یع  یبرا  تا  خوردند  جداگانه  خود  شام  سرعت  به  انیراو  و  مسرانه  . داوریب   خود  شیپ  را

  اب   د، بو  ناهار  از  مهمتر  ار یبس  هک  ا، غذ  نیا  . دکردنیم  نظارت   دختربچه  8  بر  زین  هارزنیپ  د. شون  آماده 

  ی ز یچ  که  بشقاب  ستیب   آن  از  پس  و  سوپ   بشقاب  ست یب  د. ش  سرو  ی شتریب  اریبس  شکوه   و  یدرخشندگ

 ی هاغذا   نینادرتر  از  که  یکباب  گوشت  کامل  زیم  کی  ن،آ  از  سپ  ت. گرف  قرار  زی م  یرو  نبود  دیسف  مرغ  جز

 کالتش  ، هایبستن  و  های نیریش  و  هادسر  اقسام  و  انواع  زین  آن  از  عدب  د.ش  آورده   هاآن   یبرا  بود  ممکن

 آنجا  در  یونانی  شراب  تا  ییایتالیا   شراب  زا  . دکریم   رییتغ  هربار  هاشراب   وعن  د. ش  آماده   الکل  و  داغ

 نگه  را  خود  دیبا  فعال  ماا  د. بو  ملتهب  یآورشگفت   طرز  به  اربابان  نهذ  ن، زما   نیا   رد  ت. داش  وجود

  فقط   بعد  به  آن  از  که  فتگ  ت، مس  مهین  ک، ود  د. بودن   شدن  وانهید  معرض  در  وجود  نیا  اب  . دداشتنیم

  »چه   ت:گف  جمهور  سیئ ر  . دینوش  را  او  ادرار  از  بزرگ  وانی ل  دو  نی نابراب  د. بنوش  را  ریزلم  ادرار  خواهدیم

 ه. هرز  نجایا  ایب  ت:گف  و  زد   صدا  را  ریپ  فانچون  سپس  «  !باکره   کی   ادرار  دنی لعب  ت. اس   یزرگب  شاهکار

  قرار   هرزه   جادوگر  نی ا  یهاپا   نی ب  را  خود  سر  جمهور  سیئر  ت. اس   دشوار  العاده فوق   منظره   نیا   م یرست

  اربابان   نیا  از  عدب  د. دا  قورت  را  ریپ  یعجوزه   نیا  مسموم  و  فیکث  ادرار  از  یل یس  ع، ول  و  حرص  با  و  داد

 در  هرچه  گفت  و  کرد  نیبرت یل  شیستا   به  عشرو  وکد  د. کردن  یاخالق   و  یفلسف  یهاگو   و  گفت  به  شروع

  را   او  سخن  مهه  د. کر  خواهد  خدمت  ما  به  بهتر  عتی بط  م، یر یبگ  شیپ  را  یرو  اده یز  و  افراط  راه   عتیطب

 شده   بدل  و  رد  سخنان  سایر  ام  د. کردن  امیق  بود  شده   وضع  یتازگ  به  که  ی اصول  ی اجرا  یبرا  و  دندیپسند

 آنجا   قبل  از  مسرانه  د. بو   آماده   یاش یع  اتاق  در  ز یچ  مهه  . میکنی م   واگذار  خواننده   به  را  شانیا   نیب

  د. بودن  شده   پخش  همسران  انیم  در  زین  هاپسر  چهب   د. بودن  ده یکش  دراز  نیزم  یرو  برهنه  یهمگ  و  بودند

 گله   به   که  ییهاگرگ   مثل  و  درآوردند   را  اسشانلب  رزنان یپ  از  نفر   دو  و  شدند  وارد  خوران   تلوتلو  ربابانا
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  با   راًیاخ که  یموانع   لی دل  به   شوقش  و   شور  که  سقفا   د. افتادن  گله  ن یا   جان  به کنندی م  حمله   گوسفندان

 اسنب  د،بو  کرده   دخول  او  در  هرکول  که  یحال  رد  د، بو  شده   کیتحر  شدت  به  بودند  شده   روبرو  آن

  را  او شدند  مجبور و  شد  هوشی ب که شد  ارضا  یقو یقدر به  اسقف ت ینها رد  ت. گرف محکم  را  نوسیآنت

  اسقف   به   نیمارت  مادام  شنهادیپ  ادی  به  جمهور   سیئر  . دبری م  لذت  داشت   زین  وکد  د. ببرن  خوابش  تخت  به

 کرده   پر   آلتش  با  را  او  باسن  یگرید   شخص  که  یحال  در  کرد  او   باسن   خوردن   به  شروع  ن یهم  یبرا  و  افتاد

 بار  سفات  انیقربان  بدبخت  مسرانه  د.دادن  انجام  زین  گرید  ستیناشا  و  زشت  کار  انهزار  ما  ربابانا  د. بو

  شک  بدون و شدند روبرو نیتوه و اهانت با کنند کسب  احترام و نوازش آنکه از شیب هاآن  یگریوحش

  د. بو ن یچن اول  روز استاند د. داشتن انزجار  احساس باشند برده  لذت نکهی ا از شیب
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 دوم روز

  افتهی  بهبود  خود  قبل  روز  یهای رو  اده یز  از  کامالً  هک  ف، سقا  د. برخاستن  شده   مشخص  زمان   در  همه

  به  الفاصلهب  د. بو  شده   شوکه  اریسب  د، برو  رختخواب  به  همراه   بدون  بودند  داده   اجازه   او  به  نکهی ا  زا  د، بو

 هاآن   آغوش  به  سقفا  . د شدن  حاضر  او  شیپ   عاًیسر  هاآن   و  زد  زنگ  باشد  او  با  بود  قرار  که  یفاعل  و  یجول 

  د، ش  خورده   دختران  اتاق  در  معمول  طبق  صبحانه  که  ینگامه  د. شو  ور  غوطه  یاتازه   ظلمت  در  تا  رفت

  متخلفان   هم  ازب  د، بو  شده   داده   اخطار  قبالً  آنچه  تمام  رغمیعل  و  داد  انجام  را  خود  یبازرس  ورستد

  دستور   نیآگوست  به  نیز  جمهور  سیئر  د. بو  شده   جرم  نوع  کی  مرتکب  شتیم  د. داشتن  وجود  یدیجد

  د.بو  داده   انجام  برعکس  را  حالت  آن  نیآگوست   یول  ردیبگ  قرار  یخاص  حالت  کی  در  روز  تمام  تا  بود  داده 

  تکرار   گر ید  که  داد   ولق  ت. اس   کرده   فراموش   را   درست  حالت  که  گفت  تمنا  و  خواهش  ی کل  با  نی گوستآ

  شنبه   روز  یبرا   شده   نیی تع   یهامجازات   ستیل  به  دو  هر  و   نداشتند   یرحم  چ یه   اربابان  ماا  . دشوی نم

  عصر   و  بود   یناراض  شدت  به  ییخودارضا   هنر  در  هادختربچه  یناتوان   همه  ن یا  از   که  ورستد  د. شدن  اضافه

  درس   یبرا   را  صبح   از  ساعت  کی  که  کرد  شنهادی پ  د، بو  شده   یعصبان  ینابلد  نی ا  از  شدت  به  گذشته

 به   بتوانند  تا  شوند  داریب   زودتر  ساعت  کی  نوبت  به  ورانسر  داد  شنهادیپ  د. دهن  اختصاص  هاآن  به  دادن

  را   آن  تی مسئول  نوبت  به  کدام  هر  و  بود  ۱۰  تا  9  از  کار  نیا   یبرا  شده   نییتع  اعتس  د. دهن  آموزش  هاآن

 ی راحت   یصندل  یرو  رامآ   د، دهیم  انجام  را  کار  نیا   که  یکس  که  شد  گرفته  میصمت  . دگرفتنیم  عهده   بر

  در   قلعه  نیا   در  )که  دوکلوس  مادام  ییراهنما   و  یهمراه  اب  ک، کوچ  دختر  هر  و  ندیبنش  حرمسرا  وسط  در

  ت یهدا   را  حرکاتشان  و  هادست  دوکلو  ادامم  د. کن  ن ی تمر  را  کار  نیا  (  بود  فرد  ن ی ماهرتر  ییخودارضا  هنر

  ی سان ک  د. دهن  انجام  را  کار  نی ا  یشنیپوز  و  تیوضع  چه   و  سرعت   چه  با  دیبا  گفتی م  هاآن   به  و  کردیم

  دورست   رحط  . دشدنیم  هیتنب   دیبا  دهند  انجام  یدرست   به  را  کار  نیا   هفته  دو  یط  در  توانستندینم  که

  ن ی ا   از  و  رفتیپذ   را  طرح  نی ا  د، ش  احضار  که  یمانز  س، دوکلو  ادامم  ت. گرف  قرار  یفراوان  استقبال  مورد

 چ م  د، کننیم  فرصت  که  یزمان  هر  در  تا  داد  قرار  دختران  اتاق  در  (لدوی)د  یمصنوع  آلت  کی   د، بع  به  روز
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  ن ی هم   هرکول  به  زین  پسران  انیم  رد  د. دهن  نیمرت  ز، این   مورد  یچابک   زانیم   حفظ  یبرا  را  خود  دست

  با   که  یکار  همان   دیبا  که  چرا   کنندی م  عمل  دختران  از  بهتر  فن   نی ا  در  پسران  لبتها  د. ش  محول  فهیوظ

  ن یبهتر  به پسران   نیا  تا  بود ازین نزما  هفته  کی قطف د. دهن انجام هم  یگرید  آلت  با کنندی م  خود  آلت

  گذشته   روز  که  ییآنجا  از   ی لو   د. بو  نکرده   یتخلف  یکس  پسران  انیم  رد  د. شون   ل یتبد   زنندگان  جلق

  یکسان  تنها  و  شد  رد  افراد  یتمام  ییدستشو   درخواست  باًیقرت  د، بو  شده   اسقف  یناراحت   موجب  سینارس

 س یئر  . ریزلم   و  دونیوپک   ز، رت  ن، فاعال  از  نفر  ود  س، دوکلو  از  بودند  عبارت  شدند   حاضر  سایکل  در  که

 د. بو  شده   یشهوت   سیآدون  توسط  شدت  به  های بازرس  هنگام  روز  آن  بح ص  د. بو  ده یرس  نعوذ  به  جمهور

  توانست  یول  کند  هار   را خود   یهارده گ  ، ییدستشو   هنگام  فاعل  دو  و ترز  یتماشا با  او  دیرسی م  نظر  هب

  د. کن مهار را  خودش

 و  مست خاص  طور به غذا صرف مدت تمام در ه ک ز، یعز  جمهورس یرئ ماا ت، گذش معمول  طبق ناهار 

  سرو   دونیکوپ  و  ریزالم  و  شتیم  و  نیآگوست  توسط  قهوه   رایز  شد  ملتهب  گرید   بار  کی  د، بو  خندان

 هابچه  کنار  در  بود  شده   خواسته  او  از  کباری   نیهم  فقط  )که  برهنه  هم  ریپ  فانچون  هاآن   کنار  در  و  شدیم

 با   رفتارش  در  وا  د. کشان جنون  به  را  جمهور  سیرئ  بی غر   و  بی عج   تضاد نیا  ت. داش   حضور  (دباش  لخت

 نعوذ   به  هم  او  که  وکد  د.ش  تمام  شدنش  ارضا  متیق  به  تینها  در  که   کرد  ی رو  اده یز  ریزالم  و  رزنیپ

  مست   خرس   کی  مانند  و  زدی م  نعره   وکد  د. بو  گرفته   محکم  اریبس  را   نیآگوست   بود  ده یرس   یسخت

  یک   اسیر  بود   یکبوتر   ک ی  مانند  او  بغل  در  دیلرزیم  مدام  که  چاره یب  یکوچولو  آن  و   گفتی م  انیهذ

  ی کم  گرید  نفر  ود  ت. داش  نگه  را  خود  و  شد  قانع  او  دنیبوس  به  دوک  ماا  . تاس   شده   یشکار  یپرنده 

  ساعت   تا و  وستند ی پ  هاآن   به   هم  جمهور  سیرئ  و  وک د  د. زدن  چرت  ی کم  نیهم  یبرا  و   بودند  حوصلهیب

 به   نسبت   هالباس   یمهه   د. برون  انیراو   سالن  به  تا  شدند  دار یب  خواب  از   آن  از   س پ  د. زدن  چرت  ی کم  6

  اسقف   خترد  ن، ی آل  وکد   د.بودن  کرده   انتخاب  را  همسران  از  یکی  هرکدام  ربابانا  د. بو  کرده   رییتغ   قبل  روز

  و   دوک  خترد  ، یجول  ورستد  ا، ر   دورست  دختر  و  دوک  مسره  س، کنستان  سقفا  ا، ر  دوک  یبرادرزاده   ای

  او   که   یموجودات  از   ی کی)   را  دورست   همسر   و  خترشد  د، یآدال  جمهور  سیرئ  و  را   جمهور   سیرئ  همسر
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  س یئر  د. بودن  کرده   انتخاب  (  . دبری م  لذت   عبادتش  و  لت یفض  خاطر  به  کردنش  ت یاذ   از  همه  از  شیب

  ی برا  یل و  د. بو  حالت  نیتر بخش  لذت خودش  یبرا  که   ستدیبا   یحالت  در  تا  کرد  مجبور  را  دیآدال  جمهور

 حالت   نیا  از  اگر  که   کرد  دی تهد  را  دیآدال  جمهور  سیئر  ت. داش   را  حالت  نیزتریرآمیتحق  چاره یب  دیآدال

  سکو  از  بود  آماده   زیچ  همه  که  وکلوسد  ه، لحظ  نیا  رد  . دکنی م  هیتنب  را  او  خشونت  تمام  اب  د، بخور  تکان

   د:دا دامها صورت نیا به را خود  تیروا  و رفت باال

  و   ییدارا  به  شتریب  که  شوهرش  نیهم  یبرا  و  بود  نشده   ده ید  خانه  در  که  شدیم  یروز  سه  مادرم

 ی هایی دارا   نیگرانبهاتر   که   ییاج  د، برو  او  خواب   اتاق  به  گرفت  می صمت  م، مادر  تا  دادی م  تیاهم   پولش

 که   ی زیچ   یجا به  که  یزمان گرفت  فرا   را  او  یرت یح چه   دیکن   تصور  ماا  . دکردنی م  ره یذخ  آنجا  در   را  خود

  می تصم  نی ا  با  دیبا  که  بود  شده   نوشته  ادداشتی  نیا  رد  د. کر  دایپ   مادرم  از  ادداشتی  کی   فقط  بود  دنبالش

  جز  یااره چ ت، نداش  یپول  که یی آنجا از  و  شود جدا  او  از  شه یهم ی برا بود  گرفته م یتصم را یز  ییایب کنار

 د. نبو  رفتنش  مقصر  خودش  جز  کس  چ یه  نی ا  بر  الوه ع   د. ببر  خود  با  توانستی م  چه  هر  که  نداشت   نیا

 ت. داش   بود  برده   که  یزی آنچ   تمام  معادل  یارزش   باًی تقر   که  بود  کرده   هار  آنجا  را  خود  دختر  دو  او  نیمچنه

  خود   با  همراه   مادرم  که  بوده   ییهایی دارا  یاندازه   به  نفر  دو  ما  ارزش  که  نبود  موافق  ابداً  شوهرش  ماا

 او   یخانه   در  دینبا   هم  شب  کی   یبرا   یحت   گرید  که  داد  اخطار  ما  به  همهربانان  ن یهم  یبرا  و  است  برده 

 و   من  لبتها  ت. اس  بوده   متفاوت  اریبس  او  و  مادرم  محاسبات  ینحوه   که  دادیم  نشان  واهدش  . میبمان

  یزندگ  وارد   تا  دادی م  یآزاد   و  اریاخت  ما  به  کار  نی ا   که  چرا   م ینشد  ناراحت   م ی تصم  ن یا   از  ابداً  خواهرم

  جمع   را  خود  لی وسا  اندک  که  می کرد  فکر  نیا   به  فقط  ام  . میبشو   میبری م  لذت  آن   از  که  مانخود  دیجد

  دا یپ  یکی نزد  همان   در  کوچک   اتاق  کی   بالفاصله  خواهرم   و  نم  . می کن  ترک  را   زمانیعز   ی ناپدر  و   میکن

 میکرد  کرف  مادرمان   کار  مورد  در  بتداا  . میکن  کار  چه  نده یآ  یبرا  که  میریبگ  میتصم   میخواست ی م  و  میکرد

 با   انهیمخف  بود  گرفته  میتصم  احتماالً  و  است  رفته  صومعه  به  او  که  می نکرد  شک  هم  قهیدق  کی  یحت  و

  م یبود  گو  و  گفت  و  بحث  حال   در  ام  د. شو  ینگهدار  هاآن  از  یک ی  توسط  ای  و  کند  یزندگ  هاپدر   از  یکی

  نوشته   ادداشتی  نیا  رد  د. کر  عوض  را  ما  دگاه ید  که  داد  یادداشتی  ما  به  و  آمد  ما   نزد  صومعه  از  یبرادر  که
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  را   ادداشتی  نیا  که  ی)کس  ارشد  پدر  نزد  صومعه  به  شد  کیتار   هوا  نکهیا  محض  به  دیبا  ما  که  بود  شده 

 مادرمان  که  بردی م  ییجا  به  را  ما  و  ماندی م  ما  منتظر  سایکل  در   شب  ۱۰  ساعت  تا  وا   . میبرو   بود(  نوشته

  تر عیسر  هرچه  که  بود  خواسته  ما   از  وا  . میکن  یزندگ  یبختخوش  و  یشاد  در  هم  با  میبتوان  تا  دارد  حضور

  بود   ممکن  ما  یناپدر  که  را چ  د. نکن  بیتعق   را  ما  یکس  که  م یباش  مراقب  ممکن  یجا   تا  و   می برو  او  نزد  به

  نسبت   یشتریب   عقل  و  هوش  جهینت   در  و  بود  شده   ساله  پانزده   زمان  نیا  در  که  واهرمخ  . دیایب  ما  دنبال  به

 د. کر  می خواه  فکر  موضوع  نیا   یرو   ما  که  دیکن  اعالم  گفت  رساننامه  هب  ت، داش  یالگ س  نه  سن  در  من  به

  ن ی ا  گرا  ت. اس   نهفته  ماجرا  نی ا  پشت  یزیچ  . می نرو   ایگفت»ب  من  به  وا  م. بود  شده   ریمتح   کامالً  نم

  امضا   را  آن  حداقل  ای  کردی نم  اضافه  شنهادیپ  نی ا  به  خودش   از  یادداشتی  مادرم  چرا  بود  یواقع  شنهادیپ

  است   سال هس و، ا  دوست  ن یکتر یزد ن  ن، یآدر   پدر   ؟بود   خواهد  سرا   صومعه   در یکس   چه  با   او و  ؟کردی نم

  موجب   یز یچ  ه چ  ت. نداش  ی کار  آنجا  در  گر ید  و   رفتی م  صومعه   به  ی گاه  از  هر   وا   ت. اس   نبوده   آنجا  که

 که  دانمیم  نم  ت. اس  نبوده   او  یمعشوقه   چوقتیه  که  هم  ارشد  پدر  ؟برود  صومعه   به  او  که  است  شده 

  با   لی دل  نیا  به  فقط  که  ستین  یمردان  آن  از  او  ماا   ت، اس   گذرانده   وقت  مادرم  با  بار  سه  ای  دو  ارشد   پدر

  رفتار  رحمانهی ب زنان با او  مانند کس چ یه د، شو برآورده  او   هوس و  یهو یوقت رایز د، شو همراه  زن  کی

  موضوع   نی ا  شتپ  م، گفت  که  طور   همان   ؟باشد   هداشت  عالقه  ما  مادر  به  نقدریا  دی با   او  چرا  ن یبنابرا  کندی نم

  مرا   بار  ک ی  وا  ت. اس   رحمی ب   و  ر یشر  وا  م. نداشت   دوست  را   ریپ   ارشد  پدر  آن  هرگز   نم  ت. هس  ییهاخبر 

  خوردم  سمق  د، افتا  آنجا  که  یاتفاق  از  بعد  و  بودند  او  با  گرید   نفر  سه   که  ییا ج  د، کشان  خوابش  اتاق  به

 . می بگذار  سر   پشت  را  هاماجرا   نیا   یهمه   بگذار  یدار   اعتماد  من  به  گرا  م. نگذار  آنجا  به   پا  هرگز  گرید

  به که است سال دو االن نم (. Md. Guérin) نیگور مادام به معروف دارم سراغ خوب دوست کی نم

 که  یحال  در  واهرمخ  . ددهی م  هم  یخوب  پول  و  است  داشته  مرا  یهوا  خوب  ی ل یخ  او  و  رومیم  او  محل

  ی نیبیم  که  مانطوره  ک. مدر   هم  نیا   نیبب  گفت  داد  نشان  من  به  بود  آن  در  ییلو  ده  از  شیب  که  را  فشیک

  ی کار   همان   و   ی کن  یعمل  من  یهاه یتوص  به  است  بهتر  نی نابراب  م. دار  پول  یکاف  اندازه   به   یزندگ  ی برا  من

  و  دید  ار   تو  گذشته  یهفته  وا  . دریپذی م  را  تو نیگور  خانم  طمئنمم  . یده  انجام  را  دهمیم  انجام  من  که
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 تو  به   که  یارک  د. کن  دای پ  یکار  هم  تو  یبرا   تواندی م  شهیهم  وا  م. کن  یمعرف  او  به  را  تو  که  گفت  من  به

 د یبا   یرکسه  ن. نک  حساب  من   یرو  فردا  از   و   کنمیم   کمک  تو   به  را  امشب  فقط  نم  ه. بد  انجام  را  م یگویم

  هم   ن یا   از  عدب  م. اآورده  بدست   انم انگشت  و بدن  با  را   هاپول   ن یا   یتمام   نم  د. بکش   دوش  به   را  خودش  بار

  تقال  آب  یبرا  یدار  و  افتاده   رونیب  دهانت  از  متر  دو  زبانت  نمیبب  اگر  یحت  چون  این  من  سراغ  به  گرید

  ی تیاهم  او  به  ابداً  من  که  میبگو  هم  مادرمان  مورد  رد  د. آور  نخواهم  تو  یبرا  هم   آب  وانی ل  کی  ، یکنیم

  . منینب  را  او  چوقتیه  گرید  که  باشد  شده   دور  ما  از  نقدر یا   شهفاح  نیا  که  است  نی ا  من  یرزوآ  . مدهی نم

  برابر   سه  ودشخ  د، کریم   من  به   که  یاخالق  یهاحت ینص  تمام  و  شدی م  من  کار   مانع  مواقع  از   یل یخ  وا

 تمام   نیا  د. برنگردان  را  او   هرگز  همه  از  مهمتر  و  ببرد  را  او  طانیش  که  اشدب  . ددای م  انجام  را  آن  از  بدتر

  تر ف یشر  اریبس  یروح  ای   و  ترفیلط  یقلب  که  من  دیبخواه   را  استشر  . مکنیم  آرزو  او  یبرا  هک  است  یزیچ

  از   تشکر  با  و   کردم  شرکت  داشت  مادرم  به   او  که  ییهان ی توه  تمام   در   وجود  تمام  اب  م، نداشت   خواهرم  از

 رساند   نیگور   مادام  به  مرا  نکه یا   از  بعد  که  دادم  ولق  د، بو  کرده   من  به  که  یشخص  یمعرف   یبرا  خواهرم

  م. نباش  او  یبرا یبار گرید

  ت، اس  خوشحال  واقعاً  اگر"  م:فتگ  م. بود  ده یعق  هم   خواهرم  با  نم  ه، صومع  به   رفتن از  امتناع  مورد  در

  آغوش   در   مرا  خواهرم   " . میکن  اجتناب  آن   از یمتی ق  هر   به  د یبا  باشد  تله   کی   نی ا اگر  و   حالش  به  وش خ

  ی اد یز  ثروت  که  یاشب  مطمئن  یتوان یم  ا، یب  االح  ، یهست   یخوب  دختر  چه  تو  که  نمیبی »م  ت:گف  وا  ت. گرف

  ت، داش  میخواه   درآمد  می بخواه  که  چقدر  ره  . رنطویهم  هم  تو و  هستم  بایز  ن م  د. آور  می خواه  دست  به

  و   دل  رد  م، فرزند  یباش  فاحشه  دیبا  وت  . یگرید  فردا  یکی  مروزا  د. باش  ادتی  . یشو   دلبسته  دینبا  تو  ماا

 چ یه  . مستادیا  خودم  یپا  یرو  من  میبگو  دیبا  است  مربوط  من   به  که  ییجا  ات   . یباش  فاحشه  دیبا  جانت

  که   است  راحت  میبرا  آنقدر  ابانیخ  وسط  در  باسنم  دادن  شانن  د. کن  دور  فساد  از  مرا  تواندی نم   یزیچ

 از   که  یزیهرچ  ام  ه. بد  انجام  هم  تو  کنمی م  من  که  یکار  مانه  . مخوریم  شراب  وانیل   کی   دارم  ییگو

  عادت   آن  به  ماا  ت، اس   سخت   یکم  ابتدا   در  ارک  . میآوربدست   می توانی م  خودمان  میخواه ی م  مردان

 کی  کدام  ره  . یباش  آماده   کار  نیا   یبرا   دیبا  شروع  از  بلق  د. دار  وجود  قهیسل  مردان  تعداد  هب  . یکنیم
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  پول   ما  یبرا   و  شودیم  تمام   زود   یل یخ  . میشو یم  م یتسل  و  میکنی م   اطاعت  فقط  ام  . دخواهنی م  یزیچ

 که   ی جوان  دختر   نی چن  زبان   از  یناپسند   سخنان  ن یچن  دنیشن  از  که  کنم  اعتراف   دیاب  . دمانی م  یباق

  که   دادم  اطالع   او  هب  د، بو  او   جنس  از   قلبم   چون  ماا  م، شد  زده گفت ش  د، یرسیم   ستهیشا   نظرم  به  شهیهم

  از  که  وا  . مریبگ  یشیپ  او  از  بود  ازین  اگر  یحت  لکهب  م، ریبگ  الگو  او  از  امور  یهمه  در  دارم  قصد  تنها  نه  من

  ر ی د  داشت   کم  کم  که  ییآنجا  از  و  گرفت   آغوش  در  مرا  گر ید  بار  ک ی  د، بو  شده   خوشحال  عموضو   ن یا

  م یگرفت  می تصم  و  میدیخواب  هم  با  و  میخورد   را  ذاغ  . می دیخر   خوب  یغذا  و  شراب  یمقدار  ام  د، شیم

  د. آر در خودش استخدام به را ما  میبخواه و میبزن زنگ نیگور  مادام به بعد روز صبح 

  من   به  دانستمی نم  یخواه   یآزاد  یدرباره   هنوز  که  را  ییهاز یچ  همه  خواهرم  که  بود  شده   تمام  شام

 از یکی زمان آن  در که دهم  نانیاطم شما به توانمیم و داد  نشان من به برهنه کامالً را خود وا ت. آموخ

  و   چهره   نیترابجذ  حال  ن ی ع  در  و  نیتربخش  ذتل  ت، پوس  نی باتریز  د. بو  سی پار  موجودات  نی باتریز

  گذاشت یم  احترام  او  به  چقدر   نیگور  مادام  که  دمی فهم  بعداً  نی مچنه  ت. داش  را  یآب  چشمان  نی باتریز

  تازه  ام د. بودن او  یدوباره  دن ید خواهان مدام هاآن که دادی م  سیسرو خوب  انیمشتر به آنقدر که چرا

  را   او  است  ممکن  نی ا  و  میانداده   ار  ارشد  پدر  پاسخ   هنوز  میشد   متوجه  که  م ی بود  رفته  خواب  رخت  به

 د. نشو  یعصبان  که  میدادی م  را   جوابش  یاگونه   به  د یبا   میبود   شهر   در  هنوز   که  ییآنجا  زا  د. کن  ی عصبان

 اضح و  . میکن  هار   هست  که  همانطور  را  زیچ  همه  م یگرفت  می تصم  نینابراب  د، بو   گذشته  ازده ی  از  اعتس

  مربوط   ارشد  پدر  یهاخواسته  به  بشود  مربوط  ما  فاه ر  به  آنکه  از  شیب  اریبس  درخواست  نیا   که  است

  ساعت  دو   که   گفت  ما  به  و ا  د. بو  ارشد  پدر  خود  ن یا  د. آم  زدن  در  یصدا  ناگهان  که  بود   شب   صف ن  . دشیم

  مادرمان   که  گفت  ما  به  و   نشست  ما  تخت  نارک  . میداد یم  پاسخ   او  به  حداقل  د یبا  ما  و  تس ا  بوده   منتظر

 د. بگذران  داشتند  صومعه  در   که  یمخف  و  کوچک  آپارتمان  در  را  خود  یهاروز  هیبق  که  است  گرفته  میتصم 

  که  کندی م  یزندگ  گرید  زن  کی  با  همراه   خانه  نیا  در  وا  . دبریم  لذت  آن  در  کردن  یزندگ  از  او  که  ییاج

  و   میبود   جوان  یلیخ  ما  که  ییآنجا  از  ماا  . دشوی م  نیتأم  فیشر  انسان  کی  توسط  هاآن  مخارج

  به   را  شما  یسرپرست   سال  سه  یبرا  من  که  گفت  ما  به  پدر  میباش  داشته  دائم  اقامت  جاآن  می توانستی نم
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  هم   کنونا  م. بده  اکو   هزار  کدام  هر   به  و  کنم  آزاد  را   شما  سال  سه  از  پس  دهمی م  قول   و  رمیگیم  عهده 

  کر تش  شنهادتیپ  از  ام  ر، »پد   ت:گف  یگستاخ  با  واهرمخ  م. ببر  او  شیپ   را  شما  تا  فرستاده   مرا  مادرتان

 یفاحشه   تا  میکن  یزندان  صومعه  کی   در  را   خود  که  می ستین  لی ما  سال  و  سن  نیا   در  ماا  م، یکنیم

 کردن   التماس  به  کرد  شروع  پدر  «  . میاکرده   یفاحشگ  شما  یبرا  یکاف  یاندازه   به  االن  ات  . میشو  شانیکش

  اش نقشه   شد   متوجه  نکهیا  از  پس  ی لو   د. آور  دست  به  را   ما  داشت   دوست  چقدر   که  است   مشخص  و

 و. کوچول   فاحشه  خب  خب"  ت:گف   و  انداخت  خواهرم  یرو  را  خود  زیآمجنون   یحالت   با  شودی نم   یعمل

  د،کری م باز را  شلوارش یهادکمه  که یحال  در و "  ن. ک یراض مرا گرید  کباری  یبرو  نکهیا  از قبل  داقلح

 رمردیپ   نیا  شهوت  دهد  زه اجا  اگر  تسدانیم  که  چرا  نکرد  یمقاومت   واهرمخ  د. کر  باز  را  خواهرم  یهااپ

  م خواهر  صورت  با  سختش  و  سفت  آلت  و  شد  برهنه  شیشک  . دشوی م   خالص  او  شر  از  زودتر  شود  ارضا

  فاحشه   نیا   یبایز  یچهره   است  قرار  گونه  هچ  . یی بایز  یچهره   هچ  د:دا  ادامه  پسس  ت. داش  یکم  یفاصله

  خواهرم   صورت  یرو  را  خود  یمن  یتمام  و  شد  ارضا  لحظه  همان  رد  گ. بزر  یخدا  وه ا  م. کن  سیخ  را

  د، بو  شده   ترآرام   که  شی شک  . دکری م   ما  با  ییهاکار  چه  میآمدی م   در  خدمتش  به   اگر  ست ین  علوم م  . دیپاش

  و، کوچول  نادان  یا  ت:گف  ما  هب  د. کر  روشن  را  خود  فانوس   و انداخت  ز یم  یرو  ما   یبرا  اکو کی و  شد  لندب

  من   انتقام  خاطر  به  را  شما  هاآسمان   که  اشدب  . دیدهی م   دست  از  را   خود  ثروت  ماش  ک، کوچ   یهاگدا   یا

  داشت   که  واهرمخ  ت. اس  من  یآرزو   ن یآخر   نیا  م. ببر  لذت  بتوانم  من  تا  کنند  غرق  فقر  در  و  مجازات

 شبمان   یه ی بق  حداقل  رفت  شیکش  که  یمانز  د. بو  اعتنا ی ب  هاسخن   نیا  به  کامالً  کردی م  پاک  را  صورتش

  هر   از  شیب  و ا  د. بو   او  یعالقه  مورد  یهاز یچ   از  یکی   ، یدید   آنجا  ه»آنچ   ت:گف  من   به  واهرمخ   د. بو  آرام

 که   ییهاز یچ  دارد  عالقه  هم  یگرید  یهازیچ  به  اما  ... شود  ارضا  دختر  کی  صورت  یرو  دارد  دوست  زیچ

  نکه یا  دونب  د،بو  کرده   غلبه  او  بر  یخستگ  که  خواهرم  اما  «... ترسمیم  من  و  هستند  خطرناک  بعضا

  ن ی ا  به  گرید  م، یکرد  تجربه  را   یشتر یب  یهاماجرا  بعد  روز  چون  و  رفت   خواب  به  ندک  تمام  را  اشجمله

  . می نکرد فکر شیکش یماجرا
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  می زکردیتم  را  مانیهالباس   می توانستیم  که  ییجا  تا  و  میشد   داریب  خواب  زا  د، ش  صبح   نکهیا  محض  به

 ی طبقه   در  یآپارتمان  در  کردی م  یزندگ  یسول   ابانیخ  در  قهرمان  نیا  . میرفت  نی گور  مادام  سمت  به  و

 ما ا  ا، بیز   و  شاداب  اریبس  یمگه  ه، سال  ۲۲  تا  ۱6  یهاانم خ  د. بو  مشترک  بلند  قد  نسبتاً  نفر  شش  با  که  اول

 هک  ن، یگور  ادام م  د. کر  خواهم  فیتوص  لزوم  صورت  در  فقط  را  هانآ  د، زباشیعز  اربابان  شما  ندی خوشا  اگر

  رفت یپذ لذت تینها با را نفر دو ا م د، بو شده  وشحالخ د، بو آورده  سراغش به را خواهرم که یانقشه از

  شما   نظر   به  دختر  نی ا  که  هم  رچقدره  :تفگ  د، کری م  ی معرف  را   من  که  یحال  در  واهرم خ   د. دا  اسکان  و

  ی دارا  و   بای ز  ن، ی ریش   وا  . مکنی م  نی تضم  را  او   نم  . دکنی م  خدمات  شما  به   یخوب  به  وا   د، برس  نظر   به  جوان 

 خود  انیمشتر  انیم  در  ماش  . دباشی م  است  خورده   گره   فحشا  با  که  یروح  و  خوب  اریبس  ییخو   و  خلق

  به  که  است  یزیچ  همان  قاًی دق  نیا  ب. مناس  سیک  کی   هم  نیا  . دخواهنیم  بچه   که  دیدار  یادیز  افراد

  ی کار  هر  یبرا  ایآ  که  دیپرس   من  از  و  کرد  من  به  رو  نیگور  ادامم  . دیکن  استخدام  را  وا  . دیهست  دنبالش

  الزم   یهرکار  پول   یراب  م، انخ  ه، بل"  م:داد  اسخ پ  د، کری م  خشنود   را  او  که  گستاخانه  ی کم  ؟هستم  آماده 

  شناختند ی م  خوب  یلیخ  را  خواهرم  قبل  از  که  میشد  آشنا  دمانیجد  همراهان  با  "  . مدهیم انجام  باشد

  سروران   کالم  کی  رد  ن، ی ا   و  میخورد  غذا  هم  با  مهه  د. دادن  را  من  به  یدگیرس  ولق  و، ا  با  یدوست  خاطر  به  و

  مانه  م. کرد  دایپ  کار  آنجا  که  دینکش  یولط  . مدیدیم  خانه  فاحشه  در  را  خودم  که  بود  یبار  نیولا  ز، یعز

 سپس   کرد  یمعرف  او  به  مرا  نیگور  مادام  و  دیرس  راه   از  بود  ده یپوش  کت  کی  که  ریپ  تاجر  کی  ر، عص   روز

 نم  . دیدار   دوست  مو  بدون  دختران  ماش  س. دوکلو  یآقا  هاآ  ت:گف  او  به  دادیم  نشان  مرا  که  یحال  در

  کامالً  وا ع، واق رد ت:گف من به بی غر  و بیعج  رمردی پ د. ندار مو آلتش یرو یک ی نی ا که کنمی م نیتضم 

 در  رمردیپ  م. سرور  است  سالم  9  م: داد  پاسخ   او  به  ؟ من  یوچولو ک  ه، سالت  چند  وت  . درسیم  نظر  به  کودک

  م. دار  دوست   را  هابچه   سن  نی ا   چقدر  من  که   دیدانیم   شما  نی گور  انمخ  .   ب. خ  بخ  .   ه. سال  9  ت:گف   جواب

  س یخ  هنوز  که  یحال  در  را  هاآن  حاضرم  نم  . یلعنت  ه آ  . دیباش   داشته  شما  گر ا  لبتها  .   ر. جوانت  یحت  ای

 نفر  دو  ما  یرو  در  و  رفت  رونیب  اتاق  از  کم   کم  خنده   با  نیگور  ادامم  . مریبگ  پرستار  دست  از  هستند

  شلوارش   یرو  مرا  دستان  از  ی کی  . دیبوس  را  دهانم  بار   سه  دو  و  شد  کی نزد  ریپ   نی برتیل  پسس  د. ش  بسته
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  مبل   یرو و  کرد  برهنه  مرا  دیبگو   یزیچ   نکهیا   دونب  . ماوریب  رونیب  را  آلتش  تا خواست  من  از و  گذاشت

 د، کری م ییخودارضا داشت دستش کی با که یحال همان در و کرد باز ممکن یجا تا  را میهااپ د. خوابان

 آه   یحال خوش  و  جانیه  شدت  از  که  یحال  رد  د. کر  باز  مرا  آلت  توانستیم  که  ییجا  تا  گرشید  دست  اب

 گرید که افسوس ؟کنم  رام را کوچک یپرنده  نیا  توانمیم چگونه !بایز کوچک پرنده " ت:گف دیکشیم

  "من  یوچولوک  و، ش  ازب  و، ش  باز  ...  د. شو  سفت  من  آلت  نیا  تا  کشدی م  طول  سال  هارچ  م. ندار  ییتوانا 

  اطراف   کردم  احساس   ناگهان  و  کشدی م  نفس  ترسخت   رمردی پ  که  شدم   متوجه  ربع   ک ی  از  بعد  باالخره 

 ی راب  . دزیبر  من  داخل  را  آن  نداشت  ییتوانا   رمردیپ  ن یا  که  است  شده   داغ  رنگ  دیسف  عیما  از  پر  آلتم

  آن   از  و  کرد  هار   تمام  مهی ن  را  خود  کار  وا  د. کن  فرو  آلتم  داخل   به  را  هاآن  انگشتش  با  کرد  شروع   نیهم

  آن  در رایز . دیآیم نجای ا از من اسم من رورانس م. بود خودم کردن پاک مشغول هنوز من یول  رفت جا

  و  کردم یروی پ رسم نیا   از هم نم . دشیم گرفته هاآن  یمشتر نی اول از افراد نام بود رسم خانه فاحشه

   . دیشناسی م دوکلوس مادام نام با مرا اکنون

 را  زیچ  دو  حاال  ماا  م، کن   قطع  را  حرفت  خواستمی نم  یکن  مکث  نکهیا   از  بلق  ه. لحظ  کی  ت:گف   دوک-

  متوجه  حال به تا  ایآ و یاداشته  مادرت از یخبر حال به تا ایآ  نکهیا ولا ه. بد ح یتوض  میبرا  شتریب یکم

  مادرتان   به  نسبت  خواهر  ود  شما  که  ینفرت  ایآ  نکهی ا   دوم  ؟نه   ای  است  افتاده   او  یبرا   یاتفاق  چه  که  یاشده 

 انسان  کی  یزندگ  و  اتیتجرب   یبرا  موضوع  نی ا  ؟است  داشته  یگرید  لیدل  ری خ  ای  بوده   یطرف  د، یداشت

  . م یبدان شتریب مورد نیا در م یخواهیم ام د. دار تیاهم

   . مینداشت زن  آن از یخبر نیوچکتر ک ن، م  نه و خواهرم هن ن، م یدا خ د:دا پاسخ  وکلوسد-

   ؟دورست  ستین  نطوریا . دیآی م واضح  نظر هب ب. خ  بخ ت:گف  دوک-

  یلیخ  ماش  . تسین  آن  در  کردن  شک  یبرا  یلی دل  چ یه  ت. اس   نطوریهم  طمئناًم  د:دا  جواب  دورست-

   . دیشو هار  دیتوانست ی نم آن از هرگز است مشخص رایز . دینرفت شیکش دام  به که دیبود شانس  خوش
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   ؟چه دوم سؤال الح ت:گف  وکد-

  ح یتوض  را  موضوع  نی ا   که  است  سخت  میبرا  واقعاً  می بگو  دیبا  دوم  السؤ  مورد  رد  ت:گف  دوکلوس-

  م ی توانستی م  اگر  که  میخورد  قسم  متقابالً  که  داشت  وجود  نفرت  او  از  ما  یدو هر  دل  در  آنقدر  ماا  م، ده

  که   بود  نکرده   یکار  چ یه  او   که  ییآنجا  زا  د. بو  دیشد  العاده فوق  او  به  نسبت  ما  نزجارا  . میکن  مسموم  را  او

  یاحساس   ن یچن  که  بود  عت یطب  نیا   ادیز   احتمال  می بگو   د یبا  می ده  خرج  به  ینفرت   ن یچن  او  به  نسبت  ما

  د. بو کاشته ما در

  و   نیترخشن  ما  در  روز  هر  عتیطب  ؟کند  شک  آن  در  تواندیم  یکس  چه  »و  ت:گف  وکد-

  ت ی جنا نی ا  و د ینک مسموم بار ست یب را  او  د یتوانستی م شما  دیاش . دکنی م القا را هال ی م نی تررحمانه یب

  ت. اس  ونیمد  خود  مادر  به  یکس  میکن  تصور  که  است  یوانگی د  نی ا  د. نبو  شما  در   عتیطب  الهام  جز  یزیچ

  ق یال   را  انزجار  و  نفرت  فقط  من  ؟1است  شده   ارضا  ی جنس   رابطه  هنگام  او  که  م یباش   شکرگزار  دیبا  ما  ایآ

  . ریخ...   ؟آورده   یخوشبخت  ما  یبرا  و  کرده   لطف  ما  هب  ت، اس  آورده   ایدن  به  را  ما  او  که  یزمان  ایآ  . مدانی م  او

  از   میبتوان  تا  دارد   یبستگ  ما  به  نی ا  و  است   کرده   پرتاب  خطر   از   پر   یی ایدن  به  را  ما  وا   . تسین  نطور یا   بداًا

 صحبت   آن  از  دوکلوس  که  یاحساسات  نیهم  هم  من  خود  که  دارم  ادی  ه ب  .   . م یببر  در  به  سالم  جان  آن

  به  را  او  توانستم  نکهیا  محض  به  و  کردمی م  ریتحق  مدام  را  او  نم  م. داشت  نفر  کی  به  نسبت  را  کندیم

  بست   را  چشمانش  او  که  یزمان  یاندازه   به  یلذت   گاه   چ یه  کنون  تا  زمان  آن  زا  م. فرستاد  گرید  جهان

 « . مانکرده  احساس

  دوک  یدسته  طرف از که شد شخصم د. ش ده ی شن هادسته  از یکی  از یهولناک هق هق لحظه آن در

  اد ی  به  را  وا  ک، دو  یهاحبت ص  . ددنید  ختنیر  اشک  حال  در  را  جوان  یوفس  ر، تق یدق  یبررس  اب  . دیآیم

 
 برای تشکیل جنین و به دنیا آمدن بچه،ارضا شدن زن ضرورت دارد. .تا اواخر قرن هجدهم باور عمومی بر این بود که  1
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 نیب  از  او  به  ککم  خاطر  به  مادرش  که   بود  افتاده   یزمان  ادی  هب  د. بو  آورده   ایدن  به  را  او  که  انداخت  یزن

   مرد[ و افتاد رودخانه  به یسوف ربودن هنگام یسوف  ]مادر د. بو رفته

  ن ی چن  نی ا  «  م. بده  یدلدار   را  تو  بتوانم  ات  ا، یب  ترک یزدن  ا، یب  ترک ی نزد  !من  یداخ  ه، او"  ت:گف   دوک-

  مسئول  که  ریپ  یارم  ن، ی ح  نیهم  رد  د. کن  برافروخته  تواندیم  را  نی برتیل  کی  یرفتار  و  هااشک   و  سخنان

  بودند   ری سراز  باران  مانند  که  ییهااشک   و  داشت  تن  بر  که  یباسل  د. آور  رونی ب  را  کودک  بود  دسته  نیا

   د. بشو  توانستی نم  باتری ز  نیا  زا  د. بودن  افزوده   یادیز  تیجذاب  دادیم  نشان  خود  از  او  که  یاندوه  و  غم  به

  که  بکنم  را  یکار  همان  خواهمی م  . درسی م  نظر  به   یخوب  یلقمه   نیا  ه. »آ  ت:گف   بلند  یصدا   با  وکد

  منتظر   سکوت  در  همه  «   . دیآوردر   را  لباسش... کنم  آغشته  آبم  به  را  آلتش  خواهم یم... گفت  دوکلوس

 ه، »آ د:ز ادیفر  انداخت دوک یپا ی جلو  را خود که  یحال در یوفس  د. بودن کوچک خورد و  زد نی ا جهینت

  م ی برا   که  یمادر  سرنوشت   از  نم  . دیباش  ائلق  احترام  من   اندوه   و   غم  یبرا  حداقل   !من   ربابا  م، رورس

  ن یهم  داقلح  . مکنیم  اله ن  د، ید  نخواهم  را  او  هرگز  گرید  و  باخت  جان  من  از  دفاع  در  و  بود  زیعز  اریبس

 ت:گف  بود  ده یرس  آسمان  به  آلتش  که  یحال  در  دوک  د«ینکن  یکار  من  با  و  دیده   زمان  من  به  را  عصر  کی

  ن ی هم  تا  دیبا   !آوردر  را  لباسش ... باشد  یاحساس  حد  نیا   تا  صحنه  نیا  کردمینم  فکر  هرگز... یعنت ل  ه. وا

 هاآن  یناله  یداص  د. کردن  هیگر  به  شروع  دیآدال  انندم  د، بو   دوک  مبل  یرو  که  نیلآ  . دشیم  برهنه  حاال

  سرزنش  شدت  به  بود  داده   ر ییتغ  را  حالتش  نکهی ا  خاطر  به   را  دیآدال   جمهور  سی ئ ر  . دیرس  جمهور  سیرئ  به

  بدون   یوفس   ن، یح  نیهم  رد  د. کر  دنبال  را  بود  کرده   خلق  دوک  که  یجذاب  یمنظره   نآ  از  سپ  د. کر

  دوکلوس  که گرفت قرار  یحالت همان رد د. آور در را  شیهالباس  خود اندوه  و غم به یتوجه   نیکوچکتر 

  دکلوس   تی روا  مانند  نجایا   لبتها  . دشوی م  ارضا  دارد  که  زد  ادیفر   وکد  د. بو  داده   شرح  آن  در  را  خودش 

 انزالش   ختنیر   محل  نیبنابرا  و  باشد  داشته  نعوذ  توانستی نم   که  داشت  وجود  یرمرد یپ  آنجا  که  چرا  ودنب

  توانست ی نم  و  بود  ده یکش  فلک   به  سر  دوک  لتآ  د. نبو   نی چن  دوک  مورد  در  ماا   د. کن  کنترل  توانستی م  را

  شدند   مجبور  نی نابراب  . دزیبر   یسوف  آلت  یرو   را  خود  آب  تا  کند  خم   یسوف  آلت  سمت  به   را  آن  سر
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  ن ی ا  تمام  در  و  دهند  انجام  را  کار  نی ا  چگونه  دانستندینم  هانآ  د. دهن  قرار  دوک  آلت  یباال  را  یسوف

 رانجام س  . دشی م  تریعصبان  و  دادیم  فحش  شتریب   نیخشمگ  وکد  د، شیم  شتر یب  موانع  چه  ره  ت، مد

  بلد   را  آن  ریپ  جادوگر  نی ا  که  نداشت  وجود  یخواه   یآزاد   راه   در   زیچ  چ یه  د. آم  کمک  به  دگرانژ  مادام

  چه   در  دوک   که  نبود   مهم  که  گذاشت  شیهازانو   ی رو  را   او   ماهرانه  چنان   و  گرفت  را   کودک  و ا  د. نباش

 یهاپا  تا  تا آمدند خدمتکار ود . تگرفی م قرار یسوف واژن یروبرو  شهیهم او آلت  داشت قرار یت یموقع

  در   که  چرا  بود  زمان  نیبهتر   نیا   قتاًیحق  بود  ده یرس  راف  او  یباکرگ  برداشتن  زمان  گرا  . درنیبگ  را  کودک

 مقصد  به  را  دوک  آب  تا  بود  ازین  ماهر  دست  کی  د. نبو   ماجرا  همه  نیا  ماا  ت. داش   قرار  حالت  نی باتریز

  ی چلفت  پا  و  دست  کودک  ک ی  یرو  را  یمهم  عمل  نیچن   خودش  خواستی نم  دوک  ماا  د. کن  تی هدا  یاصل

 جلق  فرشتگان  مانند  وا  د. بو  یخواه   یراض  او  از  وت  . ر یبگ  را  یول ج  ت:گف   دورست  نیهم  یراب  د. کن  امتحان

  . م شناسی م  را  او  نم  ن. م  کوچک   یرزه ه  . هکنیم  منفجر   منو  یول ج   . یلعنت  وه ا  ت:گف  وک د  . دزنیم

  »من   ت:گف  وکد  . مکنیم  هیتوص  را  پسر  کی  نم  ع، واق  رد  ت:گف  جمهور  سیئر  ت. اس   دخترم  یاسالمتن

  لحظه   کی   او   دیده  جازه ا   ت. اس  همه  از  بهتر  ییخودارضا  انجام  در  وا  . مخواهی م  را  دوکلوس  مادام  فقط

 کنند ی م  فی تعر  او  از  او  نقدریا   نکهی ا  از  و  رفت  آنجا  به  دوکلوس  «  . دیایب  نجایا  به  و  کند  هار   را  خود  پست

 نکار ی ا  ی مهارت  چنان   اب  ک. دو   آلت   دنیمال   به  کرد  شروع  و   زد   باال  را خود  نیستآ  . دکری م  غرور  احساس

  اد یفر  مدام  و  بود  شده   مست  وکد  د. کر  فوران  نظر  مورد  ینقطه   همان  در  قاًیدق  دوک  آب  که  داد  انجام  ار

  یجا  به  بود  برده  لذت  العاده فوق  که  وکد  د. کر  یسوف  واژن  وارد  را  دوک  آب  عاً یسر  زین  نوسینتآ  . دزیم

  تا  شد آماده  هم  وکلوسد  ت. برگش خود  ی جا به یناراحت با و  کرد زیتم  را  خود  ز ین یوفس  ت. بازگش خود

  شه یهم  تی جنا  و  جرم  تصور   و  فکر  که  آموزدیم  ما  به  ماجرا  نیا   قتاًیقح  . دیبگو   را  داستان  یادامه

  د. ده سوق فساد و  فسق یسو  به را ما و کند ختهیبرانگ را یآدم یهاهوس  تواندیم

  من   دنید   از  بعد  همراهان  همه  دمید   نکهیا   »از   ت:فگ  ت، گرف   دست  به  را  مجلس  که  ی حال  در  دوکلوس 

  کارم   االن  نیهم  ن م  م. شد  ر یمتح   اریسب  ه،ن  ای  امکرده   پاک  را  خودم  ایآ  که  پرسندیم  من  از  و  خندندیم

  مرا   خواهرم  و  نماندم  قاتا  در  یادیز  مدت  رمرد یپ  رفتن  از  سپ  ا. ماجر  یادامه   به   میبرس   ماا  م. کرد  تمام  را
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  ی رو  میمستق   که  داشت  وجود   یسوراخ  نجاآ  د. بر  بود  هامالقات  و   یابیارز   محل  معموالً  که  یکنار   اتاق  به

  من   به  واهرمخ  ت. اس  انیجر   در  ی زیچ  چه  میبفهم  م یتوانستی م  قی طر  ن یا   زا  . دنی بب  دیتوانست ی م  را   مبل

 دهند ی م  انجام  را   گرشانید  همکاران   با  مردان  که  ییهاکار   سوراخ  نی ا  از  توانندی م   دختران  که  گفت

 نجای ا  داشتم  دوست  که  هروقت   هستم  آزاد  نم  د. کنن  سرگرم  را  خود  توانندیم   نگونهیا  و  کنند  مشاهده 

 فاش   تیبرا  بعداً  که  دارد  ییهاراز   سوراخ  نیا  گفت  من  هب  م. باش  نداشته  یمشتر  که  یشرط  به  البته  میایب

 نام   به  یدختر  صبح   روز  ک ی  . مدیفهم  را  کار  نیا  لذت من  تا  دیکش  ولط  هفته  کی از  مترک  د. کر  خواهم

  نم ی بب  تا  شدم  کنجکاو   نم   ت. داش   ی شترم  د، بو  بلوند  دختران  نی باتر یز   از   یک ی  که  (Rosalie)  ی روزال

  ی ردم  ت. اس  قرار  نی ا  از  دمید  سوراخ  از  که  یزیچ  و  کردم  پنهان  را  ودمخ  . دفت یب  یاتفاق  چه  است  قرار

 ه ی چهارپا  کی   یرو  را  او  ورود  محض  هب  ت. نداش  شتری ب  سال  یس  تا  شش  و  ستیب  داشت  کار  او  با  او  که

 کرد باز را  یروزال  یهاسر سنجاق  یتمام پسس د. نشان  بود شده   یطراح مراسم نی ا  یبرا که بلند اریبس

  شانه   به  دکر  شروع   و  آورد  در   یاانه ش  د. ش  انینما  هی چهارپا   نیی پا   تا  باال  از  بلوند  یهامو   از  انبوه   ی جنگل  و

 تینها  رد  د.بودن  کرده   سحر  را  او  هامو   نیا   ییگو  و  دیبوس یم  را  او  یهامو  دامم   ب. جذا  یهامو   نیا  کردن

  ی هامو   آغوش  در  آلتش  که  یحال   رد  . دیچ یپ  یروزال  یهامو   دور  و  آورد  در  را  کوچکش  آلت  شلوارش  از

  آلت  و  کرد  باران  بوسه  را انشده  و  گذاشت  یروزال  گردن   دور  را  گرشید  دست  پسس  د. ش  رضاا  د، بو  او

  ی وزال ر   ت. اس  ده یچسب  هم   به  ی روزال  یهامو   که  شدم  متوجه   نم  د. کر  داریب   گرید   بار  کی   را   اشمرده 

 د. شدن  خارج  اتاق  از  دو  هر   نیا   از  پس  و  بست  شیهامو  به  دوباره   را  هاسر  سنجاق  و  کرد  زیتم  را  شیهامو

  ن،ک  تماشا  و  برو  که  گفتند  من  به  جوانم  همکاران  هک  شد  احضار  یمشتر  کی  یبرا  واهرمخ  د، بع  ماه   کی

  وارد   نکهیا  محض   هب  د. بو  ساله  5۰  باًی تقر  مرد  کی  یشترم  د. دار  یغرب  و  بیعج   نسبتاً  یفانتز  کی  او  رایز

 را  ردم  ت. داش  ییآشنا  رفتار  نیا  با  واهرمخ  د. دا  نشان  خواهرم  به  را  پشتش  یامقدمه  چ یه  دونب  د، ش

  را   دستش  عی سر  آنقدر  و  کرد  فرو  مرد  مقعد  در  را  دستش  انگشت   پنج   نآ  از  پس  و  کرد  خم  تخت  یرو

 و   عقب  را  خود  خواهرم  حرکات  ا ب  ا،م  ردم  ن، ایم  نیا  رد  د. بشکن  خواستیم  تخت  ییگو  که  دادی م  تکان

  ن ی ا  د. بو  لذت  ن یبزرگتر  نی ا  او  ی راب  د. ش  ارضا  مکرر  یهاه یگر   و  بلند  ادیفر  با   آن  از  پس  و  کردی م  جلو
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  . یمی عق  لی تخ   چه  و  زیناچ  یهاصحنه  چه  ماا  د. بو  شده   عرق  سیخ  واهرمخ  د. بو  زیآمخشونت   اًواقع  رفتار

  حداقل   یول   بود  ترب یعج   یکم  یدگ یچ یپ  نظر  از  رفتارش  در  اگرچه  شد  یمعرف  من  به  نیا  از  پس  که  یسک

 حدود با  چاق یمرد وا د. بو هان یبرت یل مانند شتریب من نظر از اشیی دایش . دی رسیم نظر به تری احساس

  روبرو   او  قهی سل  با  یمرد  با  قبالً   که  ییآنجا  زا  د. بو  مانهیصم  و   سالم  ماا  د، نومنت  د، ق  وتاه ک  ن، س   سال  45

  ه، »او  ت:گف  من  به  وا  م. برد  باال  را  مدامن  که  بود  نیا  بودم  او  با  نکهیا  محض  به  من  اقدام  نیولا  م، بود  نشده 

 ن یی پا   را  دامنم  عی سر  حال  نی هم  در   و  کنم«ی م  لتماسا  ر، نگهدا  خودت  یبرا  را  واژنت  !زمیز ع  ب، ج ع

 نشان  شما  به  که  دارند  واژن  تکه  کی  فقط... کوچولو  یهافاحشه   نی »ا  د:دا  ادامه  یاخالق  بد  با  پسس  د. آور

  از   را  یلعنت  واژن  آن  ری تصو  که  یزمان  تا  ... شوم  ارضا  نتوانم  غروب  کل  است  ممکن  تو  لطف  به... دهند

  نطور یمه  د. کر  بلند  یکم  مرا  و  گرفت  را  میهاکتف  ریز   و  برگرداند  امر  نیح  نی هم   در  «  م. نکن  رونیب  سرم

 راه   هاآن  به  خواهندیم  که  ینوزادان  مانند  رستد  د. کر  رفتن  راه   به  شروع  بود  گرفته  را  میهاکتف  که

 تخت  به  مرا  نیا  از  عدب  د. کن  چک  را  باسنم  تا  زدیم  باال  را  دامنم  مدام  نکاریا   نیح  رد  د. بدهن  ادی  رفتن

  دن ید   از  را  ود خ  ت، دس  با  مدت  تمام  در  و  کرد  یبررس  دقت  به  را  پشتم   پسس  د. نشان  شکمش  یرو   و  برد

  تا   گفت   من   به  ت ینها  رد  . دکری م  محافظت  د یترسی م  آن   از  آتش  از شتریب  دیرسی م  نظر   به   که  من  واژن 

  شارف  م. باسن  دنیمال  به  کرد  شروع  آن  از  بعد  و  بپوشانم   را  آورم  شرم  قسمت  آن  توانمیم  که  ییجا

  دست  خودش به یول کرد کینزد را دهانش هم دوبار یک ی یحت و کردی م وازشن د، کری م مسل د، دایم

  بکش   دراز  نیزم  یرو   گفت  من  هب  ت. اس  آماده   اتیعمل   انیپا   یبرا   که  دیرسیم  نظر  به  سرانجام  ماا  د. نز

  ی کم اسنب ه، شد باز یخوب به هاپا  ... نطوریمه ه، لب  ا، آنج " د:دا دامها ت. انداخ ن ی زم یرو بالشتک چند و

  را   نآ  ه، یچهارپا   کی   برداشتن  با  نی بنابرا  و  "  ت. اس  یعال   نیا... است  باز  امکان  حد  تا  سوراخ  و  رفته  باال

 د، بو  ده یکش  رونیب  شلوارش  از  باالخره   که  را  آلتش  که  نشست  آن  یرو  یطور   و   گذاشت  میهاپا   نیب

  گر ید   دست  با  و  کردیم  ییارضا  خود  دست  کی  اب  د. ش  تند  حرکاتش  پسس  د. بو  من  مقعد  یباال  قاًیقد

 چند   با  شده   مخلوط  لبتها  د. بو  زیآمشیستا  کلمه  چند  گفت  که  یزیچ  تنها  . دکری م  یمال  دست  را  باسنم

 آن   خواهمی م   چگونه  و   !ییبای ز  سوراخ   چه"  د. کر  غرش  او  «  !ی خوب  باسن  چه  !خوب  یدا خ  ه، »او  ا. ناسز
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  د یرسیم  نظر  هب  ت. اس  شده   سیخ  میجا  همه  کردم  حساس ا  د. بو  بخو  سخنانش  یاندازه   به  او  «  !پرکنم  را

 ی اکرده   رفتار  خوب  یلیخ   که  ییآنجا  از  داد   قول  من  به   وا  د. بو  شده   لذت  احساس  نی ا  مست  کامالً  او  که

  د. کر ترک را آنجا پسس . م یآی م دنتید یبرا هم باز

   « ؟داشت یخوب باسن ایآ ا، شم  »خواهر :دیپرس  دورست-

  ر، مشهو  هنرمند  کی  ن. م  سرور  دهدی م  قضاوت  اجازه   شما  به  کوچک  یاشاره   کی»   ت:گف  دوکلوس-

 در   خواهرم  باسن  مدل  گفتی م  وا  د. شو  او  مدل  تا  خواست  او  از  بعد  الس  د، یکشی م  باسن  یهاینقاش  هک

   « د. بو تک سیپار  یهمه

  سال  و  سن  هم  یدختران  ما  چون  و  است  بوده   ساله  ۱5  او  زمان   آن  در  صورت  نآ  رد  ت:گف  دورست-

  . دیکن سهیقام د، ینیبی م  خود یرو شیپ  که ییهاباسن  از یبرخ  با را او  شتپ ، میدار  او

  اندازه   نیا  تا  که   دیکن  دا یپ  را  یکس  است  رممکنی غ  که  گفت  و  انداخت  ریزلم  به  را  نگاهش  وکلوسد-

   ت. اس  خواهرم مانند زین  او یچهره  یحت بلکه باسن فقط هن . داشب  داشته شباهت خواهرم به

  دراز   شکمش  یرو   و  مبل   یپا  در  وا  د. ش  کینزد  لرزش  با  جذاب  دختر  !ریلمز  ا، یب  سپ  ت:گف  ورستد-

  د یبوس را دختر یجا همه و شد یشهوت یکم فاسد ورستد د. ش آشکار کامالً او کوچک وراخس . دیکش

  دورست   که  یحال  در  کرد  را  کار  نیهم  یولج  د. بزن  جلق  شیبرا  که  ددا  دستور  یجول  هب  د. کر  نوازش  و

  ن یا   و  شد  سفت  آلتش  لحظه  کی   یبرا   و  کندیم  مست   را  او   هوتش  . دکریم   یدستمال  را   دختر  داشت

  انواع   از   بود  پر  هم  وعده   ن یا   ، ییغذا   یهاوعده   ریسا   انندم  د. آم  در   صدا  به  شام  زنگ  و  شد   ارضا  مفسد

 ی همه  که  ییآنجا  از  ماا  ت. اس  یکاف  گرید  یهاوعده   یتمام   یبرا  هاوعده   نی ا  از  یکی  فیوصت  ا. غذ

  ی ادیز   مقدار  جهینت  در  و  ابندیباز   را  خود  قدرت  وعده   نیا   در  داشتند  ازین  بودند  شده   ارضا  ما  دوستان

  همه   و   بود  شده   مطرح   اریسب  د، کردنی م  خطاب  دوکلوس  خواهر  را  او  که  ریلم ز   . دندینوشی م  ی دنینوش

 سپ  د. شدن  یشهوت  دوباره   گرید   نفر  سه  و  شد  ارضا  او  باسن  یرو  سقفا  د. ببوسن  را  او  باسن  خواستندیم
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  هم   امشب  داشتند  همراه   به  خود  با  انیراو   اتاق  در  که  یهمسران  و  رفتند  خوابشان  اتاق  به  مهه  ن، ی ا  از

 هاآن  به  زین  شتندندا  حضور  ناهار  از  امروز  که  یفاعل  نفر  هار چ  د. بردن  تخت  به  خود  دنبال  به  را  هاهمان

   د. شدن ملحق
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 سوم  روز

  به  دیبا   دوکلوس  مادام  که  یدروس  به  را  خود  که  بود  یکس  نی اول  برخاست.او  نه  ساعت  در  دوک

 لمسها،   میتسل  ساعت  کی  مدت  به  و  نشست  ی راحت   یصندل  یرو  رساند.او  بدهد،   جوان  دختران

 و   یرهبر  معلمشان  توسط  که   شد  هابچه  دختر  نیا  از  کی  هر  مختلف  یژستها  و  نوازشها  ها، ی دستمال 

  ن ی چن  از   شدت به  او  نیآتش  یخو   و   کرد،خلق  تصور  توان  ی م  یخوب  به  که  همانطور  . شدندی م   ییراهنما 

  شد  موفق نشود.او  ارضا  تا  داد ی م نشان ی باورنکردن یشتندار یخو دیبا  بود.او شده  زده جان یه  یمراسم

  قانون   هک  شد  منجر  دوک  کنترل  قدرت  نیا  . دیبال  ی م  خود  به  اریبس  یروز یپ  ن یا   از  و  کند  کنترل  را  خود

  مه یجر  ییلو  5۰  دیبا  شدند  ارضا  دروس  نیا   یط  در  اربابان   از  کدام  هر  اگر  که  شود  وضع  یدیجد

  چگونه   که  کردند  یا  برنامه  یه یته  به  شروع  معمول،اربابان  یهای بازرس  و  صبحانه  یجا   به  بپردازند.امروز

  برداشتن   خ یتار   شد  قرار  نی شد.همچن  می تنظ  یاش یع  جدول  ۱7کنند.   برپا  یگروه  یاش یع  هفته   هر

  الزم   دهد،  یم  نشان  را  نده یآ  مهم   یهابرنامه  جدول  نیا  که  ییآنجا  از  شود.   مشخص   زین  هایباکرگ

 :میده  قرار خواننده  اریاخت در  را نسخه کی  که میدانست

 

 شود  انجام  یمهمان  یادامه  در دیبا که ییکارها

 

  یی آنجا  از   و  شود  ی م  برگذار  صبح   در  تون ی گ  و  شتیم  یعروس   اول،   هفته  انیپا   در  نوامبر،   هفتم   روز   در

 جدا   هم  از  روز  همان  در  دیبا  دهدینم  هاآن  به  را  یجنس  یرابطه  یاجازه   آنها  سن  که  داماد  و  عروس  که

 .کند ی م ح یتصح   را موضوعات ر یسا ماه  آن شوند.مسئول

  برگذار   فوق  طیشرا  همان  با  بی ترت  نیهم  به  ز ین  هبه  و  سینارس  یعروس  نوامبر  چهاردهم  روز  در

 .در ندی آ  ی م  در  ازدواج   به  هم  با   روزت  و  دونیکوپ   نوامبر  ۲8  در   و  ریزالم  و   کلمبه  نوامبر  ۲۱  در  شد.   خواهد 
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 ی م  برداشته   هاواژن   یباکرگ  دسامبر  ماه   ]در   شد  شروع   لی شامپو  اتیروا   که  ی زمان  دسامبر  چهارم

 که کرد خواهد ازدواج نتوسیاکیه با یفان دسامبر پنجم روز دارد.در یم بر را یفان یباکرگ شود[،دوک

 .ببرد لذت همسرش از همه برابر در دیبا او

 .ندازدیب یباکرگ از را هبه دیبا جمهور  سیرئ دسامبر پانزدهم در

 هفتم،   یهفته   جشن  ی برا  نوزدهم،   در  و  دارد  ی برم  را  ریزلم  یباکرگ  دوک  دسامبر،   هجدهم  در

 .کندیم  ازدواج ری زلم با سیآدون

  روز   در  دسامبر  پنجم  و  ستیدارد.ب  یم  بر  را   کلمبه  یباکرگ  جمهور  س یرئ  دسامبر  ستمیب  در

  هفته   آخر  جشن  یدسامبر،برا  ششم  و  ستیب  در  و  داردیبرم  را   نی آگوست  ی باکرگ  سمس،دوکیکر

 نهم   و   ستیب  خ یتار   در  جمهور   سیکند.رئ  ی م  ازدواج   ن یآگوست  با  زفوروس  هشتم(  ی)هفته

 برابر   در  جمهور  سیرئ  آلت   تیوضع  که  ییآنجا  از  بود  شده   .توافقداردیبرم  را  روزت  یدسامبر،باکرگ

 .شود داده  جمهور سیرئ به یجوانتر دختران نی نداشت،بنابرا یفیتعر  چندان دوک

 کند،جشنی م  هموار   دیجد   یلذتها  یبرا  را  راه   نی مارت  مادام  اتیروا   که  ی روز  ن یاول  ه، یژانو  اول   در

 از  هبه  با  دیبا  دوک  هیژانو  ۱  در  شود[.   ی م  برداشته  مقعدها  یباکرگ  هیژانو  ماه   ]در  شود  ی م  شروع  یلواط

  جلو   از  اش  یباکرگ  که  ه هفته(،هب  انیپا  نهم  جشن  مناسبت  )به  هیژانو   دوم  کند.در  برقرار  رابطه  مقعد

  در   تا  شود  ی م  داده   لیتحو   هرکول  است،به  شده   برداشته   دوک   توسط  پشت  از   و  جمهور  سیرئ  توسط 

 .دارد ی م بر را ر یزالم یباکرگ جمهور سیرئ  هیژانو چهارم باشد.در داشته رابطه او با همه مقابل

 شت، یم  دهم،   یهفته   جشن  یبرا  نهم،   روز  بردارد.در  را  شتیم  یباکرگ  دیبا  دوک  ه، یژانو  ششم  روز  در

  کول   س یبر  به   دیبا  است،   رفته  نی ب  از  دوک  توسط  مقعدش  و   جمهور  سیرئ  توسط  واژنش  یباکرگ  که

 .دارد ی م بر را دونی کوپ یباکرگ اسقف ازدهمی  روز شود.در داده  لی تحو

 .دارد یم بر را ریزلم یباکرگ جمهور  سیرئ هیژانو  زدهمیس در
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  ازدهم، ی  هفته  جشن  یبرا  شانزدهم،   روز   در  دارد.   ی م  بر  را   کلمبه  یباکرگ  اسقف   ه، یژانو  پانزدهم   در

  نوس یآنت   به  ،   است  شده   برداشته   اسقف  توسط  مقعدش  و  جمهور  سیرئ  توسط  واژنش  یباکرگ  که  کلمبه، 

 .بردارد را تونیگ یباکرگ دیبا دوک ه، یژانو هفدهم در شود.  ی م داده  لی تحو

  س ینارس  یباکرگ  هیژانو  کمی   و  ستیب  دارد.در  یم  بر  را  یسوف  یباکرگ  جمهور  سیرئ   هیژانو  نونزده   در

  روز   دارد.در  ی م  بر  را  روزت  یباکرگ  دوک  هیژانو   دوم  و  ستیب  شد.در  خواهد  برداشته   اسقف   توسط

 .شود ی م داده  لی تحو ل یس بانده  به روزت دوازدهم( )هفته هفته آخر جشن  یبرا هیژانو سوم و ستیب

 .شود ی م برداشتته جمهور  سیرئ توسط نیآگوست  یباکرگ  هیژانو پنجم و ستیب

  آخر   جشن  یبرا  هیژانو  ام  یس  روز  در  بردارد.   را  یفان  یباکرگ  دیبا  اسقف  هیژانو  هشتم  و  ستیب  در

 انتخاب   خود همسر عنوان به را زفوروس و  شوهر عنوان به را  هرکول دیبا دوک (، زدهمیس  )هفته هفته

  هفته   آخر  نجش  یبرا  هی فور   6  شود.در  ی م  برگذار  همه   حضور  در  گر، ید   مراسم  3  مانند  ، یعروس   و  کند، 

 همسر   عنوان  به  را  سیآدون  و  شوهر  عنوان  به  را  کول  سیبر  دیبا  کوروال  جمهور  سیرئ  چهاردهم(  )هفته

 .کند انتخاب خود

  و   خود  شوهر  عنوان  به  را  نوسی آنت  دیبا   اسقف  پانزدهم(،   )هفته  هفته   آخر  جشن  یبرا  هیفور   ۱3  در

 .کند انتخاب خود همسر عنوان به را سالدون

  و   شوهر  عنوان  به  را  لی س  بانده   دورست  شانزدهم(،   )هفته  هفته  آخر  جشن  یبرا   هیفور   ۲۰  در

 .کند ی م انتخاب خود همسر عنوان به را نتوسیاکیه

  جشن   است،اربابان  یان یپا  جشن  و  شود  یم  برگذار  هیفور  ۲7  در  که  هفدهم  هفته  یهاجشن  مورد  در

  ها، برنامه   نیا   طبق  شوند.   یم  انتخاب  یپنهان  صورت  به  اربابان  توسط  انیکرد.قربان  خواهند  برقرار  یقربان

  به   را  آنها  اربابان  که  هپسربچ   4  آن   یاستثنا  به  باشد،   شده   برداشته  دیبا  های باکرگ  تمام  ه یژانو  3۰  از

  ی باق  نخورده   دست  را  نفر  چهار  نی ا  فعال  خود  یهای سرگرم  داشتن  ادامه  یبرا  .اربابانرندیگ  ی م  یهمسر

avayebuf.com131

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


  همسران   نی گزیجا   انیراو  ی اجرا  زمان  در  هاآن  شود  ی م  برداشته  هابچه  یباکرگ   یوقت  از  گذارند.   یم

  همسران   نی گزیجا  هابچه  نی ا  که   یوقت  .ازرندیگ  یم   رقرا  اربابان  مبل   کنار  در  هاآن   یجا  به   و  شوند   یم

  که   ییها  بچه  مورد  در  شوند.   ی م  طرد   کامالً  و  رود  ی م  ترن یی پا هم  نوکران  از  همسران   گاه یشوند،جا  یم

  گفت   دیبا  ساله(   ۱3  روزت  و   ساله   ۱3  کلمبه  ساله،   ۱۲  شتیم  ساله،   ۱۲  )هبه  شوند  ی م  سپرده  فاعالن  به

 شوند.در   ی م  احضار  آورچندش   و  زیآمخشونت   یهالذت   یبرا   فقط  و  شوند  ی م  دطر  کامالً  زین  آنها  که

 ی باکرگ هابرنامه  نی ا به  توجه با  شود.  ی م برخورد  بد  العاده فوق  شده   طرد یهاگروه  ن یا  با همسران  کنار

  توسط   زفوروس  و  روزت  تون، یگ  شت، یم  هبه،   )مقعد(  یباکرگ  و  ن، یآگوست  ر، یزلم  ، یسوف  ، یفان  )واژن(

  ر، یزالم  )مقعد(  یباکرگ  و  روزت  کلمبه،   هبه،   شت، یم  )واژن(  یباکرگ  کوروال  شد.   ی م  برداشته  وکد

  یباکرگ  دیبا  فقط  ندارد  نعوذ  ییتوانا  که  دارد.دورست  یم  بر  را  سیآدون  و  نیآگوست  ، یسوف   ر، یزلم

 یباکرگ  دیکند،بای م  برقرار  رابطه  مقعد  از  فقط  که  هم  گند.اسقف  ازدواج  او  با  و   بردارد  را  نتوسیاکیه

 چ یشد.ه  هابرنامه   نی ا  می تنظ   صرف  روز  تمام  بردارد.   سالدون  و  یفان  س، ینارس  کلمبه،   دون، یکوپ  )مقعد(

 پرداخت:  خود  داستان  یادامه   به  دوکلوس  و  دیرس  فرا  ییگو  داستان  بود.ساعت  نکرده   یتخلف  هم  یکس

 کامالً  هم  او  که  شد  دای پ  یگرید  یمشتر  زود  یلیخ  کردم  نقل  روزید  شما  یبرا  که  ییماجرا  از  پس

  بنوشد   ریش  او  ینهیس  از  که   بود  نیچن  او  یداشت.فانتز  ازین  جوان  و  سالم  پرستار  کی  به  بود.او  بیعج 

  ی ف یضع  کامالً  مرد  داشت.او  سرخک  نظرم  به  او  شد.آلت  ارضا  دختر  نی ا  یهاران  یرو  زی ن  نیح  نی هم  در  و

  تر کننده   سرگرم  را  او  ییدا یش  و  یفانتز  شک   بدون  که  شد  ظاهر  یگرید  مرد  اتاق  همان  در  بعد   روز  بود. 

  شود.تنها   نهانپ  صورتش  و  نهیس  تمام  تا  شود  ده ی چ یپ  پارچه  کی  در  زن  خواستی م  .اوافتی  دیخواه

 ند یبب را زن نیا بدن یهاقسمت  ریسا  نداشت دوست بود.ابداً او باسن ندیبب داشت دوست او که ییجا

 که   آورد  را  یزن  او  یبرا  نیگور  مادام شد.   ی م  ناراحت  العاده فوق  افتاد  یم  یگرید  یجا  به  چشمش  اگر  و

 ی م  یاتفاق  چه  نمیبب  داشتم  دوست  بود.من  درخشان  باسنش  یول  داشت   سن   سال  5۰  و  بود  زشت

 ی ز یربرنامه  او  یذائقه   یارضا   یبرا  که  ییها  صحنه دنید  با  بود  ساله  3۰  حدوداً  که  ما  داستان  افتد.مرد

  وجود  مرد  نیا   تصور  در  که  یزیکرد.چ  ی م  یدستمال   و   دیبوس  ی م   مدام  را  او   آمد.باسن  وجد  به  بود،   شده 
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 زن  باسن  یرو  و  آورد  در  را  خود  آلت  زود  یلیخ  او  بود.   برهنه  زن  کی  از  تربخش  لذت  شیبرا   داشت

  ن یچن  که  دارد  یلذت  چه  آه،   خوب!  زد:»چه  ادیفر  بار  ده   نشست  زانو  یرو  به  آن  از  شد.بعد  .ارضادیمال

  نکه ی ا  رفت.بدون  و  شد  بلند  شیجا   از  شد  تمام  کارش  نکهی ا  محض  به  شود!«  سیخ  من  انزال  با  یباسن

 است.  بوده  یکس چه با بداند تا باشد داشته یل یتما

  بود   کوچک  آنقدر  آلتش  اما  بود،   پی ت  خوش  و  جوان  خواست.او  را  خواهرم  بعد   یمدت   جوان  راهب  کی

 زانو  شیرانها   نیب  خواباند،   مبل  یرو  برهنه  باًیتقر   را   خواهدم  . ندیبب  را  آن  دی توانست   ی م  یسخت  به  که

  قلقلک   را  خواهرم  یبایز   کوچک  سوراخ  دستانش  یکی   با  و  داشت  نگه  دستش  دو  در  را  باسنش  زد، 

  و   داد  قلقلک  را   او  سی تور یکل  زبانش  با  کرد.   یم  ک ی نزد  خواهرم  آلت  به  را  دهانش  حال،   ن یهم  داد.در

  عرض   در  که  کردیم  استفاده   یمساو  و  قیدق  چنان  حرکت   دو  نیا   از  و  داد  انجام  را  کار  نیا   ماهرانه  آنقدر

 زد:اوه،  ی م ادیفر  و شد دی فس و  برگشت خواهرم برد.چشمان فرو ییگو  انیهذ  در را  خواهرم قهیدق سه

 که را کار نی ببلعد.ا را زنان آب یتمام  تا داشت دتا ع  راهب نیا !یکش یم لذت از مرا تو زم، یعز راهب

  بدهم   نانیاطم  سروران  شما  به  توانم  یم  و  کرد  درخواست  مرا  راهب  بعد  روز  شد.   ارضا  زین  خودش  کرد

  و   دمیرس  ارگاسم  به  که  بود   یبار   نیاول  نی.ا بود  من  یزندگ  یهالحظه   نی تربخش   لذت  از   یک ی  نیا  که

  گرفتم  را  او  آلت  بالفاصله هم من بود  داده  من به که یلذت   خاطر .به1ختمیر  او  دهان درون را  آبم  یتمام

  توانست ی نم  و  بود  شده   ملتهب  صبح   یهانوازش   خاطر  به  که  دوک  نجایا  در  کردم.   ارضا  را  او  دستانم  با  و

 التهاب نیا  از ییرها یبرا نیآگوست کرد یم گمان  کرد.دوک قطع را کلوسدو دارد،سخنان نگه را خود

  بکارت   یازاله   دوک   توسط بود  قرار  و داشت  قرار  او   یدسته   در  نی است.آگوست  مناسب  اریبس  شهوت  و

  در   را   او  و  زد  باال  را  شی هادامن   رزنیبود.پ  ده یپوش  یجذاب  لباس  شب  زد.آن  صدا  را  او  نیبنابرا   شود. 

  انگشتش زد،  زانو گرفت،  را او باسن همه از اول دوک بود.  کرده  فیتوص دوکلوس که داد رارق یت یموقع

 
.در  ستی ن   ی از عمل جنس  ی اشاره ا  چی دهد که در آن ه  ی م  حی توض  ی ارگاسم خود را به گونه ا  نی اول  رکانه ی دوکلوس به طرز ز  .  1

 ن ی برت ی کند تا چهار ل  ی کار را م  ن ی وجود ندارد.او ا  ی و چه مقعد  یچه واژن   ی به از دست رفتن باکرگ  یگونه اشاره ا   چی او ه  ت ی روا

 ها را برندارند. بچه   یزودتر از زمان مقرر شده،باکرگ
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  گرفت   بود،   ی داشتن  دوست  اریبس  که  را   سشیتور ی کل  داد،   قلقلک  یآرام  به  را  آن  کرد،   وارد  مقعدش   به  را

  را ردخت  نی ا ارگاسم  نیاول  که  بود  شانس  خوش  یل یخ   دوک  و  زد  برق  نیآگوست  چشمان  . دیمک  را  آن  و

  ک ی   هرچه  که  اند  شده   غرق  فساد  و   لت یرذ   در  آنقدر  که   هستند  هان یبرتیل   از  یبرخ  بچشد.   توانست   یم

  ی تمام  نیبود.بنابرا   دسته  نی ا  از  .دوکآوردیم  جانیه  به  کمتر  را  آنها  ملعون  ذهن  باشد  ترساده   عمل

 بود   کرده   پنهان  دستانش  انیم  در  را  خود  زده،سرخجالت   کامالً  نیآگوست  . دی بلع  را  دختربچه  نی ا  انزال

  به   گرید   نفر  ک ی  دیبگذار  گفت:  نی آگوست  به  آلود  خشم  ینگاه   با  دوک  بود.   خود  یجا  به   فرار  دنبال   به  و

  در  دختر  نی دوم  ر، یزلم  نشوم.   ارضا  نکهیا   تا  بمکم  را  هاآن   یهمه   دهم  یم   ح یترج  .منبیاید  او  جای

  از  مانع او ادیز  یناراحت بود.اما نیآگوست سن مه شد.او آورده  بود( شده  رزرو دوک ی)برا خود یدسته 

  تالش   دوک  چقدر  هر  اما  بود  اطاعت  به  مجبور  بچشد.او  هم  او  بود  ده یچش  نیآگوست   که  یلذت  که  شد  نیا

 سینارس  و  هرکول  با  و  شود  یم  بلند  شیجا  از  یعصبان   ربع،   کی   از  بعد  .دوکدینرس  ارگاسم  به  او  کرد

  )اشاره   خواهم  یم  من  که  ستین  یزیچ   نیاوه.لعنت...ا:که  زد  یم  ادیرف  حال  نی هم  رفت.در  یکنار  اتاق  به

  یی ها  یرو  اده یز  چه  دوک  که  میندار  یاطالع  ما  شوم...  ی م  یراض  نگونهیا  فقط   دختربچه(...من  دو  به

 شده   روزیپ  نبرد  در  او  کند   یم  ثابت  که  شد  یم  ده یشن  ییها  ناله  و  ادهایفر  یمدت  از  پس  اما   داد  انجام

  با   زین  اسقف   حال،   نیهم  هستند.در  دختران  از  ترمناسب   هاخواسته   نگونهیا  ی برا  شه یهم  ا است.پسره

 آرامش  با  تا  شد،بازگشتند  تمام  کارشان  که  یبود.زمان  رفته  یگرید   اتاق  به  لی س  بانده   و  ریزالم  تون، یگ

 گرفت: سر  از دوکلوس که یداستان دهند،  گوش داستان هیبق به یشتریب

  داشته  دادن  شرح  ارزش  که  یخاص  یذائقه  با  کس   چ یه  مدت  نیا  در  که  گذشت   سال  دو  به  کینزد

 قبالً   که  یافراد  مانند  ای   داشتند  یمعمول  و  سالم  یهاقهیسل  ای  آمدندیم  که  ییهاآن  . امد ین  آنجا  باشد

  دهانم   یزیتم   یرو  خصوص  به  کنم.   زیتم  را  خود  گفت   من  به  نی گور  مادام  روز   ک ی  بودند.   دادم  شرح

 بود.   نیگور  کنار  در  تنومند  و  چاق  یساله   5۰  حدوداً  مرد  کی  که  رفتم  نییپا  یطبقه  به  داشت.   دیتأک

  شکم   از  تازه   ییگو  که  است  فیلط  یااندازه   به  و  دارد  سن  سال  ۱۲  تنها  سرورم.   نجاستیا   او  گفت:  نی گور

 تا  کرد  باز  را  دهانم  کرد.   یبررس  مرا  یمشتر  . کنمی م  نی تضم  را  او  من  است.   آمده   رونیب  مادرش
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  با   شد  مطمئن  نکهیا  از  بعد   کرد.   یبررس  زین  را  دهانم  یبو   یحت  کند.   یبررس  یک ی  یک ی  را  میهادندان

  هم   به  سکوت  در  کامالً  ی مدت  یبرا  و  مینشست  هم  یروبرو  ما  کرد.   یهمراه  اتاق   تا  مرا  تمام  یخوشحال 

  کنم.   جمع  بزاق  دهانم  در  توانمی م  تا  گفت  من  به  و   شکست  را  سکوت   تینها  در  نکهی ا  تا   . می شد  ره یخ

  ی رو را خودش فراوان اقیاشت با شد،  پر دهانم آب نکهیا محض به  دادم.  انجام گفت که را یکار هم من

  آب  قدرت  تمام  با  سپس  گذاشت.   دهانم  یرو  را  دهانش  و  داشت  نگه  را  سرم  دستانش  با  انداخت.   من

  همچون   دهانم  آب  . دیبلع  فراوان  اقیاشت  با  را  هانمد  بزاق  یتمام  پمپ  کی  مانند   . دیکش  باال  را  دهانم

 را  دهانم بزاق دوباره  تا داد  دستور من به خورد را دهانم  آب یتمام که یزمان  . کردی م مست را او شراب

 کردم  احساس  که  دیمک  واروانه ید  چنان  را  بزاقم  داد.   انجام  یمتوال   بار  ۱۰  ای  8  را  نکاریا  او  کنم.   جمع

  ن یا  بار  نیچند  . کردمیم  اشتباه   یول  کند  هار  مرا  چندبار  از  پس  کردمیم  گمان  . شودیم  منقبض  امنه یس

 کنم.   تحمل  توانمینم  گر ید  گفتم  او  به  بود  شده   تمام  دنشیمک  که  یالحظه   همان  در  داد.   انجام  را  کار

  پول   نیگور  مادام   به  شد،   بلند  شیجا  از  بزند  من  به  یحرف  نکهیا  بدون  سپس  شد  ره یخ  من  به  نیا  از  بعد

  دارم   چون  ترم، شانس  خوش  او  از  من  پس  خوب!  یخدا   خوب!  یخدا  اوه،   گفت:  جمهور  سیرئ  رفت.   و  داد

 را  یکار  همان  یجول  با  جمهور   سیرئ  شدند  متوجه  و  کردند  جمهور  سیرئ  به  رو  همه  . شومیم  ارضا

  جور   شتریب  هورجم  سیرئ  یقهیسل  با  فیکث  یهاکار  گونه  نیا  داد.   شرح  را  آن  دوکلوس   اکنون  که  کندیم

  مواجه   یمرد  با  من  بعد،   ماه   کی  گفت:  دهد،   ادامه  بود  شده   داده   دستور  او  به  که  دوکلوس  . دیآیم  در

  ر یپ راهب  کی او بود.  متفاوت دنشیمک  ریمس یول  بود قبل داستان مرد یاستاد به دنیمک در که شدم

  زبانش  نیا  از  بعد  بود.   گرفته  شآغو  در  را  باسنم  ساعت  مین  یبرا  سپس  و  دیبوس  را  دهانم  ابتدا  هک  بود

  م یهاروده   ی تمام  کردمیم   احساس  که  چرخاندیم  را   زبانش  یاحرفه   آنقدر   و  کرد  فرو  مقعدم  سرواخ  در  را

 ی بررس   را  باسنم  دوباره   یالحظه   یبرا  شد  تمام  کارش  یوقت  بود.   یخوب  حس  العاده فوق   . شودیم  قلقلک

  را   آن  گرید  بار  کی   و  ردی بگ  را  خودش  یجلو  نتوانست  شد.   ره یخ  بود  کرده   گشاد   که  یسوراخ  به  کرد، 

 آمد.   خوشم  یلیخ  باسنت  از  که  چرا  گردمیبرم  هم  باز  گفت  من  به  شد  تمام  کارش  که  نی ا  از  بعد  . دیبوس

  را   کار  نی هم  شهیهم  آمد.   من  شیپ   گرید  بار  چهار  ای  سه  یاهفته   ماه   6  یبرا  و  کرد   عمل  قولش  به  او
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  داستان  نی ا  که دورست،   نجایا در بودم.  کرده  عادت آن  به گرید  که بود خوب  کار نیا  در آنقدر . کردیم

 او  دختر.   کی  نه   اما  بمکد،   کوچک  سوراخ  کی  ر، یپ   راهب  مثل  خواستیم  بود،   کرده   ورش  شعله

  دن یبوس  به  کرد  شروع  داشت.   دوست  شتریب  را  او   هاآن  یهمه   نیب  از  که  کرد   احضار  را  نتوسیاکیه

 . کندی م  تشنج   دارد  دورست  که  دیرسی م  نظر  به  . زدی م   جلق  قدرت   تمام  با   او  ی برا  نیآل   همزمان  باسنش. 

 شام زنگ نداشت.  نعوذ ییتوانا  او بود.  بدبخت دورست یول شود.  ارضا او که است االن کردند فکر همه

  . ست ین من ریتقص  گفت:  دوستانش به خنده  با او شود...  حفظ دورست یآبرو  تا آمد در صدا به موقع به

  ق ی تعو  به  را  آن  که  است  یلعنت   شام  نیا  بودم.   نبرد  در  یروزیپ  یآستانه  در  من  د، یدانستی م  که  رهمانطو

  شه یهم مثل شام . میگرد ی برم کار به ی شتریب قدرت با آن از  بعد  . میبخور  را  شام  دییا یب فعال . اندازدیم

 . دندیمک  را  هابچه  باسن  و  دهان  اربابان  شد.   انجام  هم  کوچک  کار  نی چند  آن  کنار  در  بود.   کی  درجه

  باسن   یرو   از  توانندیم  ایآ   نندی بب  تا  بپوشانند  پارچه  با  را  هابچه  ینه یس  و  صورت  گرفتند  میتصم 

  شناخت   در آنقدر گرید نفر  3 اما کرد،  اشتباه  بار چند دوک . ریخ  ای است یکس چه  مال دهند صیتشخ 

  با   را  بعد  روز  و  رفتند  رختخواب  به  همه  نشدند.   مرتکب  هم  اشتباه   کی  یحت  که  بودند  خبره   هاباسن 

 کردند.  شروع ید یجد یهالذت
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 چهارم روز

  یک ی  پسر،   چه  و  دختر  چه  را،   جوانان  آن  روز  از   ساعت  هر  در  بودند  مشتاق  دوستان  که  ییآنجا  از

 شود  مشخص  تا  ببندند  مشخص  رنگ  با  روبان  کی  کدام   هر  یهامو  به  گرفتند  میتصم  کنند،   یبررس   یکی

 یهمه   واژن  ب یترت   نی ا  به  کرد.   انتخاب  را  سبز  و  یصورت  رنگ  دوک  است.   یکس  چه   به  متعلق   هرکدام  که

 روبان  داشت.  خواهد تعلق او به داشتند،  سبز روبان که یکسان یهمه باسن و یصورت روبان که یکسان

  ی سوف  ر، یزلم  ، یفان  لحظه،   نیا   از  سر.   یجلو  بر  واژن  یبرا  و  شدی م  بسته  سر  پشت  باسن،   به  مخصوص

  شت، یم   هبه،   ت، روز  و  دادند ی م  قرار  خود  یهامو  ی جلو  در  یصورت  روبان  ک ی   کدام  هر   ن یآگوست  و

 دوک   به   که  شود  مشخص  نگونهیا  تا  بستندی م  خود  سر  پشت  به  رنگ  سبز  روبان  کی   زفوروس  و  تونیگ

 ی طور  به  کرد،   انتخاب  عقب   یبرا   را  زرد  و  جلو  یبرا   را  یمشک  رنگ  کوروال   جمهور  سیرئ  دارند.   تعلق

  ، یسوف  و  بستندیم  سر  یجلو  در  یمشک  روبان  شهیهم  روزت  و  کلمبه  هبه،   شت، یم  بعد  به   آن  از  که

 بستن   با  را   نتوس یاکیه  فقط   دورست  سر.   پشت   به  زرد   روبان   ک ی  سیآدون  و   ریزالم  ن، ی آگوست  ر، یزلم

  خواست، ی م  یمقعد  رابطه  فقط  که  اسقف  آورد.   در  خود  تی مالک  به  سرش  پشت  به  بنفش  اسی  روبان  کی

 س، ینارس   دون، یکوپ   سر  پشت  به  بنفش  ربان  کی   نی بنابرا  و  آورد  بدست   را  باکره   نفر  5  داشتن  حق

 نگاه   ک ی  با  نگونهی ا  اربابان  و  شدی نم  برداشته  هرگز  هاروبان   نی ا  بست.   ی فان  و  کلمبه   سالدون، 

  کنستانس   با  را  شب  که  جمهور  سیرئ  دارند.   تعلق  یکس  چه  به   هرکدام  که  شوند   متوجه  توانستندیم

  )البته   است  کرده  چه  نسکنستا  که  میندار   یاطالع  ما  بود.   یشاک  او  از  شدت  به  بعد  روز  بود،   گذرانده 

  او  نام  خواستی م  جمهور  سیرئ  بود  هرچه  اما  (دیکن   یعصبان   را  نیبرت ی ل  کی   تا  ستین   ازین  یادیز   زیچ

)در این    یباردار  خبر  کنند.   اضافه  شنبه  روز  یهای مجازات   ستیل  به  است،   باردار  بود  کرده   اعالم  که  را

ولی خود رئیس جمهور کسی بود که از ابتدا با کنستانس مشکل   به دوک مشکوک بودند  بیشتر  رابطه

 ها لذت  تواندی م  نظرشان  به  که  چرا  کرد  خوشحال  اریبس  را   ما  یهان یبرتیل  ، ( داشت و با او تنها می شد

  از  را کنستانس خبر نیا  صورت،   هر در کند.  فراهم  هاآن یبرا را یجذاب و نشده  ینیبشیپ یهابرنامه و
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  باردار   زن  کی   تصور  برسد.   وه یم  نیا  دهند  اجازه   خواستندیم  ما  یهان یبرت یل   کرد.   معاف  شدن  مجازات

  شتر یب  را  هاآن   یمفسدانه  التی تخ   باشد،   داشته  دنبال  به  بود  قرار  که  یی هازیچ   و  کردی م  سرگرم  را  هاآن

  خاطر   به  هاتیتنب  از  یبرخ   ای  و  ناهار  سیسرو   مثل  خود  فیوظا   از  یبرخ  از  کنستانس  . ختیانگ  یبرم

  ی هرکس   و  باشد  داشته  حضور   انیراو   اتاق  در  اربابان  مبل  کنار  بود  موظف  همچنان  اما  شد.   معاف  یباردار

 کند.  انتخاب را  او بتواند داشت دوست که

  آلتش   که  یی آنجا  از  . کردی م   شرکت  ییخودارضا   یهادرس   در  د یبا  که  بود  دورست   نی ا  صبح   امروز

  تمام   دورست  که  ییآنجا  از  وجود  نیا  با   کرد.   جادیا  دختران  یبرا  یادیز  مشکالت  بود،   کوچک  العاده فوق 

  بود،   سخت  کهنه  چرم  مانند   او  بود.   داده   دست   از   را  خود  یمردانه   ییتوانا  گرید  بود  کار   یرو  شب

 شدند، ی م  تیهدا  معلمان  نیماهرتر  توسط  که  جذاب،   دختر  هشت  نیا  مهارت  تمام  و  بود،   احساسیب

  ی کم   باعث  شهیهم  یناتوان  که  ییآنجا  از  و  بود  دانیم  روزیپ  کامالً  او  . بردینم  باال  هم  را  او  ین یب  یحت

 بود.   رانهیگسخت   و  دیشد  یزیانگشگفت   طرز  به  او  یهای بازرس  شود، ی م  یتوز  نهیک  نام  به  یطبع   شوخ

 گفته  او به که یحالت در روزت شدند.  شناخته متخلف پسران انیم در ریزالم و دختران انیم در روزت

  گفته   که  را  یز یچ  هم  پسربچه  بودد.   نگرفته  قرار  رد، یبگ  قرار  داد(  میخواه   ح یتوض  را  معما  نی )ا  بودند

  درجه   فاعل  دو  و  یفان  ن، یآل  ، یمار  دوکلوس،   فقط  ییدستشو   در  دارد.   نگه  بود  نتوانسته  دارد  نگه  بودند

  خته یبرانگ  اریبس  دوکلوس  با  بود،   یشهوت  یلیخ  روز  آن  که  جمهور  سیرئ  داشتند.   حضور  تونیگ  و  دو

  توسط   قهوه   که  ییآنجا  از  و  کند  آرام  را  او  نتوانست  شد،   انجام  آزادانه  نظر  تبادل  آن  در  که  ناهار  شد. 

  او   شد.   تربرافروخته   او  شهوت  یشعله   شد،   سرو  سیآدون  زش یعز   دوست   و   زفوروس  ، یسوف  کلمبه، 

 هم   یفحاش  نیح  نیهم  )در   را  خود  آلت  نشاند، یم   مبل  یرو  را  او  که  یحال  در  و  گرفت  را  سیآدون

  از   رونیب  همچنان  او  آلت  از  متریسانت  ۱۰  از  شیب  داد.   قرار  جوان  پسر  یهاران   نیب  پشت  از  (کردیم

  خود   بکند.   زدن  جلق  به  شروع   شیبرا   تا  داد  دستور  او  به  جمهور  س یرئ  و  گرفت   قرار  پسربچه  هاران 

 س یرئ  ن، یح  نیهم  در  کرد.   پسربچه  آلت  یدستمال   به  کرد  شروع  گوشت  تکه  کی  با  هم  جمهور  سیرئ

  لذت   اریبس دوک یبرا صحنه ن یا  البته که دادیم نشان  افراد یهمه  به را چرکش و  فیکث باسن جمهور
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  جمهور   سیرئ  مقعد  روی  را  خود  آلت  بود،   زفوروس  دنیبوس  حال  در  که  دوک  سبب  نیهم  به   بود.   بخش

 بعد   کرد.   دادن  فحش  به  شروع  یخوشحال  با  نداشت،   را  یاحمله   نیچن   انتظار  که  جمهور  سیرئ  گذاشت. 

  س ی رئ  او،   آب  یگرم  و  شد  ارضا  پسربچه  نیح  نیهم   در  شد.   دوک  میتسل  و  کرد   بازتر  را  شیهاپا  آن  از

 را  جمهور  سیرئ  بود،   شدن  ارضا  حال  در  که  دوک  یهافشار  هم  گرید  طرف  از  . ختیبرانگ  را  جمهور

  دیسف   عیما   نیا   از  یاقطره   چ یه  تا  گذاشت  جمهور  سیرئ   یروبرو  را  خود  هم  دورست  بود.   کرده   وانهید

 او   بود.   ننشسته  کاریب  اسقف  حال،   نیهم  در  شدند.   ارضا  هاآن  یهمه   تینها  در  نشود.   حرام  کرده   کف

 یهاتالش   خاطر  به  بودن  خسته  وجود  با  . دیمکیم  یگرید   از  پس  یک ی  را  یسوف  و  کلمبه  یاله  یهاسوراخ 

  دوستان   ببرد.   را  استفاده   یتمام  کودکان  نیا  از  بتواند  تا  کردی م  را  خود  یسع  یتمام   همچنان  قبل،   شب

  امروز   تی ا رو  به  تا  رفتند  انیراو  تاق   به  ، ییگو  داستان  ساعت  دنیفرارس   با  و  زدند  چرت  لحظه  چند  ما

 داد: ادامه صورت نی ا به را داستان دوکلوس دهند.  گوش دوکلوس

 و  کردند  انتیخ  خانه  فاحشه  نیا   از  بایز  اریبس  دختر   دو  داد.   رخ  نیگور  مادام  یخانه   در  رییتغ  چند

  سنت   ابانیخ  از  یدارخانهیم  دختر  به  را  چشمش  زمان یعز  مادر  فقدان،   نیا  جبران   یبرا  رفتند.   آنجا  از

 اما   . دیکن  دایپ  دیتوانستی م  که  بود  یدختران   نی باتریز   از  یک ی  و  ساله  ۱3  یدختر  او  بود.   دوخته  سیدن

 ن، ی گور  مادام  اما  کرد.   مقاومت  نی گور  یهای اغواگر  تمام  برابر  در  و  بود  زاهد  العاده فوق   کوچولو،   دختر  نیا

  که   یبی غر  و  بی عج   تیشخص   دستان  در  را  او  و  کشاند  ما  یخانه   به  هوشمندانه  یاله یح  با  را  او  یروز

  جوان   آنقدر  اما  بود،   ساله  56  تا  55  یروحان  کی  او  سپرد.   داد،   خواهم  شرح  شما  یبرا  را  اشیی دایش  من

  نداشت   را  نیا   ییتوانا   مرد  نیا  مانند  جهان  در  کس  چ یه  . مانستیم  هاساله  4۰  مانند  که  بود  رومندین  و

  ن ی بنابرا   بود  او  ییتوانا   نیتری عال   قدرت،   نیا  که  یی آنجا  از  بکشاند.   یتباه  و   شرارت  به  را  دختران  که

  را   اخالق  و  لتیفض  ، یکودک   تی معصوم  که  بود  نی ا  او  لذت  یتمام  بود.   شده   یسرگرم  نوع  کی   شیبرا

  ی کوشش   چ یه  از  خودش   بردن  لذت  یبرا  کند.   آراسته  هارنگ   نیباتر ی ز  به  را   شرارت  و  رذالت  و  نابود

  انجام  دیکن  تصور  دیبتوان  که  یکار  هر  و  کردن  دواریام  ، یپرداز  ایرو  د، یوع  وعده   و  اغوا  . کردی نم  غیدر

  و   ن یترلت یفض  با  از  که  بود   یکاف  او،   با  گفتگو  ساعت  دو  باشد.   موفق  خود  کار  در  بتواند  ات  دادیم
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  از   ی کی  که  ن، یگور   مادام  به  او  بود.   نیهم   کارش  سال  یس  و  بسازد  فاحشه  دختران،   نی ترمحتاط

  اغوا   را  جوان  دختر  هزار  ۱۰  از  شیب  محاسباتش،   طبق   که  بود  کرده   اعتراف  بود  دوستانش  نیکتر ینزد

 که   هم   ی زمان  و  دادیم  انجام  دالل  ۱5  از   ش یب  یبرا  را   یخدمات   ن یچن   او  است.   کشانده   فساد  به  و  ده کر

  ن ی ا   داستان   اکون   هم  بزرگوار،   سروران  . دادیم  انجام  را  هاکار   نی ا  خود   به  خود   خودش  نداشت   یکار

  که   است  درست  . بردی نم  لذت  زحماتش  یثمره   از  گاه   چ یه   او  . کنمی م  بازگو  را فرد  به  منحصر  ت یشخص

 . کردی م  ترک  ختهیبرانگ  و  ملتهب  را  آنجا  شهیهم  ذکاوت،   و  هوش  همه  آن  با  ی ول  شدیم  تنها  کودکان  با

 ها آن   چگونه  و  یزمان  چه  کجا،   نکه یا   ص یتشخ   اما  کرد، ی م  کی تحر  را  او  رفتار  ن یا   که  بود   مطمئن   توانیم

  چند   با  و   شدی م  سرخ  شهوت  از  نشچشما  فقط  یسخران   انیپا   از  پس  بود.   رممکن یغ  کرد، ی م  ارضا  را

 به  ن یا   از  او  ایآ   نکهی ا  . نی هم  فقط  اما  . کردی م   یدستمال  بود  ده یرس  نعوذ   به  که  را  خود  آلت  دست،   حرکت

  جوان  دختر  شیپ  را  او  ت ینها  در  نبود.   مشخص  ما  ی برا   ریخ  ای  کندی م  ارضا  را  خود  افراد  دنیکش  انحراف

  کار   به  را  هاراه   نیتر العاده خارق   اغواگر  بود.   فرساطاقت   و  ینطوال  ینبرد  کردم.   تماشا  را  او  من  آوردند. 

  اق یاشت  ینوع   که  دیرسی م  نظر  به  . رفتی م  طرف  آن   و  طرف   نی ا  مدام  و  کردی م  ه یگر  کودک   . گرفتیم

  دم ید  . شدیم  ملتهب  شدت  به  ما  تیشخص  چشمان  که  بود  یالحظه   همان  نی ا  است.   شده   داریب  او  در

  دراز   او  یسو   به  را  دستانش  بچه  شد،   بلند  شیجا  از  بعد  یکم  . کندی م  کتحر شلوارش  یرو  دستش  که

  و   دیبوس  یمعنو  تیشخص  کی  عنوان  به  را  او  یروحان  . ردیبگ  آغوش  در  را  او  خواهدیم  که  ییگو  کرد. 

 مادام   یخانه  به  لشیوسا  با  دخترک  بعد  ساعت  سه  رفت.   آنجا  از  شهوت  از  ی انشانه  نی کوچکتر  بدون

 آمد.  نی گور

   مرد؟ و :دیپرس  دوک-

  بود.  شده  دیناپد جلسه نیا از بعد بالفاصله او داد: پاسخ  دوکلوس-

  برگردد؟ زحماتش یجه ینت دنید یبرا نکهیا  بدون گفت: دوک-
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  چگاهیه  او  برنگشت.   چگاه یه  که  بود  مطمئن  خودش  به  آنقدر  او  سرورم.   ریخ  داد:  پاسخ   دوکلوس-

  بود.   نخورده  شکست کارش در

   ؟یدانی م  او از یز یچ  چه گرید است.  العاده خارق  کامالً تی شخص کی  نی ا گفت: جمهور سیرئ-

   شد.   ارضا  خود  شلوار  در  ی اغواگر  ن یا   از  او  که  است  نی ا  دانمی م   که  یزیچ  تنها  داد:  پاسخ   دوکلوس-

  ی بعد  یهافساد   یبرا  است   بوده   یامقدمه   تازه   نی ا  . دیانشده   کار  اصل  متوجه  شما  . ریخ   گفت:  اسقف -

   است.  داشته سر در یبزرگتر یهاکار  وا نظرم به او. 

  خودت   زحمات  یثمره   که  است  نی ا  از  تربخش  لذت  یکار  چه  بزرگتر؟  یهایکار  :دیپرس   دورست-

   ؟یبچش را ارباب کی  عنوان به

 فقط  نی ا  گفت،   اسقف  که  همانطور  بزنم.   حدس  توانمیم  که  بندمی م  شرط  من  »خب،   گفت:  دوک-

 و  است کرده یم ملتهب  دختران کردن منحرف توسط را ذهنش داابت او نظرم به است.  بوده  مقدمه کی

  از   «  . بندمیم  شرط  من  است.   بوده   حرامزاده   کی  او  ...   است.   رفتهیم  هاپسربچه  سراغ  به  آن  از  پس

  ندارد   دست  در  یمدرک  داد   پاسخ   دوکلوس  که  دارد.   یشواهد   نظر  نیا   ی برا  ایآ   که  شد  ده یپرس   دوکلوس 

 ی اهاله   در  را  بیغر   و  بی عج   تیشخص   نی ا  دیبا  رسدی م  نظر  به  دوک  قبول  بلقا  اریبس  یادعا  رغمی عل  و

 ما  جوان   کار  تازه   ورود  از  بعد  روز  درست  پرداخت:  خود   داستان   یادامه   به  دوکلوس  . میکن  هار   ابهام  از

  ن یا  لذت  تنها  کرد.   مشغول  را  ما  یدو  هر   که  آمد  بیعج   فاسد  کی  داشت،   نام  (Henriette)  تیهنر  که

  داد یم  رخ  مجاور  اتاق  در  که  را  بیغر   و  بیعج   یهالذت   تمام  سوراخ  از  که  بود   نیا  دیجد  خواه   یآزاد

  او   بود.   گران ید  بردن  لذت  در   او  لذت  ن یبنابرا   و  بردی م  لذت  هاآن   یانهیمخف  ی تماشا  از  او  کند.   مشاهده 

 کردیم  نگاه   انهیخفم  که  یحال   در  را  او  بود  قرار  من  بردند.   داشت  وجود  آن  در  سوراخ  که  یاتاق  به  را

  را   مقعد  داشت  دوست  که  ی)فرد  کردم  صحبت  آن  از  روزید  که  یمرد  با  جوان  تیهنر  کنم.   سرگرم

 شود   سرگرم  یدیجد  فرد  با  خواهدیم  امروز  دیدیم  که  فاسد   مرد  آن  رفت.   گرید  اتاق  به  بمکد(
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 که   یحال  در  . دیدی م  ار  هاآن   سوراخ داخل  از  انهیمخف   داشت  من  یمشتر  اما  بود.   حال  خوش  العاده فوق 

 با  . کردی م یدستمال  را آلتش  گرید  دست با و  بود گرفته  را باسنم  دست  ک ی با  بود سوراخ  ی رو چشمش

  چقدر   مرد  نیا   و  دارد  یخوب   باسن  چه  بچه  دختر  نیا   !ییتماشا  چه  اوه،   :گفتی م  مانند  خلسه  یحالت

  و   گرفت  آغوش  در  مرا  من  یشترم  شد،   ارضا  تیهنر  یمشتر  که  یزمان  باالخره   . بوسدیم  را  آن  خوب

  دوک   کرد.   سیخ   انزالش  با  را  باسنم  یمدت   از  پس  و   کرد  باسنم   دنیسیل  به  شروع   و  برگرداند  سپس

  شد   ارضا  زود  آنقدر  من،   سرور  »بله،   داد:  پاسخ   دوکلوس  «  کرد؟ی م   ییخودارضا  که  یحال   »در  :دیپرس

 «  ندارد.  فیتوص  ارزش که

  را   آن  اکنون  که  یبیغر   و  بیعج   یفانتر  نیا  اگر  شد،   ظاهر   آن  از  بعد  که  یفرد  داد:  ادامه  دوکلوس

  ی معمول  کامالً  گرید  جهات  از   که  چرا  گرفتی نم  قرار  من  اتیروا  ستیل  در  قتاًی حق  نداشت   کنمی م  شرح

  لت یفض  ، یفروتن   احساسات  تمام  حد  چه  تا  یخواهی آزاد  که  دهدی م  نشان  شما  به  داستان  نیا   بود.   ساده   و

  نکه یا  دانستن  با  شود.   ده ید  خواستی م  ند، یبب  خواستی نم  یک ی  نیا  . بردیم  ن یب  از  مردان  در  را  نجابت  و

  خواست   نیگور   مادام   از  است،   گرانید  یهالذت   یانهیمخف  ی تماشا  در  لذتشان  که  دارند   وجود   یمردان

  ن ی گور  مادام  دهد.   نشان  او  به  را  شیهات لذ  یمنظره   بتواند  تا  کند  دایپ   را  یاقه یسل  نیچن  با  یمرد  که

  دارد   خبر  یمشتر  که  نگفت  او  به  البته  داد.   خبر  بودم،   کرده   ییرایپذ  آن  از  قبل   روز  چند  که  یمرد  به

  ی اتاق  به  خواهرم  با  را  ناظر  . بودیم  تربخش  لذت  شی برا   نگونهیا   که  چرا  ینیبیم  را  هاآن   یدزدک  تو  که

  دانستن   با  بود.   پی خوشت  و  جوان  ساله  ۲8  یمرد  او  رفتم.   گرید  فرد  نی ا  اب  من  بردند.   بود  آن  در  سوراخ  که

  خود   کنار  را  من  و  نشست  آن  یروبرو  دارد  خبر  آن  یجا  از  که  دهد  نشان  نکهیا   بدون  سوراخ  مکان

  ناظر   به  را  خود  آلت  و  برخاست  شد،   بلند  آلتش  نکهیا  محض  به  آلتش.   دنیمال  به  کردم  شروع  من  نشاند. 

  آن   از   پس   داد.   نشان  او   به   ز ین  مرا  آلت  و  زد  باال  مرا  دامن  داد.   نشان  هم  را  باسنش  و   د یچرخ  داد.   نشان

  هم یات یح یلحظه  نیا در  . کردی م ییخودارضا همزمان گرفت.  سوراخ سمت به را باسنم و کرد خم مرا

  ل خوشحا  من  یمشتر  که  اندازه   همان  به  بود.   تی رؤ  قابل  ناظر  یبرا  من  مقعد  سوراخ  هم  و  خودش  آلت
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 یلذت  نیچن  هرگز  است  گفته  من  به  که  گفت  خواهرم  . کردیم  ریس  آسمان  در  زین  خواهرم  یمشتر  بود، 

 بود.  شده  سیخ خواهرم باسن هم و من باسن هم آن  بعد بودم.  نکرده  تجربه را

 یکاف  بای ز  اوج  کی  یبرا  ییتنها  به  نیا  داشت،   خوب  باسن  و  آلت  کی   جوان  مرد  »اگر  گفت:  دورست-

   « است. 

 مانند  بایز  . یگوشت  و  نرم  هم  باسنش  بود.   دراز  اری بس  او  آلت  که  م، یبگو  شما  به  دی»با  گفت:  دوکلوس-

   « . دویکوپ باسن

   « ؟یداد نشان ناظر به را سوراخش  ایآ  ؟یکرد باز را »باسنش :دیپرس  اسقف-

  دادم.  نشان را  او از  هم من و داد نشان را  من سوراخ او من،  سرور بله،  گفت: دوکلوس-

 که  ییهاصحنه  . امده ید  امی زندگ  طول  در  نیا  مانند  یادیز  درخشان  یهاصحنه  من  گفت:  دورست-

  البته   . باشند  ارضا  کی  از  تربخش  لذت  توانندیم  هان ی ا  از  یکم  تعداد  اما  است.   کرده   ارضا  مرا  بار  هزاران

 ش ینما  به  است،   بخش  لذت   یچران  چشم  که  اندازه   همان  به  . کنمیم  صحبت  گاه یجا   دو  هر  مورد  در  من

   است.  کننده وانه ید  زین خود گذاشتن

 برد.   (Tuileries)  1یلر یتو  به  مرا  بعد  ماه   چند  ذائقه،   همان  باًیتقر   با  یتیشخص  داد،   ادامه  دوکلوس

  ان یم  در  خودش  که  یدرحال  بزنم  جلق  هاآن   یبرا  و  کنم  اغوا  را  رهگذر  مردان  من  که  خواستی م  او

  پشت   از  ناگهان  زدم،   جلق  نفر  هشت  ای  هفت  یبرا  که  بار  کی  بود.   شده   پنهان  های صندل  از  یانبوه 

 من  به  و  داد  نشان  هارهگذر  یهمه  به  را  باسنم  سپس  زد.   باال  را  دامنم  و  گرفت  مرا  آمد،   رونیب  هامکت ین

 او  که  یزمان  که  کرد  پا  به  ییغوغا  چنان  اما  بود،   کی تار  هوا  اگرچه  بزن.   جلق  میبرا  همه  مقابل  در  گفت

 
، پدر  1734مردان و زنان بود. در سال  یقرار دارد و محل بدنام فحشا  س ی ، در مجاورت موزه لوور در مرکز پارTuileriesباغ   . 1

 شد.  ری بود، در آنجا دستگ یمخف سی که معلوم شد مامور پل یاز مرد ی دزد  یتالش برا  لی ساد به دل
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 شرمنده   تا  میکن   فرار  می شد   مجبور   ما  و   بودند  کرده   احاطه  را  ما  نفر  ده   از  شیب   شد،   ارضا  تمام  1وقاحت  با

 شناسد، ی م  ونی ل  در  را  یمرد  که  گفت  من  به  و  دی خند   او  گفتم،   نیگور  مادام  به  را  ماجرا  یوقت   . مینشو

 است.   بیعج   اندازه   همان  به  اشیی دایش  که  یمرد  (چرخندی م  معاش  امرار  یبرا   جوان  پسران  که  یی)جا

 فاحشه  دو  نیا  که  یزمان  . شودی م  پنهان  ییجا  در  و   بردی م  خود  با  فاحشه  دو  مرد   نیا   گفت  نیگور  مادام

  را   او  که  بود  یلذت   یتنها  نی ا  عواق  در  . دیرسیم  اوج  به  او  دادند، یم  نشان  را  انشانیمشتر  آلت  و  باسن

  سرو   زمان  تا  را   شب   یه یبق  بود،   رسانده   ان یپا  به  زود   را   داستانش  دوکلوس  که   ییآنجا  از  . کردی م  ارضا

  بود،  شده   ملتهب  فاسدانه  اعمال  از  ذهنشان  که  ییآنجا  از  و  کردند  یسپر  طعم  خوش  کار  چند  یرو  شام

  را  کارشان  گرانید  مقابل  در  گرفتند  میتصم  بلکه  . تندنرف  هانیشاهنش  کنار  ی هااتاق   سمت  به  دوستان

  مادام   به  آن  از  بعد  کرد.   خم   یصندل   پشت  یرو   را  او   سپس  کرد.   برهنه  را  دوکلوس  مادام  دوک  بکنند. 

  شرح  از  ما  بزند.  جلق  دارد،   قرار  دوکلوس  مادام  مقعد  یرو   آلتش  سر  یحال  در  او  یبرا  داد  دستور  دگرانژ

  دوک   شد.   سیخ  کامالً  ما  ی گو   داستان  سوراخ   که  دیبدان   است  بهتر  یول   میکنیم   نظر  صرف  هاماجرا   ریسا

  را   او   چقدر  شهوت  که  دادی م  نشان  ن یا   و  شد  ارضا  یخشمناک  یهاغرش   با  بود،   وارد  کارش  به  کامالً  که

  ی ب یعج   اریبس  یهاکار  خود  ینوبه   به  دورست  و  اسقف  بود.   شده   مفعول  جمهور  سیرئ  است.   گرفته  فرا

  فاعل   چهار  با  بچه  ۱6  کردند.   برگذار  رقص  مراسم  غذا  از   بعد  شد.   سرو  شام  و  دادند  انجام  جنس  دو  هر  با

  نداشتند   یاد یز  یحوصله  البته  اربابان  بودند.   برهنه  یهمگ  البته  دادند.   لیتشک  2کنتره   رقص  همسر،   4  و

 از   کدام  چ یه   یول  کردندی م  یدستمال   را  هاآن   انیراو   نکهیا   با  داشتند.   حضور  هاآن   کنار  در  انیراو   و

  ی برا  الزم  یروین  تا  رفتند  خود  تختخواب  به  همه  نیهم  یبرا  نشدند.   ارضا  یخستگ  خاطر  به  اربابان

 کنند.  کسب را  دیجد یهالذت

 
  وژنس ی . دشود یم  یناش  یعموم  یادب ی به ب   Cynicsاست که از شهرت    cyniquement  ی(: اصطالح فرانسو brazenlyگستاخانه )  . 1

بن   یکی (،  الدی از م  شی پ   323تا    ۴10)حدود   ف  نی ا  انگذارانی از  بود. اسم    ییخودارضا  ل ی به دل  لسوفان،ی گروه از  بدنام  در مالء عام 

cynisme شود ی عمل ملتهب م نی با ا خواهانی که ذهن آزاد یی: جاشودی ماستفاده  ری در چند سطر ز . 

-contra"  ای "  contre-danseشد و بعداً به عنوان "  ی قرن هجدهم به فرانسه معرف  ل ی در اوا  یسی انگل   یرقص کنتر.رقص کانتر  . 2

danseشد.  ی " به انگلستان معرف 
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 پنجم  روز

 کرده  شرفتیپ  دختران  برود.   دختران  ییخودارضا  درس  کالس  به  که  بود  جمهور   سیرئ  نوبت  روز  آن

 قابل  مشکل  با   جذاب  یبچه   هشت  نی ا  متنوع  یهاژست   و   مکرر   یهالمس   برابر  در  جمهور  سیرئ  و   بودند

 رفت.   نجاآ  از  و  کرد  هار   را   خود   پست   نیهم   یبرا  و   کند  کنترل   را   خود  نتوانست  اما  شد.   روبرو  یتوجه 

  دوک(،   )محبوب  زفروس  یعن ی   -  اربابان  جوان  یمعشوقه  چهار  که  شد  مقرر  صبحانه  صرف  زمان  در

 در  پس  نی ا  از  -  اسقف(  )محبوب  سالدون  و  دورست(  )همدم  نتوسیاکیه  کوروال(،   )محبوب  سیآدون

  قانون   نی ا  که  است   مشخص  بخوابند.   اربابان  کنار  در  زین  هاشب   و  شوند  حاضر  یی غذا   یهاوعده   تمام

  اربابان   شیپ  را  هاپسربچه  از  نفر  چهار  دیبا  فاعالن  از  نفر  چهار  روز  هر  نکهی)ا   را  یقبل  قانون  دیجد

  توسط   تنها   روندی م  هابچه  پسر   اتاق  به   اربابان  که  ی زمان  پس   نی ا  از  نیهمچن  . کندی م   منسوخ  (اورندیب

  را   باسنش  که  دوکلوس  مادام  از  کدو  اند. نشده   انتخاب  که  ییهاآن   . شوندیم  ییرا یپذ  پسربچه  چهار

  در   زی ن  او  که  کرد  اصرار  نی هم  یبرا   و  بود  شده   دلخور  یکم  دانست، ی م  ندیخوشا  را   شیهاصحبت   و  یعال

  که   فانچون  که  کرد  درخواست  زین  جمهور  سیرئ  شد،   موافقت  آن  با  که  یزمان  و  بخوابد،   خوابش  اتاق

  چهارم  شخص  تا کردندیم  صبر شتریب یکم  دیبا گرید  نفر دو  بخوابد.  او  کنار  هاشب   زین بود  او یفته یش

  یی هالباس  دیبا  که   شد  داده   دستور  شده   انتخاب  یها پسربچه  به  کنند.  انتخاب  را  هاشب   در  خود  اتاق

  بپوشند.   مخصوص  یهالباس   دیبا  که  ییهازمان  از  ریغ   )به  بپوشند.   را  شودی م  مشخص  هاآن   یبرا  که

 یمهین  تا  که  بود  کوتاه   ی پالتو  ینوع  هاآن  لباس  (  . شوندیم  یبندگروه   انیراو  اتاق  در   که  یزمان  مانند

  ی شکاف   یدارا  آن  پشت  که   چرا  کردی م  ترراحت   اریبس   هاآن   باسن  گرفتن  یبرا  را  کار  و  دیرسیم  بدنشان

 که   یالحظه  در  کنند.   باز  را  ونی پاپ  تا بود  یکاف  آن بازکردن  یبرا   و بود  شده   بسته   ونی پاپ کی با  که  بود

  ی ول   شد  لغو  هاآن   اراتیاخت  و  هامجوز   از   یاریبس  رفتند، یپذ   ی فرزندخواندگ  به  وه یش   نی ا  به  را  هاآن

  زمان   هر  در  بلکه  ، ییغذا  یهاوعده   طول  در  تنها  نه  که  آورند  بدست  را  ازیامت  ن یا   فاعالن  مانند  توانستند

  از   پس  شوند.   محکوم  نکهی ا  ونبد  کنند  رفتار  خواستند  که  هرطور  همسران  با  بتوانند  روز،   از  یگرید
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 داده   دستور  او  به  جمهور  سیرئ  که  با، یز  یفان  شد.   انجام   معمول  یهای بازرس  د، یجد   فیوظا   شرح  لی تکم

 در   او  نام  شد(.   خواهد  داده   ح یتوض  هان ی ا  )همه  داشت  قرار  مخالف  یحالت  در  بماند،   یخاص  حالت  در  بود

 بود.   ممنوع  آن  انجام  که  بود   داده   انجام  را  یکار  تونیگ  جوانان،   انیم  در  شد.   وارد  مجازات  یدفترچه

  ن ی اول  نیا   . دیرس  فرا  خوردن  غذا  زمان  سا، یکل  شدن  یسپر  از  پس  کردند.   دفترچه  وارد  ز ین  را  او  نام

 خود   ارباب  کنار  در  هاآن  از  هرکدام  داشتند.   حضور آن  در  زین  ها()پسربچه  معشوق  چهار  که  بود  ییغذا

  ن ی ا شدن اضافه . نشستندی م اربابان چپ سمت در هاپسربچه  و  راست تسم  در فاعالن بودند.  نشسته

 العاده فوق  و  داشتند یخوب اریبس رفتار نفر چهار هر بود.  ده یبخش یدیجد طعم  غذا به کوچک مهمانان

  دن یبوس   از  ییغذا  یوعده   تمام  در  باًیتقر   بود،   حال  سر  اریبس  روز   آن  در  که  اسقف  بودند.   نی ریش

 وندد، ی بپ  خدمه  یه یبق  به  قهوه   سرو   ی برا  بود   مجبور  کودک  نیا   که  یی آنجا  از  و   اشت، برند  دست   سالدون 

 بود،  شده  ملتهب پسر توسط یتازگ به  ذهنش که اربابش، که یوقت کرد.  ترک را آنجا دسر از قبل یکم

  را   او  شهوت  که  یحال  در  . ردیبگ  را  خود  یجلو  نتوانست  د، ید  ییرا یپذ   اتاق  در   برهنه  کامالً  را  او  دوباره 

  توانم ی م  حداقل  باشم،   داشته   رابطه  او  با  توانمی نم  فعال  که  ییآنجا  از  بزرگ!  یخدا  گفت:  بود  فراگرفته

 گرفت،   را  کوچک  پسر  دهم.   انجام  او  با  داد،   انجام  خودش  مفعول  با  روزید  جمهور  سیرئ  که  را  یکار  همان

 به  ما  نی برتیل  داد.   قرار  شی هاران   نیب  را  آلتش  و  نشاند  شکمش  یرو  را  او  گفت، یم  را  نیا  که  یحال  در

  آلتش  داشت دوست یلیخ که  شدیم ده یمال پسربچه نیر یش سوراخ به آلتش یهامو بود.  رفته بهشت

  دهانش   کرد.   ییخودارضا   به  شروع  گرید  دست  با  و  کرد   نوازش  را  او  باسن  دست  کی  با   کند.  فرو  آن  در  را

  از   که  دوک  داد.   قورت  را  او  بزاق  و  دیکش  رونیب  اشنه یس  از  را  هوا  چسباند،   با یز  کودک  نیا  دهان  به  را

  دن یس یل  به   کرد  شروع  و   داد   قرار   او  مقابل   را  خود  برادرش،   به   کمک  ی برا  بود،   آمده   جانیه  به   منظره   ن یا

  دورست   بزند.   جلق  شیبرا   که  کرد  مجبور  را  شتیم   اسقف  مقابل  در  زین  جمهور  سیرئ  . دونیکوپ  مقعد

 ارضا   داشت  اسقف  . کردندی م  تالش  اسقف  بردن  لذت  یبرا  همه   کرد.   باز  او  بلمقا  در  را  روزت  باسن  زین

  دون یکوپ   باسن   ی رو  او  آب  و   شد   ارضا  سرانجام  بود.   زده رون یب  چشمانش  کرد.   دن یلرز   به   شروع  . شدیم

  همه  د، یرس  فرا  اتیروا  زمان  . ختیر  فرو  بودند،   داده   قرار  او  یجلو  یآرام  به  را   او  لحظات  نیآخر  در  که
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  خود   دختران  کنار  در  اربابان  یهمه   که  چرا  بود  ب یعج   ی کم  بی ترت  امروز  نشستند.   خود   ی جا  رس  بر

 داد:  ادامه خود داستان  به دوکلوس و نداشت ینگران نی ا  البته بودند. 

 مادام  یخانه   در  خود  یزندگ  محل  از  روزانه  گزارش  تا  دیانخواسته   من  از  که  ییجا  آن  از  زیعز  اربابان

 از   . میکنیم  گذر  دادیم   رخ  آنجا   که  یب یعج   موارد  از  یبرخ  از  جهت  نیهم  به   کنم  ارائه  شما  به  نی گور

  جز  یزیچ هاآن  رایز کنم، یم نظر صرف امی کودک دوران به مربوط جالب چندان نه قسمت نیچند ذکر

  شغلم   از  یادیز   یتجربه  بودم.   شده   ساله  ۱6  تازه   من  . ستندین  دیاده یشن  قبالً  آنچه  از   کننده خسته   تکرار

  ک ی   او  آمد.   آنجا  به  است،   شدن   انیب  یسته یشا  اشروزانه   یفانتز  که  ن یبرتی ل  ک ی  نکهیا   تا   نداشتم. 

  ( شناسدی م  را  او  هاستسال  گفت  من  به  )که  نیگور  خانم  اگر  و  بود  ساله  پنجاه   باًیتقر   باهوش  یقاض

  ی تازگ  به که او دالل . دادی م انجام یشکست  چ یه بدون  را ی فانتز نی ا صبح  روز هر او  باشد،  اعتماد قابل

  آن   در  که  یاتاق  به  او  بود.   من  با  کارش  شروع  و  بود  کرده   هیتوص  ما   مادر  به  را  او  بود  شده   بازنشسته

  ن ی ا   و  سالم   و  زی تم  اما  ، یعاد   یفرد  بود.   افتهی  حضور   باربر  کی  یکنار  اتاق   در  رفت.   داشت  وجود  سوراخ

  ی برا   کردم  شروع  من  ن ی ا  از  پس  نبود.   مهم  او  یبرا   ظاهر  و  سن  داشت،   ازین  یقاض  که  بود  یزیچ  تمام

  من   و  شد  ارضا  باربر  تینها  در  نکهیا  تا  دادم  انجام  دادیم  دستور  یقاض  که  یهرکار  بزنم.   جلق  باربر

  یقاض  که  ییجا  یکنار  اتاق  به  را  آن  فوراً  و  کردم  جمع   ینعلبک  کی  در  آخر  یقطره   تا  را  وا  یمن  یتمام

  ع یما  یتمام   و  دیپر   ینعلبک  سمت  به  من  دنید  با  بود  من  منتظر  که  یقاض  بردم.   داشت  حضور  آن  در

  ه ک   خواستمی م  گرید  دست  با  و  زدمی م  جلق  او  یبرا  دست  کی   با  نی ح  نیهم  در  . دیبلع  را  آن  گرم  دیسف

  طرف   به  را   دستم   سپس  و  کردم  جمع   دستم   داخل   را   آبش  یهمه   شد  ارضا  که  ی زمان  کنم.   جمع  را  او  آب

  ی حت  نه  و   کرد  لمس   مرا  نه  . خواستی م  که  بود   یزی چ   تنها  نی ا  داد.   قورت  را  آبش   ی تمام  بردم.   او   دهان

 من  به  بروم  نکهیا  زا  قبل  و  گرفت  دست  در  را  شیعصا  و  شد  بلند  شیجا  از  نیا  از  پس   زد.   باال  را  دامنم

  نبار یا  و  بود  آمده   یگرید  مرد  بعد  روز  بودم.   ده یفهم  یخوب   به  را  او  یقه یسل  من  . یزنی م  جلق  خوب  گفت

  من   که  یمدت  تمام  در  برد.   یقاض  یبرا  را  مرد  آب  و   کرد  را  کار  همان  خواهرم بود.   شده   مسئول  خواهرم
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  نه   ساعت  روز   هر   او  بدهد.   دست  از  را   یوز ر  یقاض  نیا   که  دمیند  هرگز  بودم،   نی گور  مادام  یخانه   در

  . زدی نم هم  دست دختران به چگاه یه او  ببرد.  لذت  مراسم نی ا از تا شدیم حاضر آنجا صبح 

  «  ند؟یبب  را باربر باسن خواستی م او ای»آ :دیپرس کوروال جمهور سیرئ-

  نطرف یا  مدام  خوردب   را  آبش  بود  قرار  که  را  یمرد  دیبا  دختران  من،   سرور  »بله،   داد:  پاسخ   دوکلوس-

  . شدندیم آنطرف  و نطرفیا مرد توسط دیبا  هم دختران خود نیهمچن . کردندی م آنطرف و

  نشدم.  متوجه یزیچ نی ا  از قبل تا . فهممیم حاال آه! گفت: جمهور سیرئ-

 داد:  ادامه  دوکلوس

  او   داشت.   یسرخ  یها مو  اما  بود،   بایز  کامالً  که  میدید   را  ساله  3۰  حدوداً  ی دختر  آن،   از  پس  یبزود

  فقط   که  فهماند  ما  به   عاًیسر   اما  است،   دیجد   همکار  ک ی  او  که  میکردی م  فکر  ابتدا  ما  آمد.   ما  یخانه  به

  ک ی   بود،   شده   ر مقد  او  یبرا   د یجد  قهرمان  ن یا  که  یمرد  است.   آمده   کردن  امتحان   بار  ک ی  یبرا

  فقط   دختر  نیا   که  چرا  . نم یبب   را  آن   که  بودم  کنجکاو  اریبس  من  بود.   بایز   یاچهره   با  تنومند  داره یسرما

 نکه یا  محض  به  . ندیبب  را  او  خواستینم  گرید  چکسیه  که   یدختر  بود.   شده   گذاشته  کنار  مرد  نی ا  یبرا

  ه یسرما  گذاشت.   شینما  به  را  چاق  و  دیسف  اریبس  کل یه  کی  و  شد  برهنه  دختر  شدند،   اتاق  وارد  هاآن

 مو  دختر  . یکن   عرق  خواهمی م  که  یدانی م  خوب  کن،   گرم  را  خودت  بپر!  بپر!  !گهید   ایب  گفت:  او   به  دار

  یی ارضا  خود  به  شروع  مرد  نیح  نیهم  در  اتاق.   در  رفتن  آنطرف  و  نطرفیا  و  دنیدو  به  کرد  شروع  قرمز

  ر یز  خواست  او  از  و  کرد  بلند  را   دستش  و  رفت  مرد  شیپ   شد،   س یخ  عرق  از  چاره یب  دختر   که  یزمان  کرد. 

 ! یی بو  چه  خودشه!  خودشه! آه! گفت: ما،  مرد کند.  بو را دیچکی م شیهامو  تک  تک  از  عرق  که را بغلش

 او   باسن  و  واژن  داخل  را  دماغش   . دیکش  بو  را  او  یجا   همه  و  زد  زانو  او  برابر  در  سپس،   جذاب!  چقدر

 آنجا  ای  داشت  دوست  شتریب   را  آنجا  ای  . گشتیم  بر   او  بغل   ر یز  به  تینها  در  اما  دیکشی م  بو   و  کردیم

  چ یه  بدون  ساعت  کی  از  شیب  که  سفت،   یلیخ  نه  اما  بلند،   نسبتاً  آلت  کی  باالخره  . دادی م  بو  شتریب
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  و   کرد  درست  را  خود  یجا  دختر  کرد.   شدن  بلند  به  شروع  آورد، یم  فشار  آن  به  شدت  با  یتیموفق

  کرد. سفت را آنجا زین دختر و داد قرار دختر یبازو نیب را خود آلت شد.  او ک ی نزد پشت از داره یسرما

  ی بازو  با  دختر  . زدیم  سی ل  و  دیکشی م   بو  را   دختر  گرید   دست  بغل  ریز   و  شد  خم   مرد  نی ح  ن یهم  در

 مو   کی   د یبا  موجود  ن یا   و :دیپرس اسقف  شد.   ارضا  ما  مرد  ت ینها   در  کرد.   او  آلت  دن یمال  به   شروع  خود، 

  بدن   از  قسمت   آن  در  من،   سرور  د، یدانی م   که  همانطور  زنان،   نگونهی ا  مطمئناً.   گفت:  دوکلوس  باشد؟  قرمز

 خواب  از  را  بدن  یاعضا  نی مهمتر  تواندی م  او  ییایبو   حس  شک  بدون  و  دارند  یتندتر   تینهایب  یحه یرا

 حس  را  زن  آن  اسنب  یبو   دهمی م  ح یترج  من  خدا  به  اما  ست، ین  یمشکل  باشد  گفت:  اسقف  کند.   داریب

  و  دارند  را  خود  خاص  یهات یجذاب  دو  هر  اوه!  گفت:  جمهور  سیرئ  بکشم.   بو  را  بغلش  ری ز  نکهیا  تا  کنم

 جناب   گفت:  اسقف  . افتی   دیخواه   ذیلذ  کامالً  را  آن د،یکن  امتحان  را  آن  اگر  که  دهمی م  نانیاطم  شما  به

  امتحان  را  آن  من  خب  گفت:  هورجم  سیرئ  د؟یشویم  سرگرم  یزیچ  نیچن  با  شما  یعن ی  جمهور  سیرئ

 اسقف  است.   کرده  ارضا  مرا  مواقع  از  یاریبس  ساده   اتیجزئ  چندتا  با  دهمیم  نانیاطم  شما   به  و  امکرده 

  . دیبگو  یزیچ  دینگذار  ارباب  گفت:  و  کرد  قطع  را  حرفش  ...دوکدیاده یکش  بو  راهم  باسن  شما  پس  گفت:

  و   داد  ادامه  دوکلوس  بده.   ادامه  دوکلوس  . می بشنو  را   لمسائ  نیا   که  است  زود  هنوز  . دیر ینگ  اعتراف  او  از

 گفت:

 او  از  نکند.   زیتم  را  خود  که  بود  داده   دستور  خواهرم  به  نیگور  مادام  که  بود  شده   هفته  شش  حدود

  نکه یا   تا  ستیچ  نکاریا  هدف   م یدانستینم  ما  باشد.   ممکن  حالت  نی ترف یکث  و  ن یبدتر   در  که  بود   خواسته

  ا ی   است   فیکث   عاًواق  فاحشه  نیا   ا یآ  :دیپرس  نی گور  مادام  از   و  آمد  آنجا  به  مست  مهین  و   ری پ  مفسد   کی

  خواهرم   رفتم.   سوراخ  سمت  به   زین  من   و شدند  اتاق  وارد  هاآن   . دیباش  مطمئن   گفت:  ن یگور   مادام   ر؟یخ

  را   او   بزرگ   اسفنج   ک ی  با   زین  رمرد یپ  است.   نشسته  نی شامپا  از   پر   1ده یب  کی   یرو  بر  که   دمید  برهنه   را

 شده   منع  داًیشد  پشتش  شستن  از  خواهرم  . شستیم  را  خواهرم  بدن  رمردیپ  . شوردیم  و  کندیم  سیخ

 
 )مترجم فارسی( .رودی و مقعد به کار م  ،کپلیشستن اندام جنس ی شده که برا یکشاست لوله  یا( کاسه bidet: ی)به فرانسو   دهی ب  . 1
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  شراب   . ختیریم  هان یشامپا  داخل  هایفیکث  کرد، ی م  پاک  اسفنج   با  را  او  پشت  رمردی پ  که  یزمان  و  بود

  دا یپ  باشد،   ندیخوشا   یلی خ  توانستی نم  که  ییبو  واقع  در  و  گرفت  خود  به  یفی کث  یاقهوه   رنگ  بالفاصله

  شراب   آن  رمردیپ  . آوردیم   وجد  به  شتریب  را  ما  نیبتریل  شد، ی م  ترآلوده   شتری ب  چه  هر  شراب  نیا  کرد. 

  ی وقت   بود.   هاشراب   نیبهتر  شراب  ن یا   او  یبرا  . دینوش   آن  از  بار  نی چند  وانی ل  با  و  دیچشی م   را  فیکث

  کرد   باز  را  او  باسن  سپس  خواباند.   شکمش  یرو  تخت  یرو   را  او  و  گرفت  را  خواهرم  شد،   تمام  دنشینوش

  بود.  کرده   کف  او  فیکث  و  ناپاک  جنون  و  ییدایش  خاطر  به   که  یآب  خت. یر  آن  یرو  را  خود  آب  یتمام  و

  زی لوئ  که میداشت  ی زن خود یخانه  در ما شد.  آشکار من  یبرا تر، ف یکث اریبس  واقع  در  و گر ید یجنون  اما

  موجود   ن یا   کند.   تالش  مناسب   یهاس یک  کردن  دای پ   یبرا  روز  شبانه  که  بود  نی ا  اشفه یوظ  . شدیم  ده ینام

  البته   )که  را  او  یهات یجذاب  یتمام  که  بود  یوحشتناک  نقص  کی   یدارا   داشت،   سن  سال  4۰  از  شیب  که

 نام  به  یفرد  که  بود  یزی چ  نی ا  . دادی م  بو  العاده فوق  او  یهاپا  . کردیم  پنهان  نبود(  جذاب  هم  چندان

  ی مارک  دندیرس  اتاق  به  دو  نیا   نکهیا  محض  به  و  شد  یمعرف  ید  یمارک  به  سیلوئ   . خواستی م  ید  یمارک

  نه   و  کفش  نه  ماه   کی  یبرا  که  بود   شده   گفته  زیلوئ  به  آورد.   در  را  شیهاکفش  که  خواست   او  از  ید

  لذت   ید  یمارک  یبرا  یول   آوردی م  در  پا  از  را  یگرید  هرکس  او  یهاپا  بد  یبو   کند.   عوض  را  جورابش

  ی پا  یتمام . دنیبوس به ردک شروع و  گرفت را زیلوئ یهاپا  ید یمارک . آوردیم  وجد به را او و بود بخش

 ها ی چرک  یتمام  و  زد  سی ل  را  بود  شده   کثافت  و  یچرک  از  پر   که  را  زیلوئ  یپا  انگشتان  نیب  . زدی م   سیل  را   او

  او  شدن  ارضا  و  کردیم  ییارضا  خود  نیح   نیهم  در   . دیبلع  را  بود  شده   جمع  جا  آن  که  یکثافات  و

  . بردی م کار نیا  از یلذت  چه که است نی ا یدهنده نشان

   نشدم.  متوجه من گفت: اسقف-

 بفهمانم... تو به کنم یسع دیبا  پس گفت: جمهور سیرئ-

  ؟ی دار یاقه یسل  نی چن تو گفت: اسقف-
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  ی فاسد  یذائقه   چه  نندیبب   تا  گرفتند   را  او   دور   و  شدند  بلند  یهمگ  کن.   نگاه   مرا  گفت:  جمهور  سیرئ-

  جمهور   سیرئ  شد.   کینزد  می اداده   را  او  شرح  قبالً  که  ریپ  کار  خدمت  آن  فانچون  دارد.   وجود  مرد  نیا  در

  تا   دیبا  فقط  شدم.   متوجه  االن  گفت:  دورست  کرد.   دنیمک  به  شروع  و  گرفت  را  او  یمنزجرکننده   یپا

  ی آزاد  و  یهرزگ  بخش  الهام   یازینی ب  و  یریس  کرد.   درک  را  های زشت   نی ا  یهمه  تا  بود  اشتهای ب  یحدود

  ضعف   ، یتوان   کم  . شوندیم  دهنده آزار   التیتخ   نجایا   و  شودی م  یخستگ  موجب  یسادگ  است.   یخواه 

 .کشاندیم های زشت  نی ا  به را ما ذهن،  فساد و قوا

 فرمانده   کی  نیگور  مادام  انیمشتر  نیبهتر   از  یکی   گفت:  داد، ی م  ادامه  را  کارش  که  یحال  در  دوکلوس

  ی جسم  نظر  از  عدالت،   دست  به  ای  یعیطب  که  خواستیم  را  یزنان  فقط  او  داشت.   را  قهیسل  نیهم  که  بود

 دندان ی ب  دست،   کی  پا، ی ب  قوزدار،   لنگ،   نا، یناب  چشم،   کی   زنان   فقط  او  کالم،   ک ی  در  باشند.   ده ید   بیآس

  کنار   در  باشد.   آن  یرو  یداغ  یجا  ای  باشد  خورده   شالق  دیبا  هاآن  اندام  . رفتیپذیم  را  شده   مثله  و

  او  یبرا  ساله  5۰  یزن  دم، ید   سوراخ  از  را  او  که  کباری  بود.   یاساس  شرط  هم  زن   بودن  ریپ  هان یا   یهمه

 ن یا   از  و  دیمک  را  شیهازخم  یتمام  اقیاشت  با  کرد.   برهنه  را  او  داشت.   چشم  کی   که  یزن  بود.   شده   آماده 

 مدت  ی برا  را  آن  و  گذاشت  او  مقعد  یرو   را  خود  تمرکز  یتمام  نیا   از  بعد  . بردی م  لذت  فاسد  یمنظره 

  زخم  از  پر ز ین فاحشه نی ا  باسن  (1کن ان یب بهتر را  نی )ا کرد.  خم را او . دیمکی م زبانش با ی طوالن یزمان

 . دیبوس   را  او  باسن  گرید  بار  ، نی ا  از   پس  شد.   ارضا  تی نها  در  و  دیمالی م  هاآن  یرو   را  خود  آلت  ما  مرد  بود. 

  چگونه   که  دیشو  متوجه  من  یشده   شق  آلت  نیا  از  من.   دوستان  د، ینی بب  !ایخدا  اوه.   گفت:  جمهور  سیرئ

 وصف  که  یکس  به  اریبس  که  ایب  هرزه.   یعوض   یا  ای ب  دگرانژ.   مادام  است!  کرده   ور  شعله  مرا  داستان  این

 دگرانژ  مادام  بچشان.   زی ن  من   به  کند،   کسب  بود  توانسته  فرمانده   که  یلذت   همان  ایب  . دیدار   هتشبا  شد

  در   یول  کرد  مقاومت  یکم  او  ابتدا  در  کند.   برهنه  را  او  تا  کرد  کمک  جمهورسی رئ  به  دورست  شد.   کینزد

 ک ی   او  یپژمرده   کمر  یرو   شد.   آشکار  داشتند  را  آن  هوس  که  یزیچ  و  آوردند  در  را  او  لباس  تینها

 
 .داخل پرانتز یادداشتی است که خود ساد برای یاد آوری نوشته است.  1
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  قرار   یناپسند   بتیمص  معرض  در  بار  دو  او  دادیم   نشان  که  2داشت  وجود  m  عالمت  کی  و  v  عالمت

  ور   شعله   را   ما  خواهان یآزاد   یفاسدانه   یهاهوس   کامل   طور  به  آن   یایبقا  وجود،   نی ا  با  که  است   گرفته

  گشاد،  و ده یگند  یخ سورا با  چروک ی باسن بود.  شده   فاسد گوشت ک ی مانند  ز ین او بدن یه یبق . کندیم

 را  ما  نی برتیل  دو  هان یا  یهمه   . دندانیب  یدهان  و  چالق  ییپا  شده،   ده یبر  انگشت  سه  شده،   قطع  ینه یس

  در   دو  نیا   که  یزمان  . زدندی م   سیل  پشت  از  را  او  جمهور   سیرئ  و  جلو  از  را  او   دورست  کرد.   ختهیبرانگ

  ن یا   از  یلذت  چه  گرید  نند، یبی م  هم  با  را   است  نهاده   او  در  عتیطب  آنچه  و  فحشا  و   تی جنا  خود  مقابل

  دو   نیا  داشت.   وجود  موجود  نی ا  در  همه  نفرت  و  ی ف یکث  نجاست،   کنند؟  درخواست  توانندیم  باالتر

  شاهکارِ   نی ا  . آوردندیم  یرو  اعمال  نی ترزشت   به  و  کردندی م  جنگ  فاسد  جسد  نی ا  سر  بر  ن یبرتیل

 ی کننده منزجر   رفتار  به  نفر  دو  نیا  احتماالً  نبود  شام  زنگ  اگر  و  کرد  ارضا  را  مرد  دو  نیا   تینها  در  رت، اشر

 باز   را  خود  قدرت  دنینوش  با  خواستیم  بود،   شده   ارضا یتازگ  به  که  جمهورسیرئ  . دادندی م  ادامه  خود

 سپس  و  بزند  جلق  لیس  بانده   یبرا  سیآدون  که  خواستی م  او  . دینوش  گراز  کی   مانند  لیلد  نیهم  به  . ابدی

  ی بهتر  یهاز یچ   التشیتخ   گفت  و   برخاست  خود   یجا   از  و   نشد  یراض   کار  نی ا  از  او   ماا  بخورد.   را  او  آب

  اتاق   در   را  خود   برد.   خود  با  را  هرکول  و  سیآدون  فانچون،   ، یاضاف  ح یتوض  چ یه  بدون  و  دهندی م  شنهادیپ

  که   بود  شده   سرخوش  چنان  برگشت  از  پس  اما  برگشت.   یگروه   یاش یع  یبرا  فقط  و  کرد  تنها  هاآن  با

  م یکنی نم  ذکر  را  هاآن   فعال  یول  داد  انجام  بود  ترب ی عج   ی گرید   از  کدام  هر  که  اکتنوحش  رفتار  رانهزا

  در   را   ی اله  دیآدال  جمهور،   س یرئ  و   رفتند  رختخواب  به  همه   . ریزد  می   هم  به   ما   داستان  نظم  که  چرا

 یرو او بعد روز صبح بگذراند.  او با را هاشب  نیتربخش لذت توانستیم بی ترت نیا به و داشت اریاخت

  است.   داده   انجام  یوحشتناک  یهاکار  چه  شب  طول  در  که  بود  آن  یدهنده نشان  نیا   و  بود  افتاده   فانچون

 . دندیخواب  نیزم یرو یتشک یرو بودند،  محروم خود تخت از که د، یآدال و سیآدون

 

 
2   .v  مخففvol   ( و ی)دزدM  مخففpandering ( است.  ی دالل یعن ی )زن 
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 ششم   روز

  بودند،   مرد  دوکلوس  شاگردان  اگر  شود.   حاضر  یی ارضا  خود  یهاکالس   در که  بود  اسقف  نوبت  امروز

 در  دارد  وجود  دختران  یها پا  نیب  که  یکوچک  شکاف  یول   نداشت  مقاومت  ییتوانا   اسقف  ادیز  احتمال  به

 قهرمانانه  وا   نی بنابرا  است.   یکاف  او  کردن  آرام  یبرا  شکاف  نیا   دنید   است.   آورچندش   نقص  ک ی  او  نظر

  که   داشتند  لیتما   اریبس  ما  دوستان  که  بود  واضح   کرد.   دایپ  ادامه  دروس  و  کرد  مقاومت  دختران  برابر  در

 است   مشخص  کنند.   مجازات  را  هاآن   یهمه   بتوانند  شنبه  یعن ی   بعد  روز  تا  رندیبگ  رادی ا  دختربچه  8  از

 مجازات   ستیل  وارد  نامشان  دختران  زا  نفر  6  امروز  تا  . برندیم  لذت  کردن  مجازات  از  چقدر  هاآن  که

  ا یآ  . دیرس   نفر  7  به  شوندگان  مجازات  شمار  و  شد  اضافه  هاآن   به  نامش  زین  بای ز  ریزلم  امروز  و   بود  شده 

  ن ی ا  بود؟  کرده   مختل  را  اربابان  یعدالتخواه  حس  مجازات  و  هیتنب  لذت  ای  بود؟  مجازات  مستحق  واقعاً  او

  ار یبس  خانم  کی   البته   . می هست  گو  داستان  فقط  نجایا   ما  و  ددار  ی بستگ  دورست  وجدان  به   گرید  هیقض

 کرده   را  درخواست  ن یا  دورست   شوهرش  مهربان.   د یآدال   گرفت.   قرار  متخلفان  ستیل  در   هم  گرید  ی بایز

  د یآدال  البته  بود.   خواهد  عبرت  درس  گرانید  یبرا  رندیبگ  ترسخت   او  به  اگر  داشت   ده یعق  دورست  بود. 

  ست یل   به  هم  او  نام  لی دل  نیهم  به  و  دهد  انجام  یدرست   به  را   دورست  یهادرخواست   بود  نتوانسته

  بدا ا  یول   بود  دخترش  دیآدال  نکهیا  با  . ستندین  فاسد  جمهور  سیرئ  یاندازه   به  همه  شد.   اضافه  مجازات

 است  نبرده   ارث  به  را  جمهور  سیرئ  یهاقه یسل  از  کدام  چ یه  دیآدال  که  است  نی ا   بیعج   نکرد.   دفاع  او  از

  توافق   با  دیآدال  نام  حال  هر  در  است.   شده   مواجه  شکست   با  دورست  کردن  ی راض  در  جهت  نی هم  به  و

 سمت   به  یهمگ  بود،   نداده   رخ  یتخلف  پسران  انیم  در  که  ییآنجا  از  شد.   افزوده   مجازات  ستیل  به  یهمگ

  با   اربابان که  است  بیعج   و   دلچسب   ی قدر  به  دارد وجود  آنجا  در  که  ییهالذت رفتند.   کوچک   یسایکل

 حضور   آنجا  در  دوم  درجه  یهافاعل  از  نفر  ۲  و  کنستانس  فقط  امروز  . کنندینم   موافقت  یهرکس  آمدن

 کردند.  دایپ

avayebuf.com153

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


  خاطر   به  هم  شدند، ی م   یراض  او  از  شتر یب  و  شتریب  روز   هر  اربابان  که  زفوروس،   ناهار،   هنگام

 کنستانس   به   کرد  شروع  -  [دادی م  ]نشان  که  یآزاد  به  اق یاشت  خاطر  به  هم  و  داشت  که  ییهات یجذاب

  ناهار   سر  حال  نیا  با  [، ی باردار  خاطر  ]به  کردی نم  خدمت  گرید  نکهیا  وجود  با  کنستانس  کردن.   نیتوه 

  بدهد  او  به  یعبرت  درس  تا  زد  شکمش  به  یلیس  چند  و  کردی م  خطاب  پرور  توله  را  او  زفوروس  شد.   ظاهر

  ی ا لحظه  یبرا  کرد.   نوازش  را  او  و  دیبوس  را  دوک  سپس  . یاده یخواب  من  معشوق  با  تو  گفتیم  که  چرا

  خورد   قسم  دوک  که  بود  موفق  دوک  ذهن  کردن  ملتهب  در  آنقدر  و  کرد  دوک  یبرا  ییخودارضا   به  شروع

  از  . یندار را کار نیا جرات گفت و کرد  مسخره  را او  زفوروس کند.  غرق خود  آب در را او ظهر از قبل تا

  نکه یا  محض  به  کرد.   ترک  را  آنجا  دسر  دنیرس  محض  به کند،   سرو  را  قهوه   شد  خواسته  او  از  که  ییآنجا

  دهان   دنیسیل  به  کرد  شروع  دوک  . کرد  ظاهر   او  یجلو   برهنه  را  خود  زفوروس  آمد،   قهوه   وسر   یبرا  دوک

  حدود  دوک  بمکد.   را  آلتش  بتواند  تا  داد  قرار  بلند  یصندل  کی  یرو   را  او  نی ا   از  پس  و  زفوروس  آلت  و

  آنطور  را خودش که دادی نم اجازه   او به  نیقوان اما . دیرس نعوذ به باالخره  دوک . دیمک را  او آلت ربع کی

 را   خود  آلت  نیبنابرا  کرد.   دیتقل  دوستانش  از  که  گرفت  میمتص   نی هم  یبرا  کند.   هیتخل  خواهدیم  که

 س یرئ   نیح  نیهم  در  بود.   زده رون یب  آلتش  از  متری سانت  ۱۲  از  شیب  گذاشت.   زفوروس  یهاپا   نیب

  شما   ی رو  آبش  تا  دیبزن  جلق  پسر  ی برا  د یکن  شروع  هم  شما  دادم  انجام  من  که  همانطور  جمهورگفت:

  خواست   برادرش  از  نیهم   یبرا  بود.   تربخش  لذت  نظرش   به  که  داشت  نظر  در  یگرید  راه   دوک  اما  . زدیبر

  دوک   یرو   بر  زین  زفوروس  و  نشست  زفوروس  یرو   نی آگوست  بگذارد.   زفوروس  یرو   را  نیآگوست  که

  ی برا  حالت  منیه  در  و  دیمالی م  زفوروس  و  نیآگوست  یهاپا   نیب  را  خود  آلت  همزمان  دوک   بود.   نشسته

  ک ی  حالت  هر  در  یول   ستین  یاد یز  آب  بچه  کی  یبرا   نکهیا   با  زفوروس  شدن  ارضا  . زدی م  جلق  زفوروس

  س یرئ  کند.   ارضا  را  دوک  توانست  و  آوردی م  دیپد  فاسد  کی  یهاهوس   یبرا   یاالعاده فوق   یمنظره 

  التماس   آلت  کی   یبرا  دوک   باسن  که  شد  متوجه  و  دیدیم  کننده سرگرم  را   تیوضع   نی ا  که  جمهور

  دو   که  یکار  یتالف  تا  آمد  جلو  (کندی م  التماس  عمل  هنگام  فاعالن  یهمه   باسن  که  )همانگونه  کندیم

  او   زفوروس   شدن  ارضا  با  زمان  هم  که  چرا  نشد  عمل  نیا   متوجه  دوک  آورد.   در  را  بود  شده   او  با  قبل   روز
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  و   دیکش  رونیب  را  خود  آلت   و  نشد  جمهورارضا  سیرئ  بود.   رفته  فرو  خلسه  حالت  در  و  بود  شده   ارضا  هم

  که  (کردی م  ییارضا  خود  و  بود  گذاشته  تونیگ  یهاپا   نیب  را  خود  آلت  هم  او  )که  کرد  دیتهد   را  قفاس

 شد.   شروع  نبرد  بده.  انجام  یدار  جرات  اگر  گفت  اسقف   . کنمیم  هم  تو  با  کردم  دوک  با  که  یکار  نیهم

 ارضا  تونیگ  یهاران   یرو   اسقف  ن یح  ن یهم  در  و  کرد  فرو   اسقف  مقعد   در  را   خود  آلت  جمهور  سیرئ

  ار یاخت  در  را   رزنانیپ  از   یک ی  و  هبه   فقط  و  کردی م  تماشا  را  با یز  یمنظره   ن یا   دورست  حال،   نی هم  در  شد. 

  آرام   زیچ  همه  باالخره   . می بگذر   آن  از  است  بهتر  فعال  داد  انجام  یمست   حالت  در  او  که  ییهاکار   داشت. 

  بروند.   دوکلوس   بخش  لذت  یهات ی روا  سمت  به   تا  زدند   صدا  را  هاآن   6  ساعت  رفتند.   خواب  به   همه  و  شد

 مانند   زیچ  چ یه  بودند.   ده یپوش   را  دختران  لباس  هاپسربچه   و  پسران  لباس  هادختربچه  انیراو  اتاق  در

  بودند   خود  همسران  کنار  در  اربابان  یهمه   روز  آن  در   کند.   ختهیبرانگ  را   ن یبرتیل  کی   تواندی نم  ر ییتغ  ن یا

 کرد.  شروع را خود کار دوکلوس ، یمونی م اتفاق  نینچ خاطر به هم به گفتن کیتبر   از پس و

  جوان   یرمعمولیغ  طور  به  اما  الغر  یکم  بلوند،   ساله،   3۰  حدوداً  یافاحشه  نیگور   خانم  یخانه  در

 درخشان  العاده فوق   ییهادندان  با  جذاب  اریبس  یدهان   او  داشت.   نام  (Aurore)  آرور  او  داشت.   وجود

  خاطر   به  چه  باشد؟  بزرگ  رادیا کی یدارا  بایز  خانم نیا   که  کند  تصور  توانستی م  یکس  چه  اما  داشت. 

  که   ییهازمان   مخصوصا  . زدی م  آروغ   مدام  خانم  نی ا  معده،   مشکالت  خاطر  به  چه  باشد   مدرسه  ت یترب

 زدی م   آروغ  آنقدر  بزند.   آروغ  هم  سر   پشت  ساعت  کی   ی برا  توانستی م   میبگو  د یشا  . خوردی م  غذا  ادیز

  ی نقص   هر  که  است  شده   تاثبا  یاریبس  لیدال  با  آورد.   در  حرکت  به  را  یباد  ابیآس  کی   توانستیم  که

  باهوش   شمندیاند  کی  داشت.   قرص  پا  و  پر  طرفدار  کی  زین  ما  یبای ز  دختر  نی ا   و  دارد  را  خودش  طرفدار

 که   شدی م  خسته  خدا  وجود  اثبات  مباحث  از  دانشگاه   در  آنقدر  و  کردی م  لیتحص   سوربن  در  که  یجد  و

  آمدن  از  قبل او کند.  اثبات  را بردی م ذت ل آن  از که  ی موجود بتواند  تا آمدیم  خانه  فاحشه ن یا  به یگاه

  ی اتفاق  چه   نمیبب  که  بودم  کنجکاو  ار یبس  که  هم  من  بود.   خورده   خرخره   تا  آرور  نی هم  یبرا  و  دادی م  خبر

  انجام  دهان  با  که  یباز  عشق   یقیدقا  از  پس  عاشق  دو  نیا  رساندم.   سوراخ  به  را  خودم  عاًیسر  افتدیم

 دستان   در  را  آلتش   که  ی حال  در  ما   مرد  سپس  و  گرفتند  را   گریکد ی  دستان  و  نشستند  هم  یروبرو  شد، یم
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  ن ی ا   از  مرا  چگونه   که  یدانی م  تو  کن.   شروع  من  ی بایز   یکوچولو  کن،   شروع  گفت:  بود  گذاشته  آرور

  آرور   هستم.   دیناام  یخرسند  یبرا  من  رایز  ر، یبگ  را آن  که  کنمی م  التماس  . یده  نجات  حالی ب  ت یوضع

  شروع   و  گذاشت  او  دهان  یرو  را  خود  دهان  و  گرفت  را  او  سر  گرید  دست  با  و  ول   و  شل  آلت  دست  کی  با

  ن ی ا  که  یحالت  فیتوص  توان  یاکلمه  چ یه  زد.   آروغ  هم  سر  پشت  بار  شصت  حدود  زدن.   آروغ  به  کرد

 و   دیکشی م  نفس  توان  تمام  با  بود.   ده یرس  هفتم  آسمان  به  او  ندارد.   را  داشت  قرار  آن  در  خدا  خدمتکار

  ن ی هم  در  . شدی م  ناراحت  بدهد  دست  از  را  آن  از  یاذره   نکهیا  از  . دیکشی م  فرو  را  آرور  یهاآروغ   یهمه

 هانوازش   نیا   البته  بود.   گذاشته   دوستم  شرت  داخل  را  یگرید  و  هانه یس  یرو  را  دستانش  از  یکی   نیح

  در   او  سرانجام  . کردیم  وانهید   را  او  شیصدا  که  بود  یدهان   همان  او  یبرا  زیچ  ن یمهمتر   نبود.   مهم  شیبرا

  نکرده   تجربه  را  یلذت  نی چن  هرگز  که  کرد  اعالم  و  برخاست  آنجا  از  عجله  با  و   شد  ارضا  همکارم  دستان

 آن   از  سکوت  در  که  ستین  سزاوار  که  خواست  من  از  یزیچ  ، ترالعاده خارق  یحت  یمرد  بعد،   یاندک  است. 

  او   شد.   متوسل  زور  به  یحت   بخورم.   غذا  همکارم  ی اندازه   به  که  خواست  من  از  نیگور  مادام  بگذرم. 

  ن یبتر ی ل  مورد   در   او  شدم  بلند  زیم  سر   از  نکهیا   از  بعد   بود.   کرده   آماده   من  یبرا  را  امعالقه   مورد  یهاغذا 

 با   را  آوراستفراغ   قرص  سه  که  کرد  مجبور  مرا  نیا  از  بعد  داد.   ح یتوض  دیایب  من  شیپ  بود  قرار  که  یریپ

  کنجکاو   چگاه یه  یول   بودم  ده ید   خانه  فاحشه  در  هابار   را   او  من   . دیرس  فاسد  رمردیپ  بخورم.   گرم  آب

  فرو   دهانم  در  را  خود  زبان  و  من  دنیبوس  به  کرد  شروع  او  . خواهدی م  چه  مرد  نی ا  نمیبب  که  بودم  نشده 

 است.  شده  بزرگ که دید را شکمم او . دادی م تعفن یبو دهانش زد.  سیل را دهانم یتمام زبانش با کرد. 

 کی  من   باش.   شجاع  من،   یکوچولو  باش،   شجاع  زد:   ادیفر  او  برد.  خلسه  به  را  وا  شکم  یبرجستگ   نیا

 یهادکمه  کردن  باز  به  کردم  شروع  من  و  دیکش  دراز  مبل  یرو   نیا   از  بعد  . ختیر   نخواهم  هم  قطره 

  از   پس  . کردی م  یدستمال   مرا  باسن   زی ن  او  و  گرفتم  دست   در  را  بود  ده ینرس  نعوذ  به   که  را  آلتش  شلوارش. 

 آوردم.   باال  او  یرو   بودم  خورده   یتازگ  به  که  را   یا شده   هضم  مهی ن  ناهار  من  و  کرد   باز  را   انشده  ن یا

  استفراغ  در که یوقت بود.  برده  بهشت به را مرد نی ا من استفراغ آوردم.  باال دهانش در را هاغذا  یتمام

  نگذاشت   . دیمک  را  انمده  یتمام  کرد.   فرو  دهانم  درون  را  خود   زبان  و  کرد  بلند  را  سرش  بود   شده   غرق  من

t.me/AVAYeBUF
156

https://t.me/AVAYEBUF
https://t.me/AVAYEBUF


  اتمام  به رو آورچندش  اتیعمل  نیا  که یزمان . دیبلع را  همه بماند.  یباق دهانم  در استفراغم از  قطره  کی

  کثافت   نی ا  که  است  مشخص  یول   زدم  دست  آن  به  ندرت  به  من  کرد.   شدن  بلند  به  شروع  آلتش  بود

 شد.  ارضا من دستان در مرد نی ا  تینها در است.  کرده  کی تحر  را او هایکار

   بزرگ! یخدا اوه،  گفت: جمهور سیرئ-

  آن   توانی م  دارد.   وجود  خوشمزه   اقیاشت  و  شور  کی   اکنون  :دیپرس  شهوت،  از  پر یلحن  با  دورست-

   چگونه؟ اما کرد.  درک شتریب را

  .فهمممی  آه،   …دختر  از  غذا.   و  دختر  انتخاب  با  خوب!  یخدا  اوه،   چطور؟  داد:  جمهورپاسخ   سیرئ-

   باشد.  او یجا به  فانچون دیخواهی م شما

  ها؟غذا   و . ستین نی ا  در یشک گفت: زدی م  جلق او یبرا دیآدال که یحال  در دورست-

 ام داده   او  به  که  را  یز یچ  که  کنمی م  مجبور   را  او   من   غذا.   به   لعنت  غذا؟   داد:  پاسخ   جمهور  سیرئ-

  بدهد.  پس

  در   شما  که  است  نیا  شما   منظور  داد:  پاسخ   کردی م  وانهی د   را  او  داشت  لشیتخ   یقوه   که  دورست-

   اورد؟یب باال شما  یرو را آن دوباره   و دهد قورت را همه او سپس و دیاور یب باال او دهان

  نیآگوست  فانچون،   با  جمهور  سیرئ  شدند.   هااتاقک  وارد  عاًیسر   نفر  دو  هر  . قاً یدق  گفت:  جمهور  سیرئ-

  م ی ن  باًیتقر  بودند  جبورم   گرانید  شدند.   هااتاق   وارد  لیس  بانده   و  روزت  دگرانژ،   با  دورست  و  ریزالم  و

  س ی رئ  به  دوک  برگشتند  دو  هر   نکهیا  از  پس  بمانند.   منتظر  دوکلوس   یهاداستان   یری سرگ  از  یبرا  ساعت

  . یکرد  یکار فیکث یکم گفت: بود( برگشته اول جمهور)که

  ن یترفیکث  در  فقط  ، لذت  یبرا  من  . دهدی م  ارزش  یزندگ  به  که  است  یزیچ  نی ا  گفت:  جمهور  سیرئ-

 یهمه  یکنیم  فکر  ایآ  . دی ایب  رونیب  دیبا  آب  یکم  حال  هر  در  . شومیم  قائل  ارزش  حاالتش  نی ترع یشن  و
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  قهرمانان   و  شما  به  را  ییهارفتار   نی چن  من  م؟ی شو  ارضا  میبتوان  روز  از  ساعت هر  که  میهست  شما  مثل  ما

  بود.  برگشته زین دورست که گفت یحال در را نیا . کنمی م واگذار دورست مانند یقدرتمند

 من  است.   درست  گفت:  ستدیبا  خود  یپا  یرو  توانست یم  یسخت  به  یخستگ  فرط  از  که  دورست-

 هرچه  تواندی م  و  است   فی کث  العاده فوق   عملش  در هم و  گفتار  در  هم  دگرانژ کنم.   مقاومت   توانستم ی نم

 انجام  ههرچ  خواهدیم  ینکن  قطع  را  حرفش  اگر  دوکلوس.   ایب  گفت:  دوک  ...   دهد.   انجام  را  میبخواه   او  از

 پرداخت.  شیهاصحبت  یادامه  به دوکلوس کند.  بازگو را است داده 

  که   متأسفم  دارند،   دوست  ار یبس  را  هاداستان   ن یا   انیآقا   نیا   که  ییآنجا  از  گفت:  ما  یسراداستان 

  کرد   خواهم  انیب  ادامه  در  که  یداستان   را یز  کنند،   مهار  را  خود  شوق  و  شور  گری د  یلحظه   کی   نتوانستند 

  داستان   یادامه  در  کردند  انیب  را  آن  زیعز   جمهور  سیرئ  که  یزیچ  بود.   خواهد  رتریدلپذ   شانیبرا  اریبس

  بار   فاسد  رمرد یپ  ن یا  کنم.   تمام  را   خود   داستان   ندادند   اجازه   من  به   شانیا  متأسفانه  داشت.   وجود   ما

 شد.   انتخاب  او   ی برا  دهان  بد  و   مست،   چاق،   قدبلند،   ساله   36  دختر  کی   بار  نی ا  و  آمد   جا  آن  به  گرید

 در دو هر دادند.  دست از  را خود عقل و شدند مست دو هر  و شد سرو شام آمد.  گرید بار فاسد رمردیپ

  ن ی ا  سپس  و  بلعدیم  را  آن  یتمام   او  و  آوردیم  باال  دختر  دهان  در  رمردیپ  . کنندی م  استفراغ  هم  دهان

  را   هاآن  یهمه   دوباره   رمردیپ  و   آوردیم  باال  رمردی پ  دهان  در  را   بود  داده   قورت  که  آنچه  دوباره   دختر

  در   دو  نی ا  و  بود  شده   استفراغ   غرقاب  آنجا  نیزم  یتمام  که  کردند  رتکرا  را   کار  نی ا  آنقدر  . دیبلعیم

  و   بود  داده   دست  از  را  خود  ییتوانا  هم  و  خود  عقل  هم  فشار  فرط  از  همکارم  بودند.   ور  غوطه  هااستفراغ 

  ی رو   او  بود.   ما  نیبرتیل  یبرا  یدیکل  یالحظه  لحظه،   نیا  شدم.   فرستاده   اتاق  داخل  به  من  نیهم  یبرا

  کردن.   غرغر  به  کرد  شروع  رمردیپ  و  گرفتم  را  آلتش  بود.   شده   سفت  آهن  مانند  آلتش  و  بود  ه افتاد  نیزم

  ن ی ا  نیزم  یرو  کرم  مانند  ن یا   از  بعد  شد.   ارضا  گاو  ک ی  مانند  و  د یمک  را  دهانم  و   دیکش  خود  سمت  به  مرا

  جذاب   ردخت  نیا   آن،   از  پس   بالفاصله  . زدیآم  در  هااستفراغ   با   را  خود   تا  رفت ی م  طرف  آن  و   طرف

 آن  به  دادی م   او  به  یادی ز  پول  که  چاق   راهب  کی  گذاشت.   شینما   به  ما  یبرا  را  ی فیث ک  همان  به  یامنظره 
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  تکان   تا  بست   را  شیهاپا  طناب  با  کرد.   باز  هم  از  امکان  حد  تا  را  شیهاپا   و  دی کش  دراز  همکارم  آمد.   جا

  راهب  شد.  گذاشته او یبرهنه  مشک یرو بر یظرف چ یه بدون ذیلذ  یغذا یتعداد  حالت نیا در نخورد. 

  تا   چرخاندیم  او  واژن  داخل  را  لقمه  . کردیم  همکارم  واژن  داخل  سپس  و  گرفتیم  دست  در  را  هالقمه 

  غذا   یبرا   دیجد   کامالً  روش  ک ی  نیا   اکنون   گفت:  اسقف   . ردیبگ  طعم  همکارم  واژن  نمک   با  ی خوب  به

  ست، ین  نطوریا  ایآ  د، یآی نم  خوش  تو  مذاق  به  که  است  یزیچ  آن  و  :دیپرس  دوکلوس  است.   خوردن

  را   داستان  از  ما  یگوداستان  !دیآی نم   خوشم  واژن  از   من  نه.   نه،   داد:  پاسخ   سایکل  خادم  ن یا   سرورمن؟

 برد.  دیخواه  لذت  شتریب ادامه در  مطمئنم گفت: و داد ادامه

  روز   کی  مدت  نیا  تمام  در  و  بودم  شده   ساله  ۱7  تازه   بودم.   نیگور  مادام  یخانه   در  سال  هشت  من

 مورد  که  گذاری  سرمایه  باشم.   نکرده   مشاهده   را  خاص  گذارسرمایه   کی  ورود  صبح   روز  هر  که  نبود  هم

  ی آقا  هیشب  جهات  یاریبس   از  و  قد  کوتاه   چاق،   داشت.   سن  سال  6۰  حدود  زمان   آن  در  او  بود.   احترام

 شد، ی نم  استفاده   بودند  خانه  در  که  ییهادختر   از  داشت.   ازین  دیجد   دختر  کی   به  روز  هر  او  بود.   ستدور

  او   که ییهادختر  بود.  بی عج   و سخت  ( Mr. Dupont) دوپونت  یآقا یقه یسل . یاضطرار مواقع  در مگر

 باشد.   خاص  دیبا  حتماً  هم  هاآن  یهامو   رنگ  و  سن  . اطیخ  ای  و  بودندیم  دار  مغازه   دختر  دیبا  خواستیم

  ی عال   یقدر   به  دیبا  هاآن  باسن  مهمتر  همه   از  باشند.   داشته  سن  سال  ۱8  تا  ۱5  نیب  و   بلوند  دیبا  هاآن

  پول   شتریب   برابر  دو  بودند، ی م  باکره   دختران  نی ا  اگر  نباشد.   آن  یرو   هم   کوچک  خال   کی   ی حت  که  باشد

 مرد   البته  بود.   انیحور   مانند  باسنش  که  کنند  دایپ  ساله  ۱6  دوز  کفش  کی   او  یبرا   بودند  توانسته  . دادیم

  ن یگور  مادام  به  دختر  قرار،   روز  در  قضا  از  دهند.   هی هد  او  به  را  دختر  نیا  است  قرار  که  دانستینم  ما

 مادام  نی هم  یبرا  داشتند.   حضور  خانه  در  نشیوالد  که  چرا  دیایب  کار  محل  به  تواندینم  که  بود  گفته

  و   دمیپوش  یاطیخ  لباس  من  نیهم  یبرا  و  بود  ده ی ند  مرا  هرگز  وپونتد  فرستاد.   او  یجا  به  مرا  نی گور

  ست یبای م  من  . می ایب  کار  محل  به   ابانیخ  یانتها  از   کالسکه   با  دوپونت   آمدن  از  بعد  ربع   کی   شد   قرار

 در بخورم.  غذا دیبا توانمیم که ییجا تا که بود نی ا مهمتر همه از . کردمیم ی باز یخوب  به را خود نقش
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 بخورم.  که شدم مجبور ز ین 1کی بالزام مشروب بزرگ وانی ل کی  همراه  به انی باد  تخم پوند مین آن کنار

  یات یجزئ  چ یه  که   میشو   مطمئن   تا   می داشت  وقت  ساعت  چند  خوشبختانه  . رفتی م   شیپ  ی عال  ز یچ  همه

 . دکر  ی بررس  مرا  دقت  با  بود.   گذاره یسرما  دورست   مانند  او   . دیرس   گذارهیسرما  . شودی نم  گرفته  ده یناد

  ن ی گور  مادام  به  و  نشد  متوجه  یزیچ   او  نکند.   کشف  من  از  یانکته   تا  کردم  کنترل  را  خودم  توانستمی م  تا

 گذاره یسرما  . کنمی م  نی تضم  را  او  گرید  قسمت  اما  . ریخ  داد:  پاسخ   نی گور  مادام  است؟   باکره   ایآ  گفت:

  را   باسنم  و  زد   باال  را  دامنم  ن یر گو  مادام  بود.   نیهم  می خواستی م  که  یزیچ  تمام  و  بود   خورده   را  ما  بیفر

  . دیپرس  نامم  و  شغل  مورد  در  من  از  سؤال  چند  سپس  و  کرد  یبررس  را  باسنم  گذارهیسرما  داد.   نشان  او  به

  اتاق   نیا  نداشت.   ورود  یاجازه   کس  چ یه  که  میرفت  یمخصوص  اتاق  به  من  با  شد  یراض  که  نیا  از  بعد

  با   را  در  م، یشد   داخل  نکهیا   محض  به  نداشت.   وجود  آن  زدن  دید   یبرا  یراه  چ یه  و  بود  محرمانه  کامالً

 بود   قرار  که  من  ؟یاداشته   رابطه  مقعد  از  حال  به  تا   ایآ   دیپرس  من  از  خشن  یلحن  با  و  بست  اطیاحت

 به   منظورش  بار  نیا  او  بپرسد.   دوباره   خواستم  و  امده ینشن  را  سؤالش  که  کردم  وانمود  کنم  رفتار  احمقانه

 کار  نیچن  هرگز  گفتم  جوابش  در  من  و  گذاشتینم   یسؤال   چ یه  یجا  گرید  که  کرد  انیب  گرید  یاگونه

 را   بلوزم  کردم،   اطاعت   او  از  یوقت  و  اورمیب  در  را   دامنم  فقط  که   گفت  من  به  سپس  ام. نکرده   ی آورشرم

  افتاد   گردنم دستمال کرد، ی م برهنه مرا داشت  که  ی زمان اما کنم.  پنهان  را بدنم یجلو تا  گذاشتم نیی پا

 چه  . ردیبگ  را  تیهانه یس  طانیش  زد:  ادیفر  و  شد  شانیپر  میهانه یس  دنید  با  شد.   آشکار  میهانه یس  و

  ن ی ا  کنم.   تحمل  موجودات  نی ا مورد  در  توانمی نم  من  که  است  یزیچ   نیا   خواست؟  را  تیهانه یس  یکس

  م ی هانه یس  دنیپوش   یبرا  عاًیسر  دهند.   نشان  را  خود  یهانهیس  که  دارند  را  نی ا  جنون  شهیهم  موجودات

  و   شد  یعصبان  گرید  کباری  او  و  شد  آشکار  واژنم  بکنم،   را  کار  نی ا  خواستم  که  یزمان  یول  کردم  اقدام

 . ندی بب را باسنم فقط  تا کرد خم و گرفت مرا بمان.  قبل مثل ا، یخدا گفت:

 
از جمله    های ماری از ب   یاری درمان بس  یبرا  تواندی م  کی به هضم کمک کند. بالزام  تواندی م  انی : بادکی و مشروب بالزام  انی تخم باد  . 1

 معده استفاده شوند  یهایماری ب 
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 در  . دیبپوشان  دیبا  را  خود  واژن  و  نهیس  دارم.   ازین  شما  باسن  به  تنها  !یلعنت   بمان،   نطوریهم  گفت:

  نشست   آن  یرو  و  داد  قرار  ی صندل  کی   سپس  خواباند.   تخت  ی رو  مرا  و   شد  بلند   ش یجا  از   لحظه   همان

 تا گذاشت  شکمم  ریز  بالشت  کی   یبررس  یکم  از  پس  گرفت.   قرار  صورتش  یروبرو   باسنم  که  یطور  به

 ، یمدت   از  پس  خونسرد.   کامالً  و  عجله  بدون  کرد.   یبررس   به   شروع  دوباره   . د یا یب  باالتر  باسنم  نگونهیا

 آمدم از قبل که همانطور گذاشت.  مقعدم سوراخ ی رو را دهانش سپس کرد.  باز را آن و گرفت را باسنم

  ی گوز  نیبلندتر  و نیدتریشد داشتم،  که یدیشد  ازین خاطر به نیهمچن و بود شده  گفته من به اتاق به

 یهرزه   یا  د؟یکرد  »چه  گفت:  من  به  تیعصبان  با  ناگهان   کردم.   هار  را  بود  ده ید   خود  عمر  تمام  در  که

  مقعدم   سوراخ   یرو   را  دهانش  دوباره   نی ا  از  «بعد  ؟یبگوز   من  دهان  در   یدهیم   جرات  خودت  به  گستاخ. 

  که   یهرکس  با  »من  گفتم:  او   به   . دنیگوز  به  کردم  شروع   ارباب  بله  گفتمی م  که   یحال  در  من  و  گذاشت

  چون   کوچولو،   یهرزه   یا  بگوز،   بگوز!  پس،   »خب  گفت:  من  به  «  . کنمیم  رفتار  نگونهیا   ببوسد  را  باسنم

  گر ید   بعد  به   لحظه  نی ا  از   «  بگوز.   ی توانی م  تا  و  ی دار  دوست  چقدر   هر  یدار   نگه   را  آن  ی توانی نم

  به   کردم  شروع  هم  سر  پشت  و  بودم(  خورده   که  یی دارو  خاطر  )به  کنم  کنترل  را  خودم  توانستمی نم

 را  هاآن  وجود  تمام  با  . دیکشیم  باال  دهانش  و  ینیب   چرخش  با  مرا  یهاگوز   یخوشحال  با  ما  مرد  . دنیگوز

  دماغش   که  یحال   در  کرد.   خود  کی نزد  مرا   و  دیکش  دراز  مبل  یرو  ربع  کی  گذشت  از  پس  . کردی م  بو

 ی هاگوز   یصدا  با  نکنم.   تمام  را  دنیگوز  ابداً  و  بزنم  جلق  شیبرا   داد  دستور  من  به  داشت  قرار  باسنم  نیب

 در  و بود شده  زده جانیه  . دیکشی م رونیب مرا یمعده  باد که بود او زبان نینچ هم و شدی م یشهوت  من

 ذات  شدن،  ارضا ن یا اما . دیپاش  دستم یرو شفاف یقطره  هشت ای  هفت کوچکش آلت که دمید  تینها

  ز یانگنفرت   ریتصو   و  کردن  یفحاش   به  کرد  شروع  شد  ارضا  نکهیا  از  پس  بالفاصله  و  داد  نشان   را  او   یوحش

  ت ی داستانها  ریسا  مردان  از  شتریب  که  هست  یمرد  »اکنون  گفت:  اسقف  کرد.   شکارآ  میبرا   را  لتیرذ

 سرورم   بله  گفت:  «دوکلوس  نه؟  ا ی  دیرس   ساله  ۱6  دختر   به   بعد  روز  او  که  یدار  خبر  ایآ   و  دارم  دوستش

 گران  هم العاده فوق که کردند دایپ شیبرا  بود باتریز  یقبل  از که ساله ۱5 دختر کی  هم آن از  بعد روز و

 ما   دوستان  یتمام  هاداستان  اتمام  از  پس  هستند.   ییهاپول   نیچن   پرداخت  به  حاضر  یکم  مردان  و  بود
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  د،یرس  فرا  که  شام  انزم  . کردندیم  یباز  آمدیم  دستشان  دم  هرچه  با  شده   ختهیبرانگ  کامالً  ییهاذهن  با

  را   ترز  دوک  کردند.   جادی ا  را  زیانگشگفت   یمنظره   کی  و  کردند  مخلوط  آن  با  بودند  ده یشن   هرچه  باًیتقر 

 از   شیب  شب  آن  در  و  دی گوز یم  اتاق  کل  در  زین  دورست  . خوردی م  را  او  یهااستفراغ   و  بود  کرده   مست

  صورت   به  خواهدیم  که  گفت  بود  بی عج   و  خاص  ی هاده یا   از  پر  ذهنش  که  جمهور  سیرئ  . دیگوز   بار  6۰

  به   خود   با  همراه   را نیشامپا  یبطر   یس   و  دگرانژ  مادام  ، یمار  فانچون،   نیهم  ی برا  و  ببرد  لذت  یخصوص 

  شده   هوشیب  بودند،   انداخته  راه   که  یکثافات  البی س  در  شدن  غرق  شدت  از  نفر  هرچهار  برد.   خلوتگاه 

  به   دهانش  هنوز  یول   بود  خواب   نکهیا   با  جمهور  سیرئ  . بردی م  اتاقشان  به  را  هاآن   یکس  دیبا  و  بودند

  ت ی وضع  نیهم  در  زین  گرید  نفر  سه  . کردی م  استفراغ  آن  در  هنوز  و  بود  ده یچسب  دگرانژ  مادام  دهان

 کرده   مجبور  زین  را  هادختربچه  کنند.   استفراغ  بودند  کرده   مجبورشان  و  کرده   مست   را  هاپسربچه  بودند. 

  درب   یکس  اگر  دم  ده یسپ  تا  احتماالً  دهد  نظم  را  هاآن   که  نبود  دوکلوس  ادامم  اگر  بگوزند.   مدام  بودند

  شتر یب  که  بودند  شده   غرق  کثافت  در  یقدر  به  . دی دی م  ور  غوطه  کثافت  در  را  هاآن  کردی م  باز  را  آنجا

  خواب   به  ییتنها  به  کی  هر  نی هم  یبرا  نداشتند  ازین  استراحت  جز  یزیچ  انسان.   تا  بودند  خوک  هیشب

 . ابندیباز  را خود قدرت فردا یبرا  تا رفتند
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 هفتم  روز

  از   بگذرانند.   دوکلوس  مادام  درس  در  را  ساعت  کی   صبح   روز  هر  که  دادندی نم  یتیاهم   گرید  اربابان

  ی برا  شوند  ارضا  زود  هاکالس   نیا  در  صبح   که  دندیترس یم  بودند  شده   لذت  در  غرق  قبل  شب  که  ییآنجا

 روز  هر  خود،   یجا  به  نیهم  یبرا  و  کنند  ره یذخ  روز  یه یبق  یبرا  را  خود  یانرژ  که  دندید  صالح  نیهم

  ن یا  از  یکی  فقط  و  شد  انجام   های بازرس  فرستادند.   ییخودارضا  یهاکالس  به  را  فاعالن  از  یکی  صبح 

 به  هاکار  نیا  که  است  درست   بود.   یسوف  هم  آن  و  دادیم  انجام  درست  را  هاکار   یتمام  دختر  هشت

  اربابان   که  یی آنجا  از  البته   . گذاشتی م   احترام  هاآن   به  حال  هر  در  ی ول  آمدندی م   احمقانه  نظرش

  ن یا  بود،   کرده   هماهنگ  سون یلوئ  با  که  دورست  تینها  در  کنند  مجازات  را  نفر   هشت  هر  خواستندیم

  ن ی ر یش  نیآل  کردند.   اضافه  مجازات  ستیل  به  هم  را   او   نام  ت ینها  در   و  انداختند  دام  به   را  بدبخت  دختر

  شب   آن  مجازات  ستیل  و  شد  شناخته  مجرم  زین  بود  گرفته  قرار  قیدق  یبازرس  تحت  مشابه  طور  به  که

  معطوف   اکنون   افکار  یهمه  شد.   لی تکم  ف یوظا  نیا   بود.   پسربچه  چهار   و  همسر  دو  جوان،   دختر   8  شامل

  ی همگ  و  دیپوش   را  پاپ  لباس   اسقف  شود.   انجام  هفته  هر  انیپا  برنامه  طبق  بود   قرار  که  بود  یعروس  به

  حضور   پسر سرپرست  عنوان به که جمهور   سیرئ و  دختر پدر  عنوان  به که دوک آمدند.  گرد محراب در

  بودند   ده یپوش  یرسم   لباس  به  دو  هر  آوردند.   رونی ب  خود  با  را  تونیگ  و  شتی م  بی ترت  به  بودند،   افتهی

  داستان   نی ا  یبرا  که  یبی ترت   و  نظم  خاطر  به  پسرانه.   لباس   دختر  و  دخترانه  لباس  پسر  یعنی  برعکس.   ی ول

  را   مراسم  نیا   اتیجزئ  فعال  میمجبور   که  چرا  بخواهم  پوزش  یگرام  یخواننده   از  دیبا  امگرفته   نظر  در

 اتاق  به  هاآن  . میکنیم  انیب  را  آن  که  دیرس  خواهد  فرا  یالحظه   تینها  در  اما  . میندازیب  عقب  یکم

  جذاب   زوج  نی ا  با  را  خود  ما  نیبرت یل  چهار  بودند،   ناهار  شدن  آماده   منتظر  که  یحال   در  و  رفتند  ییرا یپذ

 اجازه   هاآن   به   سنشان  که   ی رسوم  و  آداب  ی تمام  که   کردند  مجبور  و  کردند  برهنه   را  هاآن   . ندکرد  تنها

  که   چرا  بود  ده یرس   نعوذ  به  پسرجوان  که  هرچند  نبودند  دخول  به  مجاز  البته  دهند.   انجام  را  دهدیم

 کنند.   نوازش  و  لمس  را  گریکد ی  داشتند  اجازه   هاآن  بودند.   شده   رزرو  یمشخص  فرد  کی   یبرا  هرکدام
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 زد.   جلق  کوچکش  همسر  یبرا  اربابانش،   کمک  با  تون، یگ  و کرد  نوازش  را  کوچکش  شوهر  جوان  شتیم

  حس   نه  بود.   یبردگ  و  اسارت  حس  بودند  کرده  کردن،   حس  به  شروع  جوان  دو  نیا  که  یزیچ  حال  نیا  با

 داماد  و  عروس  . دیرس  فرا  ناهار  زمان  حال  هر  در  . ردیگیم  نشات  قلبشان  از  که  یجوان  ییشکوفا  و  عشق

  همراه   بودند،   ختهیبرانگ  قهوه   سرو  سر  بر  را  دوست چهار  لیتخ   که  ییآنجا  از اما   بودند،   جشن  از  یبخش

 که  ییآنجا  از  شدند.   برهنه  کردند، ی م  سرو  را  قهوه   روز  آن  در  که  کلمبه  و  روزت   دون، یکوپ  ر، یزالم  با

  ذ ی تفخ   به  شروع  و  گرفتند  را  وسعر  دوک  و  داماد  جمهور  سیرئ  بود،   شده   مرسوم  زمان  آن  در  ییالپا

  ز ی ن  دورست  بگوزد.   مدام  که  کرد  مجبور  را  او  و  دیمکیم  را  آن  و  بود  گرفته  را  ریزالم  باسن  اسقف  کردند. 

  کلمبه   یگرید   و  روزت  هاآن   از   یک ی  بعد  ی کم  و  نشدند  ارضا  ما  دوستان   بود.   شده   دون یکوپ   باسن   مشغول

  چیه  حال،   نیا  با  بزنند.   جلق  شانیبرا   نیح  نیهم  در  دنددا  دستور  و  ییالپا  به  کردند  شروع  گرفت.   را

  ی برا   را  خودشان  و  است  انتظار  در  شب  آن  در  یبخشلذت  کار  که  دانستندیم  ها آن  نبود.   کار  در  یارضائ

 مراسم   طبق  گرچه  ها، آن  ازدواج  شد.   لغو  جوان  داماد  و  عروس  حقوق  لحظه  ن یا  از  .کردندیم  آماده  آن

  مادام   و  رفتند  خود  یهادسته   به  کدام  هر  هاآن  نبود.   شتر یب  یشوخ   کی  ماا   بود  گرفته  صورت  یرسم

 کرد.  شروع را خود کار دوکلوس

  او   بود.   یروزید  گذارهیسرما  مانند  شیب  و  کم  که  است  یمرد  یدرباره   امروز  داستان  من،   سروران

  از   بزرگتر  یزنان  با  داشت  دوست   شهیهم  و  بود  ساله 6۰  حدوداً  داشت.   عهده   بر  را  1هاتقاضانامه استیر

 ده یچروک  یاسن ب  ی دارا  ی همگ  که  بود  کرده   اماده   او  ی برا  سالخورده   زن   چند  ن یگور   مادام  باشد.   خودش 

 باز   را  دهانش  . دیپرستیم   را  هاآن   بت  مانند  و  زدیم  زانو  هاباسن   نیا  برابر  در  مرد  نی ا  بودند.   خشک  و

  به   را  او  رفتار  نیا  . دیکشی م  بو  تمام  اقیاشت  با  را  هاگوز   یتمام  او  بگوزند.   دهانش  در  گفتی م  و  کردیم

  درست   کوچک.   و  ده یچروک  و  فرسوده   و  ریپ   یآلت  . آوردی م  رونیب  شلوارش  از  را  آلتش  . نداکشی م   جنون

  بگوز.   دخترم.   بگوز  :گفتی م  ادیفر   با  و  ییخودارضا   به  کردی م   شروع  او   . پرستدی م   که  ییهاباسن   مانند

 
 . کردیصدراعظم خدمت م  استی به ر یپادشاه ی رتبه بود که در شورا یعال ی قاض  کی ها تقاضانامه  استی ر . 1
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  را   نوایب  آب  قطره   چند  ن ی ا  از   پس  بشکند.   را  زده زنگ   ابزار   ن یا   طلسم  تواندی م   تو  یهاگوز  گوز...فقط

  داستان   نی ا  اوست.   ونی مد  را  جنونش  و  یمست  یتمام  که  یااالهه  . ریزد  می   اشاالهه  یهاپا   نیب

 را   خود  یهادسته   سرپرستان  نیبرت ی ل  چهار  هر  لحظه  همان   در  کرد؟ی م  را   فکرش  یکس  چه   وحشتناک!

  ن ی ا  افتیدر  با  . کردندیم  گوز  طلب  هاآن   از  و  گرفتند  را  هاآن   چرک   و   فرسوده   یهاباسن   فراخواندند. 

  به   که  یزمان  . هاتنامه یرضا  سیرئ  مانند  درست  . گرفتیم  فرا  را  هاآن  بدن  یتمام  تیرضا  احساس  هاگوز 

  بتوانند   تا  دندیکشی م  عقب  را  خود  است،   انتظارشان  در  ییهالذت   چه  یگروه  یاش یع  در  آوردندی م  ادی

 گرفت:  سر از را   خود کار دوکلوس مادام کنند.  ره ی ذخ را خود یانرژ

  شما  انیم  در   که  دانمیم  کنم.   غیدر  شما  از  را  گفت  خواهم  ادامه  در   که  ی موارد  دینبا  من،   سروران

 من   به  که  طورهمان   هم  من   و  میبگو  را  زیچ  همه  که  دیداد   دستور  من  به  شما  اما  دارد،   یکم  طرفداران

  ی زمان  مرا  واژن  تا  داشت  عالقه  بایز  نسبتاً  یاچهره   با  یجوان  اریبس  مرد  . کنمی م  عمل  است،   شده   گفته

 بود.  شده   باز  میهاران   و  بودم   ده یکش  دراز  شکم  یرو  د، یرس  فرا  که  زمانش  بمکد.   بودم،   شده   ودیپر  که

  تا   بود  داشته  نگه  را  کمرم  دستش  دو   با  حال  نیهم  در  . دنیمک  به  کرد  شروع  و  زد  زانو  من  برابر  در  او

  خود   کار  در  آنقدر  . دیبلع  مرا  یود یپر   خون  هم  و  من  انزال  هم  او  باشد.   داشته  ار یاخت  در  را  واژنم  ترراحت 

  به   سپس  است.   رفته  هاآسمان   به  ییگو  . زدی م  جلق  خودش  یبرا  شدم.   ارضا  هم  من  که  بود   یاحرفه

  دختران   یتمام  با   ماه   کی  عرض  در  و  خواهرم  با  آن  از  بعد  روز  بود.   آرور  با  بعد  روز  شد.   ارضا  ید یشد  طور

 شما   من  سروران  است.   رفته  گرید  یهاخانه  فاحشه  به  نی ا  از  پس  کش  بدون  بود.   ده یخواب  خانه  فاحشه

  ب ی عج   مرد  نیا  . ستین  ن یگور   مادام  سابق  دوست  ی فانتز  از  ترب یعج   یفانتز  نیا  که  کرد  دیخواه  قبول

  بخورد.   را  ناقص  ای  و  1مرده   یهان یجن  که  بود  نیا   او  یقه یسل  است.   بوده   نی گور   مادام  یمشتر  هاسال

 
.)مترجم  ندی گو  یسه ماههٔ اول باردار  یمحصول لقاح ط  یعی ( به از دست رفتن طب Miscarriage:  ی سی )به انگل  یخودسقط خودبه   . 1
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  اق یاشت  با و رساندی م را خود  فوراً او  و دادندی م اطالع او به عاًی سر بود،  تیوضع  نیا  در یدختر وقت هر

   . خوردی م را نی جن تمام

  نوع   ای  داشتنش   وجود  مورد  در  ی شک  نی کوچکتر  . شناختمی م  را   مرد  آن  من   گفت:  جمهور  سیرئ-

   ندارد.  وجود اشقه یسل

  او  از  که  است   نیا   دانمی م   یخوب  به   من  که  یز ی چ  اما  باشد،   نطور یا   است  ممکن  گفت:  اسقف -

  کرد.  نخواهم یالگوبردار

  ارمغان   به  یعال  ارگاسم  کی  تواندیم  کار  نیا  که باورم  نیا  بر  کامالً  من  چرا؟  :دیپرس  جمهور  سیرئ-

  نکه یا   از  قبل  را  پسرش  است(  باردار  او  شد  گفته  که  )همانطور  دهد  اجازه   من به  کنستانس  اگر  و  اوردیب

  کنم.  خردش یماه مانند و بکشم رونیب رحمش از شود کامل

  که  دانندی م خوب یکاف یاندازه  به همه دارد.  شهرت باردار زنان  از شما نفرت زد: ادیفر کنستانس-

  من   یهاه یتوص به  ی جول  اگر و بود  شده   باردار  دوم  بار  ی برا  او  رای ز  د یشد خالص دیآدال  مادر   شر  از   شما

  باشد.  خودش مراقب بود بهتر کرد، ی م عمل

  ن ی ا  یوقت  و  ندارم  فرزندان  به  نسبت  یعشق  چ یه  من  که  است  درست  کامالً  گفت:  جمهور  سیرئ-

 آن   خاطر  به  را  همسرم  من  که  دیکنی م  تصور  اگر  اما  زند، یم  هم  به  مرا  حال  ند، ینشیم  بار  به  جانور

 به  زن،   کی  کشتن  یبرا  من  که  بفهم  را  نیا  گستاخ  یهرزه   . دیباش  اشتباه   در  است  ممکن  ام، کشته

 . ییایب  ایدن  به   گذاشتمینم   باش  مطمئن  یبود   من  یبچه  تو  اگر  ندارم.   ازین  یلیدل   به  تو   مثل  ی گاو  خصوص

  دوک   همسر  به  نسبت  جمهور   سیرئ  یپنهان  نفرت  نجای ا  و  کردند  هیگر  به  شروع   دیآدال  و  کنستانس

 ندارم.   یخاص  یعالقه   فرزندانم  به  نسبت  هم  من  که  داد  پاسخ   جمهور  سی رئ   به  دوک  شد.   آشکار

  ش یپ  از  شیب  کنستانس  یهااشک   لحظه   نی ا  در  است.   نکرده   مان یزا  هنوز  و  است  باردار  زین  کنستانش

 ینشو ساکت اگر که بود ن ی ا او با پدرش یدلدار  تینها بود.  مبل یرو پدرش،  دورست،  با او شد.  یجار
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  به   بود  یجار  دگانشید  از  اشک  و  بود  شده   شکسته  قلبش  که  نوایب  دختر  . اندازمتی م  رونیب  لگد  با

  م ی تسل دیبا  است.   من  سرنوشت  نیا   اما  متأسفم،   واقعاً  من   !ایخدا   افسوس،   کرد:  بسنده   جمله نیا   گفتن

  ه یگر شتر یب تا کردی م نوازش را او دوک بود.  نشسته دوک کنار )و کردی م هیگر  که هم دیآدال شوم.  آن

  بخش   لذت  ما  یهان یبرت یل  یبرا  البته  که  دردناک   یصحنه  ن یا   کرد.   پاک  را  شیهااشک   ت ینها  در  کند(

 پرداخت: داستان یادامه  به دوکلوس و دیرس انیپا به بود

  ی دارا  اتاق  نیا  . کردی م  استفاده   آن   از  مرد  کی   فقط  که  داشت  وجود  یاتاق  ن یگور   مادام  یخانه  در

  ن یا   داشت.   وجود  سوراخ   کی  او  صورت  یروبرو   . دیکشی م  دراز  مرد  نی ریز  یطبقه   در  بود.   طبقه  دو

  . گرفتی م   قرار  طبقه  نی ا  در  دختران  از  یکی  با  مرد  نی ا  بود.   وصل  ییباال  طبقه  به  ماًیمستق  سوراخ

 ک ی  و  من  . شدیم  انجام  کار  نی هم  قاًیدق  هم  ییباال  اتاق  در  بزند.   جلق  او  یبرا  که  بود  نی ا  دختر  یفه یوظ

  شد، ی م   ارضا  ییباال  طبقه  مرد  که  یزمان  . زدمی م  جلق  او  یبرا   من  و  م یگرفت  قرار  ییباال  اتاق  در   گرید  مرد

  به   . ختیری م  ینییپا  یطبقه  مرد  صورت  یور  آبش  بی ترت  نی ا  به  و  شدی م  سوراخ  وارد  ماًیمستق  او  آب

 طبقه  مرد  خت، یریم  ینیی پا  یطبقه  مرد  صورت  یرو  را  آبش   و  شدیم  ارضا  باال  یطبقه  مرد  نکهیا  محض

  بود   مجبور  اگرچه  بازگشت،   کردم،   صحبت  او  از  قبالً  که  یرزنیپ  ن، یا   از  بعد  یکم  . شدی م  ارضا  هم  ین ییپا

  ی تمام  و کرد برهنه را رزنیپ ساله،  4۰ حدوداً یمرد ، یک ی  نیا . دباش داشته کار و سر یگرید قهرمان با

  را   ییجا  چ یه  گوش.   سوراخ  بغل،   ریز  ، ین یب  سوراخ  مقعد،   واژن،   . دیسیل  را  ری پ  یالشه   نیا  یهاسوراخ 

  ت یی سکویب  و   ینی ریش  چند  که  کرد  مجبور  را  رزنیپ  نکرد.   بسنده   هاز یچ   نیا   به  او  البته  نکرد.   فراموش

  رزن یپ  دهان  . دیبلع  دهانش  از  را  هاآن  همه  ما  مرد  شدند،   سیخ  دهانش  در  خوب   نکهیا   از  پس  و  بجود

 که   داد  دستور  رزنیپ  به  ن یهمچن  . دیمکیم  و  زدیم  سیل  را  آن  داخل  یهازیچ  یتمام  و  کردیم  باز  را

 هاکار  نی ا  . زدیبر  او  دهان  در  را  هاآن  آن،   از  پس  و  کند  غرغره   یطوالن  مدت  یبرا   خود  دهان  در  را  شراب

  ارضا   یآماده   کرد  احساس  که  یزمان  شد.   سفت  آهن  تکه  کی  مانند  آلتش  که  کردی م  کیتحر   را  او  چنان

  ارضا   ن یا   از  پس  و  کرد  او  مقعد  داخل  ته  تا  را  زبانش  و  شد  ور  حمله  رزنیپ  سمت  به  دوباره   است،   شدن

  هست؟   بودن  بای ز  و  دنبو   جوان  به  یازین  شدن  ارضا  یبرا  ایآ   خوب!  یخدا  اوه،   گفت:  جمهور  سیرئ  شد. 
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 دورست   . شتریب  نفس  لذت  تر، ناپاک   هرچه  کارهاست.   نیترفیکث  در  هالذت  نیواالتر   م، یگویم  هم  باز

 . رندیگی م  سرچشمه  ماست  یهاخواسته   خدمت  در   که  یی ا یاش  از   که  دارند  وجود  یی هاطعم   گفت:

  شک   نی ا  در  تواندی م  یکس  چه  . کنندی م  حرکت  به   وادار  را  آن  و  داریب  را  ما  یوانی ح  روح  که  ییهاطعم 

  ن ی بهتر  هستند؟  هاطعم   نیا   نیباالتر  ناپاک،   و  فی کث  ای  و  یم یقد  و  ریپ  و  فرسوده   یهازیچ  که  کند

  انجام   یبرا  یادیز  کار  چون  و  داشت  دامه  هابحث  نیا   یمدت   کنند.   ارضا  را  ما  توانندی م  که  ییهاطعم 

 پسربچه  چهار  یعالوه   به  دختران  یهمه   شد.   ییرای ذپ  هاآن   از  زودتر  یکم  داشت،   وجود  شام  از  بعد  دادن

  وجود   یقربان  چهارده   مجموع  در  بمانند.   خود   مجازات  منتظر  تا  شدند  برده   یاتاق   به  همسران  از  نفر  دو   و

  . تون یگ  و  ریزالم  دون، یکاپ  س، ینارس  پسر،   چهار  و  ن، ی آل  و  د یآدال  الذکر،   فوق  دختر  8  یعن ی  داشت. 

  و   شراب  یادیز   مقدار  با  را  خود  التیتخ   بودند،   شده   مست   شده   گفته  یهاانداست   از  قبالً   که  ما  دوستان

 -  بودند  هاآن   منتظر  انیقربان  که  ییجا  -  اتاق  به  تا  کردند  ترک  را  زیم  و  ختندیبرانگ  یالکل  مشروبات

 آن   یجا  خواستی نم  یکس   چ یه  مطمئناً  رفتند.   اتاق   به  مارگونهیب  و  زیآمجنون  کامالً  یحالت  با  بروند. 

  داشتند  حضور شدندیم مجازات دیبا که یکسان فقط روز آن  یگروه یاشیع در باشد.  بدبخت رمانمج 

 دند، یلرزیم  همه  بودند،   برهنه  همه  بودند.   ازین  مورد  آنجا  در  خدمات  یبرا  که  رزنیپ  چهار  یعالوه   به

  ی حت را  یصندل   یرو   جمهور  سیرئ   نکهیا   تا  بودند  خود  سرنوشت  منتظر  همه  و  کردندی م  هیگر  همه

 . دیپرس را متخلفان نام دورست از و نشست

  آن   یرو  از  خواستیم  و   برداشت  را  مجازات  یدفترچه  بود  ج یگ  و  مست  دوستانش  مانند  که  دورست

  او   یجا  اسقف  بخواند،   نتوانست  و  (یمست  خاطر  )به  بود  مبهم  شیبرا   زیچ  همه  که  ییآنجا  از  یول   بخواند

  از   پس  یکی   و  داشت  نگه  بهتر  را  خود  اما  بود  مست  خواهشیآزاد  همکار  یاندازه   به  اگرچه  و   گرفت  را

  ی ها یی توانا  به  توجه   با  جمهورس یرئ  خواند.   بلند  یصدا   با  را  هاآن   تخلفات   و  گناهکار  افراد  نام  یگرید

  مراسم   نیا  بود.   دیشد  موارد   یهمه  در  شده   نییتع  مجازات  اما   کرد، یم  صادر  حکم  مجرم،   سن  و  یجسم

 هامجازات   نیا   فیتوص  از  را  ما   ها، نامه بر  بیترت  که  میمتأسف  اریبس  ما  شد.   اعمال  مجازات  و  دیرس  انیپا  به

  بود.   یطوالن  اریبس  مراسم  شد.   خواهند  داده   ح یتوض  خود  یجا  در  که  چرا  دینباش  نگران  اما  داردیم  باز
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  لذت   زیچ  همه  شک  بدون  شد.   اضافه  یریدلپذ   اری بس  اتیجزئ  و   داشت  وجود  مجازات  یبرا  موضوع  ۱4

 بدون   که  بودند  شده   خسته  لذت  و  یمست  از  چنان  شدند.   ارضا  یهمگ  ما  شرور  چهار  رایز  بود،   بخش

  راً ی اخ  که  ییهاکار  تمام  رغمیعل  اما  بازگردند.   شانیهاخواب   اتاق  به  توانستندینم   هرگز  فاعل  چهار  کمک

  در   را  دیآدال  شب  آن  بود  قرار  که  دوک  بود.   هاآن  انتظار   در  یاتازه   یهافساد  هنوز  بودند،   داده   انجام

 به  را  او  خودش  و  بود  شدگان  مجازات  جزء  او  که  چرا  خواستینم  را  او  اشد، ب  داشته  خود  رختخواب

  او   یجا  به  و  دیخواب  نیزم  یرو  او  ن یبنابرا  بود.   شده   ارضا  افتخارش  به  که  بود  کرده   هی تنب  خوب  یقدر

 گرفت.  قرار داشت لطف  او به شهیهم  که دوکلوس
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 هشتم  روز

 نه  و  گرفتند  رادیا  یکس   از  نه  بعد  روز  بود.   گذاشته   یجا  بر  یقیعم  رات یتأث  قبل  روز  اتیروا 

 سرو   از  قبل  تا  که  ییآنجا  از  و  شدند  حاضر  ییخودارضا  کالس  سر  زین  فاعالن  . رندیبگ  رادی ا  توانستندیم

  ن، یآگوست   سط تو  قهوه   . میدهی م  ادامه  قهوه   سرو  یلحظه   از  را  داستان  ما  نداد  رخ  یخاص  اتفاق   قهوه 

  دوک   و  گرفت  را  ریزلم  جمهور  سیرئ  شد.   شروع  دوباره   هایی الپا  شد.   سرو  زفوروس   و  سینارس  ر، یزلم

 هاآن   از  دندیبوسی م  را  هابچه   نیا   جذاب  باسن  که  همانطور  ما  یهان ی برتیل  رفت.   نی آگوست  سراغ  به  زین

  بدست   )گوز(  ییچندتا   بود   نستهتوا  داشت  دست  در  را  سینارس  که  اسقف،   بگوزند.   شانیبرا  که  خواستند

  بود   شده   موفق  زین  ریزلم  . شدی م  ده یشن  شدیم  هار   دورست  دهان  در  که  هم  زفوروس  یهاگوز   آورد. 

  توانست ی م  که ییجا تا  . امدین رون یب ی زیچ چ یه کرد،  تالش  چقدر هر ن یآگوست اما دهد.  گوز ییچندتا 

  ی ریتأث  چ یه  اما  کنم، یم   مجازاتت  یبعد  یشنبه  که  کرد  دیتهد  را  او  دوک  یحت  و  آورد  فشار  خود  به

  آرام   را  دوک  او  یهاه یگر  کردن.   هیگر  به  بود  کرده   شروع  نوایب  دختر  .امدین  رون یب  یزیچ  چ یه  نداشت. 

  او  یهاران  نیب را خود بزرگ آلت ببرد.  لذت نیآگوست با ییالپا قیطر از که  بود شده  یراض دوک کرد. 

  ز ین  جمهور سیرئ . ختی ر  او  باسن یرو  را  خود آب  و  دیکش رونیب را آن اوج،   زمان در درست و  گذاشت

  پس  یهمگ  بودند.   کرده   بسنده   زدن  ناخنک  به  دورست  و  اسقف  اما  بود،   داده   انجام  ریزلم   با  را  کار  نیهم

 بود   شده   جذاب  آنقدر  بود.   کرده   تن  به  ییبای ز  لباس  دوکلوس  رفتند.   انیراو  اتاق  به  کوتاه   چرت کی  از

  به   را  باسنش  که  یزمان  تا  کند.   شروع   را  خود  کار  ندادند  اجازه   او  به  شهوت  فرط  از  ام  یهان ی برتیل  که

  شروع   را  خود  کار  نیا  از   پس  و  نشست  و  درآورد  را  خود  دامن  نکردند.   هار  را  او  بود  نداده   نشان  همه

 کرد.

  ن یا  از  که  ییهاداستان   کند.   رییتغ  من  سرنوشت  که  شد  موجب  شهیاند  کی   و  واقعه  کی   زیعز  اربابان

  فرو  فکر  به  من  شد  موجب  که  یزیچ  اند. داده   رخ  یگرید  یهامکان  در  گفت  خواهم  شما  یبرا  بعد  به

 ماندم،   نیگور  مادام  یخانه  در  که  یسال  9  در  نبود.   خوب  من  یمال   تیوضع  پولم.   فیک  بود.   ساده   بروم
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  ن ی ا  باشم.   داشته  دستم  در   ییلو  صد  ک ی  بودم  نشده   موفق   هرگز  ی ول  کردمی م  خرج  کم  ی لیخ  اگرچه

 با  . داشتی م  بر  خود  یبرا  به  را  خانه  درآمد  سوم  دو   شهیهم  کند  چکار  دیبا  دانستیم  که  گرلهیح  زن

  که   شد  موجب  اررفت  نی ا  . آوردی م  چنگ  به  هم  را  گرید  سوم  کی   آن  از  یمی عظ  بخش  رنگین  و  لهیح

  در   هیفورن  نی ا  که  دانستمیم  کنم.   کار  او  یبرا  که  بخواهد  من  از  (Fournier)  هیفورن  نام  به  یگرید  دالل

  گرفتم   میتصم   نیبنابرا  . کندی م  ییرا یپذ   نی گور  مادام  از  ثروتمندتر  و  تری میقد  ییهای مشتر  از  اشخانه

 دست  از  بود،   کرده  مجاب  آنجا  از  رفتن  به  مرا  که  یگرید  زیچ  . وندمی بپ  هیفورن  به  و  کنم  ترک  را  نیگور  که

  اد ی  به   مرا  شیجا  همه  که  بمانم  یاخانه   در  توانستمی نم   و  بودم  وابسته  او  به  قاًی عم  من  بود.   خواهرم  دادن

  با  خواهرم  گذشته  ماه   6  در  کنم.   دایپ  را  او  توانستمینم  شیکجا  چ یه  در  که  یصورت   در  انداختی م  او

 . کردیم  مالقات  بود  ندیناخوشا  و  هیکر  العاده فوق  نظرم  به  اشچهره   که  ده یچروک  و  اه یس  بلند  قد  مرد  کی

  هاآن  . کنندی م  چکار  که  نگفت  من  به  هرگز  خواهرم  و  شدندی م  اتاق  داخل  ییتنها  به  هم  با  شهیهم  هاآن

  ک ی   بود  ههرچ  . کنندیم  چه  بفهمم  نتوانستم  هرگز  نی بنابرا  نرفتند  زد  دید  آن  از  بتوان  که  یاتاق  به  هرگز

  ن ی ا  توسط  است  قرار  و  است   ده یرس  شیهاآرزو  به  که   گفت  به  کرد.   بغل  مرا  و  آمد  من  اتاق  به  صبح   روز

 باسنش  فقط  یمندعالقه   نیا   لیدل  شدم  متوجه  شود.   یدار  نگه  نداشتم  دوستش  من  که  قدبلند  مرد

  آن   از  پس  و   گرفت  وش آغ   در   را  ما  یهمه   و  کرد  هی تسو  ن یگور   مادام  با  داد،   من   به  را   آدرسش  او  است. 

 یول  رفتم  بود  داده  که  یآدرس  دنبال  به  بعد  روز  دو  من  است  واضح   که  همانطور  کرد.   ترک  را  آنجا

  ب ی فر  خواهرم  که  شدم  مطمئن  کامالً  . کنمی م  صحبت  یزی چ  چه  مورد  در  من   دانستی نم  چکسیه

  ن یگور  مادام  به  یوقت  کرد.   نخواهد  پنهان  من  از  را  خودش  هرگز  او  دانستمیم  که  چرا  است  خورده 

  ن یا از شتریب نشد حاضر و زد ثانهیخب یلبخند  او که دمید دادم،  ح یتوض بود افتاده  که یاتفاق یدرباره 

  است،   داشته  نقش  معامله  نیا  در  او  که  دمیرس  جهی نت  نی ا  به  نیبنابرا  کند.   صحبت  موضوع  آن  مورد  در

  شه یهم   یبرا   بار  ک ی  و  گذاشت   ریتأث  من   بر  شدت  به  هان ی ا  یهمه   کنم.   کشف  را   قت یحق   من   نبود  قرار  اما

 شما  به  ندارم،   زیعز  خواهر  نیا   مورد  در  شما  با  صحبت  یبرا  یفرصت  گرید  چون  و  -  گرفتم  میتصم 
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  سر   بر  چه  بفهمم  نتوانستم  او،   افتنی  یبرا   میهاتالش   و  هاجستجو   یهمه   با  که  می گوی م  زمیعز   سروران 

 است.  آمده  او

  مرده   شما  ترک   از  بعد  ساعت   ۲4  از  کمتر  او  است.   باور  قابل  من  یبرا  داد یرو  ن یا   گفت:  دگرانژ  مادام-

  داشته   خبر   ماجرا   یهمه  از  هم  ن یگور  مادام  خورده.   ب یفر   خودش  بلکه  نداده   بی فر  را   شما  او  است. 

   است. 

  بودم،   محروم  او   دنی د   از نکهی ا وجود  با  افسوس!   ست؟ یچ  شما نظر  هاآسمان  گفت:  دوکلوس  مادام-

  باشد! زنده  او که داشتم دیام هنوز

 باسن   ییبا یز   نیا  بود.   نگفته  دروغ  شما  به  نیگور  البته  است.   اشتباه   کامالً  داد:  پاسخ   دگرانژ  مادام-

  مرگش  به  البته  که  یامعامله  است.   کرده   تیموفق  و  ثروت  کسب  به  دواریام  را  او  که  است  بوده   تو  خواهر

  شد.  منجر

  چه؟ قدبلند مرد  مورد در گفت: دوکلوس-

  است.  نگرفته یم یتصم خودش است.  بوده  واسطه فقط او گفت: دگرانژ مادام-

   . کردی م مالقات خواهرم با تمام تیجد با ماه  6 مرد نیا  اما گفت: دوکلوس-

  و   گفت  ن یچن  . دیده  ادامه  خود  داستان  به  فعال  اما  است.   بوده   او  دادن  بیفر  ی برا  داد:  پاسخ   دگرانژ-

 در شود، ی م مربوط  من به تی حکا نیا  که ییآنجا از  و باشد کننده خسته اربابان  یبرا است   ممکن ییگو

  ی ول  کند   هیگر  خواست یم   سخنان  نیا   با  دوکلوس   کرد.   خواهم  ارائه  آن  از   یکامل  گزارش   مناسب  زمان

   کرد.  تالش شدت به آن از یر یجلوگ یبرا

  یز یچ  نی چن  نجایا  ام   گفت:  بود  ده ید  را  اشغیر ارادی  یهااشک   مهار  یبرا  دوکلوس  یتقال  که  دوک-

 کوچک  آه   کی  یاندازه   شود  رانیو  عتیطب  یتمام  اگر  است.   گانه یب  ما  یبرا  خوردن  افسوس  . میشناسی نم

  اشک   . زندیبر  اشک  کودکان  و  جاهالن  دیبگذار  . می بخور   را  آن  افسوس  تا  میدهی نم  زحمت  خودمان  به
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  به  ما   که  گونه  آن  را،   باهوش  و  عاقل  زن  کی  یهاگونه  هرگز  هااشک   نیا  که  باشد  و  دیبسپار  هاآن  به  را

  داستان   سرعت  به  و  کرد  جور  و  جمع  را  خود  ما  قهرمان  سخنان  نیا  با   نکنند.   آلوده   م، ی گذاریم  احترام  آن

 گرفت.  سر از را خود

 ه یفورن  مادام  بروم.   هی فورن  مادام  شیپ  که  گرفتم  را  خود  میتصم   دادم  ح یتوض   که  همانطور  ن، یبنابرا

 کار   به  رنگین  و  لهیح  خود  یهاپرداخت   در  و  پرداختی م  یشتریب  پول  هم  و  داشت  یبهتر  مکان  هم

  من  به  اگر  . مبود  نفر  نیششم   من  و  بودند  جا  آن  در  بایز  یفاحشه  5  که  رفتم  او  یخانه  به   من  . بردی نم

  یی هاداستان   فقط  یعنی   کنم.   اتخاذ  داشتم   نی گور  ی خانه  مورد  در  که  یاه یرو   همان   هم  نجای ا  دیده  اجازه 

  بودنشان   خاص  ای  بودن  تند  با  را  شما  توجه  است  ممکن  که  ییهاداستان   هستند.   خاص  که  می بگو  را

  ی رو   ساله.   5۰  حدوداً  یمرد  بود،   یعموم  دار  خزانه  کی  دم، ید  دمیجد  خانه  در  که  یمرد  نی اول  . زدیبرانگ

  به  گذاشت.   دهانم  در  را  آلتش  و  گرفت  قرار  من  یروبرو  او  دادم.   قرار  تخت  یرو   را  سرم  و  زدم  زانو  نیزم

  تالش   و  هازدن   عُق  از  فاسد  مرد  نی ا   یول  نکردم  استفراغ  من  کنم.   بازتر  را  دهانم  که  دادی م  دستور  من

  از   که  یگرید  داستان  چهار  دیده  ح یترج  دیشا  من  سروران  . بردی م  لذت  استفراغ  از  یریجلوگ  یبرا  من

 هاداد یرو  نیا  از  کدام  هر  که  دیهست  واقف  مطمئناً  که  هرچند  دهم  قرار  گروه   کی   در  را  هستند  نوع  نیهم

  ار یبس  دیشا  و  ستین  کننده ناراحت   دورست  جناب  یبرا   داستان  نی ا  مطمئنم  من  اند. داده   رخ  هم  از  جدا

 سرگرم  را  خودش  هاداستان  نی ا  با  شب  آخر  تا  که  بود  خواهد  سپاسگزار  دیترد ی ب  او  باشد.   مناسب  هم

  ؟ ی چ  :دیپرس  دورست  است.   شانیا  با  من  مالقات  نیاول  یدارنده   بر  در  داستان   نیا   البته  . کندیم

  ی زمان  البته  سرورم.   دیده  اجازه   اگر  داد:  پاسخ   دوکلوس  کنم؟  فایا   ینقش  داستانت  در  هم  من  یخواه یم

  عفت   و  نفس  عزت  اما  گفت:  ینگران  با  دورست  . دهمیم  هشدار  اربابان  به  دی رس  شما  خاص  تقسم  که

  ی نگران  به  همه-  ؟یکن  آشکار  مرا  یهایدیپل  جوان،   دختر  همه  نیا  یجلو   یخواه یم  چه؟  من

 داد.  ادامه داستانش  به دوکلوس و  دندیخند گذاره یسرما یکننده سرگرم
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  بود  کردم،   اشاره   آن  به  که  آنچه  از  ترن یخشمگ  و  تریمیقد  اریبس  که  خواهان، یآزاد   از  گرید   یکی

  خودش  سپس خواباند،  تخت یرو برهنه کامالً مرا  او کرد.  فراهم من یبرا را یی دا یش نی ا یاجرا نیدوم

 . زدیم  سیل  را  مواژن  زبانش  با  و  بود  گذاشته  دهانم  در  را  آلتش  برعکس.   البته  . دیکش  دراز  من  یرو  هم

  توانستم یم  که  ییجا  تا  هم  من  بمک.   مرا  آلت  هم  تو   زنمی م  سیل  تو  یبرا  من  که   همانگونه  خواست  من  از

 من  شد.   ارضا  مرد  نیا  و  نخوردم  تکان  میجا  از  من  . زدی م  سیل  من  از  ترع یسر  و  شتریب  او  . دمیمک  شیبرا

  را   مقعدش  سوراخ  ، انگشت  با  بود  گفته  من  به  هیفورن  مادام  که  همانطور  و  خوردم  زبانم  با  را  او  آب  یتمام

 بود.   نکرده   ارضا  مرا  یخوب  نی ا  به   یکس  هرگز   گفت  ه یفورن  مادام  به  شد  تمام  کار  یوقت  . دادمی م  مالش

 به  دارد.   وجود  ساله  7۰ رزنیپ   کی  خانه  نیا  در  چرا  نمیبب  خواستمی م  ییماجراجو  نیا  از  پس  بالفاصله

  که   بودم  کنجکاو  شدت  به  دارد.   یمشتر  او  که  شد  گفته  من  به  و  تاس  کار  دنبال   به  که  دیرسیم  نظر

  یپنهان  توانی م  نجایا   ایآ  دمیپرس   همکارانم   از  نیهم  ی برا  دیآی م  کار   چه  به  یر ی پ  یعجوزه   ن یچن  نمیبب

  . م یرفت  نظر  مورد  محل  به  بالفاصله  و   یآر  که  داد  پاسخ   من  به  همکارانم  از   یکی   کرد؟  نگاه   را  هااتاق   درون

  و  شد  اتاق وارد  رزن یپ بود.  رسا کامالً هاصدا  بود نازک هم  وار ی د که یی آنجا از  بود.  ما نفر  دو هر ی ابر جا

 چند   باشد.   زیبرانگ  شهوت  جوان  زن  کی  مانند  تواندی م  هنوز  ییگو  که  کردیم  نگاه   نهیآ  در  یاگونه  به

  دار خزانه   کی  او  بود.   لشسا  6۰حداکثر  او  شد.   وارد  ریپ  یعجوزه   نیا   خاطرخواه   که  می دید  بعد  قهیدق

  تا   کند  مصرف  گذشته  خ یتار   از  یهاهرزه   یبرا  را  خودش   پول  دادی م  ح یترج  که  بود  یمرد  بود.   یعموم

 در   ما  مرد  . دیشناسیم  یخوب  به  را  آن  سرورانم  شما  که  است  یخاص  یقه یسل  نیا   جوان.   یهافاحشه

  م یتعظ  او  به  یکم  عجوزه   رفت.   جلوتر  یکم  کردیم  یاب یزار  را  ییبایز  یفرشته   نیا  یپا  تا  سر  که  یحال

  دندان  نمیبب  اول  اما  شو.   لخت  ندارم.   یکار  مراسم  و  آداب  به  من  ریپ  یهرزه   ی ا  گفت:  او  به  رمردیپ  کرد. 

  هم   عدد  کی   یحت  سرورم.   نه  گفت:  کرد، ی م  باز  را   اشده یگند   دهان  که  یحال   در  رزنیپ  نه؟  ای  یدار

  یی هابوسه   نی پرشورتر  از  یک ی  و  گرفت  دستانش  در  را  او  سر   و  دش  کینزد  ما  مرد  کن.   نگاه   ندارم...خودت

 س یل   را  او  دهان  یتمام  بلکه  دیبوسی م  را  او  تنها  نه  گذاشت.   شیهالب   یرو  امده ید  امیزندگ  در  که  را

  او  با  یخوب   رفتار   نی چن  ن ی ا  بود   سال   نی چند  که  ما رزن یپ بود.   برده   فرو   رزنی پ یگلو  تا  را   زبانش  . زدیم
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  به  رمردیپ   است.   دشوار  من  یبرا  آن  فیتوص  البته  کرد.   جبران  محبت  با  را  رفتار  نیا  یهمه  بود،   نشده 

  رون یب  ده یچروک  و  اه یس  آلت  کی   و  آورد  در  را  خودش  شلوار  حال  نیهم  «در  شو.   لخت  . ای»ب  گفت:  او

 و   ریپ  بدن  خواستیم  و  بود   شده   برهنه  رزنیپ  شود.   بلند  های زود   نیا  به  دیرسی نم  نظر  به  که  انداخت

  و   ترسناک  بدن   نیا   آنقدر  کند.   عرضه  اشه یشوال  به   را  خودش  الغر   و   زانی آو  و  ده یچروک  و  پژمرده 

 ما   یبرا   بدن  نیا  چقدر  هر  نکنم.   ارائه  آن  از  یشتر یب  فیتوص  گرید  است  بهتر  که  بود  کننده منزجر 

 خودش  که  یصندل   سمت  به  را  او  و  گرفت  را  رزنیپ  بود.   برده   خلسه  به  را  ما  نی برتیل  یول  بود  ترسناک

 باسن؟ گفتم - کرد.  نوازش را او باسن و چرخاند را او سپس . دیبوس را او گرید بار  برد.  بود کرده  می تنظ

 ما   مرد   بودند  که  چه  هر  . زدی م  موج   شیهاران   یرو  و   بود   زانیآو   باسنش  از  که  پژمرده   یپارچه   تکه  دو-

  را   خود  زبان  بار  چند  و  دن یچند  گذاشت.   رزه ه  نی ا  مقعد  سوراخ  یرو   را  خود  دهان  و  زد  کنار  را  هاآن

 به ما یه یشوال  ببخشد.  جان  را  رمردیپ جانی ب  عضو کردی م یسع   رزنیپ حال  ن یهم  در و  کرد آن داخل

  ن ی ریش  بدون  است،   شده   داده   هشدار  شما  به  که   همانطور  مطلب.   اصل  سر   می برو  دییایب  گفت:  او

  رمرد یپ  سرورم.   بله  داد:  پاسخ   رزنی پ  بود.   خواهد  ده یفای ب  شما  تالش  تمام  من،   یعالقه   مورد  یهایکار

  اش همه   من   من!  عشق  بله   من!   زی عز  بله،   داد:  پاسخ   رزن یپ  ؟یده   قورت  را  اشهمه   دیبا  یدانی م   ایآ  گفت:

  ن ییپا  تخت یلبه  یرو را سرش  و گذاردی م تخت یرو  را او نیبرت یل لحظه،  همان در درست . بلعمیم را

  بغلش   ریز  را  رزنیپ  یهاپا  حال  نیهم  در  کرد.   فرو   او  دهان  درون  شیهاضه یب  تا  را  آلتش  . آوردیم

  رزن یپ  کرد.   فرو  آن   در  را   زبانش  بالفاصله  و  شد  انی نما   شیبرا   او   مقعد  ذ یلذ  سوراخ  حالت   نی ا  در  گذاشت. 

 مک، ب  بمک،   لعنت!  اوو.   که:  زد  ادیفر  رمردیپ   ربع  کی   از  بعد  . زدی م  تلمبه  هم  ما  مرد  و  دیمکی م  او  یبرا

 حسش   . ادیم  داره   کنه!  لعنت  خدا  شه، یم  منفجر  داره   بده!  قورت  را  اش همه  و  بزن  سیل   !ر یپ  یجنده 

 زد.   سیل  را  جا  همه  بود.   آنجا  هرچه  و  مقعد  باسن،   واژن،   ران،   دنیبوس  به  کرد  شروع  سپس،   و  ؟یکنی نم

  تمام  را  کارش  هم  ول  و شل  بود،   شده   اتاق  وارد  ول و  شل  که  همانطور  ما  مرد  داد.   قورت  را   آبش  رزنیپ

  را   خود  عاًیسر  فاجعه  نیا  از  نیشرمگ  و  بود  شده  ارضا  برسد،   نعوذ  به  نکهیا  بدون  دیرسیم  نظر  به   کرد. 

 . ند ینب  را بود شده   اغوا آن با که یدستگاه و  دم نیا رزنیپ تا  رساند در سمت به
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  دهانش   درون  یهازی چ  و  کرد  پاک  را  دماغش  رزن یپ  داد:  پاسخ   دوکلوس"  رزن؟یپ  و"  :دیپرس  دوک

  ن ی ا لذت  و بود همراهم  که شد یدختر نوبت بعد روز  چند رفت.  و دیپوش را لباسش عی سر  و کرد تف را

 من  بود.   جذاب  العاده فوق   یاچهره   با  بلوند،   ساله،   ۱6  حدوداً  یدختر  او  بود.   کرده   فراهم  میبرا   را  صحنه

 بود.   مسن  مرد   کی   بود  او  یمشتر  که  یمرد  . نمیبب   کار  محل  در   را  او  تا  کردم  استفاده   فرصت  ن یا   از

  گرفت   محکم  را   همکارم یهاگوش   ابتدا  مسن  مرد زد.   زانو  شیهاپا   ن یب  همکارم  داشت.   سال 6۰ حدوداً

  بود.   ف یکث  العاده فوق   و  بود  آمده   رونیب  چاه   ته  از  نظرم  به   که  یآلت   گذاشت.   او  دهان   در  را   آلتش   سپس   و

  خودش   خواستی م  است،   خورده   هم  به  حالش  فیکث   آلت  نیا   از  دیرسی م  نظر  به  که  من  یچاره یب  همکار

 کار   کوچولو!   یهرزه   ای»ب  گفت:  او  به  بود.   نگرفته  را  او  یهاگوش   لی دلی ب  مسن  مرد  یول   بکشد  عقب   را

  هرچه   د یبا  حتماً  که  بود  گفته  او   به  هم  ه یفورن  ممادا  شود.   م یتسل  شد  مجبور  همکارم  «   نکن!  سخت   رو

  دهانش   در  را  او  آلت  یلیتما  چ یه  بدون   همکارم  نداشت.   یاچاره   گرید   نیهم  یبرا  . یده  انجام  را  گفت

  تو   گستاخ!  یا  »اوه،   :گفتیم  تیعصبان  با  . دادیم  فحش  فقط  رذل  مرد  نیا  بعد  به  لحظه  آن  از  گذاشت. 

  یاهرزه   خاطر  به   مردم  یکرد  فکر  ؟یبمک  را  آن  یخواه ی نم  ؟ی ندار  تدوس  را  فرانسه  کل  آلت  نی باتریز

  ن ی ا  زمیعز   سروران  «  بمک.   را  نی ریش   گوشت  نیا  هرزه.   یا  بمک  کنند؟یم  زی تم  را  خود  روز  هر  تو  مانند

  .کندی م   دایپ   شیافزا   شما لذت  ما،   شدن   ری تحق  با  که   دارد  قتیحق  کامالً  . کردی م  تری شهوت   را  او  کلمات

  ن ی ا  نتوانست  رزنیپ  برعکس  بدبختم  همکار  شد.   ارضا  سپس  و  بود  رفته  خلسه   به  خواه   آزاده   مرد

  ت ی اذ   را  او  بود  توانسته  که   نیا   از  ، یتوجه  چ یه  بدون  ما  مرد  البته   کرد.   استفراغ  و  کند  تحمل  را  تیوضع

 بودم  شانس  خوش  کامالً  من  یقبل  نفر  دو  برعکس  اما  . دیرس  من  نوبت  ماجرا  نیا  از  بعد   . بردیم  لذت  کند

 . داشتی م   وا تعجب  به مرا  یول  بود  بای ز  اریبس  مرد  نیا   بود.   ده یرس  من  به  عشق  یفرشته   ییگو   که  چرا

 خواباند.  تخت  یرو و کرد برهنه مرا . دیرس فرا بایز  مرد نی ا داشت.  یبی غر و  بیعج  یهاقه یسل که چرا

 که   گفت   من  به  . خورمب  ز ین  را  آلتش  حال  همان  در  و  نمیبش  صورتش  یرو  که  داد  دستور  من  به  سپس

 واژنت   »بگذار  گفت:  من  به  نباش.   کاریب  مدت  نیا  در  که  کرد  اضافه  هم  را  نیا  اما  . یده  قورت  را  آبم  دیبا

  مقعد   با  دهم.   قورت  را  ادرارت  یتمام  دهمی م  قول  هم  من  یبخور  مرا  آب  اگر  کند.   پر  ادرار  از   را  دهانم
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 ی تمام  است  شده   ارضا  دمید  که   بالفاصله  و  دمیبخش  سرعت  کارم  به  من  «  بگوز.   صورتم  یرو   تیبا یز

 ی تمام   که  داد  رخ  یحالت  در   هان یا  یهمه  . دادیم  قورت  مرا  ادرار  زین  او  لحظه  همان  در  دمیبلع  را  او  آب

 بودیم  بهتر  مادمازل،  قت، یحق  »در  گفت:  دورست  لحظه  نیا  در   . کردمیم  معطر  میهاگوز  با  را  صورتش

  ی کس  ؟ی بود  تو   ؟یچ  ها؟   گفت:  خنده   با  دوک  «  . دیکردی نم  افشا  را  من  یجوان  دوران  یکودکانه  رفتار

  دورست   است؟  خورده یم  ادرار  هاواژن   از  گذشته  در   کند  نگاه  واژن  به  تواند ینم  یحت  امروزه   که

  ن یچن  نیا  خاطر  به  را  یکس  که  است  بد  یلیخ  . کندیم  نیشرمگ  مرا  نی ا  است.   گفت:»درست

  را  امی شرمسار  ینیسنگ  خود  یهاشانه  یرو  دوستان،   یا  ظه، لح   نیا  در  . دی کن  سرزنش  ییهاشرارت 

  زد:   ادیفر  دیبوسی م  را  ی سوف  باسن  فراوان  اقیاشت  با  که  یحال  در  .«ذیلذ  یهاباسن  .... کنمیم  حس

  شما   به . ذیلذ یهاباسن  یا  کنم؟ توبه دانستمی نم  را  تو  ارزش که اشتباه  نی ا از  چگونه !یاله  یها»باسن 

  سوگند  زیعز  یهاباسن   نی ا  مقابل  در  . کنمیم  ادی  سوگند  کنم.   نذر  تانیبرا  یقربان   کی  که  دهمیم  قول

  را   او  خوب  باسن  نیا  که  ییآنجا  از  نگردانم.«  یرو   شما  از  هرگز  عمرم  انیپا  تا  گرید  که  کنمیم  ادی

  داد یم  را  اجازه   نیا  او  به  حالت  نیا  اما  داد.   قرار  یناپسند   اریبس  تیموقع  در  را  یسوف  بود،   کرده   یشهوت 

  ش ی ب  که  دورست  اما  بمکد.   را  او  آلت   توانستیم  ز ین  یسوف   که  یحال   در  بزند  سیل  را  او  مقعد   بتواند  که

  نبود  مهم  . شدی م  کیتحر  ، یرفتار   نیچن  توسط  ندرت   به  بود،  کرده   عادت  هالذت   نوع  نیا  به  حد  از

  را   خود  کار  ول  و شل  التح  همان  در  بود  مجبور  شهیهم   او  د، یبمک   را  آلتش  ای  دیبزن  سیل او یبرا  چقدر

 عت یطب   که  را  ییهالذت   نی ا  بود  مجبور  و  کردن  نینفر  و  یفحاش  به  کرد  شروع  جهت  نیهم  به  کند.   تمام

  دوک   نبودند.   بدشانس  نقدریا  هیبق  البته  . ندازدیب  قی تعو  به  ترمناسب   یالحظه  ی برا  بود،   کرده   غیدر   او  از

 که  دادی م  نشان  او  یهاغرش   و  هااد یفر  و  بود  رفته  یکنار   اتاق  به  ترز  و  کول  سیبر  ر، یزالم  کلمبه،   با

  پرتاب   خشونت  با  را  کلمبه  بازگشت،   در  که  یزمان  خصوص  به  کند.   شاد  را  خود  یخوب  به  است  توانسته

  ده یکش دراز خود مبل ی رو راحت کامالً زین اسقف است.  شده  یراض خوب چقدر که دهدیم نشان کرد

  را   جوان  زن  که  یحال  در  بود،   او  دهان  در  زین  آلتش  و  بود  داده   رارق  صورتش  یرو   را  دیآدال  باسن  و  بود
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 که   ی حال  در  داشت.   قرار  هبه  دهان  در  آلتش  و  بود  ستاده یا  زین  جمهور   سیرئ . کردی م   دادن  گوز   به  وادار 

 شد.  ارضا هبه دهان در بود سرگردان  یگرید یجا در دستانش

  ن یا   در  یخوشبخت  و یشاد   اگر  که  کند  بحث  موضوع  نیا   سر خواستیم  دوک   . دیرس  فرا  شام  زمان

  وجود   هاآن   از  ترخوشبخت   ی کس  قتاًی حق  پس   یکن   ارضا  را   خود   ی نفسان  یهاخواسته   یتمام   که  است 

  ندارد. 

  پس   دیکن  ارضا  را  خود  یهاخواسته   دیبتوان  دائماً  اگر  . ستین  نیبرتیل  کی  سخن  نی»ا   گفت:  دورست-

  در  یخوشبخت است.  لیم  در  بلکه ست، ین بردن لذت در یخوشبخت  د؟یباش خوشحال دیتوانیم چگونه

 نجای ا  در   میخواه یم  آنچه  یهمه   ایآ   حال  است.   کرده   مهار  را  الیام  نی ا  که  است   ییهار یزنج   گسستن

  ی حت   میاشده   نجای ا  وارد  که  یزمان  از  خورمیم  قسم  باشم.   داشته  تا  بخواهم  دی با  که  ییجا  شود؟ی م  افتی

 نجا یا  که  ییهاز یچ  یبرا  شهیهم  بلکه   ام. نشده   ارضا  دارد  وجود  نجایا  در  که  ییهاز یچ  یبرا  هم  کباری

  وجود   نجایا   در  است  یضرور  ما  یخوشبخت   یبرا  که  ییهاز یچ   از  یکی  عالوه،   به  ام. شده   ارضا  ندارد  وجود

  را   کدام  چیه  ما  و  کرد  دای پ  دست  آن  به  توانیم  بدبختان  دید  از  که  یلذت  است.   اسیق  لذت  آن  و  ندارد

  آنجاست  . بردیم  رنج   نداشتن  نیا  از  و  ندارد  او  دارم،   من  آنچه  که  می نیبب  را  یکس  نکهیا  . مینیبی نم  نجایا

  ن ی ب   از  هاتفاوت  و  باشند  برابر  هاانسان   که  جا  هر  هستم.   شادتر  او  از  من  مییبگو  خود   به   میتوانیم  که

  ی وقت  تا  که  است  یمرد  معروف  تیحکا  مانند  درست  نیا  داشت.   نخواهد  دوجو   زین  یخوشبخت  برود، 

   بفهماند.«   را  یسالمت  ارزش  او  به  تواندی م  که  است  ی ماریب  فقط  . دانستی نم  را  آن  ارزش  داشت،   یسالمت

 چنگال  در  که  یکسان یهااشک  به  دنیشیاند  در  که  دیکنی م  ادعا  شما  نصورتیا   »در  گفت:  اسقف-

   دارد« وجود یع واق لذت هستند،  فقر

   ندارد.«   وجود  دیکرد  وصف  را  آن  اکنون  هم  شما  که  لذت  نیا   از  واالتر  یلذت  »مطمئناً.   گفت:  دورست-
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 گفت:  بود  برده   لذت  آمدی م  خوش  همه  مذاق  به   که  دورست  یاستادانه   حاتیتوض  از   که  اسقف -

   «د؟ییایب هاآن  کمک به نکهیا  بدون ؟ی»چ

 هاآن   و  خودم  نیب  یسهیمقا   از  که  یلذت  ست؟یچ  هاآن   کمک  به  آمدن  از  »منظورت  :دیپرس  دورست-

  گر ید  و  شوندیم  من  مانند  کنم،   کمک  هاآن  به  اگر  . رودیم  نیب  از  هاآن  به  کردن  کمک  با  شودیم  حاصل

   ببرم.« لذت خودمان  نیب یسه یمقا از  توانمی نم

 الزم  است،   یضرور  یخوشبخت   یبرا   که  تضاد  نی ا   تیتقو   یبرا  صورت،   نی ا   در  »خوب  گفت:  دوک-

  کرد.« دیتشد  را هاآن  اسفناک تیوضع  که است

 به  خود  عمر  یتمام  در  من  که  است  یزیچ  همان  نیا  و  . ستین  نیا  در  یشک   چ ی»ه  گفت:  دورست-

  خطاب   روح ی ب  و  یوحش  خشن،   مرا  بودند،   خبری ب  من   یهازه یانگ  از  که  یکسان  ام. شده   بدنام  آن  خاطر

 ی اعمال   مرتکب  که  کنمیم   اعتراف  دادم.   ادامه  خودم  راه   به  و  دادمی نم   تیاهم  هاآن  به  من  اما  کردند، یم

 من   یبرا   نیا  و  کردم  کشف  را  اسیق  لذت  هاآن  در  اما  نامند، یم  قساوت  را  هاآن  هااحمق   که  شدم

  بود.« کننده دلگرم

  به   را  نفر  چند  یزندگ کنون  تا  که  من  دوست  کن  اعتراف  کن.   اعتراف  قتی حق  »به  گفت:  او  به  دوک-

  .«یباش  کرده   بدبخت  فتاانحر  نیا  یبرا  را  نفر  ستی ب  از  شیب  دیشا  . یاکرده   رانیو  خود  الیام  ارضا  خاطر

 یاغراق  چ یه  بدون  واقع  در  نفر.  ۲۰۰  از  شیب  زم یعز  دوست  نفر؟  ستیب  از  شی»ب  گفت:  دورست-

  جمهور  سیرئ ام.«انداخته  ییگدا به را هاآن ام. کرده  تباه  را خانواده  4۰۰ از شی ب یزندگ میبگو  توانمیم

   «؟ یآورد بدست هم ی سود هاکار  نیا  »از گفت:

  خود   یشهوان   نفس  کردن  داریب  یبرا  فقط  را  کار  نیا   اغلب  اما  . شهیهم  باًی »تقر   داد:  پاسخ   دورست-

  را  یلذت احساس هرگونه که است   یتی جذاب شر در . رساندی م نعوذ به مرا یدی پل و شرارت ام. داده  انجام

avayebuf.com179

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


 بلکه  بخواهم،   را  یزیچ  آن   از  که  جهت  آن  از  نه  امسپرده   شرارت  به  را  خودم  من  . کندیم  داریب  من  در

   .«گرید زیچ نه و  خواهمی م شر یبرا را شر من هستم.  مطلق شر خواهان من نکهی ا یبرا فقط

  دار   به  بار  صد  بودم،   دادگاه   در  یوقت  ندارد.   وجود  قهی سل  نیا  مانند  یزی گفت:»چ  جمهور  سیرئ-

  فرو   یعدالت ی ب   نیا   در  هرگز  . اندگناه یب  هاآن   دانستمی م  ی خوب  به  نکهیا  با  ادمد  یا ر  بدبختان  ختن یآو

  خته یبرانگ  شهوت  از  میهاضه ی ب  و  باشد  گرفته  فرا  مرا  شهوت  احساس  وجودم  اعماق  در  نکهیا  مگر  نرفتم

  « !کردمیم  دایپ یحس چه دادمیم انجام یبدتر یهاکار که یزمان دیکن تصور باشند.  شده 

  که   ستین  ی»شک   گفت:  کردن  دود  به  بود  کرده   شروع  زفوروس  نوازش  ن یح  در  زشمغ  که  دوک -

  من   مانند  کس  چ یه  و  دارد.   را  احساسات  یهمه   کردن  ورشعله  یبرا   یکاف  تی جذاب  گناه   و   تی جنا  فقط

 ات یجنا   یاندازه   همان  به  توانندی م  هستند  دور  یخواه   یآزاد  از  اریبس  که  ی ات یجنا   یحت  که  داندی نم

  به  مرا   زدن  آتش  و   قتل  ، یدزد   است،   مربوط  من  به  که  یی جا  تا  کنند.   ختهیبرانگ  را  انسان  هان خوا  یآزاد

  شر   نی ا  بلکه  آوردی م  در  حرکت  به  را  ما  که  ستی ن   یخواه  یآزاد  هدف  نیا   مطمئنم   و  رساندی م   نعوذ

 که   یورط  به  . ایاش  خود  یبرا  نه  میشو یم  یشهوت   شر،   یبرا  ما  نیبنابرا  . کندیم  کیتحر  را  ما  که  است

  کنند.  داریب را ما شهوت توانستندی نم نداشتند،  را رساندن شر و زدن بیآس قدرت گرید ایاش  نیا اگر

»  

  نکه یا   آن  و  شودیم  حاصل  گرید  ین یقی   نجایا  از  . ستین  یزیچ   نیا   از  آورتر  نی قی»   گفت:  اسقف-

  ی عن ی  . می شو  رفمنح   آن  از  دینبا  که  است  یراه  ن یا  . زدیخ یم  بر  تی جنا  نی بزرگتر  از  لذت،   نیگترربز

  من   به  که  یی جا   تا  و  شود.   مرتکب  ی بزرگتر  ت یجنا  دیبا   ببرد  یشتریب  لذت  بخواهد  هرچقدر   انسان

 که  یشهوات  و احساسات آن کنم،  استناد خودم به  باشم داشته اجازه  اگر البته سروران،  شودی م مربوط

  حس  را هاآن  گرید  گفتمی م که همانطور .... کنمینم  حس را هاآن  گرید من د، یکنی م صحبت آن از شما

 دیبا  گناه   و  تیجنا   شود  داریب  من  در  احساس  نیا  نکهی ا  یبرا  باشد.   زیناچ  و  کوچک  تیجنا  اگر  کنمی نم

  « . کنمی نم  حس یزیچ من وگرنه باشد مفسدانه و گرانه لهیح و ثانهیخب  و کی تار   و ره یت  ممکن یجا تا
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 هاآن   شما  که   طورآن  و   میکنی م  تصور  که   نطورهما  را  ات یجنا توانی م  ایآ  ن، ی »بنابرا  گفت:  دورست-

  شه یهم  نهی زم  نیا   در  من  لی تخ   که  کنم  اعتراف  دی با  خودم  مورد  در  شد؟  مرتکب  د، یکنی م  فیتوص  را

  تصورات   دهم،   انجام  خواهمی م  که  هستم  یکار  انجام  یبرا  الزم  ابزار  فاقد  من  است،   بوده   توانم   از  فراتر

  هستم   یشاک  عتیطب  از  شهیهم  . 1است  بوده   امداده   انجام   آنچه  از  ربهت  و  شتریب  بار  هزاران  شهیهم  من

  « است.  کرده  غ یدر من از را آن ابزار  یول  است داده  را کار نی ا تصورات  و الیخ من به چرا که

  انجام  را  هاآن  که  یزمان  ندارد.   وجود  شتریب  تی جنا  سه  ای  دو  جهان  کل  »در  گفت:  جمهور  سیرئ-

  و   است  ریحق  و  زیناچ  اری بس  ماندیم یباق  آنچه  داشت.   ینخواه  دادن  جامان  یبرا  یخاص  کار  گرید  ، یداد

  از   را  دیخورش  کاش  یا  که  امکرده   آرزو  بار  چند  بزرگ.   یخدا  اوه   . یکنینم  حس   یزیچ  گرید   نیبنابرا

 کنم؟  استفاده   مردم  بردم  نیب  از  یبرا  آن  از  بتوانم  ای  کنم؟  محروم  آن  از  را  جهان  مردم  تا  بردمیم  نیب

  ن ی ا  از  پس  «  . میاکرده   هاآن   سرگرم  را  خود  ما  که  ی کوچک  یهاز یچ  آن  نه  ند یگوی م  هان یا   به  ت یجنا

 که  یزمان  نی بنابرا  است.   شدن  ملتهب  حال  در  ادانیش  نیا  ذهن  که  شدند  متوجه   دختران  گو  و  گفت

  که   ییهاشراب   از  یمیعظ  البیس  تا  کردند  ترک  را   زیم  بود  کرده   شدن  سفت  به  شروع  شانیهاآلت 

 آن   آوردند.   باال  خدمه  دهان  در  بودند  خورده   هرچه  اقیاشت  یکل  با  هاآن  . اندازندیب  راه   به  بودند  ورده خ

  ساعت  چند  با  کردند  یسع  شدند  ریس  ما  دوستان  که   یزمان  بود.   گرفته  را  یفحاش   یجا  استفراغ  شب

 . ابندی باز را خود قدرت کردن استراحت

 

 

 

 
  نی از ا  توانی خواه( هستم،  قبول دارم.  من هر آنچه را که م  ی)آزاد   نی برت ی ل  کی بله،  من    .ساد در نامه ای به همسرش می گوید: 1

ام و مطمئناً هرگز انجام نخواهم داد.   ام انجام نداده را که تصور کرده   ی ام،  اما مطمئناً هر کارها تصور کرد،  تصور کردهنوع رفتار 

 ستمی قاتل ن  ای  تکاری خواهم،  اما جنا  یآزاد  کی من 
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 نهم  روز

  نظرش   به  چون  شوند  لی تعط  دیبا   ییخودارضا   یهاکالس   ای  که  کرد  اعالم  دوکلوس  روز  آن  صبح 

  ی برا کالس سر یگرید  افراد فاعالن یجا به دیبا ای بودند کرده کسب مهارت یکاف یاندازه  به دختران

 ادامه  هاالس ک  نی ا  فاعالن  با  اگر  که  دیرس  جهینت  نی ا   به   منطق  و  استدالل  با  او  شوند.   حاضر  دادن  آموزش

  است   هنعاقال  صورت  هر  در  شود.   برقرار  یعاطف  یرابطه   فاعالن  و  دختران  انیم  است  ممکن  کند،   دایپ

 از پس بالفاصله که چرا ستند ین مناسب کار نیا یبرا  فاعالن نی ا نیهمچن . می کن جدا هم از را هاآن که

  در   برسد.   انیپا  به  هادرس   که  شد تهگرف  میتصم  نی بنابرا  . شوندی م  ارضا  شود،   زده دست   هاآن   به  نکهیا

  توانستند یم که یقدر به بودند.  آورده  دست به یدرخشان  العاده فوق مهارت  یتعداد   دختران نیا انیم

 جلق   هنر  در  که  بودند  یکسان  کلمبه  و  یسوف  ن، ی آگوست  کنند.   رقابت  تختی پا  زن  جلق  نی مشهورتر  با

 عدم  لیدل  به  نه  البته  داشت.   مهارت  کمتر  تراندخ  یهمه   از  ریزلم  داشتند.   یدرخشان   شرفتیپ  زدن

  و  شدی م شیهاغم   یفراموش از  مانع او مهربان و فی لط   تیشخص  که لی دل نی ا  به بلکه مهارت ای یچابک

 که   بود  کرده   متهم  را  ریزلم   مراقب،   رزنیپ  روز،   آن  یصبحانه  یبازرس  در  بود.   درونگرا  و  نی غمگ  شهیهم

 ابتدا   او  . دندیپرس  او  از  را  هیقض  و  کردند  احضار  را  او  اربابان  است.   کرده   دعا  خدا  به  خواب  به  رفتن  از  قبل

  از   را  او  که  است  خواسته  خدا  از  که  کرد  اعتراف  هی گر  با  د، یتهد  بار  کی  با  یول  کردی م  امتناع  گفتن  از

  از   پس  دهد.   نجات  را  او  رند یبگ  را  او  یباکرگ  نکهیا  از   قبل  و   دهد  نجات  بود  کرده   احاطه  را  او  که  یخطرات

 گفت:  او  بخواند.   را  نیقوان  ح یصر  بند  که  خواست  او   از  و  است  مرگ  مستحق  او  که  کرد  اعالم  دوک  آن

  شوم   آبروی ب  نکهیا از  قبل  کن.   رحم  من  به  کنم، یم  دعا  درگاهت  به  که  ییخدا  یا  بکش.   مرا  پس،  »خب

  و   عذاب  نیا   از   و  دیآ  رد  پرواز   به  تو   محراب  سمت  به  دیشا   تا  کنمی م   میتقد  تو  به   را  روحم   بکش.   مرا

  به  یهمگ  و  کرد  یشهوت   شدت  به   را  ما  یهان یبرت یل  او،   یهاادیفر  و  هاناله   نیا  «  شود.   هار  روزانه  وحشت

 دوک   یول  م یبردار  بالفاصله  را  او  یباکرگ  دیبا  که  بودند  ده یعق  نی ا  بر   یبرخ  آنجا  در   بودند.   ده یرس  نعوذ

  شدت   به  ی بعد  یشنبه   که   شد  گرفته  م یتصم  او  شنهادیپ   با  و  اندر یی تغ  قابل  ری غ  ن یقوان  که  کرد  ی ادآوری
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  . دیمکیم  ربع  کی  مدت به   را  اربابان  از  کدام  هر  آلت  و  زدیم  زانو  جا   آن  در  دیبا  نیهمچن  شود.   مجازات

  ن ی اول   خواستیم  چاره ی ب  کودک  . رندیگی م  را  جانش  کند  امتناع  کار  ن یا   از  اگر   که  دادند   هشدار  او  به

 مانند  را  او  باسن  و  بود  شده   ملتهب  او  سخنان  از  شدت  به   که  دوک  اما  دهد  انجام  ار  مجازاتش  از  قسمت

  آن   از   قطره   ک ی  اگر  گفت  او  به  و  ختیر   او  دهان  در   را  خود  آب  یتمام  و  شد  ارضا  بود،   گرفته  وانیح

  را   گرید   نفر  سه   آلت  . دی بلع  آخر  یقطره   تا  را  همه  تنفر  با  چاره یب  دختر  . کندی م  خفه   را  او  زدیبر   رونیب

  ز ین  آن  از  بعد  و  شد  انجام  پسران  اتاق  یبازرس  عی وقا  نیا  از  پس  نشدند.  ارضا  چکدامیه  یول  دیمک  زین

  سرو   یبرا  و  خوردند   را  ناهار  نکرد.   دا یپ  ییدستشو   به   رفتن  یاجازه   یکس  چ ی ه  باًی تقر  رفتند.   سایکل  به

  فکر  نی ا  در  جمهور  سیرئ   شد.   سرو  ریزالم  و  نتوسی اکیه  ، یسوف  ، یفان  توسط  قهوه   شدند.   حاضر  قهوه 

  ی سوف   را  ماندی م  رونیب   که  آلتش  از  یقسمت   نیح  نیهم   در  و  بدهد  انجام  ییالپا  نتوسیاکیه  با  که  بود

 پسربچه   نیا   که  شد   باعث  و   زد   لقج  نتوسیاکیه  یبرا   او  بود.   ی شهوان  و  کننده سرگرم   یصحنه  بمکد. 

  توانست ی م  که  بود  یکس  تنها  آلتش  دنبو  بلند  لیدل  به  که  دوک  و  بپاشد  دخترک  صورت  ی رو  را   خود  آب

  اما   کرد.   را  کار  همان  یفان   و  ریزالم  با  داد.   قرار  تی موقع  همان  در  را  خودش  کند،   دیتقل  را  صحنه  نیا

  از   کوروال  که  یر یدلپذ  اریبس  قسمت  از  دوک  نیبنابرا  و  بود  جوان  یلیخ  شدن  ارضا  یبرا   هنوز  پسربچه

 بمکند.   شانیبرا  تا  کردند  صف  را  بچه  چهار  اسقف  و  ورستد  نیا  از  بعد  شد.   محروم  بود  برده   لذت  آن

  ادامه   خود  تی روا   به  دوکلوس  مادام   رفتند.   انیراو   اتاق  به  کوتاه   چرت   کی   از  بعد  و  نشد   ارضا  چکسیه

 گفت:  یداشتن  دوست یفاحشه آن داد. 

  د یخواه  لذت  شما  که  مطمئنم  اما  هستند  فیکث  اریبس  گفت  خواهم  ادامه  در  که  یات یروا   زیعز  اربابان

  شده   ساخته  ییهاز یچ  نی چن   ی برا  شما   یهاقلب   و  هاگوش   . دانمی م  یخوب   به  را  شما  یقه یسل  من  برد. 

 دانمی )نم  میکردی م  صدا  هیشوال   را  او  که  میداشت  هیفورن  مادام  یخانه   در  یم یقد   یمشتر  کی   ما  است. 

  به   بیعج   یول   ساده   مراسم  کی  انجام  یبرا   عصر  روز   هر  او  است(  شده   ملقب  نام  نیا   به  چرا  و  چگونه

  ن یا   از   بعد  . مید یری م  او  شلوار  در   دیبا  ما  از  هرکدام  و  کردی م  باز  را  شلوارش  یهادکمه  او  . آمدیم  آنجا

  شلوارش   در  که   ییهامدفوع   ی تمام  . رفتی م  آنجا  از  سرعت  با  و  بستی م  را  شلوارش  یهادکمه   دوباره   کار
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 رفت یم  کجا  میدانینم  یحت  و  نه  ای  شودیم  ارضا  که   میدیند  هرگز  . بردیم  خود  با  زین  را  بود  شده   جمع

 هرگز   که  جمهور  سیرئ  . زدیم  جلق  یالحظه   یبرا  م ینی بر  شلوارش  داخل  میکردی م  شروع  که  یزمان  یول

  ی کس   خواهمی م   من  خدا!  »اوه،   گفت:  دهد،   انجام  را   آن  اهد بخو  خودش   نکهی ا   بدون  بود  ده ینشن   یزیچ

  را   خدمات  نیا   و  دیایب  که  داد   دستور  سونیلوئ   به  «   دارم.   نگه  را  آن  غروب  تمام  من  و  ندی بر  شلوارم  در

  ی رو   را  خودش   و  «  بده.   ادامه  بده،   ادامه  »پس  گفت:  دوکلوس  به  ی خونسرد  با  نیا   از  بعد  دهد.   ارائه  او  به

  عصر،   یبرا  من  جذاب  همراه   با، ی ز  نیآل   فقط  نم، یبب   توانمی م  که  ییآنجا  »تا  داد:  امهاد   و  گذاشت  مبل

 داد:  ادامه  «دوکلوس . شومی م خوشحال هاکار  نی ا از   اریبس خودم اما شود.  ناراحت هاکار  نیا  از  احتماالً

 یی آنجا  از  و  دمیپوش ی م  پسرانه  لباس  دیبا  آنجا  در  بروم.   نی برتیل  کی  یخانه  به  شد  قرار  نی ا  از  بعد

  ن ی ا  بر   قرار  بود.   نشسته  تنم  به   شدت  به  هالباس   داشتم  ییبایز  یچهره   و  هامو  و  بود  سالم  ۲۰  تنها  که

 انجام   جمهور  سیرئ  جناب  ناال  نی هم  که  بکنم  را  ی کار  همان  شلوارم  با  بروم  آنجا  نکهیا   از  قبل  که  بود

 دیبوس   را  دهانم  بار  سه  ای   دو  شدم.   کشینزد  بود.   منتظرم  خواب  تخت  در  من  مرد  . دمیرس  آنجا  به  دادند. 

 کردی م  فیتعر   من  از  که  یحال  همان  در  . امده ید  حال  به  تا  که  یهست  یپسر  نیباتر ی ز  تو  گفت  من  به  و

  شتر یب  او  اقیاشت  که  لی دل   نی ا  به  تنها  مکرد  اومتمق  یکم  من  کرد.   باز  را  شلوارم  یهادکمه  آرام  آرام

 که  ی زمان  گرفت  فرا   را  او   یاقیاشت  چه   که  کنم  فی توص  چگونه   اما  شد  موفق  زور   یکم  با  باالخره   شود. 

  شلوارت   یتو   کوچولو؟  ی هرزه   یا  ه، یچ   نی»ا   گفت:  من  به   است؟  یکار  فی کث  چه  شلوارم  داخل  دید

  به   کرد  شروع  بود  او  به  پشتم   که  حال  ن یهم  در  «   ؟ یبکن  یکار  گند  نیهمچ   یتونست  یچطور  ؟ی دیر

 بود  کرده  فرو  دهانم  در  را  زبانش  که  یحال  در  و  دیمالیم  باسنم  یهاگُه  یتمام  به  را  خودش  و  زدن  جلق

  را   ییجا   او  نزد؟   دست  ییجا   به  او  ه؟ یچ  ن ی»ا   گفت:  دوک  . ختیر  هاآن   یرو   را  خود  آب  و  شد  ارضا

 م ی گوی م  شما  به  را  زیچ  همه   من   من.   سرور  »نه،   گفت:  دوکلوس   مادام  «  ؟یفهمی م  که  را  منظورم  نگرفت؟

  یی هازیچ  به  دیکن  صبر  شتریب  یکم  اگر  اما  . کنمی نم  پنهان  شما  از  را  یزیچ  چ یه  امداده   قول  که  همانطور  و

 «  . دیرس می خواه هم دیدار  دوست که
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  ن یا   است.   کننده سرگرم  ی لیخ  که  مینی بب  را  یکی   میبرو   ا ی»ب  گفت:  من  به  همکارانم  از  یکی   بعد   یچند

  سوراخ   سمت  به   نیهم  یبرا  «  . کندی م   یسپر  را  ی خوب  اوقات  ییتنها   به   او  ندارد.   دختر   به  ی ازین  ی کی

  درون   دیبا   که  دبودن  گفته  ما  به  نی ا  از  ترقبل   روز  چهار   و  بودند   گذاشته  سطل  کی   اتاق   درون  . میرفت

 ریپ  ریگ  اتیمال  کی  . دیرس  ما   مرد  . شدیم  پر  آخر  تا  ستیبایم  سطل  . دیکن  پر  خود  مدفوع  با  را  سطل

  حدود   ی برا  و  نشست  یصندل   ی رو  و  برداشت  را  سطل  رفت.   سطل  طرف  به  می مستق  بود.   ساله  7۰  حدوداً

  فشار   و  دیکشیم  بو  کرد، ی م  سلم  را  هاگُه   یتمام  ، تمام  دقت  با  . کردی م  یبررس  لذت  با  را  آن  ساعت  کی

 ی پژمرده   و  اه یس   آلت  تی نها  در  . دادی م  شکل   آن  به  . کردی م  یباز  گِل  مانند  هامدفوع   ی تمام  با  . دادیم

  از   پر  ظرف  ن یا  . کردیم  ی دستمال   را  هاگُه   گرید  دست  با  و  زدی م  جلق  دست  ک ی  با  آورد.   رونیب  را   خود

  آنقدر   عتیطب  که  دارد  وجود  یمواقع  برساند.   نعوذ  به  را  او  نتوانست  یول  بود  لذت  تِینها  او  یبرا  گُه، 

  به   قادر  کندی م  خوشحال  زیچ  همه  از  شیب  را  ما  که  ییهای هرزگ  و  هاافراط   آن  یحت  که  است  سرسخت

 . دیمالیم  آلتش  به  را  خود  مدفوع  به  آغشته  دست  اما  . دینرس  نعوذ  به  کرد  تالش  هرچه  . ستین  آن  بر  غلبه

  سطل  ن یا   داخل   را  خود  آب  شد.   ارضا  و   رفت  عقب  به  ی کم  کرد.   یرنگ   سطل  یهاگُه   یتمام  با  را   خود   آلت

 . ختیر  مدفوع از پر

  بود  شده   آماده   زیم  یرو  غذا  بشقاب  ۱۲  کرد.   دعوت  یخصوص   یمهمان  کی  به  مرا  گرید   یمشتر  کی

 را  هاآن   از  یک ی  و  دیکش  بو  را  هابشقاب  تک  تک  او   بود.   شده   آغشته  مدفوع  با  هاغذا  از  کدام  هر  که

 بزنم.  جلق بشقاب یرو  شیبرا گفت من به و کرد انتخاب

  نکه یا   محض  به  و  کردم  قبول  من  کند.   1هیتنق  می برا  که  استخو  من  از   بود  لیوک  که  جوان  ک ی  یروز 

  ی تمام   مرد  نی ا  کنم.   حرکت  یقدم  چند  شدم  مجبور  گذاشتم  مقعدم  درون  قهیدق  چند  یبرا  را  یکی

 شدیم  تمام  کار  که  یزمان  . میده  انجام  را  کار  نیا  بار   هفت  که  بود  نی ا  بر  قرار  . کردی م  خودش  را  هاکار

 
 ز ی و فسادانگ رماندهی د طی و غا ی دی به داخل روده بزرگ جهت پاک کردن روده از پل گری د عی هر ما ای اِماله به فروکردن آب  ای  هی تَنق . 1

است  کمتر از گذشته   ار ی روش بس  نی . امروزه کاربرد ابرندی به کار م  هایماری از ب   ی درمان برخ  یکار را برا  نی .معموالً اشودی گفته م

 . شودی ولولوس استفاده م  ای  دی شد بوست ی مانند  یگوارش یهای ماری ب  اندرم یو گاه برا 
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 ی سازپاک   یبرا مقعدم درون که یع یما یتمام  هم من زدن.  جلق به کردی م شروع و نشستی م من ریز

  شب   کی  شب  آن  گذشت.   چگونه  شب  کل  که  باشد  واضح   دیشا  . ختمیریم  آلتش   یرو  بودم  کرده   فرو

  در   جمهور  سیرئ  یقه یسل  البته  دارند.   را  قهیسل  نی ا  ما  نی برتیل  چهار  هر  دیبدان  است  جالب  و  بود  فیکث

  ن یا   ز ین  یگروه   یاش یع  در   و  دند یر  غذا   یهابشقاب  یرو  جوان  دختر   8  است.   خاص  العاده فوق   مورد   ن یا

 بودند.  یترمفصل  اتیروا   منتظر اربابان و  دیرس اتمام به نهم روز نگونهیا شد.  هم شتریب هاگُه
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 روز دهم 

 . (دیمسائل را مطرح کن ج یو به تدر   دیمراقب باش شتریکه در ابتدا ب دیداشته باش ادی)به 

 م، یکردیمکه در ابتدا پنهان    ییهاز یچ  میتوانیهرچه داستان جلوتر برود ما هم بهتر و راحت تر م

کن ممیفاش  اکنون  بازرس   مییبگو  میتوان ی.  بچه  ی هدف  آناتاق  مجازات  است.  بوده  چه  هم  ها  را  ها 

شرح    یشتر یرا با وضوح ب  دهدیرخ م  سایآنچه در کل  میتوانی اکنون م  نی. همچنمی کن  انیب  میتوانیم

اتاق میکن از  اربابان در هر کدام  برا  ی سطل خال   کیها  .  بودند. همانطور که قبالً گفته شد    ی گذاشته 

  ستیبایافراد م  شدی . اگر اجازه داده نمشدیآن توسط اربابان صادر م  یاجازه   دیکردن با  ییدستشو 

م نگه  را  بازرسداشتندی خود  هم  های .  به  روز صبح  انجا  نیهر  اگر  شدی م  ممنظور  ا  یکس.    ن ی داخل 

مسطل  مدفوع  ل  کردی ها  به  نامش  م  ستیآنگاه  اضافه  اشدیمجازات  با  برا   نی.  که   یکسان  یوجود، 

بود تا اربابان بتوانند    سای فراهم شده بود و آن هم رفتن به کل  ی خود را نگه دارند، تدارکات  توانستند ی نم

در   ستیبایم  کردندی نم  دایرا پ  سایکل  رفتن به  یازه هم که اج  یکسان  یه یمنظره لذت ببرند. بق  نیاز ا

اربابان م  ییهاطول روز با دستور  ا  ی. روز قبل به برخکردندیم  هیخود را تخل  دادندیکه  موارد    نی از 

کردن    ییبود که اربابان از دستشو  نیوجود داشت و آن ا   هیتنب  یهم برا   یگرید   لیاشاره شد. البته دل

از کسان  سیمثال رئ  یبرا.  شدندی نم   یاز افراد راض  یبرخ ابداً    ی راض   شستندی که خود را م   یجمهور 

موضوع را مطرح کند و از روز   نیدستور دادند که ا  هارزن یبه پ  نیبود. بنابرا  نطورینبود. دورست هم هم

نبودند   تفاوتی موضوع ب   نی)که البته نسبت به ا   گریکس حق شستن خود را نداشت. دو نفر د  چ یبعد ه

ا   شانیبرا  یول بعد از رفع حاجت    یقانون را قبول کردند و قرار شد اگر کس  نیضرورت هم نداشت( 

جرم شدند. در    نی مرتکب هم  قاًی خودش را بشورد به شدت مجازات شود. کلمبه و هبه در آن روز دق

ه  دو نفر قهو  نی که روز بعد قرار است ا  دانستیجمهور م  سیبودند و رئ  ده یدو نفر ر  نیروز قبل ا  یاشیع

حالت به خواب بروند.    نی کنند و با هم  زیخود را تم  دیها گفته بود که نبا به آن  نی را سرو کنند. بنابرا

داشت( با کمال    یجمهور آگاه  سی( دورست )که از دستورات رئباشدی امروز م  یعن یروز بعد )که    یول
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د  دو   دیتعجب  هر  تم   هانی ا   یکه  ا  زیکامالً  پاک هستند.  دست  نیو  که  گفتند  رئدو  را    سیور  جمهور 

کس اجازه    چ یمجازات اضافه شد. امروز به ه  ستینداشت و نامشان به ل  ده یفا  یاند ول فراموش کرده 

کل به  که  نشد  م  ییدستشو   یبرا  سایداده  اربابان  که  است  مشخص  برود.    ی تمام  خواستندیکردن 

  ان یب  ییهاز یقرار است چه چ  دانستندیحفظ کنند چرا که م  ییقسمت داستان گو   یها را برامدفوع 

  ی فن به استاد   نیها در ا پسر   یچرا که همه   دیبه اتمام رس  زیپسران ن   ییشود. امروز درس خودارضا

وجود داشتند که بتوانند در مقابل    یاز همه ماهر تر بودند و افراد کم  سیبودند. زفوروس و آدون  ده یرس

ا قهوه   نی دستان کوچک  از  قبل  کنند.  مقاومت  نفر  هبه،  فتادین   یاتفاق  چ یه  دو  کلمبه،  توسط  قهوه   .

ا  تونیو گ  سیآدون نفر قرص   نیسرو شد.  بودند که معده   ییهاچهار  براآن  یخورده  را    دن یگوز   یها 

رئ  کیتحر ا  سیکند.  که  ز  شنهادیپ  نیجمهور  مقدار  توانست  بود  داده  ا  از  یادیرا  را ها  بچه  نی گوز 

 ی بچه  نی دوک در دهان ا  میبود. آلت عظ   شتهگذا  تون یآلت خود را در دهان گ  زیکند. دوک ن  افتیدر

انجام داد.  ییانجام داد و اسقف با کلمبه الپا ستیناشا یهاکار  ی. دورست با هبه کمشدیجا نم چاره یب

 رفتند. دوکلوس گفت:  انیبه اتاق راو یها همگبه صدا در آمد و آن 6زنگ ساعت 

 تی که در روا   یشنق  لیلاضافه شده بود که به د  ه یخانم فورن  یبه خانه  دیجد  یفاحشه  کی   یبه تازگ

جوان بود که توسط    اطی خ  کی در مورد او ارائه کنم. او    یخوب است که اطالعات مختصر  کندی م  فایما ا

  د یشده بود. سف اغوا( کردیهم کار م هیخانم فورن  ینام بردم )و برا نیمادام گور یکه در خانه یاغواگر

موجب شده بود که باسنش در کل   نیتپل بود که هم  یخوش فرم داشت. البته کم  یکلیو نرم بود و ه

  ی بود و من از سوراخ مشاهده کردم قرار بود باکرگ  ده یکه با او خواب  یمنحصر به فرد باشد. مرد  سیپار

 کی او    ی. مشترشودیمند داده مثروت   دافرافقط به    هاس یسرور   نگونهیاو را بردارد. او هنوز باکره بود. ا

  ی غرق شده بود. او وارد اتاق شد و پس از بررس   یبود که تا خرخره در فساد و ثروت و هرزگ   ریراهب پ

( نام داشت. دخترک جوان از Eugénie)  یاوژن   اطیدختر خ  نی دختر جوان ماند. ا  نیمنتظر ا   زیهمه چ

  ا یما به او گفت: »ب  نی برتی انداخت. ل  نیی و سرش را پا  شدسرخ    یاش بود کمتجربه   نی که اول  ییآنجا

که ما به    فهمندینم  چوقتیه  تجربهیب  یهابچه  نی و باسنت را به من نشان بده! عجب. ا  نجایا  ایب  نجا، یا
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دستور داشت هر چه به   هیکه از فورن  نیدخترک به خاطر ا  . دامنت را ببر باال«ای. بمیدنبال باسن هست

هرزه به او گفت: »باالتر باالتر.   رمردیشد و دامنش را با ترس باال برد. پ  کیدهد، نزد  انجامرا    ندیگوی او م

باسن خوب او کامالً آشکار    تی در نها  «  شم؟یکار دست به کار م  نیانجام ا  ی من خودم برا  یفکر کرد

بدن خودش    یتخت خم کرد و تمام  یلبه   ی و را روسپس با خشونت ا   کرد، یشد. راهب به باسن نگاه م

بچه را به    نی ا  یاز گرما  یکم   خواستی م  یی. گودی مالی آورده بود به او م  رونی و از جمله آلتش را که ب

رو بوسه زدم.  به  تا جا  یخودش جذب کند. سپس شروع کرد  و  با   یزانو نشست  را  او  باسن  ممکن 

. یدار   ی. خوب باسنگفتندی . گفت: »دروغ نم گشتیراخ گنج مدستانش کنار زد و با زبانش به دنبال سو

سرورم. خانم از من    ش، ی پ  یا« دخترک گفت: »لحظه   گذرد؟ی م  یادیزمان ز  ید یکه ر  ی بار  نیاز آخر 

  ت ی هادر روده   یزیها! ...پس چگفت: »آ   رمردیکنم. « پ  هیخودم را تخل  نجایخواست قبل از آمدن به ا 

پر کرد و   رین را با ش آگرفت و    ست سرنگ در د   کی   نی . « بعد از اشودینمانده؟ . . حاال معلوم م  یباق

که   یدخترک شد. زمان  یوارد روده   عاتیما  یداخل مقعد دخترک قرار داد. سرنگ را فشار داد و همه

و کارت را در دهان من انجام بده. دخترک همانطور   ایپر شده بود، به او گفت ب   ریدخترک از ش  یهاروده 

کردن.    ییشروع کرد به خودارضا رمردینشست. پ رمردی پ  ن یدهان ا   ی که به او گفته شد عمل کرد و رو

از مقعدش    عیما   یدهانش را به سوراخ مقعد او چسباند و دخترک شروع کرد به زور آوردن. تمام  رمردیپ

که    ی. زماندیآخر همراه با هرچه با آن مخلوط شده بود، بلع  یتا قطره   آن را  ی تمام  رمردیآمد و پ  رونیب

  ی چه حالت   نیاست؟ ا   یحالت چه حالت  نی. ادیارضا شد و به حالت جنون رس  د، ی نوشیقطرات را م  نیآخر

همه  که  ا  یواقع  یهان ی برتیل  یاست  محض  به  راهب  هستند؟  آن  دنبال  شد،   نکهی به  تمام  کارش 

که   یو گفت: »دروغ گفت   دیرا پوش  شیهادختر کوچک را از خود دور کرد و با عجله لباس   رحمانهیب

  ر ی توجه است که راهب فقط ش  انیشا   خوردم«  هاری ات را با شروده   یهانصف گُه  ن. میبود   ده یقبلش ر

   کوروال گردم.    یبه آنجا برنم  گریو د   دهمی پول نم   گفتی شده بود و م  یعصب  نی هم  ی. برا خواستیم

  ی گُه خورده است عصبان  یکه کم لیدل نیبوده است که فقط به ا یبداخالق اریواقعاً مرد بس  نیگفت: »ا

سرور من.   د، یچه شد؟ « دوکلوس گفت: »صبر، صبر داشته باش خورندیکه گُه م ییهاپس آن - شودیم
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 ی هایکه نوبت به آزاد  د ید  دیعمل کند و خواه  دی اکه خودتان خواسته   یبیداستان من به ترت   دیبگذار

 . «دیرس می خواه د، یکه به دنبال آن هست یمنحصر به فرد

است.    ده یرس  ان یبه پا  ۱785نوامبر    ۱۲نوشته شده است و در    ۱۰تا    7شب، از ساعت    ۲۰نوار در    ن یا*

خود ساد    ینوشته   نیا)نوار است.   نیداستان پشت ا   ی. ادامهدینوار بخوان  نیداستان را از پشت ا   یه یبق

 (* شده است.  وشتهطومار ن  نی داستان، پشت ا  یو ادامه رسدی م انیطومار او به پا یرو نجایاست. ا 

ساعت خودم را نگه داشته    36  یدو روز بعد نوبت من بود. از قبل به من هشدار داده شده بود و برا

فلج و مبتال به نقرس بود. فقط برهنه    و  ریپ  ، یبود. مانند مرد قبل  هیری مامور خ  کیبودم. قهرمان من  

دو قسمت    ن یاگر ا   بود. به من گفته شده  بودیم  ده ی پوش  دیو واژن با  نهی او حاضر شد، البته س  یجلو   دیبا

را با شدم. پشتم    کشیارضا شود. نزد  تواندی نم  گری د  رمرد یپ  ن یآشکار شوند، ا   یالحظه   یاز بدنت برا

سفت؟    ایمدفوعم شل است    ایآ   نکهی. ا دی. از من هزاران سؤال پرسدیکرد و سنم را پرس  یدقت بررس

  ختهیسؤاالت او را برانگ  نیا  دیرسی. به نظر مگری ها سؤال دو صد  ؟یخودت را نگه دار  یتوانی نم  ایآ

  متر ی سانت  ۱۰به    یصحبت کردن آلتش را به من نشان داد. آلتش به سخت  نی چرا که کم کم ح  کندیم

کار    نی. از ادنی. من آلتش را گرفتم و شروع کردم به مالدیداشت  ازین  نکیبه ع  دنشید  یو برا  دیرسیم

بخورم    بیاست؟ چون دوست ندارم فر   یشما واقع   یدعا است؟ ا  یواقع   ایخوشحال شد و به من گفت: »آ

. بنمی بب  دییایب انگشت وسطش را داخل    نه؟ «  ایات جمع شده  واقعاً گُه در روده   ایکه آ  نمیبب   دییای. 

ا  یازی. ندیمالی لت خود را مآبا دست راستش    نیح   نیمقعدم کرد و در هم انگشت کنجکاو    نی نبود 

. دییگوی وارد خلسه شد و گفت: »اوه! دروغ نم   دی رس  نیق یبه    تابرسد.    نیق یشود تا به    ق یعم  یلیخ

مفسد کامالً مست شده    نیا  االن تخمش را حس کردم! «  نیاست. هم  یتخم گذار  یانگار مرغ ما آماده 

تحمل کنم    توانستمی نم  نیاز ا   شتریو من ب  دادی. باسنم را فشار م دیباسنم را بوس   یالحظه   یبود و برا 

ب  نیهم  یبرا تقر  ییجا  همرا  آنجا  شماست س  یسایکل  یهایی مانند دستشو  باًیبرد که  روران من. در 

 ی هایی مانند دستشو  ییدستشو  نی. سطح اکردیم   هیخودم را در آن تخل  دیوجود داشت که من با  یظرف
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که من در آن    یبود. ظرف  دنیقابل د  یمشتر  یبرا  یباال بود که سوراخ مقعدم به خوب  یابه اندازه   نجایا

  ی ظرف برا  نیمفسد فاصله نداشت. ا   ریپ   نیبا صورت ا   شتریب  متری چند سانت  دن، یکرده بودم به ر   وعشر

 رمرد ینشستم، پ  ییدستشو  نیا  یکه رو  ی. زمانکردیاو را ارضا م  شهیکه هم یاو ساخته شده بود. ظرف

  وانه یکه د  دمر  ریشروع چند گوز دادم. پ  یمخصوص خود نشست و من برا  یجا  یمانند پادشاهان رو  زین

  ن ی من! بگذار من ا   یفرشته  نی من! بر  یکوچولو  نی : »برگفتیم  دیکشی ها را بو مگوز   یشده بود و تمام

. «من شروع کرده بودم به فشار آوردن.  نمیبب  یرا به خوب  دیآی م  رونیکه از سوراخ مقعد تو ب  یگُه را زمان

ها از  گُه   یتمام  ادیبا فشار ز  نیهم   یرا کمک کرد ب  دنیبه روند ر   نیانگشتش را داخل مقعدم کرد و ا 

  کرد،یم  هیگر  کرد، ی م  ی. شروع کرد به جلق زدن. در خلسه فرو رفته بود. خوشحال ختیر   رونیام بروده 

. سرم را  شودی م   کیکه دارد به ارضا شدن نزد  دادینشان م  هان ی ا  یو همه   دیکشیآه م  زد، ی م  ادیفر

بدون   یک ی نی است. ا  ختهیبودم ر   ده یکه در آن ر  ی داخل ظرف   شکه چند قطره از آب  دمیبرگرداندم و د 

گاه   چ یکه او ه  دانستمی . البته من ممیآی م  دنتیبه من گفت باز هم به د   یرفت. حت   یو فحاش  نیتوه 

 . ندیبی دختر را دوبار نم  کی

. همانطورکه کنمیبود، گفت: »احساسات او را درک م  نیباسن آل   دنیجمهور که در حال بوس  سیرئ-

. دیایب  رونیباسن دوبار گُه ب  کیاز    میکه بگذار  میاحمق باش  یلیخ  دیبا  میهست  تیوضع   نیدر ا  خودمان

 » 

 . «  دیاشده   یکه به شدت شهوت داستیپ  تانیجمهور از صدا  سی اسقف گفت: »جناب رئ-

  ی که حت   رومی ذره. فعال دارم با باسن دختر شما ور م  کی   ی جمهور پاسخ داد: »اوه! نه حت  سیرئ-

 . « دیآی نم رونی ب آن هم از  وزگ کی

که   یگُه  نیاسقف گفت: »پس من از شما خوش شانس تر هستم چرا که همسر شما هم اکنون بهتر -

 من به ارمغان آورده است. «  یرا برا  دیکن دایپ  دیتوانیم
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  نکه ی نه ا  میتا گوش ده  میهست  نجای. ما ادی. سروران من ساکت باشدیدوکلوس گفت: سکوت کن-

 یهایی و کفرگو  هااد یها و فرناله  یکه صدا  ردیداستان را از سر بگ  خواستی دوکلوس م  «.  میکن  یباز

. با  زدی او جلق م  یبرا  نی اش احاطه شده بود. آگوستکه ارضا شد. دوک توسط دسته   دندیدوک را شن

 . کردی م طنتیش زین  تونیزفوروس و گ ، یسوف

ارضا   یکه به اندازه   شناسمی را نم   یزیچ  منتحمل کنم.    توانمی خوب! نم  یکوروال گفت: »اوه، خدا -

ا  نی. آلکردی صحبت م  نیشدن، آدم را ارضا کند« در مورد آل از    رون یب  زیچ  چ یاز او ه  نی که تا قبل 

  ن یبر   یخواهی . . هر چقدر مکنمی . مقاومت مستیمهم ن  گری. به او گفت: »ددیریاکنون مدام م  آمد، ی نم

   شوم«ی نم اارض گری. من دنیهرزه. . همه جا بر

من است که دوباره شما را    یفه یام. وظکرده   وانهیکه شما را د   نمیبی دوکلوس گفت: »آه. سرورانم م-

   دهم«یشما، داستانم را ادامه م ی. پس بدون اجازه اورمیسر عقل ب

. «  دیبه پرواز در آ  خواهدی جمهور را ندارد. آب من م  سیاسقف گفت: »اوه! نه! نه! من مقاومت رئ-

.  میزد که فعال از گفتن آن معذور  ییهاشد و دست به کار  وانه یکه گفت همه مشاهده کردند که د را ن یا

به پرواز در آمدند. دورست در باسن ترز غوطه ور شده   شیهااسپرم  تیکه در نها  مییحد بگو   نیاما در ا

 آرام شده است داستان خود را ادامه داد.  زیهمه چ دی بود. مادام دوکلوس که د

و    گرفتی در دست م  ی او کتاب.  نمی در بشقاب بر  شیبرا   ستیبای که م  دمیرا د   یماه بعد مرد  کی

که اصالً متوجه   آمدی. به نظر مرمیدماغش بگ  ریبشقاب را ز  ستیبایبه خواندن. من هم م  کردی شروع م

که در مقابل    مآنقدر گستاخ باش  توانم ی چگونه م  گفتی به من م  تی. اما ناگهان با عصبانستیحضور من ن

ا  یانجام دهم. من هم برا  یکار  نیاو چن التماس مبخشش به  از اکردمیو  باز هم به سخنان    نی. بعد 

به من    نی . بعد از اشدیدماغش است ارضا م   ریکه بشقاب گُه ز  یو در حال  دهدی خود ادامه م  یمعنیب

  ی مرد کی  دم یکه د ی. نفر بعدیرا بده  یگستاخ ن یگفت که به دنبالت خواهم گشت تا باالخره جواب ا 
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. دمیسال داشت د  8۰که حداقل    یاو را با زن  کباریومن    عالقه داشت  سن  سال  7۰  یبود که به زنان با باال

  .دیمالی بود م  ده یچروک اه یآلت س کی و آلتش را که  دیریمرد م نیشکم ا  یرو رزنیپ

حفره بود.    کی  یاتاق دارا  نیهم وجود داشت. ا   یگر ید  بی نسبتاً عج   یجا  کی  هیخانه مادام فورن  در

درون   های از مشتر  یکیقرار داشت.    ییسنگ دستشو   ریحفره ز  گریطرف حفره اتاق بود و طرف د  کی

آلتش    قبدنش در اتاق بود. من در اتا  یه یبود و بق  ییسنگ دستشو   ری. سرش ز گرفتی حفره قرار م   نیا

ندارد وارد   تیموقع  نیاز ا یاطالع چ یکه ه یگریفرد د کیحال  نی. در همدمیمکی نحو م نیرا به بهتر

  ی صورت مشتر   ی رو  ماًیمستق   ییدستشو   نی که ا  یی. از آنجادنیبه ر  کندی و شروع م  شودی م  ییدستشو 

برا  داشت  قرار  رو  یتمام  نی هم  یما  م  یمدفوع،  او  فردختیر یصورت  البته  بر  قرارکه    ی.    ند ی بود 

و زشت باشد. من   ریبود که پ  نیا   رگی. شرط دبودیم  یاو طرد شده   فیانسان کامالً کث  کی   ستیبایم

ارضا شد. نگاهش بعد از تمام شدن   نی ح  نی. در همدمیصورتش را شن  یها روشدن گُه   ختهیر  یصدا

 ند ی که قرار بود بر  یفرد دمموفق ش  اتیعمل نیاست. البته بعد از ا  یکه راض دادی نشان م  اتیعمل   ن یا

العاده فوق   یکند. البته چهره   هیساله بود که دوست داشت مدام خودش را تخل  4۰جوان    کی. او  نمیرا بب

  .داشت  یزشت و وحشتناک 

گفت: »خدا لعنت    شدیم  یفاعل، ترز و مادام دگرانژ وارد اتاق کنار   نیتر که با مسن  یدر حال  دورست

پس    خواستیشد، اگرچه نم  ده یاو شن  یهاادیفر  ی بعد صدا  قهیچند دق  انجام بشه. «  دیبا  یجور یکند! ا

. دوستان ما به بود  شهی. مثل همدیبگذارد. زمان شام فرا رس  انیافراد انجمن در م  ریاز بازگشت با سا

  ی مشخص شده هرکار  یهادر اتاق   ییکه هر کدام به تنها  دندیبا هم لذت ببرند، مناسب تر د  نکهیا  یجا

و    دونیکوپ  ر، یهبه، زالم  ر، یزلم  ، یدخترش جول  ن، یدام مارتانجام دهد. دوک با هرکول، ما  خواهدیکه م

 ، یفان  ن، ی کول، آگوست  سیجمهور کنستانس، فانچون، مادام دگرانژ، بر  سیبه خلوتگاه رفت. رئ  یمار

سالدون،    ، یترز، سوف  ل، یباند س  ن، یو زفوروس را همراه خود برد. اسقف با مادام دوکلوس، آل  سینارس

ها را برده بودند و به که غذا  یدر سالن ناهارخور  ز یرفتند. دورست ن  یو کلمبه به اتاق مجلس  سیآدون
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و    نتوسیاکیروزت، ه  شت، یم  ل، ی شامپو  سون، یلوئ  نوس، ینتآ  د، یآن فرش پهن کرده بودند با آدال  یجا

انجام دادند قابل   یفیزشت و کث  یهاخود چه کار  یهادر اتاق  هان یا  نکهیپرداخت. ا  یاشیبه ع  تونیگ

کدام   چ یبودند با هم توافق کردند که ه  ی العاده شهوتفوق   یکه آن شب همگ   یی. اما از آنجاستیتصور ن

مشروب خورده بودند   ی اد یشدن به سحر، اگرچه در طول شب مقدار ز  کی زدبه رختخواب نروند. با ن

شده بودند، تخم   داریه از خواب بها کتا غذا بخورند. آشپز   نندیبنش  گریبار د  کیگرفتند    می اما تصم

ا در  کردند.  آماده  سوپ  و  گوشت  کنستانس    نیمرغ،  ه  نیغمگ  العاده فوقلحظات  و    ز یچ  چ یبود 

جمهور )که مدام از کنستانس    سیکه رئ   رسدیبه نظر م  یگروه   یاش یاو را آرام کند. در ع  توانستی نم

به شکم کنستانس وارد کرده است. به نظر    یاضربه  یکرده است و حت  ی( بد رفتارشودی متنفرتر م

که توافق کرده بودند بچه کامل به  ییاست بچه را سقط کند. از آنجا خواستهی جمهور م  سیرئ رسدیم

کرد. هر دو به کنستانس   تی پدرش دورست و همسرش دوک شکا  شیکنستانس پ  نی هم  یبرا  د، یایب  ایدن

کار   کی به او گفتند احتماالً خودت    نین. همچنخود را مطرح ک  تیشکا  طانیجواب دادند که نزد ش

مانند ما   ستهیو شا   لتیبا فض  یها. وگرنه انسانیاشده   یرفتار  نیکه مستحق چن  یاانجام داده   ییخطا

خود    تی بود که توانست از شکا  یزیچ  یهمه   نی. ازنندی نم  یرفتار  نیدست به چن  لیدلی ب  چوقتیه

 همه به خواب رفتند.  نی بدست آورد. بعد از ا
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 ازدهم یروز 

 ماً یکامالً از مراسم معمول صرف نظر کردند و مستق  امروز  یاز خواب برخاستند. برا  رید  یلیخ  همه

  شد ی سرو م  یو فان  نیآگوست   نتوس، یاکیه   تون، یناهار رفتند. قهوه توسط گ   زیاز تخت خود به سمت م

آلت خود    هم بگوزد و دوک    نی که آگوست  کردی هم رخ نداد. فقط دورست تالش م  یکه البته اتفاق خاص 

  ن ی آگوست  نیهم   یها آمده بود براروند کار دست بچه   باًی که تقر  ییفرو کرده بود. از آنجا  یرا در دهان فان

نعوذ    یبرا  نیو هم  دیبار در دهان دورست گوز  نیچند   نیکار را داشت. آگوست  نیا   یخوشبختانه آمادگ

سرگرم کرده بودند. پس از   هاربچهخود را به نوازش باسن پس  زیجمهور و اسقف ن  سیبود. رئ  یاو کاف

  :رفتند. دوکلوس گفت انیهمه به اتاق راو  ، نیا

ه بود، به من کرد  باتریماه کار در فاحشه خانه او را ز  6و    شدیکه داشت با ما آشنا م  یروز اوژن   کی

او در حالایگفت: »ب م  ی. نگاه کن«  باال  را  بب  ن، یگفت: »بب  برد، یکه دامنش  چطور خانم    نیدوکلوس، 

  ک ی   دمیرا گفت، د  ن ی. « و همانطور که امنگه دار  نگونهیتمام روز باسنم را ا   خواهدی از من م   هیفورن

سوراخ مقعدش جمع شده است و کالً سوراخ او را پوشانده بود. به او   یاز گُه رو  یدو سانت  میضخ   یهیال

که قرار است    یرمردیپ  ی« گفت: »برا  ؟یها چه کنگُه  نیکه با ا  خواهدیم  خواهد؟ی گفتم: »از تو چه م

  ن ی از ا  دانمی م  دیاو گفتم: »پس خوش به حالش. بع  بهمن پر از گُه باشم«    خواهدی . او مدیایامروز عصر ب 

  ی مشتر   نکهیبه محض ا  نیهم  یبرا  دهدی چه رخ م  نمی کنجکاو شدم بب  د«یا یب  رشی گ  یزیچ  ترمیضخ 

بود،   1های سترسیس  یها. او از دستهراهب بود، اما از آن کله گنده   کی به سمت سوراخ رفتم. او    دیرس

و در مورد  و سپس از ا  د یشصت سال سن داشت. او دختر را بوس  هب  کیو نزد  رومندیچاق، قد بلند، ن

  ز یگفت باسنم تم   یدامن او را باال زد چرا که اوژن  ، مطمئن شود  نکهیا  یباسنش سؤال کرد. برا  یز یتم

 
راهبان  یکی کاتول یهااز فرقه   یکی  شوندیم دهی هم نام دی راهبان سف ای ( Gimey) یمی ( که گCistercenses: نی )به الت  های سترسی س . 1

اصالحگر    ک ی   ی در فرانسه و از سو  1098فرقه در    نی . اکنندیو کار م   ل ی هستند که وقت خود را عمدتاً وقف عبادت، خواندن انج

( در شرق فرانسه که محل  Cîteaux  توی س  ی)در فرانسو  کومی ستری س  یفرقه از نام روستا  نی شد. نام ا  سی تأس  نسی کتی به نام بند   یمذهب 

  ک ی و نزد  رمارکی اشتا  التی ا  شی ( نام دارد و در اترStift Reinفرقه قلم پاک )  نی صومعه ا  نی تریمی است. قد شده   صومعه بود گرفته   کی 

 )مترجم فارسی( ( واقع است. Grazشهر گراتس ) 
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برعکس جواب بده( راهب که باسن    یعنیبده.    نگونهیگفته شده بود که حتماً جوابش را ا   یاست. )به اوژن 

گُه به   ههم  نیا   یوقت  یبه من دروغ بگ  یکنیکوچولو! چطور جرات م  یهرزه   یا   ؟یگفت: »چ  دیاو را د

من درست    یبرا   یچه دردسر  نی . ببیکه خودتو پاک نکرد  شه یم  یااحتماالً دو هفته   ده؟یکونت چسب 

دختر   گفت، ی را م  نی که ا  ی. « در حال دمی م   بشوی. حاال خودم ترت نمیبب  ز یکون تو رو تم  د ی. من بایکرد

 دیرسیباسن او زانو زد و باسنش را با دو دست کنار زد. اول کار به نظر م  ریبه سمت تخت هل داد و ز  ار

 یتمام، همه  ها کرد و با آرامشِگُه   کیزبانش را نزد  یبعد به آرام  یمتعجب شده است ول   تی وضع  نی از ا

شروع کرد به جلق    . ملتهب شده بود و آلتش سفت شد. آلتش را گرفت ودی خشک شده را مک  یهاگُه

او هم    د، یرس انیبه پا  نکرد   زیکه کار تم  یبود. زمان  ی کردن باسن اوژن  زیتم  ی رو   ش تمرکز یزدن. تمام

  ن ی برتینبوده است. اما ل  ف یکث  چوقتیه  ییرا پاک کرد که گو  یخوب باسن اوژن  یارضا شده بود. به قدر

  ک یمقدمه نبود. او بلند شد و    کیجز    یز یاو چ  یبرا  ینفسان  ییدایش  نیجا بسنده نکرد و ا  نیما به هم

بود را به او نشان    فیباسن چاق و زشت و کث  کیباسن خود را که    نی. بعد از اد یدخترک را بوس   گریبار د

ا  1داد و گفت: »نوازشش کن. انگشتش او را به نعوذ رساند.    نیکن. «  باسن   گریبار د  کیکار دوباره 

من است    یتخصص  یدر حوزه نه  انجام داد    نیکه بعد از ا  یباران کرد. کارهمکارم را گرفت و او را بوسه  

رفتار  نیمادام مارت دی. اجازه دهمیاز آن بگذر دیاجازه ده نی مجلس مناسب است. بنابرا نیا یو نه برا

از هرگونه   یریجلوگ یشما شرح دهد و برا یبرا شناستشیهم م یرذل پست فطرت را که به خوب نیا

به آن را ندارم، به داستان   ییپاسخگو  یخودتان اجازه   نیکه طبق قوان  ، از طرف شما سروران  یسؤال

  .پردازمی م یگرید

 
  :است نی کلمه چن  نی در مورد ا یسی مترجم انگل حی آمده است که من انگشت کردن ترجمه کردم. توض socratize یکلمه  نجای ا . 1

دو    ای   ک ی است که به عمل قرار دادن    ینام  نی که ا  دانندیآزادگان م  ی: »همه کندیم  فی تعر  دی جد  یرا در ژوست   socratiserفعل   ساد

و    ری مردان پ   ی از همه برا  شتری است، ب   یشهوان   یهاعمل  نی تری از ضرور   یکی عمل که    نی . اشودیداده م  ماری انگشت در سوراخ ب 

 . « کندی م جادی در لحظه انزال ا یباورنکردن  یو لذت  کندی م ک ی به سرعت نعوظ را تحر ر کا نی فرسوده مناسب است. ا
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ما را    نی شما قوان  یهاصحبت خواهم کرد تا پاسخ   یکلمه. من با کلمات رمز  کی گفت: »فقط    دوک-

 ...؟ « یبار بود که اوژن  نیاول  ایداشت و آ یراهب آلت بزرگ اینقض نکند. آ

 شما داشت. «    یبه بزرگ باًی تقر یبار بود و راهب آلت  نی اول نیدوکلوس گفت: »بله سرورم. ا-

 ! «  نمی. چقدر دوست داشتم آن را ببیدوست داشتن  یچه صحنه"! یدورست گفت: »اوه لعنت -

که چند روز بعد به دست    یتی شخص  یرا برا  یکنجکاو   نیشما هم هم  دی دوکلوس ادامه داد: »شا-

مرد  نی شده بود به دست من داده شد. ا  یآورسطل بزرگ از گُه که جمع کی . دیدادیمن افتاد نشان م

  ی ها به تماممن هم مانند مجسمه ساز  نیاو را با گُه بپوشانم. بنابرا  دنب  یاز من خواست که تمام  بیعج 

.  دمیخوش بو و معطر را مال یماده  نی صورتش هم ابه   ینماند. حت یتکه هم خال کی. دمیبدن او گُه مال

 کرد، ی تماشا م  نهیی و او خودش را در آ  زدمی جلق م  شیکه در تمام مدت برا  دم، یکه به آلتش رس  یزمان

  .دیدستم پاش  یآب خود را رو هانناگ

خودم را نگه   دیدو روز با  ی. به من گفته شده بود که برامی دیداستان رس   نیمن. باالخره به ا  سروران

  د ی دختر جد  کیبا    ات، ی عمل  ن یا   یاز فرماندهان مالت بود که هر روز صبح برا  ی کیمن    یدارم. مشتر

: »عجب باسن تباسنم به من گف  دنیشروع کرد به بوس  دمیاو رس   یکه به خانه  ی. زمانکردیمالقات م

به   ای. آندیباسن خوب هم مجبور است که بر  کی.  ستین  زیباسن خوب همه چ  کی ! اما داشتن  یخوب

ا   رمیمی « پاسخ دادم: »دارم م  ؟ی دار  ازین  ییدستشو    ن یارباب. « گفت: »اوه! خدا! لذت بخش است. 

  ی که تو  یخوب هست  نقدریتو ا  ای. اما آانینگه داشتن مشتر  یراض  مییگویاست که ما به آن م   یزیچ

دارم که  اجیاحت   دنیارباب. آنقدر به ر دی« پاسخ دادم: »مطمئن باش   ؟ین یکه به تو خواهم داد بر یسطل

...« فرمانده گفت: »اوه. در دهان من؟ لذت بخش است.  نمیبر   توانمی در دهان شما هم م  یحت   یی هرجا

خودم را نگه دارم    توانستمی نم  گریدبه تو بدهم. « من که    توانمی است که م یتنها سطل نیخب خب. ا 

تحمل کنم! « در    نی از ا  ش یب  توانم ی االن به من بده. نم   ن یآن را به من بده، ارباب، همگفتم: »خب پس  

او نشستم. باسنم را به سمت دهانش گرفتم و    یخود را درست کرد و من رو یلحظه فرمانده جا نیهم
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را  آمدیم رونیکه از مقعد من ب ییهاو تک تک لقمه  ودشروع کردم به جلق زدن. دهانش را باز کرده ب

نبود تا بتواند    یقو  ی. به خلسه رفته بود. مچ دست من به قدرخوردی تمام مدفوع مرا م  اقی. با اشتدیبلع

ب   یتمام ا  تی در نها  ی بکشد ول  رونیآب او را  از  در گُه غوطه ور شده بود، ارضا شد. از من    نکهیپس 

 ه یروز بعد هم از مادام فورن یخوب بودم که برا یبود. حداقل به قدر یراض کارمخوشش آمده بود و از 

  .درخواست دختر کرد

او    یول  دمیر یفرق داشت. من در دهان او م  یگونه بود. فقط روشش کم  نی هم   شیکم و ب  یبعد  نفر

  نگونه یتا ا   دیجویها را م. گُهکردیم  یها در دهانش باز. با آنداشتیانش نگه مها را در دهگُه  یتمام

شوند و بعد   یقاط انشاق ده زها با به تا گُ  داشتی. آنقدر در دهان خود نگه مرندیبه خود بگ عیحالت ما

  .کردی تف م  رونیها را به بآن  ن، یو بعد از ا  کردیمدفوع مرا در دهانش غرغره م شد، ی م  عیما نکهی از ا

  ر ی که ز یدرون سطل   خواستی ممکن باشد. او م  یزیچ  نیبود. البته اگر چن ترب یعج   یکم یبعد نفر

ها نباشد. او قطره ادرار هم در آن   کی   یکند که حت  دایقرار داشت، چهار تکه گُه پ  هایی سنگ دستشو 

  ن ی هم ی برا د محافظه کار بو اری. بسبردی هم با خود نم  یدختر چ یو ه شدیم  ییوارد دستشو   ییبه تنها

او چه کار کرده است،   م یاست که بگو   رممکنیمن غ  ی. برابستیم  د، یاو را د  شدیکه م  ییهاتمام راه 

  یی بعد از رفتنش به دستشو یاست که وقت نیا دانمیکه م یزیاست. تنها چ ده یکس او را ند چ یه رایز

  ی او با چهار تکه گُه چه کار  کهبداند    طانیفقط ش  دیبود. شا  زیتمو به شدت    یسطل کامالً خال  م، یرفت

  ی ک یکرده باشد.    یگرید هم کار د یها را داخل مستراح انداخته باشد. شا. ممکن است آندادیانجام م

 نیانجام نداده ا  د، یرا که ممکن است شما تصور کرده باش  یگریاو، آن کار د  کنمی که فکر م  یلیاز دال

  ن ی بود و ا  هیچهار تکه گُه با مادام فورن  نی . انتخاب اکندی واگذار م  هیکار را به مادام فورن  نی است که او ا

. مین یتا واکنشش را بب  می زد  یروز به او حرف  کیکجا آمده.  ز  ا  ایو    ستیاز ک  هان یکه ا  دیپرسی مرد ابداً نم

  ی مناسب  تیافراد وضع  نی از افراد مختلف هستند. ا   میاکه آن روز به تو داده   ییهاکه گُه  می ه او گفتب

از    یز یچ  م یخواستی . هر وقت مدیخند  یتی عصبان  چ ین هواند. او بدبه آبله مبتال بوده   یو همگ  دندارن
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بازب  ریز او  البته زمان دیخندیم  م یبکش   رونین  ب  ییها.   گفتی به ما م  میکردیاز حد سؤال م  شیکه 

  .میکشف کن  میراز را نتوانست نیبود که ما ا نگونهی. ادیساکت باش

فردا  یها را براداستان  یه یامروز داشتم. بق یاست که برا یزیتمام چ نیدر ادامه گفت: »ا  دوکلوس

سه روز    ایدو    یرا دارم که برا  نی . من افتخار امیبشو   ید یچرا که قرار است وارد فاز جد  دارمینگه م

مرد با چهار تکه گُه    آن نکه یها، اربابان سر ا شما صحبت کنم سرورانم. پس از اتمام داستان   یبرا   گرید

م ع  کرده ی چه  همان  با  معمول  طبق  را  کردند. شام  بحث  هم  با  افراط   های اش یاست    ی شگیهم  یهاو 

آنجا از  و  اتفاق خاص  یی خوردند  بعد  روز  تا عصر  روا  یکه  از  را  فردا  داستان  ما هم  نداد،   ی هات ی رخ 

  .میکنی دوکلوس شروع م 
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 روز دوازدهم 

روا گفت:  دوکلوس  م  یدیجد  اتی مادام  مجبور  مرا  کنم  بازگو  است  قرار  د  کندیکه  بار    گر یکه 

. من تازه  کندی تر مشما آسان  یها را براتصور لذت   نگونهیکنم. چرا که ا  انیخود را ب  یظاهر  اتیخصوص

داشتم   یشمان. چدیرسیم  میهاتا زانو  یع یطب یهامن با فر یبایز یهاساله شده بودم. مو کی و  ستیب

و بلند   کیتو پر، بار  کلمیاند. هبوده   بایچشمان من ز  شهی. همدیاالن آن را مشاهده کن  دیتوانیکه م

. گرد و تو رسندی م  ییبایحد از ز  نیبه ا  یبود. زنان کم  سیکل پار  یهاباسن   نیاز بهتر  زیبود. باسنم ن

غرق   نکهیشوند. با وجود ا  هوشیمن ب  رها پشت سبود تا مرد  یکاف  یپر و کامالً خوش فرم. تکان کوچک

و طراوت خودم را حفظ   ی انهمچنان جو  یخواهان شده بودم ول   یآزاد   یمعمول   یهاو فساد   یدر هرزگ

در    یریتأث  ، یرو  اده یهمه افراط و ز  نیرا اهدا کرده بود که ا  یژگ یو  نیبه من ا  عتیطب  ییکرده بودم. گو

  م ی بگو  توانمیمرد بود که م  کیو در واقع فقط    دادمی نم  یتی من نداشته باشد. من به مردان چندان اهم

شما شرح دهم. از شما پنهان   یبد وجود خودم را هم برا  یهااز او خوشم آمد. البته بهتر است جنبه 

  ل یخانم شامپو  یمن نسبت به زنان به پا  یسروران من. من به زنان عالقه داشتم. البته عالقه  کنمی نم

در   شهی. اما من همدانکرده ی زنان خودشان را فدا م  یکه خواهند گفت، برا  ورهمانط   شانی. ارسدی نم

هم داشتم و آن   یگرید  رادیمن ا  راد، یا  نی از ا  ری. به غ امداده ی م  ح یلذت بردن، زنان را به مردان ترج

ام. کامالً متقاعد شده بودم که  برده   شیجنون را تا کجا پ  نی است که ا  یبود. باور نکردن  یبه دزد  لیم

فقط زور و خشونت )قانون اول    نی شوند و ا  م یتقس  یبه طور مساو  دیجهان با  یهاو کاال   هایی دارا   یتمام

تمام  یبرابر  نی( است که مخالف اعتیطب ا   یاست. من  به  را  تعادل  جهان   نیتالش خود را کردم که 

که    یکوکار یانسان ن   بااحتماالً من هنوز    داشتی شده در من وجود نم  ن یجنون نفر  ن یبازگردانم. اگر ا 

  .بودمیهم کرد، ماکنون از او صحبت خوا 

 «   ؟یکرد  یدزد یلیخ تی تو زندگ ای : »آدیاز او پرس دورست-
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  کردم،ی بودم خرج نم  ده یرا که دزد   ییهاز یسرورم. اگر چ  ، یآوردوکلوس پاسخ داد: »به طرز شگفت -

 ثروتمند بودم. «  اریامروز بس

با تجاوز و زور و خشونت هم همراه بوده است؟ مثالً با    تی هایهرگز دزد  ایدورست ادامه داد: »آ -

 دار کردن اعتماد و ورود با خشونت؟ «    حهیو جر  شهیش  شکستن

نمانجام داده   دیدوکلوس گفت: »هرچه تصور کن- البته گمان   ن ی ا  یهرگز بخواهم رو   کردمی ام. « 

 اد یبه    نده یکه ممکن است شما را سرگرم کند، در آ  ییاز آن جا   یبگذارم ول   یادیموضوعات وقت ز

به خاطر آن سرزنش    شهی ضعف که هم   نیصحبت کنم. به ا   یکم  مه  هان ی ا  ی خواهم داشت که درباره 

  ست ین  عتیطب   نیا  ایمن است؟ آ  ریتقص  نیا  ای. قساوت قلب. اما آدیهم اضافه کن  یگریام ضعف دشده 

  عت یرا که طب یقلب نیا توانمیم ایا به ما اعطا کرده است؟ آمنحصر به فرد ما ر اتیخصوص ای لیکه رذا

خودم    یهای بدبخت  یدارم در تمام عمرم برا  ادیکه به    یینرم کنم؟ تا جا  امانند سنگ ساخته است ر

که او را از   یزمان  یخواهرم را دوست داشتم ول  نکهی. با اگرانید  یهایام، چه رسد به بدبختنکرده   هیگر

او را شن  یزمان  دینداشتم. شما خودتان شاهد هست  یحس  چ یدست دادم ه چقدر    دمیکه خبر مرگ 

قطره اشک    کی من از خدا تشکر خواهم کرد و    رند، یهم بم  ی مردم جهان روی  . اگر همه  دمبو  تفاوتیب

 .  ختیهم نخواهم ر 

که به درون خود    یابلهان است. زمان  لتیفض  ، یاست. شفقت و دلسوز   نیدوک گفت: »درستش هم -

قساوت    با ببرد. اما    نیها را از بلذت   یتمام  تواندیم  ییکه شفقت به تنها  می شوی متوجه م  م، ینگریم

ب  تی مرتکب جنا  توانیقلب م به د  یحسیشد.  غ  گرانینسبت   ی گرید  یبه چه جا  ت، ی از جنا  ریبه 

 «   شود؟ی م یمنته

  ی لیمن را از گفتن خ  د، یاما مقرر کرده   یهاداستان  یکه برا  ین یدوکلوس گفت: »سرور من، قوان-

شرح خواهند داد. اما من فقط  ام، اخته را که من از قلم اند ییهاز ی . البته همکارانم چکندیمنع م هاز یچ

من ابداً   د، یطمئن باش خود را شروع کنند، م یهاکه همکارانم داستان یگفتن دارم. زمان یکلمه برا کی
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است که من به آن عزت   ی زیچ  ن یام. دوک گفت: »ا ها بهتر نبودم و به همان اندازه شرارت کرده از آن 

را    هات یمحدود   نیچرا که خودمان ا  میکنیبسنده م  دییگویم. ما به آنچه  د ی. ادامه دهمیگوینفس م

کوچک   یهاجرم انیخود از ب یهاداد در صحبت  م ی که اجازه نخواه دیداشته باش ادی. اما به میاگذاشته 

  ی با صدا  ن یاز شما پنهان نخواهم کرد. « پس از ا   ز یچ   چ ی. « دوکلوس گفت: »اربابان. من هدیگذر کن

  :داد  مهبلند به سخنانش ادا

ا   رغم یعل تقاضا  ، یت یشخص  یهامشکالت و خالء   نیتمام    کباریها من بودم.  مرد  شتر یب  یهمچنان 

مادام    یدائم  یآمد. او مشتر  هیخانم فورن   شیامتحان پ  یبرا (d'Aucourt) آکورت  یبه نام د  یژنرال 

که در   یختران و معموالً از د  فرستادندی او دختر م  یاز خانه برا  رونیاوقات از ب  شتریب  یبود ول  هیفورن

تر به من هشدار داده بود که خودم را نگه دارم.  ز قبل از دو رو  هی. خانم فورنکردی خانه بودند استقبال نم

که چرا زودتر از    کردیرا سرزنش م   هیمادام فورن  زیآمر ی کامالً تحق  یو با نگاه  دیآکورت از راه رس  ید

باال   یتشکر کردم و با هم وارد اتاق طبقه   فیتعر  نینکرده است. من از او بابت ا  یمرا به او معرف  هان یا

  – شوخ طبع و    ن، یدلنش  یاساله، درشت اندام، چاق، اما با چهره   5۰حدوداً    یآکورت مرد  ی. دمیشد

  ی بود که از همان لحظه   یت ی و نجابت شخص  ینی رشی  – از همه در مورد او دوست داشتم    شتریکه ب  یزچی

 زدی کرده بود و با دستش دامنم را باال م  کی را به من نزد  که خودش  ی اول مرا مسحور خود کرد. در حال

باسن    شهیمثل تو هم   یهستم. دختران   یاحرفه   کی . من  دیباسن جهان را دار  نیبه من گفت: »شما بهتر 

و گرد است!    نیر یباسنم را لمس کرد ادامه داد: »خب خب! نگفتم؟ چه ش  نکهی دارند. « به محض ا   یجذاب

کدام   ندیبب   خواستیباسنم را لمس کرد. م  گریطرف د  ز، ین  گرشیبرگرداند و با دست د  ا« بالفاصله مر

است    ییهاباسن   نیاز بهتر  ی کیواقعاً    نیافتاد و گفت: »خداوندا! ا   هیتر است. ناگهان به گرطرف مناسب 

را    یتوت فرنگ  نی ...بازش کن...بذار ایک ی  نی اما ا  امده ید   یادیز   یها...من باسن امده ید  امی زندگکه در  

بمکم...بگذار  دی...بگذارنمیبب را  ببلعم...  آن  دیآن  بب  نیاست...ا  العاده فوق را  بگو  واقعاً...اوه!    نم یباسن 

تو هشدار داده   یکوچولو  را    یدانی گفت: »مجواب دادم: »بله سرورم«    اند؟ «من. به  که من دختران 

تو چطور است؟ «جواب    یسالمت  تی ع« جواب دادم: »بله سرورم« گفت: »وض  کنم؟ی م  دنیمجبور به ر
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کامل    یمطمئن باشم. اگر شما در سالمت  خواهمیندارم« به من گفت: »م  یسرورم مشکل  دیدادم: »نترس

انجام   دیرا که دوست دار   یهر کار  دیتوانیم  من خطرناک است. « به او گفتم: »سرورم، شما  یبرا  دینباش

  ی گفت و گو در حال   ن ی. « پس از استین  ی. مشکلدی. به کارتان برس دهمی. من به شما ضمانت مدیده

  س یربع آب دهانم را ل کی حدود    یو برا دیکه هنوز باسنم را در دست داشت، مرا به سمت خودش کش

دهانم را از نو شروع    دنی سیدو فحش بدهد و سپس ل  یکیکار را متوقف کرد تا    نیا   یالحظه   ی. برازدیم

تا   نی دهنم تف کن. بگذار آب دهانت جمع شود. « بعد از ا ی. تو ن: »تف ک گفتی هم م یکرد. هر از گاه

  . پس چرخاندی م  میهاها و لثه و زبانش را دور دندان  کرد یزبانش را در دهانم فرو م  توانستیکه م  ییجا

.  اورمیب  رونیبه من دستور داد تا آلتش را ب  نی کار« بعد از ا  یرو  می! سفت شد. برا یبه من گفت: »ب  نی از ا

بود. سفت شده بود. به من    متری سانت  ۱3سه انگشت داشت و طولش هم حدود    یبه اندازه   یقطر   شآلت

برهنه باشد. « به محض   دیما با  ی. باسن هردوآورمی . من هم شلوارم را در ماوریگفت: »دامنت را در ب 

  ب ی ترت  نیبه ا  ش«تخت دراز بک ی...روریرا هم باال بگ راهنتیمن اطاعت کردم، ادامه داد: »پ دید نکهیا

او را مست کرده است. ناگهان    نما  نیا  دیرسی نشست و به نوازش باسنم ادامه داد. به نظر م  یصندل   یرو

است. من اصالً به او دست نزدم.    یگذاروقت تخم   دیرسیحس کردم. به نظر م  میهازبانش را داخل روده 

....  کنمی ها آماده است. حسش م. گُهمیبرسبه کارمان  ای. بزمیعز  ا یب»آلتش را گرفت و گفت:  ن یبعد از ا 

کار    . . یزینر   رونی را ب  یبعد  یام، تکه تکه را نخورده   کیکه من    ی و تا زمان  ین یباشد تکه تکه بر   ادتی

  رون یرا ب  یبعد  یتکه   یعن ی زدم    یل یباسنت س  ی. هروقت رودیعجله نکن  یزمان بر است ول   یمن کم

تکه  کیفشار   ی. مثل پشکل. « کار خود را شروع کردم. با کمدباشد که حتماً تکه تکه باش ادتی. زیبر

. بعد از کردی انداختم. مرد ما بالفاصله آن تکه را گرفت. آن را بو م  رون یتخم مرغ ب  کی  یگُه به اندازه 

ل  ن یا بعد آن را در    ی. کمزدیم   سیتکه گُه. سپس آن را مثل آب نبات ل  نی زدن ا  س یشروع کرد به 

تکه گُه را در دهان خود    نیشد، هزار بار ا   ده ی. خوب که جودنیکرد به جو  روعدهانش گذاشت و ش

ا   دمید  قهیسه دق  ای  چرخاند. بعد از دو  از ا  نیکه    رونیرا ب  یبعد  یتکه   ن ی تکه گه را قورت داد. بعد 

از آنجا برا  کنمی ام پر بود گمان مکه روده   ییانداختم و  بار    ن ی تخم گذاشتم. همه را به هم  شیتا ده 
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. زنمیزور م  هوده یبه او گفتم: »تمام شد، سرورم. االن ب  انی. در پادیو سپس مبلع  کردی صورت تست م

  با یباسن ز   نی که ا  یوقت  دیمن! تمام شد؟ پس االن وقتشه که ارضا بشم. من با   ی « او گفت: »بله کوچولو

  ی خوشمزگ   ن یبه ا   یی غذا لمن تا به حا  یدهی به من م  ی. چه لذت ایارضا شوم.... اوه خدا  کنمی را پاک م

باسنت را دوباره به من بده تا بتوانم آن   نیمن. ا  ی. فرشتهخورمیجهان قسم م  یتمامنخورده بودم! به  

  ی آبش را رو  ی فرو رفت و گرم  میهابا زبانش تا اعماق روده   نی بزنم.... آن را ببلعم...اوه! « پس از ا  سیرا ل

رفتن به خلسه   یبرا   دیرسی کرد که به نظر م   یبه فحاش  روع ارضا شدن ش  یحس کردم. در لحظه  م یهاپا

  .واجب است

  کرد،یکه با عالقه به من نگاه م  یکرد و در حال   کی کارش تمام شد، نشست، مرا به خودش نزد   یوقت

کنم    دایرا پ  یکس  شومیخوشحال م  ایو آ  ستم؟یدر فاحشه خانه خسته ن  یاز زندگ  ایکه آ  دیاز من پرس

که   فراوان  بحث  و  جر  از  پس  ببرد؟  مرا  کند  قبول  کش  ک یکه  طول  ب  دی ساعت  برا  ان یو  شما    یآن 

با    یلوئ  ۲۰  یکنم. قرار شد از روز بعد با ماه  یاو زندگ  شیگرفتم که پ   میکننده خواهد بود، تصمخسته

رتش بروم. در آنجا به عما  یمشکل  چ یبدون ه   توانستمی بود، م  وه یب   کیکه او   ییکنم. از آنجا  یاو زندگ

  یدر خانه  ر. او در هفته چهار باکردی خدمت م شی هادختر به من و سه نفر از دوستانش و معشوقه کی

خوب بخورم. البته    یهابود که غذا   نی من ا  یفه ی. تنها وظ کردی م  برگذار  یدوستانش مهمان  ایخودش  

خوب   دی. بادادی من آماده کرده است چرا که او به سبک خودش به من غذا م  یکه خودش برا  ییهاغذا 

خاطر بود که    نی به ا  هانی ا  ی. همهشدمیم  چکاب  د یبا   کباری ی. ماهخوردمیو خوب غذا م   دمیخواب یم

او، بعضا    ییغذا  یهانبود. چرا که با وعده   یادیتعداد ز  نی. البته ا دمیریدو مرتبه در دهانش م  یز رو  دیبا

به من داد، مرا   بای ز  یحلقه  کیقرار داد    نی قبول ا  ی . براکردمی م   دایپ  ازین  ییتا سه بار هم به دستشو

انجام دهم. به من گفت   هیالزم را با مادام فورن  یهای هماهنگ  یگفت که همه  مندر آغوش گرفت و به  

هنر   راینشد، ز مانیکردم. قلبم پش یخداحافظ ی. به زود میآی صبح روز بعد آماده باش که به دنبالت م

  ار یاز من استقبال کرد و مرا در آپارتمان بس  یزیانگآکورت به طرز شگفت   ی. ددانستی را نم   ی دلبستگ

از    یاری. بسخوردمیچهار وعده غذا م  یروز  دیمن باشد مستقر کرد. من با  یکه قرار بود خانه  یخوب
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من حذف شد. البته    ییاز سبد غذا   ات، یصدف، تخم مرغ و لبن   ، یم مثل ماهت که دوست داش   ییهاز یچ

  ی اعتراض   توانم ی نم   قتاًیکه حق   خوردمی م  یخوب   یهاز یو چ  شدی م  ده یرس  من  از آن طرف آنقدر خوب به

اصل از گاه  ینه یمن س  یغذا  نیتری بکنم.  بود. هر  نان و سبز  یمرغ  و  هم داخل    جاتیگوشت قرمز 

بود. من حت   یهاغذا وجود داشت.    ییغذا   یهاوعده  را غذا   نی مجبور بودن ا  یچرب مطلقا ممنوع  ها 

از سبد   هماز من خواسته شد که نان را    یبخورم. پس از مدت  زین  ییهنگام صبحانه و سرو چا  یحت

  م یرژ   ن ی. با ا خوردمیاغلب فقط سوپ م  گریرفت که د  شیپ  میرژ   نی ا  ییخود حذف کنم. تا جا  ییغذا

کامالً نرم و   ییها. مدفوع آمدی دو مدفوع به دست م ی کرده بود، روز ینیبشی آکورت پ  یهمانطور که د

ایعال   یبا طعم او  البته  رژ  گفتی. مگفتی م   نطوری .  به دست    نیا   ی معمول  یی غذا   میبا  جنس مدفوع 

  ی ق یدرست مانند قبل دقا   کردی که او کارش را م  یکار خبره بود. زمان  نی. به نظر خودش در ادیآی نم

  ات ی. فقط بعد از عملداشتمینگه م  فیکث  دی. من حق نداشتم دهانم را بشورم و بازدی م  سیدهانم را ل

آکورت من    ی. دشدی مواقع ارضا نم  یرا هم اضافه کنم او در همه   نیحق داشتم دهانم را بشورم. البته ا 

اما همچنان    داشت، یدر خانه نگه م  -  اشی دنیبه عنوان گوشت و نوش  -خود    یاصل  یرا به عنوان غذا

سرگرم کند. دو روز پس از آمدن من، همراهان   یگر ید  یتا خود را در جا  رفتی م  رونیهر روز صبح ب

برا او  به خانه  ی فاسد  است سل  یشام  واضح  و همانطور که  آمدند  ذائقه  قهیاو  داشتند.   یکسان ی  یو 

  .دندیحداقل در اساس هم نظر بودند. مهمانان رس

 (d'Erville) لی ارو  یسال سن داشت. او را د   6۰در دادگاه بود که حدود    یمی قد  یقاض  ک ی  یاول 

البته کم  یادیز   ییبای چهل ساله بود که ز  یاو زن  ی. معشوقهدندینامیم چاق بود. نامش دو    یداشت. 

دوم (du Cange) کانژ نظام  کی   یبود.  دسپرس  5۰تا    45بازنشسته    یمرد  او  به  که  بود   ساله 

(Desprès)   معشوقه گفتندیم زن  ی.  چهره   ۲6  یاو  با  مو  بایز  یاساله  اندامش   ی هاو  که  بود  بلوند 

سال سن    6۰بود که    ری راهب پ  کی   ینام داشت. سوم (Marianne) انیالعاده جذاب بود. او مارفوق 

کودر دو  معشوقهشدیم  ده ینام (Du Coudrais) سیداشت.  پسر.  واقع    ۱6  یاش  در  و  بود  ساله 

سرو شد. متوجه شدم که خانم    کردمیم  یکه من زندگ  ییهمکف جا  یبود. شام در طبقه   اشزاده راردر ب
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خود را نشان   یهات یص. در طول خودن شام، شخ کنندی م  یرویمن پ  ییغذا  میو پسر جوان از همان رژ 

 زیچ  هباشد. چشمانش، سخنانش، حرکاتش، هم  نیبرتیل   شتریب  لی ارو  یاز د  یممکن بود کس   ری. غندداد

  ی دسپرس خونسرد  دیرسیبود. به نظر م  یخواه   یاز آزاد  یحاک  زیداشت. همه چ  یاز هرزگ  تی حکا

بود   یملحد  نی رتریفاسد بود. اما راهب. او دل  لی ارو  ید  یبه اندازه   زیروح او ن  یداشته باشد ول  یشتریب

  ی به دنبال آن جار  زین  ییگو کفر  آورد، یکه به زبان م  یابا هر کلمه   باًی. تقرد یکن  دایپ   دیتوانستیکه م

 کردند ی م  یوراج  یخود بودند. همگ  یهاها مقلد معشوقهآن  د، یرسی ها منوبت به خانم  ی. وقتشدیم

بود، خنگ   بایبودند. در مورد مرد جوان، او به نظر من به همان اندازه که ز  یحال دوست داشتن  نیاما با ا

مادام دو کانژ    دیرسی. به نظر مشدیف مادام دو کانژ میلط  یهامتوجه نگاه   یو به سخت   دیرسی به نظر م

و   فیکنار گذاشته شد و گفت و گو کامالً کث  های ستی رودربا  یدسر همه   نیبه او عالقه دارد. در ح  یکم

  ا یکه آ  د یگفت و از او پرس  کی تبر  دشیجد   دیآکورت بابت خر  ی به د  لی ارو  یفاسدانه دنبال شد. د

. دیدارد که بفهم یبه شما بستگ نیبزرگ! ا  یآکورت به او گفت: خدا ید ر؟ی خ ایباسن من خوب است 

خود مانند پول    لیخود را با م  یهاشود. ما معشوقه   میه تقس هم  نیب  دیما با  یهایی که دارا  دیدانی شما م

م  گرید  کیبه   « دمیدهی قرض  م  لی ارو  ی.  »قبول  از من  کنمی گفت:  و  را گرفت  دستم  بالفاصله   »  !

به  برو   خواست که  با وقاحت به من گفت: »ب   دیکه ترد  ی. در حالمیاتاق   ا، یب  ا، یداشتم، مادام دو کانژ 

آکورت    ی. « دمیکنی ات مراقبت مما از معشوقه   یستیکه ن  ی. تا وقت مینینشینم  کاری ب  نجایمادمازل! ما ا

  .همراه شدم ریپ یداد و من با قاض ه ید ییبا چشمانش به من تأ

  اق یشور و اشت  تیبا نها  م، یکه کامالً ملتهب شده بود به اتاق وارد شد   لی ارو   یبا د  نکهیمحض ا  به

  د یرسیآروغ بزنم و به نظر م شیچهار آروغ مهمانم کرد. از من خواست که برا ایو سه  دیدهانم را بوس

 ها ن یبرتیل  یهاندارد هست. دامنم را باال زد و با همان استا  زیمن ن  گرید  یمشتاق باد در کردن از جا 

زده نشدم چرا که آکورت شگفت   یبه من گفت ابداً از انتخاب د  نی آن کرد. بعد از ا  یع به بررس شرو

. از من دعوت کرد که با چندتا گوز کار خود را شروع  دیرا دار   سیپار   یهاباسن   نی از بهتر  ی کیواقعاً  

من. مرا در آغوش گرفت و    دنیبه بوس   دمهمانش کردم، دوباره شروع کر  ییچندتا  نکهیکنم. بعد از ا
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. به من گفت:  کنمی« گفتم تازه دارم حس م  ؟یکنی : »حسش مدیباسنم را از هم باز کرد. از من پرس 

که شروع   یبشقاب را همراه با خود به اتاق آورده بود. زمان  نی . « انیبشقاب بر  نی ا  ی»خب بچه جان. تو

  ی لحظات او را از خوشحال   نی. به من گفت اکردیم  یرا بررس  اتیعمل  نیبا دقت تمام ا  دنیکردم به ر

اکندیم  وانهید به محض  با خوشحال  نکهی.  و  برداشت  را  بشقاب  تمام شد،  بو گُه  یتمام  ، یکارم  را  ها 

طاقت ندارم.   گری. به من گفت دزدی م   سی. لدیبوسی. مکردی . نوازش مکردیها را لمس م . آندیکشیم

  ی نداشتم ول   یازه یانگ  نکاریانجام ا   ی مک بزن. من برا  می . براامده یاست که تا به حال د   ی گه  نی بهتر  ن یا

را انجام بدهم. او   نکاریدوستش ببرم مرا مجبور کرد که ا  شیآکورت را پ   ید   یآبرو  نکهی ا  یشه یاند

آوردم و شروع کردم    رونی او را بکه بشقاب گه کنارش بود آلت کوچک    ینشست و در حال  یصندل  یرو

. حدود سه  دیآن را نچش  ی . حتدیگذاشته بودم را بلع  یبرا  یکه به تازگ  ی. او تخم مرغ کوچکدنیکبه م

ما به تشنج افتاده بود. البته هرچه تالش کردم    نی برت ی مدت ل  نی. در طول ادیطول نکش   شتریب  قهیدق

  نکه یاز ا   دآلت زشت و کوچک او بلند نشد و من ناگهان در دهان خود آب گرم او را حس کردم. بع  ن یا

فقط    م، یکه ما برگشت  ی. زمان ندیشکل بر   نی بودم که به ا  ده یرا ند   یگفت تا حاال کس  ریپ   یقاض  میبرگشت

موضوع    نی االن ا  نیهم  توانم یکه سخت مشغول کار بودند، م  ییند. از آنجااش آنجا بودراهب و برادرزاده 

برا ا  یرا  با  ا  نکهیشما شرح دهم.  در  به    یهامعموالً معشوقه  نجای افراد حاضر  را  قرض   گریکدیخود 

از زنان لذت ببرد.   تواند ی . به من گفتند او نمکردیم نقبول  را    یکس  یمعشوقه  س یدو کودر  ی ول  دادندیم

اش همان کار را  آکورت داشت با برادرزاده   یمانند د  قاًی آکورت و او بود. او هم دق  یتنها تفاوت د  نیا

ما آنجا    نکهی. با اکردیم  ییهم خودارضا   نیح   نی. در هم خوردی او را م  یهاکرد. نشسته بود و گُه یم

  .ریندمی بچه هر روز بهتر  نیکه ا خوردی راهب ارضا شد و قسم م یول میحضور داشت 

زود دوباره ظاهر شدند و دسپرس و دو کانژ   یلیخ  گذراندند، ی آکورت که با هم خوش م  ی و د  انیمار

  ی میقد   انیاند. دسپرس گفت: او و من از آشناخودشان، منتظر من بوده   یبه دنبالشان آمدند، که به گفته 

ها را در  هوس   نی دتریشد  نمت، یبی بار است که م  نی اول   یمن، که برا  یبا یکه تو، ملکه ز  یهستم، در حال 

شما ندارم.   یبرا  یزیچ  گر یشدم. د  ه ی: »اما سرورم. من کامالً تخلگفتمی . « من به او میاخته یمن برانگ
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با خنده پاسخ داد: »خب پس من چ نم  یزی«  را فراهم   زیمن هستم که همه چ  نی. اخواهمیاز شما 

. به دنبالش  ستیمنظورش چ نمیکه بب مدارم. « کنجکاو شد ازیخواهم کرد. من فقط به انگشتان شما ن

ا  ا   قهی دق  کی   یاز من خواست که باسنم را برا   م، یتنها شد  نکه یرفتم و به محض  از    نکه یببوسد. بعد 

  ن یشلوارش را باز کرد و از من خواست که هم   یهازد، بلند شد و دکمه   سی چندبار سوراخ مقعدم را ل

 ک یباسنش    ریخم شده بود و ز  یصندل  یبود. رو  زیرانگشبه ب  میکه گرفت برا  یکار را با او بکنم. حالت

باسن   نیدارد که باسن شما را ببوسم؟ پاسخ داد: »ا   یوجود داشت. به او گفتم چه ضرورت  یسطل خال

. « من اطاعت کردم.  کندی م  دن یشود شروع به ر  ده یکه بوس   ی باسن است فقط زمان  نی ترمن که دلنازک 

. آنقدر کندی که سوراخش شروع به باز شدن م  دمیکردم، د  قعدشسوراخ م  کیکه دهانم را نزد   یزمان

بار تالش کل سطل را پر کرد. تا به    کی. او با  دیصورتم پاش  یاز آن رو  یبود که کم  ادیز  دنشیفشار ر

را پر کند.   یسطل بزرگ  نی تالش چن  ک یکردن مدفوعش بتواند با    یچ یبدون ق  ی بودم کس  ده یدحال ن

ا  از  نوازش کنم. در هم  کهاز من خواست    ن یبعد  را  گُه   نیباسنش  به خوردن  . شیهاحال شروع کرد 

بود،   ف یباسن کث نی کرده بود، دوباره پر کرد. هر چقدر هم که ا یکه هم اکنون خال  یزیاش را با چ معده 

م   دیبا معشوقه کردمی اطاعت  شک  بدون  گفتم  خودم  به  ا .  م  ن یاش  را  نمکندی کار  من  او    توانمی .  از 

در بهشت بود. در    یاو فرو کردم. مرد ما از خوشحال  فیتر باشم. سه انگشتم را در سوراخ کثبداخالق 

. من هم تالش خود را چند برابر  کردی م  ییحال خودارضا  ن یور شده بود و در هم  خودش غوطه   یهاگُه

ارضا شدن   یسوراخ مقعدش تنگ شد. مطمئن شدم که آماده   دمیکردم. انگشتانم در مقعدش بود که د 

  .از گُه شده بود یمرد ارضا شد و سطل هم خال  نیکه ا دمی. به کارم ادامه دادم و داست

قال قبالً با هر دو زن وقت ا. نافتمی  بایز  انیرا با مار  وفایآکورت ب  یمن د  ، ییرا یبازگشت به اتاق پذ  در

م موافقت  راهب  اگر  که  بود  مانده  پسربچه  فقط  بود.  به   یبا خوشحال  کرد، ی گذرانده  هم  را  پسربچه 

و    میبرهنه شو  مههگرفته شد که  میهمه برگشتند، تصم ی. وقتکردیخود اضافه م یهالذت  ونیکلکس

را   انیبدن مار  دادیبه من اجازه م  رایچشم انداز خوشحال شدم، ز  نی. از ام یکن  یاشیدر مقابل هم ع

بود.    یو تو پر. باسنش عال   د یداشت. سف  ی آن داشتم. بدن خوب  یبررس   یبرا  ید یشد  لیکه م  نم، یبب
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  ؟ ی خواهی چه م  گرید  بای ز   دختر  نی به آن دست زدم. به دسپرس گفتم: »تو با داشتن ا  یپنهان  یچندبار

  ی شتریب  زینتوانستم چ  گرید  د«یدانیاسرار ما را نم  ی« به من پاسخ داد: »شما همه  ؟یکنیبا او چه م

در    شهینتوانستم سر از کارشان در آورم. هم  یکردم ول  یها زندگسال با آن  کیاز    شیب  نکهیبفهمم. با ا

. پس از  میبا هم خوش بگذران   م ینتوان  ان ینشد که من و مار  ث باع  ن ی. البته ا کردندی کارشان را م  یپنهان

و از آنجا رفتند. روز    دندی همه لباسشان را پوش   دن، یگوز و چندبار ر  ن یو چند  ستیناشا  یهاانجام کار

  ی دختر چ یآکورت به من گفت که ه ید شب، ید یهایی وفای ن توجه به بشدم و بدو داریبعد از خواب ب

  ی ول  دمیاش پرسو معشوقه  انیاز من. چند سؤال در مورد مار  ری . البته به غشناسدی نم   انیرا بهتر از مار

 ی ام زندگمن و معشوقه   نگونهیدوست ندارند فاش شود. ا   چوقتیاست که ه  یراز  نیبه من گفت که ا

  .میخود را از سر گرفت یروزمره 

 گفتی رفتم داشتم. او به من م  رونیب  یاجازه   ینبودم و هر از گاه  یآکورت زندان  ید  یدر خانه  من

تا به    بودمی ممکن مراقب م  یتا جا  نیمن بود. بنابرا  یاو سالمت  یبرا  زیچ  نی به تو اعتماد دارم. مهمتر

انجام   توانستمی م  اورمی در ب  پولکه بتوانم با آن    یهرکار   باًی تقر  نی از ا  ریبه غ  ی نکنم. ول   انتیاعتماد او خ

 یکم  زین  هیخود باش. مادام فورن  یو مراقب سالمت  ینیدهم. فقط به من گفته بود مراقب باش صدمه نب

 ی فاحشه  گریددر کار بود به او ملحق شوم. من    یاو کار کرده بود تا من بتوانم هر وقت سود خوب   یرو

اش  ساعت در خانه   کیتا    دادمیبه او افتخار م  یژنرال بودم که هر از گاه  کی او نبودم. من اکنون خانم  

  ی از طرفداران مدفوع آشنا شدم. اکنون ماجرا   گری د   یکیها بود که با  کار   نیوقت بگذرانم. در خالل هم 

  .کنمی او را شرح م

سه   ایحرف شما را قطع کنم، اما اکنون ما را در مورد دو    خواستمیلحظه. من نم  کی گفت: »  اسقف-

  ا یآ  د، یشرکت کرد  یگروه  یاشیکه شما در ع  ی. زماندیقسمت آخر روشن کن  نیدر ا   یموضوع ضرور

 ایو آ  ؟او شما را لمس کرد  ایکرد؟ و آ  انتیراهب که تا آن زمان فقط با پسربچه بود به او )پسربچه( خ

 پسربچه باشند؟ «    نی کردند تا بتوانند با ا انتیبه زنان خود خ نگراید
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به سمت ما نگاه    یبه سخت  یدوکلوس گفت: »سرورم، راهب هرگز پسر جوانش را ترک نکرد. او حت-

  ی آکورت و د  ی. اما او با باسن دسپرس، دکردی باز هم به ما نگاه نم  می اگر ما برهنه بود  ی. حتکردیم

ها را آن   یهااز گُه   یمیاز ن  شی. او بدندیدر دهان او ر   لیارو  یآکورت و د  ید  ی. حتکردی م   یباز  لیارو 

با   گریلمس هم نکرد. اما سه نفر د  یکدام را حت  چ ی ابداً ه  شودی که به زنان مربوط م  یی. اما تا جادیبلع

  دانم ی رفت. البته نم  اتاقو دسپرس با او به    زدندیم  سیباسنش را ل  ی. حتشدندی او سرگرم م  یپسربچه

 پسربچه چه کرد. «  نیبا ا

مورد، که قبالً به   نی آخر  نیو ا   دیرا نگفت  زیشما همه چ  د، ینیبی اسقف گفت: »خب همانطور که م-

که را به ما نشان    ی. داستان مردکندی م  جادیرا ا  یگرید  جانیکامالً شور و ه  دیآن اشاره نکرده بود

 . « خوردی مرا  گر یکه گُه مردان د دهدیم

من از    ی ول  دیکنیسرورم. ممنون که اشتباهات مرا گوش زد م  د ییگویدوکلوس گفت: »درست م-

االن هم روند    نی است و تا هم  ده یمن به اتمام رس  یی چرا که زمان داستان گو   ستمین  مانیکار پش   ن یا

  ی داستان   توانمی مامروز ن  دیگوی به من م  میشنویکه االن م   یزنگ  یصداشده است.    یها طوالنداستان 

. « زنگ واقعاً  میکنیآن را به فردا موکول م  دیشما شرح دهم، شروع کنم. اگر اجازه ده  یکه قرار بود برا 

ها هنوز بلند بودند. شام را آلت  یآن شب ارضا نشده بود و همه  کسچ یکه ه  ییبه صدا درآمد و از آنجا

خودش    یکنند. اما دوک نتوانست جلو  هیخود را تخل  یگروه   یاش یخوردند که بتوانند در ع  د یام  نی به ا

گُه او را    یو سپس تمام   ندی گفت بر  یباسنش را به او نشان دهد. به سوف  یو دستور داد سوف   ردیرا بگ

کار را   نیبه شدت ملتهب شده بودند هم  یهمگ  که   کوروال  به عنوان دسر خورد. دورست، اسقف و  

خود را سرگرم کرده بودند.   سیجمهور با آدون  سیرئ   واسقف با سالدون    نتوس، یاکیکردند. دورست با ه

ل  نیهم  یدر کار خود موفق نبود و برا  سیآدون  ز یجمهور ن  س یمجازات اضافه شد. رئ  ستینامش به 

انداخت که    رونیاو ب  یبرا  کدستیتکه گُه کامالً    کی کرد. ترز    یباسن ترز خال   یخودش را رو  تی عصبان

و   کردی جوانان را قبول نم  یهادورست گُه   یانجام شد ول  یوهکرد. سکس گر  وانهی جمهور را د  سیرئ
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که    یبرآورده شد و زمان  شی. آرزو خواهدی خود را م  یم یسه دوست قد  یهاامروز فقط گُه   یگفت برا 

قهرمانان ما   نی ا  یاز خستگ یتا اندک  دیارضا شد. شب فرا رس  خوردی جمهور را م  سیع رئداشت مدفو 

 بکاهد. 
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 روز سیزدهم 

لحظات با او سرگرم شد    نیبه رختخواب رفته بود، تا آخر   دیکه آن شب با دخترش آدال   جمهورسیرئ

او گذاشت. البته هر   یکارش با او تمام شد او را از تخت پرتاب کرد و فانچون را به جا نکهیپس از ا  ی ول

به فحش    کردی و شروع م  شدی م  داریصبح ب  3جمهور حدود ساعت    سی. رئکردی کار را م  نیشب هم 

 ده یکش  ی خطرناک  یهابه جا  توانست ی م  شدی که اگر کنترل نم  گرفتی جنون او را فرا م  یدادن. نوع 

بود که او دوست داشت فانچون در کنارش بخوابد. چرا که فانچون در آرام کردن    لی دل  نمیبه ه  شود. 

. آن شب بردی به خواب م  رااو    کوروال    یمورد عالقه  یهازیبود و بالفاصله با نشان دادن چ  رینظی او ب

شده بود، هوس کرد دوباره با دخترش سرگرم شود. فوراً او را    داریجمهور از خواب ب  سیکه رئ  یزمان

نبود. تصور کن  یاحضار کرد ول پا شد. رئ  ییچه غوغا   دیدخترش آنجا   وانگان یجمهور مانند د  سیبه 

که   دندیبه اتاق دختران رفتند. د  نکهینکردند تا ا   دا یشروع به جست و جو کرد. همه جا را گشت. او را پ 

ا  یابش در کنار تخت سوفبا لباس خو  دیآدال دو دختر جذاب، با اخالق و فضائل و   نینشسته است. 

که در   یرا در آغوش گرفته بودند و به خاطر سرنوشت وحشتناک  گریکد ی  ، از ترس  کسان، ی احساسات  

مشکوک نشده بودند، اما بعداً معلوم شد    یزیبه چ  ان. تا آن زمدادندی م  یانتظارشان بود به هم دلدار

دختر بزرگتر بود که   نی. متوجه شده بودند که ا افتدی م ی اتفاق نی نبوده است که چن یبار  نیاول  نی که ا

  س یرئ نکهینشود. ا گردانیو خدا رو  نیتا از د کردی را به دختر کوچک القا م  فیو شر لیاحساسات اص

گرفت و تا اتاقش به دنبال   شیهااو را از مو   یول   میکنی واگذار م  خواننده   بهشد را    یجمهور چقدر عصبان 

ها کرد تا در  تختش بست و او را تا صبح روز بعد ر   یله یبخت را به م  ره ی دختر ت  نی . سپس ادیخود کش

بالفاصله خود را به آنجا رسانده بودند و    گریمورد حماقت خود فکر کند. مشخص است که دوستان د

 شنهادیکه پ  یمجازات شد. دوک قصد داشت او را فوراً مجازات کند و مجازات  ستیدختر وارد ل  نینام ا

از آنجا  یمیکرد، مجازات مال اما  ا  یینبود،  بود،    نیکه اسقف به  اعتراضش معقول  اعتراض کرد و  کار 

را سرزنش   هارزن یپ  توانستندیها نممجازات اضافه کنند. آن  ستینامش را به ل  فقط  شدند فعال  یراض
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واقعه موجب شد که اربابان در مورد    نی ها را به اتاق خوابشان فرستاده بودند. اآن   یکنند چرا که همه 

در اتاق پسران و دختران حضور    رزنیپ   کی نظر کنند و قرار شد از روز بعد حداقل    دیخود، تجد   نیقوان

و کوروال که عصبان برگشتند  به رختخواب  باشد. همه  ا   تشیداشته  بود،   تررحمانه یب  را و  فقط  کرده 

ها کار  نیکه با ا  ییاما از آنجا  م، ی کن  فیها را توصآن  میتوانیرا با دخترش انجام داد که هنوز نم  ییهاکار

بودند    ده یها( آنقدر ترسها )بچهمرغ ی  بخوابد. روز بعد، همه    یارضا شد، حداقل توانست دوباره به آرام 

بود که از عصر قبل از پاک کردن باسن خود    سیفقط نارس  هار پس  نینشد و در ب  دایپ  یمتخلف  چ یکه ه

دستور را    نیباشد. اما متأسفانه ا   ف یسرو قهوه او کث  ن یحدر    خواستی م  کوروال    رایمنع شده بود ز

جبران کند چرا    تواندیکه م  کردی التماس م  سیکرده بود. نارس  زیفراموش کرده بود و مقعد خود را تم 

به او گفتند خودت را نگه دار و نامش   ی. ولشودیم  فیدوباره کث  نگونهیند و ایبر  توانستی هنوز مکه  

د   ستیل  به  را که  کنستانس  کردند.  اضافه  وضع  گریمجازات  خاطر  اذ  تشیبه  و  آزار  قرار    تی مورد 

  ه ی را گرفتند. به بق  سایبودند که مجوز حضور در کل   یکول تنها کسان  سیمادام دگرانژ و بر  گرفت، ی نم

مورد بحث و گفت و گو قرار    شبید   عیناهار وقا  زیشب نگه دارند. سر م   یکه خود را برا  شددستور داده  

به سراغ قهوه    نی جمهور به خاطر فرار دخترش از اتاق، مورد تمسخر قرار گرفت. بعد از ا  سیگرفت. رئ

 ده یپرس  اوشرمنده بود. از    اریبس  ی. سوفکردندیقهوه را سرو م  یو سوف  ریمسالدون، زل  س، یرفتند. نارس

خوب به    نقدریا   دیبار دوم بوده است و آدال  نی اتفاق افتاده است. او پاسخ داد که ا  نیشد که چند بار ا 

گفت آنچه را تو    ی جمهور به سوف  سیکه در واقع مجازات ما ناعادالنه بوده است. رئ  کردی م  حت یمن نص

را پر کرده است   دیمشت آشغال و توهمات است که مغز آدال  کیدر واقع    یدانی و پند خوب م  حتینص

  ی رو یشما، پ  نی و د  میما چهار نفر هست  نجایا   یاست. تنها خدا  دیاو مف  یمجازات روزانه  یو فقط برا 

را    یسوف   گفت، ی سخنان را م  نی ا  کوروال  که    نیح   نی و دستورات ماست. در هم  ن یرکورانه از قوانکو

 ییکار را انجام داد. دوک که از الپا  نیبا ترس و لرز ا   چاره یدختر ب  نیمجبور کرد که آلتش را بمکد و ا

سالدون در دهان دورست ارضا شد و   نیح  نیو در هم  ندیرا مجبور کرد تا بر  ریخسته شده بود زلم
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  ی رفتند و دوکلوس به ادامه  انی. پس از استراحت به اتاق راو کردی م دنیرا مجبور به ر سیاسقف نارس 

 داستان پرداخت. 

بود. کوتاه قد بود   یکرده بود که استاد حساب دار  دایمن پ  یمرد هشتاد ساله برا  کی  هیمادام فورن

پشت    گریکدی خودش و من قرار داد. هر دو به    نیرا ب   ی سطل خال  ک یالعاده زشت. او  فوق   یابا چهره 

هر   ستیبایو م دیچسبیبه هم م مانیها. باسنمی داشتیسطل نگه م یرا باال مانیهاو باسن  میکردیم

  ن ی . در همخوردیو م  آوردی م  رونیسطل بگُه را از    یهابا دستش تکه   نی. بعد از امی دیریدو همزمان م

. اما دینبوس   یباسن من را نگاه هم نکرد. حت  باًیو در دهان من ارضا شد. او تقر  دمیمکی آلتش را م  نیح

. بعد دیکوبی م  نیرا به زم  شیهاپا  شدی م  ارضاکه داشت    ی. زمانکندی م   وانهیواضح بود که باسنم او را د 

 به من داد.  ییلو   4 بیمراسم عج  نی از ا

اتفاق موجب    کی  یاما به زود   شدی م  شتریآکورت روز به روز نسبت به من ب  یحس اعتماد د   نکهیبا ا

پولش را قبل    فیمرا در اتاقش تنها گذاشته بود، متوجه شدم که ک  یروز وقت   کیما شد.    یابد  ییجدا

ب بود. به نظر م  رونیاز  از پول کرده  پر  از طال بود    ک یرا داخل    شیهاپول   دیرسیرفتن،  کشو که پر 

ها را مال خودم کنم.  طال  نیکنم تا ا   دایپ  ی گرفتم راه  می. تصمیز ی. به خودم گفتم عجب چگذاردیم

در    نی. متوجه شدم قفل ا بردیدر اتاقش را با خود م  دیکل  یول  کردی کشو را قفل نم  نی آکورت ا  ید

 م ی طول بکشد. تصم  ادی باز کردن آن ز   دینبا  دیبه نظرم رس  ن یبنابرا   ستیآنچنان هم سفت و محکم ن

  یی هاکار را انجام دهم. او دو روز در هفته، کالً در خانه نبود. روز   نیا  ستیکه ن  ییهااز روز   یکیگرفتم  

 ی کار  یدر حوزه   هان ی. موضوع مالقات اگشتی که با دسپرس و راهب مالقات داشت کالً به خانه بر نم

  بت یبا غ  زی. خدمه ندی. زمان مناسب فرا رسدهدشما شرح    ی . مادام دگرانژ ممکن است براستیمن ن

  ک ی مت در رفتم. با  به س  عاًیمال من شده بود. سر  باًی. خانه تقررفتندی خود م  یاشیاربابان به دنبال ع

را پر    میهابی. جدمیدر مقابل خودم د  ییل در باز شد. خودم را به کشو رساندم و حدود سه هزار لوهُ

ها کشو   یه یداخل بق  دیکنی کردم. فکر م  دایپ   زیجواهر ن  یجعبه   کی ها را هم گشتم.  کشو   یه یکردم و بق
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توسط من کشف شد. اربابان    اشی ریتدبیخوش شانس بود که ب  اریآکورت بس  یکردم؟ د  دایپ  یزیچه چ

است که   یزیتنها چ  نیبود. ا  یچرخ استخوان شکن کاف  یفرستادنش رو  یآنجا بود که برا  ییهاز یچ

که دسپرس و راهب در مورد    یامحرمانه  یهاادداشت یها و  از نامه  ریسروران من. به غ  میبگو   توانمیم

مورد    میعظ   اتیجنا   یآنجا بود که فقط برا  یل یاو فرستاده بودند، وسا یبرا  بی و غر  بی مراسم عج   کی

  مانع   د، یاکرده   ن ییمن تع  ی که شما برا  ییهات ی . محدودکنمی توقف م   نجای. من ا گرفتی استفاده قرار م

 خواهند داد.  ح یرا توض هان ی ا یهمه  نده یبشوم. مادام دگرانژ در آ اتیکه وارد جزئ  شودی از آن م

ها ذل ر  نی ممکن است ا  نکهیانجام شد. بالفاصله از آنجا رفتم. از ا  یبر سر خودم. دزد  میبرگرداما  

عزیز، داشتم. اربابان    یخوب   یماه زندگ  6  ی. به لندن رفتم و در آنجا برادمیترسی انجام دهند م  یچه کار

به جز مادام    سیاز آن بگذرم. من در پار  دیاجازه ده  نینداشت، بنابرا  یخاص  زیمن چ  یدوره از زندگ  نیا

  ی دزد  نی ا  یآکورت برا  یبه من اطالع داد که د  هیدر تماس نبودم. مادام فورن  یگریکس د  چ یبا ه  هیفورن

خودم را مشخص کنم.   فی نامه تکل  کی گرفتم با نوشتن    میبه پا کرده است. تصم   یی کوچک چه غوغا 

ندارم. اما در    یو من هم مشکل  د یهمن ادامه د  هی خود عل  ت یبه شکا   دیتوان ی او نامه نوشتم که م   یبرا

بزرگ را هم به دادگاه  یهاکشو  اتیمحتو  بلکهگردانم  یکوچک را برنم یهاکشو  اتیدادگاه فقط محتو

تش لو رفت، او و سه دوس   اتیماه بعد فساد و جنا  6که    ییاز آنجا  ی. مرد ما ساکت شد ول دهمیپس م

 چ یو بدون ه  دمیرا مناسب د  تیاند موقعرفته  هاآن  دمیفرار کردند. من هم که د  سیاز پار   نیهم  یبرا

به آنجا    ریبه گناهانم اعتراف کنم؟ من همانقدر فق  دیبا  ایآ  یبرگشتم. سروران گرام  سیبه پار  یترس

که   ییبرگردم. از آنجا  هی مادام فورن  یکه مجبور شدم به خانه  یطور  برگشتم که آنجا را ترک کرده بودم

که   یمن فقط موضوعات  ز، یسروران عز  یانجام دادم ول  یادیز  یهاکار   نیاسال سن داشتم بنابر  ۲3من  

 خواهم کرد.  انیرا ب شودیما مربوط م یبه حوزه 

در نظر گرفته شده بود قرار    ح یتفر   یکه برا  یپر از گُه در اتاق  یات من، بشکههفته پس از بازگش  کی

مند ها عالقهلذت   نیبه ا  یمقدس است، اما به قدر  شیکش  کی. او  رسدیمن از راه م  یداده شد. فرشته
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اتاق  . او وارد  اشتند  اقیاشت  یگرید  زیبه چ  خواهم داد  ح یکه توض  ییهازیاز چ  ریبه غ  گریاست که د

برا بودم.  برهنه  به صورت وحش  یالحظه   ی شد. من  نگاه کرد. سپس  باسن من  به من گفت    یاانهیبه 

رفتن داخل    یرا در آورم و به او کمک کنم تا از بشکه باال برود. او را لخت کردم و به او برا  شیهالباس 

وارد بشکه شد،   شیکش  نکهیشده بود. بعد از ا   جادیسوراخ ا   کیبشکه    نیبشکه کمک کردم. وسط ا 

جلق  شیکرد و به من گفت برا رونیسفت شده بود، از سوراخ ب باًیخود را که تقر یو گُه مال فیآلت کث

 کوفت ی بشکه م   واری داخل بشکه غوطه ور شده بود. خود را به در و د  شیکش  نیکار را کردم. ا  نیبزنم. ا

ارضا شد و بالفاصله به داخل وان    نی . بعد از ازدیم   ادیو فر   خوردی ها را م. گُهکردی ها شنا مو درون گه 

 . شستندی ربع دو نفر خدمتکار او را م  کی. حدود  دیحمام پر

سطل مدفوع و ادرار کردم.   کی هفته قبل از آمدن او من داخل    کیآمد.   یدیجد  یمشتر  یبه زود

  گذار هیسرما  کیساله بود که به گمان من    35حدوداً    یمهم بود. او مرد  یمشتر  یبرا  یزمان  ی  فاصله  نیا

شروع    فاصله سطل کجاست. سطل را به او نشان دادم و بال  دیبود. بالفاصله که وارد اتاق شد از من پرس

  د ی « گفتم: »مطمئن باش  شه؟یهفته پ  کی. مال  ستی ن  نیدر ا   یها کرد. به من گفت: »شکبه بو کردن گُه

. نمی...بذار ببخواستمیکه من م   هیز یهمون چ  نیکه فاسد شده است. « پاسخ داد: »ا  دینیبیآقا. م  .

را به او نشان دادم. ادامه داد:   سنم. « بانیبب  ختهی ر   رونی رو ب  نی که ا  ی...بذار اون باسنکنمی التماس م

.  کردیبه باسن من نگاه م  یها و هر از گاهگُه  دنی. باسنت را به من بچسبان. « او شروع کرد به بلع ای»ب

 . اوردین رونیآلت خود را از شلوارش ب یاو حت 

شود.    ییرا یپذ   هیتوسط خود مادام فورن  خواستی ماه بعد ظاهر شد، فقط م  کیکه    یخواهه  آزاد

پوستش    یتمام  1ساله بود. باد سرخ  68در آن زمان    هیکرده بود. مادام فورن  یبزرگ. عجب انتخاب   یخدا

 
  ی سطح  ه ی ال  یبر رو  ییای عفونت باکتر  ینوع  شود ی هم شناخته م  یآنتون ( که با عنوان آتش سنت Erysipelas:  یسی باد سرخ )به انگل  . 1

  ی قرمز  نی . اشودی قرمز، روشن و برجسته شناخته م  یتمای و با ار  ابدی ی درون پوست گسترش م  ی لنفاو  یهاپوست است که به رگ 

  ت ی از سلول ی . باد سرخ نوعفتدی از پوست هم ممکن است اتفاق ب  یگر ی د ی اما در هر جا  شود،ی م هرها ظا پا ا ی صورت  ی عموماً بر رو 

 م فارسی( )مترجخطرناک است.  یاو عارضه 
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 زکه صحبت کردن ا  دادیم  یبد  یکه داخل دهانش بود چنان بو  یاده یرا گرفته بود و هشت دندان پوس

سرگرم  یما برا یموجب شده بود که مشتر هایژگی و  نی . البته همشدی م رممکنیغ باًیبا او تقر  کینزد

  ن یودم را به سوراخ رساندم. اخ افتدی م یشدن از او درخواست کند. من هم که کنجکاو بودم چه اتفاق

پ  کی   یمشتر ا  ری دکتر  با  اما  فورن  نیبود  مادام  از  زمان  هیحال  بود.  تنها شدند    هک  ی جوانتر  اتاق  در 

از مادام   نی. بعد از ا زدیم سیربع دهان او را ل  کی در آغوش گرفت و به مدت را  هیبالفاصله مادام فورن

  یهانه یباسن او مانند س  دیحدس بزن  دیتوانیخواست تا باسنش را نشان دهد. همانطور که م  هیفورن

  ی سرنگ و سه بطر   کی باسن.    نیا   دنیسیو ل   دنی شل و ول بود. مرد ما شروع کرد به بوس  ریگاو پ  کی

سرنگ را    نیها پر کرد و بعد از اشراب  نیها را با اسرنگ   نی برتیل  نیاو آوردند. ا  یپر مشروب برا  مهین

تمام  هیداخل مقعد مادام فورن وارد روده شراب  یفرو کرد.  را  فورن  هیمادام فورن  یهاها   هیکرد. مادام 

ل  نیح  نی همرا درون خود نگه داشت و در    هان یا او. مادام   یتمام  دنیسیمرد ما شروع کرد به  بدن 

دکتر دراز    رون«یب  زمیبر  دینگه دارم. . آماده باش...با  توانمینم  گریگفت: »اوه! دوست من. . د  هیفورن

او    یرو  هی. مادام فورنییآورد. شروع کرد به خودارضا  رونیخود را ب  یده یو چروک   اه یو آلت س  دیکش

شراب    نی . دکتر ادینوشی و دکتر م  زدی زور م  هیدهان او گذاشت. مادام فورن  یرونشست. باسنش را  

. مرد ما ارضا شد و در همان حال از  دیکشی مدفوع مخلوط شده بود را با ولع سر م  یناب را که با کم

 مرد بود.  نیا  یارضا یدو اصل مهم برا  یو هرزگ ی شد. مست هوشیب یمست

« گفت:  ا  کیدورست  بکندیم  یمرا شهوت   شهیهم  های هرزگ  نیلحظه.  دگرانژ.  فکر   شیپ  ای.  من. 

تو دق  کنمیم تعر   نیمانند هم  قاًیباسن  ب  فیزن باشد که دوکلوس  صورت من   یباسنت را رو  ایکرد. 

 اه: »ر گفتیبم شده بود م  ده، یباسن چروک  نیا  ری ز   شیبگذار. « دگرانژ اطاعت کرد. دورست که صدا

. « دمی مباشه من قورتش    یداره. هر مدل  عی هرزه. اگه سفت نباشه پس حالت ما  ادی. بذار بادیکن. بذار ب

آنت  اتیعمل با  اسقف  شد.  لوئ  کوروال    نوس، یتمام  با  دوک  و  فانچون  کردند.   نیهم  سونیبا  را  کار 

. حاال ایکس ارضا نشد. دوک گفت: »ب چ یه یول  دندی ها را بلعگُه  نی ا یما با لذت تمام، همه یهان یبرتیل
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گوش    یبرا  نی. بنابرا میاحوصله ی حداقل کمتر ب  میست یتمومش کن. حاال تمومش کن دوکلوس. اگر آرام ن

 .« میدار  یشتریب یدادن آمادگ

ساده است.    یادیامروز شما ز  یمن برا  اتیروا   یگفت: »افسوس سروران من. افسوس! ادامه  دوکلوس

در ارتش پادشاه   ری پ  پی سرت  ک یمن    یاست« قهرمان بعد  ده یزمانش فرا رس  گری. دستین  یاما مشکل

  ک یاو داخل    یو روبر  دیبا  نی. بعد از اکردندینوزاد قنداقش م  کیو مانند    کردندی او را برهنه م  دیبود. با

 دنیبه مک  کردی پستانک شروع م  کی. مانند  دادمیو بعد با سر انگشتانم به او گُه م  دمیریبشقاب م

  .کردی م هینوزاد گر کی که مانند  یو در قنداقش ارضا شد در حال عدیها را بلگُه  یانگشتم. تمام

تو دهن    ایب  ، ی...فانمیها استفاده کناز بچه   دیبگذار  د، یها را گفتگفت: »حاال که داستان بچه  دوک -

 دوباره ارضا شوم. «  خواهمیم ، یحال آلت مرا بمک  نیباشه که در هم ادتیو   نیمن بر

 کار را بکن. «   نیتو هم هم  ؟یدی روزت. دستور دوک را شن  نجایا  ایاسقف گفت: »ب-

 کار را بکن«   نیمه : »جنده تو هم تدورست به هبه گف -

کار   نیهم هیتو هم مانند بق نی . آگوستمیهمه هماهنگ باش دیگفت: »پس بگذار زیجمهور ن سیرئ-

. « زمیدر دهانم، ارضا شوم و آبم را در حلقومت بر  دنیکن که همزمان با ر  ی. کاریانجام بده  دیرا با

.  شدیم  ده یو شن  ده ی. گُه و گوز از همه طرف دندبار همه ارضا شد   نیها انجام شد، و اکار  نی ا  یهمه

ها را مرخص  بچه   یگروه  یاشیکنند. در زمان ع  ری شد، رفتند تا شکمشان را س  ریکه آلتشان س  یزمان

زشت و   یهاکار خود را انجام دادند. آنقدر کار  یراو   4و    رزنیپ  4فاعل،    نفر  4بار فقط با    نیکردند. ا

ها شده بودند و آن  هوش یها را بازگو کنم. دورست و کوروال ب آن  توانمی نمانجام دادند که فعال  ی تیناشا

ود  خ  یهالذت   یادامه  یبودند و برا   یحمل کردند. اما دوک و اسقف هنوز پر انرژ  شانیهارا تا تختخواب 

 به اتاق خوابشان رفتند. 

 

t.me/AVAYeBUF
218

https://t.me/AVAYEBUF
https://t.me/AVAYEBUF


 روز چهاردهم 

نظر م به  روز  ن  یکه حت  دیرسی آن  و هوا  ا  زیآب  فاسد آمده است. برف   یهان یبرت ی ل  نی به کمک 

قلعه    نی شدن به ا  کیجرات نزد  یادرنده   چ یاطراف را پرکرده بود. ه  یهادره   یآمده بود و تمام  یدیشد

انجام هر نوع فساد    یو شهوت انسان را برا  اقیاشت  یط یشرا   نیچن  نیها. ارا نداشت. چه برسد به انسان

  ی تنها هستم. من در انتها  نجای : »من ادیبه خود بگو  تواندی م  یکس ی. وقتکندی م ختهیبرانگ ی و انحراف

  تواند ی نم  یموجود  چ ی. هندیمرا بب  تواندی نم  یچشم  چ ی. هکنمیم  یزندگ  ییدر تنها  یخاک  یکره   نیا

دسترس  من  بنابرا  یبه  باشد.  ب  ت یمحدود   نیداشته  «  رودی م  نیاز  ام  ن ی ا  از.  بعد  به  و    الیلحظه 

. رسندی و به اوج م  ندیآی به پرواز در م  شناسدی نم  یحد و مرز  چ یکه ه  ییپروایبشر، با ب  یهاخواسته 

ها عمل کند  و خواسته   الیام  نیا   یبه پا   یریبه عنوان زنج   تواندی فقط وجدان و خدا م   ت، یوضع   نی در ا

  ی تیچقدر وجود خدا ارزش دارد؟ خدا چه محدود لحد، شخص م  کیها را به بند بکشد. اما در نظر  و آن

  ی نمایو شکست دادن پش  ریکه آنقدر به تحق  یفرد  یبرا  تواندی اعمال کند؟ و وجدان چگونه م  تواندیم

  ی نوع   یمان یافراد غلبه بر افسوس و پش  نی ا   یبه وجود آورد؟ برا   تی و افسوس عادت کرده است، محدود

 اند. افتاده  یی ها! به چنگ چه رذل چاره یب یگله نی بر ا یبه دنبال خواهد داشت. وا جانیه

ها بود. امروز نوبت  آن  یها تنها دغدغه جشن  ن ی. برپا شدن اشدیم  برگذارامروز جشن آخر هفته  

قرار بود عروس و داماد هر دو در    ، یارحمانه یکنند. اما به طرز ب  یو هبه بود که با هم عروس   سینارس

در هر حال مجبور    یموضوع شد ول  نیاحمق نبود و متوجه ا   سیهمان شب مجازات شوند. البته نارس

کنند. اسقف مراسم را انجام داد، عروس و داماد ازدواج کردند و اجازه   برگذارمراسم را    نیبودند که ا

باور کند که مراسم چقدر آزادانه    تواندیم  یانجام دهند. اما چه کس  خواهندیکه م  یداشتند هر کار

  خواست یدستور خوشحال بود و م  نیاز ا   ییبود؟ داماد ما که کامالً مسحور ظاهر همسر جوانش بود، گو

همسرش را با انگشت بردارد. اما اربابان به موقع او را متوقف کردند. دوک بالفاصله عروس را    یباکرگ

. به عروس و داماد دیکار را با داماد کرد. زمان ناهار رس  نی. اسقف هم همییگرفت و شروع کرد به الپا 
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از سر    نکهیغذا شدند، پس از ا   یادیبه خوردن مقدار ز   رن مجبوو چو  رندیاجازه داده شد که جشن بگ

. قهوه توسط  دندیرا بلع  بایدو جوان ز   نیمدفوع ا  ، ی جمهور با خوشحال   سیبلند شدند، دورست و رئ  زیم

زفوروس جلق بزند    یدستور داد تا برا  نیسالدون و زفوروس سرو شد. دوک به آگوست  ، یفان  ن، ی آگوست

داشت،   یزیانگشگفت   ت ی موفق  اتیعمل   نی . اندیشدن در دهان دوک بر  رضاا  ن یدر ح   دیبا  زی و زفوروس ن

و   زدی سالدون جلق م  یبرا  یکار را با سالدون انجام دهد. فان  نی هم  خواستی که اسقف م  یبه طور

بار    نی . اما ادیریارباب خود مدر دهان    دیارضا شود با   خواهدی م  کردی سالدون بالفاصله که احساس م

که    ییاما از آنجا  ندیدوک نبود. سالدون موفق نشد که همزمان هم ارضا شود و هم بر  ی به خوب  جهینت

ها مجازات  ست ینشده بود، نام سالدون به ل  یابه آن اشاره   ن یالبداهه بود و در قوان  یکار فقط ف  ن یا

 بوررا مج   ی. اسقف هم آلتش بلند شده بود و فانندیرا مجبور کرد تا بر  نیاضافه نشد. دورست آگوست

توز نبود. همه   نهیاسقف ک  یکس به اندازه   چ یآلتش را بمکد. ه  ، ریندمی که در دهان او    یکرد در حال

لحظه   دانستندیم لحظه  یاکه  ارضا شود،  او  با  ستیا   یاکه  بب  جهنم  دیکه  خود  به چشمان  . نندیرا 

  ی اربابان کم  نکهی. بعد از ادندیترسیاز ارضا شدن او نم  شیب  زیچ  چ یدختران و پسران و همسران از ه

 رفتند و دوکلوس داستان خود را شروع کرد.   انیچرت زدند به اتاق راو 

عموماً سودآورتر بودند، مادام   هان یو چون ا  کردمی پول سکس م  یاوقات در سطح شهر برا  یمن گاه

  ه یشوال  کیروز او مرا نزد    ک یکند.    دا یمن پ  یها براکار   نی از ا  توانستیکه م  یی کرد تا آنجا  یسع  هیفورن

ا  یمیقد داد.    کی  هیشوال   ن ی مالت فرستاد.  به من نشان  از محفظه  پر  لباس  ا  درکمد  از    ن یهر کدام 

ا  یحاو  ینی چ  یکاسه   ک یها  محفظه از    ی کی  سیبا خواهر خود که رئ  ریمفسد پ  نی گُه وجود داشت. 

خانم کوچولو همانطور که با برادرش توافق    نی بود. ا  ده یبود، به توافق رس   سی پار  یهاصومعه   نیبزرگتر

. کردی شاگردانش را ارسال م  نیباتر ی مدفوع ز  یحاو   ییهابرادرش جعبه   یکرده بود، هر روز صبح برا 

به من    دمیکه من به آنجا رس  یکرده بود و زمان  یبندها را در کمد طبقه مدفوع   نیا  یهمه   ریمفسد پ  نیا

که ظرف مدفوع را به او دادم گفت:   ی. زماناوریب  رونیمدفوع است ب  نیتری میگفت فالن شماره را که قد

  م ی برا  خورمی مرا    نیدارم ا  ی...وقتباستی روز ز  ییروشنا   ندساله است که مان  ۱6دختر    کی مال    نی »آه! ا
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ها را خورد، من  مدفوع  نکهی او جلق بزنم و بعد از ا  ی بود که من برا  نی . « کل مراسم شامل ادیجلق بزن

شروع کرد به پاک کردن سوراخ مقعد من با زبان خودش    نی. بعد از انمیاو بر  یظرف برا   نی دوباره درون ا

 ارضا شد. پول مرا پرداخت و از آنجا رفتم.   نیح نی و در هم

اتاق م  ریراهب پ  ک ی بود    تربیبه نظرم عج   یکه حت  یگرید  یمشتر و منتظر   شدی است. او وارد 

زن بودنش مهم نبود.   ایرد  . مکردی تکه گُه درخواست م  ۱۰تا    8  شدی که وارد م  ینفر   نی. از اولماندیم

ها را از وسط . بعد آندادیها را ورز مآن  یینانوا ریو مانند خم کردیها را مخلوط مگُه یتمام نیبعد از ا

ها را خورد ارضا از گُه  یم ی ن  نکهی. پس از ا خوردمیمن آلت او را م   نی ح  نی. در همدیبلعیو م  زدیگاز م

  .شد

که برهنه بودم به من    ی . او در حالزندی در عمرم حال مرا بهم م  یاز هرکس  شیب  شکی ب   یبعد  نفر

ا   نی زم  یتا رو  دادی دستور م  از    ن یی ها را پا و تا حلقوم گُه  دیریداخل دهان من م   نیدراز بکشم. بعد 

که آب    یها در حالگه  ن ی به خوردن ا  کردی و او شروع م  کردمی ها را تف م من گُه   ن، ی. بعد از ا کردیم

  .ختیریم امنه یس  یخود را رو

کار را    نیا   دی. بانمیبر  دیاست. خداوندا! اتفاقاً اآلن با  یدارها. او آدم خنده با خنده گفت: »  کوروال-

 کار را بکنم؟ «   نی ا یامتحان کنم. دوک. با چه کس

شماست. از دهانش خوشت    کی نزد. او  دهمیم  شنهادیرا پ  یمن دخترم جول  ؟یدوک پاسخ داد: »ک-

 . امتحانش کن. « دیآیم

  شنهاد یام که مرا پ. مگر من با تو چکار کرده یکرد  شنهادیکه من را پ  ی: »مرستگف  غرولندبا    یجول-

 «   ؟یداد

. دیر یبگ  دیتوانیرا هم م  ی. در هر حال. سوفدهدی را آزار م  موضوع او تو  نی دوک گفت: »خب، چون ا -

 است. «    یخوب یلیسال دارد. دختر خ ۱4و فقط  بای او تازه، ز
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دختر    ن یشد. « فانچون ا   بیتصو   یخب. سوف  اریجمهور که آلتش بلند شده بود گفت: »بس  سیرئ-

  با یدخترک ز   نی صورت ا  یخود را رو   یده یکوو چر  فی جمهور باسن کث  سیکرد. رئ  کی بدبخت را نزد

جمهور شروع کرد به خود    سی. رئردیگل رز قرار بگ  کی   یوزغ رو  کی  نکهی قرار داد. درست مانند ا

. دخترک  دیر  توانستیکه م  ییدخترک تا جا  ن ی. باالخره بمب منفجر شد و کوروال در دهان اییارضا

 رون یها که از دهان دختر بگُه   یمانده   یجمهور برگشت و باق   س یها را مجبور شد ببلعد. رئگُه   ن یا   یهمه

شکم دختر بود. دختر نتوانست تحمل    ی. آلتش روزدی م  سیدخترک را لبود را خورد و دهان    ختهیر

  ی دنیها را مانند نوشاستفراغ   نیا   یتمام  زیصورت دورست باال آورد. دورست ن  ی. البته روردکند و باال آو

جمهور گفت: »ادامه بده دوکلوس. ما را با کلماتت   سیهنگام رئ نی. در اکردی م ییو خودارضا دیبلعیم

با    کلوسدوکلوس گذاشت و دو  یرو   یخوب   ریکلمات تأث  نیدارد. « ا   یریکه چه تأث  ی نیبیشاد کن. م

 به داستانش ادامه داد.  شتریب یخوشحال 

سوء هاضمه  دیبا شودی که به او ارائه م یبود که اصرار داشت که زن یمرد دمید  نیکه بعد از ا  یمرد

  ی نداده بود، از من خواست دارو   یمورد به من اطالع   نیکه در ا   ه، یمادام فورن  جه، یداشته باشد. در نت

شود. مرد ما از  سهالشود. در واقع حالت ا یرا در وعده ناهار مصرف کنم، تا مدفوعم نرم و آبک یخاص

خودم را نگه دارم از او  توانستمینم گریباسن من رفت. من که دو پس از چند بوسه سراغ  رسدیراه م

  ی بکآمدفوع نرم و    یادیزور مقدار ز  یکنم. به من اجازه داد. با کم  هیخواستم اجازه دهد تا خودم را تخل

. از  خوردی و م  زدیم  سی اسهال مرا ل   ی و تمام  تاداف   نیزم  ی. آلتش را گرفتم. رودیپاش  رون یاز مقعدم ب 

. به سرعت  دیپاش  رونیبار دوم فشار آوردم و دوباره اسهال از مقعدم ب  یخواست. برا  یرشتیاسهال بمن  

ارضا    نیح  نیشد. مرد ما در هم  هیاسهال تخل  دنیام با پاشروده   یبار سوم هم منفجر شدم و تمام  یبرا

 شده بود. 

  یشما طرفداران  نیممکن است در ب  بشیو غر  ب یبرخورد کردم که جنون عج   یتیروز بعد با شخص

ا  اتاق    گرید  یمشتر  کی قرار گرفت که سوراخ قرار داشت. من و    یمرد در اتاق  ن یداشته باشد.  وارد 
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من شروع    ی. مشترکردیده مهاعمال را با دقت تمام مشا یسوراخ تمام  قی. مرد ما از طر می شد  یکنار

سوراخ اتاق    یروبرو  قاًیبود که سوراخ مقعدش دق  یابه گونه   اتیبشقاب. عمل  کیداخل    دنیکرد به ر

مدفوع    نکهیا   ی. من برا ندیها را ببآمدن گُه   رونی ب  یلحظه   یبه خوب   توانستی ناظر ما م  نیبود. بنابرا 

مرد کرده بودم و با باز کردن سوراخ مقعد وچرخاندن   ن یانگشتم را داخل مقعد ا   زد، یبر رون ی ب یشتریب

مرد جلق زدن. آبش را   نیا  یشروع کردم برا  نی. بعد از اکردمیتالش م  شتریمدفوع ب  یانگشتانم برا

بردم. به او گفتم داغ   یشده بود را به اتاق کنار  نییبشقاب گُه که با اسپرم تز  عاًی . سرختیها رگُه  یرو

شروع    نی ح  نی جلق بزنم و در هم  شیبرا   استاز من خو  یحرف  چ یبدون گفتن ه  آماده است. . و خوشمزه 

 دست من ارضا شد.  یو رو دیعبشقاب را بل ی تمام  تیخوشمزه. در نها  یغذا نیکرد به خوردن ا 

 مرد چند ساله بود؟ «   نی جمهور گفت: »و ا سیرئ-

 سال«   یدوکلوس گفت: »حدود س -

را   یمرد  کیموضوع اطالع دارد. ما    نی. دورست از ا ستین  یزیکه چ  نیجمهور گفت: »اوه، ا  سیرئ-

طرد    یسال سن داشتند و از طبقه   7۰-6۰که    یبا مردان  یول   کردی کار را م  نی هم  قاً یکه دق  م یشناسیم

 بودند. «   هجامع یشده 

انجام آن است.   یبرا  با یتنها راه ز  نی بلند شده بود گفت: »اما ا  یلتش به خاطر سوفآدورست که  -

با پ  ن یا   توانمی م  یهر زمان که تو بخواه   بندم، ی شرط م هم انجام   لی افراد معلول و عل  نی رتریکار را 

 دهم.« 

  د یو پل  فی افکار کث  ی. وقت شناسمی . من شما را م دیاده یست شما به نعوذ رسردوک گفت: »جناب دو-

  ی ول   ستمیو چالغ ن  لیعل  ن یرتر یمن پ   نی. بب شودیشما دارد بلند م   یکوچولو   یعنی  دیآی شما م   به سراغ 

مقدار    کنمیکنم. فکر م  میدر حال حرکت است به تو تقد  میهاتو حاضرم آنچه در روده   تی رضا  یبرا

 باشد. «   یادیز  یلیخ
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. دوک  دیباسن دوک خواب  ری . « دورست زیعجب شانس  زمیزد: »عجب! دوک عز   ادیدورست فر-

خوب ارضا شد که قسم خورد تا به حال   یخواه ما به قدر  ی. آزاددیبلعیو دورست م  آوردیفشار م

  ن یهم   ایدوکلوس. ب  ایدوک به دوکلوس گفت: »ب  گر یرا احساس نکرده است. از طرف د  یلذت  نیهمچ 

. امروز صبح خودم را  زمی بده. « دوکلوس گفت: »سرور عز   جامست انجام دادم، با من انرکه با دو  یکار

درست است. خب پس،    نی . « دوک گفت: »اوه، ا دید یاش را بلعکردم و در واقع خود شما همه   هیتخل

 کنم، ی . احساس مخواهمی ها را نم من االن باسن بچه   رایبه شما مراجعه کنم، ز  دیمن با   نی بنابرا  ن، یمارت

نامعمول    زیچ   کی   ن ی. بنابراندی به پرواز در آ  توانندی م   یاست اما فقط به سخت  پرواز  یآماده   میهااسپرم 

او را خورده بود. دوک گفت:    یهاجمهور صبح گُه   سی هم مانند دوکلوس بود. رئ  ن ی. « اما مارتخواهمیم

« در    ؟ کنم  دا یپ  تکه گُه  کی   توانمی امروز نم   یعن ی.  تی وضع  ن یلعنت به ا   ه؟یچه مسخره باز   گهید   نی »ا

را به دوک عرضه   دید  توانیکه م  یباسن  نی ترو زشت   نیتر فیکث  ن، یتر  زمان ترز جلو رفت و بد بو  نیهم

  ی فعل   تی. اگر در وضع شود یکار انجام م  نی گفت: »آه! ا  کردی خود را درست م   شن یکرد. دوک که پوز 

و   دادی ! « ترز فشار مردچه کار خواهم ک  دانمی نداشته باشد، نم  یریو ناپاک تأث   فیباسن کث  نیمن ا

مانند    یکه کس  یگُه ترز وحشتناک بود. اما زمان  ی هاتکه   ی. ارضا دوک به همان اندازه دیبلعی دوک م 

  ی و در حال  دیها را بلع گُه  ی. دوک همه ستین  تیشکا  یبرا   یل یهرگز دل  ادیز  ی فیباشد، کث   یدوک شهوت

 ی . برادی. زمان شام فرا رسختیصورت او ر  یرورا    اشی مردانگ  یتمام  زد، یاو جلق م  یکه دوکلوس برا

کلمبه،   ر، ینفر متخلف وجود داشتند. زلم  7فقط متخلفان حضور داشتند. در آن هفته    یگروه  یاشیع

 اتیتا وارد جزئ  هددی داستان فعال به ما اجازه نم  یکنون  طی. شراسیو نارس  یسوف  د،یآدال  س، یهبه، آدون

گروهمیبشو سکس  از  بعد  ر   ی.  به  برا   ختخواب همه  تا  قربان   یرفتند  و  لذت    یبرا  شتریب  یهایفردا 

 قدرت کسب کنند.  شان، یها
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 روز پانزدهم 

ا  از  با ا شودی مرتکب خالف م  یبه ندرت روز بعد کس   شود، یمراسم مجازات انجام م  نکهیبعد    ن ی. 

  ی سوف  شت، یهستند. امروز فقط هرکول، م  ریسخت گ  ییرفتن به دستشو  یحال دوستان ما همچنان برا

و دوستان    دادرخ ن  یبروند. در زمان ناهار و قهوه اتفاق خاص  ییو مادام دگرانژ اجازه گرفتند تا به دستشو

رفتند و دوکلوس    انیراو  بالفاصله به اتاق  نیچند سوراخ بسنده کردند. بعد از ا  دنیبه نوازش باسن و مک

 داستان خود را از سر گرفت. 

دختر جوان   نی بود. ا وستهی پ ه یمادام فورن یبه خانه یساله به تازگ   ۱3 ای ۱۲دختر جوان حدوداً  کی

دختر قد بلند    نیاست که قبالً در موردش صحبت کردم. ا  ی بی و غر  ب یآن مرد عج   یهااغوا   یهم ثمره 

در انتظار    یی با یهمه ز  نی چشمان ممکن داشت. اما ا   ن یباتر یو معصوم با ز   فی لط   یاو بلوند بود. چهره 

پارچه فروش    کیاو دختر    د؟یایب  ییبایز   نیقرار بود بر سر ا  ییهاو کثافت  های دیبود؟ چه پل   یزیچه چ

  انشیقربان شتریاست اما مرد ما هر چه ب   فاحشه در انتظار او بوده  کی بهتر از  ی سرنوشت  اًبود که مطمئن

 . شدی م شتریلذتش ب کرد، ی محروم م یاز شاد  اشانتکارانهیخ یهای را با اغواگر

 یهاو هوس   یبود که هو  نیکه وارد شد، سرنوشتش ا  یا( بود و از لحظه Lucile)  لیدختر لوس   نینام ا

نفرت  و  ناپسندتر   یمرد  زیانگناپسند  به  که  کند  برآورده  راض  هاقه ی سل  نیرا  فقط   یهم  بلکه  نبود، 

او از راه رس  ریجوان را حق  یباکره   کی   خواستیم در پول    کهاست    یمیسردفتر قد  کی. او  دیکند. 

برخورد او با   نیثروتش در خدمت شهواتش بود. دختر را به او نشان دادند. اول  یغوطه ور است و تمام 

مرد شروع کرد به غر زدن که امروزه در    ن یا   ی بود ول  بایدختر ز   نکهیبود. با ا  زیآمر یحقدختر کامالً ت

  نکه ی ا  ینه؟ برا  ای  یاواقعاً باکره   ایکه آ  دی. بعد از دختر پرسشودی نم  دایهم پ  بایدختر ز  کی   سیپار

مرد بر خورد و گفت: »من؟   نیبه ا  یینگاه کند. اما گو  کیاو گفت که از نزد  به  هیمطمئن شود مادام فورن

کنم؟ درست    یرا بررس  ی که واژن   یاده یتا به حال د  ایآ  ؟یکنی م   یواژن نگاه کنم؟ من؟ شوخ  کیبه  

گفت: »خب    هیمادام فورن  «ندارم.   یبه آن قسمت بدن وابستگ  ابداً  یول   کنمیها استفاده م است که از آن 
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نوزاد باکره است. «    کی که او مانند    خورمی. قسم مدیبه ما اعتماد کن  دیتوان ی صورت م  نی سرورم، در ا

  ل ی به سمت سوراخ رفتم. لوس   یفاسد به اتاق رفتند و من هم از سر کنجکاو   ن یدخترک و ا   نی بعد از ا

شرمندگ  چاره یب دق  کردیم  یاحساس  نشان  فیتوص   قاًیکه  ب  یدهنده آن    ک یشر  یرحمانه یلذات 

احمق اونجا   وونی ح  کیچرا مثل    ؟یکنیچه کار م  ؟ی است. مرد به او گفت: »خب حاال چ  اشی جنس

  ا ی...خب ب  دم؟یدیم  شی باسنت را دو ساعت پ  دینبا   ؟ی اریبهت بگم که دامنت رو در ب   د یبا  ؟ی ستادیا

  د ی بابزرگ. حتماً  یبکنم؟ « مرد ما گفت: »اوه خدا  دی . « دخترک گفت: »اما ارباب من چکار بامیادامه بد

با ترس و لرز    چاره یب  لی. « لوس نمیباال تا باسنت رو بب  یدامنت را بد  د یبا  ؟یبکن   دی...چه کار با  ؟ی بپرس

! بایبه او نشان داد. مرد فاسد گفت: »هوم، چه ز  با، ی العاده زو کوچک بود اما فوق   دیباسن خود را که سف

 چ یه  یها را از هم باز کرد و ادامه داد: »مطمئنآن. « سپس با خشونت باسن او را گرفت و  کترینزد  ایب

کس تا به حال به من دست هم   چ یبا تو نکرده؟ « دخترک پاسخ داد: »بله ارباب. ه یکس تا به حال کار

ب مرد   » است!  لوس   رحم ی نزده  بگوز«  پس  »خب  گفت:  نم  »اماگفت:    لیما  اآلن  مرد    توانم« ی ارباب 

باد کوچک    کیتالش خود را کرد و    لیمجبور کن. زور بزن. « لوس  جواب داد: »پس خودت را  رحمانهیب

« دخترک گفت:   ؟یدار  دنیبه ر  ی ازیگفت: »ن  رمردیانداز شد. پ  نی طن  ریپ  خواه یدر دهان مسموم آزاد 

دارم. پس خودت را آماده کن. دامنت    ی فور  ازیدارم. . در واقع ن  ازیگفت: »اما من ن  رمردیارباب« پ  ری»خ

ممکن ببر باال. « بعد    یرا تا جا   تیهابذار و ران  نی زم  یمبل دراز بکش. سرت را رو  یرا ببر باال. برو رو

. سپس سوراخ  کندیممکن واژن او را باز م  یو با دو دست تا جا  رودی باسن او م  یباال  رمردیپ  ن، یاز ا 

نزد  را  خود  کرد.    کیمقعد  او  قدرواژن  ا  ی به  مانند    نی واژن  که  بود  شده  باز  سطل   کی دخترک 

ممکن با   یتا جا  نیهم  یداستان ما بود. برا  رمردیپ   نیهمان لذت ا  نی . ادیزیبر  زیدر آن چ  دیتوانستیم

  رون یتکه گُه ب  ک یشروع کرد به زور زدن.    رمردیسطل باز کرده بود. پ  ک یتمام قدرت واژن او را مانند  

را که    ی فیگردد و با انگشتانش، مدفوع کث  یبرم  رمردیشد. پ  چاره یب  ل یوارد واژن لوس  میو مستق   دافتا

. گرددیبرم  ی. دوباره به حالت قبل دهدیفشار م  تواندیاست، تا آنجا که م  ختهیدر واژن او ر  یبه تازگ

با فشار   کردی م شروع    دن، یرا هم انداخت. پس از هربار ر   ی. سوماندازدیم   رونیب  گریتکه گُه د   کی
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  ی زد و حت   ادیتکه را آنچنان فشار داد که دخترک فر  نی جا شوند. آخر   لیتا در واژن لوس ، هادادن گُه 

داده بود، از دست داده   ه یبه او هد   عت ی را که طب  ییمشمئزکننده گل گرانبها  ات یعمل  ن یممکن است با ا 

آورد و شروع کرد به   رونیخواه ما بود. آلتش را از شلوارش ب  یلحظه اوج آزاد  نی(. ااشیباشد )باکرگ

  ن ی زم  ی. با حرکات دستش سرانجام چند قطره اسپرم رو شدی . آلتش شل بود و سفت نم ییخود ارضا

 هم خودش را پاک کرد.  لیبلند شد و رفت. لوس  ات، یعمل نی . بعد از تمام شدن ا ختیر

  یم یقد  یقاض  کی بود. او    یتر از قبل کننده شدم که جنونش به نظرم منجزر  یمرد   ریبعد درگ  یمدت

و  کردمی با انگشتانم مقعد او را باز م ستیبای. مکردمی کمک م دنیبه او در حال ر دیدادگاه بود. من با

 آنجا   نیزم  ستیبایکارش تمام شد م  نکهی. بعد از ادمیکشیم  رونیها را از آن بمناسب گُه  یدر لحظه

 . کردمیم  زیو مقعد او را با زبان تم

  د ینیبیم  نجایکه ا  یچهار خانم  ایکار است. آ  نی واقعاً طاقت فرساتر   نیاسقف گفت: »اوه، به خدا که ا

و من از شما  دهند؟ی را انجام نم فهیوظ نی هر روز ا -هم همسران و هم دختران ما هستند  هان یکه ا -

 چ یمن به شخصه ه  خورند؟یم  یکه اگر زنان با زبانشان مقعد ما را پاک نکنند پس به چه درد  پرسمیم

 نه یزم  نیمهارت خود را در ا  ی. ... کنستانس ...به دوکلوس کمشناسمیزبان زنان نم  یبرا  یگریکاربرد د

تو نگه   یبرامن است. از امروز صبح پاک نشده است...من آن را    ف یباسن کث  نی ا  نی.... ببدینشان ده

 هایکثافت کار  نیکه به ا  ییرا به ما نشان بده. « دختر بدبخت از آنجا  تیهاام...زود باش. استعدادداشته 

منجر شود!    تواند یبه کجا م  یکه ترس و بندگ  دینی را انجام دهد. بب  نکاریعادت کرده بود، مجبور شد ا

گفت: »شما تنها    کردیم   می جذاب تقد  نی خود را به آل  فیکه گودال پست و کث   یجمهور در حال   سیرئ

. « کارشان که تمام  ریبگ  یشیخود پ   بیجنده. از رق  نجایا   ای. بدیکنی م  لها عمکه به مثال   دیستین  یکس

و    بی عج   زیچ  چ یکه ه  م یبه شما نشان ده   م یخواستی شد اسقف گفت: »ادامه بده، دوکلوس. ما فقط م

پاک کردن سوراخ    یزن فقط برا  کیزبان    نکهیمرد شما وجود ندارد و ا  یهادر مورد خواسته   یب یغر

 و به داستانش ادامه داد.  دی خند  یدوکلوس دوست داشتن «مقعد مناسب است. 
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را با شما در   یاو واقعه  رمیخود فاصله بگ اتیاز روا یالحظه یبرا دیبه من اجازه ده زمیسروران عز 

اما همانطور که به من دستور   شود، یفقط به من مربوط م  نیها ندارد. ابه آن  یربط   چ یه  بگذارم که   انیم

  م یشما تنظ   یهاقه یسل  یمن که برا   اتیها به سلسله روااگر آن   یرا، حت  امیجالب زندگ  عیتا وقا   دیاداده 

. دانمی نم   زیسکوت و گذر کردن را جا   نجای ا  ن یکنم، بنابرا  انیشما ب  ینداشته باشد، برا  یشده است ربط 

 شدمی فاحشه شناخته م نیبه عنوان ارشدتر  نیهم  یبودم برا هیمادام فورن  یدر خانه یادیمن مدت ز

  ن ی . اکردی م  افتیها را در بودم که پول   یمن کس  مواقع  شتریاز همه به من اعتماد داشت. ب  شیو مادام ب

برا مثل    یزن  موا  کی من  در  بود.  م  یقع ضرورمادر شده  انگلکردی به من کمک  در  نامه    میبرا  سی. 

 شهیمن باز کرده بود. هم  یاش را به روبرگشتم سخاوتمندانه در خانه  سیکه به پار  یو زمان  نوشتیم

. ردیبخواهد پس بگ  نکهی از ده بار به من پول قرض داده بود بدون ا  شیب  دیها، شا. او بار دادی به من پناه م

خود را به او نشان دهم و به اعتماد مطلق او پاسخ دهم.    یاست که قدردان  ده یفرا رس  یااکنون لحظه 

شد    مار یب  هیرا بدست آورد. مادام فورن  لتیکرد که روح من چگونه فض  دیاربابان من شما قضاوت خواه

فرا خواند. به من گفت: »دوکلوس، فرزندم، دوستت   نشیبود که مرا به بال  نیکه انجام داد ا  یکار  نی لو او 

. اعتماد مطلقم به تو را ثابت خواهم  کنمیاالن آن را به تو اثبات م  نیو من هم  یدانی را م  نی دارم. تو ا

دوست  کیبه   یتوان ی که نم دممعتق ، یاکه مرتکب شده  ی ها و گناهانها و انحرافشرارت  یکرد. با تمام

خیکن   انتیخ اکنون  هم  من  مر   ر یپ  یلی.  نم  ضیو  و  من    دانمی هستم  بود.  خواهد  انتظارم  در  چه 

ها را حداقل از صد هزار فرانک آن   خواهمیدارم که به اموال من هجوم خواهند آورد. م  یشاوندانیخو

 سپارمی ها را به تو م . من آننجاستیا   ، نیکوچک دارم محروم کنم. فرزندم، بب  یخزانه   ن یکه در ا   ییطال

ها مرا  کار   نیا  زم، ی. « به او گفتم: »اوه، مادر عزیها را خرج کنکه طبق دستورالعمل من آن  یبه شرط

. اما اگر ضرورت دارد من به شما قول خواهم داد که طبق  دیعمل کن  نگونهیا  ستی. الزم نکندی م  نیغمگ

آوردم. در    یبه تو رو  لی دل  ن ی: »من تو را باور دارم فرزندم و به همفتشما عمل کنم. « به من گ تیوص

دو دل هستم.   یمن کم  ز، یصد هزار فرانک طال وجود دارد. دوست عز   یکوچک به اندازه   یخزانه   نیا

ام و  کشانده   تیکه به جنا  یهستم. در مورد دختران   مانیپش  یام کمو آنچه انجام داده   یدر مورد زندگ
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که خشم خدا را    یدو کار انجام ده  میبرا   خواهمی م  نیعذاب وجدان دارم. بنابرا  ، امدور کرده از خدا  

پول را    ن یهزار فرانک از ا   ۱5  خواهمی نماز است. ابتدا م   یگریصدقه و د   یکی نسبت به من کمتر کند.  

ا   یده  لیسنت آنوره تحو   ابانی در خ  نیبه راهبان کاپوچ   ز نجات روح من نما   یپدران خوب برا  نیتا 

  ی فقرا   نی تا بتواند ب  یمحله بده  شیهزار فرانک به کش  ۱5چشمانم بسته شد    نکهیبخوانند و به محض ا

 ز یچ  چ یاست. در نظر خدا ه  یزیانگشگفت  زیفرزندم صدقه چ"کند.    میمنطقه به عنوان صدقه تقس  نیا

ران فرزندان او یوجود ندارد. فق  میامرتکب شده   ن یزم  نیکه ما در ا  یجبران گناهان  یمانند صدقه برا

 م یدهیکه صدقه م یاز وقت شتریاو را ب زیچ چ ی. هداردیم یدهد، گرام یاریها را  هستند و هر کس آن

  6۰بالفاصله بعد از مرگ من    "به بهشت است  دنیرس  یبرا  یراه واقع   نی. فرزندم اکندی خوشحال نم

  . دیدهی دو بولوار است م  ابانیدر خ  دوز  نهی پ  کیکه شاگرد    گنونیپت  مبه نا  شیکش  کی هزار فرانک به  

  ی کم  خواهمیحرامزاده نامشروع. پس از مرگم م  ک یبدبخت پسر من است.    نیا   یول  داندی خودش نم 

از شما خواهش    ز، یدوکلوس عز   مانده، ی هزار فرانک باق  ۱۰بدبخت محبت کرده باشم. در مورد    م یتی  نی به ا

آن  کنمیم دارکه  نگه  تشکر  عنوان  به  را  کاردیها  عنوان  به  برا  ی.  م  یکه  انجام  شما   دیدهیمن  از 

  ی خوب  یبه شما کمک کند که همتا  ریمبلغ حق  نی. باشد که ا دیخود بردار   یمبلغ را برا   نی ا  خواهمیم

 . «دیها کندر آن است، ر  یدیو نه ام یآور ما را که نه نجاتتجارت شرم نی و ا  دیکن دایپ

العاده خوشحال بودم. بود فوق   ده یبه دستم رس  یادیمبلغ ز  نیچن  نکهیاز درون خوشحال بودم. از ا

  رزن یپ نی ا یمبادا به من شک کند خودم را رو نکهیخودم بردارم. از ترس ا یگرفتم همه را برا میتصم 

به گر بهتر است بگوستنیانداختم و شروع کردم  به    می .  او گفتم که من  به  وفا   عهدماشک تمساح. 

. او  ردیبود که مطمئن شوم او حتماً بم  نی ا  ریذهن من درگ  یخواهم کرد و اصالً نگران نباش. اما تمام

  زیاو تجو   یکرد و دو نوع قرص برا   نهی. روز بعد دکتر او را معاردیخود را پس بگ  یدوباره سالمت  دینبا

  د ی با نیهم  یها دو دوز مختلف دارند برادارو  نیو دکتر به من گفت که ا کردمی کرد. من از او مراقبت م 

خواهد مرد. قرص اول قدرت    ، ی. اگر هر دو را همزمان به او بدهیدهی که کدام را به او م   ی مراقب باش

قرص   یزمان  ینداشت آنگاه با فاصله  یری اگر قرص اول تأث  یداشت و قرار شد در مواقع اضطرار  یکمتر
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 نکه یبه محض ا   یممکن را انجام دهم ول   یهاتمام مراقبت   کهدوم را به او بدهم. من به دکتر قول دادم  

دچار شک    ف یروح ضع  ک ی شودی ا که باعث مر  یشناسحق   یهوده یاز آنجا رفت، تمام آن احساسات ب

ها بود. آن احساس سوزن  طال  کردمیکه به آن فکر م  یزیکردم. تنها چ  رونیشود، از قلبم ب  دیو ترد

مطمئن از   یا)نشانه  دهدی به او دست م  یطانیکار خالف و ش  کی  جام که انسان هنگام ان  یسوزن شدن

شد و بدون درنگ هر دو دوز قرص را به خورد او دادم.  داریکه به همراه خواهد داشت( در من پد یلذت 

ها را از دستان من خورد، قدرت مرگ بر قرص   نیکه با تمام وجود و اعتماد مطلق ا   نی بالفاصله بعد از ا

 ی اکنم. هر صدا و زجه   انیکارم احساس کردم، ب  یثمره   دنیآنچه را که با د توانمی شد. من نم  ره یاو چ

 ش یها. به زجهکردیم  جادیدر تمام بدن من ا  یریحس واقعاً دلپذ  آمد، یم  رونیان دادن بج  یکه از او برا

ها طال   ی. برا دمحالت جان کندن او به خلسه رفته بو  نی . از اکردمیگوش دادم. به جان کندنش نگاه م

 فاحشه خانه.  سیرئ ممرد، من شده بود هیبودم و همان شب که فورن ده یهزاران نقشه کش

به    تی جنا  زیانگو هوس   فیاحساس لط   ایآ  ؟یجلق زد   ایدوک گفت: »دوکلوس، راستش را بگو، آ-

 «   د؟یشما رس  یاندام شهوان 

در    یبار متوال  5شد. باعث شد که من    نیکه چن  کنمی دوکلوس گفت: »بله، سرور من، اعتراف م-

 همان شب ارضا شوم. «  

 یچنان قدرت جذب  یخود دارا   یخود  هب  تیزد: »پس درست است! درست است که جنا  ادیدوک فر -

را شعله ور کند و همان   یخود احساسات شهوان   یبه خود  تواندیم  یاست که مستقل از هر لذت نفسان

 ! «  آوردیآن را به ارمغان م یمعمول یرا به همراه داشته باشد که اعمال جنس یجنون و مست

فت به خاک سپردم، سهم اام را با شرمن معشوقه   ب، یترت  نیدوکلوس گفت: »بله جناب دوک. به ا-

از صدقه دادن متنفر    شهی هم از صدقه و نماز نبود. من هم  یحرامزاده را به چنگ آوردم و خبر   گنونیپت

را خواسته است. تالش    نی ا  عتیاست. طب  یجهان ضرور  نی بودم. من معتقدم که وجود افراد بدبخت در ا

 است. «   عتیطب نیمخالفت با قوان یه معن تعادل ب ن یبه هم زدن ا  یکردن برا
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! خوشحالم  دیدار   یخودتان اصول  یدورست گفت: »کامالً درست است دوکلوس. پس شما هم برا-

ا م  ن یکه  را  جناشنومی مطلب  بدبختان،  به  کمک  عل  ی تی.  قوان  ه یاست  و  نابرابر عتی طب  نینظم  و    ی. 

اختالف و    نیحکم. ا  نیاست بر ا  یدر وجود هرکدام از ما نهاده است خود گواه   عتیکه طب  یاختالف 

را در سرنوشت و بدن ما   ینابرابر  نی است که ا  عتی خود طب  نیاست. ا   ندیخوشا  عتی طب  ی برا  ینابرابر

  ز یببرند و قدرتمندان ن  نیرا از ب  های نابرابر  نیکردن ا  یآزادند که با دزد  فانیما قرار داده است. ضع

به ضع با کمک نکردن  اگر همه ندخود را حفظ کن  گاه یجا  فانیآزادند  بودند،   هیموجودات شب   ی.  هم 

که همه    ی. نظمدیآیعدم شباهت است که نظم به وجود م  نی. از همآوردی هم دوام نم  هیثان  کیجهان  

  ن ی با کمک به ا  ن، ی نرود. عالوه بر ا  نی تعادل از ب  ن یمراقب بود که ا   دیبا   نی. بنابرابردی م   شیرا پ  زیچ

است که در آن افراد ثروتمند به دنبال    ییجا  ی. چرا که بدبختامرده ظلم ک  گری محروم، به افراد د  یطبقه 

محروم را از چنگ ثروتمندان در    یارضا شهوات خود هستند. هرگاه من با کمک و صدقه دادن، طبقه

کمک کردن   نی با ا  نی. بنابراکنمیمحروم م  شانیهادر واقع دارم ثروتمندان را از لذات و هوس   اورم، یب

من نه    لی دل  ن یام. به همزده صدمه  ز ین  یم یبه بخش عظ  یرا نجات دهم ول  تی از بشر  یخشام بتوانسته 

چ را  دادن  صدقه  جنا  دانمیم  یبد  ز یتنها  دادن  صدقه  عل  یتیبلکه  طبعتیطب  هیاست  اگر    عت ی . 

  ن ی ا   ی. با توجه به تمام ساختی ما را نابرابر نم  وقتچ یه  م، یبکوش   یبرابر  جادیا   ی که ما برا  خواست یم

ها است ر   ده یها تدارک دآن   یبرا  عتیکه طب   یتیدر وضع  دینه تنها با  مانیتیو    هاوه یو ب   رانیفق  ق، یحقا

  جاد یدر آن ا  یر ییحفظ شود و تغ  تی وضع  ن یتا ا   می کمک کن  عتیممکن به طب  یتا جا   دیشوند، بلکه با

آن را، هر چقدر   به  دنیرس   لیوسا  یبه آن، تمام  لیهدف و ن  نیاست که ا  نیاعتقاد من ا  نینشود. بنابرا

 . « کندی م هیباشند، توج دیهم مخوف و پل

 ها و نابود کردنشان هم درست است؟ «  از آن  یدزد  یحت  ؟ی دوک گفت: »چ-
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دهم خدمت  شیبدبختان را افزا نیاست. اگر بتوانم تعداد ا  نطوریدورست بانکدار گفت: »کامالً هم-

  شیو افزا  کنندی ثروتمندان کار م  یبرا  شهیمام. چرا که بدبختان هثروتمند کرده   یبه طبقه   یم یعظ

 . « روی ن شیافزا یعنیتعدادشان 

را لذت   گرانیکمک به د یاست دوست من. البته برخ یخشن  ستمیجمهور گفت: »عجب س سیرئ-

 . « دانندیبخش م

که در کمک به    ی. لذتستین  سهیدو لذت با هم قابل مقا   نی ! ایادورست پاسخ داد: »چه مغالطه -

  ی است. لذت اول ناش  یلذت واقع   میگویکه من از آن سخت م  یدارد، توهم است. اما لذت  ودوج   گرانید

دوم اما  تعصب است  ناش  یمبتن  یاز  اول  لذت  برا   یاز غرور  ی بر عقل است.    ی است که ممکن است 

حق  یالحظه  لذت  دوم،  لذت  اما  کند.  دگرگون  را  ما  تمام  یقیقلب  که  است  را   یعقل  ما  احساسات 

.  کندی و سردم م  ردیگیحس مرا م  یگریو د  رساندی مرا به نعوذ م  یکیکالم،    کی. در  کندیم  ختهیبرانگ

 » 

 «   م؟ی را به شهوت خود مرتبط کن زیهمه چ دی ما با ای: »آ دیاسقف پرس-

شهوات و احساساتمان    دیبا یما در زندگ  یدوست من. تنها چراغ راهنما ی دورست گفت: »همه چ-

 باشد. « 

 . « ردینشات بگ ستمیس  نیممکن است از ا تیهزار جنا   راناسقف گفت: »اما هزا-

  یک ی تی هستم؟ جنا  ی که راض  یدارد، تا زمان  یت یمن چه اهم   ی برا  ت یدورست پاسخ داد: »آه، جنا-

ابزار  . چرا اجازه ندهم به  اندازدی انسان را در آن م  عت، یاست که خود طب  یاست. راه  عتیطب  یهااز 

دارد اما چرا من فقط در    ازین  هان یا   یبه هردو   عتی شوم؟ طب  ده سوق دا  تیبه سمت جنا  لت، یفض  یجا

ادامه دار شود. اما به   تواندی شروع شده است که م  یبحث  نجایها به او خدمت نکنم؟ ...اراه   نی از ا  یکی

نکرده است. ادامه بده دختر جذاب   لی و دوکلوس هنوز داستان خود را تکم  رسدیزمان شام فرا م  یزود
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  شه یهم  یکه برا  یاعتراف کرد  یستمیعمل و س  کی االن به    نیو مطمئن باش که هم  ه من، ادامه بد

 خواهد بود. «  لسوفانیف یسزاوار احترام ما و همه 

او را تصرف کنم و آن    یبود که خودم خانه   نیفکرم ا  نیدفن شد، اول  زمیمعشوقه عز  نکهیبه محض ا

و به خصوص    -ها  آن  یهمکارانم مطرح کردم وهمه   ینقشه را برا  نیرا به همان صورت نگه دارم. من ا

ساله بودم که    یس  باًیقول دادند که من را مادر خود بدانند. تقر   -کوچک من بود    زیکه هنوز عز   یاوژن

  ی معمول   یفاحشه   کیبه عنوان    گریمن د  یهاخانه را تصاحب کنم. سروران من، داستان  نیتوانستم ا 

و طراوت خود را حفظ کرده بودم    یفاحشه خانه بودم و هنوز جوان  نیا  سیکه رئ  یینخواهد بود. از آنجا

از گاهه برا  ییهاو آن   رفتمیپذی م  یمشتر  یر   ی شرح خواهم کرد. همه   ارندد  تیشما جذاب   یرا که 

دل   هیمادام فورن  انیمشتر به  و من هم  ماندند  دل  میهااتاق   یزیتم   لیبا من  به  مطلق   میتسل  لیو هم 

جذب کردم.   زین  یدیجد  انیمشتر  ز، ی و تم  بایو داشتن دختران ز  هان یبرتیل  یهادخترانم در برابرهوس 

فرانسه بود، که از دوستان سابق   یمیدار قد  هخزان  کیکرد،    دنیکه به طور منظم از من د  ینفر  نیاول 

آور بود، در چندش  لیلوس  یمرد که برا نیرا در نظر گرفتم. لذت ا لی او لوس یبود. من برا هیمادام فورن

شروع  این  کند و بعد از    یصورت او را گُه مال  یو با دست تمام  ندیصورت دختران بر   یبود که رو  نیا

لوس  دنیو بوس   دنیس یکند به ل ا   لی صورت دختر.  را که    ی هر کار  رمردی پ  نی به خاطر من، اجازه داد 

 زدی م  سیشده بود ل  یکه داشت صورت دخترک را که گُه مال   یمرد در حال   ن یانجام دهد. ا   خواهد یم

 شکم او ارضا شد.  یرو

را آماده کردم. او   یاو اوژن   یمعروف و سرشناس بود. برا  لی وک  ک یکه    دی از راه رس   ی بعد مرد  یکم

بدن دختر    یشروع کند تمام  نی پر از گُه فرو کند و بعد از ا  یبشکه   کیدوست داشت دختران را داخل  

  س یبدن او را ل  یمرد با دقت تمام تمام  نی ا  یشده بود ول  یک یاز سر تا پا با مدفوع    ی. اوژنسدیرا بل

 شده بود.  زیکامالً تم یاوژن اتیکه بعد از تمام شدن عمل یبه طور زدیم
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پس از مرگ او به مالقات من آمد تا مرا از  یاندک ه، یمادام فورن یمیقد انی از مشتر  یکید...،  زیمارک

همان    نانیاطم  یجا سر خواهم زد و برا  نیداد که باز هم به ا  نانیخود آگاه کند. او به من اطم  تیحسن ن

.  زدی م  سیدهان او را ل   توانست ی که م  ییتا جا  یم یقد  نی برتیل  نیخود را سرگرم کرد. ا  یشب با اوژن 

  ی گوز از اوژن  یکم نی زد. بعد از ا سیربع باسنش را ل کیاز بزاق دهان او را قورت داد و   یادیز  یمقدار

 ی و در حال  دیدر دهان او ر  یبالفاصله اوژن  نیآماده کرد. بعد از ا  یجد  یهاکار  یو خود را برا  دیبو کش

ما    مرد  نی. پس از ازدیاو جلق م  یبرا  گریبا دست د  د، یمالی مرد را م  نیا  فیدست سوراخ کث   کیکه با  

  ی اد یمرد پول ز   نیها را از دهان او بخورد. ابرد و او را مجبور کرد تا گُه  یدهان اوژن  کیدهانش را نزد

د...   زیمارک  لیدل  نیها بشوند. به همکار  نیهستند که حاضر به انجام ا  یدختران کم  یپرداخت کرد ول 

 جلب کند چرا که بتواند از خدمات ما بهره ببرد. مرااحترام  خواستیم

کار   نی ا  خواهدی م  دیایاگر زنگ شام به صدا در ب  یدر آن لحظه دوک به مغزش فشار آمد و گفت حت

  ر ی را صدا زد و دهان خود را از مدفوع او پر کرد. سپس زالم یبالفاصله سوف  ن یهم یرا امتحان کند. برا

 ر، یمانند زالم  یاز کودک  ری غ  یگریهر کس د  یرا از دهانش بخورد. برا  یوفو گُه س  دیایرا مجبور کرد که ب

چقدر خوشمزه    نیبالغ نبود که بفهمد ا  یکاف  یبه اندازه   ریباشد. زالم  زیانگشهوت  توانستی کار م  نیا

کار را انجام   نی دوک مجبور شد ا  زیآمخشونت   دیسر و صدا به راه انداخت. اما با تهد  نی هم  یاست و برا 

شده   یکار را کردند. دورست شاک  نیما هم   یهان یبرتیل   یلذت بخش بود که همه   ی کار به قدر  ن یدهد. ا

  چ ی و دختران ه  خوردندی دختران را م  یهاعادالنه انجام شود چرا که فقط پسران گُه   دیکار با   نیبود که ا 

  د ی ایدستور داد تا ب  نیداشت و به آگوستمدفوع زفوروس را در دهانش نگه    نیهم  ی. براکردندینم  یکار

جمهور هم    سیکار به هم خورد که خون باال آورد. رئ  نیآنقدر حالش از ا   بایز دختر    نیو آن را بخورد. ا 

مدفوع    زیاز آن بخورد. اسقف ن  شت یرا در دهان نگه داشت تا م  سیکار را کرد و مدفوع آدون  نیهم

  گر یدو نفر د  یرا نگه داشت و سالدون را مجبور کرد که آن را بخورد. اسقف و دوک ارضا شدند ول  ریزلم

که دوکلوس انجام داده بود مورد    ییها. کاردینتوانستند ارضا شوند. زمان شام فرا رس  ای  واستندنخ   ای

بود گفت: »دوکلوس  کار دوکلوس قرار گرفته    ریالعاده تحت تأثدوستان قرار گرفت. دوک که فوق  دیتمج 
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است و    یل توهم باط  یو قدردان   یمسأله را داشته است. شکرگزار  نیدرک ا   ی برا  یهوش و ذکات کاف

در گناهان    ریتأخ  ایو    دی موجب شک و ترد   دینبا  یو گناه قد علم کند. حت  تیدر مقابل جنا  دیگاه نبا  چ یه

کامالً   نی فقط به فکر منافع خودش است. « دورست گفت: »ا کندی که به ما محبت م ی کس رای ما شود. ز

کار    نی باشد. مطمئن است با ا  ینکه به دنبال قدردا  دینیبی را نم   یدرست است. شما هرگز انسان باهوش

. « اسقف ناگهان گفت: کندی تالش نم  یکار  نیچن  یابداً برا   نی هم  ی. براکندیخود دشمن درست م   یبرا

  کش یاست که با اعمال ن  نی که شما را خوشحال کند. ا  ستین  نیا  کندی دمت مکه به شما خ   ی»هدف کس

: من به شما خدمت دیگویبه ما نم  چگاه یه  کندیکه به ما خدمت م  یخود را باالتر از شما قرار دهد. کس

م   کنمیم خ  خواهمی چون  شما  م  ریبه  بلکه  تبعدیگویبرسانم.  شما  از  فقط  من  که    کنمی م  تی :  چرا 

تأمالت، غلط بودن کمک    نی. « دورست گفت: »ا نم ی تو بنش  یبکشم و خودم جا  نییتو را پا  خواهمیم

ها کار   نیا   ندیگوی م  ی خوب چقدر پوچ هستند. ول  یهاکه کار  دهدی و نشان م  کندی را ثابت م   گرانیبه د

ول  انجام داده است.  به    فشانیسست و ضع  که روح  یافراد   نی اند اچقدر احمق  یرا به خاطر خودش 

جهت تا   نیملتهب شده بود و به هم  اتینظر   نیما از ا  یهان ی برتی. « ذهن لدهدی تن م  ییهالذت   نیچن

ها گرفتند بچه  می تصم  هان ی برتیامروز ل  یرفتند. برا  یگروه  یاش یو به ع  دندیش نو  توانستندی که م  ییجا

در آنجا چه رخ   نکهیخوش بگذرانند. ا  یو چهار راو  رزنیبفرستند و فقط با چهار پ  شانیهارا به اتاق 

کرد و    یشده است که ترز را زخم   یشهوت   یدوک به قدر  ییگو  یول  میکنیداد را به خواننده واگذار م 

برا بگذار  نیا   یمدت  یترز  در هر حال  به همراه داشت.  را  به حال خودشان    نی ا  دیزخم  را  قهرمانان 

 فردا چه رخ خواهد داد.  می نیتا بب  میربگذا
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 روز شانزدهم 

تازه از اعتراف برگشته بودند. البته   یی ما چنان سبک از خواب برخاستند که گو یهان یبرتیل  یهمه

مورد سرزنش    یخستگ  نیبه خاطر ا   دیاست که با   یخود را خسته کرده بود. دوکلوس کس  یدوک کم 

تواند  یاست که م  یزیالعاده ماهر است. مهارت چها، فوقهوس   یارضا. چرا که او در هنر  ردیقرار بگ

 ی همه   انینکته است. در م  نیما، مهارت مهمتر  یهان یبتر یل   یرا کنار بزند. برا  لتیسن و فض   ، ییبا یز

  یی هابود. قبالً نشانه  یفرد جذاب جول نی. اکردیم  داینفر وجود داشت که کم کم خودش را پ کی افراد 

آزاد هرزگ   یخواه  یاز  س  یو  بود.  مشاهده  قابل  او  و    یخوب  استیدر  که    آنقدرداشت  بود  دروغگو 

  خته یبرقرار کند. او با مادام دوکلوس طرح رفاقت ر   یم یخوب و صم  یبا دشمنانش هم رابطه   توانستیم

ا  تا  رابطه  نگونهیبود  پدرش    یخوب  یبتواند  است  واضح  که  همانطور  کند.  برقرار  پدرش  با   یکیبا  از 

. هر زمان که شدی محسوب م  ازیامت  ک یخوب با او   یانجمن بود و داشتن رابطه   نی اشخاص ا  نی نفوذتر

از خود    یو چنان مهارت  شدی با دوکلوس متحد م  یبه طور کامالً مؤثر   دیرسیبا دوک م  دنینوبت به خواب

دو باشد حتماً ارضا خواهد شد. البته دوک از    نیاز ا  یکیمطمئن بود هر وقت با    که دوک  دادینشان م

 ش یهادر نقشه   یمادام دوکلوس نبود، جول  یهات یحما   اگرو    شدی نم   ی( آنچنان هم راضیدخترش )جول 

احساس را نسبت به او داشت و اگرچه او هنوز    نیهم  شی، کم و بکوروال  . شوهرش،  خوردی شکست م

  س یاوقات ارضا شود، اما حس انزجار رئ  یناپاکش وادار کند گاه  یهااو را با دهان و بوسه   توانستی هم م

که به   یاز زمان  یو جول   دانست ی ارزش مدورست او را نسبتاً کم  . شدینمکم    چگاه یجمهور نسبت به او ه 

بود که   یتوانسته بود دورست را ارضا کند. تنها اسقف باق  یآن هم به سخت آنجا رفته بودند فقط دوبار  

  یراض یبرا  یجول  ن یباسن جهان را داشت. بنابرا نی بهتر  ی. در نظر اسقف جول آمدی خوشش م یاز جول 

  خواست یم  شد، یکه م  ی مت یبه هر ق  ی. در واقع جولکردی از باسنش استفاده م  شهینگه داشتن اسقف هم

ا  یکیبا   رابطه  نی از  نفر  م  یخوب  یچهار  برا  نیا  دانستیبرقرار کند چرا که  روابط  و    ینوع  حفاظت 

 له شده بود. امس  نی هم یل ضرورت دارد. تمام فکر و ذکر جو اشی من یا
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هم   یکردند و کس  دای را پ  سایحضور در کل  یاجازه   نیدر آن روز فقط هبه، کنستانس و مادام مارت

ا   یتخلف از  خودش را    خواست یکردند، دورست هم م  هیسه نفر خود را تخل  نی ا  نکهینکرده بود. بعد 

دورست   باسنفرصت استفاده کرد و از    نیاز ا  زد، یبال بال م   تی موقع  نی ا  یکند. دوک از صبح برا  هیتخل

ماندند.   یباق  سایکرد و فقط خودش و دورست و کنستانس در کل  رونیدوک همه را ب  نی برد. بنابرا  ضیف

  ان یآقا  نیالعاده خوشحال شده بود. اکه بانکدار ما تمام دهانش را با گُه پر کرده بود فوق  ییدوک از آنجا

 یهای ساعت با هم به زشتکار   میبسنده نکردند و کنستانس بعداً به اسقف گفت که آن دو نفر تا ن  نیبه ا

بودند و از آن زمان تا کنون    یها دوستان دوران کودکاند. همانطور که قبالً گفتم ... آنمه داده خود ادا

نداشت.    یها نقش مهمآن  انی. کنستانس در مکردندی خود را تکرار م  یادوران مدرسه   حاتیتفر  وقفهیب

. بعد  نی. فقط همزدیجلق م  شانیو برا  دیمکی و آلتشان را م  کردی م   اکها را پباسن آن   ستیبایفقط م

زمان    تی چهار دوست ما با هم گفت و گو کردند. در نها  ی مدت  ی شدند و برا  ییراین وارد اتاق پذآ  از

و کلمبه    شتیم  نتوس، یاکیزفوروس، ه  ز، یبا شکوه بود. بعد از ناهار ن  شهیو مانند هم   دیناهار فرا رس

کرد.   نتوسیاکیکار را با ه  نی جمهور هم هم  سیانجام داد. رئ  ییالپا  شتیقهوه را سرو کردند. دوک با م

 ی ک یجمهور    سیو اسقف گُه او را در دهان زفوروس گذاشت. رئ  ندیدورست کلمبه را مجبور کرد تا بر

. ترز که آنجا ندیاژن کلمبه بردر و  خواستی م  نیهم  یآورد و برا  ادیدوکلوس را به    یقبل  یهااز داستان 

جمهور به خاطر  سیکه مدفوع رئ ییکارش را شروع کرد. اما از آنجا کوروال بود، کلمبه را آماده کرد و 

  عت ی. به نظر که طبختی ر  نی زم  یهمه مدفوعش رو   باًیغذا، بزرگ و سفت بود، تقر   یادیخوردن مقدار ز 

 ی ر یبرداشته شود. زفوروس که به طرز دلپذ  یاعمال ناپاک  نیبا چن  بایز  یفرشته   نیا  یباکرگ  خواستی نم

همه جا پخش کرد.    لسوفانهیموجب ارضا شدن او شد و اسقف آب خود را ف  زد، ی اسقف جلق م  یبرا

جمهور و زفوروس اوقات   سیشده بود. با رئ  نی. اسقف خشمگدندیترسیهمه از ارضا شدن اسقف م

بخورد.    یت یتقو   یشد مقدار  بورقدرتش مج   یابیباز  یبرا  نیکرد و به همه حمله ور شد. بعد از ا   یتلخ 

رو   شتیم را  او  کلمبه  ا  یو  از  بعد  خواباندند.  برا  داریب  نکهیمبل  و  بود  سرحال  کامالً    نکه یا  یشد، 

  ان یه اتاق راو همه ب  نی. آلتش دوباره سرزنده شد و بعد از ادیآلتش را مک  یتر شود، کلمبه کمخوشحال 
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  ن ی هم  یبرا  آمدیخوشش م  یمبل، کنار خود داشت. اسقف از جول   یرا رو   یرفتند. آن روز اسقف جول 

جمهور دخترش را در    سی دورست کنستانس و رئ  ن، یبه او دست داد. دوک آل  یحالت شوخ طبع  یکم

 آماده بود. دوکلوس داستانش را ادامه داد.  زی کنار خود داشتند. همه چ

  ی ای خوشبخت  چ یه  تیجرم و جنا  قیپول به دست آمده از طر  مییکامالً نادرست است که بگو  نیا

من از   ی. خانهکنمی م  نی باشد. من آن را تضم   نیتر از ااشتباه   تواندی نم  یو سخن  هینظر  چ ی. هآوردی نم

  ی اده یه به اک  دبود. در آن زمان بو  ده یند  یتعداد مشتر  نی هرگز ا  هیهر لحاظ رونق داشت. مادام فورن

شما، سروران    یکه برا  می بگو  توانمی اما به جرات م  کنم، ی . اعتراف مرحمانهینسبتاً ب  یده یا  کی  دم، یرس

 کند، ی به آن وفا نم  یوفا کند ول  یبه عهد  دیبا  یکه کس  ی. به نظرم زمانستی ن  ندیابداً ناخوشا  زم، یعز

. بردی م  ی شتریآن شخص لذت ب  شتر یبو از زجر دادن    دهدی به او دست م  یاحساس لذت خاص  کی

که   یکنم. پسر   تیرا اذ   کوکاریپسر همان خانم ن   یعن ی گنونیتا پت  دیبه ذهنم رس  ده یا   نیا   نی هم  یبرا

. فرصت رفتیثروتش اکنون به دست من به هدر م یرا بدست آورد ول  هیاز ثروت فورن یقرار بود بخش

همسطح خودش ازدواج کرده بود و    یریدوز بدبخت با دختر فق  نهیشاگرد پ  نی بدست آمد. ا  نگونهیا

کودکانه    یهای ژگیساله بود که به من گفته بودند و  ۱۲حدوداً    یدختر  مون، ینام  وندیآن پ  یثمره   گانهی

 نشی ه فقر والدک  ییهاکودک در فقر بزرگ شده بود اما با تمام مراقبت   نیکرده بود. ا  بیترک  ییبایرا با ز

  گنون ی. پتدیرسی به نظر م  یعال  دیص  ک یها بود و به نظر من  آن   ی و شاد  ر غرو  یهیما  داد، ی اجازه م

درباره او   هیمادام فورن  نکهیاما به محض ا  -نداشت  ی او از حقوقش خبر-  زدیمن سر نم  یهرگز به خانه

  نگونه یپرس و جو کردم و ا   کانشی او و نزد  یبود که درباره   نیکه انجام دادم ا  یکار  نی به من گفت، اول

. در همان حال کنت دو بایدختر ز   نیا  یعنیکشف کردم.    داشت، یاش نگه مرا که در خانه  یکه گنج   دبو

در مورد او با من صحبت کرده    هیمشهور که مادام فورن  خواه ی( آزاد Comte de Mesangesمسانژ )

 او مهم نبود.  یهم برا متشیسال به من مراجعه کرده بود. ق ۱3  ریز یباکره  کی  یبود، برا
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  خواهان یآزاد  انیاو در م  یو ذائقه   قهیبچه چه کند، چرا که سل  نیبا ا   خواستی که او م  دانمی من نم

کنند، دختر را   دییدختر را تأ  یمن شرط گذاشته بود که اگر کارشناسان باکرگ یشهرت نداشت، اما برا 

که بچه قرار است به خارج از کشور فرستاده شود و احتماالً هرگز   یی. به من گفت از آنجاخردیاز من م

ود. در کار نخواهد ب  یگرید  یمعامله  نی و بعد از ا  کندیمعامله م  کباری   نیبه فرانسه برنگردد، فقط هم

که    دید  دیاو را خواه   یمن بود )و به زود  یشگیهم  ان یاز مشتر  یک ی(  Marquis)  1یکه مارک  ییاز آنجا

او را راض  مانجا  آمدی از دستم بر م  ی( من هر کارشودی وارد صحنه م کنم و دختر کوچک    یدادم تا 

  رون یبکشم؟ کودک هرگز از خانه ب رونیبود. اما چگونه او را از کشور ب نهیگز  نیبه نظرم بهتر  گنونیپت

  چیکه ه  کردندی از او مراقبت م  اطیو چنان عاقالنه و با احت  خواندی در خانه درس م  ی. او حترفتی نم

از اغواگر معروف استفاده کنم. او از کشور خارج شده بود و    توانستمی نداشتم. در آن زمان نم  یدیام

کردم که مرا به سمت انجام    دایراه پ  کیهم مرا تحت فشار قرار داده بود و عجله داشت. من فقط    یمارک

به زندان    یکنم که برا  جادیا   یزن و شوهر مشکالت   یگرفتم برا  می. تصم دادی سوق م  تی جنا  نیدادن ا 

  یکس   گرینداشتم چرا که د  یادیبه دام انداختن دختر مشکل ز   یبرا  نیباشد. بعد از ا   ی فانداختنشان کا

 مراقب او نبود. 

آن شدم  پموفق  مورد  را  دوست  یقانون  گردیها  دهم.  و    یقرار  بود  اعتماد  قابل  کامالً  که  داشتم 

  ی سر   کی زن و شوهر    یبرا   نی. بعد از اکردی م  قیبود که تحق  نیاو حساب کنم. کارش ا  یرو  توانستمیم

افتادند.   ندانهفته به ز کیطلبکاران در دادگاه، زن و شوهر در عرض   تیو با حما  کردی م  دایطلبکار پ

بعد همه چ به  پ   ی برا  زیاز آن لحظه  ا   شیمن در آرامش  از  بعد  ز  ک ی  نیرفت.  دختر    نی ا  رکیمامور 

دختر    ن یمن آورد. ا   یبه خانه  خانمانی ها شده بود را به عنوان ب ر   نی نش  ریفق  یکوچک را که در محله

باشد واقعاً دشوار    باتری از او ز   که  یدختر   افتن یداشت.    بای العاده زفوق   یکامالً مطابق گزارشات ظاهر

بخرد.   ی او را به مبلغ ثابت  خواست ی م  یخرج داشت. مارک  ییلو  ۲۰من    یدختر برا  نی بود. بدست آوردن ا

 
 داده است.  ریی تغ ینام کنت دو مسانژ را به مارک نجای دوساد ا ی مارک . 1
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در کار   یگرید  یو نه معامله  کندیمله صحبت ممعا  نیدر مورد ا  ینه با کس  نی)او به من گفت بعد از ا

من ضرورت    یکه برا  یی. از آنجا1دختر را به او بدهم  یی لو   ۱۰۰خواهد بود. (. من موافقت کردم که با  

  کیبه    ییلو  ۲۰شدم و    یراض   ییلو  6۰به سود    نیهم  یموضوع خبر دار نشود برا  نیاز ا  یداشت که کس

  ن یگم شدن دختر را مختوم کند. کارش آنقدر خوب بود که پدر و مادر ا یدادستان پرداختم تا پرونده 

د ناپد   از  ینتوانستند خبر  گر یدختر  پنهان کردند  است که  البته مشخص  کنند.    د یدخترشان کسب 

را مبرا    خود  توانستندیکه م  ییتا جا  یبه خاطر سهل انگار  هاه یهمسا   یممکن بود ول  ریشدن دختر غ

سال در زندان    ۱۱  باًیپس از تقر  زی زن و شوهر عز  نیکردند. دادستان هم آنقدر کارش خوب بود که ا 

هزار فرانک    6۰  نکهیاز ا  نانی اطم  یگر یدخترک بود و د  یکیدو بار سود بردم.    شهنق  نیمردند. من از ا

را گفته    قتیهم در مورد دختر حق  یمرده بود. مارک  گرید   هیفورن  زیفرزند عز  نیاز آن من است چرا که ا

  د شما نقل خواه   یمادام دگرانژ سرنوشت او را برا  ادی. به احتمال زدمیاز او نشن  ی خبر  گر یبود. من د

 . می خودمان برگرد یروزانه   اتیاست تا به روا ده یخب. زمان آن رس اریکرد. بس

آنقدر مرا خشنود کرده است که زبانم    دایکه شما انجام داده   یجمهور گفت: »اوه، خدا! شرارت   سیرئ-

توص آن ضربه  فی از  است.  عاجز  نهایآن  قربان  یی  به  به    دایزده   خود  یکه  خودمان    ادیمرا  شاهکار 

 اندازد. «  می

 
  ار ی ها بعداً دختران را در اخت خانم  نی بفروشند، که ا  ییهادخترانشان را به خانم   یباکرگ  نی نبود که والد  رمعمولی در قرن هجدهم غ  .1 

  ی باکرگ  ی است که به طور معمول برا  یاز مبلغ  شتری ب   اری بس  کندیکه کنت دو مسانژ پرداخت م   یحال، مبلغ  نی ثروتمندان قرار دهند. با ا

(  وری ل  1200)  ییلو  ۵0العاده ثروتمند،  ژنرال کشاورز فوق   کی   ر،ی ن ی د ال ر  مود ی . گرشود ی پرداخت م  17۶0و    17۵0  یهادر دهه 

دوبندول    ی ( به مارکور ی ل  9۶)  ی لوئ   ۴  مت ی بوژار را فقط به ق  ی مادام وارن بکارت مار→دختر مر دومون پرداخت کرد.    ی باکرگ  یبرا

  :به  دی لباس و جواهر و مبلمان. رجوع کن  یبوده است. به اضافه  ور ی ل 720تا  2۴0 نی مبلغ پرداخت معموالً ب  رسد ی فروخت. به نظر م

Nina Kushner, Erotic Exchanges: The World of Elite Prostitution in Eighteenth-Century Paris (Ithaca and 

London: Cornell University Press, 2013), pp. 76–7 . 
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های آزاد شوند. احمق   افراد ممکن بود  نیکرد چرا که امی   یدورست گفت: »اگر من بودم کار بدتر-

اند،  ها زنده بوده آن   یاست. تا وقت  یافراد  نیشان کمک به چنوجود دارند که تنها دغدغه   ایدر دن  یادیز

 «  . دایداشته  یادیاحتماالً اضطراب ز

مانند شما ندارد مجبور است    ینفوذ و قدرت   یکه کس  ی مادام دوکلوس پاسخ داد: »سرورم، زمان-

 که دوست داشته باشد انجام دهد. «   یهرکار تواندنمی  نی محتاط عمل کند. بنابرا شهیهم

  ن یتوانسته است انجام دهد. « انمی   یشتریدوک گفت: »درست است، درست است. دوکلوس کار ب-

 ادامه داد.   ریخود را به صورت ز تیروا  یموجود دوست داشتن 

هایی که در  ی شوم دوباره همان زشت ام که مجبور می ز، شرمنده یگفت: سروران عز   با یزی  فاحشه   ن یا

سه    نجاینگذرم. در ا   یاتی جزئ  چ یکه از ه  دیام، مطرح کنم، اما شما گفتکرده   انیشما ب  یچند روز برا   نیا

ا   گریی ده نمون   ن ی اول   . میپرداز می   گریهای دی و سپس به فانتز   میکنمکروهات ناپاک را ذکر می   ن یاز 

سال سن   66است که حدود    یامالک سلطنت  یمی قد   ریمد  کیکه ذکر خواهم کرد مربوط به    یمورد

زن را    نیکرد. پس از ا خشونت، باسن او را نوازش می  یکرد و بعد با کم دارد. او ابتدا زنان را برهنه می

کرد برد، خودش شروع میمی ت  منظره لذ  نیکه از ا  یکم  . ندی بر  نیزم  یکرد که وسط اتاق رومجبور می

کرد. بعد  ها را با هم مخلوط میمدفوع   نی بعد با هر دو دست ا  . دیمدفوع زن میر  یدرست رو  . دنیبه ر

و شروع کند به خوردن    د یایها بگُه   نیکرد که چهار دست و پا مانند خوک به سمت ا دختر را مجبور می 

باسن زن هم آغشته به    دیالبته با   . زدمی   سیکه خودش از پشت باسن دختر را ل  یها. در حالگُه   نیا

شد، ها خورده میگُه  یکه تمام  یو زمان  ییبه خود ارضاکرد  شروع می   نیح  نیشد. در هممدفوع می

مرد هم   نیکار هستند و ا  نیحاضر به انجام ا  یدختران کم  دیدانشود. سرورانم همانطور که میارضا می

  ز ی کنم چرا که همه چ  دای ها پمدل دختر   نی از ا   نستممن توا  یخواست...ول دختران جوان و سرحال می

 گرفتم.  یلبته از مرد پول هنگفت شود. امی  دایپ  سیدر پار
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و فرمانبر  میبود که دختران را کامالً تسل  یخواهم ذکر کنم، مردای که مینمونه از سه نمونه   نیدوم

به انجام   لی که ما  یکردن کودکان  دایجوان درخواست کرده بود. پ  یل یدختر خ  ک یخواست. مرد ما  می

کردم. مرد  وراو ج  یساله برا ۱4تا  ۱3دختر  کی نی تر بود بنابرا من آسان  یهستند برا ییهاز ی چ نیچن

باسنش را نوازش کرد و چند گوز    قهیچند دق  . اوردیدختر را مجبور کرد دامنش را در ب  . دیما از راه رس

ا  از  او خواست. بعد  از  با فشار  ا یچهار    نیهم  را از  آب ،  پنج سرنگ آب درون مقعد خودش کرد و  ها 

مخلوط شده بود قورت   دفوعم  یها را که با کمآب نیو دختر را مجبور کرد که ا  ختیر  رونیاش بروده 

واژن    گریو با دست د  دیمالآلت نسبتاً بلندش را می ،  دست  کیدختر نشست و با  ی  نه یس  یدهد. بعد رو

ن را  برامی   شگونیدختر  با  نیهم  یگرفت.  مو می   دیآلت دختر حتماً  نبدون  به قدرشگون یبود.    ی ها 

  6کرد به التماس کردن. مرد ما    وعبود، شر  عیتا به حال کامالً مط  نکهیآمیز بود که دختر با اخشونت 

دختر شروع کرده بود    . ختیاش بود، داخل دهان دختر رهایی که درون روده مرتبه پشت سر هم، آب

 ارضا شد.   دمیفشار روده بود که د ن یم و با شش دیمرد فاسد خند یبه استفراغ کردن ول

های او کار  نده یاست. احتماالً در آ  تی سه روا  نی نفر از ا  نیآمد. او آخر  یمی بانکدار قد  کی  تدر نهای

به    اینهیسال سن و با س  45تا    4۰داشت، اما با    ازین  بایزن ز  کیاو به    . برای ما نقش کلیدی ایفا کند

آو ا  . زانیشدت  می   نکهیبه محض  او خلوت  ربا  او  می  اکرد،  برهنه  باال  به  کمر  حالاز  در  و  که   یکرد 

سبی می  شیهانه یرحمانه  فررا  پستانمی  ادیگرفت،  »چه  خوبزد:  اای های  دردنه یس  نی !  چه  به   ی ها 

ها را فشار  نه یس  نیفاسد ا  ن، مردیبعد از ا  ست؟ «یپاک کردن باسن من ن  یخورند؟ به نظرت برامی

  ی را رو   شیپا  یو حت  دیها میرآن   یانداخت و روزد، تف میمی  یلید، سیکشچرخاند، میداد، میمی

  عت یهستند. چرا طب  زی انگنفرت  هانه یس   نیگفت که چقدر ا مدت می   ن یگذاشت و در تمام اها می آن

دش هم برهنه نطق مضحک، خو  نیبعد از ا  . ندازدیشکل ب  از  ، یچندش  هایزیچ  نیبدن زنان را با چن  دیبا

اما خدا بدن ایشد.  برای! عجب  را  آن  توص  ی! چگونه  ب  فیشما  او  بدن  زخم    کیبه چرک    شتریکنم؟ 

بودم    ستاده یمن در آن ا   که  ، یی آن تا اتاق کنارکننده منجزر   یداد که بو شباهت داشت. آنقدر بو می

شد؟ «  می   ده یشد. دوک گفت: »مکمی   ده یمک  ستیبامی   یی پاکمجسمه  نی اما در هر حال ا   . دیرسمی
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به   یبه دخترک هشدار داده بودم ول   نی قبل از ا  نکه یدوکلوس پاسخ داد: بله سرورم. از سر تا پا. با ا

  د یمرد فاسد به او گفت: »چته هرزه؟ شا  . دیجسد متحرک، با وحشت خود را عقب کش  نی ا  دنیمحض د

  رفتار   ینطوری...ایبزن  سی همه جارو ل  د ی. با زبانت با  . یک از سر تا پام رو بم  دیبا  ی حال به هم زن باشم ول

پول هر   یکامالً درست است که مردم برا  نینترس. « ا  .ایب  ایکردن...ب  نکاروی ها ای لینکن...قبل از تو خ

گرفت. می   ییدو لو   نکاریا   یکه به او داده بودم در فقر مطلق بود و برا  یدختر بدبخت  . کنندمی  یکار

افتاده    جانیبدنش به ه  یکه به او گفته شد انجام داد. مرد فاسد که از زبان دختر رو  یدخترک هرکار

که دخترک چقدر حالش   دیحدس بزن  د یتوانکار انجام شد و می   نی ا  یوقت  . ییبود شروع کرد به خودارضا

بدن او    یها را روگُه  یتمام   نیبعد از ا   . دیر  شیهانه یس  یخواباند و رو  نیزم  ی ود، دختر را روبد شده ب

اتمام از  داد. بعد  انجام می  گریکار د  نیچند   د یارضا شود با  نکهیا   یدانم او برا که می   ییپخش کرد. تا جا 

 . دمیاو را ند   گریرود و من هم خوشبختانه دجا نمی   کیدوبار، به    چوقتیه  ییآنجا رفت. گو   ز کارش ا

کار »عجب!  گفت:  ا  ی دوک  عقالن   نیکه  و  معقول  واقعاً  است  داده  انجام  ه  یمرد  من  وقت    چ یاست. 

که داشت    کوروال  دارد؟ «    ی گریمقعد چه کاربرد د   ی ف یهای زنان به جز پاک کردن کثنه یکه س  دمینفهم

که   ستین  یدر واقع شک  . ستین  یداد گفت: »شکرا فشار می   نیآل   فیلط  هاینه ی س  یاانهیبه طرز وحش

ها را آن  یکند...وقتمی  یمرا عصبان   شهیها همنهی س   دنیها کامالً پست و زننده هستند. دی زننه یس

کند. « تر می ی نفرت خاص. فقط واژن است که مرا عصبان  کیکنم.  می  یاحساس انزجار خاص  نمیبمی

و    یسوف  . دیکشبه دنبال خود می   شیهانه یرا از س   ن یکه آل  یشد در حال  یق کنارحال وارد اتا  نیدر هم

آنجا چه کرده   میدان نمی قاًیی او قرار داشتند به همراه فانچون به دنبالش رفتند. دقکه در دسته   ر زلمی

دهد که ارضا شده است.  می   نیخودش نشان از ا   هایاد یزن و فر   کی   غیج  ی بعد صدا   یکم  یاست ول 

 چ یهای او ههیکرد. گرمی  هیاش را گرفته بود و گرنه یدستمال س  کیبا    نیبازگشتند، آل   نکهیبعد از ا

ا  یتأثیر  براموجب خنده   نکهینداشت جز  دوکلوس بالفاصله به داستانش   نیهم   یی دوستان ما شد 

 ادامه داد. 
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با   خودم  من  بعد،  روز  پ  کیچند  ش  برخورد  ریراهب  که  برا  ییدایکردم  اگرچه  دستان    یاو، 

باسن چندش و چرک    ک یآورد. او باسن خودش را که  به معده می  یکننده بود، اما فشار کمترخسته

کاغذ چروک  فیوکث مانند  پوستش  و  می  ده یبود  من  داد.  نشان  من  به  نوازش    ستیبابود  را  او  باسن 

با تمام قدرت فشار میزدم، مشت می می   یلیکردم، سمی اما زمانزدم و  به سوراخ    هیکه قض  یدادم. 

 شگون یسوراخ مقعدش را با تمام قدرت ن دینبود. با یاو کاف یبرا هان یکدام از ا چ یه دیرسمقعدش می 

می می باز  را  مقعدش  سوراخ  زور  تمام  با  میگرفتم.  فشار  انگشت  با  و  اکردم  فقط   ها کار  نی دادم. 

 ن ی به دامن من هم دست نزد. ا  ی کرد و حتمی   ییمدت خودارضا  نیاو را ارضا کند. در تمام ا   وانستتمی

پوست   یو شل و ول داشت ول ده یچروک یباسن نکهیها عادت کرده باشد. با اکار  نی ی ابه همه دیمرد با

  ی ک ی ن یمن آورد. ا  یاز همکارانش را برا ی کیراهب   نی وسفت بود. روز بعد، ا  میباسنش مانند چرم ضخ 

بود   نیبرت یل  شتر یب یکم یکی  ن یزدم. البته ا با تمام قدرت به باسنش ضربه می  دیبود. با یهم مانند قبل

و   باال زد  بوس  ۱۲-۱۰چرا که دامن مرا  باسن مرا  ل  دیبار  ب  سیو  از گاه  نیزد. در  بر    یضربات هم هر 

توانم به شما  شد، آلتش هم بلند شد. می پوست باسنش سرخ می   یوقت  . دیبوسمی   اگشت و باسن مرمی

زدم و جلق می   شیدست برا  کیام. با  ده یهایی بود که تا به حال دآلت   نیاز بهتر  یک یدهم که    نانیاطم

 زدم. به باسنش ضربه می گریبا دست د

دوکلوس گفت: »بله، سرورم  « مادام    . مای ده یرس  دنی»اگر اشتباه نکنم به بخش فلک کش  :اسقف گفت

های تا فردا با طعم   میفعال کار خود را تمام کن  دیامروز من تمام شده است، اجازه ده ی  فه یو چون وظ 

بود    مانده   یساعت تا شام باق  می ن  باًی« چون تقر   . می و خود را سرگرم کن  م یاز شهوت روبرو شو  یدیجد

ی همه   یکننده نبود ول شوکه  نیباز شود. ا   شیهاتا اشت  انجام دهد  هیچند تنق  خواهددورست گفت که می 

وجود نداشت. ترز، که آن روز به دورست   یراه برگشت گریحکم صادر شده بود و د دند، امایزنان میلرز

اطممی   یدگیرس او  به  ا  نانیکرد،  که  بهترسرنگ  نی داد  ان ی ها  محض  به  هستند.  های روده   نکهیها 

 هایاد یفحش و فر   یمقاومت کرد ول   یدورست پر شد به روزت اشاره کرد تا دهانش را باز کند. روزت کم

را تسل  او  و مجبور شد دوبار پشت سر هم آب روده   میدورست عاقبت  را بخورد که کرد  ی دورست 
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ر آمد وگرنه دورست  د  اها را باال آورد. خوشبختانه زنگ شام به صد ی آنبعد هم همه   یمشخص است کم 

  ی گر یهای دها به سمت لذت زنگ شام حواس آن  یهم انجام دهد ول  گریرا چندبار د نکاری خواست امی

دوک مدفوع مادام دوکلوس را در    . دندیها میرها و باسن نه یس  یرو   یگروه  یاشیپرت کرد. هنگام ع

 ن ی جمهور هم هم  سیو رئ  شددوک ارضا    . دید، بلعیمککه دوکلوس در مقابل همه آلت او را می   یحال

 همه به اتاق خوابشان رفتند.   نیانجام داد. بعد از ا لی کار را با مادام شامپو
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 روز هفدهم 

شد. او با دورست توافق کرده  می   شتریجمهور نسبت به کنستانس هر روز ب  سیتنفر وحشتناک رئ

  یی گفت: »از آنجابود. می   ی بود که شب را با کنستانس بگذراند. اما روز بعد به شدت از کنستانس شاک

  ن یتا ا  دیکن   دایپ   یاما به خاطر خدا راه  میاش او را مجازات کنآمدن بچه  ایقبل از به دن  م یخواهکه نمی 

  ک یذهن    یکم  دی« بگذار  . میمجازات کن  یجور  ک یدهد  های ابلهانه انجام میکه کار  یاحمق را زمان

که از کنستانس    یموجب خشم او شده است. متأسفانه زمان  ی زیچه چ  م ینیتا بب  می کن  لی را تحل  ن یبرتیل

  ی اشتباه نابخشودن نیخود را نشان داده است. ا یدرخواست باسن کرده بود، کنستانس به اشتباه جلو 

جمهور را رد کرد و او را به دروغ    سیبود که حرف رئ  نیکه کنستانس انجام داد ا  یت. اما کار بدتراس

تا بلکه بتواند مرا آزار دهد.   دگویها را می دروغ   نی جمهور ا   سیکرد که رئمتهم کرد. کنستانس ادعا می

بودند تا بدون صدمه    یاربابان به دنبال راه  یزنان نخواهند آن را بفهمند ول   دی روشن بود. شا  نیاما قوان

  د ی هر خطا و خالف، کنستانس با  یگرفته شد که به ازا  می زن را مجازات کنند. تصم  نی خوردن بچه، ا

کار را شروع کند. درخواست    نیجمهور درخواست کرد که بالفاصه ا  سیرئ  نی تکه گُه بخورد. بنابرا  کی

و به دختر دستور داد    دی جمهور وسط اتاق ر  سیشد. زمان سرو صبحانه در اتاق دختران، رئ  رفتهی او پذ

  چ ی ه  یکرد. ول   هیها را ببلعد. کنستانس به زانو افتاد. طلب بخشش کرد. گرگُه  نیکه چهار دست و پا، ا 

دوستان    نیا   یبرا  . ستداده ا  هیدوستان ما سنگ هد  نیقلب، به ا  یبه جا  عتیطب   یینداشت. گو  یاثر

  . ردیاو مجبور شد سرنوشت خود را بپذ  تها نبود. در نهایهیها و گرزجه   نیتر از الذت بخش  زیچ  چ یما ه

جلق بزنند.    شانیها خواستند که براشده بودند، از دختربچه  زده جان یصحنه ه  نیدوستان ما که از ا 

  یده بود، کنستانس را که به سختالعاده سر حال شزد و فوق او جلق می   یبرا  ن ی جمهور که آگوست  سیرئ

  ی کم  دیبا  دیخور شما غذا را می  یجنده. وقت  نجایا ایبدش را تمام کرده بود، احضار کرد. گفت: »ب  یغذا

  س یحال رئ  نیاز آن را بخورد. « در هم  یکم  ایاست. ب  دیسس سف  نیا  . ایب  . دیهم به آن سس اضافه کن

خورد، آب خود را در دهان همسر  که گُه او را می  ی و در حال  ندیرا مجبور کرد که بر  نیجمهور آگوست
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مدفوع    یکم  یوف ها انجام شد. دورست در سطل مربوط به سی بازرس  . ختیکنستانس ر  یعن یخراب دوک  

ام مشکل داشت. کار را کرده است. معده   نیا   اریاختکرد و گفت بی   یکرد. دختر جوان عذرخواه   دایپ

ات خراب  اگر معده   . ستیدرست ن  نیتکه گُه را دستش گرفته بود گفت: »نه، ا  نی که ا  یت درحالدورس

ی مجازات  دفترچه  فاصلهمدفوع کامالً سالم و سفت است. « و بال   ن یا   یبود ول می  یمدفوعت آبک   د یبود با

  هیکرد. بق  کرد به آن اضافهرا پنهان می  شیهاموجود جذاب را که داشت اشک  نیرا برداشت و نام ا

بود و به او    ده یهای عصر قبل ری اشیدر ع  ر، کهیها، زالممرتب بود، اما در اتاق خواب پسربچه   هاز یچ

به   ریجرم بزرگ بود. نام زالم  کی  نی کرده بود. ا زیگفته شده بود که خودش را پاک نکند، خودش را تم 

را مجبور کرد تا    وو ا  دیای دورست باسن او را بوس لحظه   یوجود برا  نیمجازات اضافه شد. با ا  ستیل

و    ترز  ، ین، فانیفقط دو فاعل درجه دو، آل  سایرفتند. در کل  سایهمه به کل  ن یآلتش را بمکد. بعد از ا 

را در دهانش گذاشت و آن را خورد. اسقف از آن دو    یحاضر شدند. دوک مدفوع فان  لیمادام شامپو

العاده سر ما فوق   دوستانرا خوردند. در آن روز    نی جمهور از آل  سیو رئ  لیفاعل را، دورست از شامپو 

نکرده   یها کار خاصبود که صبح   یادیکنستانس. چرا که مدت ز  یحال بودند به خصوص بعد از ماجرا

 بودند. 

فرانسه تواند بفهمد که چرا در ی اخالق صحبت کردند. دوک گفت نمی ی ناهار درباره ها در وعده آن

ها  ها را از توطئه با مشغول نگه داشتن شهروندان، آن  یخواه  یهاست؟ چرا که آزاد  نی برتیل  هیقانون عل

  ست ین   یخواهیسرکوب آزاد   قاًیدق  ن یکند. اسقف در جواب او گفت که هدف قوانها منحرف می و انقالب 

ز و  افراط  ایرو  اده یبلکه سرکوب  به سمت  ما  ز  نی های آن است. بحث دوستان  و  ها ی رو  اده یافراط 

ا  چ یمعطوف شد. دوک ثابت کرد که ه از  نافراط   نی کدام  برا و نمی   ستیها خطرناک  ها دولت   یتواند 

خاموش کند نه تنها ظالمانه    ایرفتار را سرکوب و    نی که بخواهد ا   یهر تالش   جهیکند. در نت  جادیا  یخطر

  ی مست خودش را رو  مهیدادند. دوک، نخود را به عمل    یتأثیر است. کلمات جااست بلکه پوچ و بی 

برا و  انداخت  را لساعت دهان کودکانه  کی   یزفوروس  او  ا   . دیسیی  از  آنطرف هرکول    ت ی موقع   نیاز 

را ادامه دهد.    نکاریخود را داخل مقعد دوک فرو برد. دوک به او اجازه داد ا   می استفاده کرد و آلت عظ
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که    ییاز آنجا  . دیزمان قهوه رس  نگونهی پرداختند و ا  ی گریهای زشت دی خود به کارهمکارانش به نوبه 

ای  تنها قهوه   دیسر و صدا بود. شا کرده بودند، ساعت قهوه نسبتاً آرام و بی   یاد یهای زطنت یش  یبه تازگ

ارضا نشد. دو  چ یباشد که ه با د   کلوسکس در آن  بود  را  آن  دنیکه منتظر دوستان  ها داستان خود 

 شروع کرد.  

 ییاز آنجا  یگذاشته بود. اوژن   ریمتحمل شده بودم که از همه جهات بر من تأث  یضرر  یمن به تازگ

  ی ب یمن پول بدست آورد، از من به شکل عج   یبرا  ی توانست به خوب کرد و می من می   یبرا  یکه همه کار

  استه خو  یخدمات جنس  یاو را برا  یام شخص که من در خانه نبوده   یزمان  دی رسربوده شد. به نظر می 

  ن ی ا  نیهم  یکسب کند برا  شتریب  ییلو  8  ای  7  نگونهیتواند ا که گمان کرده است می  ییاست. از آنجا

با  معامله را قبول کرده است. اگر من در خانه بودم هرگز اجازه نمی اما   رونیب  بهیغر  کی دادم  برود. 

   . ماده یاو را ند گریمعامله را قبول کرده است و من از آن روز د  نیا  ییخودش تنها

ه »و  گفت:  نخواه  چوقتیدگرانژ  پمعامله  . دید  یهم  او  به  که  آخر  شنهادیای  ی معامله  نیشد، 

بزرگ!    ی. « دوکلوس گفت: »اوه، خدا1خواهم کرد  انیرا ب  بایدختر ز   نیاش بود. من داستان ایزندگ

بدن را هم به    نی چهره را داشت. « دگرانژ گفت: »بهتر  نیباتر ی ز  یسالگ   ۲۰بود. در    بای ز  یل یدختر خ  نیا

 . دیاو کشنده بود. ادامه ده  یها برات ی جذاب  نی ی ارا داشت. همه   سیاندام در پار  نیبهتر  . دیاضافه کن  نآ

 «  . می شو اتیوارد جزئ دینگذار

او شد. اما در   نی گزیبود که هم در قلب من و هم در رختخوابم جا  ل یلوس ن ی مادام دوکلوس گفت: »ا

به    یاوژن  یرا به جا  لیمجبور شدم که لوس  نی نبود. در هر صورت بعد از ا  عی کار خانه آنچنان هم مط

زد. بعد  می   سیمرد ابتدا واژن و دهان دختر را ل  نی کنم. ا  یآمد معرفبه آنجا می  یکه هر از گاه   یمرد

  ن یزد. اها و آلتش شالق می ضه یزد. البته فقط به ببا چوب، شالق می  یاو را به نرم  دیما بادختر    نی از ا

 
 دگرانژ در بخش چهارم وجود ندارد.  ات ی در روا یبه اوژن  یااشاره  چی حال، ه  نی با ا . 1
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بود که دختر آب   نی لذت او ا نیشد. بزرگترضربات ارضا می نیبه نعوذ برسد از فشار ا نکهیمرد بدون ا

 او را با چوب به هوا پرت کند. 

  ن یقبل از ا  . دیزد صد بار باسن او را با چوب شالق میقاًیدق  دیبرخورد کردم که با  یروز بعد با شخص

 کرد. می  ییخورد خودارضا شالق می   نکهیا  نیدر ح . دیباسن من را بوس یکم

هفته زودتر به من اطالع   کیتر بود. او  ص به سراغ من آمد که از هر نظر خا  یمرد  نیبعد از ا   یکم

ه به  که  بود  تمعنو  چ یداده  را  خودم  بدن  همچن  زی ان  را.  واژنم  و  مقعد  دهان،  خصوص  به    ن ی نکنم. 

تا   ادمدی پر از گُه و ادرار قرار می بکشه   کی مدت درون    نی ی چوب را در ا حداقل سه ترکه  ستیبامی

ی همه   ایبود که آ  نیا  دی که پرس  یز یچ  نینمک بود. اول   اتیمامور مال  کی بخورد. مرد ما آمد. او    سیخ

طبق دستور شما انجام شده   ز یدادم که همه چ  نانیام؟ به او اطمها را درست انجام داده دستورالعمل 

  دانستم می  . میرفت  باالی  که شد به اتاق طبقه   یراض  . میهالب   دنیشروع کرد به بوس  نانی اطم  یاست. برا

که   ییاز آنجا  یرفت. ولنجا میام، از آکرده   زیشد که من دهان خودم را تمکه اگر از بوسه متوجه می

که    یکار  نی و اول  میشود. به اتاق رفت  یای بوده است که او راضدهانم به اندازه   یبود، بو   یام خالمعده 

من   ک یبعد نزد  . اورمیرا در ب  میهاس ها نگاه کرد. سپس به من دستور داد تا لبابود که به شالق  ن یکرد ا

به نظرم کارم را خوب انجام داده    . دیهای بدنم را به خصوص واژن و مقعدم را بو کشقسمت   ی شد و تمام

خواستم. « بعد نوبت  که می  هی زیهمون چ   نی است. ا  نیبه من گفت: »هم   ادیبا فر  نی بودم چرا که بعد از ا

نوازش کردم،   باسنش را  ی کم  نکهیآبپز بود. پس از ا  چرممن بود که باسن او را نوازش کنم. باسنش مثل  

ای تکان نخورد  بار به باسنش ضربه زدم. اما او نه تنها ذره   ۱۰  یها را برداشتم و با تمام قدرت براچوب 

کند. بعد از دور اول، سه انگشتم را درون مقعد او ضربات مرا حس هم نمی  یحت   دیرسبلکه به نظر می

 ی کرد و حتحس نمی  یزی چ  چ یا باز هم هشروع کردم به تکان دادن دستم. ام  ت فرو کردم و با تمام قدر

ی تخت خم  لبه   یدو مراسم اول تمام شد، نوبت او بود که عمل کند. من رو  ن یا  یتکان هم نخورد. وقت

او زانو زد، باسنم را باز کرد و زبانش را از سوراخ هایی که به  برد. سوراخ می   گریبه سوراخ د  یشدم. 
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زد بلند شد و من دوباره به او    سیخوب مرا ل  نکهی باشند. بعد از اتوانستند خوشبو  دستور خودش نمی 

ها را تکرار  کار   نیبار ا   ۱5زدن واژن و مقعد من. حداقل    س یدوباره شروع کرد به ل  ن یزدم. بعد از ا   قشال

  ی کار عصبان  نیصورتش انداختم و او از ا   یرو  اطیگُه با احت  یروند کار دستم آمد کم   یوقت  تکرد. در نهای

او    یزد که اگر جلو  ادیفر  رکرد ارضا شد. آنقدمی   یی داد و خودارضاکه به من فحش می  یو در حال   شد

افتاد. ساکت    نیزم  یآن تکه گُه از صورتش رو  نیاما بعد از ا  . دیرسمی  ابانیبه خ  شیگرفتم صدارا نمی 

ضربه شالق   ۲۰۰داقل  کرد. او حفقط نگاه می  . دیکرد. نه دست زد و نه بو کششد و فقط به آن نگاه می

 پوستش عادت کرده بود.  ییگو . اشتضربات ند نی از ا یاثر  چ یپوست باسنش ه  یخورده بود ول

تواند باسن شما را شکست  وجود دارد که می   یجمهور باسن   سی! جناب رئایدوک گفت: »اوه، خدا-

 دهد. « 

لکنت داشت گفت: »کامالً. . واضح    شیزد صدااو جلق می  یبرا  نیخاطر که آل  نیجمهور به ا  سیرئ-

دهم که دختران می  ح یبه من شباهت دارد...اما.... اما من ترج  اریمرد...بس  نیاست. . واضح است که ا

 کنند. «   زیخودشان را تم  دی...نبادیتر باشند. حداقل سه ماه نبافی...کثفیکث

 «   . دایده یبه نعوذ رس  . دایشده  یجمهور شما شهوت  سیدوک گفت: »رئ-

از آلد؟ نمییکنفکر می   نطوری جمهور گفت: »ا  سیرئ- ا  . دیبپرس  نیدانم  به  حالت عادت   نیآنقدر 

  ک یاست که    نیا   میتوانم بگوکه االن می   یزیشود. تنها چتمام می   یک  ایشروع    یدانم کام که نمیکرده 

مرده بدهد.   یماه  یگند دهد. پر از گُه باشد. واژنش بو  یخواهم. . دوست دارم باسنش بوفاحشه می

که باسنت را از رحم مادرت   تو  ، اینکرده   زیخودت را تم  گرید  دیاووووو. ترز. تو که از دوران غسل تعم

را    هان یمن. همه ا   شیپ  ایکند، بهمه را خفه می   یلی ما  ۱۰تا    واژنتگند   یکه بو  تو  ، ایتا به حال نشسته 

شد و آن    کی « ترز نزد  . نجایا  ایها اضافه کن. بتکه گُه هم به آن  کی   . یمن. اگر دوست دار  شیپ  اریب

صورت    یتکه گُه هم بنا بر درخواست رو  کی  . دیمالجمهور می   سیصورت رئ  یخود را رو   کی طلسم تار

 ارضا شد. دوکلوس ادامه داد.  کوروال زد و جلق می  کوروال  یبرا  نیاو به جا گذاشت. آل
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از دوستانم از من    یکیکرد.  درخواست می  دیدختر جد  کی خودش    اتیعمل  یهر روز برا  رمردی پ  کی

فاسد هشدار داده شده بود.    رمردیپ  نی ای  قه یخواست که او را مالقات کنم. از قبل به من در مورد سل

کرد. به من گفت: »به من گفته شده است که تو باسن می  یمرا بررسبا نگاهش    دمیی او که رسبه خانه

برا  . یدار  یخوب باسن   6۰  یمن  که  است  ز سال  ب  بایهای  از  میبرده   نی را  ب ام.  ارزش    ایآ   بنمیخواهم 

را    شتر، باسنمیلذت ب  ی...دامنت را بلند کن. « باسنم را به او نشان دادم و برا ریخ  ای  یدار  یشهوتران

که   کردمممکن از من خشنود باشد. احساس می   یخواستم تا جا صورت او بردم و خم شدم. می   کینزد

است، شما    یی نسبتاً بزرگبه من گفت: »حفره   . ندزنسطح باسنم پرسه می   یفاسد رو  نیهای ادست 

 ی زندگ  ی« به او گفتم: »افسوس سرورم، ما در عصر  . دایداشته   یادیز   ]رابطه از مقعد[  یروابط سدوم

 ز یاز همه چ یاندک دیها بانگه داشتن آن یراض یمزاج هستند که برا  یکه مردان آنقدر دمدم میکنمی

آن به  بدهرا  ا  . میها  از  بعد  رو  نی«  زبانش  که  کردم  می  یحس  دارد  مقعدم  گوسوراخ    یی چرخد. 

ا  ییخواست زبانش را داخل مقعدم فرو کند. از آنجامی از   ت ی موقع  نی که قبالً به من گفته شده بود، 

ب  یگوز آبدار و گرم، درست رو  کیاستفاده کردم و   ا  رونیزبانش  از  نه    ن یدادم.  کار نه بدش آمد و 

ا   ک یتحر   ک یکنار تخت    باالخره مرا کنار تختش برد. در  دمیو چند بار گوز   نی چند  نکه یشد. بعد از 

  ن ی چند  زیآنجا ن یخوردند. باالمی  سیی چوب خترکه نی بزرگ قرار داشت که در آن چند ین یظرف چ

ها.  سالح   مه   نیباسن من و ا   نیبه من گفت: »خودت را آماده کن. ا  رمردینُه سر وجود داشت. پ  انهیتاز

زمخت شده.... لمسش کن...همانطور که    اریپر از زخم است. پوستش بس  دینی بباسن من همانطور که می 

  ی شکل در آمده است. « او رو  نیا  د، بهیشد  یهای رو  اده یها و زپوست به خاطر افراط   نیا   دینیبمی

ها سالح   نیگذاشت. بعد گفت: »از ا   نیزم  یرا رو  شی هاداد و پا   هیشکمش تک   یی تخت دراز شد، رو لبه 

اتفاق    نکهیبه محض ا  یول   . دیطول خواهد کش  یل یخ  . انهیاول چوب. بعد تاز  . دیاده کناستف  بیبه ترت 

اتفاق    نی ا  کهشد    د یخودتان متوجه خواه  . میخود را عوض کن  یجا  دیباسن من افتاد آنگاه با  یرو   یخاص

ا  . ستیخاص چ  از    . مگویمی شوم. اما دوباره به شما  زنم و ارضا می نو میامن کنار باسن شما ز  نی بعد 

بزرگ. عجب جان   یبود« من کارم را شروع کردم. اما خدا  میخواه   نجای ا  یاد یما مدت ز  . دیصبور باش
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 . انهیبا تاز ی و گاه ب ی چوبا ترکه یاز سه ربع او را میزدم. گاه شیعرق شده بودم. ب سیبود! خ  یسخت

  ک ی  یحرکتسکوت و بی   ن یمرده است. به نظرم ا   ییحرکت بود که گو آنقدر بی   . دمیای ندنشانه   چ یاما ه

کارم    ازده یداد. من از ساعت  عنوان بروز نمی   چ یلذت را به ه  نیکرد. اما امی  جادیدر او ا  ینوع لذت درون

 دمیکمرش را تکان داد و بعد د یتکان خورد. کم دمیساعت دو بود که د کیرا شروع کرده بودم و نزد

به   . دیآمی   رونیتکه گُه ب کیکه از مقعدش   دمیشالق زدن باالخره د  یکل  کند. بعد ازباز می   راباسنش  

مرد ما   . میمیش  کینزد  میدار  االیپرتاب شد. به او گفتم    نیزم  یتکه گُه رو  ن ی شالق زدن ادامه دادم. ا

 . وخم ش  . االیباش.    عی بود. به من گفت: »سر  ده یاش به شکمش چسب بلند شد و آلت شق شده عاًیسر

که    یو مدفوع   دیدراز کش  نی زم  یاو را گرفتم. رو  یکه من کردم رو انجام بده. « فوراً جا  یکار  نیهم

زد و  می  ادیشد. فر  د، ارضایمدفوع مرا د  یسه روز در خودم نگه داشته بودم را در دهانش انداختم. وقت

نش نگه نداشت.  هم در دها  هیثان   کی  یداد. اما مدفوع مرا نخورد. حتخودش را تکان می  یاز خوشحال 

به او دست    یتشنج   نیام که هنگام ارضا شدن چنده یرا د  یکمتر مرد  زیشما اربابان عز  ریبه عالوه به غ

 بدست آوردم.  ییجلسه دو لو   نیدهد. از ا

کرد. بدون دست و پنجه نرم می  رمردیپ  کیکه با    دمیرا د   ل یبه خانه برگشتم، لوس  نکهیبه محض ا

زد. تا خورده بود شالق می   سیکه در سرکه خ  یرا با چوب   رمردیپ  نیبدن ا  ی لمس و نوازش تمام  چ یه

  رمرد یزانو زد و پ لی ارضا شدن بود و لوس دکینز رمرد یپ نکهیکه قدرت داشت او را شالق زد تا ا ییجا

 افتاد.  هیگناه به گر نی از ا نی ار غمگابز نی آلت شل و ول خودش را داخل دهان او گذاشت. ا

برا را  بود، دوستان ما    ده یآن شب تمام کرده بود و هنوز وقت شام نرس   یچون دوکلوس حرفش 

امروز دو بار    . یخسته باش  دیبا   جمهور  سیگفت: »رئ  کوروال  دوک به    . یشروع کردند به خوش گذران

 «  . یروز دوبار ارضا شو کی ام که در طول ده یکم د یل یخ . یکه ارضا شد دمید

 «   . میپشت سر هم شرط ببند   بارسه  یجمهور گفت: »بذار رو سیرئ- 

 «   . یدوک گفت: »اوه، هر چه دوست دار-
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خواهم  که می   یاست که اجازه داشته باشم هر کار نیشرط و آن ا   کیجمهور گفت: »اما به    سیرئ-

 انجام دهم. « 

تا   میاوجود دارد که قول داده   یخاص  هایزیکه چ  دیدانمی  یدوک پاسخ داد: »اوه، نه. شما به خوب-

آن حاصل نشده است آن   اقیکه تا اشت   میما توافق کرد  . میاست انجام نده  ده یرسکه وقت آن ن  یزمان

های لذت   نیهمچن  . میرابطه برقرار کن  میما فعال اجازه ندار  دیدانهمانطور که می   . میها را انجام ندهکار

به    دیما فعال با  . میهای آن منتظر بمانو داستان   تی روا  دنیتا زمان فرا رس   د یوجود دارد که با  یخاص

که مجبور شده بود    دیکرد   یکار  ن یهای آل نه یخود شما با س  روزید   نیهم  . م یبسنده کن  هاز یچ  نیهم

هایی که فعال مجاز به  لذت  نیبا هم  دیاگر بتوان  . دیمال بپوشاند. خب پس ادامه دهرا با دست  شیهانه یس

  د یتوانبندم که شما نمی شرط می  ییبندم. من صد لو من با شما شرط می   د یشو  م، ارضایها هستانجام آن

بتوانم به خلوتگاه بروم و هرچه خواستم با خودم ببرم.   دیجمهور گفت من با  سیرئ  «  . دیبکن  ار  نکاریا

همراه خودش ببرد. هرچه دوکلوس  به عنوان داور    زی که دوکلوس را ن  یبه شرط  یاو قبول شد ول   شنهادیپ

از    ی خوب، قبول دارم. « برا  اریجمهور گفت: »بس  سیکنند. رئگفت به همان اعتماد می  ابتدا  شروع، 

کار انجام شد او    نی که ا  ی همه پانصد ضربه شالق به او بزند. هنگام  ی وجلمادام دوکلوس خواست که  

نکند    ی عنوان کار  چ یو وفادار خود کنستانس را با خود برد. البته از او خواستند که به ه  زیدوست عز 

ر، سالدون، زفوروس،  ین، زلمید، آگوستیدخترش آدال  نیاو خطرناک باشد. او همچن  یحاملگ  یکه برا

دگرانژ و مادام دوکلوس را به همراه سه فاعل با خود برد. دوک گفت:    ل، مادامی شامپوترز، فانچون، مادام  

« اما اسقف و دورست طرف   .دیهمه آدم استفاده کن  نیکه از ا  میتوافق نکرد  چوقتی»اوه. خدا! ما ه

نبوده    سیرئ مهم  تعداد  کردند  اعالم  و  گرفتند  را  رئجمهور  لشکر  -جمهور  سیاست.  به   -  انشیبا 

با    ریمنتظر بودند، کنستانس و زلم  هیساعت که اسقف، دورست، دوک و بق  می خلوتگاه رفتند. پس از ن

آمدند. مادام دوکلوس شهادت داد    رونیلشکرش هم بی  ه یجمهور و بق  سیبعد رئ  یبرگشتند و کم  هیگر

ی است. خواننده   یاست انصافا سزاوار مدال قهرمانجمهور انجام داده    سیکه رئ  یو تأیید کرد که کار

که او   مییبگو میتوان می ی چه کرده است ول کوروال  مییبگو  میتوانتوجه کند که ما فعال نمی دیبا یگرام
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دهد تا حساب به من اجازه می  ییصد لو  نی جمهور تا پول را گرفت گفت: »ا  سیشرط را برنده شد. رئ  نیا

است که   ده یای رسدوباره لحظه  نجای کنم. « ا  هیشدنم رخ خواهد داد، تسو  مه یخود را که به خاطر جر

خودش را    می رذل جرا  نی که چگونه ا  می توانم بگومی   یول  میخواننده فاش کن  یبرا   میتوانما فعال نمی

رخ نداد.    یتن داد. از امروز تا فردا اتفاق خاص   هابه به مجازات   یترس  چ یکند و بدون هبینی می پیش 

  . میدهدوکلوس ادامه می  اتیخود را با روا  انبالفاصله داست نی هم یبرا
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 روز هجدهم

آغاز    گونهن یشب خود را ا   نیهای هجدهمبود، داستان   شهیتر از همو درخشان  باتری دوکلوس که ز

 کرد:  

( به دست آورده بودم. او  Justine)  نی قد بلند و چاق به نام ژوست  دیی جدفاحشه   کی   یمن به تازگ 

و   بای العاده زای فوق قدرتمند بود. اندام و چهره  اریبس  . دیرسمتر میسانتی  ۱65ساله بود و قدش به  ۲5

ها را قه ی اقسام سل  و بود که انواع    ری و پ  یم یهای قدی من پر از هرزه که خانه  ییجذاب داشت. از آنجا

ن، یروز پس از ورود ژوست   کیآمد.  به حساب می  یکمک بزرگ  کی من    یبرا  یانتخاب  نی داشتند، چن

  ن ی به ا   د یفرستادم. با  یم یقد   سریکم  ک یاو را نزد    نیقرار دهم. بنابرا   شیخواستم که او را مورد آزمامی

  ات یهای پا. بعد از اتمام عملچهیماهتا زانو و از پشت از کمر تا    نهیزد. از روبرو، از سشالق می   سریکم

 ی را باال زد و رو  نی قهرمان ما دامن ژوست  نیبعد از ا  . دیچکآنقدر شالق خورده بود که از بدنش خون می

فاسد به من گفت او   سری کم  نیخوب عمل کرده بود که ا  یدر آنجا به قدر  نی باسن او ارضا شد. ژوست 

نشان   نی به ژوست  نکهیا  یخوردن لذت نبرده بودم. برا  قاز شال   نقدریر است و تا به حال امانند جواه

( Cythera)  رایثیک  یمی از کهنه سربازان قد  یکیدهم که چقدر به فکرش هستم، چند روز بعد او را با  

  غرق در خون شد، دختر   یاز هزار ضربه شالق بر بدنش بخورد و وقت  شیقرار دادم که دوست داشت ب

  ب یهای بدن او که به شدت آس ما مجبور است در دستان خودش ادرار کند و ادرارش را به تمام قسمت 

  ن ی زد. بعد اکرد و شالق می کارش را شروع می   ستیباکار دختر دوباره می   نی است بمالد. بعد از ا   ده ید

بدن   یآب را به تمام  نی دختر ما دوباره مجبور بود ا . ختیسرباز ارضا شد و آبش را درون دست دختر ر 

مرا    انیاز مشتر  یاریکسب کرده بود و توانست بس  یادیهای زت یدختر موفق  نیسرباز فاسد بمالد. ا

ستفاده کنم. چرا که  توانستم از او اوارد ماجرا شد نمی   نیکه بعد از ا   یقهرمان  یخوشحال کند. اما برا 

کنم، او    انیتر بواضح   نکهیا   یبود. البته برا  خواست، لباسمی   بیو غر   بیمرد عج   نیکه ا   یزیتنها چ

  ی که برا   یسالح  نی ا  دیاست، شالق بخورد. شما با   ده یکه لباس زن پوش   یدوست داشت توسط مرد
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چوب    دسته   کی بنامم. در واقع    انهیتوانم آن را تاز ! اصالً نمی د یدیدشد را می شالق زدن استفاده می 

 ی بو   یمسأله کم   نی که ا  یی کند. از آنجابود که پس از هر ضربه، پوست باسن او را از جا می   د یدرخت ب

 ی م یقد  یمرد مشتر  نیکه ا  یینکردم. اما از آنجا  ریخودم را درگ  ادیز  نیهم  یداد، برا می  یهمجنس باز

  ک ی   نی هم  یباشد، برا  دی فم  میتوانست برا می ، که داشت  یبه خاطر نفوذ و قدرت   یبود و از طرف  هیفورن

 ی با مشتر  دیدسته چوب ب  کیانتخاب کردم و به او لباس زنانه پوشاندم و او را با    بای ی زساله  ۱8پسر  

ه گذاشتم.  ا کننده سرگرم  ز یچ  چ یتنها  از  خوب  نیتر  به  و  نبود  کن  دیتوان می   یمراسم  که   د یتصور 

  ی کرد. بدون شک از او راض  یما ابتدا پسر زن پوش را با دقت بررس  یمشتر  . نمیخواستم آن را بب می

تر هم حس آنطرف  لیها تا چند مالواط آن  یی آبدار از او گرفت. بوپنج بوسه  ایشده بود. ابتدا چهار  

ا  شد. می از  از س  نیبعد  او نشان داد.  به  را  الباسش را در آورد و باسن خود   ی مشتر  نی بک صحبت 

کن. پسرزن  یبه او گفت که باسن مرا با خشونت دستمال  . دیدزن می کیکه کامالً او را  دیتوان فهممی

رحم    نمرا شالق بزن. ابداً به م  . ایشد انجام داد. مرد فاسد گفت: »باز او خواسته می   یپوش ما هر کار

ما   نی برتیبه او وارد کرد. ل  دیها را گرفت و بالفاصله پنجاه ضربه شدی چوب نکن. « پسرزن پوش دسته 

زخم شده بود، خودش را به سمت پسرزن پوش انداخت و دامنش را بلند کرد.    تضربا  نیکه باسنش از ا

کدام را انتخاب   انستدمیکرد. او نباسنش را نوازش می   گریو با دست د  دیمالدست آلت او را می   کیبا  

  ی پسربچه رفت. ا  نیشد و مرد ما با زبانش به سمت باسن ا  روزیباسن بود که پ  نیا  تکند. اما در نهای

  ک یبر باسن   یام کسده ی کرد که من تا به حال ند پسر را بوس می  نیباسن ا  یبزرگ! با چنان لذت  یخدا

بار به طور کامل در مقعد او فرو رفت. سرانجام   چهار ایهای بزند. زبان مرد فاسد سه بوسه  نیدختر چن

متحرک بود. در مقابل    شتر یبار ب  ن ی« دوباره شالق خورد. اما ا   . دی! ادامه ده زیفرزند عز   یزد: »ا  ادیفر

در آن زمان، آلتش بلند    . دیچکها میبه خرج داد. خون از چوب   یشتر یها مقاومت باز شالق   ی سر  ن یا

لطف بار    نیجبران ا   یپسر بچه آلت او را گرفت و مرد ما برا  . ردیآن را بگشد و از پسربچه خواست تا  

 . دیکشکرد و میکرد، نوازش میرا لمس می   وبه سراغ آلتش رفت. آلت ا  نباریدامن او را باال زد. اما ا   گرید

  افت یرها را دسوم شالق   یمقدمات دوباره آماده شد تا سر   نیآن را در دهانش گذاشت. بعد از ا  تدر نهای
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ا دشالق   نیکند.  را  او  آخر  رو  وانهیهای  را  پسربچه  رو  یکرد.  و  انداخت  کش  یتخت  دراز   .د یاو 

بوسه می  یرو  شانیهاآلت  لبان هم  بر  افتاد.  به هم  هم  را  آلتشان  لذت بخش  و  آنقدر خوب  و  زدند 

از من قول گرفت که باز هم   نی برتیل  نیا  نی هر دو همزمان ارضا شدند. بعد از ا  تکه در نهای  دندیمالمی

نم او آماده ک  یدختر برا  کی کردم که نظرش را برگردانم و    یاو آماده کنم. من سع  یبرا  یپسران  نیچن

 را رد کرد.   شنهادیپ  نینکرد و ا  یمرد ابداً توجه نیا  یلزد و شالق می یخوب  نیکه به هم

  ر ییآن را تغ گریی مردانه دارد، دذائقه  یکس یتوانم آن را باور کنم. وقت می یاسقف گفت: »به خوب -

ادهد. فاصلهنمی  ز  نیی  آنقدر  نمی   یاست که آدم حت  ادیدو جنس    ی گر یاز د  یشود که کموسوسه 

 بچشد. «  

طلبد. که کم کم دو ساعت وقت می   دیانداز را راه می  یبحث  د یجمهور گفت: »سرورم، شما دار  سیرئ-

 » 

که پسر بر   ستین یشک  راید، زرسمی انیمن به پا یادعا دییدر تأ شهیبحث هم نیاسقف گفت: »ا -

 دارد. «   تی دختر ارجح 

هم   سیرئ- اما  شک.  »بدون  داد:  پاسخ  می   یکسان  شهیجمهور  که  اهستند  در  بحث    نی توانند 

و دگرانژ دختر    نیرتهای خاص هستند. مثالً مالذت یاز افراد دارا  یهایی وارد کنند چرا که برخخدشه 

 دهند. « می  ح یرا بر پسران ترج

که شما    یکسان  یبرا  ید. حت دار  تی پسر بر دختر ارجح   شهیهم  . کنماسقف گفت: »من آن را رد می-

شما    یوقت   . دیر یلذت است، در نظر بگ  یواقع   تیجذاب  شهیهم  باًیرا در رابطه با شر، که تقر   نی ا  . دیگویمی

تواند  می   نی خواهد بود. هم  دتریو شد  شتر یصورت جرم شما ب  ن یا   د، دریاز همجنس خودتان باش  یبا کس

   دهد. « شیلذت بردن را چند برابر افزا
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که از سوء استفاده از قدرت در برابر  یجمهور گفت: »بله، اما آن استبداد، آن فشار، آن لذت سیرئ-

 شود چه؟ «  حاصل می  فانیضع

ا اسقف گفت: »همه - قربان   ی کی   هانی ی  اگر  اخت  یاست.  آنگاه  ن   اریاز آن شماست،  در دست    زیاو 

از مردان است، آنگاه   استفاده که استفاده از زنان بهتر از    دیباش  شه یاند  نیاگر در ا   نی شماست. بنابرا

تعصب شده  ناش   ن یا   . دایدچار  زنان    ی دگاهیاست. د   یعرف  دگاه ید  ک یاز    یتعصب  که در آن معموالً 

از مردان    دیممکن است گمان کن  ن یبنابرا. شوند تا مردانهای شما می هوس   میتسل  شتریب زنان بهتر 

شما  ریکه مردان در زنج  دیو تصور کن  دیآمیز دست بردارتعصب  دیای از آن عقالحظه  یهستند. اما برا

توان  می   یهای بزرگترو فساد  اتیکرد که جنا  دیهستند و نه زنان. با همان نفوذ و قدرت مشاهده خواه

  خواهد شد. « شتریچند برابر ب زیلذت بردن نمعناست که  نی به ا نی انجام داد و ا

 دیکنشود آنگاه مشاهده می  رفتهیقاعده پذ  نیکه ا  یدورست گفت: »من با اسقف موافقم و زمان-

است که در  یتر از زمانو لذت بخش رتری دلپذ اریهای خود، بسسوء استفاده از قدرت در برابر همجنس

 «  . دی کنبرابر زنان استفاده می

 «   . دیندازیب قیشام به تعو  نخود را تا زما یدوک گفت: »سروران. بهتر است بحث و گفت و گو -

های خود برگشت و  جمهور گفت: »درست است. ادامه بده دوکلوس« دوکلوس به داستان   سیرئ-

 ادامه داد: 

که از   ییمن آمد و از آنجا  دنیروز صبح به د  کی  ، یهای دادگستردر دادگاه   یم یسردفتر قد  کی

که   یکند. در حال  جادیا   یرییخواست تغ نمی   زیشد، اکنون نفقط با من سرگرم می  هیزمان مادام فورن

ابتدا کار خود را    ی عنی  . شتر یزدم. هر بار با قدرت بمی   ی لیمدام به صورتش س  دیزدم، بااو جلق می   یبرا

کردم. آنقدر خوب کارم را انجام دادم که در می   ادیکردم وکم کم قدرت آن را زبا ضربات آرام شروع می 

 آبش به پرواز در آمد.  ستمیب یلیس
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ب رود! « دوک  ضربه به خواب می   نیضربه؟ اوه خدا! آلت من که با سوم  نی ستمیاسقف گفت: »در 

  یی دا یش   دیمخصوص به خود را دارد. ما هرگز نبا   یی دا یدوست من. هر کدام از ما ش  ، ینیبگفت: »می 

بگو و بعدش تمام    گهید   یکیادامه بده دوکلوس.    . میزده شواز آن شگفت   ایو    میرا محکوم کن  یکس

 م. « یکنمی

از دوستان به من گفته شد. او دو سال بود که    یک یتوسط    میخواهم بگو که می  یزی دوکلوس گفت: چ

بار به دماغش ضربه بزند و گوشش   ستیشد که بآلتش سفت می  یکه فقط وقت کردمی  یزندگ  یبا مرد

جا  تا  بر  ییرا  خون  که  ب  زدیبکشد  به  در غضه یو  کند.  وارد  آلتش ضربه  و  نعوذ    نیا   ریها  به  صورت 

صورت    یرو   شهی هم باًیشد. تقراسب نر ارضا می   کی برد و مانند  ها لذت میخشونت   نی از ا  او  . دیرسنمی 

 شد.  ها را با او کرده بود ارضا می کار نی که ا یزن

خواستند آن  ها، اربابان ما از داستان آن دو مرد خوششان آمده بود و میداستان   نیی اهمه   نیاز ب

دوستان  ی  هیر شالق خورد که بدنش پر از خون شده بود. بقرا امتحان کنند. دوک توسط هرکول آنقد

  نده کول و دورست توسط با سیجمهور توسط بر سی نوس، رئی کار را کردند. اسقف توسط آنت ن یهم زین

  ر ی تکه گُه از زالم کیشود توسط  نکرده بود توانست ارضا شود. گفته می   یاسقف که آن روز کار  . لیس

 همه به رختخواب رفتند.  نی ود ارضا شده است. بعد از اکه دو روز آن را نگه داشته ب
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 روز نوزدهم 

ی دوکلوس، نان و سوپ را از همه   اتیاز روا  دی گرفته بودند به تقل  میآن روز صبح، دوستان ما تصم

ها دو برابر شود. در قرار شد که مقدار مرغ  نیا  یحذف کنند. به جا   انیی آقااز سفره   ریها به غسفره 

تر  تر، شفاف العاده نرمها فوقها شدند. مدفوعدر مدفوع   یاساس  راتییها متوجه تغهفته آن   کی عرض  

متخصص    نیبرت ی ل  کیی  آکورت واقعاً دست و پنجه   ید   میها تأیید کردند که رژ شده بودند. آن  ترپاک و  

ادعا شد که ممکن   البته  ااست.  تأثیر بگذارد. دوک کس  یبو  ی رو  می رژ  نی است  ا  یدهان    ن ی بود که 

پسران    ایزنان    ندها  مییکه بگو  نی؟ ا یجمهور در پاسخ گفت: »خب که چ  سیکرد. رئ  انیهشدار را ب

گونه    چ یتواند هندهد نمی   یی بو   چ یکه ه   یکامالً پاک باشد تا لذت بدهد، کامالً اشتباه است. دهان  دیبا

ما   یهای ما باشد تا بتواند برادر خواسته  یفیو کث  ینوع تند کی  دیبا شهیکند. هم ردا یدر من ب یهوس

  ی ف یکار کث  ناًیقیمکد،  که آن را می  یباشد، کس  زه ی و پاک  زیی دهان تم  کیلذت به ارمغان آورد. هرچقدر  

  ی ف یاو لذت بخش است. کث  یاست که برا  یفیکث  نی که هم  دیایاصالً به ذهنش ن  دیشا  یدهد ول انجام می

مرگ   ایو    یدگیپوس  یبو  یحت  یاگر دهان کس  نی هر چقدر هم که کم باشد، لذت بخش است. بنابرا

  ن ی است. چرا که هم  یمن کاف  ی را درک کرد، برا  می مال  یغذا  کی  ای  ریش  یآن بو   ازبتوان    یندهد ول 

حالت فقط موجب    نیدر بدتر  میرژ   نیا  نیما بشود. بنابرا  ختنیتواند منجر به برانگمی  هاز یچ  نیکوچکتر 

 «  . میاست که ما الزم دار یز یچ نی خواهد شد و ا  یجزئ راتیی تغ

  سا یکس اجازه نگرفت که صبح آن روز به کل  چ ی...هامدیبه دست ن  یدیجد  زیهای صبح چی در بازرس 

  ک یکه در حال خدمت بود، خواست که داخل    دیبرود و دوستان به سمت ناهار رفتند. دورست از آدال 

ن  ی چن  کی نتوانست انجام بدهد. دورست هم که از اول هفته منتظر    دیآدال  یبگوزد ول  نی شامپا  وانیل

دو، یکوپ  . دیوه رسمجازات اضافه کرد. نوبت به قه  ست ینام او را به ل  ادیبود بالفاصله با خشم ز  یت یموقع

حال او را مجبور   نی انجام داد و در هم  یی الپا  یآن را سرو کردند. دوک با سوف  ی و سوف  تون، میشت یگ

آلتش را در    ستدور  . دی مالصورت خودش می   یها را روگُه   یتمام  نیبعد از ا   . ندیدستش بر  یکرد رو
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بر  دویدهان کوپ را مجبور کرد  او  و  از    چکدامیه  . ندیگذاشت  بعد  و  به سراغ    کیارضا نشدند  چرت 

 دوکلوس گفت:  های دوکلوس رفتند. داستان 

  ک ی کند. او را به    شنهادیرا پ  یب یی من آمد تا مراسم نسبتاً عج به خانه   می بود  ده یکه قبالً ند  یمرد

با چوب. ابداً    یو کم   انهیبا تاز   یکم   . میزدشالق می   به او  دیدر حالت کامالً برهنه بود. با   . مینردبان بست

خوردن، ناگهان آلت   قشال  یخودش را هم لمس نکرد. اما پس از کم  یحت  . مینبود تا او را لمس کن   یازین

 پول را پرداخت کرد و از آنجا رفت.  نی بعد از ا . ختیاو بلند شد و آب خود را وسط اتاق ر 

او   ب  ییبا سوزن طال  دیما فرستاد که با  یاز دوستانش را برا   ی کی روز بعد  و باسن و    ضه یبه آلت و 

دادم و مدام به من می  سی ارضا شد که غرق خون بود. خود من به سرو   یوقت  . میزدضربه می   شیهاران 

کردم او می   تکه داشتم سوزن را وارد سر آل   یبده. زمانانجام    یشتر یکار را با خشونت ب  نیگفت که امی

بالفاصله   . ختیدست من ر  یکه ارضا شد و آبش را رو  دمی کنار سوراخ آلت او رفت( دباًی)سوزن تقر

 نگفت و رفت.  یز یچ یگرید . دنیدهانم را گرفت و شروع کرد به مک

بود. او به من دستور داد که او را با چوب خار دار بزنم. پر از    یدو نفر قبل  انیاز آشنا  زین  ینفر بعد

 ا یدست بزند و    ی زیبه چ  نکهینگاه کرد ارضا شد. بدون ا   نه ییکه خودش را در آ   یخون شده بود. وقت 

 بخواهد ارضا شد.  یزیاز من چ یحت

ها شرکت  ر آند یشدم که هر از گاهآور بود و خوشحال میجانیمن ه یها براهوس  نی از ا یاریبس

  ی لرد دانمارک   مایسرگرم شدن نزد من فرستاده شده بود.    یبرا  یلرد دانمارک  کی سه نفر،    نی کنم. بعد از ا

  یی لو   5۰۰ی  اندازه به    دیکرد. شا  دنیی من داز خانه  یهزار فرانک  ۱۰های  آنقدر احمق بود که با الماس 

توانستم  عنوان نمی   چ یزبان آنقدر معصوم بودند که به ه جواهرات بی   نی بود. ا  زان یهم جواهرات از او آو 

  ت ی خواست از ما شکامی  . می را از او بدزد  هان ی همه ا  میتوانست   لی بگذارم از آن جا خارج شوند. من و لوس

توانستم با ها میکه آن روز   ییو از آنجا  ادمدمی  س یبه پل  یهای کالنکه من رشوه   ییاز آنجا  یکند ول

  ش یی جواهرات پ ها او را ساکت کردند. همهسیرا که دوست داشت انجام دهم، پل  یطال هر کار  یکم
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ها آنی  ه یبدهم تا بتوانم از بق  سیاز جواهرات که مجبور شدم به پل  ییچندتا  ی من ماند. )البته به استثنا

آماده   یی خوبروز بعد لقمه  یبرا  نکهیزدم مگر انمی   یکمال لذت را ببرم. ( البته من هرگز دست به دزد

از آن مشتر  شیپ  دیجد  یمشتر  کیکرده باشم. روز بعد     ی توانست غذاهایی بود که مییمن آمد. 

کرد  می  افتیدر یکه در کاخ سلطنت  یبود که از احترام  یم یقد انیاز دربار  یک ی  نیفاحشه خانه باشد. ا

با من   خواستها برود. او می فاحشه  دنینقش خود را عوض کند و به د  اشتخسته شده بود و دوست د

شد محکوم که درسش را بخواند و هر بار که مرتکب اشتباه می  کردماو را وادار می  دیشروع کند. با

  ی کمربند چرم  کیبا    -به پشتش    یها، گاهبه دست   یگاه  -را    یدیشد که زانو بزند و ضربات شدمی

او را    د، آلتیفرا رس  انشزم  یشود با من بود. وقتمی   یشهوت  یچه زمان  نکهیا  صیکند. تشخ   افتیدر

  ن ی برت یگانه مثل لکردم و با کلمات بچهمدت او را سرزنش می   نیدر تمام ا  . دمی گرفتم و ماهرانه آن را کش

مراسم در    نیبار ا  5ای  کردم تا ارضا شود. قرار شد که هفتهمی   ریفاسد او را تحق  یکوچولو  ایکوچولو،  

انجاخانه با  ی من  کردم. من می   افتیدر  ییلو   ۲5  یماه  نکاریا   یبرا  . دیدختر جد  ک یم شود و هربار 

  ن یتوانستم به او قول بدهم و به قولم عمل کنم. من ا می   یشناختم که به راحتمی   سیآنقدر زن در پار

  را در جهنم   التشی گرفت تحص  میتصم  نکهیام آوردم تا اده سال به خانه  یای جذاب را براپسر مدرسه

 دنبال کند. 

متوجه    کرد، امارا حفظ می  اشیی بایداشتم که ز   یاچهره   نکهیشدم و با امی   رتریحال پ  نیدر هم

سال    36وجود    ن، بایبا وجود ا  گردند ها دنبال من میو هوس بود که مرد  یهو  یاز رو  شتریکه ب  مشدمی

سن    نی ا  نی که من در آن سهم داشتم ب  ییهاماجرا  هیداشتم )و بق  یمشتر  یی کافسن، هنوز به اندازه 

 رخ داد(.   یسالگ  4۰تا 

برسانم    انیبه پا   یمرد  کی خواهم داستان امروز را با  ساله بودم اما می   36اگرچه همانطور که گفتم  

از من خواست تا    میتنها شد  نکهیساله بود. به محض ا  6۰راهب    کیکه فقط با من سر و کار داشت. او  

کند. « بعد از    ریتواند مرا ساما متأسفانه نمی  . استی باسن دن  نیبهتر   نیبه من گفت: »ا  . ندیباسنم را بب
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»ا  نیا و گفت:  به من نشان داد  را  برمی  ریکه مرا س  ستیزیچ  نیباسن خودش   . نمیکند. کمکم کن 

  ی زور آورد. کم   شیهابه روده ظرف بزرگ در دستانم گرفتم. راهب خم شد و    کی کنم. «  خواهش می 

  م یتقد   نیبرت ی ظرف پر شد. ظرف را به ل  . دنیشروع کرد به ر  یکردم و بعد از مدت  یمقعدش را دستمال 

  ی که ماه هاست غذا نخورده به آن حمله ور شد. مانند خوک تمام   یکردم. ظرف را گرفت و مانند کس

ها شالق   ن یدتر یربع با چوب شد   کیخورد، حدود  ها را می که داشت گُه   ینیها را خورد. در همان ح گُه

ی گُه را خورد، لقمه  نیکه آخر یدرست بود که درست زمان یاو به قدر یرا نثار باسن او کردم. زمانبند

  ف ی کردم. به او گفتم خوک کثهم می   یزدم. البته به او فحاشمدت او را شالق می   نیتمام ا ارضا شد. در  

لحظه،    نی تر بکنم. در ای آمیز استفاده کردم تا او را شهوتر یجمالت تحق  نی را بخورد. از ا   تی زود غذا 

 تیبه واقعکرده بود،    یرا که دوکلوس تنها با کلمات نقاش  یااز شام، صحنه  خواست، قبلکوروال می 

خورد، فانچون او ها را می گُه   نیکه ا   یو در حال   دیجمهور ر  سیکند. او فانچون را احضار کرد. رئ  لی تبد

مدفوع    یتقاضا  خت، همهیبرانگ  راهای ما  ن یبرتیها ذهن لکار   نیکه ا  ییزد. از آنجارا با تمام قدرت می

جمهور که هنوز ارضا نشده بود، مدفوع خودش را با مدفوع ترز مخلوط کرد. اسقف که   سیکردند. رئ

و دورست    یکار را با مادام دوکلوس انجام داد. دوک هم با مار  ن یکند، هم  دیعادت داشت از برادرش تقل

  ی کل  نکهی ابا    مگویمی  هم  باز  و  –رقابل تصور  غی  –ها را انجام دادند. هولناک بود  کار   نیهم   سونیبا لوئ

که  یانداخت. زمانها میعجوزه  نی ها را به دام اشان، آنیهاهوس   یداشتند ول اریدر اخت  بای ی زفرشته

انزال رخ داد )آن هم مربوط به اسقف بود( همه به سمت شام   کی و فقط    د یمراسم به اتمام رس  نیا

فرستادند.   شانیهارا به اتاق   هیرا نگه داشتند و بق  یراو   4و    رزنیپ  4فقط    یگروه   یاشیع  یرفتند. برا

همگ  نباریا که  کردند  افراط  ل  یآنقدر  شدند.  خستگن یبرتیارضا  کمال  در  ما  مست  یهای  به   یو 

 رفتند.   شانیهارختخواب 
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 روز بیستم 

به اتاق خواب    نکهیا  یرخ داده بود. دوک که کامالً مست بود، به جا  یجالب  اریشب قبل اتفاق بس

کار   نیدانست که ابر او اعتراض کرد چون می یجوان رفته بود. سوف یخودش برود، به رختخواب سوف

ن  یاست. چون قرار بود در آن شب آل  نیکرد که در تختخوابش کنار آلاست. دوک فکر می  نی خالف قوان

توانستند. دوک هم  ها نمی بکنند که با بچه  ییهاتوانستند با همسرانشان کاربا او بخوابد. دوستان ما می 

او انجام د  یمجاز  ریهای غخواست کار می   نی است. بنابرا  نیآل  شیگمان کرده بود که پ   ی هد. سوف با 

باسنش است و    خلآورد، ناگهان حس کرد که سر آلت دوک دا ها سر در نمی کار   نی که هنوز از ا  چاره یب

بر زبان آورد و کامالً برهنه    یهولناک   هایادیفر  چاره ی ب  یخواهد آن را به داخل فشار دهد. آن کوچولومی

گفت: طرف است و به او می   نیا آلکرد بکرد و همچنان گمان می  بی دوک او را تعق  . دیبه وسط اتاق پر

  ر یتخت زلم  ید، رویدومی  یحال که دنبال سوف  نی« در هم  . ستی...نسی.... بار اولت.... ننی »جنده! ا

که    یخواست همان کاراو آمده است. او را در آغوش گرفت. دوک می   شیپ  ن یافتاد و گمان کرد که آل

خواست فرار کند.  زد و می   ادیفر یهم مانند سوف ری هم انجام دهد. زلم   ریداده بود با زلم مانجا یبا سوف

گرفت که به دنبال دوکلوس    میشود انجام داد، تصم کنترل او نمی   ی برا  یکار  چ یه   دیدکه می   یسوف

برا ول  نی هم  ی برود.  به دنبال دوکلوس رفت.  و  را گرفت   ی گروه   یاش یدوکلوس هم در ع  ی نور شمع 

  ی انجام دهد. سوف   یتوانست کارافتاده بود و نمی   هوشیتخت دوک ب   یمست کرده بود و رو   ا خودش ر

دوستش   یصدا  دنیمراجعه کند، با شن  یبه چه کس  یتی موقع  نیدانست در چنشده بود و نمی  دیکه ناام

که او با دخترش کنستانس در رختخواب بود و به او گفت که   ییبه اتاق خواب دورست رفت جا  ریزلم

خواهم باز هم  گفت می دورست مست او را گرفته بود و می  نکهیافتد. کنستانس با ادارد می   یچه اتفاق

های راهن یها را با پی آن وارد اتاق دختران شد. همه   یو به دنبال سوف   دیکش  رونیارضا شوم، خودش را ب

کرد. همچنان می   بیتعق  یگر یپس از د  یک یها را  که دوک آن   یکرد در حال  دا یشبشان در وسط اتاق پ

آل  دنبال  بود که  در مست  ن یمعتقد  البته دوک  است. کنستانس    جادوگر  ک یزد که  می   ادیفر   یاست. 
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را    نیآل  یتوان می  ، یو اگر با من به اتاقت برگرد  ستند ین  نیآل  هانیتوانست دوک را متقاعد کند که ا

( به دنبال او رفت و در اتاق  نی به آل  دنی)به جز رس   یگریقصد د   چ یدوک کامالً مست و بدون ه   . ینیبب

داستان    نیبه خواب رفت. کنستانس به اتاقش برگشت و دختران توانستند بخوابند. روز بعد ا   نیبا آل

  ی را برم   یکس  یحالت باکرگ  نی کرد که اگر در اد و دوک ادعا میی دوستان ما شده بوموجب خنده 

دوستان گفتند که اشتباه   ریشده است چرا که کامالً مست بوده است. اما سا نمی   مهی داشت، شامل جر

ها طبق معمول صبحانه را در اتاق دختران  شده است. آنمی  مهیکرد حتماً جررا می  رکا نیاست و اگر ا

 کی   چ یه  ، یهمه آشفتگ  نی اند. با وجود ا ده یترس  شبیدختران اعتراف کردند که د  یخوردند. همه می

آن تخلفاز  چ  یها  هم  پسران  اتاق  در  بود.  به سراغ   یخاص  زی نکرده  قهوه  و  ناهار  از  بعد  و  نداد  رخ 

 امشب در نظر گرفته بود. دوکلوس گفت:   یداستان برا  5های دوکلوس رفتند. دوکلوس داستان 

کند و    یبود که باسن مرا بررس   نیکه کرد ا  یکار  نی به سراغ من آمد که دکتر بود. اول  یبار مرد   نیا

  ت در نهای   . دیبوسساعت باسنم را می   ک ی  یبود برا   العاده از باسن من خوشش آمده که فوق   یی از آنجا

ی قهیسل  ورددر مورد مدفوع بود. از قبل در م  هانیی انقطه ضعف خودش را به من اعتراف کرد و همه 

ظرف بزرگ آماده کرده بودم و شروع کردم    کیخودم را آماده کرده بودم.    نی هم  یاو اطالع داشتم و برا

من    نیح  نیدر هم  . دیها را بلعها حمله کرد و آنسمت آن  د، بهیفوع مرا دبالفاصله که مد  . نمیدر آن بر

را به   ا  1یشالق گاو  کی هم خودم  با   یابزار  نی مسلح ساختم.  با آن نوازش    پشت  دیبود که  دکتر را 

 ک یرفت که می یدکتر ما ارضا شد و هنگام تدادم و در نهایکردم. فحشش میمی رشیکردم. تحقمی

 میز انداخت.   یرو ییلو 

ما   ینداشت. مشتر  یمشکل  چ یارضا او ه  یبرا  لیسپردم و لوس   لی به لوس  یمشتر  کیبعد    یمدت 

متقاعد    نکهیا  یباشد. برا  ریفق  رزنیپ   کیاز    میآورداو می   یکه برا  یشد که مدفوعمطمئن می  دیابتدا با

پ ساله که هم زخم معده داشت و هم   7۰  زنریپ  کیکرد. من  او می   یکارش را جلو  دیبا  رزنیشود، 

 
 درست می شود.)مترجم فارسی( .شالق گاوی شالقی است که با استفاده از آلت گاو نر  1
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ما از او خوشش آمد و   ی دندان هم در دهانش نداشت. مشتر  کی  یکردم. او حت  دایاو پ  یبادسرخ برا

ا  ا   نیگفت  از  بعد  است.  مهارتش    یو مشتر  لی لوس  ن یخوب  همه  آن  با  ما  دختر  و  رفتند  اتاق  به  ما 

خوردن   یراب  یابتدا گُه را بو کرد بعد لمس کرد ول   یها مجبور کند. مشتر مرد را به خوردن گُه  ست یبامی

ها را  گُه   نیکرد که اگر ا   د یکند. او را تهد   دیمجبور شد که او را تهد  لی لوس  نی هم   ینکرد. برا   یآن کار

چسبانم باسنت می   یرو  از گرما، سرخ شد آن را   نکهیدارد و بعد از اآتش نگه می  یرا رو  لیب  کینخورد  

باز هم نخورد.   یدوباره تالش کرد تا آن را بخورد ول   . دیمرد ما میلرز   . یریبگ  می  تصمعاً یسر   نکهیمگر ا

سوخته و پر از  ی  ده یباسن چروک  کی تحمل نکرد و شلوار مرد را در آورد. باسن او را که    گرید   لیلوس 

  ن ی شده است. مرد فاسد شروع کرد به نفر  هیتنب  نگونهیها اها و بارزخم بود آشکار شد. مشخص بود بار

باسن او گذاشت. درد   یداغ را درست رو   لی ب  کی  تکرد و در نهای  شتریخود را ب  شتال   لی کردن. لوس

ی همه   نباریرا سوزاند و ا   گرباسنشیتکه از گُه را خورد. بار د  کیاو را به حرکت وا داشت.    تدر نهای

خشونت به خرج دهند.   شتریب   نیام که از ا ده یرا د  یارضا شد. من افراد کم  حال  نی ها را خورد. در همگُه

است. مردما خوشحال   ی صرع دست داده زد. فکر کردم به او حمله می   ادیو فر  دیچرخمی   نیزم  یرو

  رزن یپ  یدختر استفاده کند ول  نیکه باز هم از هم  یبه شرط  .دیایبود و به من قول داد که باز هم به آنجا ب

با بار  پ  دیهر  »هرچقدر  گفت:  من  به  بعد  باشد.  بزن ریمتفاوت  پول  باشند،  آورتر  چندش    ی شتریها 

خودم هم جرات   یببرم. حت  شیرا پ  یهرزگ   نیتوانم اجا میکپردازم. روحت هم خبر ندارد که من تا  می

 ندارم آن را شرح دهم. « 

به خرج داد.    یشتری فرستاد، به نظر من خشونت ب   می ه روز بعد برااز دوستانش ک  یک یحال،    ن یبا ا

داغ را به   لیب  دیبر خالف دوستش که فقط با  . میداشت که با انبر داغ به باسنش شالق بزن  ازیمرد ن  نیا

می  ایچسباندباسنش  بزنمی   یک ی  نی م،  شالق  داغ  انبر  با  را  او  پ  . میخواست  او  عالوه  را    یرزن یبه 

  8۰  رزنیپ  کیی من  نشود. در خانه  دایپ  ییتر و چندش آورتر در جااز او زشت   گریخواست که دمی

زد. داغ شالق می   اریانبر بس  کیاو را با    نی حال ژوست  نی در هم  . دیمرد ر  نیا  یساله وجود داشت که برا

  . وداز گوشت او را با انبر نگه دارد تا گوشت باسنش کباب ش  یمجبور بود قسمت یحت
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  یکردند در حالو آلتش را سوراخ می  ضهی، باسن، شکم، ب1با دِرَفْش  دیکه با  دمیرا د   یگریمرد د  کی

ها از گُه  نیخواست بداند که انمی   یخورد. حتاو در سطل گذاشته بودند و او می  یتکه گُه برا  کیکه  

  . ستیک

  ن ی از ا  ی کیبرود واقعاً سخت است.    شیها پانسان تا کجا  کی های  یی دایش  نکهی تصور ا  زیاربابان عز 

که از چاه مستراح، گُه   ی به باسن او ضربه بزنم. آن هم هنگام  یچوب  یکه با عصا  خواستها می یمشتر

 خورد.  ها را تا ته میگُه نی شد که اارضا می یخورد. فقط زمانمی

قابل تصور است. من    زیکرد، گفت: »همه چکه باسن دگرانژ را نوازش می  یجمهور در حال  سیرئ-

 رفت. «  هان یی افراتر از همه  یحت توان ام که میمتقاعد شده 

   ؟ «یکردکرد گفت: »فراتر؟ مگر تو چه می می یباز دیدوک که داشت با خشونت با باسن آدال-

ی گاه به اندازه   چ یمسائل ه  نیام که ما در اه شد  وجهمن مت  . نیبدتر از ا   اری جمهور گفت: »بس  سیرئ-

 «   . میروفرا نمی  یکاف

کنم که  کرد، گفت: »من کامالً با او موافقم. من هنوز حس می داشت او را می   نوس یدورست که آنت-

 هم بشود. «   نی تر از اف یتواند کثمی  التمیتخ 

 ام. « ده ی همبندم که منظور دورست را فکرد گفت: »من شرط می نمی  یاسقف که کار-

   ست؟ «یچ  یگویکه از آن سخن می  یدیپل ن ی ا  نیدوک گفت: »بنابرا -

است. بعد    نیآهسته در گوش دورست صحبت کرد. دورست گفت هم   ییاسقف برخاست و با صدا -

جمهور گفت کامالً درست است. بعد اسقف در گوش    س یجمهور رفت و رئ  سی اسقف به سمت رئ نیاز ا 

دوستان    نیکه ا  ییفکر نکرده بودم. « از آنجا  نیبه ا  هرگزدوک صحبت کرد و دوک گفت: »اوه. لعنت.  

 
. از  رودی سوراخ کردن چرم و گذراندن سوزن به کار م  ی برا  ی دوزاست که در کفش   ی با دستهٔ چوب   زی ت نوک   یآهن   له ی ِدَرْفش م  .  1

 )مترجم فارسی( .رندی گی و چاروق بهره م وهی مانند گ یسنت   یهادر ساخت کفش  ژهی ودرفش به 
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که   میدانستاگر می یها را خوشحال کرده بود. حتآن  زیچه چ میداننمی  نیصحبت کردند بنابرا یپنهان

گفته می چه  نظر  به  نمی هنو   دیآاند،  ب  میتوانستز  را  با  . میکن  انیآن  هنوز  که  کرد.   اطیاحت  دیچرا 

هم صبر خواهد کرد. چرا که    نده یهمانطور که تا به حال صبر کرده است، حتماً در آ   زیی عزخواننده 

  ی دینقش کل  انیهمانطور که مشخص است، قرار است در پا  میکنمی   یکه ما از گفتن آن خوددار   یمسائل

و چه    ایدن  نیدر ا  چه  ، ینجات دارد و چه مجازات  یبرا  یکه باشد، هر کس روح  ان، هرچهیپاکند. در    فایا

رحمانه است و تمام ذهن و  های بیو هوس   یبند و بارلذتش در بی   یکه تمام  یانسان  یبرا  ایدر آن دن

  تفکر   نی تواند سخت باشد؟ اکند، میمی   یرفتار  نی که او را مجبور به چن  ییهاپر است از فساد   لشیتخ 

تواند  امر می   نیبماند. ا  یپنهان باق  تی صالح بشر  یشود که بهتر است برا می  یی هاموجب افشا شدن راز 

را به فساد بکشاند و خدا،    ح یو معتقدان مس  ارانیتواند  بکشاند. می   یرا به نابود  تی اخالق حاکم بر بشر

  ی که روز   ییده است و خدا یرا آفر  نیها و زمکه آسمان  ییکه از اعماق قلب ما آگاه است، خدا  ییخدا

  ا ی  م یبشنو  یات یجنا   نیهای او را به خاطر چن سرزنش  میلیما ما   ایداند که آما را قضاوت خواهد کرد، می

 !  ریخ

 س یمثال رئ یرساندند. برا انیشروع کرده بودند، به پا یکه به تازگ یدوستان ما چند کار وحشتناک

دادند. بعد از  تفاوت انجام می  یها را با اندککار  نیهم هم  هیبق  . ندیجمهور، دگرانژ را مجبور کرد که بر

زده شگفت   اریبس  ی گروه  یاش یها در عمدفوع   تیف ی همه به سمت شام رفتند. دوکلوس در مورد ک  ن یا

  ی برا  یدوستان ما از او خواستند که روش  . میداد  ح یتوض   شیپ  یبود که چند  یمیبخاطر رژ  نیشده بود. ا

  ن یها در اخبره   نی ا  یکند. دوکلوس که از ناآگاه  دایها پشدن آن   فرم ترها و خوش  شدن مدفوع   شتریب

های ناسالم  از غذا   استفاده البته نه با    . میدرست کن  ف یسوءهاضمه خف  کی   دیمورد متعجب بود گفت ما با

  ش یمعمول غذا بخورند. آزما  ریبا عجله و تند تند در ساعات غ  میافراد را مجبور کن  دیو مضر بلکه با

ب  یها فانهمان شب انجام شد. آن از خواب  بود،  از شام به رختخواب رفته  تنها بود و بعد   دار یرا که 

و خوش    نی از بزرگتر  یک ی بزرگ بخورد. روز بعد او    ت یسکو یکردند. فوراً او را وادار کردند که چهار ب

شد. البته    رفتهیپذ  دیجد  روش  نیها ارائه کرد. ابه آن  بودند را  ده یهایی که تا به حال دترین مدفوع فرم
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در هر حال   . رندیبگ  یگریها شکل د شد مدفوع که نان در کار نباشد چرا که نان موجب می  یبه شرط

بخواهد   یانگیز بود. اگر کسشگفت  ج یروبرو نشوند و نتا  فیی خفها با سوء هاضمه بچه   نینبود که ا  یروز

روز  ی  ه یبق  یوجود ندارد. برا  یگرید   وش، روشر  نیبداند که بهتر از ا   دیبا  روش استفاده کند  نی از ا

شد، می   برگذارکه فردا    یمراسم عروس   یرخ نداد و دوستان ما به خواب رفتند تا خود را برا   یاتفاق خاص

 بود.   ریه و زالمبکلم  یآماده کنند. فردا عروس
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 روز بیست و یکم 

( عروس جوان همان  ر ی خ  ایاست    یدانم عمد شروع شد و طبق معمول )که من نمیمراسم از صبح  

ام. البته کلمبه  کرده   دای تکه گُه پ  کی گفت که در ظرف عروس  روز متخلف شناخته شد. دورست می 

ها عمداً در ظرف او مدفوع گذاشته است. کلمبه گفت هر وقت رزن یاز پ  یکی گفت که  منکر شد و می 

های گذارند. واضح است که صحبت ها میتکه مدفوع در ظرف  کی ما را عمداً مجازات کنند  هندخوامی

شده بود، اربابان ما از   ست یکه نام داماد قبالً وارد ل  ییاز آنجا  . دیکس هم نشن  چ یو ه  ستیاو مهم ن

بود   رارکه ق  یبزرگ  ییرای مجازات هر دو لذت بردند. پس از مراسم، زوج جوان با شکوه فراوان به اتاق پذ 

شدند. هر دو هم سن و سال بودند و دختر جوان را    تیشود، هدا  برگذارمراسم قبل از ناهار در آنجا  

خواهد با او بکند. چقدر  می   ی ها کردند تا هر کارشوهرش قرار دادند و شوهرش را ر   اریبرهنه در اخت

ه ور شد. آلتش سفت شده ه به سمت همسرش حمللباشد. مرد کوچک ما بالفاص ی تواند مسرفساد می

حال اربابان مطئمن    نیاو را بردارد. با ا  یتوانست باکرگمی   یانزال جوان بود ول   یهنوز برا  نکهیبود و با ا 

  ت ی موقع  نیبالفاصله از ا   ف اسق  نیببرد. بنابرا   نیهای رزرو شده را از بگل   نینتواند ا   زیچ  چ یشدند که ه

اسقف    ریآشکار شد. باسن پ  نجایا   یم یکرد. چه تفاوت عظ  می تقد  ریبهره برد و مقعد خودش را به زالم

انجام داد    ییجمهور کلبمه را گرفت با او از جلو الپا   سیی کلمبه! رئو جوان و باکره   بایدر برابر باسن ز 

  ن ینبود که با ا   یر مردجمهو   سیالبته رئ  . دیسیلو کل صورتش را    ینیهای بها، دهان، سوراخ و چشم 

 وندند یها بپقهوه به آن  یبه عروس و داماد اجازه داده شد که برا   . دیها ارضا شود. زمان ناهار رسیبچه باز

برا که  پ   ی )همانطور  هم  خوردند  بهتر  شیغذا  توسط  قهوه  روز  آن  بودند(    ی عن یافراد،    ن یدوستان 

 د یدوباره به نعوذ برسد، قطعاً با خواستو زفوروس سرو شد. کوروال، که می سیر، آدونین، زلمی آگوست

او به   یتوان انتظار داشت برارا که می  یمدفوع  نی بهتر  نی آگوست  نیخورد، بنابرامی  یگرید  هایز یچ

 . دندیمکآلت اسقف را می   سیآلت دورست و آدون  زیکلمبه ن  . دیمکآلت دوک را می   ریوجود آورد. زلم 

ارضا شدن  یخبراما   نبود.  ارضا شدن  نادر شده بود. آنها فوقاز  نگالعاده  را  اول خود   هها چند روز 
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پروژه خود را نگه دارند. بعد از    نیا   انیخواستند تا پامی   شتریلذت ب  یجهت برا  نی نداشته بودند به هم

و داستان خود را ادامه  گذاشت    شیرفتند. دوکلوس قبل از شروع باسن خود را به نما  انیبه اتاق راو  نیا

 داد: 

دختر جذاب که از زمان فرار از خانه    نیفرو رفته بود و ا   یدر فقر وحشتناک  یبه تازگ  لی مادر لوس

از ماموران    یکیمنتظره.    ریغ   یبود، از اوضاع مادرش خبردار شد. البته به شکل  ده یاز مادرش نشن  یخبر

ما به   ان یاز مشتر  یک ی  یکه برا   یبود )همان مامور کرده    دا یرا پ  یها دختر یاز مشتر  یک یبه درخواست  

مادر و    میمجبور شد   . می دیدختر نشن   نیاز ا   یخبر  گریکرد و ما د   دایپ   یدختر  ک ینام کنت دو مسانژ  

  ی کنت دو مسانژ را داشت. ( و برا  طیهمان شرا   زیما ن  د یجد  ی مشتر  . مینداز یدختر را به زندان ب   ن یپدر ا 

کرده   دایساله پ  ۱5دختر    کیدر رختخواب بودم(. او    لیکه من با لوس  یمن آمد )در حال  شیگزارش پ

می  است.  باکره  بود  مطمئن  که  فوق بود  زگفت  بس  باستیالعاده  گو  لیلوس  هیشب   اریو    ک ی   ییاست. 

 ی بوده است که کل  یدر فقر و تنگ دست  یدختر به قدر  نیاند که از وسط نصف شده است. اما ا ب یس

م تا چاق شود. مامور به من گفت ما ینگه دار  یاو را چند روز د یقبل از فروش با نی هم ی الغر شده و برا

ها شباهت  نی ا  یبرد. تمامبه سر می  یکه در فقر وحشتناک م یکرد دا یپ  یرزنیپ  کی دختر را در کنار  ن یا

ا  لی و سخنان مامور، لوس ا   مادرش  رزنیرساند که پ   جهینت  نیرا به  دختر هم خواهرش هستند.    نیو 

از من    لی لوس  نی هم  یک نوزاد داشته است. برای اش را ترک گفته بود، مادرش  خانواده   لیکه لوس  یزمان

  ی را طراح   یی وحشتناکمن نقشه  یطانی ش  لیاجازه خواست که برود و شک خود را برطرف کند. تخ 

 ل ی داد ملتهب شدم و به لوسخبر را می   نیمامور داشت ا   یبود که وقت  یکرد و تأثیر آن آنقدر ناگهان

  ی ن یرا بب   رزنیآن پ  یبرو  یخواهچه می   ی»برا  :دمی پرس  لی کار از لوس  نی جلق بزند. در میان ا  میگفتم برا 

بتوانم    لی وسل   ؟ « یانجام ده  یخواهمی   یو چه کار که هنوز مانند من سنگدل نشده بود گفت: »که 

ای پرتاب کردم و گفتم: »تو کمکش کنم. . البته اگر بتوانم...مخصوصا اگر مادرم باشد. « او را به گوشه

  ی فرصت   نیبهتر   نگونهیی خود. بدون من برو. برو. اجاهالنه  یمعنبرو. . برو به دنبال آن تعصبات بی   . یابله

به من    رتیبا ح   لی« لوس   . یدهاز دست می   یرا ارضا کن  تیهاهوس   یسال طوالن  ۱۰  یبرا   یتوانکه می
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ا تا فلسفه  دمیالزم د  نگاه کرد و برا  نکاریی  ا  ح یاو توض  یرا  او فهماندم که   نی دهم.  به  را کردم.  کار 

ت ما هستند. است. به او نشان دادم که مادران فقط سزاوار نفر  ریما و خالقان ما چقدر حق  نیب  هایوند یپ

اند. به خاطر که پر از درد و رنج است آورده   ییایدن  نیای لذت، ما را به الحظه  یها فقط براچرا که آن

  ا ی تنها هدف مادران از به دن  . میجهان تاوان پس بده   ن یا   در  د یکه با  میما هست  ن یها، اهای آنی خوش 

کند به می   هیآن را توص  ی عقل  ستمیی شَهَواتشان بوده است. من هرآنچه سرحمانهآوردن ما، ارضا بی 

او بر تو    تیوضع  ایبدبخت باشد؟ آ  ایدارد که آن موجود خوشحال    یتیاوگفتم. به او گفتم: »چه اهم

موجود   نین. اگر اپاک ک  یدوران کودک  زِیتعصب آم  یالیخ  هایوند ی پ  نیدارد؟ ذهن خود را از ا  یتأثیر 

او   ینه تنها بدبخت یشوآنگاه متوجه می  یخودت را از او جدا کن یزندگ یو بتوان یرا کامالً فراموش کن 

که در   یکننده هم باشد. چرا که تو نفرت و تنفرتو سرگرم  یتواند برابر تو ندارد بلکه می  یتأثیر  چ یه

که    یدانخودت می   . یری از او انتقام بگ  یتوان کار می   نی و با ا  ردیگاز او نشات می   یکنوجودت حس می 

دو    یتواندر مواجه با مادرت می  نیتأثیر را دارند. بنابرا  ینشتریها ببر حواس و شهوت   شهیهم  اتیجنا

  ف یدر توص  دیشا  است. «  تیلذت انجام گناه و جنا  یگریلذت انتقام و د  یکی  .یلذت ناب را تجربه کن

برا   ن یا اشت  یفلسفه  برا   ی شتریب  اقیاو  تا  مفاسد    یداشتم  از  پر  ذهنش  لحظه  آن  در  که  چرا  شما 

من لذت    یبرا  نیخود را با او در میان گذاشته بودم و ا   ی ها شده بود و بالفاصله اصول شهوانن یبرتیل

 یخواه   یهای آزادشعله   ازکه نشان    شیهااو هم لذت بخش بود چرا که رنگ سرخ گونه  یبخش بود. برا

بادار به من گفت: »خب پس، چه  او  بود.  آورده  به وجد  مرا  «یبکن  دید،  او خوش    م؟  »با  گفتم:  او  به 

  العاده فوق کار لذت    ن یاز ا  یتوان آنگاه می   یر یمرا بپذ  ی اگر اصول شهوت  . میاوریو از او پول در ب  میبگذران

به   یاز خواهر و مادرت پول خوب میتوان می یباشی من همراه در مورد پول هم اگر با نقشه . یببر یادیز

با شهوت    تی جرم و جنا  ی او جلق زدم. بهتر است اشتهای او را برا  یقبول کرد. برا  ل ی« لوس  . می بزن  بیج

تواند  را که میابتدا داستانی برای شما نقل کنم چ  دیبگذار  . مینقشه کار کرد  یرو  نیبعد از ا  . زمیبرانگ

 تر کند. ی ما را روشن نقشه
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فاسد که    یبا نفوذ بود. با ذهن  ثروتمند و  یی مرفه وجود داشت. به طرز وحشتناکاز طبقه   ییآقا  کی

شناختم، به که در آن زمان او را فقط با عنوان کنت می  ییالعاده سخت است. از آنجاآن فوق   فیتوص

کنت    نی ا شهوتاآلن هم او را کنت بنامم. )هرچند که ممکن است اآلن نام او را بدانم(    د یمن اجازه ده

بود. مهمتر از    نیدخدا و بی قانون، بیمان، بی ی اسال داشت. کامالً بی 35بود. او حداکثر    ادیالعاده زفوق 

توانست  کار از درک او خارج است. او نمی   نیگفت که امتنفر بود. می  هیریند شما از صدقه و خهمه او مان

کند و نظم او را بهم بزند و موجب    یستادگیا   نیخشمگ  عت ی در مقابل طب  یکس   دیدرک کند که چرا با 

ده بود خرج کر  یادیهای زهدف خود پول   نیا   یکند. او برا  امیق  گریی دطبقه بر ضد طبقه   کیشود که  

کرده بود.    دایدست پ  یلذت باالتر   کی او به    میبگو  دیبا  ی حت  . دیددر آن می   یهای فراوانکه البته لذت 

ها متوجه شد  تر کردن آن کرد بلکه با بدبخت می   یددار ی بدبخت خواو نه تنها از کمک کردن به طبقه 

  ییهار ی بود که فق  نی های او الذت   نی تراز بزرگ   یک یخود به ارمغان آورد.    یتواند برا می   یشتر یلذت ب

گرسنگ از  میر  یکه  برا  ختندیاشک  آوردن    یو  نان، سخت  کیبدست  فراوانی تکه  و مشقات  را   یها 

ها اشک   نیا   دنیها لذت ببرد. در واقع او از دهای آنزجر و اشک   دنیکند و با د  دایشوند را پمتحمل می 

ها را و منبع درآمد آن  ی زق و روزرتوانست  نبود بلکه اگر می  یش کافیو نه تنها برا  دیرسمی  به نعوذ

وسواس بود.    کی و هوس نبود،    یهو  کی کار    نیاو ا   ی ببرد. برا  یشتریلذت ب  نگونه یکرد تا ا قطع می 

ی زاده   روز به من گفت که او  کیکار، روح او را ملتهب کند.    نیتواند مانند ا نمی   یفساد  چ یگفت همی

با او همراه بوده است و قلبش که مدام در برابر   یو جنون از کودک  ییدایش  نیاست. ا  یفیفساد و کث

تجربه نکرده    یلذت   نیمانند چن  یزیچ  چگاه یشده است هتر می تر و سخت سخت   گرانیو غم د   یبدبخت

مرد   نیکه ا  دیبدان  دیبا  ز یاز هر چ  م، قبلیفرد آشنا کن  نی است شما را با ا  یکه ضرور   ییاست. از آنجا

  ی برا   نیرا مادام مارت   یگریشما شرح خواهم داد، د   یرا که من برا   یک یداشت.    ی متفاوتقه یسه سل

  ی وحشتناک است مادام دگرانژ برا   اریاو را که بس  ییدا یو ش  قهیسل  نیخواهد داد و سوم  ح یشما توض

از    یکی   ن یمادام دگرانژ خواهد بود چرا که ا   یانیهای پا از داستان   ن یشما شرح خواهد کرد. مطمئناً ا 

به محض    . میشود شروع کن که به من مربوط می   یزی با چ  دیهای اوست. اما اجازه دهترین عالقه ی فراطا
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خود شده بود. البته او  ( آگاه کردم، ازخود بیلی موجود بدبخت )مادر لوس  کی کنت را از وجود    نکهیا

های قسمت   یخواست کم کم جلو برود تا بتواند از تماموارد ماجرا شد چرا که می  یامر کامالً جد  یابتدا

ل  ن یا ا   ی خواست کمببرد. او می  ذتماجرا  از من خواست تا    ن یهم  ی ها را زودتر بچشد برا لذت  نیاز 

آدرس، محل مادم   نی آدرس مشخص بفرستم. سروران من ا  کیرا بدزدم و به    لی ر بدبخت لوسخواه

ا بود. که  بنابرا  شانیدگرانژ  داد.  نقشه کش  نیآن را شرح خواهند  بتوان  مید یما  را    می تا  و دختر  مادر 

کرد    دایکه مادرش را پ   ی کرد. زمان  ینقش خودش را باز  لی لوسابتدا جای مادر را پیدا کردیم.    . میبدزد

تحق را  مادرش  ناسزا گرفت.  و  باد فحش  به  را  دل  ریاو  را  او  و  شدن خودش   ده یبه فساد کش  لی کرد 

زن    نیهای اآرزو   یرا شکست و تمام  چاره یزن ب  نی باب که دل ا  نیاز ا   گریدانست. هزاران سخن دمی

توانم مانند دختر اولش، برای دختر دومش نیز جا به مادر گفتم که می  . ادفرزندش به باد د  افتنیرا از باز

  ن ی ا یول   میبکش رونیاز النه ب زیدختر دوم را ن قیطر  نی از ا  میخواستمیو مکان درخوری درست کنم. 

  ا یدن  نیاست که در ا  یزی دختر دوم تنها چ  نیافتاد و گفت ا  هیآمیز نبود. زن بدبخت به گرت یبار موفق

پ است. می  مانده یباقاو    یبرا از من مراقبت می   ریگفت من  او  و  ناتوانم  او  اگر  و  نباشد    نی کند  دختر 

در اعماق   یزیاعتراف کنم که احساس کردم چ  نجای ا  دیسرورانم، با  ، یکنم. با شرمندگمی   یودکشخ

نقشه اضافه   نیکه قرار بود به ا  یتیگفت که شهوات من فقط با جناقلبم به من می  . خوردقلبم تکان می 

مرد با نفوذ    کیبا    گریاطالع دادم که دخترت قرار است چند روز د  رزنیخواهد شد. به پ  دیکنم، تشد

 که داشتم توانستم دختر جوان را بدست آورم.  یو با نفوذ میمالقات کند. از آنجا رفت

ا  یبررس  کیمن دختر را از نزد  ارزش  او  بود. چهره   ۱5داشت.    همه دردسر را  نی کردم.  ای  سالش 

او نزد من آمد، تمام  یدوست داشتن او را بررس   یداشت. سه روز بعد که   ی مشکل  چیکردم. ه  یبدن 

هایی که با آن سر و  یبه خاطر سخت  بود. البته الغر بود آن هم  زینداشت. بدنش کامالً خوب و سالم و تم 

ی من با او بود. مرد ما باالخره برگشت. معامله  نیاول   نی دادم. ا  لیزد. او را به مادام دگرانژ تحو می  لهک

کنم.    فیشما آن صحنه را توص  یخواهم براکه می  نجاستی ی مادرش برد و اکنت را به خانه  لیلوس 

روشن    ی چ آتشیه  یل زمستان بود و  نکهیرا وسط اتاق در رختخواب مشاهده کردند. با ا  ر یها مادر پآن
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العاده از  وجود داشت. کنت فوق   ریش  یبا کم  یی چوبکاسه  کیسرد بود. کنار تختش    العاده فوق نبود.  

نفر چاقوکش را به خرج    دو  ، ایاز هر نوع مداخله   یریجلوگ  یشد. کنت برا   یصحنه عصبان  ن یا   دنید

فرار    ایبودند تا هرگونه خطر ورود    ستاده یمواظبت از خانه استخدام کرده بود. در راهرو ا   یخودش برا

که    میاآمده   نجایما با دخترت به ا  . ری ی پجنده   یگفت: »ا   ریرا حل و فصل کنند. کنت به مادر پ  یکردن

ما   ی ها را براآن   دیبا  اما تو   . میرا کم کن  تیهاتا غم   م ایر، آمده یجادوگر پ  یاست. ا  یی با یزواقعاً فاحشه  

و هر چه    ایکرد ادامه داد: »برا لمس می   لیباسن لوس   که نشست و  ی« در حال  .ای.. حاال ب  . یکن  فیتعر 

ای تا نمک بر زخمم  به ما بگو. « زن خوب گفت: »افسوس! تو با آن دختر گستاخ آمده   یدیرنج کش

  ن ی به دختر خودت توه  یکناخ؟ جرات می ت« کنت جواب داد: »گس  . یده  نی مرا تسک  نکهینه ا  یبپاش

گفت: می   رزنیبه پ  نیح  نیدر هم  . دیکش  رونیرا از تختش ب  رزنی« کنت بلند شد و پ  . ایب  ؟ حاالیکن

 چ یه  رزنیالتماس بخشش کن. « پ   یکه کرد  ینیزانو بزن و به خاطر توه  . رونی ب  ا یاز تخت ب  ریی پ»جنده 

خواهم مادرت  می   . اوری...دامنت را در بلیگفت: »تو...لوس  لی توانست انجام دهد. کنت به لوسنمی   یکار

اختالفاتتان را حل    دیکند. شما دو نفر بارا می   نکاری خواهم مطمئن شوم که او اباسن تو را ببوسد. می 

کرد.  می   سرزنش  یو او را با گستاخ  دیمال  رشیگستاخ باسن خود را به صورت مادر پ  لی « لوس  . دیکن

خود را با او از سر گرفت. او ادامه داد:    یاجازه داد دوباره به رختخوابش برود و گفتگو  رزنیکنت به پ

  رزن یکنم. « پها را کم می شدت آن   تی برا   ، ییرا به من بگو  تی هامام غم اگر ت  . مگویمی   گریبار د  کی»

  شیداد. ب  ح یها توضآن  یرا برا  شیهاغم   ها ویتمام سخت  رزنیها را باور کرد. پحرف   نیی ابدبخت همه

کرد چرا  را متهم می   لیکرد و به طور واضح لوس می  تی اند شکاده یدخترش را از او دزد   نکهیاز همه از ا 

 با او مالقات کرده بود به او وعده داد  راًیکه اخ  یداند. چون زنخواهرش را می   یجا  لیگفت لوسکه می

  ده یخانم )دوکلوس( دختر مرا دزد   نیزد که احدس می  یخوب  لیکند. با دالکه از دخترش مراقبت می 

 است.  

شهوت    یکنت از رو   . دیبوسرا می   لیباسن لوس   ی کرد و هر از گاهمی   ییکنت خودارضا  نی ح  ن یدر هم

داشت در مورد    رزنیکه پ  یزمان  . دادگوش می   شیهاکرد و با دقت تمام به جواب سؤال می   رزنیاز پ
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 ه که او گم شد  یگفت از زمانمی   رزنیکرد، کنت ملتهب شده بود. چرا که پاش صحبت میدختر گم شده 

زنده مانده است. در   ریچهار روز گذشته فقط با چند قطره ش   یو برا  ستیدر خانه ن  یزی چ  گریداست  

 رزن یکرد، آلت خود را به سمت پرا نوازش می   لیشد و باسن لوسکنت که داشت ارضا می   نیح   نیهم

.   . ه؟  میش  شیز یبدون تو چ  ایدن  یفکر کرد  یول  یزنگرفت و گفت: »خب پس هرزه! ...فاحشه.... غر می 

اتفاق   نیادامه داد: »اگر ا  ختیر  رونیارضا شد و آبش ب  ی...« وقتری. برو بم  . ه؟  بدتر میش  یفکر کرد

نکرده باشم. «   عی است که خودم آن اتفاق را تسر  نی خواهم داشت و آن ا  یمانی پش  کی  فتد، فقطیب

از آن مرد  یخاص  زیهنوز چ بود. کنت  نداده  با  رخ  نبود که  ا  کیهایی  ببار  میدان  از  برود.    رون یرضا 

را که کنت    یکار  رزنیقرار گرفت تا مطمئن شود پ  رزنی پ  یجلو  لیبالفاصله که کارش تمام شد، لوس

  یی دارا   نیآخر  نیکرد. ا  دا یای پجام نقره   کیو رو کرد و    ریخانه را ز  یکنت همه جا  . ندیدهد نبانجام می

 ی کنت عصبان  . تگذاش  بشیبدبخت. کنت جام را در ج  نی ا  یلذت در زندگ  یپرتو  نیبود. آخر  رزنیپ

او را برهنه کرد.   . دیکش رونیرا از رختخواب ب  رزنیاو را دوباره به نعوذ رسانده بود. پ  نیشده بود و هم

ها به آن   نکهیای نداشت جز ا چاره   رزنیاو جلق بزند. پ  یبدن مادرش برا  یدستور داد تا باال  ل یبه لوس

  . ختیر   رزنیو ناتوان پ  فی بدن ضع   یادامه دهند. کنت ارضا شد و آب خود را رواجازه دهد کارشان را  

  ن ی است. قرار است از ا  تیهای داد. به او گفت کارم تمام نشده است. تازه اول بدبختکنت به او فحش می

من    شیپ  یدختر کوچکت در چنگال من است. آر  . یشو  نی غمگ  شتر یقرار است ب  . یهم بدبختر شو

کرد و از آنجا رفت. خوشحال   انیباو بود    یخواه  یکلمات را که اوج فساد آزاد  نیآخر  نی است. کنت ا

  ی بار برا  کی قسمت را    نیا   میبتوان  نکهیا   ی تر کرده است. اما برای بدبخت را بدبخت خانواده   نی ا  نکه یاز ا 

 ش یشرارتم پ  یارضا  یکه من تا چه حد برا   دیفرا ده  زم، گوشیعز  م، سرورانیپشت سر بگذار  شهیهم

ی بدبخت را تدارک  خانواده   نی ی دوم اتواند به من اعتماد کند، به من گفت صحنه می   د یرفتم. کنت که د

حضور داشته   دیی خانواده باصحنه همه  نیا  یمن بدزد و برا یرا برا  رزنیپ نی به من گفت فوراً ا  . نمیبب

او را تحت تأثیر قرار    لی و خوش فرم لوس  بایز   کلی دادم. ه  ل یبه او تحو   زیرا ن  ل یلوس  نیهم   یباشند. برا

را به کام مرگ بفرستد. به همراه دو عضو    لیکرد که قصد دارد لوس داده بود و کنت ابداً از من پنهان نمی 
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ی کرد و من با همه  شنهادیپ  یاد یالعاده زفوق   متیسه موجود بدبخت، ق  نی ا   یاش. براواده خان  گرید

 ک یو    دندیدوباره به هم رس  رشیکوچکش و مادر پ  ل، خواهری موافقت کردم. چهار روز بعد، لوس  طیشرا

داستان    نی شما شرح خواهد کرد. ا  یقسمت از داستان را مادام دگرانژ برا  نی دادند. ا   لیخانواده تشک 

 های من است. ین داستان تری از افراط  یکیاواخر کارم نگه داشته بودم چرا که   یبرا ار

من   یها روداستان   نی بشنوم. ا  یرا با خونسرد  هاز یچ  نیتوانم ا لحظه. من نمی  کیدورست گفت: »

ام. جازه بده االن ارضا شوم. « و با عجله  ارضا شدنم را گرفته  یآورند. من از اواسط داستان جلوفشار می

غرش او    یرا با خود برد. صدا  د یو آدال  ترز  ، یدو، فانیر، کوپیت، زالمرفت. میش  یبه داخل اتاق کنار 

دقمی   ده یشن چند  آدال  قهیشد.  گر   دیبعد،  بس   هیبا  او  که  گفت  و  ذهن    یناراض  ار یبرگشت  که  است 

متضرر    دیبا  دگویها را می داستان   نیکه ا  یو کس  د شوملتهب می   ییهاداستان   نیشوهرش دوباره با چن

است که   ییهاکار  آناز    یک یها  که کار آن  یینبودند اما از آنجا  کاریحال، دوک و اسقف ب   نی شود. در هم

چهار داستان   . میتا اجازه دهد از آن بگذر  می خواهمی   زیی عز خواننده   م، ازی آن را پنهان کن   دیفعال با

 مانده بود و دوکلوس ادامه داد:  یامروز باق یبرا گرید

سر و کار داشتم. چند روز  یبی و غر بینسبتاً عج  یمشتر کیبا  ل، منیهفته پس از رفتن لوس کی

تکه گُه    نی چند  ییاجازه دادم در دستشو   نی هم  یتر به من در مورد حضورش اطالع داده بود. برا قبل 

  زهم خودش اضافه کند. مرد ما ا  ییاز دخترانم هم خواسته بودم که چندتا  یک یهم جمع شوند. از    یرو

برگشت و    یرفت. پس از مدت   ییبه سمت دستشو   ن ی و بعد از ا  دیصبح بود، اتاقم را جارو کش  . دیراه رس

بب با دقت و ظر  نی به من گفت  تم  ییدستشو  ی فتاچه  اکرده   زیرا  از من دستمزد  را    نی ام. بعد  کارش 

اما از آنجا با  او را می   ییدایکه من ش  ییخواست.  او رفتم و گفتم:    ک یدانستم،  دسته جارو به سمت 

و چند بار به او ضربه زدم. ناگهان   نی از دستمزت. « و با جارو چند  نم یا   ایکثافت؟ ب   یخواه »دستمزد می 

  ی شد. در حالمی   کیی حساس خود نزدمرد به لحظه  نی الش رفتم و ااو شروع کرد به فرار کردن. به دنب
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کرد  که داشت فرار می   ل حا  نی در هم  . ختیها رپله  یرفت، ارضا شد و آبش را رومی   ن ییها پا که از پله 

  . ستمی ن  یو با اخالق  ستهیمرا دشنام داد و گفت خانم شا

داشت را در    چ یتکه چوب کوچک که حالت پ  ک ی خواست  آنجا آمده بود و از من می   یگریمرد د

جلق    شیمتر داخل شده بود، شروع کردم برا سانتی   7چوب حدود    نیا   یسوراخ آلت او فرو کنم. وقت

و بالفاصله    دمیکش  رونیچوب را با قدرت از آلت او ب  نیشد و ا   کیبه اوج نزد  نیح  نیبزنم و در هم

 لند کردم تا او ارضا شود. را ب نمدام

ابداً    . زمیبر  شیهاضه ی آلت و ب  یخواست تا موم داغ شمع را رواز من می   دمیماه بعد د  6که    یراهب

بدن   یرو دیو آنقدر با دیرسکار ارضا شد. البته او به نعوذ نمی  نینبود او را لمس کنم، تنها با هم یازین

 نبود.   دایبدنش پ گر یکه د ختمیر  او موم می

آنقدر   . میخواست که در باسنش پونز فرو کنداشت. او می  یب یعج   ییدایش  ، یاز دوستان نفر قبل  یکی

درد    نکهیا  یشد. برانمی   یقابلمه شده بود. اما راض  کی   هیکه باسنش شب   میکرددر باسنش پونز فرو می 

را    خود شد و باسن  او برهنه می   ی نفر جلو  ک ی  نیح  نی نشست. در همها می پونز  یرا بهتر حس کند، رو

باسن نفر    یشد. آب خودش را روو ارضا می   ییکرد به خود ارضاکرد. مرد شروع می او باز می   یجلو

   . ختیمیر  ییروبرو 

 ده یپوش   ییهای طالکه با پونز  نمیتو را بب  یبایباسن ز  دهممی   ح یدوک گفت: »دورست من ترج-

 واهد بود. « ترین صحنه خجذاب نی شده است. به نظرم ا

ام. مرا  سال مقلد شما بوده   4۰از    شیافتخار است که بی  ه یمن ما   یبانکدار گفت: »جناب دوک. برا-

 را اجرا خواهم کرد. «   ماکه دستورات ش دید دیو آنگاه خواه  دیکن تی هدا

مرا    لی نشده بود گفت: »خدا لعنت کند. داستان لوس  ده یاز او شن  ییجمهور که هنوز صدا  سیرئ-

  ن ی « و در ا  . دینیشود خودتان بباگر باورتان نمی   .دینیسکوت کردم. بب  نیهم  یکرده است. برا  یشهوت 
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ادامه داد: »دلم    مهور ج  س یبود به همه نشان داد. رئ  ده یبه شکمش چسب   یلحظه آلتش را که از سفت 

بدانم سرنوشت آن سه عوضمی پا  یخواهد  به  به هم   کیدوباره در    دوارمیام  . دیرس  انیچگونه  قبر 

 برسند. « 

چون به    . میعجله کن  دیدانستن آن زود است. نبا   یفعال برا   . دیآرام باش  . دیدوک گفت: »آرام باش-

هایی هستند که تا سخن  شما از آن آدم  . دیها برسفوراً به اعدام و شکنجه   د یخواه می   دایده ینعوذ رس

   « . دیشو می یشود، شهوت می از مرگ 

های دوکلوس  است که من از سوء استفاده   نیا  قتیحق  . دیجمهور گفت: »دوک را ولش کن  سیرئ-

  ی حالت   ن یکرده است. در چن  ریو داستان او درباره کنت مرا درگ  نمیبای جذاب می خوشحالم. او را فاحشه 

 کالسکه را قتل عام کنم. «   کی حاضرم از کشور خارج شوم و افراد 

  ی بود و تنها کار  می وگرنه ما امن نخواه  . زیجمهور عز   سیباشد رئ  نامهبا بر  دی کار با  نیاسقف گفت: »ا -

 «   . میدار برو یاست که باال  نیا  دیشوکه موفق به انجام آن می

های جوان را  خانم  نی که بخواهم ا   ستمین  نیجمهور پاسخ داد: »اعدام؟ نه. شما نه. اما منکر ا  سیرئ-

 ن ی است و صرفاً به ا   ده ی مبل من دراز کش  یو که مانند گاو ر  یخانم  ن یدار بفرستم. به خصوص ا   یباال

 «   کند به او دست بزند. جرات نمی  یکند کستکه گوشت داخل رحمش دارد گمان می  کیکه   لیدل

که چقدر    میدانمی   یام. همه به خوب احترام شما حساب باز نکرده   ی کنستانس گفت: »اوه! من ابداً رو-

 «  . دی از زنان باردار متنفر هست

خواست  است. « و من معتقدم که او می  قتیحق  نی است. ا  نطوریجمهور گفت: »اوه. واقعاً هم  سیرئ-

 او را گرفت.  یشکم کنستانس را از هم بدرد که دوکلوس جلو

»ب- رئ  ایدوکلوس گفت:  ب  سیجناب  ملتهب کرده   . ایجمهور.  را  تو  و خودم هم تسکخودم    نت یام 

  اد یفر  یاکه صد  دینکش  ی و ترز به خلوتگاه رفتند. طول  دوین، هبه، کوپی با آگوست  نی دهم. « بعد از امی
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با تمام تالش   ده یجمهور شن   سیرئ با س شد و  اشک برگشت. در واقع    ل یهای دوکلوس، هبه کوچولو 

اجازه    طیچه بود. شرا   میی بگو  میکناز اشک در آن وجود داشت اما ما هنوز جرأت نمی   شتریب  یزیچ

به زودنمی  نخواه  یزیچ  گرید  یدهد. خواننده مهربان  پنهان  از شما   کوروال که    یم کرد. در حالیرا 

ز بود  می  ر یبرگشته  غر  همه لب  که  ازد  ا  نی قوان  نی ی  نمی   یمعن   نی به  آدم  که  که  است  آنطور  تواند 

ی انجام مجازات شدند. آن  ها به سمت شام رفتند. بعد از شام دوستان ما آماده خواهد ارضا شود. آنمی

شدند. دورست که ذهنش از  می  ازاتمج   دیبا  ریو زالم  دیکلمبه، آدال  ، یشب تعداد کم بود. فقط سوف

که در    ی ملتهب شده بود، ابداً بر او آسان نگرفت. سوف  د یبه خاطر آدال  یآغاز شب به طور قابل توجه

کردن، مجازات شد. زوج   هیگر  نطوریو هم  یبود به خاطر تخلف قبل  هیداستان کنت در حال گر  انیجر

روز، زالم آن  به صورت    ریجوان  و کوروال  توسط دوک  کلمبه،  و    ایانه یوحشو  مجازات شدند. دوک 

خواهند به رختخواب بروند. دستور دادند که مشروبات گرفته بودند و گفتند که نمی   هیتازه روح  کوروال  

بآن   یبرا  یالکل  راو  اورندیها  چهار  با  را  شب  جول  یو  آزاد)ک  یو  افزا   ی خواه  یه  روز  به  روز   ش یاو 

هفت نفر مانند جسد    رها را بدست آورده بود. روز بعد ه کم کم احترام آن   ی ( گذراندند. جول افتیمی

پدر و همسرش    نیدختر برهنه ب  ن یشد که ا   ند، متوجهی ها را ببشده بودند. دورست که آمده بود آن 

  کی فقط    می ها نکنرا سردرگم ر  زیی عز خواننده   نکهیا  یبرا  . ایای حجب و حاست. بدون ذره   ده یخواب

بود.    ده یها خوابدر کنار آن  زیاند. دوکلوس نهر دو نفر همزمان از او لذت برده   ییکه گو   مگویکلمه می

 هم افتاده بودند.  یگوشه رو  کی هم در  هیبق
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 روز بیست و دوم

ن  اریما امروز بس  شب، دوستانیهای دی رو  اده یبه خاطر ز از مراسم را فراموش    یمیخسته بودند. 

خود را بدست آوردند.    ی اریهش  یکردند، زمان ناهار سرگردان بودند و فقط در زمان قهوه بود که کم

خودش را جمع کند،    نکهیا   یجمهور برا   سیشد. رئسرو می   تونیو گ  ریزالم  ، ی قهوه توسط روزت و سوف 

  ر یو زالم  دیمکآلت اسقف را می   یسوف  . دیمدفوع روزت را بلع  زین  کدو و    ندیرا مجبور کرد بر   تونیگ

های ی رو  اده یاز ز   نکهیکس ارضا نشد. دوکلوس با ا  چ یداد. البته هدورست انجام می  یکار را برا  نیهم هم

بود. ما و نامرتب  کوتاه    شیهاداستان   یالعاده خسته شده بود، اما خودش را رساند. ولشب قبل فوق 

عز خواننده   نکهیا   یبرا داستان   تی اذ  زی ی  را خالصه نشود،  او  براهای  طبق    . میکنشما شرح می   یوار 

 پنج داستان روایت کرد: معمول، 

  ی لدوید  کی  نیکرد و بعد از ای خود را با آب داغ پر میبود که روده   یمورد مربوط به مرد  نیاول 

انزال، د ارضا شد و درست در لحظه که به خودش دست بزن  نیکرد. بدون اوارد مقعدش می   یفلز ی 

  . خت یر  رونیاش را با فشار بهای درون روده آب  یتمام

کرد.  مختلف استفاده می   یلدو ید   کیتفاوت که هر بار از    نیرا داشت. با ا   قه ی سل  نی هم  ز ین  ی نفر دوم

  لدو یی دلداد. در هر نوبت اندازه می   رییرا تغ   لدویکوچک شروع و هر بار د  یلدو ید  کی ابتدا کارش را با  

فقط با    . دیرس  انیپا بزرگ به    اریبس  ی لدوید  ک یکارش با    تداد. در نهای می  شیمتر افزا سانتی   ۲.5را  

 توانست ارضا شود.  بود که می  لدوید  نیا

کرد.  بزرگ داخل مقعد خود می   ی لدوید   کی شروع    ی داشت. برا  ازین  یشتریب  اتینفر سوم به جزئ 

خورد  مرحله مدفوع خودش را می   نی بعد از ا  . دنیکرد به رآورد و شروع می را در می   لدوید   نیبعد از ا 

  یکرد و بعد از مدترا وارد مقعد خودش می   لدویبار دوم د  یخورد. سپس براشالق می   دیو بعد از آن با

خورد، فاحشه او  که مدفوع را می یو در حال  دیاو میر یافاحشه بر کی  نباریا  یآورد ول می  رونیآن را ب

avayebuf.com281

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


ا  یزد. برارا شالق می  ا  اتیعمل  نیبار سوم  ا  نجایتکرار شد و  به   نکهیبود که مرد ما ارضا شد بدون 

 خودش دست بزند.  

  شتر یلذتش ب  نکهیا  یبستند. برامفاصل بدن او را با طناب می  یتمام  دیبود که با  یمرد  ینفر بعد

حالت بود که ارضا   نیبه او دست دهد. در ا  یداد تا حالت خفگگردن او را فشار می  دینفر با  کیشود،  

   . ختیباسن فاحشه میر یشد و آب خود را رو می

بستند. در انتهای اتاق  می   محکم  اریاو را با طناب، بس  یسر آلت تناسل  دی بود که با  ینفر پنجم مرد

دختر مدام    نیمرد کرده بود و سر طناب را در دست داشت. ا   ن یقرار داشت که پشتش را به ا   یدختر

 شد. شدن آلتش، ارضا می ده یباسن او و کش دنیحال مرد ما از د نیو در هم دیکشطناب را می 

ما، که اکنون کارش تمام شده بود واقعاً خسته شده بود و اجازه خواست او را مرخص کنند. به   یراو

خود را سرگرم کردند و شام خود را خوردند. در    یدوستان ما کم  نیاو اجازه داده شد که برود. بعد از ا 

  شان یهاتاق اهمه به    نیممکن خودشان را کنترل کردند و بعد از ا   ی دوستان ما تا جا  یگروه   ی اشیع

 رفتند. 
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 روز بیست و سوم

ی  به اندازه   یبه او گفت: »واقعاً کس  دیجمهور را د  سیکه رئ  یروز، زمان  نیو سوم  ستیدوک در صبح ب

ا  یبود  یطانیکند؟ با کدام شمی  ادیشما هنگام ارضا شدن داد و فر   ؟ من یزدمی  ادیفر  نیچن   نیکه 

  ب یعج   یلیجمهور گفت: »اوه، خدا! خ  سیارضا شود. « رئ  یخشونت   نیبا چن  یام که کسده یهرگز ند

از ما  یکه صدا  یکه کس  ست ا کند. رسد اکنون مرا نکوهش می تر به گوش می ها آن طرفل ی خودش 

های ما که شهوت در عصب  یماست. زمان یولوژیزی ف دیشد  تی از حساس یناش هااد یفر نی دوست من، ا

قابل   ریلذت، غ  نیاز ا  یهای ناشتشنج   نیشود، ا می داریدر ما ب یوان یحی زه ی و غر  دیآبه حرکت در می 

بود. « دوک گفت: »تعر   کنترل ول  ی درست  فیخواهند  ا   یزیچه چ  یبود  بود که  روح    نیموجب شده 

آلت، دهان و سوراخ   دنیجمهور پاسخ داد: »من به شدت مشغول مک سیشود؟ « رئ داریشما ب یوان یح

حال   نیبا او انجام دهم، دلسرد شدم. در هم  یشتری ب  رکا  توانمهنوز نمی   نکهیبودم. از ا  سیمقعد آدون

ها تالش خود را  ی آنبود. در هر صورت همه  یمشغول سرگرم  یجول  زتیهمراه با دختر عز  نوسینتآ

تا   دیشما با نی « دوک گفت: »بنابرا . زدیکند از خواب برخمی  داریمرا ب تی وانی که ح یع یما نیکردند تا ا

باش ا  سی« رئ  . دی مغز استخوان خسته  داد: »ابداً  افتخار بده  . ستین  نطوریجمهور پاسخ  و مرا    دیاگر 

ها گفت و گو  که آن   یی تو قدرت دارم. « در حال شد که درست به اندازه   یخواه   متوجه  ، دیکن   یبررس

است. دوستان ما به سمت اتاق    ده یو اعالم کرد زمان صبحانه فرا رس  دیکردند، دورست از راه رسمی

 اه یی سکه فنجان و قهوه   دندیجذاب را د  یکه آن هشت سلطان کوچولو  ییخواب دختران رفتند. جا

بود. بانکدار   اه یی آن روز صبح سکه چرا قهوه  دیدوک از دورست، مسئول آن ماه، پرسکردند. ارائه می 

دوک    ؟ « ی امتحان کن  یکم  ی دوست دار  . دیبخور  ر یآن را با ش  د یتوانمی   دیگفت: »هر زمان که بخواه 

دستور، دختر    نیبا ا  . اوریجناب دوک ب   یبرا  ریش  یرا صدا زد و گفت کم   نیگفت: »بله« دورست آگوست

ا   یشد و باسن خود را رو   کی جوان که آماده بود، نزد  از  فشار به    یبا کم  نیفنجان قهوه گرفت. بعد 

آمد و داخل فنجان دوک    رونیو شفاف از مقعد او ب  زیتم  ریش  یخور  یچهار قاشق چا  ایی سه  اندازه 
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  ن یا  یتند. باسن همه براخواس  ریو همه ش  دندیاز ته دل خند  یکار  نیریش  ن ی شد. دوستان به ا  ختهیر

فنجان  یبرا یدوستانش آماده کرده بود. فان یبود که دورست برا زیسوپرا  کی  نیکار آماده شده بود. ا

فنجان دوم باز هم    یدوستان ما برا  . ختندیر   ریدورست ش  یبرا   تو میش   کوروال    یبرا  ر یاسقف، زلم

لذت    اریبس  یکار  نی ریش  نیدوستان از ا   . ختندیر  ریها شآن   یبرا   گریها را صدا زدند و چهار دختر دبچه

او رفت.   شیپ  یسوف  نی هم  یخواست. برامی   ریاز ش  ریبه غ   ی زیبردند. اسقف که ملتهب شده بود، چ

  چ ی ه  بهها دستور داده شده بود که  به آن   ی به مدفوع کردن داشتند ول  یدیشد  ازیی دختران نالبته همه 

 ر یزالم  کوروال  ها رفتند.  اربابان به اتاق پسربچه   نی با مدفوع مخلوط شود. بعد از ا  دینبا  هار یعنوان ش

هم    سایرفتن به کل  یکار را انجام دهد. برا  ن یرا مجبور کرد هم  تونیدوک هم گ  . ندیرا وادار کرد تا بر 

بود که شب    یکرده بودند. روزت از جمله کسان  دایفقط دو فاعل درجه دو، کنستانس و روزت اجازه پ

او امتحان کرده بودند. روزت هنگام قهوه خودش را به زور نگه داشته بود و در   یرا رو  دیجد  میقبل رژ 

باش   یکی  سایکل مدفوع وه کاز  آنترین  به  را  ممکن  هدهای  ا  هیها  خاطر  به  دوکلوس    م یرژ   نی کرد. 

تشو فوق  ش  قیالعاده  مکالمه  یکار  نیریشد.  به  صبحانه  روحهنگام  ناهار  زمان  و   ده یبخش  هیی  بود 

به سمت قهوه رفتند. قهوه توسط    میسوق داد. بعد از ناهار مستق  یی هاکار  نی دوستان ما را به سمت چن 

  یی الپا نی دوک با آگوست . اشتندسال د ۱5نفر  سرو شد. هر چهار  سیو آدون ن، زفوروس ی ر، آگوستیزلم

کار را کردند. دروست هم آلت خود را در دهان   نیهم با زفوروس هم   1و دوک  ریبا زلم  کوروال  انجام داد.  

  ی تواند مدفوع خودش را نگه دارد. او هم از کسان نمی   گریاعالم کرد که د  نیگذاشته بود. آگوست  سیآدون

 را انجام داده بود.  دیجد  میبود که رژ

تمام مدفوع او را در   کوروال    . ندیجمهور باسن او را باز کرد و به او اجازه داد تا بر  سیدر آن لحظه رئ

زد ارضا شد. رو به دوک ق میاو جل  یکه فانچون برا  یاو را ارضا کرد. در حال  نکاریالبته ا   . دیسه لقمه بلع

  ی هست   یتو کس نجایا   ستیهای روز مضر نلذت یدر شب برا  ی رواده یکه ز   ینیبکرد و گفت: »پس، می 

 
 نام دوک را دوبار تکرار کرده است. احتماالً منظورش اسقف بوده است.  نجامیدوساد ا .1 
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طول    ادیتو ز   تی خورد گفت: »موفقرا می   ریای جناب دوک. « دوک که داشت مدفوع زلمقب مانده عکه  

ها ارضا شد. وانه یمدفوع خورد و مانند د  یافتاد و کم  نیزم  ی لحظه دوک رو  نیکشد. « و در همنمی 

دورست که مانند دو    «م. ی حفظ کن  زیعز   ی راو  یقدرت خود را برا  دیاسقف گفت: »حداقل ما دو نفر با

چرت کوتاه به   کیموافقت کرد. پس از  شنهادیپ ن ی ی خودش ارضا شود با اتواند به اراده نمی  گرینفر د

 س حاضر شد و گفت: رفتند. دوکلو  انیاتاق راو

احساس شود و آنقدر در اثر  جهان آنقدر قلبش بی  نیدر ا  یممکن است، انسان  ز، چگونهیسروران عز 

و خفت خودش جست    یو عزت نفسش نزول کرده باشد که لذت را فقط در پست   فتاشر  ، یخواه   یآزاد

و    یخرسند  نی کند. امی  دا یپ  یدیرا تنها در اعماق خباثت و پل  یو خرسند   تی رضا  ییو جو کند؟ گو

زمان  تیرضا می آن  یبرا   یفقط  وجود  به  پل  دیآها  و  کثافت  در  آنچه    یدیکه  در  باشند.  شده  غرق 

  ی های جسمانلذت   . دیخود را دخالت نده  یجسمان  زم، احساسات یعز   م، سروران یخواهم به شما بگو می

اخالق نبود  یعنی  حس قدرتمند    یبانی تر هستند اما اگر پشتهای کالن از لذت  یدرست است که بخش

افراد    رییتغ   ییتوانا  یی اخالقبدون وجود پشتوانه   یها هم وجود نداشتند. لذت جسمانلذت   نی آنوقت ا

است،   ل یاص  ی ردکه به وضوح م  می بگو  توانستم می  دانستم، اماکه نام و لقبش را نمی   ی را ندارد. مرد

زشت،    ای  بای فرستم. زمی  شیرا برا  یاو مهم نبود چه زن   یبرا  . کردمی   دیی من بازدطور مرتب از خانه به

را به    دبود که نقش خو  نیکردند امی   دیکه دختران با  یکرد. تنها کاراو نمی  یبرا  یجوان فرق  ای  ریپ

  ی شد و انگار به اشتباه وارد اتاقآمد. وارد خانه می ها به آن جا می کنند. مرد ما معموالً صبح   فای ا  یخوب

کند.  می  ییزده و دارد خودارضااست و دامنش را باال ده یتخت دراز کش  یزن رو  کیشود که در آن  می

 نجا یپست فطرت تو ا   یبپرسند: »ا  وبه او نگاه کنند    رتیبود که با بهت و ح   نی لحظه ا  نی نقش زنان در ا

زانو    یزمان مرد ما رو  نی در ا   ؟ «یبه تو اجازه داده است که مزاحم من بشو   ی کس  ؟ چهیکنچه کار می

و هرچه    رد یاو را به باد فحش و ناسزا بگ  دیهنگام با  ن یکند. زن در ا بخشش التماس می   یو برا   ندینشمی

کرد باسن نمی   یمرد ابداً سع  نیبه باسنش لگد بزند. ا  دیا ب  یپس از مدت  . دیبه او بگو  دیآاز دهنش در می 

که   یمواقع  یداد تا به آن لگد بزند. حتخود را پنهان کند. مدام باسن خود را در دسترس زن قرار می
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  شتر یهای زن باشد. هرچه زن بکرد که باسنش در دسترس لگد ای فرار می خواست فرار کند، به گونهمی

شلوارش را هم در   یمرد حت  نی مدت ا  نیکرد. در تمام ا التماس می   شتریرد بداد، م خشونت به خرج می 

آورد و با می  رونیارضا شدن آماده است، آلت خود را ب یکرد براحس می نکهیبه محض ا یآورد ولنمی 

  شد. کرد ارضا میکه داشت فرار می  یمچ دست در حال  عیچهار حرکت سر ایسه 

  خواستها عادت داشت. او فقط می نوع کار  ن یخاطر که به ا  نیبه ا   دیتر بود. شادشوار   یکم   ینفر بعد

مغازه    نی ح  ن یشد و در هموارد انبار می  یبود که پنهان  نیمغزه دار معامله کند. عادتش ا   ایباربر    کیبا  

ممکن کتک    یشد تا جاخواه ما آماده می  یحالت مرد آزاد  نی های دزد. در ازد که آمی   ادیفر  دیدار با

آورد و در تمام طول مدت، مرد شلوار خود را در می   نیبود که ا  نیدر ا  یبا قبل  یکی   نیبخورد. فرق ا

که   ی کس . دیایاش فرود بشود، درست در وسط باسن برهنه زده می  که به سمت او ییهاخواست لگد می

فرار    یک ی  نیا ،  ی اوجدر لحظه  . دیپوش می  یکفش میخ دارد گِل  کی   ستیباقرار بود او را بزند حتماً می

کرد  می   نیزد توه که او را کتک می   یدر لحظات آخر به کس  یماند و حتخود ثابت می   یکرد و در جانمی 

بود، هر چه  رتریاو آماده کرده بودم، حق یرا که برا  یبرد. هر چه مردخورد که دارد لذت میو قسم می

  یشتر یمرد ما لذت ب  نیتر بود، ا ف یکث  شیهاچکمه   ه ی بدبخت جامعه تعلق داشت و هرچبه طبقه   شتریب

 شد. انجام می  یادیفت و دقت زابا ظر دیکردم بااو می یکه برا یبرد. کارمی

  ن یا   یکه برا  گریدو مرد د  نی ح  نیفاحشه خانه باشد. در هم  یخواست که در حرم سرانفر سوم می 

بخشش التماس    یافتاد و براانداختند. بعد مردما به زانو می شد، دعوا راه می ها پول داده می کار به آن 

قرار بود در آن فرار   که  یافتاد و او را تا اتاق مخصوص ها با عصا به جان او میاز مرد  یکیکرد. ناگهان  می

  یی را یدختر جوان از او پذ   کیاتاق    نی. در اکردشد و در را قفل میکرد. مرد وارد اتاق می می   بی کند، تعق

زمان، دختر دامن خود را باال   نیکرد. در اها از او مراقبت می داد. مانند بچهمی  یکرد و او را دلدار می

 شد. باسن او ارضا می  یبالفاصله رو اداد. مرد مبرد و باسنش را به مرد نشان میمی
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و    ستادیامی   شیزدند، سر جاعصا می   با  او را  ی ت که وقتتفاو  نی طور بود با ا  نی نفر چهارم هم هم

که زمان   یزدند. زمانمکث دوباره او را می  یکردن. بعد از کم  ییکرد به خودارضا همه شروع می   یجلو

داشت به    عآن که حدود دو متر ارتفا   یکردند و او را از باالپنجره باز می  کیشد،  می   کی ارضا او نزد

ها فرود آن   یمرد رو  نیی کود و فضوالت قرار داشت که ا تپه   کی پنجره    نییکردند. در پاپرت می   نیی پا

ارضا می  نیآمد. در هممی و    یمعنو  یقوا  یقبل  هاید، کاریشو شد. همانطور که متوجه میزمان هم 

(  یگران و حقیر کردن خود پیش د  به خاطر کار خطا  شیکرد )التماس و بخشااو را ملتهب می   یاخالق

 شد. افتاد ارضا می ها میکود  یکه رو یو فقط زمان خت یانگاز سقوط، بدنش را بر می یناش جانیه  یول

مرد    کی حال    نیدر هم  . دیبوسدختر را می   کی اتاق، باسن    کیبود که داخل    یمرد ما کس  نیپنجم

  نیمرد راهزن قرار بود که دختر را بدزدد. در ا  نیشد. اشکست و وارد اتاق می در اتاق را می   یگرید

و او    دیکشمی   رونیخود را ب  ریکه دزد شمش  یاما وقت  . ستادیادزد می   نیا  یما جلو   نی برتیمرد ل  نیح

کرد،  خشش میکرد. طلب بافتاد و التماس بخشش میبه زانو می   نی برتیکرد، لرا به مبارزه دعوت می

زن دعوا کند.   کیخواهد بر سر  گفت که نمیو به او می   دیبوسدشمنش را می   ید، پایبوسرا می   نیزم

صورتت را زخم    یبکن  یکرد که اگر کار   دیکرد او را تهدمی  ریما را تحق  نی برتی مدام ل  اهو، دزدیه  نیدر ا

نزاع، مهاجم    یاز مدت   ت، پسکرد. در نهایالتماس می   شتریشد، مرد ما بتر می کنم. هرچه دزد خشن می

ها من تو را ر   . یهست  فی که تو ضع  نمیبمی   ی»به خوب  :دگویبه او می   . دهدمصالحه می  شنهادیبه مرد ما پ

اگر به    . دی، ارباب هرچه شما بخواهه د: »او« مرد ما جواب دا  . یکه باسن مرا ببوس   یکنم اما به شرطمی

خود را به    ریباشد. « مرد مهاجم بالفاصله شمش  یک یاگر با گُه    یبوسم حترا می  باسنت  ، یمن صدمه نزن

غالف برد و باسن خود را نشان داد. مرد ما به سمت باسن هجوم برد و آن را غرق در بوسه کرد. مهاجم  

 ارضا شد.  یمرد ما با خوشحال  نیو ا  دیو چند بار در صورت او گوز   نیچند

ا قابل هط یافراط و تفر ... نی ی ابود با لکنت گفت: »همه  ده یها به نعوذ رسداستان نی دورست که از ا-

 یمرد   . ستیاز حقارت ن  تی و کسب رضا  یتر از لذت بردن از پست ساده ...هیچ چیز  زیچ  چ یتصور است. ه
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شرف شدن خودش لذت  آبرو شدن و بی از بی   زیاز همه چ  شیبرد، در واقع بلذت می   یفتاشرکه از بی 

لذت   کی ها  از روان   یبرخ  یبرا... و شرارت  یرساند. هرزگبه نعوذ می   ...او رااو را  ی ناموسبی   نی ا  . ردبمی

  ک ی که    ستیصفات شناخته شوند و مشخص ن  نی را دارند که با ا  نی ا  یها آرزوشناخته شده است. آن 

افراد    نی خواهد رفت. لذت ا  شینبرده است، تا کجا پ  یو شرمسار  یاز شرمندگ  ییبو   گریانسان که د

 برند. « است که از پاره شدن بدنشان لذت می یروان  مارانیب ماننددرست 

ی وقاحت  موضوع فقط درباره   نی کرد، گفت: »اکه باسن فانچون را نوازش می  یجمهور در حال   سیرئ-

خود موجب به وجد    یو مجازات به خود  هیتواند متوجه شود که تنبنمی   یاست. چه کس  یشرمو بی

اند، به نعوذ شده   ریدر برابر عموم تحق  نکهیکه از ا  میشناسرا نمی   یدما افرا  ایشود؟ آآمدن انسان می

ما داستان مارکاند؟ همه ده یرس را می  1د  یی  با  یزمان  . می دان...  نماد   دیکه مشخص شد    ن یبه صورت 

  ی ز یهمان چ  نیگفت: لعنت! ا   ادیآورد و با فر  رونی ی او را بسوزانند، آلت خود را از شلوارش بمجسمه

من نزد همه آشکار    یشرمخواستم. اآلن وقاحت و بی است که می   ییهمان جا  نیا خواستم.  است که می 

 ارضا شوم! «   دیشده است. اآلن با

 بده. «   ح ی من توض یها را براهستند، اما علت آن  قی حقا هانی دوک در پاسخ گفت: »ا -

ها خوار و  ی رو اده یز ن یکه انسان خود را با ا  یدر قلب ماست. هنگام نی جمهور ادامه داد: »ا سیرئ-

نوع  ریحق اصلنمی   زیچ  چ یشود که هانحراف می   ی کرد، روحش دچار  را به حالت  خودش    ی تواند آن 

ای که ممکن است فساد کند. وزنهوزنه عمل می   کی افراد مانند    نیا  یبرگرداند. در هر صورت، شرم برا

به سم ی ذهن را  د اش  برا  یگریت  کند.  عنوان    نی ا   ی منحرف  به  عم   کی افراد شرم  بازدارنده    لعامل 

  ن ی کند. اما اها شود، دور می آن   میکند که تسلمی  هیهایی که ذهنش به او توصله یکند و او را از رذ می

ها شرم کنند. آنمی  رونیافراد از خود ب  نیاست که ا  یز یچ نی شرم اول . ستی ممکن ن  گر یاو د یکار برا

شود، با ا سرخ نمی یکه صورتش به خاطر شرم و ح  یکس  نی بقتاًیکنند. حقرا در خود نابود می   ایو ح

 
 به دنبال محکومیت،او را به صورت نمادین سوزاندند.  1772.مارکی دوساد اینجا به خودش اشاره می کند.در سال 1 
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افراد هر    نی ا  یبرا  . ستین  شتریقدم فاصله ب  کیکند  را به خاطر شرم سرخ می   گرانیکه صورت د  یکس

لذت بخش خواهد بود. چرا که روح و    شانیداشته است، اکنون برا   ی ندیناخوشا  ر یکه قبالً تأث  یزیچ

حالت تازه   نیا   ادیکه انسان را به    ی زیشده است. و از آن لحظه به بعد هر چ  ده یروانشان به انحراف کش

  «لذت بخش خواهد بود.  شهی اندازد، همیب شده رفته یپذ

   «است! یرسد طوالنی لذت بخش میراه فساد که به آن نقطه نی ا  چقدراسقف گفت: »اما -

  ن یدر ا   یهرگاه کس  . دشومی   ی ط  یطور نامحسوسبه   ر یمس  نیجمهور گفت: »موافقم، اما ا   سیرئ-

  گر ید  ی را به افراط  او  ، یراهش هموار و سر راست خواهد بود چرا که هر افراط  شهیقدم بردارد، هم  ریمس

خواهد کرد. تصورات همچون   تی راه هدا  نی ا  انیما، ما را تا پا  ریناپذ   یریس  شهیهم  الِیرساند. خمی

شود و  تر می ند. با هر قدم، قلب ما سخت نکمی   ییراهنما   ی ی نهایکه ما را به آن نقطه   هستند  یفانوس

  ن ی م، ای خود برس  یو هدف نهای  یان یی پاکه به نقطه   یدهد و زماناز فضائل خود را از دست می   یقسمت

نمانده است. قلب هربار   یباق  یزی در آن چ  یدیآورد و جز پلنمی   ادیاز آن فضائل به    یزیچ  گریقلب د

  دتر یهای جدها و فساد یی کند به رسواهراسد و تالش می از آن نمی   گریمفاسد آشناتر شود، د  نی که با ا

   «تری برسد. ی و افراط

 شود. «  العاده سخت میاصالح کردن فوق  نجایاسقف گفت: »ا -

 گر یکه د  ییهازیچ  دیخواه شود دوست من. چگونه می ممکن می   ریجمهور گفت: »در واقع غ  سیرئ-

شدن و مجازات شدن    هی شدن، تنب  ر یاز تحق  یکه کس  ید؟ زمانیبده  رییبه آن عادت کرده است را تغ

شما    هیتا روش خود را اصالح کند؟ تنب   دیکن  هیرا تنب   او  دیخواهمی   یزیشما با چه چ  گریبرد، دلذت می 

 است! «   ییاو لذت بخش خواهد بود. « دوک گفت: »اوه، انسان چه معما یشما برا  هیتنب ست؟ هریچ
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گفته است بهتر  میدانا و حک یخاطر است که فرد نیجمهور گفت: »بله دوست من. و به هم سیرئ-

دوستان ما تمام شد   یزنگ گفت و گو  ی« با صدا . دیندرکش ک دیبخواه نکهیتا ا  دییاست انسان را بگا

 به سمت میز شام رفتند.  یو همگ

  ده یبه نعوذ رس  والیه  کی جمهور که مانند    سیبود، رئ   ده یکه زمان خوردن دسر رس   یسر شام وقت 

و  ا   یبرا  ییلو   ستیاگر ب ینفر را حت   کی  یباکرگ  خواهدبود و شهوت کورش کرده بود اعالم کرد که می 

به خلوتگاه برود    خواستاو رزرو شده بود، می   یکه برا  ر یببرد و بالفاصله با گرفتن زلم  ن یتمام شود، از ب

  بند یای پاکه خودت گذاشته   ینیها التماس کردند که به قواناو را گرفتند. آن   یجلو  گریکه سه دوست د

تو   نی بنابرا . مایخود را نگه داشته  ی ول می هست نیپا گذاشتن قوان ر یی تو خواهان زباش. ما هم به اندازه 

ا  نیهم به قوان  عاشقش بود دست او را گرفت و    ورجمه  سیکه رئ  ی هنگام، جول  نی احترام بگذار. در 

دوست    سه  ، یگروه  یاشیع  یبعد برا  یکه کم  یکول به اتاق رفتند. اتاق  سیو بر   لی همراه مادام شامپو

در همه فرشته ارضا شود.    نی جمهور توانست در میان ا  سیرئ   تها اضافه شدند. در نهایبه آن   گرید

بار لگد خورد.بقیه ی دوستان هم همین کار    3۰۰یا    ۲۰۰ادامه ی شب نیز دورست توسط یکی از پیرزنان  

تان از ترس اینکه مبادا رئیس جمهور  را انجام دادند.در نهایت همه به اتاق هایشان رفتند.البته دوس 

هوس کند و بخواهد باکرگی کسی را بردارد برای همین پیرزن ها را به اتاق دختران و پسران فرستادند  

 تا نگهبانی دهند. 
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 روز بیست و چهارم

را درمان   یمار یب  نی توان انمی   یول   دیچه کار کن  ست یاست. مهم ن  یروح   یمار یب  کی   ییتقوا و پارسا 

  ی ها را تسل آن  یماریب  ن یشوند چرا که امبتال می   یمار یب  نیبه ا  یبه راحت  چاره یکرد. افراد بدبخت و ب

دهد. می  یسلها و مشقات، تبت ی آورد که انسان را در برابر مصمی   دیپد   یاالتیخاین بیماری  دهد.  می

در برابر چشمان    یبود. هر چه فسق و هرزگ  نیچن  دی واقعاً سخت است. آدال  یر مای ب  نیکن کردن ا  شهیر

که    ییانداخت. خدا دهنده می ی تسل   ی خود را در آغوش آن خدا  شتریشد، بتر و آشکارتر می او روشن 

مانند   چکسیه  . دتوانست به وضوح لمس کند، نجات دههایی که می بت یاو را از مص  یبود روز  دواریام

که تا کنون رخ داده بود    ی ع یوقا  یتمام  دیگاه نبود. ذهن آدالکه در آن قرار داشتند آ  یت یاز موقع  دیآدال

تر  تر و خشن ی ات، افراطیها و روا ی مهم شده بود که هرچه داستان نکته   نی کرد و متوجه ا   یرا بررس 

که به او شده    ییهای اخطار همه   رغمیتر خواهد شد. علانه یبدتر و وحش  زیشود، رفتار مردان با آنان ن 

کرد جرأت نمی   گرید  دی بدهد. آدال  ی دلدار  زش یعز  ی کرد به سوفمی   یممکن سع   یتا جا   دیآدال  ی بود ول

اگر بازهم   لی دل ن یدهد و به همکار را انجام می  نی ا  دیبودند که آدال  ده یها دشبانه با او مالقات کند )بار 

ا  دیالعاده شدداد، مجازات فوقرخ می  اما به محض  با سوفمی  دایپ  یفرصت  نکهیبود(  تا  باشد،   یکرد 

امروز صبح او پس از گذراندن شب در تخت    نیآمد. همبه سمت او به پرواز در می   یترس   چ یبدون ه

صحبت    زشیعز  یزود اسقف را ترک کرده بود و به اتاق خواب دختران آمده بود تا با سوف  یلیاسقف، خ

و اعالم کرد که    افتیود، او را در آنجا برخاسته ب گرانیزودتر از د تشیول مسئ لی کند. دورست که به دل

  ن ی ا  -کرد    هیگر  دیجز گزارش ندارد و انجمن هر طور که صالح بداند قضاوت خواهد کرد. آدال  یاچاره 

ا   یزی نکرد. تنها چ  یمقاومت  چ ی و ه  - تنها سالح او بود   بود که   ن یکه جرات کرد از شوهرش بخواهد 

  نی هم  یبرا  . یآمده و نه سوف  یهستم که به دنبال سوف  یگفت من کسنکنند. می  زاترا مجا  یسوف

گزارش    یکم و کاست  چ یام را بدون ه ده یمجازات شود. دورست گفت که من هرچه د   دیگفت خودش با می

مورد رخ داده   ن یهم هم  نجای به نظم ندارد. ا  یاعتقاد  چ یکه ه  ستین  یبدتر از ناظم  زیچ  چ یکنم. همی
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  ی ت یموقع  نیچن   دیمجازات وجود نداشت. چرا دورست با   یبرا   یاز سوف   باتر یز   ی زیچ  چ یه  نجایا بود. در  

بود.   یتخلف تکرار   کی  ن یرا از دست بدهد؟ دوستان جمع شدند و دورست گزارش خود را ارائه کرد. ا 

کردند،  اش ادعا می که در دادگاه حضور داشته است، همکاران نخبه  یآورد زمان  ادیجمهور به    سیرئ

 یشتر یب  اریبه او اهدا کرده است تأثیر بس  عتیانسان که طب  کیکند که ذات  ثابت می   یهای تکرارجرم

دهد که انسان بر خودش مسلط نشان می   یجرم تکرار  کی ارتکاب    . تیآموزش و ترب  تابر رفتار دارد  

  ن یجمهور با ا  سیباشد. رئ  دتریچند برابر شد  دیمجازات او با  نی نداشته است. بنابراای  نبوده و اراده 

  نکار ی ا  ی ها برابه اشد مجازات محکوم شوند. مجازات آن  دیدو نفر با   نی که ا  دی رس  جهینت  ن یاستدالل به ا 

ها را احضار ها سرگرم شوند، آنخانم   نیبا ا  یخواستند مدتکه دوستان ما می  ییاز آنجا  یمرگ بود ول

ها به زانو افتادند و اربابان بار  کردند. دختران در مقابل آن   انیها بآن  یبرا  گریرا بار د  نیکردند و قوان

ی گذشته  از شنبه   دتری ها را سه برابر شدآن   نی بعد از ا  . دها گوشزد کردنعواقب کارشان را به آن  گرید

ها را وادار کردند که قسم مجازات اضافه کردند و آن  ستیدو نفر را به ل  نینام ا  تکردند و در نهای   هیتنب

کار را    نیا   گریبار د  کیدو هشدار دادند که اگر    نی کار را تکرار نخواهند کرد. به ا  نی ا  گریبخورند که د

آن روز نام سه نفر   د، دریاز آدال  ریشدت برخورد خواهند کرد. البته به غ  تها با نهایبا آن  دتکرار کنن

ل   گرید توانستند خودشان را  د، نمی یجد   می متخلفان به خاطر رژ  نی مجازات اضافه شد. ا  ستیهم به 

ها های آن ظرف   اتیبودند. محتو  نتوسیاکیو ه  یسه نفر هبه، فان  نیمدفوع کرده بودند. ا  و  کنترل کنند

کرده بود    ادتریتعداد متخلفان را ز   دیجد  میبرد. رژها لذت می از آن   یبود که دورست مدت   اد یز  یبه قدر

فقط   سایرفتن به کل  یکردند. برادعا می   یراز دوست داشتن   نیا  یو اربابان ما دوکلوس را به خاطر افشا

 نیو مادام دگرانژ اجازه داده شد. بعد از ا  ن، زفوروسیفاعل درجه دو، آگوست  ۲به کنستانس، هرکول،  

 دوستان به صرف غذا نشستند. 

دخترت    یکه اجازه داد  یکه چقدر اشتباه کرد  ینیبجمهور گفت: »می   سیدورست خطاب به رئ-

قبالً در    . میها دور کنحماقت  نیتا او را از ا   میهانجام د  میتواننمی  یکار  چ یه  اموزد؟ حاالیب  نیدرباره د

 مورد به شما اخطار داده بودم. «  نیا
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  یکاف  لی که بزرگ شود دال  یزمان  ، ین ید  لکه با دانستن مسائ  کردمجمهور گفت: »گمان می  سیرئ-

 خواهد داشت تا از آن متنفر شود. «  

کودک    کی و متفکر است. اما در مورد    ی های عقالنذهن   ی برا  د یگویکه شما می   یز یاسقف گفت: »چ-

 داشت. «   یانتظار   نیتوان چننمی 

آمیز به اقدامات خشونت   دیدهد گفت: »ما بابه او گوش می  دیدانست که آدالمی   یدوک، که به خوب-

 «   . میمتوسل شو 

بداند که از او دفاع  یبه خوب  دیدختر بودم با نیا  لیاتفاق خواهد افتاد. اگر وک نی دورست گفت: »ا-

 کردم. «  نمی 

کنم. احساس تو نسبت به من گفت: »سرورم حرف شما را باور میکرد،  می  هیکه گر  یدر حال  دیآدال-

 واضح است. «  یی کافبه اندازه 

  ی حس   چ یه  چوقت یبه اطالع شما برسانم که من ه  دیمن با  یبا یز  ت؟ همسردورست گفت: »احساسا-

را انجام   ینیکه مناسک د  یو کسان  نیمن از د  . یام چه برسد به تو که همسرم هستشتهندا  یزن  چ یبه ه

 کیبه    یکنم به زودکه نسبت به تو حس می  یایتفاوت دهم که بیدهند متنفرم و به تو هشدار میمی

تبدخشونت   یزاریب بخواه   لی آمیز  اگر  چ  یخواهد شد.  هم  ییهازیبه  من  ام،  کرده می   ریتحق  شهیکه 

عقل خود را   دیآوردن به خدا با  مانیا  یشد. برا  یخواه   مانیمطمئن باش که پش  د، آنگاه یاحترام بگذار

در مقابل   -کالم، من به شما    کیشد. در    یوارد قلمرو جهالت و نادان  دیپرستش او با یبرد و برا  نیاز ب

  ی برا  یکار  چ یه  د، ازیبشو  یخالف  نی چنمرتکب    گریبار د  کیکنم که اگر  اعالم می  -پدرتان و دوستانم

خود را  ی  هوده یب  یخدا  یخواستها! اگر میکار  نی زتریآم  نتخشو  ینخواهم کرد. حت  غیمجازات تو در

  .« یاو دعا کن   یااز ته دل بر یتوانست می  نگونهیا . یشدراهبه می  دیبا ، یبپرست
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شد در بهشت بودم! «  می   نطوریراهبه! اگر ا  کی خوب،    یراهبه، خدا  کی زد: »اوه!    ادیفر  دیآدال-

ا  یدورست که روبرو  از  بود و  بود،    یپاسخ عصبان  نیاو نشسته  نقره   کیشده  را به طرف    یابشقاب 

  ا ر   واری بود که د  ادیآنقدر فشار بشقاب ز  . کشتاو را می  خوردصورتش پرتاب کرد که اگر به سرش می 

جمهور به او    سیبود و رئ  ده یپر   نوسیپدرش و آنت  نیاب بی بشقاز ضربه   یدور   ی برا  دیخرد کرد. آدال

مشت   کی  نی« بعد از ا  . یآدم شو   دیاگر صد لگد به شکمت بزنم شا   . یگفت: »تو موجود گستاخ هست

از شوهرت معذرت خواه   دیبه صورت آدال  و  بزن  »زانو  ادامه داد:  و  بدتر  یزد  به    شکل   نی کن وگرنه 

از    یدورست انداخت ول  یپا  یخودش را رو  هیبا گر  دیکرد. « آدال  می مجازاتت خواه دورست که بعد 

کنم و آماده نمی   غیدر  ز یچ   چ یمجازات تو از ه  یبرا   گریبود گفت که د  ده یپرتاب بشقاب، به نعوذ رس 

ها سرو دورست بالفاصله درخواست کرد که امروز قهوه توسط بچه   . یشوباش که به شدت مجازات می

و فانچون   سونیلوئ  یعنی  هارزن یو دوتا از پ  دیخواست قبول شد و دوستان ما به همراه آدالنشود. در

که    یی( به سمت قهوه خانه رفتند. جادندیترس ها بود و همه از او میرزن یپ   نیترین زن ب)که مخوف

است که چهار قهرمان ما    نیآنچه مسلم است ا  . میاتفاقات آن را بازگو کن  دهند ما اجازه نمی  طیشرا

صحنه را با توجه به    نیا   زیی عز اجازه داده شد به تختخوابش برگردد. خواننده   د یارضا شدند و به آدال

 ادمه داد:   نگونهیدوکلوس ا  . مرویدوکلوس می  اتیکند. ما فعال به سمت روا یخودش بازساز التیتخ 

به    کی می   یک یروز  داللم  همکاران  شاهد  از  من  که  زنو خشن  نی دتریشد گفتم  ها ی ترین شالق 

ترین شالق  و خشن   نیبه شما ثابت کنم هنوز بدتر  نکهیا  یام. همکارم به من گفت: »اوه! خدا! برا بوده 

  رش یی پذفرستم. « صبح روز بعد آماده شما می   یرا برا   انمیاز مشتر  یک ی  د، فرداایده یها را ندخوردن 

ی دفتر پست بود. همه   کی   رئیس( بود و  Grancourtبودم که به گمانم اسمش گرانکورت )  یمشتر   نیا

 د یکردم. او رسمی  یدگیبه او رس  دیبودم. خود من شخصاً با  یمقدمات الزم را انجام دادم و منتظر مشتر

تأسفم،  هستم م  یخبر  نیحامل چن  نکهیبه او گفتم: »سرورم. من از ا  میکه داخل اتاق تنها شد  یو زمان

حکم جلب شما را به    یدادگستر  . یرا ترک نکن  نجایا   گر یو ممکن است د  یهست   یاما تو اکنون زندان 

که تو    یخود دارم. کس  بی اطاعت کنم. من هم اکنون حکم را در ج  دیمن داده است و متأسفانه من با
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ها آگاه نقشه   ن یی ا همه  ی من فرستاده است در واقع تو را به تله انداخته است. چرا که او از را به خانه 

و در واقع    دایمرتکب شده  یوحشتناک  اتیتوانست تو را نجات دهد. شما جناخواست می بوده و اگر می 

مرد ما با دقت به سخنان من گوش داد و  «  . دایشده   یکه به دست من زندان دی خوشحال باش ی لیخ دیبا

کرد که با او مهربان  من انداخت و به من التماس می  یخودش را به پا  هیتمام شد، با گر  نکهیبه محض ا

ام. من خدا و عدالت را  دانم که غفلت کرده گفت: »از گناهان خود آگاهم. میبه من می   هیباشم. با گر

  خواهم شما می  د، ازیکه مسئول مجازات من هست  ییآنجا  از  ، خوب  یبانو  یگرفتم. اما چون شما ا  ده یناد

که   یدانام را انجام خواهم داد. از کجا میفه ی« به او گفتم: »آقا، من وظ  . دیرفتار کن  متین با مالکه با م

بازجو لباس   ای  ستمین  ییمن خودم تحت  تعلل کنم؟  تو  و طبق    دیرا درآور  تانی هابتوانم در مجازات 

« گرانکورت اطاعت کرد و   . میبه شما بگو   توانماست که می  ی زیتنها چ  ن یا  . د ینی خودتان عمل کگفته

کرد!    میرا به چشمانم تقد  ی! چه بدنایآمده بود، برهنه شد. اما خدا  ایکه به دن  یلحظه مانند روز  کیدر  

خار دار از صبح در آتش    یآهن ی  انه یتاز  کی  نیح  نی در هم  . قیهای عمهر سانت از بدنش پر بود از زخم 

من فرستاده شده بود.    ی برا  یمشتر  نیروز دستورالعمل برخورد با ا   گذاشته بودم تا داغ شود. صبح آن

ب  یدر همان زمان  باًیتقر  تاز  رهنهکه گرانکورت  بود،  تاز   زین   انهیشده  را گرفتم و شروع    انهیقرمز شد. 

با تمام توانم به   تکردم. در نهای  ادیزدم و کم کم شدت آن را زکردم به شالق زدن. اول آرام ضربه می

که به او   ی خورد. مرد ما غرق در خون شده بود. در حالی پا ضربه می زدم. از گردن تا پاشنه او ضربه می 

  ز یچ  چ یشده است. ه  اتیه مرتکب انواع جنا ک  ییگدا   . یشرور هست  کی زدم به او گفتم: »تو  ضربه می

که خودش را    ی« او در حال   ای. شود مادرت را مسموم کرده گفته می   یحت   راًیو اخ   ستیتو مقدس ن  یبرا

  تکار یجنا  کی هستم، من    والی ه  کی درست است، خانم، درست است. من    نی گفت: »ا   دیکشدرهم می 

  -   ایباشم و آماده نباشم دوباره مرتکب شوم. ب  که قبالً مرتکب نشده   نداردوجود    یزشت  چ یهستم. ه

انگیز است. من شهوت  ی برا  تیاست. من هرگز راه خود را اصالح نخواهم کرد. جنا  ده یفاضرباتت بی 

من است. من    یدر ذات من است، زندگ  تیمتوقف شوم. جنا  دیهم نبا  باز  ، یمرا بکش   یاگر بخواه   یحت

کرد، به    یم  قی کلمات مرا تشو  نیو همانطور که او با ا  «  . رمیخواهم در آن بمام و میکرده   یدر آن زندگ
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 "لعنت"ی  کردم. ناگهان کلمهمی   دتر یها و ضرباتم را شد که چگونه دشنام  دی تصور کن  د یتوانمی   یخوب

کردم به    یسع   کلمه خشونتم را دو چندان کردم و  نی نشانه بود. با ا  کی  نیاز زبانش خارج شد. البته ا 

ارضا شد.   ت و در نهای  دی پرطرف و آن طرف می   نی کرد، امن فرا می   زنقاط حساس بدنش ضربه بزنم. ا

ا  از  برا  نیبعد  ا   یمراسم خون  نیا   یخود را داخل وان آب گرم که  از  انداخت. بعد    ن یآماده شده بود 

او شد. البته فکر کنم فقط    بی افتخار نس  نیاست و ا   ده ید  یبدتر  هایز یمتوجه شدم که همکار داللم چ

گرانکورت    . مای ده یشدت خشن د  نیبه ا   یزیچ  میی بگو   میتوانکه می  میباش  یسانمن و همکارم تنها ک

 رفت. همکار من می  دنیبه د  کباری روز  3سال بود که هر  ستیاز ب شیب یخودش را اصالح نکرد و برا

  ی او برا  ییدا یفرستاد که ش  یگریخواه د   یآزاد  کی ی  دوستم مرا به خانه   ن، همانی بالفاصله بعد از ا

 بردند که  یکیاتفاق افتاد. من را به اتاق تار   Le Rouleی او در  شما جالب خواهد بود. مراسم در خانه

گفت: »در    من ما به    خواه یتابوت هم وسط اتاق وجود داشت. آزاد  کی بود و    ده یمرد در تخت خواب   کی

را بر آورده کند.   شیخواهد آرزوبار می   نی آخر  یبرا   . ردیمکه دارد می   ینیبرا می   یودت مردمقابل خ

باسن را ببوسم...بالفاصله که چشمانم را بستم و مردم    کی خواهم قبل از مرگ  من عاشق باسنم و می 

 بعد . یتابوت قرار ده نیو در ا یچ یمرا در کفن بپ خواهممی . یتابوت بگذار نیخواهم که تو مرا در امی

ا میخ می  نی از  با  را  تابوت  امی  . یبنددر  بممی  . رمیبم  نگونهی خواهم  آغوش شهوت  در  ....  رمیخواهم 

شدم و باسنم را به او نشان دادم. به    کیکشم. « به او نزدرا می   میهانفس  نی ...عجله کن. دارم آخرایب

روم. به گور می   ییبا یباسن ز  نی احب چنخوشحالم که توسط ص  یل یخ  . یمن گفت: »اوه، چه باسن خوب

رو    یترین مرد جهان است. بعد از مدتسالم   ییکه گو  دیبوس ای آن را میهگون« باسنم را نوازش کرد و به

برا می   یبه من کرد و گفت: »من به خوب انمی   یمدت طوالن  یدانستم که  از  من    لذت ببرم...   نی توانم 

  نی بعد از گفتن ا  داشته باشد. «  ادیبه    دیکه به شما گفتم انجام ده  ییهاکشم. کارنفسم را می   نیآخر

دانست گمان  نمی   یکرد که اگر کس  یو خشک شد. نقشش را چنان خوب باز   د یآه بزرگ کش  کیکلمات  

  جسد سرد و خشک شده   ک یخورد. مثل  های عصر باستان است. اصالً تکان نمی از جسد   یک یکرد  می

به    یشد، آلتش بود. آلتش از سفتمی   افتیدر آن    اتیهای حنشانه  یاز بدنش که کم  ییبود. تنها جا
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البته   . دمیچ یکفن پ  کیبود. او را در    ختهیر  رونیی آب هم از آن ب بود و چند قطره   ده یشکمش چسب

که او را    یحال توانستم او را در تابوت بگذارم. زمان  ن یگاو را داشت. با ا   کی بود چون وزن    یکار سخت

ی اوج او بود. به محض لحظه   نی عمل کردم و در تابو را با میخ بستم. ا  تشی به وص،  در تابوت گذاشتم

گفت:  می  ادیکرد. با فرمی  هیگر  وانهید  کیکردن. مانند    هیکرد به گر  د، شروعی چکش را شن  یصدا  نکهیا

خودت را   دیرم، بایفاحشه. فرار کن. فرار کن که اگر تو را بگ  یشوم. ا م ارضا می»اوه! به نام خدا! دار

آشنا شدم    یگرلهیآنجا با خدمتکار ح  ررفتم و د  ن ییها پا« ترس مرا فراگرفته بود، از پله   . یمرده بدان

رفت تا او را  یبه من داد و با عجله به اتاق خواب مشتر ییاربابش آشناست. او دو لو هاییی دایکه با ش

 ها کرده بودم نجات دهد.  که او را ر  یاز حالت 

»سل- گفت:  بسکننده سرگرمی  قه یدورست  دارد.  جناب    اریای  را    یتوانمی  ایآ  کوروال  خب،  آن 

   ؟ «یبفهم

مرگ آشنا  ی  ده یبا ااست که مشتاق است خود را    یت یشخص  نیگفت: »با تمام وجودم. ا  کوروال  -

  که نکرده است. کامالً واضح است  دایخواهانه پ یآزادی ده یا کیدادن آن با   وندیبهتر از پ یکند و راه

 مرد در حال نوازش باسن خواهد مرد. «   نیا

گذار و مرتد مغرور است. من او  بدعت  کیاست که او   نی گفت: »آنچه مسلم است ا لیمادام شامپو -

رفتار   نیترین اسرار د دهم که او چگونه با مقدس که خواهم داشت نشان می  ی شناسم و در فرصترا می 

 کند. « می

لحظات   نیآخر   خواهدو می  کندرا مسخره می  ز یچ  مهاست که ه  یدوک گفت: »خوب است. او مرد-

 بگذراند. «   یاشیو ع یبه مسخرگ زیخود را ن

در   یزیتند و ت  اقیاشت  ک ی قهینوع سل   نی اعتراف کنم که ا  دیاسقف اضافه کرد: »به سهم خودم با -

  ن ممک   کنمام. ادامه بده، دوکلوس، ادامه بده، چون احساس می ده یکرد و اکنون به نعوذ رس  جادیمن ا
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احمقانه  نمی  یااست کار  احمقانهانجام دهم.  باز هم کار  امروز  بکنم. «خواهم  فاحشه دوست    نیا  ای 

 گفت:   یداشتن 

به    یاز پنج سال متوال  شیب  یاست که برا   یمربوط به مرد  نی تر است. اده ی چ یمورد پ  نیخب. ا   اریبس

 ش یهاپا  نیب  . دیکشتخت دراز می  یشکمش رو  یتا سوراخ مقعد او را بدوزم. او رو   آمدمن می  دنید

 . بود میمرد ضخ  نیدوختم. پوست مقعد ابلند مقعد او را می ینخ موم کیسوزن و  کینشستم و با می

لحظات    نیدر ا . دیچکقطره خون هم از آنجا نمی  کی  یمشخص بود که به سوزن عادت کرده است. حت

آخرمی   ییخودارضا  با  و  می  نیکرد  ارضا  اکوک،  محض  به  می  نکهیشد.  خودش  نخ به  باز  آمد،  را  ها 

 رفت.  و می مکردمی

  ن ی بعد از ا  . دمیمالاز بدنش که مو داشت، الکل خام می  ییبه هر جا  دیدارم که با  ادیرا به    یگریفرد د

ها شعله  آن الکل   کیدر    نگونهیا  . دمیکشهایی که به بدنش بود را به آتش می ت، الکل ی کبر  ک یبا    دیبا

گرفت و من یم  تششد که داشت آارضا می  یسوزاندند. او زمانهای بدن او را میی شدند و موور می

   . ندیمرا بب یبود و دوست داشت جلو قهیبد سل یکی  نیدادم. اشکم و واژن خودم را به او نشان می

شناسد؟ او اکنون ( را میMirecourt) کورتاز شما میر کی : »سروران من کدام ادامه داددوکلوس  

عال  سیرئ کل  یدادگاه  مشاور  هم  قبالً  و  رئ  ییسایاست   » است.  را    سیبوده  او  »من  گفت:  جمهور 

او چه بود، و تا ی  قه یکه سل  دیدانمی  ایزم، آیشناسم. « دوکلوس ادامه داد: »خب پس، سرورم عزمی

  ون ی ی روحانکه او وارد فرقه   ییجمهور گفت: »نه و از آنجا  سیرئ   ست؟ «یدانم اکنون چمی که من    ییجا

خب. او دوست دارد    اری« دوکلوس گفت: »بس  . ستی او چی  قهیلعالقه دارم بدانم که س  یلیشده است خ

ا  کیمثل   او رفتار...« در  با  رئ  نیاالغ  به  »اوه، خدا  سیلحظه دوک  اایجمهور گفت:    ن ی ! دوست من. 

برا  یباشکوه ی  قه یسل نظرت  االغ هم    کی بندم مثل  می   ست؟ شرطین  بیعج   یقاض  کی   یاست! به 

افسار    کی سرور من،    نیشد دوکلوس؟ « دوکلوس ادامه داد: »بعد از ا   یکند. خب بعدش چقضاوت می 

که    یکند و زمانچرخد. مانند االغ عرعر می ساعت دور اتاقش می  کیاندازند و به مدت  به گردن او می
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برد. سرعت خود را باالتر می  نکاری او را شالق بزند. با ا دیبا  گرینفر د کینشسته است،  وا  ینفر رو کی

کشد  بلند می   غیج  کیشود  که ارضا می  یکند. زمانمی   ییخورد، خودارضازمان که شالق می  نیدر هم

 پراند. و جفتک می 

کننده است تا فاسد. دوکلوس سرگرم  شتریشود، بداستان مربوط می   نیکه به ا  ییدوک گفت: »تا جا

چ  نی ا  ایآ تو  به  آندرباره   یز یمرد  که  نگفت  گفت؟  دوستانش  چن ی  هم  « قه یسل  نی ها  دارند؟  هایی 

آمده بود گفت: »بله. سرور    نییپا   گاهشیکه که کارش تمام شده بود و از جا   یداشتندوکلوس دوست 

بدهند. «   یها دوست ندارند سواری آن اند. اما همهگونه  نیدارد که هم یادیبه من گفت دوستان ز  . من

مرا که  می حاال  ما  دوستان  بود،  شده  تمام  کمسم  شام  از  قبل  سوار  یخواستند  دوک    یاسب  کنند. 

او   تو آلت خودش هم در دس   دیمالاو را می   سیتوریکه کل  یخود کرد و در حال   کیرا در نزد   نی آگوست

پا   ریما را ز   مانیکه پ  دشو وسوسه می   ی گاه  کوروال  که    کنم...تعجب نمی کنمبود گفت: »تعجب نمی 

  ی با کمال میل باکرگ  دیلحظه با  نیکه در ا   کنممثال، احساس می  یرا بردارد. برا یکی   یبگذارد و باکرگ

»آه!    :فتعقب؟ « دوک گ  ای  ؟ جلوی کی جمهور گفت: »کدام    سیبفرستم. « رئ   طانی را نزد ش  نی آگوست

دختر کوچولو،    ایبکند.  تر میهای ما را لذت بخش. انتظار، شهوت   . میکن  تی رعا   دیهر دو طرف! اما با

ی کوچولو  فاحشه   نی خوب! ا  یدهد...خدا  رییی افکار مرا تغرشته   ن یا   دیباسنت را به من نشان بده. شا

جمهور گفت:   سیبا آن چه کار کنم؟ « رئ  یکنمی  شنهادیجمهور پ  سیدارد! جناب رئ  یچه باسن خوب

به    زیکه همه چ  د ید  دیکن...خواه « دوک گفت: »خواست خداست! اما صبر    . 1زیآن بر   یسس رو   ی»کم

دهد. می   یمن  یبرادر من، کلمات شما بو  نیزتر یبم گفت: »عز  ییخواهد شد. « اسقف با صدا  ختهیموقع ر

 »خباز آن دارم. « اسقف گفت:    یمقدار   ختنیبه ر  دیاست. میل شد  ح ی« دوک گفت: »اوه کامالً صح 

خواهم  گُه می   یکم  نکهیاول ا   . زیتو را گرفته است؟ « دوک پاسخ داد: »همه چ  یجلو  یزیپس چه چ

داشت در دهان   نوسیخواهم. « دورست که آنتمی  هازیچ  نیدانم...از هم...نمی ستین  یزیچ  نجایا   یول

 
 1.vinaigrette اش  منظور  ای .  زیدختر بر  یسس رو  کی است که انزال خود را به عنوان    نیاش ا منظور  ای .  ستیجمهور معلوم ن  سی منظور رئ  نجای : ا

 . شدهیم دهیکوچک بوده است که توسط انسان کش یکالسکه  ینوع ی قبالً به معن vinaigretteبده.  یاست که مانند اسب او را سوار نیا
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ت  ن را گف یانگیز افراط کنم. « ا های نفرت در کار  یکرد گفت: »مثالً؟ « دوک گفت: »مثالً کماو مدفوع می 

سر آگوست عاًی و  با  زالمی  کوپین،  دگرانژیر،  دوکلوس،  رفت.    دو،  خلوتگاه  به  هرکول  بعد    قهیدق  کیو 

 است.  ده یشد که ثابت کرد دوک به آرامش روان رس  ده ی هایی شنو فحش هاادیفر

را    نی که به او داشت، آگوست  یعشق  رغمیچه کرد، اما عل  نیکه او با آگوست  میستیمطمئن ن  یلیما خ

  ن ی ا  می توانکه فعال نمی   می سفا متقاًیبود. ما عم  شکستهاز انگشتانش کامالً    یکی کرد و  می  هیکه گر  دندید

  ییهاشکستند و کار   اخودشان ر  نیقوان   انیواضح است که آقا  م، امایکن  انیموارد را با وضوح کامل ب

  کی ها شری رو   اده یها و ز افراط   ن یها در ا ی آن که همه  یینجا دادند که هنوز زود بود. اما از آانجام می

که   د ید  ی در کار نبود. دوک برگشت و با خوشحال  ایمه یشدند و جر می  ده یهمه هم بخش  نی بودند، بنابرا

  ارش یکه در اخت ییهاز یی چاز همه  کول  سیدر آغوش بر  کوروال اند و ننشسته کاریدورست و اسقف ب

  نکه یها هم طبق معمول انجام شد و همه به خواب رفتند. با ا ی اش یبرد. شام سرو شد. عبود لذت می 

باشد.    دیدالآبا  که  شب او را درخواست کرد. البته نوبت او بود    یدوک برا  یل شده بود، ولشَ  یکم  دیآدال

رفتار نکرد. آن شب   یبه خوب  دیبا آدال   ندگویها مست شده بود میی اش یکه طبق معمول از ع  ییاز آنجا

 به  ، ییدم طال   ده یکه سپ  یو هنگام  . دیو فسق به اتمام رس  یهای گذشته، در اعماق هرزگ هم مانند شب 

بر  - خواه یآزاد  کی هیشب یزیچ -خدا  نید، ایهای کاخ آپولو را بگشاقول شاعران، آمده بود تا دروازه 

 روز اضافه کند.  ییای به روشنا تازه  هایسادخود سوار شد تا ف یالجورد یارابه 
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 روز بیست و پنجم 

گیری بود، در حال شکل   نگیلیی س قلعه   رینفوذ ناپذ  هایوار ی سر و صدا درون دبی   ، ایی تازه فتنه

  د یجد   یدوست   نیوجود داشت، خطرناک نبود. ا   یو سوف   دیآدال  ن یی آنچه بآن به اندازه   هایامد یاما پ

گرد   هب یاد یدو دختر جوان کمک ز نی ا  کسانی یگیری بود. خلق و خو در حال شکل  ریو زلم  نی آل نیب

داشتند،    یاختالف سن  م یو حساس بودند، حداکثر دو سال و ن  نیر یها کرده بود. هر دو شهم آوردن آن 

داشتند. همانطور    یکسانی   ل یفضا   باًیها تقر آن   یکالم، هر دو  کیکودکانه و خوش قلب بودند. در    اریبس

و تنبل بود.   ستس  نیجذاب مانند آل  ریبه هم بود. زلم  هیشب  زیها نتوان گفت صفات ناپسند آنکه می

شدند.    دایتخت، کنار هم پ   ک یروز در    نی و پنجم  ستیآمد که صبح باز هم خوششان می  یها به قدرآن

می  که  بر   سیرئ  یبرا  ری زلم  دیدانهمانطور  و  بود  شده  رزرو  رئ   نیهم  یاجمهور  اتاق  جمهور   سیدر 

مانند    یکه از مست  روالجمهور باشد، اما کو   سیبود که در اتاق رئ  نی بود. در همان شب، نوبت آل  ده یخواب

 دا یفرصت پ  نی آل  جهیبخوابد و در نت  لیخواست با بانده سگشت، فقط می   یها برمی اش یجسد از ع  کی

در آغوش هم به خواب رفته    بایی زدو پرنده   نیبه خاطر سرما ا  . دیبه پرواز در آ   ریکرد تا به سمت زلم

صبح چشمانش را    یجمهور وقت  سیرئ  . بوداز بازوانشان به لرزش در آمده    شتریبودند و انگشتانشان ب

لحظه    کنند و در همانکه در آنجا چه کار می  دیها پرسآن  د، ازیالنه د  کیدو پرنده را در    نیباز کرد و ا

جمهور بالفاصله واژن هر دو را بو کرد و متوجه شد که هر  سیهر دو را به رختخواب خود فرا خواند. رئ

بود. دوستان ما کامالً    یموضوع جد   کی نیدادند. اانزال می   یو دو به شدت ارضا شده بودند. در واقع ب

ا   ن یخواستند که اها میشوند، اما آن  ستیاعمال ناشا  یهای جوان قربانخانم  نیخوشحال بودند که 

  ست یهای ناشا توانستند کارمی   یخود را حفظ کنند. فقط زمان  یا یافراد در مقابل خودشان، عفت و ح

پرونده به محاکمه   جهیبود. در نتها میچشم آن   یجلو  دیاانجام دهند که اربابان ما دستور داده بودند و ب

جرات نداشتند اتهامات را انکار کنند، دستور گرفتند که    ای  توانستندشد و دو مجرم که نمی   ده یکش

دارند.    یدر مقابل همه نشان دهند که چه استعداد خاص  دیکار را انجام دادند و با  نینشان دهند چگونه ا
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که انجام    یکار   یکردند و برامی   ه یسرخ شده بودند، گر  قاًیانجام دادند که عم   ی لکار را در حا   نی ها اآن

  ی ل یخ  ی ی بعددر شنبه   بایز   یزوج کوچولو   نی ا  هی ی تنبکردند، اما منظره ند طلب بخشش میداده بود

ی  ها بالفاصله به دفترچهها شدن از آن وجود نداشت. نام آنر  یبرا   یراه  نی هم   یبود و برا  ندیخوشا 

  نکه یشد. بعد از اخوب پر می   یل یدفترچه خ  نیهفته ا  نی ساز دورست اضافه شد. اتفاقاً در ا  شتسرنو

  م یهای خود را انجام داد. رژ ی ی خود را تمام کردند و دورست بازرسها صبحانهکار تمام شد، آن   ن یا

توانست خودش را نگه دارد. نمی   گریبود که د  یکس  تاضافه کرده بود. میش  ید یباز هم مجرم جد  دیجد

بهانهاز حد غذا خورده است. هزار  اد یگفت شب قبل زاو می  آو ان  نبود.    یول  ردی کودکانه  اثر بخش 

و با   دیآن را بلع  اتیشده بود، ظرف مدفوع را گرفت و تمام محتو  یالعاده شهوتجمهور که فوق  سیرئ

 . دیشوبه دست من مجازات می   گریبار د  کیهرزه.    ینگاه کرد و گفت: »آره! کوچولو   تبه میش   تی عصبان

  ست یدر روز ن  یکه ساعت  یدانخوب می  . یدادبه ما اطالع می   دیمجاز است. حداقل با  ریغ  دنیر  گونهن یا

در آماده  ما  نباشمدفوع   نی چن   افتیکه  باسن میشمی   یکه سخنران  ی« در حال   . می هایی  با    تکرد،  را 

 چ یهم ه   سایکل  یرخ نداده بود. برا  ی وارد اتاق پسران شدند. اتفاق خاص  نی بعد از ا   . دیمالخشونت می 

مورد بحث قرار    ارین در هنگام ناهار بسی های آلها نشستند تا غذا بخورند. کارصادر نشد. آن  یمجوز

خود را نشان داده است.    یواقع  تی دانستند و اعتقاد داشتند شخصمنافق می   کیها او را  گرفت. آن

بندی  دختران را بر اساس ظاهرشان طبقه   دینبا  ایخب دوست من. آ  اریدورست به اسقف گفت: »بس

که دختران همه   ییتر وجود ندارد و از آنجابنده ی فر  نیاز ا  ایده یا  چ یهمه توافق کردند که ه  م؟ «یکن

مورد    اریبس  ده یا   نی بهتر کردن دروغشان است ا  یها از عقلشان فقط برا ی آنو استفاده   ندگویدروغ می 

 قبول واقع شد. 

دوستان ما را به سمت بحث در مورد زنان کشاند. اسقف که از جنس ماده   یو سخنان گفت و گ  نیا

ها را  بودن آن   ده یفاآورد و بی   ن ییپا   واناتیترین حها را در حد پست العاده تنفر داشت، ارزش آن فوق 

ها را آن ی ه توان همهستند که می ده یفاداشت زنان آنقدر بی  ده یجهان اثبات کرد. اسقف عق نیا  یبرا

 عت یوارد شود. اسقف باور داشت طب  عتیبه طب یب یآس نی کوچکتر نکهیمحو کرد، بدون ا نیزم یز روا
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  عت ی کند. مطمئناً طبمی  دایها ادامه پ خواهد کرد که بدون استفاده از زنان، نسل انسان  دایپ  یراه  یروز

وجود داشته باشند، باز  دانکه فقط مر یرا توانسته است انجام دهد، زمان یکار  نی همانطور که قبالً چن

قهوه را    سیو نارس  نتوسیاکین، میشت، هی آگوست  . دیکار را انجام دهد. زمان قهوه رس  نیتواند ا هم می 

  ی های کوچک بود، براآلت پسر  دنیاش مکی مورد عالقه های ساده از لذت   یک یارائه کردند. اسقف، که  

  ی زد و با دهان پر گفت: »اوه، خدا  ادیرکه ناگهان ف  بردکار لذت می   نی از ا  نتوس یاکیبا ه  قهیقچند د

شود. مطمئن هستم.  پسر ارضا می نیبار است که ا   نیاول   نیا  . ستیباکره ن  گریخوب، دوستان من. او د

 ده یبود که به آن نقطه رس  ده یرا ند   نتوسیاکیکس هنوز ه  چ یسخن درست است. ه  نی « و در واقع ا

است   یسن  نیسال سن داشت. ا   ۱4از    شیب   اوجوان است. اما    یل یکار خ  نی ا  یکردند او برا باشد. فکر می

با افوق   یروز یپ   نی کند. اسقف از امی   هیلطف خودش را به ما هد  عتیکه طب   ن ی العاده خوشحال بود. 

پسر جوان    نی همه دور ا  نی هم  یشاهد ماجرا باشند برا   کی خواستند خودشان از نزدها میحال، آن

جلق    نتوسیاکیه  یجلق زن دختران بود دستور داده شد تا برا  نیکه بهتر  نیحلقه زدند. به آگوست

کند.    لمسخواهد  را که می  نیبدن آگوست  یهم اجازه داده شد تا بتواند هر کجا  نتوسیاکیبزند. به ه

پسر    کی های  نوازش   میساله وجود ندارد که تسل   ۱5دختر جوان    کیاز    زتریانگجان یه  یامنظره   چ یه

پسربچه   ۱4جوان   و  است  شده  لذ ساله  با  که  مینوازش   نیذتر یای  اوج  به  هها  نه    نتوسیاکیرسد. 

سرخ شد و دو   شیهاگونه  نیکرد. بعد از او نه نوازش کرد. فقط باسن او را لمس می  دیرا بوس  نی آگوست

خود    یمتر   کی ی  را به فاصله  نی ری و ش  دیی سف شش قطره   ایاو پنج    ی بایآلت ز   . دیسه آه کوچک کش  ای

  س یحال نارس  نیبود. در هم  کتریکه ران دورست قرار داشت. )دورست از همه به او نزد  ییپرتاب کرد. جا

  ده یاتفاق مبارک بودند، کودک از همه طرف نوازش و بوس  نی همه شاهد ا  یزد. ( وقت او جلق می   یبرا

ا  یخواستند سهم کمه میشد. هم ا  ییجوان داشته باشند. از آنجا  نی از اسپرم    ی پسربچه برا  نیکه 

  گر یبار د   ک یگرفتند که او    میجوان بود، دوستان ما تصم   ار یبار پشت سر هم ارضا شود هنوز بس  6  نکهیا

  ن یمنظره ملتهب شده بود، آگوست  نی دوک که از ا  . زدیها بربار آب خود را در دهان آن  نیارضا شود و ا 

سه بار ارضا شد و آب خود را در    ایدختر دو    نکهی او را با زبانش قلقلک داد تا ا  سیتوریرا گرفت و کل
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ر دوک  حال  . ختیدهان  آگوست  یدر  دوک  ا  نیکه  به  می  نیرا  نوازش  هشکل   یامنظره   چ یکرد، 

که در دهان    ی زد و آب  با یکودک ز  نیان ا از دورست نبود. دورست هزاران بوسه بر ده  ترکننده سرگرم

ها،  ی رو  اده یانداخته بود. امروز به خاطر ز  انیکار خون او را به جر  نیا  . دیدوک جمع شده بود را بلع 

که دوکلوس منتظرشان بود و داستان    یی رفتند. جا  انیفرصت چرت زدن نداشتند و بالفاصله به اتاق راو 

 ادامه داد:   نگونهیخود را ا 

انسان بر    کیکه    ییهاها و درد ام، درک تمام عذاب گفته   زمیکه قبالً به شما سروران عز  همانطور

کند واقعاً  خود اختراع می  یهایی که انسان برا شکنجه  نی دشوار است. ا  اریکند، بسمی   لی خودش تحم

ی  همه   بهنسبت    تفاوتی ساله و ب  6۰  یدگاه، مردید  نیبا ا  یکه فرد  دیکنباور می  ایآ  . ستیقابل درک ن

  یی هاآن قسمت   ژه یوهای بدنش و بههای معمول روان، تنها با سوزاندن خود با شمع در تمام قسمت لذت

جنتلمن    نی کند؟ ا  داریدوباره حواس خود را ب  تواندها در نظر گرفته است، میلذت   نی ا  یبرا  عتیکه طب

های سوزان، داشتن شعله   اتوانست بمی   فقط  ، یهای روانخسته از تمام لذت   ی اد یشصت ساله و تا حد ز

و از همه    شیهاضه یها، آلت و بمرد با سوزاندن باسن، ران، پا  نیبازگرداند. ا  یحواس خود را به زندگ

هنگام    نی اش برگردد. در ای های سابق زندگبه لذت  ی توانست کممهمتر، سوراخ مقعدش بود که می 

توانست ارضا شد، می می  نده بار، سوزا  ستیب  ایزده  پان  ی و وقت  د یبوسرا می   یگریشخص د   کی باسن  

 شود. 

بدنش غرق    نکهی بکشم. به محض ا  1کرد بدن او را قشوکه اصرار می   دمیرا د   یمرد   نیبعد از ا   یکم

او زانو    یکرد. جلوسوزش و درد او را ارضا می  نی و ا  دمیمالشد، به بدن او الکل خام میدر خون می 

را   شیهاوپ های تلخ تگلوله  یدادم و در آنجا او با خوشحالفشار می  میهانهیس  نیزدم، آلتش را بمی

   . دیپاشمی

 
 )مترجم فارسی(.قشو کشیدن:نوعی بُرس فلزی که با آن بدن اسب را می خارانند.1 
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کرد.  می   ییکار او خودارضا   ن یکند. در طول ا می  ی کی  یک یهای باسنش را  بود که مو   ینفر سوم مرد

ی ارضا به لحظه   نکهیکرد. بعد از امی   ییاو گذاشته بودم و با آن خودارضا   یگ برا تکه گُه بزر کی البته  

از زخم بود و    رباسن او پ  . دیایکردم تا خون ب باسن او را سوراخ می   یچ یبا ق  ست یباشد، میمی   کینزد

خواست ارضا  ای که می کنم. در آن لحظه   دایباشد پ  ده یند   یبیای که آستوانستم نقطه می   یمن به سخت

 شد. ارضا می  تو در نهای دیمالآن می  یصورتش را رو یکرد و تمامها میشود، دماغ خود را داخل گُه

داد که با تمام قدرتم آن را گاز بزنم. در  گذاشت و به من دستور می نفر چهارم، آلتش را در دهانم می

احساس    نکهیزدم. سپس به محض اچنگ می   زیت  اریبس  یفوالد  یشانه  کیهمان حال باسن او را با  

ی  زبانه  یکردم و سوراخ مقعدش را رو ممکن باز می  یی ارضا شدن است، باسن او را تا جاکردم آماده 

سوزاند و  کردم. آتش شمع سوراخ مقعد او را می می   کیگذاشته بودم، نزد  ن ی زم  یکه رو  یآتش شمع 

 دهانم از آب او پر شد.   نکهیگرفتم تا ا گاز می یشتریب اریفشار بس فاصله آلت او را با نیدر هم

که چند    یتوانم داستان ارضا شدن در دهان را بشنوم و اتفاقلحظه. امروز نمی   کی اسقف گفت: »

گفت، را می  نیشود. « همانطور که اکار می  نیی اروحم آماده   نگونهیا  . اورمین  ادیافتاد را به    شیلحظه پ

شد، سراغ    رضاا  لیکه بانده س  یشهوت آلت او را خورد. زمان  تخود کرد و با نهای  کیرا نزد   لیبانده س

به ندرت   یط یشرا   نیبود و در چن  ده یکار را با او انجام داد. اسقف به نعوذ رس  نیزفوروس رفت و هم 

 ی کنچه کار می  نجایگفت: »تو ا  نیکنار او بود. به آل  نیمتأسفانه، آلکرد.  زنان را در کنار خود قبول می

اسقف او را   یکرد آرام از آنجا برود ول  یسع نی آل ؟ «ی خوامی  یچ ی نجایخوام تو امرد می  یهرزه؟ وقت 

  ی رفت به دوستانش گفت: »خواه داشت می   یبرد. وقت  یو هبه به اتاق کنار   ری گرفت و با زلم  شیهااز مو 

ها فه یضع  نی خواهم، اپسر می  یکه وقت  دهممی   ادیها  گدا   نی که چگونه به ا  دید   یخواه  . دید  یخواه   . دید

به    نیآل  هایادیو چند لحظه بعد فر  دیایب  مراهشخود را نشان ندهند. « او به فانچون دستور داد که ه

کرد،  می  هیگر  نیشده بود. همه برگشتند... آل  یکی  نیهای آلادیفراسقف با    ادیفر  یصدا  . دیرسگوش می 

برادرم    یگریآثار وحش  دنیبگذار نگاه کنم. د  . ایب»فشرد. دوک به او گفت:  و پشتش را می   دیچ یپمی
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  ی های جهنمکشف آنچه در آن اتاق  رایرا به او نشان داد، ز  یزیچه چ  نیآل  دانم« نمی  . کندمی  یمرا وحش

لذت بخش است   نی ! ایزد: »اوه لعنت   ادیفر  کبوده است، اما دو  رممکنیغ  شهیمن هم  یبرا  گذشتمی

 ی اشده است و او برنامه   ر یجمهور به او اشاره کرد که د  سیکار را بکنم. « اما رئ  نیمن هم هم   کنمفکر می

  از یکامل او ن  یاریکه هوش  یابا او به اشتراک بگذارد. برنامه  های اش یها دارد تا در عآن   یسرگرم  یبرا

کند و او    فیبرساند، تعر  انیپنجم را که قرار بود شب را به پا  داستاندارد. از دوکلوس دعوت شد تا  

 ادامه داد: 

 ده ی( نامFoucoletوجود داشت که فوکوله )  یخاص  ییدایمرد با ش  کیافراد    نیا   یدر میان تمام

برده است. او به  شیخود را تا کجا پ ییدایمرد ش  نیتوان تصور کرد که ابود. نمی  یقاض کیشد. او می

ها تشک   یشد و او رو طناب به موقع پاره می  یکردم ول  زیبود. او را حلق آو  یای راضهر نوع شکنجه 

بود که از مقوا ساخته   ی تقلب  بیصل  کی  نیالبته ا  .دمیکشمی  بیاو را به صل  نیآمد. بعد از افرود می

داغ  ی همیل کی اش شانه یمیخ کنم. رو بیخواهم بدن او را به صلکردم که میتظاهر می  یشده بود ول

داد رخ می   یدر حال   هانی ی امجبور شدم او را شالق بزنم. همه   نیماند. بعد از ا  یچسباندم که اثر آن باق

شمع در    کی و    دیپوشها، لباس خود را میشکنجه  ن ی از ا  کیادم. او با اتمام هر  دبه او فحش می  دیکه با

 ی با باسن من تمام شد وقت   اتیعمل  نی کل ا  تکرد. در نهایگرفت و از خدا طلب بخشش میدست می 

  . ختیآن ر  یآن، آب خود را رو دنیمرد با د نیکه ا

با آرامش    یدهدوکلوس کارش را تمام کرده، اجازه میحاال که    -»خب پس    :دیپرس  کوروال  دوک از  -

   «ارضا شوم؟ 

 دارم. «   ازین یگروه  یاشیع یگفت: »نه، نه. من به آب شما برا جمهورس یرئ-

  ی توانم برا نمی   گریاگر االن ارضا شوم د  دایشما فکر کرده   . دیکنمی   ی دوک گفت: »اوه، حتماً شوخ-

من   زم، برادریآماده خواهم بود. اما سرور عز  شهیمن هم  -خودم را آماده کنم؟ نترس    یبعد  یهای اشیع

 ن یشوم. « در هممی   وانهیانجام ندهم د  دیآدال  یعنیشما    زیکرده است که من اگر آن را با دختر عز  یکار
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را کرد   ین کارهما  شکی ب  ، یرا با خشونت به داخل اتاق برد. او در اتاق با ترز، کلمبه و فان  دیحال آدال

خواسته است دست  داد که دوک به آنچه میها قطعاً نشان میاد یفر  یکه اسقف انجام داده بود. صدا

 کرده.  دایپ

از دو برادر کارش را بهتر انجام داده است. او دو    کیخواست مشخص کند کدام  جمهور می   سیرئ

که دوک    دیرس  ج ینت   نیها در اوقات فراغت خود، به اآن   یپشت هر دو  یزن را احضار کرد و با بررس

 ام به سمت ش  نیانجام داده. بعد از ا   یشتریکرده است و همان کار را با خشونت ب  دیفقط از اسقف تقل 

دوستان    . دندیمیگوز  گری د  کی در صورت    دیدادند که همه با  بی مراسم گوز ترت  کیرفتند. بعد از شام  

آمدند تا در دهانشان گوز بزنند. دوکلوس مسئول  می   یک ی  یکیها  و سوژه   دندیکشبل دراز میم  یما رو

از   یبگوزند، برخ   دتوانستننفر می   36چهار نفر حدود    نیا   ی که برا  یی شمارش و حفظ آمار بود و از آنجا

خواست انجام جمهور می   سیبود که رئ  یهمان مراسم  نیکردند. ا  افتیگوز در  ۱5۰از    شیدوستان ما ب

 ن یآماده باشد. بنابرا  شهی آن را داشت تا هم  ییدوک توانا  یخواست ولآن آماده می  یبدهد و دوک را برا 

  مت یبود که به ق  نوسیهای آنتن گوز یمرطوب فانچون ارضا شد. در مورد کوروال، ا   میبار دوم با نس  یبرا

 گرانژ ارضا شدند. و اسقف با د  نی ارضا شدنش تمام شد. دورست با مارت
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 روز بیست وششم 

آنجا ه   ییاز  اندازه   زیچ  چ یکه  مجازاتبه  برای  ما  دوستان  و  نبود  بخش  لذت  آن    دنیرس   یها  به 

ها به دوستان مجازات  . رد یصورت بگ  ینظر جد  دیتجد  نی شد که در قوان  نیکردند، قرار بر امی  یهرکار

  ن، چند یقوانبه    نی هم  یشدند. برااز آن منع می   گری های ددر جا هایی را بچشند که  داد لذت ما اجازه می 

  جه یشد و نت  برگذاردوستان    نی ب  یی فورجلسه  کی و ششم    ستیاضافه کردند. صبح روز ب  دیبند جد

بگوزند، مجازات   یگرید یاز دهان اربابان در جا  ری ها، دختران و همسران به غشد که اگر پسربچه   ن یا

کند و در دهان   دایرا پ  باناز اربا یک ی دیبگوزد، با  دیداشته باشد که حتماً با از ین یخواهند شد. اگر کس

ها در انتظارشان خواهد بود. پاک کردن باسن   یدیمجازات شد   نصورتیا   ریکار را انجام دهد در غ  نیاو ا 

باسنش    یسکنند. اگر ک  ز یی افراد مطلقا ممنوع شد. فقط اربابان حق داشتند باسن افراد را تمهمه   یبرا

بود.    یقانون عال   کی  نی شده است. البته ا  زیاز اربابان تم  کیکرد که توسط کدام  اعالم می   دیبود با  زیتم

با   بچه  یفی کث  ازتوانستند  زدند. چون هم میدو نشان می  ریت  کیچرا که  و هم باسن  ببرند  لذت  ها 

  ن یمجازات اضافه کنند. بنابرا   ست یبه لها را  باسن، آن  یزیبر تم   یها مبنتوانستند با انکار حرف بچهمی

  د یمراسم جد   کیشدند.  مجازات اضافه می  ستیشد، باز هم به ل می   زیها توسط اربابان تماگر باسن بچه

اربابان وارد اتاق دختران و    نکهیخوردن قهوه، به محض ا  گامهای روزانه اضافه شد. صبح هنهم به کار

می  همهپسران  می شدند،  اتاق  در  حاضر  افراد  می   یکی   یک ی  ستی بای  فربلند  با  و  اعالم    ادیشدند 

اگر   "پر از گُه است.    د؟ آنجایخواهباسن من را می   ایآ  . ستیمن مهم ن  یخدا اصالً برا"کردند که:  می

 شود. نامش به دفتر مجازات اضافه می دیگوسخنان را ب نی شفاف ا وها نتواند درست از بچه یکس

توانستند  چقدر سخت می   یو شاگرد جوانش سوف   ن یمتد   دیتوان تصور کرد که آدالمی   یبه خوب 

اظلم   نیچن و  کنند  تحمل  را  چ  نیهایی  بس  یز یهمان  را  آن  دوستان  که  کننده سرگرم  اریاست 

را    ینیمسائل حل و فصل شد، دوستان ما موافقت کردند که باب خبرچ  نیکه ا  نیدانستند. بعد از امی

 ف یکار کث  نیکنند. ا  ینیاربابان خبرچ  شیپ  هیداد نسبت به رفتار بقکه به افراد اجازه می  یباب  . ندیبگشا
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مورد استقبال دوستان ما قرار گرفت. قرار شد    اریداد بسکه نفاق و حسادت را میان افراد گسترش می 

و اتهام    ین یخبرچ  یرا بکند، مجازاتش نصف شود. برا  یگر یفرد د  ین یاربابان خبرچ  شیکه پ  که هرکس

لرا بر زبان خود می   ینام  ینبود و بالفاصله که کس  ازین  یمدرک  چ یه اضافه   ی مجازات برا  ستیآورد، 

ها چه درست  آن   تیشکا  ن یداده شد و کوچکتر   ی شتریب  اراتیاخت  رزنانیشد. به پکردن نام او باز می 

توانستند، که می   ییکالم، دوستان ما تا جا  کی بود. در    یکاف  ی محکوم کردن هر کس  ی و چه نادرست برا

  ن یقوان   یتمام  نکهی ببرند. بعد از ا  یشتریلذت ب  نگونهیظلم و ستم روا داشتند تا ا   هنسبت به افراد قلع

کرد و گفت که   یه شد. او عذرخواه کردند. کلمبه مجرم شناخت  یها را برسثبت شد دوستان ما ظرف

است و   ختهیاش به هم ر معده   نی هم  ی غذا بخورد و برا  یی های غذا وعده  نیشب قبل مجبور شده بود ب 

که او داشت    یبود و البته باسن  شده مجازات    یی متوالاو چهار هفته   . ردیآن را بگ  یجلو  توانستهنمی 

ام گفت من خودم را پاک نکرده او می   نیکرد تا او را مجازات کنند. همچنمجاب می  شتریدوستان ما را ب

بزرگ    اریبس   هیال  ک یکه    یی کرد و از آنجا  یدهد. دورست او را بررس   فی مجازات مرا تخف  یکم   دیبا   نیو ا 

ند کرد. رفتار نخواه  یادیداد که با او با خشونت ز  نانیکرد، به او اطم   دایاز مدفوع در آنجا پ  میو ضخ 

  ی تکه گُه برا  کیاو را با زبان پاک کرد و    فیشده بود، او را گرفت و مقعد کث  یجمهور که شهوت   سیرئ

  ن یها به سراغ آگوست زد. آناو جلق می   یخورد، کلمبه براتکه گُه را می   نیکه داشت ا  یاو آوردند. زمان

ا  یو سوف بازرس  نی رفتند و  را  ا  یدو  نبا  نیکردند.  تم  دیدو نفر طبق دستور روز قبل  را    ز ی خودشان 

  ن ی شده بود. آگوست   زیکامالً تم   نی آگوست  یبود ول  فیهمانطور که خواسته بودند، کث  یکردند. سوفمی

دوک قبل    . دیدار  یام کامالً آگاهده یبا دوک خواب   شب یکه من د  نی جسورانه جلو رفت و گفت شما از ا

آورد نمی  ادیاز دوک سؤال شد، گفت که اصالً به    یکرده بود. وقت  زی مرا تم  بخوابد با زبانش باسن  نکهیاز ا

دوستان ما با جدیت پیگیر مسأله شدند برای )اگرچه کامالً درست بود( که با او به خواب رفته است.  

تا ببینند قضیه از چه قرار است. دوکلوس گفت که حق کامالً با دوک    دهمین به دنبال دوکلوس فرستادن

اتاق دوک آمد تا دوک کمی در دهان او بریند. ولی بعد از این   هو آگوستین فقط برای یک لحظه ب  است

گوید ولی  از آنجا رفت. آگوستین سعی کرد از خودش دفاع کند، برای همین گفت دوکلوس دروغ می 
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ات اضافه کردند اربابان به او دستور دادند تا سکوت کند. بنابراین اربابان نام آگوستین را به لیست مجاز

 گناه بود. با اینکه آگوستین کامالً بی

رفتند، جاآن پسران  اتاق  به سمت  کوپ  ییها  ز  دویکه مشخص شد  او  است.    ن یباتر یتخلف کرده 

  ی در حال  دیها کرده بود. دوک آن را گرفت و بلع اتاقش ر ، در ظرفداشتتوان انتظار را که می  یمدفوع

کوپ می   دویکه  را  او  پ  چ یه  . دیمکآلت  اجازه  کل  دای کس  به  تا  رس  ساینکرد  فرا  ناهار  زمان   . دیبرود. 

شد، آن روز حالش خوب بود و  از خدمت در آنجا معاف می   طشیشرا   لی به دل  یگاه   با، کهیز  نستانسک

  ی کرده، ذهن کوروال را به شدت ملتهب کرد. وقت   دا یپ  یبرآمدگ  یبرهنه به آنجا آمد. شکمش که کم

  بت جمهور نس  سیزند )نفرت رئدست می   چاره یموجود ب  نی ا  هاینه ی که او با خشونت به باسن و س  دندید

کند.   بتیروز را به اتاقش برود و از مراسم غی  هیشد( به او اجازه دادند تا بق می   شتریبه او هر روز ب 

خورد که اگر قدرت داشت، جمهور باز هم شروع کرد به ابراز تنفر در مورد بارداران. قسم می  سیرئ

  ر یزنان بار دار ز  یعنیدادند  ( انجام میFormosa)   1فرمزی  ره یکرد که مردم در جزرا می  یهمان کار

را می  3۰ با جنسال  و همراه  له می  ن، دریگرفتند  اهاوَن  اگر  اجرا شود،   سهانقانون در فر  نیکردند. 

 خواهد ماند.   یباشد، باق دیاز آنچه با  شیدو برابر ب تی جمع

را می   سیو آدون  ریزالم  ، یفان  ، یخوردن قهوه حاضر شدند. سوف   یبرا  اربابان به قهوه  اما  آوردند، 

 ن یهم  یها بخورند. برااز دهان بچه  میسرو شد. قرا شده بود که اربابان قهوه را مستق  بیعج   یاوه یش

دادند.   نجامرا ا  نکار یدورست ا   یبرا  سیاسقف و آدون  ی برا  ر ی، زالمکوروال    یبرا   ی دوک، فان  یبرا  یسوف

ا   دندینوشها قهوه را می بچه از  آن را در    عاًیخوب در دهان خود آن را غرغره کردند، سر  نکهیو پس 

را گرفت و در    یجمهور که سخت ملتهب شده بود، میز را ترک کرد و فان  سیرئ   . ختندیدهان اربابان میر

 
  نی ( از کلود آدر1758)  Essays on the Mindساد دو قسمت مربوط به کتاب    نجا ی . در اوانی سابق تا  یفرمز: نام پرتغال  ره ی جز  .1 

جرم است. جرم    ی سالگ  35آمده است که در فرمز باردار شدن زنان قبل از    ی . در بخشزدی آمی را در هم م  ی فرانسو  لسوف ی ف  وس ی هلوس
  ان ی آمده که در م  گری تا بچه سقط شود. در بخش د  زنندیو آنقدر به او لگد م  گذراندیم  ش ی کش  یپا  ی است که زن را جلو  نی ا  نکاری ا

Giaguesری ناپذ  ب ی تا آس  دندی مالی آن را به بدن خود م  ری و خم  دندی کوب یزنان را در هاون م  نی آدمخوار وجود داشتند که جن   ی ها مردم 

 شوند. 
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ا او ارضا شد. به کودک دستور داد که اگر  مجازات در    نیدتر یشد  ، یها را قورت ندهاسپرم   ن یدهان 

را مجبور   گریکار را کرد. دوک هم دو نفر د  نیا  یحرف   چ یبدون ه  چاره یانتظارات خواهد بود. کودک ب

  ن یدوکلوس گوش دهند. ا  اتیرفتند تا به روا  انیاربابان به اتاق راو  نیبعد از ا . نندیکرد که بگوزند و بر

 گفت:  بایی زفاحشه

این شما بازگو کنم.    ی ها وقت گذراندم براکه با آن  یب یو غر   بیدو مرد عج   یماجرا  دی باعاًی من سر

نفر    . افتندیدو مرد لذت را فقط در رنج می  نیاآزاری هستند.  هایی از نوع خود آخرین سلیقه   مورددو  

ی ما ادامه که جلسه  یخواست تا زمان زدم. میاو جلق می  یشد و من برابود که برهنه می  یاول مرد

شود. من در  یبدن ما جار یدر سقف رو یسوراخ قی طردر حال جوش از  باًی از آب تقر یالبی داشت، س

  ی درد  چ یداد که ه  نانیشدم. اما او به من اطمآن می  یقربان  دیبا  ینبودم ول   کی او شر  ییدایو ش  اقیاشت

هستند. من او را باور کردم و به او اجازه دادم    یعال  اریبس  یسالمت   یها برادوش   نیو ا   کنماحساس نمی 

در حال   باًی آب نداشتم و آب تقر یدما یرو  یم، کنترل ید ی او بودر خانه  یقتکه راهش را ادامه دهد و و 

اعتراف کنم که مانند   دیمن با  یقابل تصور است ول   ریکرد غمرد کسب می  نی که ا  یبود. لذت   دنیجوش

کار کنده شد و قاطعانه به خودم قول دادم که هرگز به    نیزدم. پوستم از امی  غیی سوخته جگربه  کی

 ی آن مرد برنگردم.  خانه

می من  خدا!  »اوه،  گفت:  هم  یداشتن دوست   نی آل  خواهمدوک  آل  نیرا   » کنم.  داغ  گفت:   نیگونه 

دوکلوس درخواست    دند، ازیی او خند پاسخ معصومانه   ن یکه همه به ا   ی« وقت   1. ستمی»سرورم من خوک ن

 به داستان خود ادامه دهد.  کردند که

با  یبرا   یک ی  نیا فقط  نبود،  دردناک  و سپس دستکش محافظ دستم می   کی   دیمن چندان  کردم 

مرد از گردن   نیبدن ا  یها را روسنگ   دیبا  نیداشتم. بعد از اتابه بر می  کیداغ از  ی  زه یسنگ ر  یمقدار

چرم    ازپوستش    دیرسکار آنقدر سفت شده بود که به نظر می  نی گذاشتم. بدن او با ای پا می تا پاشنه 

 
 . اندبردهیم نیها را از بخوک  یها( آمده است که با آب داغ مو1735) Richelet یکشنریدر د .1 
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زمان  میضخ  است.  شده  می  یساخته  آلتش  به  نوبت  حال  ستیبامی   دیرسکه  در  را  او  ا   یآلت    ن یکه 

  گرم یبا دست د  . دیرسبه نعوذ می  ع یسر   یلیخ  . دمی مالگرفتم و می های داغ را در دست داشتم می سنگ 

کردن   ازشهم نو ی کم نی کار و همچن ن یچسباندم. با امی  شیهاضه یب  ریقاشق داغ ز  کی که  ستیبامی

بخار شدن    ی تا بتواند با خوشحال  زد یقاشق داغ بر  یمراقب بود که انزالش رو   یل یشد و خباسنم، ارضا می 

 آن را تماشا کند.  

»رئ- ا  سیدوک گفت:  اندازه   یمرد  نجای جمهور،  به  نظر من  به  که  تو عالقه است  افزا  یای    ش ی به 

 جهان ندارد. «   تی جمع

نفر را   کیدارم اسپرم    کنم، دوستاست. از تو پنهان نمی   نطور یجمهورگفت: »به نظر من ا   سیرئ-

 بسوزانم. «  

داستان به سراغ تو آمده است را درک کنم.   نی که از ا   یتوانم تمام تصورات دوک گفت: »اوه، می -

   ست؟ «ین نطوریا  . یباز هم از سوزاندن آن لذت ببر 1دیایب رونیاگر جوجه از تخم ب یحت  دیشا

بخواهم اآلن هم    دیشا  . یبزند گفت: »عجب حرف   غیج  دیکرد آدال  یکه کار  یجمهوردر حال   سیرئ-

  ی ن یبنمی  ؟ مگریزنمی  غی هرزه. چرا ج  یرو به دخترش کرد و ادامه داد: »ا  نیبعد از ا  انجام بدهم. « 

احساس   رای کند؟ ادامه بده دوکلوس، زصحبت می  دنیکش  رونیدوک دارد در مورد سوزاندن و از تخم ب

ا که اشک   کنممی خواهم اآلن  که نمی   یهرزه ممکن است باعث شود من ارضا شوم در صورت  نیهای 

 « ارضا شوم. 

 
برگرفته از ارسطو، موافق هستند که اسپرم    انه،ی گراوان ی باور ح  ن ی ساد با ا  خواهانی که آزاد  رسدیآمدن: به نظر م   رونی از تخم ب   .1 

آوردن آن موجودات کوچک در رحم او است. بر    رونی مثل ب   دی و کوچک( است و تنها نقش مادر در تول  زی )انسان ر  یهومونکول  ی حاو
. درست مانند  شودیم  دهی کش  رونی انسان از اسپرم ب   نی طبق باور گذشتگان، اسپرم، انسان را به صورت کامل در خود دارد و در رحم، ا

وجود ثابت   نی : »با ادی گویم ی(، به شاگردش اوژن 179۵فلسفه در اتاق خواب ) خواهانی از آزاد یکی تخم پرندگان. مادام دو سنت آنژ، 
ارضا مرد است. بدون اختالط با زنان، فوران کرد، اما موفق نشد. اما آنچه که ما ارائه    ونی وجود خود را فقط مد  نی جن   نی شده است که ا

. « ساد ممکن است  می ست ی علت ن   یول  می کن ی فقط به خلقت کمک م  م،ی کن یشود. ما خلق نم  دهی کش  رونی تا ب   دهدی فقط به آن اجازه م  می دهیم
ام که  : »من وسوسه شده کندیم  نی تحس  ی لی که ساد خ  ی( باشد. کتاب 17۴7)  Machine Manدر کتاب    La Mettrie  ری تحت تأث   نجای در ا

 1780در دهه    س ی ماپرتو  سی لوئ   ری مانند کنت دو بوفون و پ   یتوسط دانشمندان   دگاهی د  نی است« ا  دهی فایمثل ب   دی تول  ی زن برا  می بگو
 منسوخ شد. 
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  ن ی هم  یو برا   تر استو تلخ   بی و غر   بیکه شامل موارد عج   میرسمی   ییدوکلوس گفت: اکنون به جا

  ی مرسوم است که مرده را جلو  سیدر پار  دیدانتر باشد. همانطور که میشما جذاب  یممکن است برا 

  ب ش   کی مراسم پر زرق و برق که در    نی از ا  ک یهر    یبود که برا  ییآقا  کیدهند.  می   شیدرب منزل نما

ها  بود که تا حد امکان به آن  نیداد. لذت او صرفاً اکنم، دوازده فرانک به من می  دایپ  شیتوانستم برا می

تابوت   ی زدم تا باالاو جلق می   یبرا  دیو من با   -درست در کنار تابوت    میتوانستاگر می   - شود    ک ینزد

. در تمام موارد کردکار را می   نیا بار    4  ای  3کنم، معموالً    دایتوانستم پ ارضا شود. بسته به تعدادی که می

مدت    نیمن بود. در ا   یسال مشتر  ۱۰از    شیساله بود و ب   3۰حدوداً    یکرد. او مردفقط باسن مرا لمس می 

 هزار تابوت ارضا شده است.   ۲از  شی ب یمطمئن هستم که رو

 زد؟ «  ها حرف میبا جسد  ایزند؟ آهم می  یحرف  نکاریانجام ا  نیدر ح ایدوک گفت: »آ-

ر،  یفضول! آن را بگ  یر، ا یرا بگ  ن یا  :گفتها می به آن   . دادها فحش میدوکلوس گفت: »او به جسد-

 تبهکار! من را با خود به جهنم ببر! «   یا

 «  . می دار بیو غر  بیعج  ییدایش کیجمهور گفت: »حاال  سیرئ-

  ی ز یتمام چ  نیما بوده است و ا   روانیاز پ  یکی مرد    نی که ا  دیمن، شک نکن  ستدوک گفت: »دو -

 کرده است. « نبوده که او به آن فکر می 

  ن یدر مورد ا  گریکه خواهم داشت بار د  یسرور من. در فرصت  یگوی گفت: »درست می  نیمادام مارت-

 مرد سخن خواهم گفت. « 

مستقر کنم تا در سطح شهر و حومه    ی خواست تا جاسوساناز من می   یمرد بعددوکلوس ادامه داد:  

شد، خطرناک مرده بود و در قبرستان دفن می   یماریب  کی از    ریغ  یزیدر اثر چ   ی هر زمان که دختر جوان

ای  و به نقطه   میافتادعصر راه می  . دادمی   یاکتشافاتم به من پاداش بزرگ  یبرا  شهیبه او خبر بدهم. او هم

را که    یزیو هر چ   میشددست به کار می   عیهنوز نرم بود. سر  نیزم  . میرفتگفته بود می   جاسوسکه  
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زدم. او جلق می  ید، برای رسبه جسد می  نکهیبه محض ا  . میکردجسد را پوشانده بود با دست پاک می 

مال  یمرد همه جا را دست  باسنش  به خصوص  را،  امی   یبدن جسد  بعضارضا می  نگونهیکرد.    ی شد. 

جسد    یهم من و هم خودش رو  ستیبامی  نباریا  یول   . دیرسبه نعوذ می  ها بعد از ارضا شدن باز هموقت 

 شد. ارضا می  نگونهی ا  نباریا . میکردمدفوع می 

و    نجایبفهمم و اگر مجبور باشم اعترافم را ا  توانماست که می   ی زیچ  نیجمهور گفت: »اوه، ا   سیرئ

اوقات   یام. البته برخ انجام داده   امی ها در زندگها و بارکار را بار   نیکه هم  می بگو  دیاکنون ارائه کنم، با

کار مرا   نیتوانم به شما اعتراف کنم. در هر صورت اکنم که فعال نمیاضافه می  اتیعمل   نیبه ا  ییهاز یچ

ناله به   یافتاد اما ناگهان صدا  یچه اتفاق  دانم.... « و نمی دیرساند...رانهایت را باز کن، آدالبه نعوذ می 

با   یزنا نیای از امقدمه چ یجمهور کامالً ساده و بدون ه سیکه جناب رئ دیرسو به نظر می  دیگوش رس

  س یاو مرده است. « رئ  یکردتصور می   بندممی   جمهور، شرطس یمحارم ارضا شده بود. دوک گفت: »رئ

ساکت    دیشدم. « و دوکلوس که دکردم ارضا نمیفکر نمی   نگونهیاگر ا   قتیجمهور گفت: »بله، در حق 

 رساند:   انیبه پا  تی روا نیاند داستان خود را با ا شده 

را، سروران عز  نکهیا   یبرا بایشما  نکنم، می ر   یزشت   هایده یا  نیچن   زم،  با    خواهمها  را  شب خود 

 5ارباب جوان، که من    نی ا برسانم.    انی( به پاDuc de Bonnefortدوک دوبونفور )  زیداستان شورانگ

کند. هم از جلو و هم    ییخودارضا  لدوید  کیخواست که با  را می   یزن  کیکردم،    ییرایبار از او پذ  6  ای

برا با  یسه ساعت متوال  یاز عقب.  امی   ییخودارضا   دیبدون توقف  اگر  پا  نیکرد.  از  سه   انیزن قبل 

او را بررس   ندینشزن می   یداد. روبرونمی   یکرد، پول ساعت کار خود را تمام می کند. به  می   یو مدام 

 شد. صورت زن ارضا می یشد، روسه ساعت می نکهیمحض ا

؟  یها نکردر   ی نوع قبل  اتیبفهم دوکلوس که چرا ما را با همان روا   توانماسقف گفت: »عجب، نمی-

انه، یشور و شوق وحش   ک یکه    یکرد در حالزده میجان یکه ما را به شدت هداشتند    ی هوس خاص  هاآن

 کند. « می  یذهن ما را خال  دی رساند انیکه شب خود را با آن به پا  یزیآن چ مانند
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خواست داستان خود را با اگر می   . دگویبود گفت: »دوکلوس کامالً درست می   رستکه با دو  یجول-

 برد. « ها از ترس خوابمان نمی برسد، ما دختر انیترسناک به پا  اتیآن روا 

که از  یزمان . دیکنمورد اشتباه می نیشما در ا دی من شا  یداشتندوست  یدورست گفت: »اوه، جول -

از آن    تی شوم، رواخسته می   ت یروا   کی برامی   ادیبه    راقبل    ی اثبات آن به شما، دختر خوب  ی آورم. 

 ا یدانم ارضا شد  شد و نمی   یوارد اتاق کنار  تمیشو    ی« دورست با او، سوف  . دییایو دنبال من ب  دیباش

ول از    دیکش  یبلند  غ یچنان ج  یسوف  ینه  زمان  کیکه نشان  ترسناک دارد.  برگشت    یاتفاق  هم که 

 خون شده بود.  یصورتش به سرخ 

که اآلن زد    یغیج  . دی جسد با خود ببر   ک یدختر را به عنوان    نی ا  دیتوان»اوه! شما نمی  :گفتدوک  -

 موجود زنده است. «   کی دهد او نشان می

زد. از او بپرس که با او چه کردم و از او بخواه آن را زمزمه کند. «   ادیدورست گفت: »او از ترس فر-

زدن    ادیفر  یبرا  نیبلند گفت: »اوه! ا  یدوک با صدا  . دیرا بگو  هیشد تا به او قض  کیبه دوک نزد   یسوف

! « و با به صدا درآمدن زنگ شام، ستین  یاد یز  زیهم چ   یارضا کردن کس   یبرا   ینبوده است. حت   یکاف

ا لذت گفتگو   نی همه  و  ع ها  مراسم  ببرند.  لذت  سفره  از  و  بروند  تا  کردند  قطع  را    باً یتقر   یاشیها 

ا   تخواببه رخ   یشد و دوستان به آرام  برگذارآمیز  مسالمت  ا  نکه یرفتند بدون    ک ی   نیمست باشند. 

 اتفاق نادر بود. 
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 هفتم  روز بیست و

ها به ی دختراعمال شده بود. دوستان ما متوجه شدند همه  دیجد  نیقوان  یصبح، تمام  دنیبا فرا رس

به اتاق دختران رفتند تا نام روزت را هم    یبا شاد  نیهم   یمجازات هستند. برا   ستیاز روزت در ل  ریغ

تمام شب    زت خوردند که روها قسم می همه را با هم مجازات کنند. آن   نگونهیاضافه کنند تا ا   ستیبه ل

سخن را تأیید کردند. در    ن یهم ا   گریدختران د   یروا بود ول تهمت بی   ک ی  نیا   نکه یاست و با ا   ده یمیگوز

رفت. فقط    شیانگیزی خوب پبه طرز شگفت   زیاضافه شد. همه چمجازات    ست ینام او هم به ل   تنهای

روبرو شدند که از هر   یممنظ  یلکنت داشتند. اربابان با سالم نظام  یزدن کم  ادیفر  یبرا   ریو زلم  یسوف

  ی پر از گُه است. و البته سخن درست   د؟ آنجایخواهباسن ما را می  ایآ  . ستین  ییخدا  :دندشنیطرف می

گوشت بدون نان، داشت کار خودش را    میها را جمع کرده بودند. رژی ظرفهمه   رزنانیبود چرا که پ 

های افراد  در نفس  یقابل توجه  اوتها همه بو گرفته بود. از آن روز دوستان ما متوجه تفکرد. دهانمی

بو می   نی که دهان آگوست  یجمهور در حال  سیشدند. رئ ا ایگفت: »اوه! خدا می   دیکشرا    ک ی شد    نی! 

است. از   یالعاده عالروش فوق   نی « همه قبول کرده بودند که ا  . میرسهم به نعوذ می   دنی! با بوسیزیچ

قهوه توسط   . میبری قهوه خوردن میرخ نداد، خواننده را به صحنه  یکه تا زمان قهوه اتفاق خاص  ییآنجا

ارضا شدن آماده است    یبرا   ی بود که سوف  ده یعق  نی سرو شد. دوک برا  سیو نارس  تونیر، گیزلم  ، یسوف

مبل    یرا رو   یکنند. دوک به دورست گفت تا سوف   شیرا آزما   هینظر  نیگرفتند ا  میو دوستان ما تصم

دوک با مهارت تمام همزمان هم با زبان و هم با    نی کند. بعد از ا   یحرکات او را بررس  یبخواباند و تمام

دورست    . دیآشفته شد، سرخ شد و آه کش  بایدختر ز   نی ربع، ا  کی پس از    . دی مالت، واژن او را می انگش

توانستند باور کنند دختر توانسته ارضا شود( شرح  و اسقف )که نمی  کوروال    یحرکات را برا  نیتمام ا

شده بود. دوک نتوانست   سیخ  یاز آب سوف  شیهاحالت ممکن قرار داشت، لب   نی داد. دوک که در بهتر

بعد    . ختیر   یشکم سوف یحرکت، ارضا شد و آب خود را رو کیبلند شد و با   نی هم  یمقاومت کند برا 

منظره ملتهب    نیجمهور که ذهنش از ا   سیبکند. رئ  یها را وارد واژن سوف تالش کرد تا اسپرم   نیاز ا 
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او را گرفت و دهانش را به مقعدش    یبایاز آب او شد. باسن ز   ریغ   یز یشده بود، او را گرفت و خواستار چ

  یی رایاز اسقف پذ  ریزلم  نیح  نیکرد. در هم  افتیدر  یزیداند که چه چمی  زیی عزچسباند. خواننده 

حال فقط دوک بود که    نیزد. با ا جمهور جلق می   سیرئ  یهم برا  سینارس  . دیمککرد. آلت او را می می

داستان  دوکلوس  ارضا شود.  لذت بخشتوانست  اتاق  های  به سمت  ما  دوستان  بود.  کرده  آماده  تری 

 ادامه داد:  نگونهیرفتند و دوکلوس داستان خود را ا  انیراو 

فرستاد و از من    میبرا  یادداشتیدم،  ینفهم  یزیاو چ   تی در مورد هو  چگاه یکه ه   یمرد  زمیسروران عز 

  چ یکنم. در نامه نوشته شده بود که به ه  دنیشب د  9بالنچ ساعت    ابانیاش در خد که از خانهدعوت کر

بود. با   شتهنامه گذا  نیهم در ا  ییدو لو  . ستیدر کار ن  ینترس و بدان که خطر  ادداشتی  نی عنوان از ا

کار را انجام دادم.    نیترسم را کنار گذاشتم و ا  یکردم ولموارد محتاطانه عمل می  نیدر ا  شهیهم  نکهیا

وجود ندارد مرا به    دنی ترس  یبرا   یزیچ   دگویسر و صدا به من میبی   دیرسشهود که به نظر می   ینوع

داد که لباسم را کامالً درآورم   ورخدمتکار به من دست  کی  . دمیی او رسکار راغب کرد. به خانه  نیانجام ا

تواند مرا به اقامتگاه اربابش راه دهد. دستورات را اجرا کردم و به حالت می   نیو اضافه کرد که فقط در ا

برهنه شدم مرا به سمت اتاق اربابش برد. وارد اتاق شدم. خدمتکار از اتاق رفت و در را هم    نکهیمحض ا

  ا یی هوا  روزنه   چ یو خفه بود. ه  کی اتاق کامالً تار  ک ی   شتمکه در آن قرار دا  یپشت سرش بست. اتاق

در    اورد، مرایای به زبان بکلمه   نکهی برهنه به سمتم آمد و بدون ا  یمرد  یکی تار  نینداشت. در ا   ینور

  ن یی ام به من گفت که به دنبال آن عضو لذت بخش بگردم. دستم را آرام آرام پا زه یآغوش گرفت. غر

کردم. اما   دایعضو بزرگ و کامالً سفت و محکم پ  کیعضو ترسناک او برسم.    نیبردم تا بلکه بتوانم به ا

  ه ی چهارپا  کی  یزدم. مرا روبه آن دست می  دینبا  دیرسرفت. به نظر می  رونیانگشتانم ب  نی از بعاًیسر

کرد خشن رفتار می  یداد. به قدررا فشار می  میهانه یو با خشونت س  ستادیمرد پشت سرم ا  نینشاند. ا

ا  . اندمبل مرا خواب  کی  یتوقف کرد. مرا بلند کرد و رو  . یکنیم  تم یاذ  یکه به او گفتم دار از    ن یبعد 

دست، باسنم را فشار   عی با حرکات سر   . دیمالباسنم را می   یاد یباسنم. با خشونت ز  دن یمال  هشروع کرد ب

کمتر  چون خشونت او با باسنم    زد. می   سیو مقعدم را ل  دیبوسد، می یکوبزد، به هم میمی   داد، کنارمی
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بود چ مقاومت  یزیخطرناک  نگفتم.  او  رفتار    یبه  به  داشتم  ادامه دهد.  کارش  به  نکردم. گذاشتم  هم 

کن! فرار کن هرزه،   فرار  ، یی لعنت فاحشه  نزد: »فرار ک  ادیکردم که ناگهان فرمرد فکر می  نی ا  بیعج 

از   یدر فرار کردم. نور کم به سمت  عاًی تو باشم! « سر  یتوانم مسئول زندگ شوم و نمیمن دارم ارضا می

  یی را پس داد. دو لو   میهامرا گرفت و لباس   یرفتم. خدمتکار جلو  رونیبود. در را باز کردم و ب  دایآن پ

 توانستم از دست او فرار کنم.  هبه من داد و من هم خوشحال بودم ک گرید

  م یی ساده و مال خهفقط نس   نیا   را ید، زیکه خوشحال باش  دایگفت: »شما حق داشته   ن یمادام مارت-

  ی عنیاو    گریی دخواهم داد. البته چهره   ح یمرد توض  نیدر مورد ا  نده یاو بود. سروران من، در آ  اقیاشت

 تر! «  ی خطرناک چهره 

ا   اتی مادام دگرانژ گفت: »روا - از  درست    نیمادام مارت  . ودتر هم خواهد بک یتار  یمرد حت   نیمن 

خ  . دگویمی بوده   یلیشما  شانس  توانسته  دایخوش  کن  دایکه  فرار  او  دست  ا  دیاز  که  مرد    نیچرا 

 دارد. «   یک یتار  اریهای بسیی دایش

 نشود. «  یافراد خال نی بگو تا ذذهنمان از ا گریداستان د کی  عاًیدوک گفت: »دوکلوس سر-

  با یی ز تنه   میبا ن  یبود که زنان  یکس  دمید   نیرا که بعد از ا  یدوکلوس ادامه داد: سروران من، فرد

خودم را به او نشان دادم، مرا بر   یباست، وقت یالعاده زی من فوق تنه   میکه ن  ییدوست داشت. از آنجا

های من قرار  نه یس  نیآلت خودش را ب  . دمیمبل دراز کش  یمن رو  نیداد. بعد از ا  ح یدخترانم ترج  یتمام

کوتاه   یسوار   کی . پس از  مرا از دو طرف فشار بده  میهانه ی داد و به من دستور داد تا با تمام قدرت س

   . دیبار پشت سر هم انزالش را به صورتم پاش ستیارضا شد و ب یاغ ی  نیا

که خودش را    یبه دوک که تازه به صورتش تف کرده بود گله کرد و گفت: »خب« و در حال  دیآدال

از آن    دیبه تقل  یازیچه ن  دانمگفت: »نمی های او ارضا شود  نه یداشت با س  ی کرد و دوک سعپاک می 

  . نم یفرزند نازندم،  یصالح د  یدوک به او گفت: »وقت   ؟ «یریگآن را می   ینفرت خاص وجود دارد. جلو
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.... ادامه دیتا از دستورات ما اطاعت کن  دیهست  نجایکه شما ا  دیداشته باش  ادیبه    شهیهم  یبار برا  کی

کار   است  ممکن  چون  دوکلوس.  آنجا  یبدتر بده  از  و  دهم  ا   یی انجام  من  ش  ن یکه  را   نی ری کودک 

 خواهم او را آزار بدهم. « نمی  پرستم، فعالمی

نمی  داد:  ادامه  اشت دوکلوس  مورد  در  به حال  تا  که  )  اقیدانم سرورانم  المه  (  Elmeفرمانده سنت 

ن پول خود به آنجا  به خطر انداخت  ی که برا  یی کسانقمارخانه داشت و همه   کیاو    . ریخ  ای  د ایده یشن

نکتهرحمانه چپاول می رفتند، کامالً بیمی ا شدند.  او  ها و ی ددز  نیاست که هم  نیی جالب در مورد 

کرد در شلوارش ارضا ها تقلب میکه در کارت  یرساند. با هر حرکت دستها او را به نعوذ میی کالهبردار 

مرد بود به من گفت که   نیدر خدمت ا یمدت طوالن یاز او شناخت دارم و برا یکه به خوب یشد. زنمی

خودش دارو بخورد.    نیتسک   یشد براکرد که مجبور میها او را چنان ملتهب می ترفند   نیاوقات ا  یگاه

  ی ئی ش  چ یداشت و ه  تیاو جذاب   ی برا  ی کرد بلکه هر نوع دزدنبود که او ملتهب می   یزیتمام چ   نیالبته ا 

اگر در اتاق شما باشد، جواهرات  . دیدزدچنگال را می ایو در امان نبود. اگر سر میز شما بود، کارد و از ا

 ای. تمام اشددزدشما را می   یب یدستمال ج یحت ایو   تانیهاشما باشد، پول  کی. اگر نزدددزدشما را می 

 شد ارضا شود.  ها را بدزدد موجب می توانست آن رساند. اگر میاو را به نعوذ می 

  ه یمادام فورن  یها مشتربود و سال   یدادگاه دادگستر  سیکه با او کار کردم رئ  ی گریاز افراد د  ی کی

نها  آپارتمان کوچک اجاره کرده بود. ت  کی  1کرد. او در میدان گروبود و فقط با من خودش را سرگرم می

بود که    نیاو ا   رکرد و تنها دستوبود که به عنوان خانه دار عمل می   یمیخدمتکار قد  کیساکن آن خانه  

به مرد ما اطالع دهد.   رد، بالفاصلهیدر میدان صورت گ  یخانه را مرتب نگه دارد و هروقت قرار بود اعدام

 کیرد. من با لباس مبدل در  کمرا خبر می  یدادگاه دادگستر  س یشد، رئاعدام می  یکس  نکهیبه محض ا

او می ی اجاره کالسکه اتاق  رفتم. پنجره ای به آپارتمان کوچک  قرار گرفته بود که    یاو طور  خوابی 

برسد.   گاه یماند تا محکوم به جامنتظر می   2اپرا  نکیع کیی دار بود. مرد ما با به سمت چوبه   ماًیمستق

 
 . شدند یگرو اعدام م دانیدر م سی پار یهایاغلب اعدام .1 

 ( ی.)مترجم فارسکردندیاپرا از آن استفاده م ایتئاتر و  دنیبهتر د  یاشراف برا یمانند بود که طبقه نیدورب ینکیاپرا ع نکیع .2 

avayebuf.com319

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


برد. العاده لذت می فوق  ات یجزئ  نی و از ا  دیبوس تخت باسن مرا می  ید، رویکشکه انتظار می   یدر حال

 . ستمیخواست که کنارش با مرد از من می   ن ید، ای رسی دار می چوبه   ی که محکوم به پا  یسرانجام زمان

منظره را    نیا   نیکه او داشت از دورب  یسپرد. هنگامآورد و به من میآلت خود را از شلوارش در می

ای گونه  هب  دیبود. بای اعدام هماهنگ میبا صحنه  دیزدم. سرعت دستم باجلق می  شیبرا  د، منیدمی

  ز یما هم ارضا شود. همه چ  ن، مردی شدن محکوم به جان آفر  میکردم، که با تسلمی   ییاو خودارضا  یبرا

شد، تر می کیکرد. هر چه محکوم به مرگش نزددار رفت و مرد ما نگاه می  یباال  تکاریدرست بود. جنا

  یی جا   نجایو ا   دیرا کش  شی هانفس  نیشد. باالخره محکوم آخرتر می رذل در دستان من ملتهب   نی آلت ا 

چقدر    ای. بزرگ! عجب صحنه   یگفت: »اوه! خدا هنگام می  نی ارضا شد. در ا  یدادگستر   سیبود که رئ

  ی گرفتم. « لذتجانش را می  هان یدم جالد او باشم. اگر خودم جالد او بودم، بهتر از ادوست داشتم خو

ا می  نیکه  کسب  محکوممرد  مرگ  نوع  با  کامالً  محکوم  نیکرد،  اگر  داشت.  دار  نیرابطه  زده    فقط 

داد، مرد چرخ استخوان شکن جان می   یحس ساده بود. اما اگر محکوم رو  کیشدند، حس مرد ما  می

 اد، غشیشد، مرد ما از لذت زقطعه قطعه می   ایشد و  رساند. اگر محکوم سوزانده می به جنون می   ما را

  ی تواند برا گفت فقط اعدام زنان باردار است که می نداشت. البته می   یاو فرق  یزن، برا  ایکرد. مرد  می

روز به او گفتم: »اما سرور من، فقط به    ک ی.  1دادکه متأسفانه رخ نمی   یزیتر باشد. چ من لذت بخش 

 «   . دیهست کی شر  نیمحکوم نیمرگ ا  د، دریکه دار یخاطر مقام

که به    یسال   ی کند. در سسرگرم می   شتریاست که مرا ب  یز یهمان چ  نیاو پاسخ داد: »مطمئناً و ا -

 ام. « کار کردم، فقط حکم اعدام صادر کرده  یعنوان قاض

؟  ی افراد خودت را سرزنش کن  نی که ممکن است به خاطر مرگ ا  یکنفکر نمی   ای»آ  :دمیاز او پرس -

 قاتل شود؟ «  کی  ری گ بانیکه ممکن است گر یسرزنش همان

  م؟ «یمورد حرف بزن  نیدر ا  دیاو گفت: »خدا! حتماً با-

 
 .شدیآمده بود اعدام م ایکه نوزادش به دن  یاعدام کرد و تنها زمان توانیزن باردار را نم کی طبق قانون قرن هجدهم،  .1 
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 نامد. «  ی سالم آن را وحشت مطلق می جامعه کی است که  یزیچ همان نی به او گفتم: »اما ا-

  کی   نی و ا  ردیرساند، بپذکه انسان را به نعوذ می   یکه وحشت  ردیبگ  ادی  دیپاسخ داد: »اوه، آدم با

که شما را ارضا   یباشد، زمان  دیوحشتناک و پل  زی چ   کیاست که هرچقدر    ن ی ساده دارد. و آن ا  لیدل

 ی ماند ولمی  یها باقانسان  ریسا  دگاه یآن، فقط در د  ین، ترسناکیبعد از ا  . ستیترسناک ن  گریکند دمی

که    -  گرانیکه نظرات د  دیتواند به من بگو می   یندارد. اما چه کس  یترس  گریکه ارضا شده د   یکس  یبرا

همه    . ستیبد ن  ایذاتاً خوب    زیچ  چ یاست؟ ه  کسانی مسأله    نی در مورد ا  -اشتباه است    شهیهم  باًیتقر 

  ن یکه ا  یکند. زمانمی   دای و تعصبات ما معنا پ  دیدر نسبت با آداب، عقا  زیاست. همه چ  یصرفاً نسب  زیچ

من لذت    یاست، برا  ح یآمیز و قبریشما کامالً تحق  یکه برا  یزینکته مسجل شد، کامالً ممکن است که چ

آن    یارزش واقع   نیی کردم )هر چقدر هم که تع  دای عالقه پ  یزیکه من به چ  یبخش و حسن باشد. زمان

ا،  یا، بیخودم محروم کنم؟ ب  د، ازیآخاطر که شما از آن بدتان می   نی آن را فقط به ا  دیبا   ایدشوار باشد( آ

ای خود را با آن به گونه   یاست که ممکن است شخص   تیاهمانسان آنقدر بی   کی   یزندگ  . زمیعز  دوکلوس

  ش یو بدبخت کم و ب  فیهای ضعکرده است. انسانسرگرم کند که خود را با سگ و گربه سرگرم می

با  نی بنابرا   . میهایی را دارند که ما دارهمان سالح  از خودشان دفاع کنند. حاال دوکلوس    دیخودشان 

   «د؟ ی گویچه می  دین یدوست مرا بب د، اگریت هس یمورد اخالق نی اگر شما در ا . زیعز

سروران عزیزم. این داستانی است که او برای من تعریف کرد. پنجمین داستان امشب را با این به  

 رسانم. پایان می 

 ن یی ببرد. هر چه فاصلهبود که فقط از اعدام زنان لذت می  یکرد مرد  ف ی من تعر  یکه برا  یمرد

کار   نی پردازد. البته امی  یشتریبی  نه یها کمتر باشد، او هزی تلف شدن آنها تا لحظهآن   لیلحظه تحو 

به  دیبا  شهیهم باشد.  ابالغ حکم  از  موقعبعد  ا  یتی خاطر  و  دارد  در جامعه  راحت  نیکه  به  در    یموارد 

شده است که او    ده ید  ی از دستش فرار کند. حت  ی داد کسداشت، او هرگز اجازه نمی دسترس او قرار  

خواهند اعدام شوند  که می  یبود که با زنان  نیهم پرداخت کرده است. لذت او ا   ییصد لو   نکاریا   یبرا
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که   ستین یمدفوع زن از تر لذت بخش زیچ چ یه . ند یها را بخورد و باسن آن را بب تنها شود و مدفوع آن 

او را ملتهب   التیدو نفره، تخ   یهای پنهانمالقات  ن یکرده است. ا  افتیحکم مرگ خود را در  یبه تازگ

اوقات خود را به عنوان    یگاه  نی هم  یزنان فاش شود برا  نیا  یبرا  تشی کرد. او دوست نداشت هومی

  ل یبر تما  شهیهم  شیهانویسشیداد و در پنشان می  یلیفامدوست   کیبه عنوان    یو گاه  رنده یاعتراف گ

که    دیکرد. البته گمان نکنمی   د یبا او هستند تأک  یبه همراه   ل یکه ما   یها تا زمانخدمت به آن   یخود برا 

  ن یا  ندیبکه می یکند. زمانحفظ می  یی نهایلحظه  ی شود. او آب خود را براجا ختم می نی کارش به هم

ارضا می جان می  یریزنان به صورت دلپذ  ا کنند،  کار شرورانه است. به من    نیشود. به دوستم گفتم 

رساند کند و به نعوذ می می   یکه انسان را شهوت   یز یچ  . ستین  یحرف درست  نی؟ ا پاسخ داد: »شرورانه 

 «  . میها منع کنلذت  نی است که خود را از ا  نیجهان ا  نیتنها جرم و گناه در ا . ستیشرور ن

بار او را    تیکرد. من و مادام دگرانژ رفتار جنارا رد نمی  یزیچ  چ یگفت: »در واقع او ه  نیمادام مارت-

 کرد. «   میشرح خواه

ی او را برم. من فلسفهکه از او لذت می  میرا دار  یمرد  نجایجمهور گفت: »اوه! بهتر شد. ا  سیرئ-

  ی که انسان )انسان  یزمان  العاده است. مدتی لذت، فوقنسبت به مقوله   دشی نهایت دوست دارم. دبی

توانا  اکنون در  دامنه  کوشدمحدود شده است( می   شیهای ها و سرگرمیی که  از    یی وجودتا  را  خود 

که    یکس  دیتوان فهممثال، نمی   یاست. برا  یمحدود کند واقعاً باور نکردن  زشیرآمی تعصبات تحق  قیطر

های خود اعمال کرده  هایی را بر تمام لذتت ی جرم مطرح کرده است، چه محدود  کی قتل را به عنوان  

را از    خود   ، ایانگیز متعصبانه نفرت   الیخ   نی چن  رفتنیصادر کند. او با پذ   یحکم نیاست تا توانسته چن

ک، ی دارد که    ی تی چه اهم  عتیطب  یاست، محروم کرده است. برا   یگریاز د   ذتریصد لذت که هر کدام لذ

فاتحان، قهرمانان و ستمگران خود    ایباشند؟ آ  هنداشت  ایپانصد نفر انسان وجود داشته باشند    ای  د ده، ص

که    میرا انجام ده  یکار  گرانیبا د  دیکنند که طبق آن، ما نبامی   میتسل  یمعنرا به آن قانون پوچ و بی 

راستآن   میخواهنمی  دهند؟  انجام  ما  با  نمی  یها  پنهان  از شما  من،  وقت  کنمدوستان    م شنو می  یکه 
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عت، یها! طبای آسمان   اوه   . رزماست، میل  عتیقانون طب  نیا   که  ندیبه من بگو  کنندها جرات می احمق 

بخشد که کند و الهام می می   قیما را تشو   نگونهیکرده است. ا  بیرا به عنوان قانون تصو   تی و جنا  قتل

قانون  . میشو   یاعمال   نی مرتکب چن طب   یتنها  ما می   عتیکه  قلب  اعماق  برا  نی ا  دنویسدر  که    ی است 

فرصت   یبه زود  دیشا  . دیتمام شود. اما صبور باش  هیجان بق  متیق  بهاگر    یخودت تالش کن حت  تیرضا

  قاً یرا عم هان یموضوعات به طور کامل با شما صحبت کنم. من ا نیتری داشته باشم تا در مورد ا مناسب 

ها با شما، شما را به همان اندازه متقاعد کند که که به اشتراک گذاشتن آن  دوارمیام و اممطالعه کرده 

م،  یکن  یرو یهای او پاست که کورکورانه از خواسته   نیا   عتیام. تنها راه خدمت به طبمن متقاعد شده 

خودش،    نی حفظ نظم و قوان  یبرا  عتیاست. طب  یضرور  لتیی فضبه اندازه   لتیرذ  رایشد، زچه که با  هر

داشته باشد، ما    لتیفض  ای  لتیبه رذ  ازیهر گاه ن  نی دارد. بنابرا  ازین  یزیداند که در هر لحظه به چه چمی

را با شما در میان خواهم   هان یی اهمه  گرید یبله، دوستان من، من روز . ندکمی  تیرا به سمت آن هدا

ها در  که به اعدام  یمرد  طان، آنیآن ش   رایزم، زیبر  رونیاز آب خودم را ب  یمقدار  دیگذاشت، اما فعالً با

 را کامالً متورم کرده است. «  میهاضهینگرد، بمیدان گرو می 

ی او شرور  ندازه کلمات همراه با دگرانژ و فانچون )دو دوست خوب او، چون به همان ا  نیبعد از گفتن ا

  ی ما آنجا چه کرد ول   نیبرت یدانم لو زفوروس به خلوتگاه رفت. نمی   نوسیآنتهبه،    ، ین، سوفی بودند( و آل

 نیزند: »برو، پس برگرد! اما امی ادیبار فر نیشد که او چند ده یشن . دیطول کش یادیهرچه بود زمان ز

  ت ها از آن پر است. در نهای ن یبرت ی نوع جمالت فاسد که زبان ل نی که من خواستم! « و از ا ستین یزیچ

با   انه یوحش  دیرسشده بودند. به نظر می   ده یو ژول   خته یالعاده به هم رفوق   ی زنان دوباره برگشتند ول 

  ی ها کس ننشسته بودند، اما اسقف تن  کاریحال، دوک و دو دوستش ب  نیاست. در هم  ه ها رفتار شدآن

ها به آن  یوقت  . مین را شرح دهآ  میتوانای ارضا شد که ما فعال نمیبود که ارضا شده بود. البته به گونه

بر   یاو، شهوت و شور و شوق تأثیر یبه فلسفه پرداخت. برا شتریب یغذا خوردن نشستند، کوروال کم

  تکار ی خدا و جنابدعتگذار، بی  کیاش نداشت. او در اصول خود ثابت قدم بود و در همه حال  ی نظرمسائل  

باشد.    نیچن  دیبا  یاست که هر آدم عاقل  یزیچ  ن یگذاشت. ابر اصول او نمی   یبود. ارضا شدن تأثیر
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ته  نداش  یترس  چ یانسان ه  یدهد. آنچه قبل از ارضا شدن برا  رییاصول انسان را تغ  دیارضا شدن نبا

ارضا شد، از کار خود    نکهیانسان بعد از ا   دیگونه باشد. نبا  نیبه هم  دیاست، بعد از ارضا شدن هم با

ی چه آلت آدم سفت باشد چه نباشد، فلسفه  . دیآ  دیدوباره در نظر او پد  زیچ  کی شود و قباحت    مانیپش

 ثابت بماند.   دیانسان با

ع رس  یگروه   یاشیزمان  چمی دوستان    . دیفرا  می  یجالب  زیخواستند  کنند.  امتحان  خواستند  را 

بهتر  یچه کس  نندیبب و دختران  برا  ن ی در میان پسران  دارد.  را  را صف کردند و    نی هم   یباسن  همه 

ا شوند.  خم  تا  دادند  می   نگونهیدستور  بررسبهتر  را  پسران  ابتدا  کنند.  قضاوت  کردند.    یتوانستند 

نظر   بود.   یو طوالن  قیدق  اریها بسی بررس امی  یهر کس  گو  نظر   نی داد. سر  و  و گفت  بحث  با هم  ها 

 ده یباسن به زفوروس اهدا شد. همه عق  ن یبهتری  زه یکردن باالخره جا  یبار بررس  ۱5کردند. بعد از  می

به سمت    نیتوان مانند آن خلق کرد. دوستان ما بعد از ا نمی   گریباسن شاهکار است و د   نیداشتند که ا 

بود که    رممکنی غ  باًیتقر  . دینظر واحد برس  کیتا به    دیطول کش  یادیدختران رفتند. در ابتدا زمان ز

  دند یرس  جهینت  نیبه ا  تهای فراوان در نهای ی پس از بررس  . دیریبگ  می تصم  یو سوف  رین، زلمی آگوست  نیب

 اریای بسچهره   یادار  گریبود. دو نفر د  فیالغر و ظر  یکم   نیباسن را دارد. آگوست  نی بهتر  ریکه زلم

توانست    ر یبود که زلم  ریو زلم   یسوف  نیب   یو گرد بودند. رقابت نهای  دیهایی سفباسن   شاداب، چاق و

تا   دو کودک جذاب که برنده شده بودند دستور داده شد  نیبرنده شود. به ا  یمتوال   یبار بررس  ۱۰بعد از  

ارضا   یادیزفوروس جلق بزند. زفوروس با لذت ز  یدستور داده شد تا برا  ری به زلم  . ستندیمقابل هم با

دستان زفوروس    یاز شدت شهوت رو  ریجلق زد و زلم   ریزلم   یزفوروس بود که برا  نیشد. در برگشت ا

رفتند و    شانیهاهمه به اتاق   تارضا شوند. در نهای  یمنظره باعث شد که دوک و برادرش کم  نیافتاد. ا

 ای شده بود تا بتواند التهاب خود را فرو نشاند. های تازه جمهور غرق در ظلم  سیرئ
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 روز بیست و هشتم 

عروس کوپ  یروز  نوبت  و  با    دویبود  و  کنند  وصلت  هم  با  که  بود  روزت  عج   چ یپ  کی و  تاب    ب ی و 

نداشت،   یکس تخلف  چ ی که آن روز صبح ه   ییشدند. از آنجاسرنوشت، هر دو در آن شب مجازات می 

آن، عروس و داماد را به اتاق    انیو پس از پا   افتیاختصاص    یبخش از روز به مراسم عروس   نی تمام ا

که   ییهاها را آزاد گذاشتند تا کار آن  یچه خواهند کرد. دوستان ما کم با هم نندیآوردند تا بب  یی را یپذ

های روزت گذاشت  ران   ن یکه آلتش سفت شده بود، آلت کوچکش را ب  دویالزم بود را انجام دهند. کوپ

 بهرفت که  می  شیپسر جوان آنقدر خوب پ  . رفتیابزار کوچک را پذ   نیکامل، ا  تیو روزت با معصوم

که پسربچه    یزیشد اسقف او را گرفت و چکه داشت ارضا می  یشد ارضا شود. زمانق می موف  ادیاحتمال ز 

  ی اسقف را باز کرد و با چشمان   دو، باسنیخودش برداشت. کوپ  یداد به همسرش بدهد، برامی   ح یترج

روزت   بتهبود به همسرش نگاه کرد. سپس آلت خود را در مقعد اسقف فرو کرد. ال  یمانیاز پش  یکه حاک

  ی شد تا کم   کیجمهور نزد  سیانجام داد. رئ  ییسرش شلوغ شد چرا که دوک با او الپا  یهم به زود

  ی داشت همانکار  ز یدورست ن  . دیو به نعوذ رس   دیسی آن را ل   ی کند. کم  یرا دستمال   دویباسن کوچک کوپ

صرف ناهار رفتند.   یکس ارضا نشد و همه برا  چ یکرد که قبالً دوک انجام داده بود. همی   را با روزت

همراه    ریو زالم  نی سرو قهوه با آگوست  یبرا  ، ی ورود داده شده بودها اجازه آن  هعروس و داماد جوان که ب

را به    شیهاباسن ناراحت بود، مو   نی بهتری  زه یکه روز قبل از برنده نشدن جا ی شهوان  نی شدند. آگوست

کرد و   کیرا تحر  کوروال  های او  کرد. موتر می ها کرده بود که او را هزاران برابر جذابر  ده یحالت ژول

حال بررس  یدر  را  او  باسن  »نمیمی   یکه  گفت:  ا کرد،  چگونه  بفهمم  دهرزه   ن یتوانم  کوچولو    روز یی 

ب  زه ینتوانست جا به دست  را  باسنقتاًیحق  . اوردیدست  اگر  ا  ی  دن  نی از  باشد،    ایبهتر در  وجود داشته 

حاضر است او را    ایکه آ  دیپرس   ن یآگوستمرا بکشد. « در همان زمان باسنش را باز کرد و از    طانیش

  ی جمهور او را رو   سیتوانم خودم را نگه دارم. « رئنمی  گریپاسخ داد: »اوه، بله. د  نیکند؟ آگوست  یراض

  افتیی گُه درتکه   کیچسبانده بود فوراً    نی که صورتش را به مقعد آگوست  یال مبل خم کرد و در در ح
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ها نشان داد  اش را به آن برگشت و آلت بلند شده   تانشکه به طرف دوس   یدر حال   . دیکرد و آن را بلع

 سوق دهد. «  زیمرا فرا گرفته است که ممکن است مرا به همه چ یگفت: »به نام خدا! اکنون جنون

   ؟ «ی مواقع حال کند گفت: »مثل چ نی جمهور در ا سیدوست داشت رئ شهیدوک که هم -

تکه    یاگر به معنا  یحت  . دینتصور ک  دیخواهکه می  یزشت   ؟ هری جمهور پاسخ داد: »مثل چ  سیرئ-

 بردن جهان باشد. «  ن ی و از ب  عتی تکه کردن طب

د - که  نگاه   سیرئ  دیدورست  آگوست  اینانهیهای خشمگجمهور  »بمی   نی به  گفت:  بیکند،    ا یب  . ایا، 

م،  یبده  اریمطمئن هستم که اگر اکنون به تو اخت   رایوقتش است، ز  -  میو به دوکلوس گوش کن  میبرو

 «  . دیها را خواهد کشزجر نیربع بدتر  کی یبرا چاره یب یجوجه کوچولو  آن

می   سیرئ- شهوت  از  که  آورتر جمهور  زجر  بله!  »اوه  داد:  پاسخ  ان یسوخت  قول   نی!  شما  به  را 

 دهم.«  می

کرده بود، گفت: »کوروال، اجازه    دنیروزت را مجبور به ر  یداشت و به تازگ  یرینظیدوک که نعوظ ب-

اخت  دیده در  اکنون  و    اریحرمسرا  باشد  د   تاما  می   گریدو ساعت  نما  مگوی به شما  اجرا    یشیکه چه 

ها را از آن  یک ی یتر از همکارانشان بودند، هر کدام بازو.« دورست و اسقف که در آن لحظه آراممیکرد

  ت ی بردند. دوکلوس که وضع انیبود و آلتشان باال( و به اتاق راو نییکه شلوارشان پا یگرفتند )همکاران

حال کار خود را شروع    نی با ا  یقطع شود ول  عیکرد که داستانش سربینی می پیش   دیدو نفر را د   ن یا

 کرد. دوکلوس گفت:  

  ی دختران  نیباتر یز  از  یکیساله، از من خواسته بود که    35حدوداً    یاز اشراف در دادگاه، مرد  یکی

 اط یزن خ  کی کردن او    یراض  یخود آگاه نکرده بود و برا  ییدایکنم. او مرا از ش   دایرا که ممکن است پ 

  ن ی تری داشتناز دوست   ی کی  دیتردی شرکت نکرده بود و ب  ییهاکار   نیجوان به او دادم که هرگز در چن

اتفاق  نمیکنجکاو شدم ببها را به هم سپردم و  آن  . افتی  توان بود که می  یموجودات  افتد. با  می   یچه 
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  ی جمله شروع کرد: »مادام دوکلوس از کدام جهنم   نیعجله به سمت سوراخ رفتم. مرد کار خود را با ا

سرباز را مشغول   نی  چنداً کرده است؟ ...از لجن و کثافت، بدون شک...شما حتم  دایای مثل تو را پهرزه 

بانو اندبه دنبال شما آمده   یوقت   دایکرده   » بی   ی.  و کامالً  اتفاق می جوان، شرمنده  از آنچه  افتد، خبر 

! ...تو چقدر دست و پا اوریرا در ب  تیهالباس   -  ایچگونه پاسخ دهد. مرد ادامه داد: »حاال ب  دانستنمی 

بده یند  یاحمق ی زشت و  فاحشه  نی...هرگز در تمام عمرم چنهستی  یچلفت ! کل روز ایام...خب پس 

ب  یخواه می در  ا؟  یاور یلباس  اوه...پس  می   یجسد   نی...  سروصدا  آن  درباره  که  ...چه  است  کردند؟ 

شکم...چقدر   نیهای او را گرفت(...و انه ی است )با خشونت س  ریگاو پ  کیهای  هایی! ...مثل پستان نه یس

دهم می   اننیبچه هم ندارم. به شما اطم  کی   ی»حت! . .« دختر گفت:  ایده ییبار زا  ۲۰چروک است...حتماً  

 یآورند...وقتها به زبان میهرزه   نیا  شهیاست که هم  یزیچ  نی! ا یکی  یسرورم. « مرد گفت: »اوه بله. حت

! ...چه باسن ی ...چه باسن زشتا، برگرد یاند...بدهند که انگار باکره جواب می  یجور  ، یزنها حرف میبا آن

  زم یشکل در آمده است! « سروران عز   نی اند به ازده باسنت لگد   ه...بدون شک از بس بیف یشل و کث

حال، دختر جوان دست پاچه    نیدر هم  . دیکن  دایپ   دیتوانستبود که می  یباسن  نیباتر یز  نی بدون شک ا

  ن ی را غمگ  شیبا یتوانستم چشمان زتوانستم تپش قلب کوچک او را بشنوم و می می   باًی شده بود. تقر

  ی مرد جمالت  نی کرد. امی  ریاو را تحق  شتریلعون بسرکش م   ، آنشددست پاچه می   شتر یهر چه ب  . نمیبب

برا  که  ن  یگفت  ممکن  آن   ستیمن  بتوانم  بکه  را  نمی   یکس  . مکن   انیها  چنجرات  جمالت    ن یکند 

بغض دختر    تدر نهای  ای. فرشته   نیچه برسد به چن  دیترین موجودات بگوه یترین و کرای به زشت کوبنده 

کرد. تمام می   ییما با تمام قدرت خودارضا   نی برتیلحظه ل  نی در هم  . ختنیو شروع کرد به اشک ر  دیترک

برا را  ا  نی ا  یقدرتش  بود.  تحق  نیلحظه حفظ کرده  را  او  تمام وقاحت  با  بد  می  ری مرد  از بدنش  کرد. 

  با یختر زد  نیممکن ا  یکالم تا جا  کیگفت. در  و هوش و عقلش بد می  کل، لباسیگفت. از پوست، همی

توانم  مراسم می   نی که از ا  یز یترین چب که توانست تمام غرور او را بشکند. جال  ییکرد تا جا  ریرا تحق

هرگز   گریکه او قسم خورد که د  یداشت. به قدر  یاد یز  یل یکار بر دختر تأثیر خ  نی است که ا  نیا   میبگو

که وارد صومعه شده    دمیهفته بعد فهم  ک یقرار ندهد و    ی بتیمص  ن یاش خود را در چن ی در تمام زندگ
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مرد گفتم، آن را   نی ا  یداستان را برا  نیکه ا  ی. زمانکند می  یعمرش در آنجا زندگی  ه یبق  یاست و برا 

 درخواست کرد.  گری دختر د کیو از من   دانستکننده میسرگرم اریبس

خبر بودند   کی کنم که منتظر    دایاو پ  یحساس را برا  اریبه من دستور داد که دختران بس  گرید  یمرد

دم،  یکش  یادیذائقه زحمت ز   نی ا  ی ارضا  ی و افسرده شوند. من برا  نیالعاده غمگخبر ناگوار، فوق   کیو با  

داده بود به   نجامرا ا یباز ن یسخت بود. مرد ما از بس که ا  اریبس  یمرد به هر نحو ن یدادن ا  بیفر  چون

ای که وارد کرده است واقعاً  ضربه   اینگاه متوجه شود که آ  کی توانست با  شده بود و می  لی خبره تبد  کی

دادم که کامالً مطابق می  یبه او دختران جوان   شهیندادم و هم   بی من او را فر   ن یبنابرا   . ریخ  ایبوده    یکار

بود. دختر منتظر    ژون یاز شهر د  یمنتظر اخبار  هنشان دادم ک  یروز به او دختر   کی ی او بودند.  خواسته 

او را مانند بت می   یاز مرد  یخبر ا  . دیپرستبود که  بود. من  Valcourtمرد جوان والکورت )  نینام   )

ل  و  بب  نیبرتیدختر  تا  به حال خود گذاشتم  لمیچه    نمیرا  پرس   نی برتیکنند.  از دختر  »از کجا   :دیما 

ل  . وی مسژون،  ی مادمازل؟ « دختر گفت: »از د  یهست ! من به  ی بهشت  ژون؟ عجبیگفت: »از د   نی برتی« 

 :دیپرس  قهدر آن است. « دختر جوان با عال  یهای ناگوارخبر   ییام. گوکرده   افتیای در از آنجا نامه  یتازگ

شناسم ممکن است در مورد آن بدانم. « مرد ما پاسخ  که من کل شهر را می  ییآنجا  ست؟ ازی»نامه چ

است که من   ینامه در مورد مرگ مرد جوان   نیشود. انامه فقط به من مربوط می   نیدهد: »اوه نه، امی

  ژون یازدواج کرده بود که برادرم که در د  یبا دختر  یپسر به تازگ  نی العاده او را دوست داشتم. افوق 

پسر ناگهان    نیا   ی که به او عالقه داشت. روز بعد از عروس  یکرده بود. دختر  دایاو پ  یکند، برامی   یزندگ

مرد پاسخ داد: »نامش والکورت بود.   د؟ «یینامش را بگو  دیتواندرگذشت. « دختر گفت: »سرورم می 

لحظه دختر   نی« و در هم . دیشناسنمی  افالن خانه...اوه، مطمئناً او ر ابان، ازیبود. از فالن خ  سیاهل پار 

  ن یو در هم   . نیگفت اوه! لعنت به ا   یما با خوشحال  نیبرتیشود. ل می   هوشیافتد و ب جوان به پشت می 

 یگفت: »اوه، خدامی  جانیکند. با همی   ییدختر خودارضا  یکند و روهای شلوارش را باز میحال دکمه

دارم   ازیباسن ن یباسن! من فقط به کم کمی ، باسن کمیخواستم! حاال است که من می یزیچ  نیخوب، ا

کرد، ارضا که باسن او را لمس می   ی تا ارضا بشوم! « دختر را برگرداند و دامنش را باال زد. در همان حال
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  ی د چه اتفاق بخواهد بدان  ایباشد    شیهانگران عواقب حرف   نکهیاز آنجا فرار کرد. بدون ا   ع یشد و سر

 دختر بدبخت افتاده است.  یبرا

خبر مثل سگ واغ واغ    نی دختره به خاطر ا  ای»آ  :دیشد، پرسمی  ده ییکه از پشت داشت گا  کوروال  -

 کرد؟ «  

 شد. «  ماریهفته ب 6از  شیدوکلوس گفت: »نه، اما او ب-

بود، به    ودی که دختر پر  ی خبر را زمان  نیکاش مرد ما ا   ی ! اما ایز یچ  ک یشد    ن یدوک گفت: »اوه، ا -

 داد. « او می 

  نمیبمی   نجای من از ا  . دیکنفکر می   یزیبه چه چ   د ییجمهور گفت: »بله. جناب دوک به ما بفرما  سیرئ-

 «  . ردیدختر در همان حالت بم دیدادمی  ح یبه نظرم شما ترج . دایده یکه شما به نعوذ رس

  د ی خواهاست که شما می   یزی چ  نی که ا   ییاز آنجا  . دیویگندارم. درست می   یدوک گفت: »خب، حرف-

 ندارم. «   یادیز  دیدختر باشد من ترد کی  گصحبت در مورد مر ی ندارم. وقت  یمن هم حرف

 داشت. «   میخواه  یاد یدو نفر امروز ارضا نشوند، مشکالت ز نیست اگر ا ر و داسقف گفت: »جناب -

سه نفر،    ای  د؟ دویهای گروه خود نگران هستبچه  یجمهور به اسقف گفت: »اوه، خدا! شما برا  سیرئ-

  ن ی که ا   نمیبمی   را یز   . میبا هم به خلوتگاه برو  ایکند؟ زود باش جناب دوک. بمی  یکمتر چه فرق  ا ی  شتریب

ر، یهمراه با زلم  نیبرت یدو ل  نیسخن را گفت بالفاصله ا  نیبه فسق و فساد ندارند. « تا ا  یل یتما  انیآقا

ل، ترز، فانچون، یکول، بانده س  سیس، بریو آدون  ریس، زالمیدو، نارس یکوپکلمبه،    ، ین، سوفی آگوست

با    د، همراه یسه زن به گوش رس   ایدو    ادیفر  یصدا  یبه خلوتگاه رفتند. بعد از مدت  یو جول  کنستانس

با  ناله برگشت و دستمالش را به دماغش گرفته بود که    ن یهم ارضا شدند. آگوستهای دو رذل ما که 

بود و آنقدر ماهر    نی برتی ل   شهیکه هم   یاش برگشت. جول نه یس   یرو   یبا دستمال   دیداشت. آدال  یزی خونر

شدند. گفت که بدون او هرگز ارضا نمی و می   دیخندمی   وانهیزن د   کی بود که از خطرات دور بماند، مثل  
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و    یباسن خود را پوشانده بودند. دوستان ما هم با فروتن  سیو آدون  ریافراد هم برگشتند. زالمی  ه یبق

 خود نشستند و به دوکلوس دستور دادند تا به داستان خود ادامه دهد.  یرامش سر جاآ

آنقدر عجله   شیهاازیرفع ن  یجمهور برا  سیسفم، که جناب رئاگفت: »مت  ی آن فاحشه دوست داشتن 

داد. من به او لذت می   دی کنم که شا  فیاو تعر   یی زنان باردار براقرار بود دو داستان درباره   رایداشت ز 

دو    نی باشد، ا   شتهدا  اقیاشت  یو مطمئن هستم که اگر هنوز کم   دانمنوع زنان می   نی ا  ی او را برای  قه یسل

 ا یکن. آ  فی اش را تعرکن. همه  فیجمهور گفت: »زود باش تعر   سیداند. « رئکننده میداستان را سرگرم

  ن ی دتر یکه به پل  یبر احساسات من نداشته است؟ زمان  یریتأث   نیکمتر   وقتچ ی که ارضا شدن ه  یداننمی 

 است که تازه ارضا شده باشم. « یترین شرور عالقه دارم زمانف یو کث

که   یزن بود. وقت  کی   مانیزا   یاش تماشایی دای که ش  دمیرا د  یگفت: خب پس، من مرد  دوکلوس

 د، آبیدبچه را می   نکهی کردن و به محض ا  ییکرد به خودارضامی   د، شروعیدزن را می   کی   مانی درد زا

  . ختی سر نوزاد میر یخود را رو

متر ارتفاع داشت    5که حدود  ستون بدون محافظ   کی یماهه باردار بود، رو  7را که    ی زن  یمرد بعد

خورد، هم  تکان می   یچرا که اگر کم   . ستادیاآن باال صاف و محکم می  دیبا  چاره یداشت. زن بنگه می

داد و او را آن باال نمی   یتی زن اهم   تی مرد به وضع  نی شدند. ای داخل شکمش خرد می خودش و هم بچه 

شد ماند. ارضا که میکه ارضا نشده بود زن آن باال می  یکرد. تا زمانمی   ییداشت و خودارضانگه می

 ! «بای ز با، امپراتوریز  وریبا، زیگفت: »اوه. مجسمه زمی

   ست؟ «ین  نطورید، ایدادحتماً ستون را تکان می   دیجمهور اگر شما بود سی دوک گفت: »جناب رئ-

  ی اد یو آثار او احترام ز   عت ی طب  ی! من برا دیجمهور پاسخ داد: »اوه اصالً، شما کامالً در اشتباه  سیرئ-

  شه یمه  دیکه با  ستیمعجزه ن  کی   نیا   ایست؟ آ یی ما نگونه   ریآثار تکث  نیترین اجالب   ایقائل هستم. آ

  د، من ینظر مرا بخواه  ست؟ اگرین  عتیما نسبت به زنان، الهام طب  نیحس تحس  ا یم؟ آیاو را عبادت کن
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زن    کی که    دیدانمی   ایآ  . نمیشود، بب  کی احساساتم تحر  نکهیزن باردار را بدون ا  کی توانم  هرگز نمی 

را از    هاش جوجدر اعماق واژن   ی دستگاه جوجه کش  ک یمانند    تواندکه می  یاست؟ کس   یچه موجود

ب آ  رونیتخم  تکان   باتریز  یزی چ   ایبکشد.  ادهنده و  از  ب  نی تر  کنستانس،  دارد؟  بهیا  ایوجود  تو    نجا، 

  ان یلحظه در جر  ن یکه در هم یآسا رو ببوسم. دستگاه دستگاه معجزه  نی تا بتوانم ا ایکنم، بالتماس می 

را باور نداشت،  از آن    یمیحداقل ن  ایکند  های او را باور نمی حرف   دیرساست. « کنستانس که به نظر می

سکوت همه جا را فرا گرفت. دوکلوس که متوجه   یکننده بود و بعد آن، کم شوکه  یکه کم  دیکش  یغیج

   :داد انیبه کارش پا  ریسکوت شد، با داستان ز  نیا

داشت که   ازین  یها بود. او به مادربچه  ادیگوش دادن به فر  اقشیشناختم که اشترا می   یمن مرد

او به شدت    یداد که فرزندش را جلومادر دستور می   نی سال داشته باشد. او به ا  4  ا ی  3فرزندش حداکثر  

شد  کرد، مادر مجبور می می   هیرفتار ناراحت بود شروع به گر  نی موجود کوچک که از ا  یکتک بزند و وقت 

 شد. های بچه، ارضا میاشک دنیاو جلق بزند. مرد ما با د  یبچه برا یو جلو ردیفاسد را بگ نیآلت ا 

 را دوست ندارد.«    ریاز شما تکث  شتریمرد ب  نیکه ا  بندمجمهور گفت: »من شرط می   سیاسقف به رئ-

  نطور یا   ایباهوش )  اری خانم بس  ک یی  ه یدر هر صورت، طبق نظر   . کنمجمهور گفت: »باور می   سیرئ-

چرخ   یرو  دیزنان باردار را دوست نداشته باشد، با  ایو    وانات، کودکانیکه ح  ی( هر مردندگویکه می

  ن یخانم را در دادگاه تمام کردم چرا که من هم ا   ن ی کار ا عاًیشکن کشته شود. البته من سر   تخواناس

چ رس   زیسه  فرا  شام  زمان   » ندارم.  دوست  ا  . دیرا  به  شام  زمان  می  نی در  پاسخ  که سؤاالت  دادند 

 س یر؟ رئیخ  ایاست    دیانسان مف  یبرا  یخوشبخت   ایکنند؟ آمی  یباز  یاحساسات در انسان چه نقش

بروند. کودکان از    نیاز ب  یدر همان زمان کودک  دیثابت کرد که احساسات خطرناک هستند و با  ورجمه

ها د از شام دوک گفت که زنان و پسربچهها آشنا شوند. بعترین کارانه یترین و وحشبا خشن   دیبا  یکودک

با  شانیهااتاق   دیبا مردان  فقط  و  ع   دیبروند  ا   یگروه   یاش یدر  با  همه  باشند.  داشته  طرح    ن یحضور 
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الکل و    دنی تمام شب صرف نوشباًیراه دادند. تقر   یاشیها فقط هشت فاعل را به ع موافقت کردند. آن 

 دم به مدت دو ساعت به رختخواب رفتند و روز بعد را شروع کردند.  ده ی ها در سپشد. آن دنییگا
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 روز بیست و نهم 

همانطور که گفتم ضرب   -هستند(    یوحشتناک خوب   زیها چوجود دارد )و ضرب المثل   یضرب المثل

ضرب المثل، هر   نیشود. امی   شتریب  تیاشتها  ، یغذا بخور  شتریهرچه ب  دگویوجود دارد که می  یالمثل 

 ی برا  شیظلم کند، اشتها  شتریکه هرچه انسان ب  ن ی دارد. ا  یعیوس  اریبس  یباشد، اما معنا   بیچند عج 

ها به ن ی برتیل  نی کند. اضرب المثل در مورد دوستان ما صدق می  ن یشود. ا می   شتریب  دیهای جد ظلم

بدبخت خود را مجبور کرده   م، همسرانیگفت  روزی و غرق در فساد شدن، همانطور که د  یسنگدل  لیدل

  البته ها انجام دهند.  آن  یها را برا ترین کار فیترین و کثبودند که در هنگام خروج از خلوتگاه، زشت 

های محصول کار  دیرساعالم شد که به نظر می  ید یبسنده نکردند و همان روز قانون جد  نیفقط به هم

کرد تا به  شد، همسران را مجبور میاجرا می دیاز اول دسامبر با د، کهیروز قبل باشد. قانون جد یلواط

به بعد ادرار و مدفوع    نی ا شد که اربابان از    ن یاربابان خود خدمت کنند. قرار بر ا   ی برا  یی عنوان دستشو 

ا  دهان  در  را  ن  نیخود  اربابان  که  وقت  هر  بدهند.  انجام  بخت  نگون  تخل  ازیهمسران  داشتند،    هیبه 

سابق همسران ساقط شد  ی  فه ید، وظ یجدی  فه یوظ  نی به خاطر ا  نیشدند. بنابراحاضر می   دیهمسران با

، هبه  کوروال    یکلمبه برا  :استصورت    نیبه ا   دیجد   بی سپرده شد. ترت  دیی جد و به چهار دختر بچه 

برا   یبرا انجام وظا   یبرا  تاسقف و میش   یدوک، روزت  اگر همسران و دختران در  خود    فیدورست. 

شدمی   یی خطا   ن یکوچکتر  با  می   ن یدتر یکردند  روبرو  امجازات  ب  نی شدند.  از  عاًی سر  چاره یهمسران   

ناام  دیجدی  فه یوظ با  و  مطلع شدند  گرمی  هی گر  ید یخود  متأسفانه  آن هی کردند.  تأثیر های  ابداً    ی ها 

وهر خودش خدمات بود که هر کدام از همسران فقط به ش  نیها شد ا که به آن   ینداشت. فقط تنها لطف 

دستور داده   زین  رزنیکنند. به دو پ  فاده است  یگری مورد اربابان حق نداشتند از همسر د   نیدهد. در ا

شب، بعد   یبرا  یر ییتغ  رقابل یکار به طور غ  نی کار حضور داشته باشند و ساعت ا  نیشد که به نوبت در ا

که اربابان کار   یکار پشت سرهم انجام شود و هنگام  نیشد. قرار شد ا   نییتع   یگروه  یاشیع  انیاز پا

 شوند.  ک ی تحر اتیعمل یباز کنند تا برا راها های آن ها مقعدرزن یکردند، پخود را می 
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ها را انجام بدهند چرا که گرفتند مجازات  میاعالم شد، دوستان ما تصم  د یجد   نیقوان  نکهی پس از ا

نه، موفق به انجام آن نشده بودند. اول هر هشت دختربچه کامالً مردا  یگروه  یاش یشب قبل به خاطر ع

ساعت    ارمراسم مجازات حدود چه  . دیرس دویو کوپ  نید، آل ینوبت به آدال  نی را مجازات کردند. بعد از ا

 س یملتهب بود به صرف ناهار رفتند. رئ  اریکه ذهنشان بس  یدر حال   ان، دوستانیو در پا  دیطول کش

کرد. دوک آلت بلند شرکت نمی   کیبدون    اتیعمل  نی از همه ملتهب شده بود. او هرگز در ا   شیجمهور ب

  ی عنی   زشینوبت به مجازات همسر عز   یمراسم مجازات ارضا شده بودند. دورست وقت   نی و دورست در ح

مجازات خشن منجر به ارضا شدنش شده    نیرد و انتوانست خودش را نگه دا  گریبود، د  ده یرس  دیآدال

  نش یرا گز  بایهای زخواستند که باسن خوردن قهوه آماده شدند. دوستان ما می  یبود. بعد از ناهار برا

هایی که در روز ها )نوبت نوبت   بیبه ترت   یاربابان فعال لذت بردن از آن مجاز نبود ول   ی کنند. البته برا

کنند.   خدمتانتخاب شدند تا به همه    تمشخص شده بود( کلمبه و میش   یبرداشتن باکرگ  یسوم برا 

های او گذاشت. آلت او هر  ران   نی آلت خود را ب  یکرد. پس از بررس  یجمهور باسن کلبمه را بررس  سیرئ

ا   یلیجمهور خ  سیکه رئ  خورد بر می  یبه سوراخ  یاز گاه باز کند. در  را  لحظه    نیدوست داشت آن 

 ۲۰۰باسن را بکنم،    نیاآلن ا  نیشده بود و اعالم کرد که اگر بگذارند هم  یالعاده شهوتجمهور فوق   سیرئ

ارضا نشد. اسقف باعث شد زفوروس    یوجود خودش را نگه داشت و حت نیدهم. با ابه انجمن می   ییلو 

  تون یخورد، خودش هم ارضا شد. دورست هم باسن گو را می که آب ا  یدر دهانش ارضا شود و در زمان

ی  قصه   5  زیها رفتند و دوکلوس عز همه به اتاق قصه گو   نی را باال برده بود و مدفوع او را خورد. بعد از ا

 امشب آماده کرده بود. دوکلوس گفت:   یبرا گرید

اجرا کردم، اقبال و    تی با جد  را  هیمادام فورنی  زگارانه یپره   تیای که وصاز لحظه   دیرسبه نظر می

روز    کیثروتمند نداشتم.    یهمه آشنا  نیشده بود. من تا به حال ا  ریام سرازخانه  واریشانس از در و د

 ی فانتز   کی   د که در مور  دیمن بود، آمد تا به من بگو   انیمشتر   نی از بهتر  یک یراهب بندیکت که    کی

خواست خودش  از دوستانش هم انجام داده. او می   یک یاست و در واقع    ده یهایی شنحرف   بی نسبتاً عج 

ی قد ساله   ۲8موجود    کی خواست که پر مو باشد. من    یاز من دختر   نیکار را انجام بدهد. بنابرا  نی هم ا
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 ی ز یهمان چ  نیزده بود. او به من گفت: »ا رون یبغل و واژنش ب  ریمتر مو از ز   ن یبلند به او دادم که چند 

بغل   ریهای زمو یچ یق کی با  نی مبل خواباند. بعد از ا یخواستم. « دختر را برهنه کرد و رومی  است که

 چ یقبالً ه   ییکه گو  دیچها را میای مو ر بغل به سمت واژن حرکت کرد. آنقدر حرفهیاو را کوتاه کرد. از ز

دختر و   دنیجمع کرد، شروع کرد به بوس  کجایها را  ی موهمه   نکهیدر آنجا نبوده است. بعد از ا  ییمو

 ارضا شد. 

بود.    ل یدوک از فلورو   کی بود. او    ترب ی عج   اریاصرار کرد که بدون شک بس  ی بر مراسم  ی گریمرد د

 یکی . میبه قصر او رفت . اورمیاو ب یکنم برا دایپ توانمرا که می یزنان نیباتر یاز ز  یکیبه من دستور داد 

آماده   یرا به درست   بایز  دموجو   نیا   د ییایداد. خدمتکار به من گفت: »بها را انجام میاز خدمتکارانش کار 

  ک یکه تار   یی ها« در گوشه و کنار و در امتداد راهرو   . دییای... دنبال من بدیایدوک از او خوشش ب  م، تایکن

  ی در اطراف تشک نیزم یشمع که رو 6با  که تنها  مید یانگیز رسغم  یبودند، سرانجام به اتاق انیپاو بی 

  م ی وارد شد  یشده بود و وقت  ده یسبک مراسم عزا چ  هشد. تمام اتاق بقرار گرفته بود، روشن می  اه یس

اما   . دیبه شما نخواهد رس   یبیآس   نید، کوچکتر یخدمتکار به ما گفت: »نگران نباش  . مید یبه شدت ترس

« او دختر    . دیانجام ده  م گوی را که به شما می   یهمان کار  قاًی و مهمتر از همه دق  دییا یکنار ب  زیبا همه چ

  . دیاین بییپا  -که با شکوه بودند   -های او  را باز کرد و اجازه داد فر  شیهارا به طور کامل برهنه کرد، مو 

ها د مرده ها احاطه شده بود خواباند و از دختر خواست تا ماننکه توسط شمع   یتشک   یسپس او را رو 

و   ریبه د  رید   دیتوانکه می  ییو تا جا   دیممکن در طول مراسم تکان نخور   یرفتار کند. به او گفت تا جا 

بکش نفس  می   . دیکم  با  د یخواهاگر  کند  باور  را  شما  ع   نیهم  دیاربابم  پول   دیکن  ملگونه    ی وگرنه 

رونمی  ما  دختر  خواب  ی پردازد.  مرده   دیتشک  مانند  داد  و  اجازه  گذاشت.  باز  را  چشمش  و  دهان  ها 

او خون مرغ ی  نه یس  یخنجر هم کنار دستش گذاشت و رو  کی  . زدیاش بربرهنه   نهی س  یرو  شیهامو

 ست یالزم ن یزیچ چ یه»مهمترین چیز این است که نترسی.  :خدمتکار باز هم به دختر ما گفت . ختیر

نفس    یو فقط زمان  یاست که کامالً ثابت بمان  نی ا  یبکن   دیکه با  یتنها کار  . یبکن  دینبا   یکار  چ یه  . ییبگو

خدمتکار به من گفت:   یول   می« من و خدمتکار از آنجا رفت  . ستین  کی به تو نزد  یلیاو خ  ینیکه ب  یبکش
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کل صحنه    دیدهم که بتوانقرار می  ییشما را در جا  من  ، ینگران خانم جوانت نباش  نکهیا  یخانم، برا  ای»ب

آن    قیاز طر   دنیشده بود. د  ده ینازک پوش  اه یی سپارچه   کیکه با    میگنجه رفت  کی « ما به    . دینیبب  را

قد    یکه مرد  میدیبعد د  قهیعالمت بود. چند دق  کی   نیزنگ را در آورد و ا  ی ساده بود. خدمتکار صدا

مکث کرد )در   یوارد شد کم  نکهیکامالً برهنه بود. بعد از ا  اوساله وارد اتاق شد.    6۰بلند، الغر و حدوداً  

او معتقد بود که کامالً تنها است    را یم، ز یکردمشاهده می  انهیکه ما دوک را مخف  م یبگو   دیمرحله با   ن یا

!  یی بایزد: »اوه، چه جسد ز  ادیرد و فرمرد ابتدا خنجر را لمس ک  نیدانست که تحت نظر است(. ا و نمی 

کرد، گفت: »او  می   یکه خون و خنجر را بررس  یمن! « او در حال  ی...اوه، خدایی بایی ز...چه دختر مرده 

به    دیکار را کرده، حتماً با  نی خوب! هر که ا  یکشته شده باشد. اوه خدا  شی ی پچند لحظه   نیهم  دیبا

.« نمیرا بب  او   یدوست داشتم ضربه   یلی(...خییلحظه شروع کرد به خودارضا  ن یباشد! )در ا   ده ینعوذ رس

گوشت خوب،   نیاو حامله بود؟ ... متأسفانه نه.... چن  ایکه شکم او را لمس کرد ادامه داد: »آ   یدر حال 

  د ی دهان او را بوس یباورنکردن یاو خم شد و با شور  ی! « سپس روییبای زی نهیهنوز گرم است... چه س

بزاق را دوست دارم! « و او دوباره زبانش را در    نی ...چقدر ا ریزد  میفت: »هنوز هم از دهانش آب  و گ

جسد    ک یدختر ارائه دهد. او مانند    نی از ا  باتر ی ز  یتوانست عملکرد کس نمی  چ یبرد. ه   رودختر ف  یگلو

سرانجام دختر را گرفت و او را تاباند  . دیکشاو بود اصالً نفس نمی کیماند و هر وقت دوک نزدثابت می 

! چه باسن  ایگفت: »اوه خدا   دیآن را د   نکهیکنم. « و به محض ا  یباسن خوب را برررس  نی ا  دیو گفت: »با

دختر    نیکه زبانش را در سوراخ کوچک ا   میدیکرد و به وضوح د  د، بازیها را بوس! « و سپس آنییبا یز

است که در   ییهاترین جسدی از عال  یکی  نی ! ایزیادامه داد: »عجب چ  جانی و کرد. مرد با هفر  نی ریش

آه، مرد ده یام دیزندگ ا  یام!  با  نی که جان  را گرفته چقدر  لذت  دیدختر  باشد و چه  برده    یخوشحال 

ا  ارضا شود. کنارش دراز کش  نی است!«  او  را می   ده یفکر باعث شد که  او  به    شیهافشرد، ران بود،  را 

که داشت آب    یدر حال  . ختیباسن دختر ر   یای آبش را روالعاده باسنش چسبانده بود و با لذت فوق 

ب را  لعنتمی   ادیفر   خت یمیر  رونیخود  »اوه،  را می ! چقدر دلم می یزد:  او  « اخواست    ان یپا   نی کشتم! 

و دختر در حال مرگ خود را    میشد. وقت آن بود که وارد شو   دیبرخاست و ناپد  نیبرتیبود. ل   اتیعمل
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به    ییکرده بود. خدمتکار چهار لو   فیحواس او را تضعی  همه او خسته شده بود. حبسِ ترس    . میبردار

خودش    یاز پول را برا  ی میحداقل ن  د، خدمتکاریتصور کن   دیتوانهمانطور که می  . میما داد و از آنجا رفت

 نگه داشته بود.  

وجود دارد که حداقل طعم و مزه   یزنده است! حاال شور و شوق  ح یزد: »مس  ادیجمهور فر  سیرئ-

 دارد. « 

 ام. « تکه فلز سفت شده  کی دوک گفت: »اآلن من مثل -

از    دیتوانشود. می جا ختم نمی  نیبه هم  تیشخص  نیبندم که اگفت: »من شرط می   نیمادام مارت-

باش  نیا مطمئن  جنابی موضوع  ا  د،  واقع  یگاه   تیشخص  نی دوک.  جسد  ب  یاوقات    ح یترج  شتریرا 

 «   . میمورد آگاه کن نیداشت که شما را در ا  میخواه  یدهد. من و مادام دگرانژ فرصتمی

   ؟ «ی در ذهن دار یز ی»اآلن چه چ :دیجمهور از دوک پرس سیرئ-

 کنم. «  که مرده است می یها کن! دارم دخترم را در حالکن، مرا ر میهاگفت: »ر دوک -

 ! « یکنفکر می  تی بدجنس! پس همزمان به دو جنا یا ، جمهور گفت: »اوه  سیرئ-

هنگام اسپرم ناپاکش به   نیباشند! « در ا   تریدوست دارم که واقع   یلی! خیدوک گفت: »اوه، لعنت -

ادامه   د، دوکلوسییکارش تمام شد گفت: »بفرما  نکهیدر آمد. دوک به محض ابه پرواز    یسمت واژن جول

با محارم   یکه با دخترش زنا  نمیبارضا شود، چون می   هورجم  سیادامه بده و نگذار رئ  زمیبده. دوست عز

مراقبت او را به من سپردند.   نشیکند. والدمی   یطان یکند. آن رذل کوچولو مغزش را پر از افکار شمی

 شود. «  لی منحرف تبد ک ی او به  خواهممراقب رفتار او باشم و نمی  دیمن با

شوم! اوه خدا لعنتش  دارم ارضا می   . ستا  ر ید  یل یشده است! خ  رید   یلیجمهور گفت: »اوه، خ  سیرئ-

تصور    الشیرد و در خکاز واژن سکس می   دیکه داشت با آدال  ی! « و شرور، در حال ییبا یکنه! چه جسد ز

  نندی را بب  یزیتوانند چ ها نمین یبرتیکند، ارضا شد. لکرد که دوک دخترش را کشته و با او سکس می می
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  ییهاکار  رایخودشان آن را امتحان کنند. اسقف گفت: »دوکلوس، ادامه بده، ز نکهیبشنوند بدون ا   ایو  

 ها عمل کنم. « ممکن است بدتر از آن  یکنون تیکنند ممکن است مرا اغوا کند و در وضعمی هان یکه ا

از ا  یدوکلوس گفت: مدت   ی گرید  خواه یآزاد   کی از    دارید   یبرا  ییبه تنها   من   ، ییماجراجو   نی پس 

  ییرایذاش پها هم تلخ نبود. او از من در خانهتر باشد اما آنقدرپست  دیاو، اگرچه شا  ییدایرفتم، که ش

با     چهار شده بود. من را برهنه کرد و سپس دستور داد    ده یپوش   بایز   اریفرش بس  کیکرد. کف آنجا 

  م ینی بب  دییایم، بینیبب  ایکه در کنارش دو سگ بزرگ داشت به من گفت: »ب  یدست و پا راه بروم. در حال 

هنگام چند تکه گوشت کباب    ن یا در  ! «  اریشما. برو ب  ا یهای من  ترین خواهد بود! سگ رک یز   یچه کس

به    . تمهس  وان ی ح  ک یکرد که انگار  با من صحبت می   یپرتاب کرد و طور  نی زم   یی بزرگ را روشده 

پ  شیپ   اری! برشی! بگرشیگفت: »بگمی به سمت گوشت ای! بشیپ   ش یمن!  پا  و  ها ! « من چهار دست 

باز میمی او  به  را  آن  و  دو سگ دوم  اما  دنبال من می   یگردانم.  به  ازیدوکه  من سبقت گرفتند.    دند، 

اربابابشان بردند. مرد به من گفت: »تو کامالً دست و پا چلفتگوشت    . یهست  یها را گرفتند و به نزد 

به شما نخواهند رساند. اما در    یبیآس  چیها هآن  . دی ها نترسهای من تو را بخورند؟ از آنسگ   یترس می

شانس    نی ا  . دیادامه ده  . دیها چابک هستکه شما کمتر از آن   نندید اگر ببکنن می   ریباطن شما را تحق

ا  گری تکه گوشت د  کی ! «  رشی...بگیشماست که حت ها برنده شدند. در هم سگ   نباریپرتاب کرد و 

و    رمیبار توانستم تکه گوشت را بگ  کیمدت من فقط    نیدر ا  . دیدو ساعت به طول انجام  یباز  تنهای

آموزش    یباز  نی ا  برای  که  –  واناتیح   نیشدم و چه نه، امی   روزیآن را در دهانم به مرد برگردانم. اما چه پ

کردند. انگار فکر کرده  می  یازها با من بسگ   دیرسنزدند. به نظر می   ی بآسی من   به  هرگز  –بودند   ده ید

  ی بس است. وقت غذا خوردن است. « او زنگ  ا، کاریگفت: »ب  هابودند من هم سگ هستم! صاحب سگ 

«   . دیاوریمن غذا ب واناتی ح یخدمتکار مورد اعتماد وارد شد. ارباب گفت: »برا کی را به صدا درآورد و 

نوع    کیبشقاب پر از    نی گذاشت. ا  نیزم  یبشقاب بزرگ آورد و رو  کی   شخدمتیهنگام پ  نیو در ا 

غذا بخور و مراقب باش که در    میهاسگ   ا، بایبود. او به من گفت: »ب  شمزه خو  اریی بسگوشت چرخ کرده 

گفتن نداشتم. مجبور شدم   یبرا  یزینباشند. « چ  عیی زمان مسابقه، سرهنگام غذا خوردن به اندازه 
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  ز ی تم اریبس  ز یهمه چچهار دست و پا، سرم را در بشقاب فرو بردم و چون    یاطاعت کنم، و همچنان رو 

مؤدبانه گذاشتند من    یل یها خها شروع به خوردن کردم. سگ هم کنار سگ   د، منخوشمزه بو  اریو بس

زن او را به اوج رسانده   ک ی   ری ! تحقریای بود که مرد ما ارضا شد. تحقلحظه   نی سهم خودم را بخورم. ا

 اد یکرد با فرمی   ییکه خودارضا  یملتهب کرده بود. در حال  یباورنکردن  یمن ذهن او را تا حد  ریبود. تحق

ی با همه   دیخورد...باهای من غذا میچگونه با سگ   دی! هرزه! نگاه کنیی عوضگفت: »جنده به من می 

شدند. همه مغرور و گستاخ نمی   ن یا   گرید   میها رفتار کنبا آن   نگونه یرفتار کرد...اگر ا  نطوری ها همزن

  . اوه   . م؟  یباشمتفاوت داشته    یبا زنان رفتار  دیهستند. چرا با  یاهل   یواناتیها، حسگ   نیزنان هم مثل ا

او در حال ارضا شد و گفت: »ا  ی زد، رومی   اد یشد و فرمی   ک یکه به من نزد   ی ای فاحشه! «    ی باسنم 

بب با سگ   نیکثافت.  کردم  مجبورت  بخور  میهاچگونه  ا یغذا  از  بعد   » ناپد  نی!  ما  من    دیمرد  و  شد 

فاسد عادت داشت    نیکه ا  زیناچ  یکار گرفتم. مبلغ  نیا   یبرا  ییدو لو   . دمیرا پوش   میهابالفاصله لباس 

 بپردازد.   شیهالذت  یبرا

امشب، از دوران    یانیبرگردم و دو داستان پا   یجوان  امیخواهم دوباره به امی   ز، اکنونی سروران عز

  فیشما تعر   یبرا  هی لوهای اتوانستم در شب بودند و نمی   نیها سنگتانداس  ن ی من خواهد بود. ا  یجوان 

مادام ی  نه سال داشتم و هنوز در خا  ۱6است. من در آن زمان فقط    ده یکنم اما اکنون زمان آن فرا رس

که قرار است    یکمد گذاشتند و به من دستور دادند تا منتظر بمانم و از ارباب  کی بودم. مرا داخل    نی گور

البته چ  ردی و مرا بگ  دیایب ا   یادیز   زی اطاعت کنم.  از قبل به من    ن یدر مورد  مرد به من نگفتند و اگر 

ساعت بود که در کمد منتظر بودم که باالخره در    کی حدود    . دمیترسنمی   نقدریهشدار داده شده بود، ا 

گستاخ؟   دختر ، یکنچه کار می نجای »تو ا :دیمتعجب از من پرس یآن باز شد. خود ارباب بود. او با نگاه

 گر یگرفت که د   یمرا جور ی  ه یقی  ادیفاحشه! « با فر  ی؟ ا یکنساعت در آپارتمان من چه می   نی در ا

! « سپس درخواست کمک  یکن  یای از من دزدگدا. آمده   یزد: »اوه، امی   ادیتوانستم نفس بکشم. فرنمی 

زد. به نام او را صدا می   تی خدمتکار مورد اعتماد ظاهر شد. نامش ال فلور بود. ارباب با عصبان  کیکرد.  

آماده   دهمکه می   یدستور   یاجرا   یام. او را برهنه کن و سپس براکرده   دایدزد پ   کی  نجایاو گفت: »ا 

avayebuf.com339

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


  رون یب  آورندرا که از تنم در می   میهالحظه مرا برهنه کردند و لباس   کیدر    . کندی شو. « ال فلور اطاعت م

بگذار و در    یفاحشه را داخل گون   نیکن. ا  دایپ  یگون   کیانداختند. ارباب گفت: »درسته، حاال برو  می

ب او را در رودخانه  برو  ببند.  را  پ   . ندازیآن  ا  یگون   افتنیبه دنبال    شخدمتی«  از    ن یاز آنجا رفت. من 

گفتم می   . دیکردم که مرا ببخشمرد انداختم. به او التماس می   نیا   یفرصت استفاده کردم و خودم را به پا 

کرد و ناگهان فاسد، به من گوش نمی   ن یگذاشته است. اما ا   نجای مرا در ا  ن یو مادام گور  ستمیمن دزد ن

با خشونت تمام گرفت و شروع کرد به م را  با خشونت ز   دنیال باسنم  انجام داد.   نی ا  یاد یآن.  را  کار 

بود    یتنها کار شهوان  نیدهم! « ا بها  ی باسن خوب را به ماه  نی ! پس قرار است من ایگفت: »اوه، لعنت می

های من، من را داخلش انداختند التماس   رغمی برگشت. عل  یونگ  کیبا    شخدمتیکه او با من انجام داد. پ

به    دنیهایی از رسانداخت. ناگهان نشانه  شیهاشانه  یرا بلند کرد و رو  یو در آن را بستند. ال فلور گون

اش  شانه   یکه ال فلور من را رو   یاکرد. لحظه می   ییخودارضا  ادیآشکار شد. به احتمال ز   ن یبرتیل   نی اوج ا

فلور؟  ال ، یفهمگفت: »در رودخانه، در رودخانه...میود. مرد ما با لذت میرذل ارضا شده ب نیانداخت، ا 

  ی زی چ  گریتا فاحشه زودتر غرق شود. « د  دیبگذار  یسنگ در گون   کیدر رودخانه...و حتماً    -...بله  

  ی یرا به من پس داد و دو لو میهااز آنجا در آورد. لباس  رارفت و م یبه اتاق کنار ینگفت. ال فلور با گون

برگشتم و او    نینزد مادام گور  نیکرد. بعد از ا  یباز  یهم در دستم گذاشت. البته خودش هم با من کم

هم دو روز   نی را به شدت مورد سرزنش قرار دادم که چرا از قبل به من هشدار نداده است. مادام گور

 بود.  یکی  نیکمتر از ا   یهای آن حتهشدار کهفرستاد  یکس شیبعد مرا پ

ا  کی در کمد    زین  نباریا البته  بود   یبا خدمتکار  نباریژنرال پنهان شده بودم.  که مرا به آنجا برده 

خدمتکار وقت را با نشان دادن چند جواهر    م، یکه منتظر آمدن اربابش بود  ی پنهان شده بودم. در حال

  ی چه مشکل   یبرداررا جواهرات    نیاز ا   یک یخدا! اگر    یکه در کمد بود، گذراند. خدمتکار به من گفت: »ا

ا  قدر  رمردیپ   نیدارد؟  نم  یبه  اصالً  که  است  ا  داندی ثروتمند  چ  نیدر  چه  باور    ییهاز یکمد  دارد. 

 یه یتوص  نیمشتاق بودم که به ا  یلی. « افسوس، من خمیگوینم  یزیچ  یکن...بردار...نگران نباش. به کس

بدون    نیهستم. بنابرا  دنیعاشق دزد  من.  دیه هستمن آگا  التی از تما  یعمل کنم. شما به خوب  انهیموذ
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ارزش هفت    ی دستم را رو  یحرف  چ یه لو   ایجعبه جواهرات به   زیگذاشتم. جرات نکردم چ  ییهشت 

 یشک   نکهیا   یو برا  خواستی خدمتکار بداخالق از من م   نی بود که ا  یزیتمام آن چ  نیبردارم. ا   یگرانتر

  ی ک یاو بدون توجه من    کردم،ی امتناع م  یزیچ  رفتنکه اگر از گ  دمیدر آن وجود نداشته باشد، بعداً فهم

از من استقبال کرد. خدمتکار    ی. او به گرم دی. ارباب از راه رسانداختی من م  ب یاز آن اموال را در ج 

. باسنم را بردیلحظات لذت م  نی. از اکردی رفتار نم  یگریمرد مانند د  نی. ام یرفت و ما با هم تنها شد

زد. مرا مجبور کرد تا در دهانش بگوزم. آلتش را در دهانم گذاشت و در  ق. به خودش شالدیبوس  یلیخ

 یهاکه به قسمت  یزیدوست دارد را با من انجام داد )به جز هر چ نی بتریل کی که   یکالم همه کار کی

تازه  شیبود. نما ده یها ارضا نشد. آن لحظه هنوز فرا نرسکار نیا ی( اما با همهشدی من مربوط م یجلو

  انم یاز مشتر  یکی من. فراموش کرده بودم که خدمتکار    یشده بود. ناگهان به من گفت: »اوه خدا  عشرو

بفرستم...خانم جوان به من   شیرا که به او قول داده بودم، برا  یدر اتاق من منتظر است تا جواهر کوچک

که    ی. « با توجه به سرقت گردمی شما بر م  شیپ  نی کار را انجام دهم و بعد از ا   نی ابتدا اتا    دیاجازه ده

او   یجلو خواستمی م  یا لحظه   یمرا فرا گرفت. برا یکه چه ترس  دیتصور کن  د یتوانیانجام داده بودم، م

کمد    زیتامل به خودم گفتم بهتر است جسور باشم و شانس خودم را امتحان کنم. م  یبا کم   یول  رمیرا بگ

را که    ی زیچ  تواندی و چون نم  کندی و رو م   ری انداخت. دور و برش را ز  یرا باز کرد و به داخلش نگاه

خشمگ  دایپ   خواهدیم نگاه  »عز  یانانهیکند،  گفت:  من  به  و  انداخت  من  سمت  و  زمیبه  شما  فقط   !

آن   یاتوانسته ی من گم شده است. فقط تو م  ی. جعبه دیابوده   نجایدر ا  راًیر مورد اعتماد من، اخخدمتکا

زد    اد یفر  تی ...« با عصبان  توانم ی ! « من با لرز به او گفتم: »اوه، سرورم. مطمئن باش که من نم یبرداررا 

مرا روشن    دیبا  ییبه تنها  نیبود. ا  ده یشلوارش باز بود و آلتش به شکمش چسب  یها)اگرچه که دکمه

هرزه!   ای! بنجایا   ایفکر نکردم(: »زود ب  نی اما در آنن لحظه به ا  آورد، ی در م  یو من را از نگران   کردیم

التماس  او انداختم و    یبار خود را به پا   ستیشود. « دستور داد که برهنه شوم. ب  دایپ  دیمن با  یه جعب

را    میهالباس   تی . خودش با عصبانکردی او را آرام نم   زیچ   چ یمرا نبر. اما ه  یکردم که مرا ببخش و آبرو 

  ی طول   دیتصور کن   دیتوان ی را گشت و همانطور که م   م یهاب یمن برهنه شدم، ج  نکهیپاره کرد و به محض ا 
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پ  دینکش را  جعبه  ا  دایتا  »اوه،  گفت:  من  به  م   ی کرد.  حاال  برایعوض  فهممی شرور!  تو  به    ی .  سرقت 

به او گفت: »برو!    تی. « و فوراً خدمتکار مورد اعتماد خود را احضار کرد و با عصبانییآیمردم م  یهاخانه

م، من رحم کن! من اغوا شده بود  یزدم: »اوه سرورم، به جوان  ادی. « فراوریمامور ب  کیلحظه   نیبرو هم

 هان یا یهمه  دیتوانیمن نبود. به من گفته شد...« مرد فاسد به من گفت: »خب، پس، شما م یده یا  نیا

  یصندل   ک ی  یاما من به دنبال حقم هستم. « خدمتکار رفت و مرد ما رو  د، ی ده   ح یمامور توض  ی را برا

شرور. تو را به   ی»گدا: گفتی. هزاران فحش نثار من کرد. مدام مشتکه هنوز نعوذ دا ینشست در حال 

  ی و مرد  شودیزده م. « در همان لحظه دردیبه حسابت خواهم رس  ؟یکن  یام تا از من دزدام آورده خانه

  نکه یا   ی. براسپارمی هرزه را برهنه به تو م  نیکه با لباس بلند وارد شد. ارباب گفت: »جناب، ا  دمیرا د

را بگردم، برهنه  ا   نیاش کردم. هماو  لباس   نی دختر است.  از همه مهمشیهاهم  ا.   ی هم جعبه   نی تر، 

نشست و ارضا شد. در    یصندل   ی حال رو  نی . « در همیدارش بزن  دیبا   یکنیم   ی شده. هر کار  ده یدزد

بر سر دار.  دی...بگذاردیبزرگ...بگذار  ی...خدادی: »بله، او را دار بزنگفتیم شدی که داشت ارضا م یحال

بب افسر...بگذارنمشی.  آو   نمیبب  دی...خدا...جناب  حلق  تو    یز یچ  یهمه   نی...شده...ازیکه  از  که  است 

برد و متوجه شدم که همان خدمتکار است. از من   یحال مامور مرا به اتاق کنار  نی. « در همخواهمیم

و از طرف    . به من گفت تمام شدمکار را تحمل کن   نی ا  توانمی نم   گریبه او گفتم د  ؟ی دیترس  ایآ   دیپرس

به    یدنینوش  کیبودم به من داد. سپس    ده یرا که دزد  یااربابش همان جعبه  خنک به من داد و مرا 

 برگرداند.  نی مادام گور یخانه

ش »عجب  گفت:  استفاده می  ای. کننده سرگرم   ییدایاسقف  آن  از  بهترتوان  البته    یهای  کرد.  هم 

  ی جلو   میتوان آنگاه می  میمرد رفتار کن  نیاما اگر مثل ا  . ستمین  یوسواس   یخواه  یکه من در آزاد  میبگو

ناعادالنه   ر چقد  میدهکه با او انجام می  ی کار  ستیمهم ن  . میریزنند، بگها را که مدام غر می دهان فاحشه

که در تله افتاد و فکر کرد که گناه کار است،   یو زمان  میها تله بگذارفاحشه  نیا  یبرا  دیباشد، فقط با

بخواه  یآنگاه هرکار آن   می توانمی   می که  بکنبا  ا  . می ها  ه  نصورتی در    ی ت یشکوه و شکا  چگونهی جرات 

که   ستین نیدر ا  ی کجمهور گفت: »ش سیرئ . ترسندمی  یل یها از متهم شدن خنخواهد داشت. فاحشه
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  ن ی گذاشتم به ا اگر من بودم نمی   زیکردم. دوکلوس عز مل می ع نیمرد بودم، فراتر از ا   نیا   یاگر من جا

خودشان   ادیشد، دوستان ما فرصت نکردند ز  یهای امروز طوالنکه قصه  یی! « از آنجاد یفرار کن ی راحت

همه دور    یکنند. بعد از غذا وقت  رانرا جب  صهینق  نی خواستند بعد از شام ارا سرگرم کنند. در عوض می

از دختران و    کیگرفتند که مشخص کنند کدام    می تصم  شهیهم  یبار برا  کی هم جمع شدند، دوستان 

 شنهاد یبندی شوند. به منظور حل و فصل موضوع، پ توانند به عنوان مرد و زن بالغ طبقه پسران جوان می 

ها . در میان دختران، آن ها شک دارند، جلق بزنندها که در بالغ بودن آن هر کدام از بچه  یشد که برا

  ی ساله، همگ  ۱5  ای  ۱4  نی سه موجود کوچک جذابِ ب  نیمطمئن بودند. ا   ریو زلم  ین، فانی در مورد آگوست

و میشارضا می  یتماس  نی با کوچکتر هبه  تنها    تشدند.  هنوز  داشتند، حت   ۱۲که  ارزش    یسال سن 

سال    ۱4ها  آن   یکه اول   -و روزت    کلمبه  ، یدر میان دختران، سوف   نی امتحان کردن را هم نداشتند، بنابرا

دانستند که زفورورس،  ها میماندند. در میان پسران آن   یسال داشتند، باق  ۱3  گریداشت و دو نفر د

جوان بودند و    یلیخ  سیو نارس   تونیگ  . ریزندمی  رونی و سالدون مانند مردان بالغ اب خود را ب  سیآدون

ی ره یدا  کیماندند. اربابان    یباق  نتوسیاکیو ه  دویر، کوپینبود. فقط زالم  شی به آزما  یازین  نیهم  یبرا

بالشتک  از  بزنند. شامپو   فهیو دوکلوس وظ   لیدادند و شامپو   لی ها تشکبزرگ    ی برا   لیداشتند جلق 

کلمبه، روزت،    ، یها وارد میدان شدند. سوفدادند. بچهرا انجام می  نکاریپسرا ا  یدختران و دوکلوس برا 

های خود نشانده پا  نیها را ببچه  شتریب  جانیه  یبرا  موارد شدند. اربابان ه  نتوسیاکیو ه  دویر، کوپیزالم

های پا   نی را ب  سیزفورورس و اسقف هم آدون  ر، دورستی را گرفته بود، کوروال زلم  نیبودند. دوک آگوست

د را برهنه کرده بود و و باسن خو  نهیخود گذاشته بود. مراسم با پسران آغاز شد و دوکلوس )که س

های فرشته   نی از ا  کی هر    یرا به کار گرفت تا برا  شی هارا تا آرنج باال برده بود( تمام مهارت  شیهان یآست

تر از او انجام داد. دستانش را با چنان کار را استادانه   نی بود که ا  رممکنیکوچک لذت بخش جلق بزند. غ

کرد که  ای به پسران عرضه می خود را با چنان عشوه   و دهان و باسن  نهیداد و سحرکت می   یمهارت

 ده یبه نعوذ رس   دویو کوپ  ریاست. زالم  ده ی هنوز به بلوغ نرسقتاًیشد، حقارضا نمی  یمشخص بود اگر کس

او با    . نتوسیاکیه  ورددو ارضا نشد. اما در م  نی از ا  چکدامیهای دوکلوس، هی تالش بودند، اما با همه 
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که باسن    یدر حال   ختیدوکلوس ر ی  نه یس   یآب خود را رو   نتوس یاکیارضا شد. هحرکت ششم دست،  

کرد که چرا به واژن دوکلوس  ناراحت شد. خود را سرزنش می   یکرد. البته پسربچه کماو را نوازش می 

تر  ک یو ش  بایز  اریبس  شی هابرهنه، مو   باًیل، تقر ی نوبت دختران بود. شامپو  نی دست نزده است. بعد از ا 

سال دارد. شهوتش )چرا که   3۰که    دیرسساله بود، به نظر می  5۰  نکهیبا وجود ا  یبود. حت  شهیماز ه

او افزوده بود. او در کار    ی به چشمان درشت و مشک  ییبای ز  ی برد( درخشندگکار لذت می   ن یاز ا   شهیهم

داد مقعد را همزمان مالش می   راخواژن و سو   یس، ورودیتور یی دوکلوس استاد بود. کلخودش به اندازه 

نشد. اما   ده یها داز لذت در آن  ینشان  نیکوچکتر   یبودند. حت  ده یاما کلمبه و روزت هنوز به بلوغ نرس

فاحشه    نیا ی  نه یسمت س  ل، بهیار انگشتان شامپو فش  نیکرد. با دهمفرق می  هیقض  بایز  یدر مورد سوف 

به   شیهابرافروخته شد. رنگ سرخ لب و گونه   شی بایهای زو گونه  دیخم شد و چند آه کوچک کش

که    کاست. دو  ده یبالغ شدن مناسب د  یدختر را برا  نی ا  عتیکرد که طبتأیید می  ییگو   انیهمراه هذ

ی اوج او جلق بزند. در لحظه  یبار دوم، برا  یدستور داد که برا  لیشده بود، به شامپو  یالعاده شهوت فوق 

جمهور کار خود    سیشد تا آب نجس خودش را با آب واژن او مخلوط کند. رئ  کی دختر، دوک نزد  نیا

به رختخواب رفتند و   هانکا را با پسران کردند. آ  ن یهم هم  گریانجام داد و دو نفر د  ری های زلمرا با ران

که   ییجا  . مرویمی   انیبه سمت اتاق راو   ماًیرخ نداد، ما مستق  یاتفاق خاص  چ یروز بعد ه  که  ییاز آنجا

را که    یداستان  ۱5۰ی  ر، پرونده ی داستان ز  5شود و با  صحنه حاضر می   یباشکوه رو  یدوکلوس با لباس

  . دبندروز از ماه نوامبر به او سپرده شده بود، می  3۰ یبرا
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 امروز سی

کنت دو    ییدایتا به حال در مورد ش  ایدانم آنمی   زمیگفت: »سروران عز  یدوست داشتن آن فاحشه  

های او با من صحبت یاز همکارانم در مورد فانتز  یکینه، اما    ای  دایده ی( شنComte de Lernosلرنوس )

در   نجایا  دم که یهاست، الزم د  ییدایترین ش او از خارق العاده  ییدا یکه به نظرم ش ییکرده بود. از آنجا

تواند دختران جوان و زنان  است که تا آنجا که می  نیکنت دو لرنوس ا   ییدایمورد او صحبت کنم. ش

  ی او برا   یهای ابداع اغوا کردن زنان نوشته بود، روش   ی هایی که برامتاهل را منحرف کند. جدا از کتاب 

تحو   یاغوا و  تمامدادن آن  لی زنان  به مردان،  ا  یها  رو  دمرد فاس  نی نداشت.  لذت  هاا یاز  زنان  و  های 

ها آن   یبرا  یکینداشته باشند،    یلذت  ایو    ایبه انحراف بکشاند، اگر هم رو  را  هاکند تا آناستفاده می 

دهد. می  ها رازوج   نیمالقات ا  بیکه در آن ترت   ییمنظور دارد، جا  نی هم  یای براکند. او خانهدرست می 

خواهند کرد.  یدهد که در صلح و آرامش زندگمی  نانی ها اطمکند و به آن ها را در آنجا جمع میاو زوج 

کار خود لذت    نیشود و از ا کمد پنهان می   کیافتند، مرد ما در  ها به دعوا و جنگ می زوج   نیکه ا  یزمان

های کوچک را شکل دهد، ها و ازدواج قرار   نیا  نکهیا   یاست که او برا  نیی قابل توجه ابرد. نکتهمی

  ی اد یتعداد ز  نیو همچن  سیهای پارصومعه   ی با تمامباًی است. او تقر  یبارهای مشقت  حاضر به انجام کار

 برگذاری او  چهار جلسه در خانه  ایسه  از زنان متاهل، در تماس است. کارش آنقدر خوب است که هر روز  

 یی شود. از آنجاهم به او مشکوک نمی  یبرد و البته کسکردن لذت می  یاز جاسوس شهیشود. او هممی

  ی رد پا  یول  ، درسداند او چگونه به ارگاسم مینمی   یکس  نیهم  یکمد تنهاست، برا  نیا  رد  شهیکه او هم

مرد با شما سخن    ن یتا در مورد ا  داشترا    نینظرم ارزش ا   در صحنه وجود دارد. به  شهیارضا شدن او هم

   . میبگو

او بروم به   شیپ  نکهی قبل از ا  . دیابیتر بکننده دسپورتس را سرگرم  یمیقد  یقاض  ییدا یش  دیاما شا

و کامالً برهنه به   مرسی او میصبح به خانه  ۱۰داده بودند. حدود ساعت    ح یاو توض  ییدایمن در مورد ش

آن در صورتش    زو بعد ا  د یبوسشدم. ابتدا باسنم را می می   کیکه در آن نشسته بود، نزد  یراحت  یصندل
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که کنار    انهیدسته تاز   کی خاست و    ی برم  شیشد، از جازده می جانیه   یوقت  ریپ  یقاض  نیا   . دمیمیگوز

بر میی صندل به دنبال من می اش وجود داشت،  و  فرار می   یدر حال   . دیدوداشت  به من که من  کردم 

  . دیرفتار زشت را از خود نشان نده  نیی من ا دهم که در خانهمی   ادیدختر گستاخ! به شما    یگفت: »امی

  دم یکه به آن رس  یکردم و زمانبود که از دست او فرار کنم. من به سمت تخت فرار می   نیمن ا ی  فه ی « وظ

چند برابر    شیهاد ید، تهدیرسبه من می  یکه قاض  یشدم. زمانمی   میقا  واریتخت و د   یخال   یفضا  نیب

لحظه من خودم را    نی زنمت. در اآن می   باکرد که اآلن  می   دیداد و مرا تهد شد و شالق را تکان میمی

  ر ی تحق  نیدهم. امی   هیتک   واری موش به کنج د  کی و مانند    رمیگرا در بغل می   میهاکنم و زانو جمع می 

  . ختیمیر میهانه یس ی را رو اد، آبشیز یاز شاد یقاض نیرساند. ارا به ارگاسم می  یشدن من، قاض

 ضربه هم با شالق به تو نزد؟ «   کی یحت ؟  ی»چ :دیدوک پرس-

 ها مرا نوازش هم نکرد. « با آن یدوکلوس پاسخ داد: »حت -

در دست    یابزار  نیکه اگر ما چن   دی! دوستان من قبول کنیجمهور گفت: »عجب مرد صبور   سیرئ-

 «   . میدادبه خرج نمی  یصبر  نیم، چن یداشت

کنم که ابداً می   فیشما توص   یبرا  یمردان  یدبه زو  . دیصبر کن  یگفت: »سروران من کم  لیشامپو -

  ن یا .  همه ساکت شدند و دوکلوس به کار خود ادامه داد  نی دانند. « بعد از ااز صبر و حوصله نمی یزیچ

 فاحشه گفت: 

  دن ی( دMarquis de Saint Giraud)  رویدو سنت ژ  یمن از مارک  ییماجراجو  نیپس از ا   یاندک

ها را هل بدهد. با آن   یاد یز  اریتا ارتفاع بس  تاب بگذارد و  یاو بود که زنان برهنه را رو   یی دایکردم. ش

به    یلیس  کی  ایهنگام    نیماند تا زن برگردد. در امرد منتظر می   نیرفت، اکه زن باال می  یهر فشار

  ی ل ینگه داشتم. چند س  یتوانستم او را راض که می  ییاو بگوزد. من تا جا  یبرا دیزن با  ایزد باسن او می 
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ول از ا  شیبرا  یاد یهای زگوز   یخوردم  ساعت    ک یکننده که حدود  مراسم خسته   نی ا  نکهیدادم. بعد 

   . دیمن با او به اتمام رس  ییشد، مرد ما ارضا شد و ماجراجو  د، تمامیطول کش

به سراغ   یبیعج   شنهادیبا پ  یشدم، مرد  هیی مادام فورنصاحب خانه   نکهیحدود سه سال پس از ا 

که خودش    ی خواهان بکند. البته به شرط یهای آزادی دخترش را وارد باز  خواست زن ومن آمد. او می 

  ز که ا   ی او به من گفت که نه تنها پول  . ندی سوراخ بب  کی پنهان شود و صحنه را از داخل    اتاق  کی در  

دادن برنامه  بیترت یبرا ییتو خواهد بود بلکه خودش هم دو لو یبرا یریگکار می نیمردان به خاطر ا

های خاصی  کنم باید سلیقه زن و دخترش پیدا می   ی براکه    ی بود که مرد  نی او ا   گر یبه من داد. شرط د

دخترش    یو برا  مدفوع کننداو    هاینه یس  ی رو  که  خواست را می   یهمسرش مردان   ی برا  . داشته باشند

نگه دارند تا مرد پنهانی که دامن او را باال بزنند و باسن او را به سمت سوراخ  خواسترا می  یهم مردان

  چ یاو دختر و زنش را به ه  . زدیهم آب خود را در دهان دخترش بر   نی صحنه لذت ببرد. بعد از ا  نیما از ا

  ی ن مشکل ی مداد. به او قول دادم که زن و دخترش در خانه نمی   ل یتحو   نی از ا  ر یهایی غقه یعنوان به سل

ساله    36  ی من آورد. همسرش زن  یها انجام شد، صبح روز بعد زن و دخترش را برا کار  ی نکنند. وقت  دایپ

  یی و متواضع. دخترش بانو   نیریش  اریبس  یقد بلند و خوش اندام، با حال و هوا  با، امایبود، نه چندان ز

ان بود. زن به شوهرش گفت: »در  در جه  افهیترین قترین و جذاب ف یلط  اچاق و ب  یساله، بلوند، کم  ۱5

باعث    نی...« مرد فاسد گفت: » ایکنمی  نجایدر ا  ییهاما را مجبور به انجام کار  یدار  قت، سرورم، تویحق

را عوض نخواهم    میکه من تصم   ر، چرایباشد، باور کن...سرنوشتت را بپذ   نیچن  دیمن است، اما با  یناراحت

  یی ها، آنگاه شما را به جای چه در برابر من و چه در برابر مشتر  دیمقاومت کن  د یاگر بخواه  اقعکرد و در و

که    یو در حال  ختیاشک ر  یهنگام همسر کم  نیگشت. « در ا  دیهرگز از آنجا بر نخواه  گریبرم که دمی

  دخترش تا   . وداو در نظر گرفته شده بود بر   ی که برا  ی او حاضر بود، از او دعوت کردم تا به اتاق  یمشتر

ی ظالمانه چند قطره  لحظه  ن یبا دخترانم نشسته بود. در ا   یگریکه نوبت به او برسد در اتاق د   یزمان

زن قرار است   نیاست که ا یبار نیاول نیمن مشخص شد که ا یشد و برا ریاز همسر سراز  گریاشک د

  ن ی برتیل  کیکرده بودم    دایزن پ  نی ا  یکه برا  یهای شوهرش بفروشد. مشترخودش را به خاطر لذت 
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ا، یکه وارد شد گفت: »حاال ب   یدر حال   رنداشت. شوه  یرحم بود که ابداً با زنان رفتار خوبو بی   یمیقد

ای  داده شده   لیکه به او تحو   ییاکامل آق  تینظر دارم و اگر رضا  ریباشد که من تو را ز  ادتی  . زینر   اشک

وارد شد. من و   ی« مشتر  . یکار را انجام ده  نیکنم که او تو را مجبور می   میآمی   خودم  ، یرا جلب نکن

توان  نمی   . مین یبب  میتوانسترا می   زیسوراخ همه چ   کی  قیو از طر   میرفت  یمرد فاسد به اتاق کنار  نیا

با مشاهده  رحم شده است،  بیی  بهی غر  کی   یگریی وحشبدبختش که طعمهی همسر  تصور کرد که 

زن    نیبرد. اداد، لذت میکه با زنش انجام می  ییهامرد فاسد ملتهب شده بود. از کار  نیچقدر ذهن ا 

برد. کار لذت می   نی همسرش از ا  ی شد ولمی   ریرذل، تحق  یمشتر  نی و رفتار ا  یرحم به خاطر بی  چاره یب

پرتاب کرد و همانطور که خواسته شده بود شروع    نیرا با خشونت به زم  اره چ یزن ب  نی فاسد ا   یمشتر

توانست خودش را نگه نمی  گریبود د   ستاده یهای او مدفوع کردن. شوهرش که کنار من ا نه یس   یکرد رو

بعد ارضا شد.   یو کم  جلق زدماو    یاو را به نعوذ رسانده بود. برا  زنشهای  و اشک  دنیدارد. زجر کش

 زیی دوم چلذت او از صحنه   یاز آن لذت برده بود ول   نکهیبا ا  . دیرس  انیی اول به پاصحنه   نیسرانجام ا

کار را  نی شد ادختر حاضر نمی . می روبرو شد یادیبردن دختر به اتاق با مشکالت ز  یبود. ما برا یگرید

بداند چرا مادرش اشک    نکهیه بدون اچاردختر بی   . دیو خشونت کش  دیکار به تهد  یانجام دهد و حت

برااشک   ، شاهدریزد  می او بود و  راه    یوحشتناک  یاهویکوچولو هی  چاره یب  نیهم   یهای جانسوز  به 

  ان یاز مشتر  یکیاو در نظر گرفته بودم    یکه برا  یمرد  . میاو را به اتاق بفرست  میانداخت. باالخره توانست

بود از طرف    ایه یدختر هد  نیا  . تداش  یانجام بدهد آگاه  دیکه با  ییهای کارمن بود و از همه   یمیقد

هر آنچه از    با  ، یمرد هم به خاطر قدردان  نی او را جبران کرده باشم. ا  ت یها حمامرد، تا سال  ن یمن به ا 

زد: »عجب باسن    ادیمرد ما دختر را برهنه کرد پدرش فر  نکهیاو خواسته بودم موافقت کرد. به محض ا

اوه، خدایخوب خوب  ی!  باسن  »ی بزرگ! چه  گفتم:  او  به   » آن   یبار  نی اول  نی ا  ؟ پسیچ!  که  را   است 

به کار   یترفند   نیچن  دیمنظره لذت ببرم، با  نیاز ا  نکهیا  یمن گفت: »در واقع، بله. برا  به  «نه؟  ، ینیبمی

بار    نی دهم که آخرشما قول می   نم، بهیبرا می   بایباسن ز  ن یبار است که ا   نی اول   یبردم. اما اگر برا می

  ی اش که برا دختر باکره   دی که د   یاو به خلسه رفته بود. وقت   . مزداو جلق می   یلحظه برا   نینباشد! « در ا 
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زده است،    دخترش زانو   دید   یکشد، وقتشود، دارد زجر می می   یمرد دستمال   ک یبار است توسط    نیاول 

آب خود   یمرد ارضا شد و تمام  دید  یرا بمکد، وقت  بهیمرد غر  نی دخترش مجبور است آلت ا  دید  یوقت

خورد که تا  نتوانست خودش را نگه دارد و ارضا شد. قسم می  گریخت، دیر  بای دختر ز  نیرا در دهان ا

د. نمانده بو  یگفتن باق  یبرا   یزیچ  گریتجربه نکرده است. د  یلذت   نیاش، چنیبه حال در تمام زندگ

جانسوز خارج شدند. شوهر که از   یی من با غماشک غرق شده بودند و از خانه  لیدر س  چاره یزنان ب

سال، زن و دختر خودش    6  یی من باز شد و برابرده بود، تازه راهش به خانه  یادیها لذت زصحنه   نیا

که   یها مرد متفاوت همخوابه شدند، مردانبا صد  بختو بد  چاره یزن و دختر ب  نیآورد. ارا به آنجا می

براهای آنقه یسل را قبالً  ا  ۱۲  ای  ۱۰  دیام. شاکرده   فیشما توص  یها  بودند که  از مردان  دو زن    نینفر 

هایی در  یی دایش  نیارضا چن یدو برا  نیخاطر بود که ا  نیها را ارضا کنند، آن هم به اتوانستند آن نمی 

   . ودندب ده یند میی من تعل خانه

راه   سیرئ- بله،  »اوه،  ا   یفروشتن   ی برا  یادیهای زجمهور گفت:  انگار  دارد!  و دختر وجود   نی زن 

ما را    ی به هر نحو  دیاند. باارضا ما به وجود آمده   یاند! زنان تنها برا کار ساخته شده   نی هم  ی ها براهرزه 

است. خدا را   مدهآ  ایچهار دختر هم به دن  ایها سه  ام که از آنداشته   یادیارضا کنند. من همسران ز 

آن  میان  از  آدالشکر  فقط  نظرم    دیها  به  که  زاکوچولو،  خواب  ر یالن  باق  ده یدوک  ا  ی است،    ن یمانده. 

 «   . زمیبر رونیها را بخواهد مغز آنکنند. چقدر دلم می  یفاحشگ دیموجودات با 

رئ- نعوذ رس  سی دوک گفت: »جناب  به  کث  . دایده یجمهور، شما  زبان می  یفیکلمات  بر  د،  یآورکه 

 دهد. « شما را لو می  شهیهم

دارم سوف   جمهورس یرئ- فعال  اما  نه،  »نعوذ؟  ر  یگفت:  به  اممی   دن یرا مجبور  گُه    نی ا  دوارمیکنم. 

  د ی تکه گُه را بلع  نیا   یداد! « در حال  رونیکنم بچه تصور میآناز    شیخوشمزه تأثیر داشته باشد.... اوه! ب

در    خواهدمی  انیاز شما آقا  کی  دامشود! کخدا، آلتم دارد سفت می   یادامه داد: »اوه! اوه! به خداوند

کلمبه،    ، ین، فانی ما که با خود آگوست  نی برتیدورست گفت: »من. « و دو ل  وندد؟ « یخلوتگاه به من بپ
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  نوسیل، آنتی شامپو  ن، مادامیمارت  رزن، مادامیپ  دو  ، یدو، جول یو کوپنتوس،  یاک یس، هیر، آدونیهبه، زالم

ها، ارضا ترین کاری ساعت هر دو با افراط  می و هرکول به همراه داشتند وارد خلوتگاه شدند و پس از ن

 برگشتند.  نی شدند. بعد از ا

داستانهایت را بگو. اگر دوباره  ی  جهیزم، نتیجمهور به دوکلوس گفت: »اکنون، دوست عز  سیرئ-

ام. همه ارضا نشده   نی سال است ا  ک یاز    شیچرا که ب  ای. معجزه کرده   قتاً یحق  ، یمرا به نعوذ برسان   ی انبتو

 درست است که.... «  

  ن یا   نکهیا  یخواهد شد. پس بجا  دتریشد  اقمانیم، اشتی ! اگر به تو گوش دها یگفت: »خدا  سقفا-

کن  ملتهب  را  ما  ا   یهمه  آن  از  پس   » دهد.  ادامه  سخنانش  به  دوکلوس  بده  ز فاحشه   نیاجازه    با یی 

  :رساند انیبه پا ریز تی های خود را با روا داستان 

عز  رس  زمیسروران  آن  وقت  ش  ده یباالخره  از  که  )  یمارک  یی دا یاست  مسانژ   Marquis deدو 

Mesangesبه دست آوردن    یکه من برا  دیدار   ادیبه    یریشما او را با داستان دختر فق  . می ( به شما بگو

مرد سر و کار داشت.   نیبود که با ا  یکس  لیلوس  . ندازمیاو مجبور شدم پدر و مادر بدبختش را به زندان ب

گفت که حدود ساعت  به من می  لی کنم. لوسشما نقل می  یام و براده یداستان را از زبان او شن  نیمن ا

ها را پشت  ی در وارد شده است، همه  نکهیاست. به محض ا  ده یدو مسانژ رس  یی مارکصبح به خانه  ۱۰

به    یشرور؟ چه کس  یا  ، یکنچه کار می   نجایاست: »تو ا   ده یاند. مسانژ با حرارت از او پرس سر او بسته 

نداده    لی مرد به لوس  نی ا   ییدایدر مورد ش  یهشدار  چ یمن ه   د؟ «یشما اجازه داد که وارد خانه بشو

  ی نخواه  رونیب  نجایهرزه از ا  . یبرهنه شو! اآلن در چنگ من هست  . ایبه او گفته است: »حاال ب  یبودم. مارک

 . ختنیشروع کرده است به اشک ر  ل یتوست. « لوس  یلحظات زندگ   نی آخر  ن یمرد...ا  ی رفت...تو خواه

به سرعت برهنه    لی که لوس  ییانداخته و التماس کرده که او را ببخشند. از آنجا  یمارک  یخودش را به پا

 ل یهای او را پاره کرده و از تنش در آورده است. لوسبا خشونت لباس  یخود مارک نینشده است، بنابرا

  گر یگفته است: »دمی   لی سوزاندند. به لوس   یهای او را در آتش بخارکار وحشت کرده بود. لباس   نیاز ا 
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ا ا   منبه لباس و دا  گری...شما دیندار  یازین  هان یبه   از یکه ن  یزیتنها چ   . دیندار  یاز یمزخرفات ن  نیو 

البته    ده یرا گرفته و آن را با خشونت مال  لی باسن لوس  یتابوت است. « سپس مارک  کی  دیدار است. 

است، سرنوشت تو    نیفاحشه، هم   ایبه او گفته است: »حاال ب  نی است. بعد از ا  ده یباسن او را نبوس  ییگو

...هرزه...زنده زنده  یبندم.... آره لعنتمی  یبخار  نی های اه یخواهد شد. من تو را به پا  تیهامثل لباس 

 ی صندل   یلحظات او رو   ن یی تو لذت خواهم برد! « در همگوشت سوخته   دنیسوزانمت...از بو کشمی

است. بعد از    خته یسوخت، رهایی که می لباس   یشود. آب خود را روافتد و ارضا میخودش می   ی راحت

که    یزیاز چ  شتریآورد. دو برابر بلباس می لوسیل    یخدمتکار برا  کیو    ردآورا به صدا در می   یزنگ  نیا

 اند. بوده برای او لباس آورده  ده یقبالً پوش

بود    ده یخرکه از من    یدانم به سر دخترکرد. حال نمی  فیمن تعر   یبرا  لی بود که لوس   یداستان  نیا

بدتر. مادام دوکلوس کار    اریمادام دگرانژ گفت: »بس  . نیبدتر از ا   ایکار بوده    نی هم  ایچه آورده است.  

کرد. «    مچرا که من هم در مورد او صحبت خواه  دیکرد   یرا به سروران معرف  یکه مارک  دیکرد   یخوب

کار را با   نیمن، که ا  زیشما، همکاران عز نیدوکلوس به مادام دگرانژ گفت: »ممکن است، خانم و همچن

  ی عذرخواه   زی های من تمام شد. اکنون از سروران عزداستان   . دینسبت به من انجام ده  یشتریب   تیجذاب

ها وجود  داستان   ن یکه در ا   یکنواخت یکننده بودند. باالخره  های من خسته از داستان یکنم اگر برخمی

کرد و    میاربابان تعظ  یجلو   یداشتن کلمات، دوکلوس دوست   نی است. « با ا  ری اجتناب ناپذ  باًیداشت تقر 

کردند.  می   ق یزدند و او را تشو او دست می   ی که همه برا  یی اربابان شود. جا   کی آمد تا نزد  نیی از صحنه پا 

اعطا نشده   یزن   چ یکه قبالً به ه  یافتخار  . دبه اربابان دعوت ش  وستنی پ  یشام سرو شد و از دوکلوس برا

به او اعالم کردند که او   یداشت و اربابان به صورت خصوص  تی اربابان جذاب  ی بود. سخنان دوکلوس برا 

مد اآلن  همه   ریاز  همچنی حرمسراکل  بود.  خواهد  با    نیها  زنان  با  هم  که هرچقدر  دادند  قول  او  به 

 نان یبه او اطم  . دینخواهد د  یبیاز او مراقبت خواهند کرد و آس  شهیرفتار کنند، هم  یرحمخشونت و بی 

که نتوانسته   یچند ماه  نی انجمن پول ا  نیبر خواهد گشت. همچن  سیاش در پاردادند که سالم به خانه

درآمد داشته باشد به او پرداخت خواهد کرد. کوروال، دوک و دوکلوس هنگام شام چنان مست شدند 
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  نیها دورست و اسقف را ترک کردند تا ا نبودند. آن  یگروه  یاش یقادر به شرکت در ع  باًیر سه تقر که ه

کول، ترز و    سینوس، بر ی ل، آنتیسه نفر همراه با شامپو  نیدو به سبک خودشان از مراسم لذت ببرند. ا 

خود    عیها زشت و فج یما هم به کار   گریبه خلوتگاه رفتند تا با هم لذت ببرند. دو دوست د  سونیلوئ

  ت ی روا   نینوامبر و قسمت اول ا   اه م  بیترت  نیپرداختند. ساعت دو بامداد همه به رختخواب رفتند و به ا

  . دیرس  انیجالب به پا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایان بخش اول 
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 1اشتباهاتی که انجام دادم

  دیکه با  یو طرز کار آن فاش کردم در صورت   سای در مورد کل  یادیز  هایزی داستان، چ  لی من در اوا-

 کردم. ها را مطرح می ی داستان کم کم آندر ادامه 

 تر شود. ده یپوش دیبخش با نیصحبت کردم. ا ادیو مفعوالنه ز  یدر مورد روابط فاعل-

حساس نشان دادم. اما  هیقض  نیدر مورد مرگ خواهر دوکلوس ابتدا اشباه کردم و او را نسبت به ا -

  د ی موضوع با   نی دو با هم در تضاد بودند. ا  نی شد که ا  یحس معرفبی   یت یی داستان او شخصادامه در  

 درست شود. 

ام. در واقع اسقف او را جلو و  باکره است، اشتباه کرده   نیداستان گفته باشم که آل  یاگر در ابتدا-

 بود.  ده ییعقب گا

 هم باشد.  یگریهای دکه خودم توانستم متن را دوباره بخوانم احتماالً پر از خطا  ییاز آنجا-

توانستم    یزمان- ا   یکپ  کی که  با  ن یاز  باشم  در کنار خودم    ادداشتیدفترچه    کی  دیمتن داشته 

 نشوم.   ج یها گت ی بودن شخص ادیز  لیتا به دل سمیرخ داد در آنجا بنو  یداشته باشم و هر اتفاق

ر- دوم  ابخش  کن  نگونهیا  آگوست   دیشروع  دوک    نی که  اتاق  در  اول  بخش  در  زفوروس  و 

اتاق کوروال، ه  ریو زلم   سیاند. همانطور که آدونده یخواب می اتاق دورست و    یو فان  نتوس یاکیدر  در 

 در اتاق اسقف. هرچند که همه هنوز باکره هستند.   یسالدون و سوف

 

 

 
خودش نوشته است.    یادآوری  یکند. برا   ینی است که ساد نتوانسته بازب  ی بخش اول نوشته است. موارد  انیاست که خود ساد در پا  یبخش  نیا  .1 

 (ی)مترجم فارس
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 سدوم  روزِ  ۱۲۰
 

 

 بخش دوم 
 

 

  فهیوظ  لی روز ماه دسامبر در نظر گرفته شده است و مادام شامپو 3۱ یداستان بخش دوم که برا ۱5۰

 کند.  اتیها را روا دارد تا آن 
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 برنامه 

کند.  را نقل می   ریداستان ز  ۱5۰و    ردیگرا بر عهده می  ییداستان سرا   لی اول دسامبر مادام شامپو 

 . ( 1ی داستان استی شماره دهنده )اعداد نشان 

 

 دسامبر روز اول 

است که    یدختران سه تا هفت ساله را بردارد، اما از واژن. او کس  یخواهد باکرگفقط می این مرد  .  ۱

 برداشته است.  یرا در پنج سالگ  لیمادام شامپو یباکرگ

 دارد. ساله را که به حلقه بسته شده است، بر می 9دختر  کی باسن   یباکرگ این مرد. ۲

 یاو را بردارد در حال   ی ساله تجاوز کند و باکرگ  زده یدختر دوازده تا س  کی خواهد به می   این مرد.  3

 او فرو کرده است.   یی تفنگ را داخل گلوکه لوله 

باکره قرار دارد و   کی واژن  یکه روبرو  یجلق بزند در حالدیگر مرد  کی ی برا خواهدمی  این مرد. 4

 دختر را بردارد.   یکننده استفاده کند تا بتواند راحت باکرگاز آب مرد به عنوان روغن روان 

نوزاد باشد،   دیاز دختران با  یکیسه دختر را پشت سر هم بردارد.    یخواهد باکرگمی  این مرد.  5

 هفت سال.  یرگیپنج سال و د   یکی

 

 

 
  ات یروا   نیا  ی ر همهناشناس هستند. د  یها مردانکار  نیا  یدهندهکننده است و انجامنقل  لیاند مادام شامپوشده  انیب   وارتریها که تداستان  نیا  یدر تمام  .1 

از کلمه ی "این مرد" استفاده شده  در ترجمه    نی. بنابرادهدی"او" م  یاستفاده شده است که معنا  HE  یو فقط از کلمه  شودیبرده نم  یها اسماز مرد 

 است.)مترجم فارسی(
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 روز دوم دسامبر

بزرگ است. چهار    اریساله را بردارد. آلت او بس  زده ی دختران نه تا س  یخواهد باکرگمی   ین مردا.  6

 یخواهد کرد. مرد  فیتوص   نیاست که مادام مارت  یهمان مرد  نیدختر باکره را نگه دارند. ا  دینفر زن با

 . 1از جهنم یکند. مردکه فقط دختران سه ساله را می 

دارد. در خودش بر می  یدختران ده تا دوازده ساله را توسط خدمتکارش، جلو  یباکرگ  ین مردا.  7

ا طول  می   اتیعمل  نی تمام  نوازش  را  دختران  باسن  هنگامفقط  باکرگ  یکند.  خدمتکار  بر ی که  را  ها 

 شود.  باسن خدمتکارش ارضا می یدارد، او رومی

 کند را بردارد.  یکه قرار است روز بعد عروس  یدختر یخواهد باکرگمی  ین مردا. 8

 بردارد.   یعقد و عروس نیاو را ب  یکند و باکرگ یدخترعروس  کی خواهد با  می  ین مردا. 9

  ش یدختران را پ  نی خواهد که با دختران ازدواج کند و بعد از اگرش می   لهی از خدمتکار ح  ین مردا.  ۱۰

 فروشد. دختران را به دالالن می  نی بعد از ا . دیگامی را سپس خودش دختران  . اوردیاو ب

 

 

 روز سوم دسامبر 

 دو خواهر را بردارد.  یخواهد باکرگفقط می ین مردا. ۱۱

است و به    بیفر  هانی ی ادارد. اما همهها را بر می آن   یکند و باکرگمی با دختران ازدواج    ین مردا.  ۱۲

 کند.  ها را ترک می دختران را برداشت، بالفاصله آن یباکرگ نکهیمحض ا

 
 . کندیکه دگرانژ در بخش چهارم نقل م یداستان نیاشاره به آخر .1 
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ها را برداشته باشند. او دوست دارد  آن  یخودش، باکرگ  یکند که جلورا می  یدختران  ین مردا.  ۱3

 ها پر از اسپرم باشد. واژن آن 

آلتش را   نکهیدارد و در همان لحظه آب خود را بدون ا بر می   لدویدختران را با د  یباکرگ  ین مردا.  ۱4

   . ریزد می به واژن فرو ببرد، داخل واژن دختران 

دهد. ها طال میی وزنشان، به آنخواهد و به اندازه می   یزاده و اشرافبیهای نج فقط باکره   ین مردا.  ۱5

 یسال گذشته باکرگ  3۰کند در  مرد همان دوک است که خودش اعتراف می   نی ها معلوم شد که ابعد

 نفر را برداشته است.   ۱5۰۰از  شیب

 

 

 روز چهارم دسامبر 

بعد    . بکنداو    یکند که خواهرش را جلوپسر را مجبور می   یک خواهر و برادر می خواهد. مرد    نی . ا۱6

   . نندیکند تا برکند و بعد هر دو را مجبور می را می او پسر، خواهر   یخودش جلو نی از ا

او دخترش    یکند تا جلو دختر را برداشت، پدر دختر را مجبور می   یباکرگ  نکهیمرد بعد از ا   نی. ا۱7

  . دیرا بگا

  ن ی او را در آنجا از ب  یبرد و باکرگ نه ساله شد، او را به فاحشه خانه می  دخترش  یمرد وقت  نی. ا۱8

 برده است.   نیصورت از ب نیها را به همی آنهمه  یبرد. او دوازده دختر داشته است و باکرگمی

 تا چهل سال را بردارد.  یزنان س یخواهد باکرگمرد فقط می  نی. ا۱9

 پردازد. می  یکار مبالغ هنگفت نیا  یببرد و برا  نی ها را از براهبه  یخواهد باکرگمرد فقط می  نی. ا۲۰
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را که    یفان  یبا کمک دوکلوس، باکرگ  دوک  ، یگروه  یاشیشب چهارم است و در همان شب در ع  نیا

 ی. فانکندرا می   یاو دو بار پشت سر هم فان  . بردمی  نی نگه داشته شده است، از ب  رزنیتوسط چهار پ

 کرد.  بود که دوک او را می  هوشیکامالً ب یکند. در واقع در بار دوم، فانغش می

 

 

 روز پنجم دسامبر 

نت براداستان   نیا ی  جهیدر  عروس   یها،  ههفته  یجشن  پنجم،  فان  نتوسیاکیی  ازدواج    یو  هم  با 

  . ابدیمی  انیهمه پا یجلو یعروس  نیکنند و ا می

کند و بعد حال مادر را می  نیکند تا دخترش را نگه دارد. در هممادر را مجبور می   کیمرد    نی. ا۲۱

ا    ه ی فور  ستمیاست که دگرانژ در ب  ی زیهمان چ  نی دارد. امادرش بر می   یدختر را، جلو  ی باکرگ  نیاز 

 کند.  شرح می 

اند. بعد  موفق بوده   دارد که در ازدواج خود  ازین   لتیبا فض  یبرد. او به زناناو فقط از زنا لذت می .  ۲۲

 کند. می  زاریزنان را نسبت به شوهرانشان ب نی از ا

کند تا زنش را به او بفروشد. بعد از  خواهد. او شوهر را مجبور می زن و شوهر می   ک یمرد    نی . ا۲3

را می   یجلو   ن یا از شن شوهر، همسرش  بعد  بالفاصله  را  ی داستان هم  نیا   دنیکند. دوستان ما  ن کار 

 کردند.  دیتقل

  ن ی حال دختر ا  نیکند. در هماز واژن او را می   و  گذاردتخت می   یزن متاهل را رو  کیمرد    نی. ا۲4

کند و  بزند. سپس، مرد دختر را از واژن می سیتواند واژن او را لکه مرد می ردیگقرار می  یزن در حالت

  ی کند. وقت   درارا  دیزند، دختر بامی  سیکه مرد دارد واژن دختر را ل   یزند. زمانمی   سیواژن مادر را ل 

  . ندی بر دیزند، او بامی  سیدارد واژن مادر را ل 
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چهار نفر را    نیی اخواهد همهاند. او میدارد که همه ازدواج کرده   یمرد چهار دختر قانون  نی. ا۲5

ها دختر   نیشوهران ا   . دی های خودش را هم بگابتواند نوه   یکند تا روز بکند. هر چهار نفر را باردار می 

 ها از خودشان است.  کنند بچهفکر می

 

ا از  ا  . دگویداستان می   کی دوک خودش    نی بعد  راو داستان جزء داستان  نیالبته  حساب    انیهای 

هر سه    نی که مادر خودش را کرده بود و از او سه بچه داشت. بعد از ا  دگویمی  یشود. دوک از مردنمی 

  نگونه یا  . بودمرد ازدواج کرده    نی دختر با پسر ا  نیها دختر بود. ابچه  نیاز ا  یکیبود.    ده ییبچه را هم گا

کرد و هم دختر خودش را و هم عروسش را.  کرد در واقع هم خواهرش را می مرد، دختر را می   ن یا   یوقت

از هم بچه دار    که  کرد  فی را تعر   یکرد. او داستان خواهر و برادر  ف یداستان تعر  کی جمهور هم    سیرئ

کردند می   های خودشان راکردند هم بچهها را می که بچه  یوقت  نگونهی پسر. ا  کی دختر و    کیشده بودند.  

توانستند همزمان با پدر و مادر و خاله و ها میبچه  نگونهیا  نیرا. همچن  شانی هازاده و هم برادر و خواهر 

ها هم به عنوان پسر عمه و دختر عمه و هم به عنوان خواهر و  بچه   یخود سکس کنند. از طرف  یعمو 

 برادر با هم سکس داشتند. 

که اسقف و دورست از واژن سکس    ییاز آنجا  یشد ول   شنهادیپبه افراد انجمن    یدر آن شب، واژن فان

از جلو و هم از عقب    که هم  نی شد. بعد از ا  ده ییجمهور و دوک گا  سیدختر فقط توسط رئ  نیکنند، انمی 

 .  بر سر کند یصورت  روسری کی باید شد  ده ییگا
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 روز ششم دسامبر 

  ی برا  گریمرد د   کیاو نشسته بود و    یزن روبرو   کی حال    نیکرد. در هممی  ییمرد خودارضا  نی . ا۲6

باسن    یآب خود را رو  یارضا شود ول   شیخواست همزمان با زن روبرو زد. مرد ما میزن جلق می   نیا

  . ختیزد میرزن جلق می یکه برا یمرد

را نوازش   باسنش  ، یگر یکه دختر د  یزد. در حالمی   سیدختر را ل  کیمرد سوراخ مقعد    نی. ا۲7

  . دیمالکرد و دختر سوم هم آلت او را می می

کرد. دختر را از واژن می   یگریحال دختر د   نی در هم  زد. می   سیدختر را ل  ک یمرد واژن    نی. ا۲8

  . دیبلعها را می شد و مرد ما آب آنها عوض می دختر نی زد. هر بار نوبت امی سیسوم هم باسن او را ل

  نی ا  فیدختر هم مقعد کث  کیزد.  می   سیدختر را ل  کیآغشته به مدفوع    فیمرد مقعد کث  نی . ا۲9

قرار   گرید  فیباسن کث  ک یآلت او    یکرد. روبرومی  ییحالت خود ارضا  نیزد. مرد در امی  سیمرد را ل

 کردند. خود را عوض می  یها به نوبت جای دختر داشت. همه 

دختران   نیزنند. بعد از اهم جلق می  یدهد. دختران براخود قرار می  یمرد دو دختر روبرو نی. ا3۰

 زنند. هم جلق می یکه هنوز برا یکند در حال می  یکی  یک یرا 

 

زنند. البته هنوز با هم  هم جلق می   یبرا  دویما در آن روز متوجه شدند که زفوروس و کوپ  دوستان

 شد.  ده ییگا ینوبت  یگروه یاشیدر ع  یبه شدت مجازات شدند. واژن فان نی هم یسکس نداشتند. برا 
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 روز هفتم دسامبر 

او جلق بزند. بعد از    یخواهد که خواهر کوچکترش را اغوا کند و برادختر می  کیاز  مرد    نیا.  3۱

 او مهم نبود.   یکند. باکرگشود و دختر کوچک را می شد، مرد ما وارد عمل می  یشهوت  یکم نکهیا

کار او به   . کندها را از دهان میآن   یها را از واژن و دو تا آن   یدو تا  . خواهدمرد چهار زن می   نی . ا3۲

 ی گر یآورد و وارد دهان دکند و بالفاصله در میفرو می  یک یشکل است که آلت خود را در واژن    نیا

در    لدوید  ک ی  تمد  ن یهم در تمام ا  یزن پنجم  کی رود.  می   یگریکند. سپس از دهان او به واژن د می

 کند.  باسن او فرو می 

در صورت امکان شش مادر    . ریخواهد. شش دخترجوان و شش زن پ مرد دوازده فاحشه می  نی . ا33

  ی صخا  زیچ  دیبا  دینوبت به هر کدام رس  . دیگاها را از دهان، واژن و مقعد میمرد آن   نیو شش دختر. ا

کند را که از دهان می یآلت او ادرار کند. کس یرو دیکند بارا که از واژن می  یکس . زندیآلت او بر  یرو

 او بگوزد.   یبرا دیکند بارا که از مقعد می یو کس زدیآلت او بزاق بر یرو دیبا

  ن ی مختلف. ا  یاو جلق بزنند. هر کدام در حاالت  یکند تا برامرد هشت زن را استخدام می   نی . ا34

 داده شود.  ح یتوض  دیبا

  . ند یخواهد سکس سه مرد با سه دختر را در حاالت مختلف ببمرد می  نی . ا35
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 روز هشتم دسامبر 

ای  دهد. دختران به گونه می   لیمرد دوازده گروه که هر کدام متشکل از دو دختر است تشک  نی . ا36

  ی کامالً پنهان شود. در حال   دیبدن بای  ه یشوند که فقط باسن خود را به او نشان دهند. بقدور او جمع می 

 کند. می  ییکند، خودارضامی  یها را بررس که باسن

دختران   نی ی ازنند. همههم جلق می   یبرا   ییکند که دوتامی   مرد دوازده دختر استخدام  نی. ا37

هم   یکه برا  یشده است. مرد ما دختران را در حال  یکار  نهییهستند که سراسر اتاق آ  یاتاق  کیدر  

بعد    . دشوزند و او ارضا می مرد جلق می   نی ا  یبرا  رزن یپ  ک یمیان    نی کند. در ازنند تماشا می جلق می 

 بوسد. ها را می باسن  یتمام ن، مردی از ا

او با هم کتک    یها جلوفاحشه   نیکند. امست را انتخاب می  یابانیی خمرد چهار فاحشه  نی. ا38

کند تا در دهانش استفراغ کنند. تا  ها را مجبور می خوب مست شدند، آن  نکهی کنند و بعد از امی یکار

 کند. انتخاب می  ری ها را زشت و پفاحشه  نیممکن ا  یجا

  نیخورد. در هممدفوع را نمی   نیاما ا  . ندیکند تا در دهانش بردختر را مجبور می  کی مرد    نی. ا39

شود، در دست که ارضا می  یمالد. همان زمانمکد و باسنش را هم میآلت او را می  یگریدختر د، حال

 خود را عوض کنند.  یجا قهیهر چند دق  دیدختران با  نی ا . ریندمی دختر دوم،  نیا

او    یپسربچه برا  کیحال    نیدر هم  . ندیکند تا در دهانش بررا مجبور می   گر یمرد د  کی مرد    نی. ا4۰

  . ندی او جلق بزند و پسربچه در دهان او بر یشود تا برا نوبت مرد می  نیزند. بعد از اجلق می 

 

ها مراسم بچه   نیی ا برد. در همه  نیرا از ب  تمیش  یجمهور باکرگ  سیرئ  ، یگروه   یاشیشب در ع   آن

را تکرار    نیا  گریکند. ما دشوند و دوکلوس هم به فاعل کمک مینگه داشته می  رزنیتوسط چهار پ

  . میکننمی 
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 روز نهم دسامبر 

  ر یز  ز یدختر دوم ن  . دیگاحال او را از دهان می   نی و در هم   ریندمی دختر    کی مرد داخل دهان    نی. ا4۱

دختر دوم است. دختر سوم در دهان   یهاان ر  نیای که سر دختر اول بکشد. به گونهدختر اول دراز می 

های گُه که آلتش در دهان دختر اول است،    یحالت مرد ما در حال  نیکند. در ا دختر دوم مدفوع می 

می  را  دوم  دختر  دختران دهان  ا   یجا  د یبا  خورد.  کنند.  را عوض  کار همه  نگونه یخود  تجربه  ی  را  ها 

 کنند. می

کنند.  مرد مدفوع می   نی ها در دهان ای آن گذارد. همهزن قرار می   3۰مرد در طول روز با    نی . ا4۲

  ی عنیدهد.  بار در هفته انجام می  5را    نکاریخورد. او ازنان را می   نی باتریچهار تا از ز  ایمرد مدفوع سه  

رفت، هفتاد سال داشت و    دارشیبه د   لی شامپو  یوقت   . ندیبهر سال هفت هزار و هشتصد دختر را می 

 کار مشغول بوده است.  نیپنجاه سال به ا

 خورد. ها را می ی آنو مدفوع همه  ندیبزن می  ۱۲ یمرد روز نی. ا43

که در    یاند. در حالزن در آن ادرار و مدفوع کرده   3۰شود که  وان حمام می   ک یمرد داخل    نی. ا44

 شود. دهد، ارضا میمدفوع خودش را غسل می  یایدر  نیا

کار را تماشا کنند و    نیکند که اها را مجبور می کند. آنمرد در مقابل چهار زن مدفوع می   نی. ا45

تکه گُه را قسمت کنند و بخورند. سپس   نیخواهد که امی   از زنان  نی کمک کنند. بعد از ا  نکاری به او در ا

  د ی زنان با  نیبلعد. امی   و کند  ها را مخلوط می ی مدفوع او همه   . نندیاو بر   یرسد تا برانوبت به زنان می 

 از شصت سال سن داشته باشند.  شیب

 

 کند.  کوچک، سر می  یروسر کی لظحه   نیشد. از ا شنهادیبه دوستان ما پ تشب، واژن میش  آن
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 روز دهم دسامبر 

کند تا برینند و مدفوع یکدیگر را بخورند. بعد از این دو دختر  . این مرد دو دختر را مجبور می46

 خورد.  ن مرد از هر دو را میی ا کنند وبرای این مرد مدفوع می 

خواهد که سه دختر داشته باشد. بعد از این، مدفوع دختران را روی باسن  . این مرد یک زن می 47

 خورد. گذارد و می خورد و مدفوع مادر را روی باسن یکی از دختران می مادر می

وادار می 48 را  این مرد دختری  با سینه .  را  باسن دختر  بعد  بریند.  مادرش  در دهان  های کند که 

کند تا  خورد و بعد از این کار مادر را مجبور می ها را از دهان مادر میکند. خود مرد گُهمی   مادرش پاک 

 خورد. ها را از دهان دختر می در دهان دختر بریند و دوباره این گُه 

 . این مرد دوست دارد یک پدر، مدفوع پسرش را بخورد و پسر هم مدفوع پدرش را.  49

کند تا در واژن خواهرش بریند. سپس  خواهد. برادر را مجبور می ر می . این مرد یک برادر و خواه5۰

کند تا در دهان برادرش بریند و باز هم این مرد  خورد. بعد خواهر را مجبور میاین مرد، مدفوع را می 

 خورد.  ها را میاین مدفوع 

 

 

 روز یازدهم دسامبر 

زند کفر بگوید.  ی که برای او جلق میگوید که دوست دارد فاحشه، هنگام. شامپویل از مردی می 5۱

کند. لذت او در این است که باسن فاحشه را ببوسد. این  مرد هم شروع به کفرگویی می خود  بعد از این  

 دهد. ی کاری است که انجام میهمه

 ها برای او در کلیسا جلق بزند. خواهد که شب . این مرد دختری را می 5۲
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تراف کردن نزد کشیشان برود. برای اینکه کشیش را شهوتی کند  . این مرد دوست دارد برای اع 53

 دهد.  زند به کشیش فحش میکند. بعد در حالی که جلق می سکسی تعریف می یهاداستان 

ماند تا دختر برگردد.  فرستد تا اعتراف کند. بعد منتظر می . این مرد یک دختر را پیش کشیش می54

 اید. گزمانی که برگشت او را از دهان می

شود، یک فاحشه را می  برگذاری خودش  . این مرد در طول مراسم عشای ربانی که در نمازخانه55

 کند. می

 

 کند. برد و به شدت به او توهین میدر آن شب دوک باکرگی واژن سوفی را از بین می 

 

 

 روز دوازدهم دسامبر

ها گوش بدهد. زمانی که  به جای او به اعتراف   د دهد تا بگذار. این مرد به یک کشیش پول می 56

ها ها را به آنکرد و بدترین نصیحت ها را منحرف میی آنآمدند، همهجوانان برای اعتراف پیش او می 

 کرد. می

گیرد فرستد. خودش هم جایی قرار می . این مرد دختر خودش را برای اعتراف پیش یک راهب می 57

تواند هم باسن  گوید دامنت را باال ببر. اینگونه پدر مید. اما راهب به دختر می تا بتواند همه چیز را بشنو 

 او را ببیند و هم اعترافات او را بشنود. 

ها این مراسم  کند و با آنهایی کامالً برهنه برای مراسم عشای ربانی دعوت میفاحشهاز  . این مرد  58

 کند. ها خودارضایی می احشهگیرد. در حین مراسم روی باسن یکی از فرا جشن می 
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می 59 مجبور  را  زنش  مرد  این  پنهان .  آنجا  در  هم  خودش  کند.  اعتراف  راهب  یک  پیش  تا  کند 

کند. اگر زن اغوا نشود و این  کند و جلوی شوهرش او را می شود. بعد از این راهب زنش را اغوا می می

 . آیدکار را قبول نکند، خود مرد برای کمک به راهب بیرون می

 

هفته  روز جشن  برگآن  و سوفی  ازدواج سالدون  با  مراسم یک  ذی ششم  پایان  در  ار شد. سوفی 

 کند. به همین خاطر است که امروز چهار روایت نقل شد. روسری سر می 

 

 

 روز سیزدهم دسامبر 

شود،   برگذارها را در محراب درست زمانی که قرار است مراسم عشای ربانی  . این مرد فاحشه6۰

 گاید. می

 کند. . این مرد یک فاحشه را حین مراسم ربانی می 6۱

در نهایت    کند و، ادرار میریندمی. این مرد به همراه یک نفر دیگر در جام عشای ربانی، میگوزد،  6۲

 . ریزد می اسپرم خود را در آن 

کند وسط سینی مراسم عشای ربانی بریند و در حالی که . این مرد یک پسر جوان را مجبور می63

 خورد. ها را می مکد، گُهبچه آلت او را می 

 کند تا در مراسم ربانی برای هم جلق بزنند. . این مرد دو فاحشه را مجبور می 64

 

 

t.me/AVAYeBUF
366

https://t.me/AVAYEBUF
https://t.me/AVAYEBUF


 روز چهاردهم دسامبر 

و    ندیری م  لیانج   یجلق بزند.رو  بیتا با صل  کندی را مجبور م  ی.زنندی ریم  بیصل  یمرد رو   نیا.  65

او جلق    یخواند،برا یم  لیکه دارد انج   در حینیتا    خواهدیفاحشه م  کی.از  زندیسپس آن را آتش م

 بزند. 

مقدس را    ب یکند تا صل  ی.سپس آنها را مجبور مندیریباکره م  یمرد در دهان چند راهبه   نیا .  66

 وارد مقعدشان کنند. 

 . ریندمی فرستد و بعد در دهان او . این مرد دختری را به مراسم ربانی می 67

و آب خودش را    زندی.سپس جلق م ندیبر  لیانج   یتا رو  کندی فاحشه را مجبور م  کیمرد    نیا.  68

 . پاشدی کتاب مقدس م یرو

  یتا جلو   کندی .سپس او را مجبور م کندی از مقعد م  سیرا بعد از مراسم تقد  شیکش  کی مرد    نیا.  7۰

 . زدیریم ح یمس یصورت مجسمه یو سپس آبش را رو دیفاحشه را بگا کی ح یمس یمجسمه

زنند. این دو نفر به شدت  اربابان در آن روز متوجه شدند که آگوستین و زلمیر با برای هم جلق می 

 مجازات شدند.  

 

 روز پانزدهم دسامبر 

بگوزد. بعد از این خودش هم اینکار را انجام   ۱کند تا روی نان. این مرد یک فاحشه را مجبور می7۱

 خورد. گاید، نان را میدهد. در حالی که فاحشه را می می

 
 کنند.  یدر مراسم خود از آن استفاده م  سای در کل انی حی است که مس ی منظور نان مقدس . 1
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ای کرد و دوکلوس داستان او را گفت، فاحشه . همان مردی که خودش را در تابوت میخکوب می7۲

داد و بعد از این نان را داخل مستراح  کرد تا روی نان بریند. خود مرد هم اینکار را انجام میرا مجبور می 

 انداختند. می

کند. بعد نان  آب فاحشه آغشته می  مالد و آن را به. این مرد نان را به کلیتوریس یک فاحشه می73

 .  ریزد میگاید، آب خود را روی نان کند و در حالی که او را می را داخل واژن او فرو می 

 کند. کند و داخل مقعد خودش فرو می . این مرد نان را خرد می74

ه آب روی  . بعد از اینکریزد  میکند و آب خود را روی آن  . این مرد روی یک نان خودارضایی می 75

 دهد تا بخورد. نان خشک شد آن را به سگ می 

 

کند وآب دارد. یک تکه نان داخل واژن او فرو میدر همان شب، رئیس جمهور باکرگی هبه را بر می

 ها برداشته شده بود با نان گاییده شدند. ی کسانی که باکرگی آن. همهریزد می خود را روی آن 

 

 

 روز شانزدهم دسامبر 

هایش بودند، اکنون  ی اصلی داستانکند که ناسزاگویی و کفرگویی که قبالً هسته اعالم می   شامپویل

ها ها از این پس در مورد مراسم فاحشه خانه ها خواهد بود. در عوض داستانهر از گاهی در داستان 

د فقط  خواهد بود. البته بین روایات دوکلوس و شامپویل این تفاوت وجود دارد که دوکلوس مجبور بو

 در مورد یک مرد و یک زن صحبت کند. ولی شامپویل این محدودیت را ندارد. 
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 شد. زده می. این مرد در حین مراسم عشای ربانی توسط یک فاحشه شالق 76

زدند و در بین  خورد. هر کدام ده ضربه به او می سر شالق می . این مرد توسط دو زن با تازیانه نه77

 کردند.  وازش می آن سوراخ مقعد او را ن 

کرد که او را شالق بزنند در حالی که در دهانش میگوزیدند.  . این مرد چهار فاحشه را مجبور می 78

 کردند تا یکی شالق بزند و بقیه بگوزند.  ها جای خود را عوض می فاحشه

خورد، دخترش کرد او را شالق بزند. در همان حینی که شالق می. این مرد همسرش را مجبور می 79

را می گایید.  را می  این، همسرش  از  او شالق می بعد  به  این همان مردی است که  کرد و دخترش  زد. 

 فروخت.  کلوس در مورد او صحبت کرد. مردی که زن و دختر خود را در فاحشه خانه میود

کرد تا همزمان به او شالق بزنند. یکی از جلو و دیگری از پشت. . این مرد دو فاحشه را مجبور می 8۰

زد. کمی بعد جای  ی دیگر به او شالق میکرد و فاحشهها را می شد، یکی از فاحشه زمانی که آماده می

 شد.  ها عوض می فاحشه

 

بندد. زمانی که باکرگی روسری کوچک می   شود. او یکدر همان شب، باکرگی واژن هبه برداشته می 

 کند.  هر دو طرف را از دست بدهد یک روسری بزرگ به سر می 

 

 

 روز هفدهم دسامبر 

را لیس می8۱ این مرد درحالی که باسن یک پسربچه  زد و آلتش هم در دهان یک فاحشه بود، . 

ی زد. در همهرا لیس می  کرد و باسن فاحشهخورد. کمی بعد آلتش را در دهان پسربچه میشالق می 
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خورد در حالی که آلتش  زد. بعد توسط پسربچه شالق می ی دیگر به او شالق می این احوال یک فاحشه

 زد. ای بود که او را شالق می در دهان فاحشه

گایید. دختر و  خورد. در همان حال دهان یک پیرمرد را می . این مرد توسط یک پیرزن شالق می 8۲

شد تا همگی  کرد تا در دهان او برینند. بعد جای همه عوض می د و پیرزن را مجبور می رپسر این پیرم

 بتوانند در این عملیات شرکت کنند. 

 زد ارضا شد. کرد و خودش به خودش شالق می . این مرد در حالی که خودارضایی می 83

 یید. گازد، یک فاحشه را از مقعد می . این مرد در حالی که به خودش شالق می 84

کند تا او را شالق بزنند. در همین حال مقعد  ی کامل را به صف می. این مرد یک فاحشه خانه85

 ها در دهانش میگوزند. زند و آنها را لیس می فاحشه

 

 

 روز هجدهم دسامبر 

تا از این    ۱6الی    ۱۰خورد. هر روز  چی و یک اصطبل دار شالق می . این مرد توسط یک درشکه 86

 خورد. ضربات می

رود  خوابد. فاحشه چهارم با دست و پا روی او راه می. این مرد توسط سه فاحشه روی زمین می 87

 شود. ها مدام عوض می پرد. جای این فاحشهو روی او می 

کند.  زند و طلب بخشش میها زانو می . جلوی آنگرد. این مرد برهنه بین شش فاحشه قرار می88

خورد. البته ای که رد کند، صد ضربه شالق می کنند. به ازای هر توبهها او را وادار به توبه میفاحشه

خواهد تا در  ها برای بخشیدن مرد از او می ها زبانی نیستند. بلکه عملی هستند. یکی از فاحشهتوبه 

t.me/AVAYeBUF
370

https://t.me/AVAYEBUF
https://t.me/AVAYEBUF


خواست تا  ی دیگر از او می خواهد تا تف روی زمین را بلیسد. فاحشهاو می   دهانش بریند. یا دیگری از 

داد، کردند و اگر مرد انجام نمیواژنش را د حالی که پریود است لیس بزند. هر کدام چیزی در خواست می 

 خورد. صد ضربه شالق می 

آیند. یکی به او شالق  ها سه تا سه تا پیش او می کند. فاحشهفاحشه را مالقات می   ۱5. این مرد  89

می می را  آلتش  یکی  میزند،  مدفوع  دهانش  در  دیگری  و  فاحشهخورد  این  از  کدام  هر  بعد  ها کند. 

خورد باید او  زد، باید بریند و کسی که آلت او را می دهد. کسی که شالق میی خود را تغییر میوظیفه 

 داد.  می را شالق بزند. این مرد این کار را شش بار در هفته انجام

کرد که  فاحشه کتک بخورد. البته فقط به باسنش. زمانی آنجا را ترک می   ۲5. این مرد باید توسط  9۰

 حس شده باشد. باسنش بی 

 

 زدند.  شب، در حالی که دوک باکرگی واژن زلمیر را برداشت، به او شالق می 

 

 روز نوزدهم دسامبر 

شد. او محکوم به دار زدن شد. او را دار زدند ولی طناب . این مرد توسط شش فاحشه محکوم می9۱

 ود.  شد. این یکی مانند شخصی است که دوکلوس تعریف کرده بشد. در این لحظه ارضا میپاره می

 نشیند. بعد از این همه باید به صورت او تف بیندازند.  ی پیر می . این مرد جلوی شش فاحشه9۲

دهد. بعد از این با شالق به ران و آلت او  . یک فاحشه یک چاقو را روی باسن خود حرکت می93

 رساند. زند. این کار مرد ما را به ارگاسم می ضربه می
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خورد در حالی که یک زن جلوی او نشسته است  الق گاوی ضربه می . این مرد توسط دو زن با ش94

 .  ریزد می ی او و مرد آب خود را روی سینه

 

 شامپویل امروز چهار داستان گفت چرا که عروسی زلمیر و آدونیس بود. 

 روز بیستم دسامبر 

با شش زن که می95 این مرد  بزنند می .  خواهد از  ی کند مجنگد و وانمود میخواهند به او شالق 

او می شالق زدن آن  فرار کند.  از دست آن خواهد شالق ها  را  اما آنها  بگیرد،  تر هستند و  ها قوی ها 

 آورند. او کامالً برهنه است. هایش او را از پا در می رغم تالش علی 

ی دود. همهدر آن قرار دارد، می  فاحشهنفر    ۱۲. این مرد بین دو صف موازی از زنان که هر صف  96

 شود. زنند. بعد از نهمین دور ارضا می زنان به او شالق می 

زند. زمانی که روی مبل  زند. به پا، ران و آلت خود با ترکه ضربه می. این مرد به خودش شالق می 97

 کنند.  روند و در دهانش مدفوع می میکشد سه زن روی او راه  دراز می 

خورد. یکی با شالق گاوی، یکی با چوب و دیگری با تازیانه  توسط سه فاحشه شالق می   . این مرد98

خورد. در همین حال  ی چهارم روی زانو نشسته و آلت این مرد را میزنند. فاحشهنه سر به او ضربه می

  شود. زند، ارضا میکند. در حالی که برای فاحشه جلق می این مرد فاسد باسن او را دستمالی می 

گیرد. کشد. دیگر بدن او را نیشگون می کنند. یکی آلتش را می. این مرد را شش فاحشه احاطه می99

اندازد. ششمی او را زند. پنجمی به بدنش چنگ می سوزاند. چهارمی به او ضربه می سومی بدن او را می 

 دهند. زند. هر شش نفر همزمان اینکار را انجام میشالق می 
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شود. به محض  اش برداشته شده بود به افراد انجمن تقدیم می شب قبل باکرگیآن شب زلمیر که  

شود. او کنستانس کند، نفرتش نسبت به آدالید و کنستانس دو برابر میاینکه رئیس جمهور زلمیر را می

 کند.  را خدمتکار زلمیر می 

 

 روز بیست و یکم دسامبر 

او جلق می   . خدمتکار۱۰۰ِ برای  اوزند. در  این مرد  روی یک ستون  ، همین حال یک فاحشه جلوی 

ایستاده است که به هیچ عنوان نباید تعادل خود را از دست بدهد. تا وقتی که این مرد ارضا نشده، 

 فاحشه نباید تکان بخورد. 

کند. این فاحشه زند. در همین حال مرد باسن او را نوازش می. یک فاحشه برای این مرد جلق می ۱۰۱

ها کند. البته  ر دست دارد و به هیچ عنوان نباید آن را تا قبل از ارضا شدن مرد، ریک شمع کوچک د

خواهد فاحشه  کند تا قبل از اینکه شمع کامل آب شود، ارضا نشود. چرا که می مرد اطمینان حاصل می 

 دستش بسوزد.  

مقعد هر   کشند. دراش روی شکم دراز می . این مرد شش فاحشه دارد که روی میز ناهارخوری ۱۰۲

کند به غذا ها یک شمع روشن گذاشته شده است. در همین حین مرد ما شروع می کدام از این فاحشه 

 خوردن.  

های کند تا روی زانو بنشیند. زیر زانوی این فاحشه پر از ریگ . این مرد یک فاحشه را مجبور می ۱۰3

دهد. باالی سر هیچ پولی به او نمی خورد و اگر زن تکان بخورد  تیز است. در این حالت مرد ما غذا می 

چکاند. کوچکترین حرکتی  هایش می این فاشحه دو شمع کج وجود دارد که موم داغ را روی کمر و سینه 

 شود. که این فاحشه بکند، بدون دستمزد از آن جا بیرون انداخته می 
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تواند  د. زن نه میکند چهار روز در قفس آهنی بسیار تنگی بمان. این مرد یک زن را مجبور می ۱۰4

است که دگرانژ توضیح   1ی بوقلمون دهد. این باله ها به او غذا میهیلبنشیند و نه دراز بکشد. از طریق م

 خواهد داد. 

 همان شب، کوروال، باکرگی واژن کلمبه را برداشت.  

 

 

 روز بیست و دوم دسامبر 

ی وحشی برقصد. کند در یک محفظه همراه با یک گربه. این مرد یک دختر برهنه را مجبور می ۱۰5

 گیرد. این زن باید به کارش تا زمان ارضا شدن مرد ادامه دهد. زند و گاز میگربه مدام او را چنگ می 

آنقدر  شود. زن  مالد که موجب خارش شدید می . این مرد روی بدن یک زن داروی خاصی می ۱۰6

کند شود. در همین حالت مرد ما خودارضایی می خاراند که تمامی بدنش زخمی و خونی میخودش را می 

 کند.  و او را تماشا می 

می ۱۰7 پریود  که  زنانی  به  مرد  این  می.  دارو  آن شوند یک  پریودی  آن،  خاطر  به  که  قطع دهد  ها 

 برد. ها لذت میرد از بیماری آن تواند زنان را به شدت بیمار کند. مشود. این کار می می

دهد تا موجب شود او به یبوست دچار شود. مرد در تمام روز از  . این مرد به اسب دارویی می ۱۰8

 برد. عذاب کشیدن اسب برای مدفوع کردن لذت می 

 
بوقلمون  سیمشهور در پار  یهای از سرگرم  یکی  1844تا    1739بوقلمون از سال    یباله  .1  بزرگ که    یفلز  یورقه  کی  یزنده رو  یهابود. 

خود را با سرعت   یها پاها  بوقلمون   نیا  شدیم اد یدما ز ی. وقترفتیباال م  یفلز  یورقه ی دما ج ی. به تدرگرفتندیاطرافش حصار شده بودند قرار م
 132کار را در بخش چهارم، داستان    نیا   یممنوع شد. دگرانژ معادل انسان  1844عمل در سال    نیکه حالت رقص داشت. ا   کردیکوتاه م  و  دبلن   ادیز

 . کندیم فی توص
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بندد. بعد از این پوشاند. سپس او را به یک ستون می. این مرد تمامی بدن یک زن را با عسل می۱۰9

 کند تا به بدن دختر نیش بزنند. ها میی بزرگ از حشرات را ر دسته  یک

 

 همان شب، کلمبه به به افراد انجمن تقدیم شد. 

 

 

 روز بیست و سوم دسامبر 

دهد. با سرعت زیادی این چرخ  . این مرد یک زن برهنه را روی یک چرخ و فلک مسطح قرار می۱۱۰

 شدن این مرد، باید بچرخد.  آید. تا زمان ارضا و فلک به حرکت در می 

پا۱۱۱ از  را  این مرد یک زن  تا خون در سرش جمع بشود. در همین حالت  هایش آویزان می .  کند 

 کند تا ارضا شود. خودارضایی می 

دهد. در حالی که زن مدام و پشت سر هم استفراغ  آور می . این مرد به یک زن داروی استفراغ ۱۱۲

 کند.  کند، این مرد خودارضایی می می

های او سیاه و کبود بشوند. بعد ارضا کوبد تا سینههای یک زن مشت می . این مرد آنقدر به سینه۱۱3

 شود.  می

 زند.  روز متوالی و هر روز به مدت سه ساعت، لگد می  9. این مرد به باسن یک زن، برای ۱۱4

 

 

 روز بیست و چهارم دسامبر 
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کند تا از یک نردبان شش متری باال برود. زمانی که به باال رسید . این مرد دختری را مجبور می ۱۱5

های نرمی وجود دارد. زمانی که کند. البته زیر نردبان تشک شکند و دختر سقوط می ها مییکی از پایه 

او  این دختر می را روی بدن  برخی مواقع هم درریزد  میافتد مرد ما آب خود  را    .  این حالت دختر 

 کند. می

زند. با تمام قدرت نشیند ویک دختر هم جلوی او زانو می. این مرد روی یک صندلی راحتی می ۱۱6

 زند تا ارضا شود.  زند. آنقدر سیلی می به صورت این دختر سیلی می

 زند. . این مرد به دستان یک دختر با تمامی قدرت شالق می ۱۱7

 زند که باسن او کبود شود.  زن لگد می . آنقدر به باسن یک ۱۱8

 های او را باد کند. کند تا بتواند روده را در مقعد یک دختر فرو می 1. این مرد یک دم آهنگری۱۱9

، کند و با فشارگیرد. سرنگ را داخل مقعد زنان می . این مرد یک سرنگ آب جوش در دست می ۱۲۰

 شود.  برد و روی باسن او ارضا میکشیدن زن لذت می کند. از زجر های زن می آب جوش را وارد روده 

 

زنند تا اینکه باسنش قرمز شد. به آگوستین هم  آن شب چهار ارباب کمی به باسن آلین سیلی می 

 چندتایی سیلی زدند. 

 

 

 روز بیست و پنجم دسامبر 

 
  د،یآن رابه طرف هم فشار ده   یکه دو دسته  یدارد و زمان  یچیحالت ق   لهیوس  نی. ا اندکردهیاست که با آن آتش را شعله ور م  یالهیوس  یدم آهنگر  .1 

 )مترجم فارسی( .رودیم رونیآن ب  یاز خروج  یادیباد ز
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 زند. . این مرد به زنان مؤمن شالق می ۱۲۱

ها، با کند تا وسط شب زمستان در باغ بدوند. در برخی راه . این مرد زنان برهنه را مجبور می ۱۲۲

 طناب موانعی درست کرده تا زنان هنگام دویدن به زمین بخورند. 

می ۱۲3 تقریباً جوش  آب  دیگ  یک  داخل  را  برهنه  زن  یک  مرد  این  ا.  زن اندازد.  آمدن  بیرون  ز 

 کند تا ارضا شود. جلوگیری می 

بندد و تا زمانی که ارضا نشود، این زن . این مرد وسط زمستان یک زن برهنه را به ستون می ۱۲4

 ماند.  همانجا می

می ۱۲5 به دستشویی  را  زنان  مرد  این  مقداری چسب  .  توالت  روی سنگ  حال  همین  در  فرستد. 

زقوی  وقتی  بنابراین  است.  می زده  روی سنگ دستشویی  می ن  به سنگ  باسنش  در نشیند،  چسبد. 

پاشند. زن از خارش شدید مجبور  آور به مقعد زن می همین حال از زیر دستشویی مقداری داروی خارش 

شود،  شود تا از آن جا بلند شود. قدرت چسب به قدری زیاد است که وقتی زن از جایش بلند می می

 شود. یبخشی از پوست باسن او کنده م

کنند و دوک باکرگی آگوستین  در آن شب، آدالید و سوفی، آن زوج مؤمن را وادار به کفرگویی می 

شود. همان  برد. دوک سه بار متوالی در واژن او ارضا می هاست او را دوست داشته، از بین می را که مدت

ی  عاده سرد بدود. بقیهال کند تا آگوستین برهنه شود و در حیاط با هوای فوقشب دوک پیشنهاد می

کنند چون هنوز باکرگی مقعد او برداشته نشده است و این دختر، دختر زیبایی است. دوستان قبول نمی 

شود. ببرد. باز هم رد می   شکنجه گاه دهد تا بتواند این دختر را به  لویی به انجمن پیشنهاد می   ۲۰۰دوک  

ضربه    ۲5بنابراین آگوستین از هر کدام از اربابان    کند حداقل به باسن او ضربه بزنند. دوک پیشنهاد می 

زد و برای بار چهارم ارضا شد. دوک آن شب را با کند. دوک با تمام قدرت به او ضربه میدریافت می 

 آگوستین خوابید و در طول شب او را سه بار گایید. 
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 روز بیست و ششم دسامبر 

برد تا بخوابند. بعد از اینکه دختر  ها را به تختشان می کند و آن . این مرد دختران را مست می ۱۲6

دهد. دختر که برای دستشویی کردن کند و روی یک بلندی قرار می خوابید، جای تخت او را عوض می 

فتد مرد ما او را  ااند. زمانی که میکند. البته زیر آنجا تشک گذاشته شود، از تخت سقوط می بلند می

 گاید. می

کند تا در باغ بدود. برای تهدید کردن با شالق به دنبال او  . این مرد یک دختر برهنه را وادار می ۱۲7

را  می او  ما  افتاد مرد  اینکه  به محض  بیفتد.  زمین  به  از خستگی  تا  بدود  آنقدر  باید  این دختر  افتد. 

 کند. می

ضربه    ۱۰زند. او هر بار  های ابریشمی سیاه شالق می ه نه سر با گره . این مرد دختران را با تازیان۱۲8

 لیسد. زند تا تعداد ضربات به صد برسد. با هرضربه باسن دختر را می می

زند که دختر غرق در خون بشود. زمانی که تمام بدن دختر با  . این مرد آنقدر به دختر شالق می ۱۲9

 شود. خون یکی شد، ارضا می 

 

گوید. امشب جشن عروسی زفوروس  ی هشتم، شامپویل فقط چهار داستان میشن هفته به دلیل ج

خوابند. اما قبل از جشن دوک از  و آگوستین است که هر دو به دوک تعلق دارند. هر دو با دوک می

زد. رئیس جمهور رئیس جمهور درخواست کرد تا به پسربچه شالق بزند. خودش هم به دختر شالق می 

شد و این چند وقت اخیر  العاده به خاطر آگوستین شهوتی می ق زد. اما دوک که فوق صد ضربه شال

 چندین بار او را ارضا کرده بود، آنقدر به او شالق زد تا بدنش خونی شد.  
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 روز بیست و هفتم دسامبر 

ای  های پنج تا هفت ساله را شالق بزند و همیشه دنبال بهانهخواهد فقط دختر بچه. این مرد می ۱3۰

 کند. ها را مجازات میگردد که انگار دارد آنمی

آید. زن به تمام گناهان خود اعتراف  . این مرد یک کشیش است. زنی برای اعتراف نزد او می ۱3۱

 زند. د ضربه شالق به او میکند و برای توبه، این مرد پانصمی

 زند. گیرد و به هر کدام ششصد ضربه شالق می . چهار زن را می ۱3۲

کند به بیست زن شالق بزنند. هر کدام ششصد ضربه. در  . این مرد دو نوکر خود را مجبور می۱33

 کند. کند، خودارضایی می ها را تماشا میحالی که آن 

ها را مجبور آن،  زند و بعد از آنرده تا شانزده ساله را شالق می های چها. این مرد فقط پسر بچه۱34

 زند. کند تا آبشان را در دهانش بریزند. به هر کدام صد ضربه شالق می می

 

گاید و شود. کوروال دو بار پشت سر هم او را می آن شب واژن آگوستین به افراد انجمن تقدیم می 

خواستند این دختر را صید کنند و  الق بزند. این دو شیاد می خواهد بعد از آن او را شمانند دوک می 

ی خود بکنند ولی این  برای همین چهارصد لویی به انجمن پیشنهاد دادند تا بتوانند این دختر را برده 

 پیشنهاد رد شد. 
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 روز بیست و هشتم دسامبر 

شود، دو مرد دیگر  آورد. زمانی که فاحشه وارد میاش می ی برهنه به خانه . این مرد یک فاحشه ۱35

ریزی کند. بعد  زنند تا باسنش خون بندند و آنقدر به او شالق می گیرند و به یک ستون می این زن را می 

بریزند. بعد خودش    زند تا آب خود را روی باسن خونی زناز این مرد ما برای دو مرد دیگر جلق می 

 کند. خودارضایی می 

های فوالدی تیزی قرار  . این مرد دست و پای یک زن را به دیوار بسته است. درون دیوار تیغه ۱36

های تیز دیوار بزند و  دارد. بنابراین اگر زن بخواهد از ضربات شالق فرار کند، باید شکم خود را به تیغه

 فرار کند آنگاه باید ضربات شالق را تحمل کند. های تیز دیوار اگر بخواهد از تیغه 

زند زند، روز اول صد ضربه شالق می . این مرد یک زن فاحشه را نه روز پشت سر هم تازیانه می ۱37

 کند. و تا روز نهم هر روز تعداد را دو برابر می 

یانه نه سر، به باسن  بندند. بعد از این با یک تاز هایش می های یک فاحشه را به شانه . این مرد پا ۱38

 العاده آسان است. زند. در این حال ضربه زدن به واژن او فوق و واژن او شالق می 

های او را تا جای ممکن باز کرده و با  . این مرد یک زن باردار را روی یک ستون بسته است. پا۱39

ند زکم و واژن او شالق می طناب بسته است. در این حالت واژن او کامالً باز شده است. بعد از این به ش

 شود.  بیند، روی صورتش ارضا میو به محض اینکه خون می 

 یادداشت ساد: بررسی کنید که آیا قبالً دوک آگوستین را برای خود رزرو کرده بود یا نه. -

 

کنند البته به این خاطر دهد. بقیه از کنستانس محافظت میدوک در آن شب کنستانس را طالق می

ی کنستانس از  هایی در سر دارند. از این به بعد آگوستین همسر دوک است و رتبه که برای او نقشه 

 رود. تر می پیرزنان هم پایین 
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 روز بیست و نهم دسامبر 

زند تا خونریزی کنند. او در  ها شالق می خواهد و به آن نزده ساله را می . این مرد فقط دختران پا۱4۰

 انتخاب باسن بسیار سخت گیر است.  

زند تا باسن سیاه شود. او برای این  زند. آنقدر ضربه می. این مرد فقط با شالق گاوی ضربه می۱4۱

 خواهد.  میزن کار چهار 

شود که خون  زند و فقط زمانی ارضا میای آهنی شالق می ه. این مرد فقط با تازیانه نه سر با گره ۱4۲

 از همه جا چکه کند.  

. این همان مردی است که دگرانژ در بیستم فوریه در مورد او صحبت خواهد کرد. او زنان باردار  ۱43

شود. ای از گوشت باسن کنده می زند که در هر ضربه تکه خواهد. او با تازیانه خار دار ضربه می را می 

 زند. اهی اوقات هم به شکم شالق می گ

 

ها آن روز متوجه  دارد. آنزنند و رئیس جمهور باکرگی واژن او را بر می آن شب روزت را شالق می

شوند. جولی توسط هرکول گاییده شده بود. وقتی او را به خاطر این  ای بین هرکول و جولی می رابطه 

العاده خشن به او شالق زدند. بعد از  ها فوق ب داد. آنها جواکار سرزنش کردند، جولی مانند لیبرتین 

 خندند. کنند و به این کار میها را عفو می العاده محبوب است، مثل هرکول، بنابراین آن این چون او فوق 
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 ام دسامبر روز سی

. این مرد یک شمع خاموش در یک ارتفاع خاص از زمین قرار داده است. یک دختر هم برهنه  ۱44

شود و روی انگشت دستش یک شمع روشن کوچک قرار داد. این دختر باید سعی کند با شمعی که می

د و  در دست دارد، شمعی که باالی سر اوست را روشن کند. اما از آنجایی که ارتفاع زیاد است باید بپر

تواند شمع را خاموش کند. از طرفی باید سریع عمل کند چرا که شمعی که در دست دارد این کار می

این کارشود. در کنار همه خیلی سریع آب می  او شالق میی  با  ها، مرد ما هم به  باید  این دختر  زند. 

 زنند. ها موفق شود وگرنه به قصد جان او را کتک می تمامی این سختی 

برد تا مردان دیگر ها را به فاحشه خانه میزند. همچنین آن زن و دخترش را شالق می ، ن مرد. ای۱45

 برد. البته این همان مردی نیست که قبالً اشاره شد.  ها شالق بزنند. او از دیدن این منظره لذت می به آن

پشت دختر غرق در  شود که  زند. وقتی ارضا می. این مرد از گردن تا پشت پای زنان را شالق می ۱46

 خون شده باشد. 

های خیلی بزرگی دارند را  زند. او دوست دارد زنانی که سینه ها را شالق می . این مرد فقط سینه ۱47

 کند.  شالق بزند. برای زنان باردار دو برابر بیشتر پول پرداخت می 
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ی دوستان هم  بقیهدر آن شب واژن روزت به انجمن تقدیم شد. رئیس جمهور و دوک او را کردند و 

 زدند.  به واژن او شالق می 

 

 

 

 روز سی و یکم دسامبر 

های جذابی داشته باشند. این  زند. این زنان باید چهره . این مرد فقط به صورت زنان شالق می ۱48

 کسی است که دگرانژ در هفتم فوریه از او صحبت خواهد کرد. 

 به صورت، به سینه به واژن. همه جا. زند. . این مرد به همه جای بدن زنان شالق می ۱49

 زند. همه جای کمر و باسن. . این مرد به پسران شانزده تا بیست ساله، شالق گاوی می ۱5۰

شود به اتاق  شود. زمانی که ملتهب میزده می. این مرد در یک اتاق توسط چهار فاحشه شالق ۱5۱

ی پنجم  ارضا شود. البته برای اینکه فاحشه زند تا  ی پنجم را آنقدر شالق می رود و فاحشه کناری می 

دارند که این مرد نزدیک به ارضا ی دیگر وقتی دست از شالق زدن بر می کمتر زجر بکشد، چهار فاحشه

 شدن باشد. 

 

اربابان شام می شامپویل مورد تشویق قرار می  با  مانند دوکلوس  خورد. آن شب در عیاشی  گیرد. 

ی بدنشان شالق بزنند. اما  و زلمیر محکوم شدند تا به جز سینه، به بقیه گروهی آدالید، آلین، آگوستین  

 ها دو ماه دیگر هم دوام بیاورند، بسیار با احتیاط رفتار کردند. خواستند این از آنجایی که دوستان ما می
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 سدوم  روزِ  ۱۲۰
 

 

 بخش سوم 
 

 

ی آن بر روز ماه ژانویه روایت شود. وظیفه صد و پنجاه داستان جنایت بار که قرار است در سی و یک 

 ی مادام مارتین است. عهده 
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 روز اول ژانویه

های بزرگی که او بپسندد واقعاً دشوار است. . این مرد دوست دارد مفعول باشد. پیدا کردن آلت ۱

 ها ساده است. اش برای این روز مارتین خیلی در مورد این صحبت نکرد چون سلیقه 

های سه تا هفت ساله را بردارد. این همان مردی  خواهد باکرگی مقعد دختر بچه. این مرد فقط می ۲

ی این کار بیمار شد. این مردی است که ه باکرگی مارتین را برداشته است. مارتین در نتیجهاست ک

العاده نوامبر و شامپویل در دوم دسامبر از او صحبت کردند. مردی از جهنم. آلت او فوق   ۲9دوکلوس در  

ی واژن را بر  ها باکرگکند. صبح بزرگ است. ثروت زیادی هم دارد. روزی دو دختر را ازاله بکارت می 

ی های ساده ها شیدایی دارد. تازه تمامی این ها هم باکرگی مقعد را بر میدارد )مثل شامپویل( و شب می

 کشد.  دقیقه طول می  6کرد، چهار نفر او را گرفته بودند. انزال او او هستند. زمانی که مارتین را می 

ساله را   7های  ت. مردی که فقط پسر بچه. مادر مارتین، باکرگی برادر او را به مردی دیگر فروخ3

 گایید. می

کند روند که پسر را مجبور می می ها به مالقات مردی  سال. آن  ۱5سال دارد و برادرش    ۱3. مارتین  4

کنند، این مرد هر دو نفر را از مقعد  خواهرش، یعنی مارتین را بگاید. در حالی که این دو با هم سکس می 

فوریه از او   ۲7نوامبر از او صحبت کرد. کنت. دگرانژ  ۲۱دی است که دوکلوس در گاید. این همان مرمی

 بیشتر سخن خواهد گفت. 

گاید. این همان مردی  کند، یک نفر هم این مرد را می . در حالی که یک خواهر و برادر را از مقعد می 5

 است که دگرانژ در بیست و چهارم فوریه درباره او صحبت خواهد کرد. 

 

ن شب دوک باکرگی مقعد هبه را که تنها دوازده سال سن دارد، برداشت. این کودک از درد به هما

ریزی  ها برای روز بعد برنامهنظمی، از آنجایی که جشنپیچید. برای جلوگیری از هر گونه بیخود می 
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به طوری    بار او را گاییدند.   7شود.  ی اعضای انجمن تقدیم می شده است، مقعد هبه همان شب به همه 

 هوش شد. که بی

 یادداشت ساد. مارتین نباید بگوید که واژن او مسدود شده است. این اشتباه است. -

 

 

 روز دوم ژانویه

. این مرد چهار زن جلوی خودش دارد که در دهان او میگوزند. در همین حال زن پنجم را از مقعد  6

 نفر را کرده باشد.  5شود که هر کنند. این مرد فقط وقتی ارضا می ها نوبت خود را عوض می کند. زن می

ها  ی آن وی همه گاید و رکند. او هر سه نفر را می . این مرد با سه پسربچه خودش را سرگرم می7

 .  ریندمی

دهد تا در  کند و به برادر دستور می خواهد. خواهر را از مقعد می . این مرد یک خواهر و برادر می 8

 . ریندمی کند و دختر در دهان او شد. پسر را می دهانش بریند. بعد نوبت این دو عوض می 

 زند. ها را کتک می قبل از این کار آن  کند ولی همیشهساله را از مقعد می   ۱5. این مرد فقط دختران  9

گیرد. بعد از  زند و نیشگون می . این مرد برای یک ساعت سوراخ مقعد و باسن دختر را لگد می ۱۰

 کند. این او را از مقعد می 

 

گاید. کند. هرکول هبه را از واژن می شد. هرکول با هبه ازدواج می  برگذاری نهم آن روز جشن هفته 

 کنند. به نوبت داماد و عروس را از مقعد می  کوروال و دوک
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 روز سوم ژانویه

 کند. . این مرد فقط در مراسم ربانی سکس سدومی می ۱۱

 کند.  گوید یک دختر را از مقعد می . این مرد در حالی که کفر می ۱۲

کند بریند، . مردی که در روز یازدهم دوکلوس با اوژنی خوش و بش کرده بود، دختر را مجبور می ۱3

کند و آلت خود را در حالی که یک تکه نان سر آن قرار دارد داخل مقعد او فرو  بعد باسن او را باز می

 کند. می

کند و پسر سوم روی  نان می  گاید. پسر دیگری این مرد را بامی  ۱. این مرد یک پسربچه را با نان۱4

 شود.  کند. بدون این که ترتیب را تغییر دهد ارضا مینان مدفوع می 

 کند. گوید، مرد دیگری را می. این مرد در حالی که کفر می ۱5

 

برد. آنتینوس هم رئیس  در شب، رئیس جمهور با نان باکرگی مقعد زالمیر جوان و جذاب را از بین می 

 کند. دیگر می جمهور را با یک نان

 روز چهارم ژانویه

 خورد، زنان بسیار مسن را از مقعد بکند. . این مرد دوست دارد در حالی که شالق می ۱6

 ها را بگاید. کند، پیرمرد . این مرد دوست دارد وقتی یک نفر او را می ۱7

 . این مرد رابطه طوالنی با پسرش دارد.  ۱8

 کند. یا سیاه پوست یا عجیب الخلقه را می  های عقب مانده . این مرد فقط آدم۱9

 
 می کنند.لیسا در مراسم خود از آن استفاده منظور نان مقدسی است که مسیحیان در ک .1
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. این مرد برای اینکه زنای با محارم، کفرگویی و لواط را با هم انجام دهد، با دختر خودش ازدواج  ۲۰

 کند. کرده و او را از مقعد با نان می

 

 آن شب مقعد زالمیر به چهار ارباب تقدیم شد. 

 

 

 روز پنجم ژانویه

شود. در همین حال این شود و همچنین گاییده می زده میدیگر شالق   . این مرد توسط دو مرد۲۱

 خورد. کند و او می کند و یک پیرمرد در دهان او مدفوع می پسر بچه را می  کمرد ی

شود. یکی از دهان و یکی از مقعد. این عملیات باید سه  . این مرد توسط دو مرد دیگر گاییده می ۲۲

 ساعت طول بکشد. 

 شود. مرد دیگر گاییده می  ۱۰توسط . این مرد ۲3

ها را از مقعد بگاید. خود  دهد تا آن . این مرد، همسر، دختر و خواهرش را به یک مرد دیگر می ۲4

 برد. مرد از دیدن این منظره لذت می

گذارد. یکی در مقعد،  شود. یکی آلتش را در دهان او می مرد دیگر احاطه می   8. این مرد توسط  ۲5

زند. یکی بین ران، یکی بین کشاله پای چپ، دیگر بین کشاله پای راست و یکی روی صورت او جلق می

 دو نفر دیگر هم آلتشان در دست این مرد قرار دارد تا برایشان جلق بزند. 

 

 پیچید. برد. میشت از درد به خود میدوک باکرگی مقعد میشت را از بین می  در آن شب، 
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 روز ششم ژانویه

آید و  . این مرد عالقه دارد تا یک پیرمرد را جلوی او بگایند. آلت فاعل از مقعد پیرمرد بیرون می ۲6

رود. بعد دوباره آلتش را در  شود. بعد از دهان این مرد، به دهان پیرمرد میدر دهان مرد ما گذاشته می

 زند. کند. بعد از این مرد ما فاعل را شالق می مقعد پیرمرد فرو می 

اخ مقعد او از درد، منقبض شود. بعد  ر گیرد تا سوبه شدت گاز می را ساله   ۱5دختر یک . این مرد ۲7

 زند. با یک شالق گاوی دختر را می

کند. در همین حال آلت یک مرد دیگر را  می فرو  های بزرگ فلزی در مقعد خود  . این مرد توپ ۲8

 دهد.  دو ساعت به اینکار اختصاص می  کند. این مردخورد و یک دختر هم برای او مدفوع می می

خواهد. پدر خانواده مرد . این مرد یک پدر با فرزندانش که باید یکی دختر و یکی پسر باشد می ۲9

 گاید.  کند در حالی که مرد ما پسر و دختر را از مقعد می ما را می

 

 به اتاق خواب بردند.  در شب، مقعد میشت تقدیم شد. دوستان ما هر کدام یکی از راویان را با خود

 

 

 

 

 روز هفتم ژانویه 
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گیرد. گویی مرد ما کند. این بوقلمون روی شکم یک دختر قرار می. این مرد یک بوقلون را می3۰

 شکند.  ن بوقلمون را می دشود، دختر گرای که این مرد ارضا میگاید. لحظهدارد آن دختر را می 

زند. آب خود را در واژن  کند. در همین حال یک نفر به او شالق می . این مرد یک بز را از واژن می 3۱

 گاید. ی این بز که یک عجیب الخلقه است را هم می شود. این مرد بچه و از این بز بچه دار می   ریزد  می بز  

 گاید. های نر را می. این مرد بز3۲

آورد تا واژن او را لیس بزند. زمانی که زن  کند و یک سگ را می. این مرد یک زن را برهنه می 33

کشد. البته به زن  های زن است، این مرد با یک تیر سگ را می شود و هنوز سر سگ بین پا ارضا می 

 رسد. آسیبی نمی 

شود، گاید. زمانی که ارضا می . این مرد یک قو را در حالی که یک نان در مقعدش فرو کرده، می 34

 کند.  ان را خفه می حیو

 

 گاید. در آن شب اسقف برای اولین بار کوپیدو را از مقعد می

 روز هشتم ژانویه 

کند. سبد از پوست اسب درست شده است. . این مرد خودش را در یک سبد مخصوص پنهان می35

روی سبد یک سوراخ وجود دارد. یک اسب که برای این کار آموزش دیده است، آلت خود را از سوراخ  

 کند. کند. در همین حال این مرد داخل سبد یک زن را می داخل مقعد مرد می 

ی این گاو که یک عجیب الخلقه  . بچه ریزد  میگاید و آب خود را در او  . این مرد یک گاو را می36

 گاید. گیرد و میاست را می 
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کند تا یک گاو او را بگاید. این مرد از  گذارد و کاری می . این مرد یک زن را داخل یک سبد می 37

 برد. این منظره لذت می 

کند. در همین حال یک گربه را داخل یک سبد  قعدش خودش فرو می . این مرد یک مار را به م38

تواند تکان بخورد برای همین آسیبی  گاید. گربه در این سبد نمی کند و از مقعد او را میتنگ زندانی می

 رساند.  نمی 

گاید. در همین حال یک ماشین مخصوص که بعداً شرح آن را خواهیم  . این مرد یک االغ را می39

 گاید. ز مقعد این مرد را میگفت، ا

 

 شب مقعد کوپیدو تقدیم شد. 

 

 

 

 

 روز نهم ژانویه

کند زند. بعد از این آلت خود را در سوراخ بینی او فرو می . این مرد سوراخ بینی یک بز را لیس می 4۰

سوراخ    زند. مرد بعد از اینهای مرد را با زبان خودش لیس می گاید. در همین حال بز هم بیضهو بز را می

 زند.  مقعد بز را لیس می 

 زند. کند و در همین حال یک سگ سوراخ مقعد او را لیس می . این مرد یک گوسفند را می 4۱

 برد. شود، سر سگ را میکند و به محض اینکه ارضا می. این مرد یک سگ را می4۲
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 کند. ن حال زن را می کند تا برای یک االغ جلق بزند. در همی . این مرد یک فاحشه را مجبور می 43

مون در یک سبد تنگ زندانی شده است و به  یکند. این م. این مرد یک میمون را از مقعد می 44

 شود. تر می خاطر درد زیاد، سوراخ مقعدش مدام تنگ 

 

جشن گرفتند. این جشن با    ی دهم را با ازدواج بریس کول و میشتهای هفته عصر همان روز جشن 

 ایان رسید. درد شدید میشت به پ

 

 

 

 

 

 

 روز دهم ژانویه

های شامپویل بود، از این پس به صورت تصادفی  مارتین اعالم کرد که شالق که عنصر اصلی داستان 

 ها بیان خواهد شد. در داستان 

ترساند که  ها را می گردد که جرم و جنایت انجام داده باشند. آن. این مرد به دنبال دخترانی می 45

کند. او این دختران را آنقدر  ی تهدیدشان نمی دستگیر خواهند شد ولی اگر به حرف او گوش کنند خطر

 زند تا خونی بشوند.  شالق می 
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این مرد یک زن که مو46 به آن می.  و  دارد  زیبایی  انتخاب میهای بسیار  بهانهنازد،  به  و  ی  کند 

 خندد. شود و به او می های زن، ارضا میچیند. با دیدن گریه و ناله های او را می معاینه، مو 

هیچ چیز    شود. دخترکند. بعد از این یک دختر وارد آن می. این مرد یک اتاق تاریک درست می 47

ترساند چرا که شنود. گفت و گوی این دو نفر او را می بیند و فقط صدای گفت و گوی دو نفر را می نمی 

های خشن و ترسناکی است. بعد بدون اینکه ببیند، این دختر در تاریکی  ها چیز موضوع گفت و گوی آن 

 شنود.  خورد. بعد از این فقط صدای ارضا یک مرد را می مشت و لگد می 

دهد. داخل راهرو صدای شکنجه و  . این مرد دختران را داخل یک راهرو تاریک و سرد قرار می48

هوش شد مرد ما دست به کار شود. زمانی که بی هوش میشود. دختر از ترس بی ی زنان شنیده میناله

رانش او را ببرند.  کند تا خدمتکاها میکند. کارش که تمام شد دختر را آنجا رشود و او را از مقعد می می

 کرد. او دختران جوان و حساس را برای این کار انتخاب می

کند، ارضا دهد و زمانی که یک دختر دارد تابوت را میخ می . این مرد خودش را در تابوب قرار می 49

 شود.  می

زمانی که اق تاریک بردند و  تآن شب، اربابان همین کار را روی زلمیر انجام دادند. او را داخل یک ا 

کند هوش شد. بعد رئیس جمهور او را از مقعد می دختر اربابان را با انواع وسایل قتل و شکنجه دید، بی

رود. رئیس جمهور نسبت به زلمیر یک نوع احساس عشق و نفرت حس و در نتیجه باکرگی او از بین می

 کند. احساسی که دوک نسبت به آگوستین دارد.  می

 

 

 روز یازدهم ژانویه 
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. همان مردی که دوک فلورویل نام داشت و در بیست و نهم نوامبر دوکلوس از او صحبت کرد )و  5۰

را  دختری  جسد  کرد(  خواهد  یاد  او  از  داستانش  پنجمین  در  فوریه  ششم  و  بیست  در  نیز  دگرانژ 

حالت   کند و بعد او را بهخواهد که به تازگی به قتل رسیده است. او همه جای این جسد را لمس میمی

 کند. سدومی می 

گاید، با زبان  خواهد. جسد یک پسر و یک دختر. در حالی که پسر را می . این مرد دو جسد می 5۱

 زند. مقعد دختر مرده را لیس می

اتاق5۲ از  در یکی  این مرد  است. همه .  داشته  نگه  تازه  موم،  با  را  این  های خود چندین جسد  ی 

 های مختلفی دارند.  ها روی خود زخم جسد

بندند. جوری که دهان هر دو در هم قفل  . این مرد یک دختر زنده را به یک جسد واقعی می53

 دنش خونی شود. زند تا بشود. بعد از این دختر را آنقدر شالق می می

 

کشیم. دختر هم  آن شب مقعد زلمیر تقدیم شد. اما قبل از این به او گفته بودند که امشب تو را می

باور کرده بود اما شب بعد از اینکه خوب او را گاییدند، با شالق هر کدام صد ضربه به او زدند. با رئیس 

 ه شد.  جمهور به تختخواب رفت و بار دیگر توسط رئیس جمهور گایید

 روز دوازدهم ژانویه

شود ولی در  اش باشد. دختر نزدیک او می خواهد که در دوران قاعدگی. این مرد دختری را می54

متر ارتفاع داشت. این مخزن    3متر عرض و    4کنار او یک مخزن آب یخ وجود دارد. این مخزن حدود  

کند. به محض اینکه  به داخل مخزن پرتاب میدید. این مرد دختر را ناگهان  پنهان بود و دختر آن را نمی

آورند ولی از آنجایی  شود. دختر را سریع بیرون میافتاد این مرد ارضا می دختر در مخزن آب یخ می

 شود. اش بود، به شدت مریض می که در دوران قاعدگی 

t.me/AVAYeBUF
394

https://t.me/AVAYEBUF
https://t.me/AVAYEBUF


ند که قرار  کدهد. بعد او را تهدید می مخزنی که خالی است قرار می   ر. این مرد یک دختر را د55

ترسد. برای اینکه بیشتر بترسد، چند تکه سنگ از باال  است این مخزن را با سنگ پر کند. دختر می 

شد و آب خود را از  ها را انداختند این مرد ارضا میاندازند. به محض اینکه سنگ داخل این مخزن می 

 آن باال روی سر دختر میریخت. 

را به خانه 56 باردار  این مرد یک زن  او را تهدیدی می اش می .  او شالق  کند، میآورد.  ترساند، به 

اش سقط شود یا وقتی به  دهد تا یا همان جا بچه ها را انجام میزند. آنقدر این کار زند و کتکش می می

شد و از رحم خارج  ی این مرد سقط میاش سقط شده باشد. اگر بچه در خانهاش برگشت، بچهخانه

 داد.  رابر پول بیشتری می شد، این مرد دو بمی

کند. سیاه چال پر از موش و گربه است.  حبس می  ک. این مرد یک زن را در یک سیاهچال تاری 57

ی عمرت در آنجا زندگی کنی. هر روز در حالی که او را مسخره گوید که قرار است برای بقیه به دختر می 

 کند. کند، کنار در سیاه چال خودارضایی می می

کند. باسن زن از این  اندازد و روشن می را روی باسن یک زن میزا  رد یک بسته مواد آتش  . این م58

 سوزد.  کار می

 

ها کند. اسقف آن کند و علناً با او ازدواج میآن شب کوروال، زلمیر را به عنوان همسرش انتخاب می

کرد از او مراقبت می   را به عقد هم در آورد. جولی توسط اعضای انجمن ترد شده بود ولی اسقف کمی

 تا زمان مناسب که فرا رسید از او استفاده کند. 

کرد و  نفرت دورست نسبت به آدالید در آن شب بیشتر از همیشه آشکار بود. آدالید را شکنجه می 

 داد. رئیس جمهور که پدرش بود ابداً دخالتی نکرد.  عذابش می 
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 روز سیزدهم ژانویه 

پنجره 59 از  را  دختر  یک  مرد  این  می .  پرتاب  پایین  به  زمین تشک  ی ساختمان  روی  البته  کند. 

 شود. افتد، ارضا می اند. زمانی که دختر میگذاشته 

دهد تا او توهم بزند و همه چیز داخل اتاق را ترسناک ببیند. این  . این مرد به دختر دارویی می6۰

اتاق در آب دارد  دختر فکر می برای همین روی یک صندلی میغرق میکند  او  شود  به  ایستد. مرد 

کند و از صندلی به پایین  گوید برای اینکه نجات پیدا کنی باید به درون آب بپری. دختر قبول می می

بینند. در این لحظه لیبرتین ما  افتد. اغلب اوقات دختران صدمات جدی میپرد. اما روی زمین می می

 بوسد.  باسن دختر را می شود و معموالًارضا می

کشد. بعد از اینکه به باال رسید، بنند و او را با قرقره باال می. این مرد یک دختر را به طناب می6۱

زند. دختر کند و برای خودش جلق می روبروی دختر یک پنجره قرار دارد و مرد از پنجره او را تماشا می 

کند که با اینکه و دختر را مجبور می   ریندمی ال روی سر او  برد. از باکند که طناب را می را تهدید می 

 شود. زند و در این حالت ارضا می آویزان است ولی بریند. به دختر شالق می 

کشد. دختر در حالتی  بندد و با قرقره او را باال می . این مرد مچ دست و پای دختر را با طناب می 6۲

دهند. اگر طناب یر این دختر یک منقل بزرگ شعله ور قرار میشود. بعد از این زرحمانه آویزان می بی

ها را کند و یکی از طناب سوزد. مرد ما در این حالت خودارضایی می پاره شود دختر درون این آتش می

دهد. شود. برخی مواقع این مرد یک سنگ سنگین روی کمر دختر قرار میکند. اینگونه ارضا میپاره می

شکند. برخی  آورد و کمرش می ر در هوا قرار دارد، سنگ به کمر و شکم او فشار می اینگونه وقتی دخت 
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دارد تا  شوند. در اینگونه مواقع دختر را در همین حالت نگه می یش از داخل پاره می امواقع هم روده ه

 ارضا شود. 

اده تیز وجود  العبندد. باالی سر دختران یک خنجر فوق . این مرد دختران را به یک چهارپایه می 63

العاده نازک بسته شده است. اگر طناب پاره شود این خنجر مستقیماً وارد  دارد که به یک طناب فوق 

کند و بعد از یک ساعت او را  شود. مرد ما در مقابل این دختر خودارضایی می ی این دختر می جمجمه

قدر تیز است. باسن دختر خون  کشد تا نشان دهد چ کند. بعد از این خنجر را به باسن او می ها می ر

 .  ریزد می افتد و این مرد آب خودش را روی آن می

 

آن شب، اسقف، باکرگی مقعد کلمبه را برداشت و پس از ارضا شدن، آنقدر به او شالق زد که پر از  

 تواند تحمل کند که یک دختر او را ارضا کند. خون شد. اسقف نمی 

 

 

 روز چهاردهم ژانویه

شود، دو گلوله تپانچه  کند و بعد از اینکه ارضا می . این مرد یک دختر جوان و نادان را از مقعد می 64

 سوزاند. هایش را میکند و بعد مو هایش شلیک مینزدیک گوش 

این مرد دختری را روی یک تخت فنری می 65 تیز وجود دارد. .  خواباند. زیر تخت بیست خنجر 

ها شود و دختر به خنجرها میکشد، وزن او موجب جمع شدن فنرراز میزمانی که دختر روی تخت د

شوند. مرد ما در این حالت خودارضایی  ها وارد بدن او می ای، خنجرشود. با هر تکان اضافهنزدیک می 

 . ریزد می کند و آب خود را روی بدن دختر می
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ی انسان وجود  چندین تابوت و جمجمهکنند. در این اتاق . این دختر را وارد یک اتاق تاریک می 66

بیند که به چماق، شمشیر، تپانچه، تبر، خنجر و نیزه مسلح هستند.  دارد. در همین لحظه شش شبح می

گاید. اگر این دختر در گیرد و از مقعد او را میشود و او را میکند. مرد ما وارد میاو از ترس فرار می

 آورند. افتد( او را با شالق به هوش می ب همین اتفاق میهوش شود )که اغلهمان ابتدای کار بی 

دهد. در این اتاق یک میز وجود دارد که روی آن سم و  . این مرد دختری را در یک اتاق قرار می 67

دهد که با یکی از  اند. به دختر این اختیار را می خنجر قرار دارد. کنار میز هم یک منقل آتشین گذاشته 

خودش وسیله  سه  می  این  انتخاب  را  سم  همه  معموالً  بکشد.  ماده را  یک  واقع  در  این سم  ی کنند. 

کند. شود و او را به صورت سدومی می آور است. زمانی که دختر به خواب رفت مرد ما وارد می خواب 

این همان مردی است که دوکلوس در بیست و هفتم از او صحبت کرد و دگرانژ در ششم فوریه او را بار  

 یاد ما خواهد آورد. دیگر به 

. همان مردی که دگرانژ در شانزدهم فوریه از او صحبت خواهد کرد، مراسم مذهبی قربانی کردن  68

دهد. این دختر روی یک گیوتین قرار دارد و زمانی که تیغه قرار است روی گردن  یک دختر را انجام می

میرد.  ر به موقع او را عقب نکشد، دختر میدهد. اگکشد و او را نجات میاو بیفتد، مرد ما او را عقب می

های گیوتین گیر کرده است، دختر البته قبل از اینکه او را عقب بکشد، در حالی که گردنش بین چوب 

 کند. را از مقعد می 

 

 خواهیم گردنت را ببریم.  کنند که میدر شب، مقعد کلمبه تقدیم شد. دوستان ما او را تهدید می 

 ویه روز پانزدهم ژان

گذارد در حالی که یک طناب  . این مرد یک مادر و دختر نیاز دارد. مادر را روی یک چهارپایه می 69

ی چهارپایه یک طناب وصل است و سر آن در دست مرد ما قرار دارد.  دور گردن او قرار دارد. به پایه 
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زند. وقتی که مرد ارضا می این مرد روبروی این زن نشسته است و دختر این زن، برای مرد ما جلق  

د.  وشافتد و این زن حلق آویز می کشد. چهارپایه از زیر پای مادر میشود، طناب چهارپایه را میمی

آیند و طناب  برد. خدمتکاران این مرد به کمک این زن می بالفاصله مرد ما دختر را با خود به اتاقش می 

ما از این کار خبر ندارد. در هر صورت روی تخت، به دختر   ماند ولی لیبرتینکنند. او زنده میرا پاره می

 گوید که مادرت مرده است. بعد از این دختر را به صورت سدومی گایید. می

کشد. در  گیرد و دور اتاق به دنبال خود میهای او را میکند و گوش . این مرد یک زن را برهنه می7۰

 شود. این حالت ارضا می 

ی گیرد. آنقدر سفت این کار را  مهایش( نیشگون  دن یک دختر را )به جز سینه  . این مرد تمام ب7۱

 شود. کند که تمام بدن او سیاه و کبود می می

 زند تا کبود شود. گیرد و به آن ضربه میهای یک زن را نیشگون می . این مرد آنقدر سینه 7۲

کند. نوک این  اعداد را حک میهای یک زن  دارد و با آن روی سینه. این مرد یک سوزن بر می73

سینه  کار  پایان  از  بعد  همین  برای  است.  سمی  میسوزن  متورم  زن  خود های  به  درد  از  زن  و  شود 

 پیچد. می

هایش  کند. بعد از اینکه سینه های یک زن فرو می. این مرد حدود دو هزار پونز کوچک در سینه 74

 شود. از پونز پر شد، ارضا می 

 

زنند. تر شده است( با مادام شامپویل جلق می متوجه شدند که جولی )که از همیشه لیبرتینآن روز  

دهد تا با او به اتاق خوابش برود. دوک  کند و اجازه میاسقف از این لحظه به بعد از او بیشتر مراقبت می 

رفتند. جولی اعتراف  هایشان  و کوروال با فانچون به اتاق   نهم دوکلوس را با خودش برد. دورست با مارتی 
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کرد از آنجایی که به او دستور داده بودند در اصطبل با حیوانات بخوابد، مادام شامپویل او را از آنجا به  

 اتاق خودش برده است.  

 

 

 روز شانزدهم ژانویه 

کند. زمانی  هایشان فرو میهای بسیار بزرگی را در بدن دختران به خصوص سینه . این مرد پونز75

شود. دگرانژ در داستان چهارم خود در تاریخ  ختر کامالً با پونز پوشیده شد، این مرد ارضا میکه بدن د

 بیست و هفتم فوریه در مورد آن صحبت خواهد کرد. 

شود.  ها متورم می ای که شکم آندهد. به اندازه . این مرد به دختران نوشیدنی و غذای زیادی می 76

دوزد. زمانی که دختران نیاز شدیدی به ادرار و یا مدفوع  ن را با نخ، می بعد از این واژن و مقعد این دخترا

شوند. اینجا جایی است  هوش می توانند خود را تخلیه کنند، بی کردن داشته باشند و به خاطر اینکه نمی 

  شوند و دختران ها به خاطر فشار شدید از هم باز میشود. در برخی مواقع، این بخیه که مرد ما ارضا می

 کنند. ریزی خود را تخلیه میبا خون 

هوش شود. زنند تا بی . اینجا چهار مرد وجود دارند که یک دختر را در یک اتاق آنقدر کتک می 77

 . ریزندمی زنند و آب خود را روی دختر  وقتی دختر روی زمین افتاد، این چهار مرد برای یکدیگر جلق می

 کند. دهد که مدام هوای درون آن را قطع و وصل می ای قرار می ا در محفظهر . این مرد دختر78

 

گیرند. دوک که ها در آن روز ازدواج کلمبه و آنتینوس را جشن می به مناسبت یازدهمین هفته، آن

گاید، از شب قبل نفرت غیر قابل وصفی نسبت به او پیدا  آوری می حیرت   زآگوستین را از واژن به طر 

. دوکلوس آگوستین را نگه داشت و دوک سیصد ضربه شالق به پشت او زد. در همین حال  کرده است
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لیسید. بعد از این کرد و دوکلوس هم باسن زخمی آگوستین را می دوک مادام دوکلوس را از مقعد می 

رد گذاها را در دهان آگوستین می خورد. غذا نشاند و از دهان او غذا میدوک آگوستین را کنار خود می

 خورد. ها را جوید، از دهان او می و زمانی که آگوستین خوب آن

 

 

 روز هفدهم ژانویه 

ی داغ روی باسن او  بندد. بعد از این یک تخم مرغ سرخ شده . این مرد یک دختر را به میز می 79

 خورد.  گذارد و با چنگال تیز، تخم مرغ را از روی باسن او میمی

شود. بعد از این او را  هوش می دهد که دختر بی . این مرد سر یک دختر را آنقدر به میز فشار می 8۰

 گاید. مقعد می از 

 سوزاند. . این مرد با کبریت، به آرامی پوست سینه و باسن یک دختر را می 8۱

 کند.  های زیادی را در باسن، مقعد و واژن دختر خاموش می . این مرد شمع 8۲

سوزاند تا اینگونه مانع شود که دختران به راحتی  . این مرد با کبریت مژه و پلک دختران را می 83

 توانند برای خوابیدن چشمان خود را به درستی ببندند. ینگونه دختران نمی بتوانند به خواب بروند. ا

 

شود چرا که  العاده مریض می برد. گیتون به خاطر این فوق آن شب دوک باکرگی گیتون را از بین می 

 ای گایید. سال داشت و دوک او را به صورت وحشیانه  ۱۲آلت دوک بسیار بزرگ است. گیتون فقط 
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 هجدهم ژانویه روز 

کند )در حالی که یک تپانچه روی گلویش گذاشته است( تا  . این مرد یک دختر را مجبور می 84

 . ریزد می داخل واژن او   1های داغ را بخورد و در دهانش بجود. بعد از این مقداری نیتریک اسیدزغال

. اما مسیری که بین این  کند تا کنار چهار ستون برقصد. این مرد یک دختر برهنه را مجبور می 85

ها قرار دارد پر است از خرده شیشه، پونز، میخ و خرده آهن تیز. در کنار هر ستونی هم یک مرد ستون 

زنند و اینگونه دوباره  شود او را شالق میها میبا یک شالق ایستاده است. زمانی که دختر نزدیک ستون 

و برنده راه برود. این دختران بر حسب زیبایی چهره  های تیز  شود روی این چیز با پای برهنه مجبور می

 باید چندبار از روی این مسیر عبور کنند. هرچه دختر زیباتر باشد، بیشتر باید راه برود. 

دماغ یک زن مشت می86 به  آنقدر  این مرد  مرد  .  زمان  این  در  از خون شود.  پر  تا دماغش  زند 

 کند. با خون دماغ دختر مخلوط می  شود. آب خود راکند و ارضا میخودارضایی می 

انبر آهنی بسیار داغ  87 با  را  را، به خصوص باسن و سینه و واژن  این مرد گوشت بدن دختران   .

 گیرد.  نیشگون می 

ها را )به خصوص نقاط حساس( و بعد آن   ریزد  می . این مرد باروت تفنگ را روی بردن دختران  88

 زند.  آتش می 

 

یم شد و بعد از مراسم توسط کوروال، دوک و اسقف، که همگی او را کرده  آن شب، مقعد گیتون تقد 

 زده شد. بودند، کتک

 

 
  ی قو  کنندهدیماده اکس   کی خورنده و    دیاس   ک ی  کی ترین   دیاست. اس   یقو  اری بس  ی معدن  دی اس  ی نوع  HNO3جوهر شوره با فرمول    ای  کی ترین   دیاس   .1 

  جه یدر نت  دهد،ی)استر( انجام م  های( و چربدی )آم  هانیرا با پروتئ  دیاس  زیدرولیه   رایاست، ز  یی ایمیش   یهایاز آن سوختگ   ی است. خطر عمده ناش
 . شودیم ه یزنده )به عنوان مثال پوست و گوشت( تجز افتب
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 روز نوزدهم ژانویه 

زند. با دیدن آتش،  و آن را آتش می  ریزد  می. این مرد پودر باروت تفنگ را در واژن یک دختر  89

 بوسد.  شود. قبل از این دختر را می ارضا می

زند. دیدن این دختر بیچاره مالد و بعد او را آتش می. این مرد روی کل بدن یک دختر الکل می 9۰

 دهد. کند. این کار را دو یا سه بار انجام میگیرد، او را ارضا میکه آتش می

کند . بعد از این سرنگ را داخل مقعد دختر فرو می ریزد  می . این مرد داخل یک سرنگ، روغن داغ  9۱

 کند. های او می ی این روغن داغ را وارد روده و همه 

کند. قبل از این هم با شالق به واژن . این مرد یک سیخ داغ و سرخ را داخل مقعد یک زن فرو می9۲

 زده بود.  او ضربه 

باردار می 93 پا روی شکم یک زن  با  این مرد  تا بچ .  اینکار به زن شالق  پرد  از  ه سقط شود. قبل 

 زند. می

 

برد. قبل از اینکار هر کدام از اربابان به او همان شب رئیس جمهور باکرگی مقعد سوفی را از بین می

شود. به محض اینکه کوروال ارضا شد، پانصد لویی  زند و بدن دختر پر از خون می صد ضربه شالق می

ها قبول اینکه سوفی را در همان شب به شکنجه گاه زیرزمین ببرد. آن به انجمن پیشنهاد کرد به ازای

تر متر آنطرف  5زند که دختر گاید و چنان لگدی به باسن او می دوباره او را می  رکنند. رئیس جمهونمی 

 کرد.  تر می آید. از آن شب به بعد رئیس جمهور نفرت خود را با کتک زدن زلمیر آشکار فرود می 
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 م ژانویه روز بیست

کند. اینگونه زند را نوازش می رسد که مرد ما دارد سر دختری که برای او جلق می . به نظر می94

شود، سر دختر را کامالً دهد. ولی به محض اینکه مرد ارضا میدختر در آرامش کار خود را ادامه می

 شود. هوش می ی کوبد. اغلب مواقع دختر بالفاصله بغیرمنتظره با تمام قدرت به دیوار می 

می 95 احاطه  را  دختر  لیبرتین یک  چهار  کلفت محکوم .  با چوب  به صد ضربه شالق  را  او  کنند. 

زنند. اولی به باسن. دومی از گردن تا کمر. سومی از پشت ران تا  ضربه به او می   ۲5کنند. هر کدام  می

 پشت پا. چهارمی از سینه تا ساق پا.  

کند.  های او فرو می کند. دو پونز هم به نوک سینهر پونز فرو می . این مرد داخل چشمان یک دخت96

 کند. یک پونز هم به کلیتوریس او فرو می 

 چکاند. های دختر می . این مرد موم داغ مایع را روی باسن، واژن و سینه97

او    هوش نشود، خونریزی بیبرد. تا وقتی دختر از خون . این مرد بازوی یک دختر را با چاقو می 98

 آورد. را بند نمی 

 

اش خونریزی کند و تا زمانی که بیهوش  کند که کنستانس به دلیل بارداری رئیس جمهور پیشنهاد می 

ریزی کند. آن شب، مقعد سوفی  کند تا خون نشده است، خون او را بند نیاوریم. دورست او را زخم می

ا گفتن این که این کار هیچ آسیبی به او  کند که خون او را هم بریزیم )بتقدیم شد و دوک پیشنهاد می

رساند( و برای صبحانه پودینگ سیاه از خون او درست کنیم. این کار انجام شد )رئیس جمهور او  نمی 

ئیس جمهو وقتی ارضا شد، رزد.  کرد دوکلوس برای او جلق می را زخمی کرد(. درحالی که این کار را می 

زخم بسیار بزرگ ایجاد کرد. با این همه اسقف از سوفی  شروع کرد به پاره کردن گوشت سوفی. یک  

 خوشش آمد و او را به عنوان همسر خود پذیرفت. آلین کامالً ترد شد.  
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 روز بیست و یکم ژانویه

گوید که بایستد. ریزی کند. سپس به او میکند تا خون . این مرد هر دو بازوی یک زن را پاره می99

ها را بندد. زمانی که کارش تمام شد باز هم زخمها را میبرخی مواقع برای اینکه به او شالق زند، زخم 

ها هم دختر را  ل از اینکار شود. قبکند و تا زمانی که دختر از خونریزی بیهوش نشود، ارضا نمیباز می

 کند بریند. مجبور می 

برد برد تا خون بریزد. همچنین زیر گلوی او را هم می . این مرد مفاصل دست و پای این زن را می ۱۰۰

 شود.  کند و به خودارضایی مشغول می ریزی است او را تماشا میو وقتی که این زن در حالی خون 

 های او کاری ندارد. برد. البته با سینه با تیغ می . این مرد گوشت بدن دختر را ۱۰۱

کرد. به خصوص اطراف نوک پستان. زمانی . این مرد با یک تیغ، تمام بدن این دختر را زخم می۱۰۲

ها را با آهن داغ  . بعد از این زخم دکنرسید، با تیغ اطراف سوراخ مقعد دختر را پاره می که به باسن می

 بندد. می

دهند. این مرد پوست ببر پوشیده  را مانند یک حیوان وحشی داخل یک قفس قرار می   . این مرد۱۰3

کنند. جلوی او یک دختر چاق برهنه قرار زنند و به او توهین می زنند، کتکش میاست. او را شالق می 

آزاد تواند خودش را کنترل کند، او را از قفس  رسد و نمیدهند تا برقصد. زمانی که مرد به جنون میمی

شود و مانند یک ببر خودش  شود به سمت دختر حمله ور می کنند. به محض اینکه این فاسد آزاد می می

ها و کلیتوریس. معموالً نوک  زند. به خصوص نوک سینه اندازد. گوشت بدن دختر را گاز می را روی او می 

شود. بعد از این  لت ارضا میزند و در این حاکند. مانند حیوان نعره میسینه و کلیتوریس دختر را می

 دختر باید بریند تا این مرد آن را بخورد. 
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شود تا جشن پایان هفته دارد. همان شب هم تقدیم می همان شب، اسقف باکرگی نارسیس را بر می

گاید به او گاید. در حالی که او را می کند بریند و بعد او را می را به هم نزند. این پسربچه را مجبور می

 زند. شالق می 

 

 

 روز بیست و دوم ژانویه 

های دختر را کشد. بعد با سوزن لثه ک دختر را با انبر بیرون میهای ی. این مرد چندتا از دندان۱۰4

 سوزاند.  ها را می کند. برخی مواقع با انبر داغ لثه پاره می

 شکند.  ها را میشکند. برخی مواقع چندتا از انگشت . این مرد یکی از انگشتان دختران را می ۱۰5

 زند. . این مرد با چکش به پای دختران ضربه می ۱۰6

 شکند.  . این مرد مچ دست دختران را می ۱۰7

ارضا می ۱۰8 اینکه  این مرد به محض  با یک چکش به دهان دختر ضربه می.  زند. طوری که  شود، 

 کند. شکند. قبل از اینکار، آلت خود را در دهان دختر می های جلوی او می دندان

 

خواهد  ای که دوک می برد و درست همان لحظه دوک در آن شب باکرگی مقعد روزت را از بین می 

کشد.  های این دختر کوچک را بیرون می آلت خود را وارد مقعد او کند، رئیس جمهور یکی از دندان 

می تجربه  را  وحشتناک  درد  دو  همزمان  دختر  میاینگونه  تقدیم  او  مقعد  بالفاصله  تا  کند.  در  شود 
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شود )رئیس جمهور آخرین  نظمی ایجاد نکند. زمانی که رئیس جمهور در مقعد او ارضا می ها بیجشن 

 نفر بود( و کارش تمام شد، دختر را با لگد از خود دور کرد.  

 

 

 روز بیست و سوم ژانویه 

 شود.  ها فقط چهار داستان روایت می به خاطر جشن 

 شکند.  . این مرد پای دختر را می۱۰9

 شکند. های او را می گاید، یکی از بازو این مرد در حالی که دختر را از مقعد می . ۱۱۰

زند، تا استخوان زانوی او خرد  ی آهنی آنقدر به زانوی یک دختر ضربه می. این مرد با یک میله ۱۱۱

 گاید.  شود. بعد از این دختر را از مقعد می 

ردبان دیگر باالی او قرار دارد. نردبان باالیی را بندد. یک ن. این مرد یک دختر را به نردبان می۱۱۲

 شود.  افتد. یکی از اعضای بدن دختر خرد می کند و روی دختر میها میر

 

را پاره  بدنشها بعد از اینکه روزت را وحشیانه گاییدند، آن روز عروسی بانده سیل و روزت بود. آن

لت  آ زد و روی ران و  ز بدن این دو خون فواره میکردند تا خون بریزد. بدن آلین را هم پاره کردند. ا

کردند. زمانی که دو دختر، غش  مالیدند و خودارضایی می ها را به خود میاربابان میریخت. اربابان خون 

 کردند اربابان ارضا شدند. 
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 روز بیست و چهارم ژانویه 

 برد.  . این مرد گوش دختر را می ۱۱3

 برد. . این مرد بینی و لب دختر را می ۱۱4

مکد کند. بعد از این زبان او را می . این مرد با یک سیخ داغ و گداخته، زبان دختر را سوراخ می ۱۱5

 گیرد. و گاز می

 کشد. های دست و پای دختر را با انبر می. این مرد ناخن ۱۱6

 برد. . این مرد بند انگشتان دختر را می ۱۱7

 

اگر چنین مثله کردن  اربابان گفت که  به  هایی به خوبی درمان شود، هیچ خطر جانی ندارد. راوی 

بیشتر شد. با این کار   دورست همان شب بند انگشت آدالید را قطع کرد. با این کار نفرتش نسبت به او

انگیزی ارضا شد. همان شب جناب رئیس جمهور باکرگی مقعد آگوستین را بر  دورست به طرز شگفت 

گوید خواهد تا سریعاً آدالید را به شکنجه گاه زیرزمین ببرد. ولی اسقف می دارد. دورست اجازه میمی

این دوک و رئیس جمهور خود را با شالق  های بیشتری خواهید برد. بنابراگر کمی بیشتر صبر کنید، لذت

 کنند. زدن شدید آگوستین سرگرم می

 

 روز بیست و پنجم ژانویه 

 سوزاند. های دختر را با الکل می . لثه ریزد  می قطره آهن مذاب در دهان دختر    ۲۰تا    ۱5. این مرد  ۱۱8

سن کثیف او را لیس بزند. بعد  کند تا بابرد و بعد او را مجبور می . این مرد نوک زبان دختر را می ۱۱9

 زند. از این کار او را کتک می 
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شود و زمانی  . این مرد ماشینی ساخته است که یک لوله دارد. این لوله وارد گوشت بدن دختر می۱۲۰

 د.  شکآید، گوشت بدن را نیز با خودش بیرون میکه بیرون می 

  برد. ساله را می  ۱5تا  ۱۰های پسران . این مرد بیضه ۱۲۱

انبر۱۲۲ با  این مرد  کشد و در همین لحظه که نوک سینه کش آمده های دختر را می نوک سینه ، . 

 برد. است، با قیچی آن را می 

 

را بگایند. رئیس جمهور وقتی که  او  بتوانند  انجمن شد تا همه  همان شب مقعد آگوستین تقدیم 

ی او را  ن نوک سینه ااز مدتی، با دندکرد وپس  ایش را بوس میهگایید، سینه  کنستانس را از مقعد می 

گایید، کند. بالفاصله او را پانسمان کردند تا خطری بچه را تهدید نکند. زمانی که دوک آگوستین را می 

شد، او را  شد و یا وقتی ارضا می ی او از بیخ کنده می گرفتند احتماالً سینه اگر دوستان جلوی او را نمی

های دگرانژ فرا برسد. برادرش  خودش را کنترل کند تا زمان داستان   کشت. دوستان از او خواستندمی

توانست خودش  ها را خراب نکند. با این حال، از آنجایی که دوک دیگر نمی کرد که نقشهبه او التماس می 

را مهار کند و باید این دختر زیبا را به نحوی شکنجه کند، به او اجازه دادند تا زخم کوچکی روی بازوی  

مکید. ارضا شد. بعد از این زخم ایجاد کند. دوک گوشت ساعد دست چپ او را برید و خون او را می او  

 دختر را پانسمان کردند و چهار روز بعد اثری از این زخم نبود.  

 

 روز بیست و ششم ژانویه 

دهان او را  زد. قبل از اینکار زبان و  ای به صورت دختر ضربه می . این مرد با یک بطری شیشه ۱۲3

 لیسید.  می
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بندد. این دختر فقط یک های او را هم می بندد. یکی از دست های یک دختر را می . این مرد پا ۱۲4

او می  به  این مرد یک چوب  با  دست آزاد دارد.  این مرد ما  از  از خودش دفاع کند. بعد  با آن  تا  دهد 

ها د. بعد از این آب خود را روی زخم برشود. گوشت بدن او را می شمشیر به سمت دختر حمله ور می 

 .  ریزد می

شکند. معموالً  های او را می خواباند. بعد از این استخوان . این مرد یک دختر را کف زمین می ۱۲5

 شکند.  ها را میها یا پایکی از دست 

های ینه ایستد. با تپانچه س بندد. بعد از این در نیم رخ زن می . این مرد یک زن را به ستون می ۱۲6

 های این زن را با تفنگ بکند.  گیرد. هدفش این است که حداقل یکی از نوک سینه او را نشانه می 

این مرد یک زن را در فاصله۱۲7 قرا می .  از خودش  او شلیک  ی دور  باسن  به  تفنگ  با  بعد  دهد. 

 شود. میرد و فقط باسنش شکافته می کند. به خاطر فاصله زیاد، او نمی می

 

 برد. ب، اسقف باکرگی مقعد فانی را از بین می همان ش

 

 

 

 

 روز بیست و هفتم ژانویه 

  . همان مردی که دگرانژ در بیست و چهارم فوریه از او صحبت خواهد کرد، با شالق زدن به شکم ۱۲8

 خواهد بچه جلوی او بیرون بیاید. کند. این مرد می زنی باردار، بچه را سقط می
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 کند. ها را میبرد. قبل از این کار، آن ساله را می  ۱7تا  ۱6ی پسران . این مرد بیضه ۱۲9

ابتدا این دختر را برهنه می . این مرد دختران باکره می۱3۰ با تیغ، کلیتوریس او را    کند وخواهد. 

 کند.  گذارد و با چکش آن را به داخل فرو می ی داغ گداخته داخل واژن او می برد. بعد یک لوله می

اش سقط شود و مرده به دنیا بیاید.  دهد تا بچهدارویی می   هماه  8. این مرد به یک زن باردار  ۱3۱

فرو می مقعد زن  در  دارو  مواقع یک  بچه سقط  برخی  تا  مادکند  زندگی  اینگونه  به خطر   ر همشود. 

 افتد. می

 کند. . این مرد دست یک دختر را کامل قطع می ۱3۲

 

گاید و در  آن شب مقعد فانی تقدیم شد. دورست او را به عنوان همسرش برگزید. دوک آدالید را می 

 شکند. همین حال دورست یکی از انگشتان او را می 

 

 

 روز بیست و هشتم ژانویه 

کند. بعد از این محل قطع شدگی را با آهن داغ ین مرد هر دو دست دختر را از مچ قطع می. ا۱33

 سوزاند. می

 سوزاند.  کشد و با یک سیخ داغ آن را می . این مرد زبان یک دختر را از حلقوم بیرون می ۱34

 دهد. را انجام می زند این کار  کند. معموالً وقتی او را کتک می . این مرد پای یک دختر را قطع می ۱35

های او میخ فرو  ها، درون لثه کشد و به جای دندان های زن را بیرون می . این مرد تمام دندان ۱36

 کند. ها را بیرون کشید، آلت خود را در دهان زن فرو میی دندانکند. وقتی همه می
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 آورد.  . این مرد یکی از چشمان زن را حدقه بیرون می۱37

 

ی انگشتان او را سوراخ کردند. در حین این کار، اسقف  ک زدند و با سوزن همه آن شب جولی را کت

 گایید. کرد، او را از مقعد می با اینکه از او حمایت می 

 

 

 روز بیست و نهم ژانویه 

 شود.  . اینگونه این زن کور میریزد می . این مرد در چشمان یک زن موم داغ شده ۱38

سوزاند. در این  جای آن را می  غبرد. بعد با آهن دادختر را از بیخ میهای یک  . این مرد سینه ۱39

کند و بعد از این آن برد در روغن سرخ میی دختر را که میگوید این مرد سینه لحظه مادام دگرانژ می

 خورد. را می 

که او هم  زند. نقل است  برد و بعد به او شالق می . این مرد هر دو طرف باسن دختر را از بیخ می ۱4۰

 خورد. گوشت باسن دختر را می 

 برد. . این مرد هر دو گوش دختر را می ۱4۱

 انگشت به عالوه نوک سینه و زبان و کلیتوریس.   ۲۰کند. هر  . این مرد همه جای دختر را قطع می ۱4۲

 

آلین در آن شب توسط اربابان به شدت شالق خورد. اسقف برای آخرین بار او را از مقعد گایید. بعد  

 دستور داده شد تا هر یکی از اربابان، یک عضو از بدن او را قطع کنند. 
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 ام ژانویهسیروز 

پزد. بعد دختر را  کند و آن را روی آتش می. این مرد چند تکه گوشت از بدن دختر جدا می۱43

های پخته شده را بخورد. این همان مردی است که دگرانژ  کند تا در کنار خودش این گوشت مجبور می 

 در هشتم و هفدهم فوریه از او صحبت خواهد کرد. 

دهد و گاید. به او غذا میکند. بعد از این او را می ک پسربچه را قطع می . این مرد دست و پای ی۱44

 دهد. دارد و آزار میدارد. بیش از یک سال این پسر را زنده نگه میاو را زنده نگه می 

بندد. کنار دختر یک چاقوی تیز وجود دارد.  . این مرد دست یک دختر را محکم به یک دیوار می۱45

کند بدون اینکه به  ها میهای خوشمزه است. دختر را در این اتاق ر م یک میز از غذا کمی دورتر از او ه

خواهی غذا بخوری باید دست خودت را قطع کنی تا بتوانی به  گوید اگر می او غذا بدهد. به دختر می

ه به کند و از داخل یک پنجرمیز غذا برسی. در غیر این صورت باید بمیری. قبل از اینکار دختر را می 

 نشیند. تماشای دختر می 

بندد. برای اینکه یکی زنده بماند و دیگری را . این مرد یک مادر و فرزند دخترش را به هم می ۱46

ها و دیدن اینکه کدام یک  نجات دهد باید دست خودش را قطع کند. این مرد از تماشای مناظره بین آن 

 برد.  کند، لذت میاز آن دو خود را فدای دیگری می 

 

شود. دوک به عنوان عروس، هرکول را داماد خود  امروز به خاطر جشن فقط چهار داستان گفته می

کند و به عنوان داماد، زفوروس را به عنوان همسرش برمی گزیند. این پسربچه که بهترین باسن را  می

د. باکرگی  دهآید. اسقف این مراسم را انجام میبین پسران داشت، در لباس یک دختر به عروسی می
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شود و دوک از زجر کشیدن او لذت برد. پسر را در حالی که خونریزی    میزفوروس فقط امروز برداشته  

 گایید. را می  ککند. در طول عملیات، هرکول هم دو ها میداشت ر 

 

 

 روز سی و یکم ژانویه 

کند و به  آورد. بعد او را در یک اتاق زندانی می در می   ه . این مرد هر دو چشم یک زن را از حدق۱47

ده داغ وجود دارد که اگر ا ی آهنی فوق العگوید که غذا جلوی توست. اما بین او و غذا، یک ورقهاو می 

سوزد. این مرد از تماشای این زن از پشت پنجره  این زن بخواهد از آن عبور کند بدنش به شدت می 

دهد از گرسنگی بمیرد؟  سوزاند یا ترجیح می و چه خواهد کرد. آیا او خودش را می برد تا ببیند ا لذت می 

 زده است.  قبل از این به زن شالق 

از  بندد و او را با قرقره باال می . این مرد به نقاط مختلف زن طناب می ۱48 او را ناگهان  کشد. بعد 

دارد. اینگونه قبل از اینکه زن به ا نگه میکند. کمی قبل از اینکه به زمین برسد، طناب رها میارتفاع ر

شکند. او این کار را چندین بار انجام های او به خاطر فشار طناب می زمین برسد بخشی از استخوان 

 دهد. می

کند. بعد از این  های عمیقی روی بدن او ایجاد میبرد. زخم. این مرد بدن دختر را با چاقو می ۱49

 .  ریزد میب ها، آهن مذاداخل این زخم 

خواهد. درست در زمانی که قرار است بچه به دنیا بیاید، این زن را  . این مرد یک زن باردار می۱5۰

گیرد و به ستونی که از مادر  بندد. مرد به محض اینکه بچه بیرون آمد، بچه را میبرهنه به یک ستون می 

تواند کاری بکند  بسته شده است نمی   کند او را نجات دهد ولی چونبندد. مادر سعی می دورتر است می 
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زد. بچه معموالً فرزند همین  . مرد ما بعد از این به واژن این زن ضربه می ریزد  می و برای همین اشک  

 مرد است.  

دهد تا شکمش برآمده شود. بعد دهان و مقعد و دهان او را  . این مرد به یک دختر آنقدر آب می ۱5۱

 ها از فشار باز شود.  کند تا یا بمیرد یا بخیهها می یه کند. او را همینطور ردوزد تا نتواند خودش را تخلمی

 

زنند. بعد با یک سیخ داغ سینه و کنار  شود. به آدالید شالق می همان شب مقعد زفوروس تقدیم می 

ند.  ککند و به خدا دعا میها را قهرمانانه تحمل میسوزانند. این دختر تمام این شکنجه واژن او را می 

 کند. تر میاین کار اربابان را شهوتی 
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 سدوم  روزِ  ۱۲۰
 

 

 بخش چهارم
 

 

را در بر خواهد   هیو هشت روز ماه فور  ستیکه ب زیآمت یو جنا  زیانگصد و پنجاه داستان شهوت

 ماه خواهد بود.  نیا  یگرفت. دگرانژ راو
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باید ابتدا با این داستان را شروع کنیم. هر چهار همسر  این ماه تغییرات مهمی به خود دیده است که  

اند. البته سوفی کمی توانسته از حمایت اسقف برخوردار شود. اما آلین، آدالید و کنستانس  طرد شده 

ی خوابد چرا که باید از این میوه هیچ جایی برای خوابیدن ندارند. البته کنستانس پیش دوکلوس می 

خوابند که حیوانات آن برای سالخی در نظر  آدالید و آلین، در اصطبلی می نارسیده محافظت شود اما  

شده  آن گرفته  وظایف  و  شدند  همسران  جایگزین  سوفی  و  فانی  زلمیر،  آگوستین،  انجام اند.  را  ها 

اتاق می در  اربابان  می دهند.  زیر  افراد  با  و  هایشان  زفوروس  آگوستین،  خود،  کنار  در  دوک  خوابند. 

یکی و  می   دوکلوس  نفر  چهار  این  وسط  دوک  دارد.  را  فاعالن  مبل  از  روی  او  کنار  هم  ماری  خوابد. 

میمی فنچون  و  فاعالن  از  یکی  زلمیر،  آدونیس،  بین  نیز  جمهور  رئیس  بین خوابد.  دورست  خوابد. 

خوابد. اسقف بین  خوابد و لوئیسون کنار او روی مبل میهیاکینتوس، فانی، فاعل و مادام مارتین می 

دهد که هر  گیرد. این به ما نشان می خوابد. ترز هم روی مبل قرار می ون، سوفی، فاعل و جولی می سالد

اند متعلق به یکی از اربابان هستند. تنها چهار دختر در حرمسرای  ها که با هم عروسی کرده کدام از زوج 

ان و دگرانژ در اتاق  اند. شامپویل در اتاق دختردختران و چهار پسر در حرمسرای پسران باقی مانده 

خوابد. هنگامی که خوابد. کنستانس هم کنار دوکلوس میخوابند. آلین هم در اصطبل می پسران می 

ند. باسنش روبروی اربابان قرار دارد و دبنهای اتاق می گوید آدالید را به یکی از ستون راوی داستان می 

همیشه برای شالق خوردن آماده است. کنستانس این اجازه را دارد تا کنار راویان بنشیند. جولی هم  

رود تا دستورات را اجرا کند. مانند گذشته کنار هر مبل یکی از فاعالن هم  از مبلی به مبل دیگر می 

در   اربابان  جدید  قانون  طبق  دارد.  ارضا  قرار  برای  را  زلمیر  و  آگوستین  آدالید،  آلین،  ماه  این  طول 

کنند. کنستانس هم قرار است برای جشن آخرین هفته استفاده بشود. های خودشان قربانی میهوس 

می بشوند،  بیوه  دیگر  بار  جمهور  رئیس  و  دوک  همسر  اگر  خود  برای  مانده  باقی  دختران  از  توانند 

 های خود را شروع کرد. گرانژ با آن داستان برگزینند. این شرایطی بود که د

ها همگی در مورد قتل است و تالش خواهد  دگرانژ کار خود را شروع کرد. هشدار داد که داستان

های ساده و معمولی این افراد  های خود را از سلیقه ی جزئیات را بازگو کند. دگرانژ داستانکرد تا همه
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ی عزیز بداند که این  رسد تا خواننده ها میآمیز آن و جنایت کند و به بعد به سالیق خشن  شروع می 

اند. این نشان خواهد  هایی داشتهقاتالن فاسد قبل از اینکه به چنین فجایعی دست بزنند، چه سلیقه 

های بدون اصول و اخالق بیفتد، منجر به چه فجایعی خواهد  داد که اگر آزادی خواهی به دست ذهن 

 شد. دگرانژ شروع کرد:  

 

 

 روز اول فوریه

برد اما شیدایی او اکنون  خورند، لذت می دید فقرا برای سه روز غذا نمی . این مرد قبالً از اینکه می۱

های قبلی را شکسته و تبدیل به چیزی جنایت بار شده است. اشتیاق کنونی این مرد اآلن این است  مرز

کند. در حالی که زجر  هیچ کمکی به او نمی  ها کند تا از گرسنگی بمیرد. که یک زن را در سیاه چال ر

 شود که زن مرده باشد.  کند. فقط وقتی ارضا می بیند، خودارضایی می کشیدن این زن را می 

ی غذایی او میکاهد. کند و هر روز مقداری از جیره . این مرد یک زن را به مدت طوالنی زندانی می ۲

 خورد. ع او را از بشقاب می وبعد مدوف کرد تا بریند و او قبالً این زن را مجبور می

برد ولی االن یک زن را به سیاه چال  . این مرد قبالً از مکیدن دهان و خوردن بزاق دهان لذت می 3

تواند با این غذا خودش را زنده نگه دهد. باید تا جایی که میاندازد و فقط برای دو روز به او غذا می می

 کند.  شود و باالی سر این جسد خودارضایی می اه چال می دارد. روز سیزدهم مرد ما وارد سی

کند و تا جایی که کرد تا ادرار کنند ولی االن یک زن را زندانی می. این مرد قبالً زنان را مجبور می 4

 میرد. دهد. زن میدهد. هیچ آبی به او نمی تواند به او غذا می می

گذارد بخوابد. کند و نمی برد ولی االن زنی را زندانی می می. این مرد قبالً از شالق زدن زنان لذت  5

 کشد.  او را می، با ممانعت از خوابیدن
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شود تا اینکه تمام آن را  هایش آویزان می همان شب، میشت، پس از خوردن مقدار زیادی غذا، از پا 

 خورد.  ها را می کرد، این استفراغروی کوروال استفراغ کند. کوروال در حالی که خودارضایی می 

 

 

 روز دوم فوریه 

ن زنی را زندانی کرده و فقط یک کرد در دهانش برینند. اما اکنو. این مرد قبالً زنان را مجبور می 6

 دهد. بعد از یک ماه زن مرد. تکه نان و شراب به او می 

می7 لذت  زنان  واژن  گاییدن  از  مرد  این  بیماری  .  یک  به  را  زنان  واژن  دارو  یک  با  اآلن  اما  برد. 

 میرد.  کند. زن خیلی زود می وحشتناک دچار می 

 دهد تا از تب بمیرد.  رد ولی اآلن به او نوشیدنی می ب. او قبالً از خوردن استفراغ زنان لذت می 8

زنان را مجبور می9 قبالً  او  یا  .  یا آب جوش و  ولی اآلن در یک سرنگ مواد سمی،  برینند  تا  کرد 

 کند.  های زنان می و از طریق مقعد وارد روده  ریزد می نیتریک اسید 

چرخاند تا زن در  و آنقدر آن را میدهد  . یک فاسد معروف زنی را روی یک چرخ و فلک قرار می ۱۰

 نهایت بمیرد.  

 

 کنند. کند، یک سرنگ آب جوش وارد مقعدش می در شب، وقتی دوک روزت را می 
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 روز سوم فوریه

پیچد تا صورتش به سمت  برد ولی اآلن گردن زنان را می. این مرد قبالً از سیلی زدن زنان لذت می۱۱

 باسنش بیاید. 

کند تا باکرگی  برد ولی اکنون یک اسب نر را مجبور می از سکس با حیوانات لذت می . این مرد قبالً  ۱۲

 میرد. یک دختر را بردارد. این دختر زیر فشار اسب می 

کند. بعد برد ولی االن دختران را تا نیمه در حاک دفن می . این مرد قبالً از سکس مقعدی لذت می ۱3

 یگر بدنش که زیر خاک قرار دارد، بپوسد و دختر بمیرد. ی ددهد تا جایی که نیمه به دختر غذا می 

گوید که کلیتوریس  برد اما اآلن به خدمتکارش می. این مرد قبالً از مالیدن کلیتوریس لذت می ۱4

 یک زن را تا جایی که بمیرد بمال. 

 زند تا زن بمیرد. . یک مرد فاسد آنقدر به زن شالق می ۱5

 

هوش  آگوستین را بمالد. آنقدر اینکار را کردند که آگوستین بی  خواهد کلیتوریسآن شب دوک می 

 شد. 
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 روز چهارم فوریه

بندد. در برد ولی اآلن به گردن دختری یک طناب می . این مرد قبالً از فشار داد گردن لذت می ۱6

گوید یا باید از گرسنگی بمیری یا خودت را برای رسیدن به  مقابل او کلی غذا قرار دارد. به دختر می 

 ها حلق آویز کنی. غذا 

گوشت انسان را از بین ببرد، آنقدر به   . همان مردی که خواهر دوکلوس را کشت و عالقه داشت تا۱7

 زند تا زن زیر این شکنجه بمیرد. سینه و باسن یک زن ضربه می

برد، االن به جایی . مردی که مارتین در بیستم ژانویه از او صحبت کرد و از خونریزی زنان لذت می۱8

 ریزی بمیرند. کند تا از خون ها میرسیده است که زنان را ر 

دوست داشت یک زن برهنه آنقدر بدود تا از خستگی روی زمین بیفتد، اکنون زنان را   . مردی که ۱9

 برد که زن از دود آتش خفه شود و بمیرد. به اتاقی می 

کرد و دوست داشت مانند یک نوزاد او را قنداق  . مردی که دوکلوس قبالً در مورد او صحبت می ۲۰

 دهد تا بمیرد.  ک زن را در قنداق آنقدر فشار می کنند و به جای غذا به او گُه بدهند، اکنون ی 

 

های آشپزخانه آن روز عصر، اندکی قبل از رفتن به اتاق راویان، کوروال را دیدند که یکی از خدمتکار 

شود که در  ی این کار را پرداخت کرد. به این به دختر دستور داده می کرد. کوروال جریمه را از مقعد می 

 کت کند. او یک دختر بیست و پنج ساله قوی و کامالً سرحال بود. مراسم عیاشی گروهی شر 
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 روز پنجم فوریه

ی یک االغ را به بدن یک . این مرد قبالً سکس با حیوانات را دوست داشت. اما اآلن پوست تازه ۲۱

دهد تا اینکه پوست حیوان شروع به منقبض شدن  دوزد. سر دختر آزاد است. به دختر غذا می دختر می 

 کند تا بمیرد. کند و فشار آن دختر را خفه می می

نویه در مورد او صحبت کرد و از آویزان کردن دختران و بازی با  . کسی که مارتین در پانزدهم ژا۲۲

کند تا اینکه در خون خود خفه  ها میکند و او را آنجا ر برد، دختری را از پا آویزان می ها لذت می آن

 د. کشآورد او را می شود. خونی که به سر او فشار می

ها لذت گفت و از مست کردن فاحشه. مردی که دوکلوس در بیست و هفتم نوامبر از او سخن  ۲3

 تا زن بمیرد.  ریزد می گذارد و آنقدر در آن آب برد، اآلن درون دهان یک زن قیف می می

های زنان را داخل یک  برد ولی اآلن سینه ی زنان لذت می. این مرد قبالً از ضربه زدن به سینه ۲4

 میرد.  د که این زن زیر این شکنجه می کنگذارد. بعد این قالب را به قدری داغ میقالب فلزی می 

کند. قبل از  برد ولی اکنون زنی را داخل آب غرق می . این مرد قبالً از تماشای شنای زن لذت می ۲5

کند تا خشک شود. به محض اینکه خشک شد،  کشد و از پا آویزان میاینکه خفه شود زن را بیرون می

 کند تا زن بمیرد. کار را تکرار می فرستد. آنقدر این او را دوباره داخل آب می 

 

را می  آشپزان  از  دیگر  دیدند که داشت یکی  را  روز دوک  پرداخت کرد. آن  را  کرد. دوک جریمه 

شود. دورست او را از دهان  آورد و با او سرگرم می دوستان ما این خدمتکار را به عیاشی گروهی می 

 ۱8ره بود  زنند. این دختر که باکگاید بقیه از مقعد و حتی واژن. بعد به او دویست ضربه شالق می می

گوید که برای بارداری او ضروری است که کنستانس خونریزی سال سن داشت. همان شب کوروال می 
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گاید، آگوستین هم برای  کند، دوک هم او را از مقعد می کند. زمانی که رئیس جمهور او را زخمی می 

 زند. شود، رگ دختر را می زند. وقتی ارضا میرئیس جمهور در این حالت جلق می 

 

 

 روز ششم فوریه

کرد ی انداخت. البته زن سریع فرار مزد و داخل یک منقل زغال می . این مرد قبالً زنان را لگد می۲6

دارد دید. اما اآلن به جایی رسیده است که یک دختر را روی یک منقل آتشین نگه می و آسیب کمی می 

 ند تا گوشتش کباب شود و بمیرد. ماتا آتش پشت و جلوی او را بسوزاند. آنقدر در این حالت می 

 

هایی صحبت خواهد کرد که مرگی سریع و بدون رنج به دنبال خواهد  کند که از قتل دگرانژ اعالم می 

 داشت.  

 

ها را نیمه  برد. قبالً یا با دست یا با طناب آن . این مرد قبالً از اینکه زنان را به خفه کند لذت می۲7

 گذارد تا او را خفه کند. ک روی صورت زن میکرد. ولی االن چهار تشخفه می 

  ۱4داد. به  . مردی که مارتین در مورد او صحبت کرد )مردی که برای مرگ حق انتخاب به شما می۲8

گاید، به محض . او زمانی که دارد زن را میریزد  می ها را با تفنگ بیرون  ژانویه بروید( اکنون مغز آن

 پاشد. کشد و مغز او را بیرون می درون مقعد زن است، ماشه را می هنوز آلتش  شود واینکه ارضا می 

. مردی که شامپویل در بیست و دوم دسامبر از او صحبت کرد )همان که دختر را با گربه تنها ۲9

سنگ می روی  بلندی  یک  باالی  از  را  دختر  اآلن  میگذاشت(،  شدن  ها  خرد  صدای  وقتی  اندازد. 

 شود. یهایش را شنید ارضا ماستخوان 
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ژانویه درباره او صحبت    6برد )مارتین در  ها لذت می. کسی که هنگام گاییدن از گاز گرفتن زن 3۰

کند. جان کندن این  اندازد و او را خفه میکرد( اآلن دور گردن دختر یک طناب ابریشمی سیاه میمی

 کند. دختر او را ارضا می 

 

شد. رئیس جمهور به عنوان یک زن، بریس کول را    برگذار  های هفته چهاردهم  در این روز جشن 

کند. باکرگی آدونیس امروز جلوی همه  کند و به عنوان یک مرد، آدونیس را همسرش می شوهر خود می 

 شود. اربابان هنگام شام مست شدند و زلمیر و آگوستین را شالق زدند.  برداشته می 

 

 

 روز هفتم فوریه

کشد.  برد ولی االن زنان را با دوز قوی تریاک می ن خوابیده لذت می. این مرد قبالً از گاییدن زنا3۱

 گاید. وقتی زن به این خواب ابدی فرو رفت، او را از واژن می

ی زیادی هم به این دارد  . همان مردی که دگرانژ گفت که عالقه به غرق کردن زنان دارد، عالقه3۲

 به رودخانه بیندازد تا غرق شوند.  ها را که به گردن زنان یک سنگ سنگین ببندد و آن 

برد ولی اآلن کارش به جایی رسیده که در گوش زنانی  . او از سیلی زدن به صورت زنان لذت می 33

 .  ریزد میاند، آهن مذاب که خوابیده 

دسامبر از او    3۰برد. همان کسی که شامپویل  . این مرد از شالق زدن به صورت زنان لذت می34

 کشد.  ی شدید چکش به شقیقه می . ( اآلن دختران را با ضربه1اشت ساد: بررسی کنصحبت کرد. )یادد

 
 دسامبر است.  31داستان مربوط به  نیا .1 

t.me/AVAYeBUF
424

https://t.me/AVAYEBUF
https://t.me/AVAYEBUF


رسانا برد. حاال زن را به پای یک میله . این مرد قبالً از تماشای سوختن شمعی در مقعد زن لذت می 35

 کشد.  بندد و رعد و برق او را میمی

های زن گذارد. بعد یک توپ فلزی از داخل لوله وارد روده . این مرد داخل مقعد زن، یک لوله می 36

 شود.  می

 

کند. این  . او جریمه را پرداخت می یافتندحال گاییدن خدمتکار سوم    آن روز دوستان ما اسقف را در

گایند. شود. دوک و کوروال چون باکره است، واژن و مقعد او را می دختر به عیاشی گروهی احضار می 

ساله    ۱9زند. او یک دختر  ضربه می   ۲۰۰زنند. هر کدام از اربابان  سپس هشتصد ضربه شالق به او می 

ها اعتراض کردند و گفتند اگر خدمتکاران مورد آزار و اذیت قرار بگیرند، دیگر شپز سوئیسی است. آ

ها خدمت کنند. همان شب یکی از انگشتان روزت را قطع کردند و با  توانند تا پایان مارس به آننمی 

او   شعله سوزانیدند. او در حین عملیات بین کوروال و دوک قرار داشت. یکی از واژن و دیگری از مقعد

د. همان شب، مقعد آدونیس تقدیم شد. به این صورت دوک هم روزت و هم خدمتکار را از واژن  رکرا می 

 و مقعد گاییده بود.  
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 روز هشتم فوریه 

برد ولی اآلن از اینکه بدن یک زن را روی چرخ به  . این مرد از شالق زدن با شالق گاوی لذت می 37

 برد. طور کامل بشکند لذت می 

بیرون  38 گیوتین  از  لحظه  آخرین  در  را  دختر  گردن  و  شد  صحبت  او  مورد  در  قبالً  که  مردی   .

 برد.  د، می گاییکشید، االن گردن دختر را در حالی که دارد او را میمی

برد، اآلن ی مارتین که از پاره کردن بدن زنان لذت می ژانویه   3۰های  های داستان. یکی از مرد 39

 اندازد تا بمیرد.  دختر را به سیاه چال می 

برد، االن یک سنگ بزرگ روی شکم  . این مرد که قبالً از شالق زدن به شکم زنان باردار لذت می 4۰

 اش با هم بمیرند. هم خودش و هم بچه اندازد تا زن باردار می 

برد، اکنون کارش این است که یک سوزن به . مردی که قبالً از فشار دادن گردن دختران لذت می4۱

 گردن دختر وارد کند و او را بکشد. 

برد. اکنون دختران  های مختلف بدن دختران با شمع لذت می. این مرد قبالً از سوزاندن قسمت4۲

 روند.  میاندازد که فوراً از بین ی شعله ور میه را در یک کور

 

ها دو بار شق کرده بود و دو بار هم به آدالید دورست که به نعوذ رسیده بود و در طول این داستان

ها زده بود، پیشنهاد داد این دختر را در آتش بیندازند. پیشنهاد او تا حدودی پذیرفته شد. آن شالق 

را سوزاندند. دورست )شوهرش( یکی و رئیس جمهور یعنی پدرش دیگری    های او در عوض نوک سینه 

 را سوزاند. در حین این کار هر دو ارضا شدند. 
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 روز نهم فوریه

 کرد ولی آالن باید سه بار خنجر به قلب زن فرو کند. . این مرد قبالً در بدن زنان پونز فرو می 43

لذت می44 زنان  واژن  از فشفشه روشن کردن در  قبالً  این مرد  به یک  .  را  اآلن یک زن  ولی  برد 

متر از ارتفاع آید و بعد از چند صد  کند. موشک به پرواز در می بندد و آن را روشن می موشک بزرگ می 

 افتد. زیاد به زمین می 

و وقتی زن منفجر   ریزد  می . این مرد که قبالً در واژن زنان باروت میریخت، االن مواد منفجره  45

 شود.  شود، بدنش تکه تکه میمی

  ریزد می آور میریخت، اما االن نوعی پودر روی گل  . این مرد قبالً در غذای دختران داروی استفراغ 46

 میرد.  کشد، میو به محض اینکه دختر آن را بو می 

ی آهنی از گلو تا ساق  زد ولی اکنون با یک میله . این مرد قبالً به سینه و گردن زنان شالق می47

 تا بمیرد. زند پای دختر را شالق می 

ژانویه از او صحبت کرد اکنون به جایی    ۱4نوامبر و مارتین در    ۲7. همان مردی که دوکلوس در  48

خواهد از اتاق بیرون  دهد. زمانی که دختر میرسیده است که یک دختر را در یک اتاق تاریک قرار می 

ود دارد. دختر ناگهان  برود جلوی پای او یک حفره قرار دارد و زیر این حفره یک دیگ آب جوش وج

 میرد. افتد و از سوختگی و خفگی میدرون این دیگ فرو می 

 

دوک از او    -که آن روز صبح به خاطر رئیس جمهور ریده بود  -آن شب، در پایان این داستان، زلمیر  

  تواند. محکوم شد که با یک سوزن داغ باسن او را سوراخ کنند تا خون خواست تا بریند. اما دختر نمی 

گوید صبح دوک از من  د ولی زفوروس می هخوابیاید. از آن طرف رئیس جمهور از زفوروس مدفوع می
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گوید. رئیس جمهور زفوروس  توانم برینم. دوک گفت دروغ می مدفوع خواست و برای همین دیگر نمی 

 خندید. ریزی دماغ او می اش ضربه زد. دوک از خون را شالق زد. شش بار هم به بینی 

 

 

 دهم فوریهروز 

آمیز خواهد بود. جایی که روش کار مهم های خیانت ها از این به بعد قتل گوید که داستاندگرانژ می 

 کند. های سموم شروع می است. ابتدا کار خود را با قتل 

کشد.  کند و می ی همسرانش را مسموم می. مردی که فقط دوست دارد زنان را از مقعد بکند، همه49

 کرد برای همین همه باکره بودند.  دارد. او همیشه همسرانش را مقعد می سال سن ۲۲تنها 

 ها را مسموم کرده بود.  کند. غذای آن . یک فاعل دوستانش را به یک مهمانی دعوت می 5۰

کند به فقرا  نوامبر دوکلوس و دهم ژانویه مارتین، فاعلی است که وانمود می   ۲6. یکی از مردان  5۱

 دهد مسموم است.  ها مییی که به آنکند. اما غذاکمک می 

شود. کند که هرکس روی آن راه برود بالفاصله کشته میای روی زمین پخش می. این فاعل ماده 5۲

 کند. معموالً زیاد از این ماده استفاده می

العاده دردناکی را تجربه کنند. این افراد دهد که مرگ فوقهایش می. این فاعل دارویی به سوژه 53

تواند علت آن را پیدا کند. لذت او این است که افراد  کشند و هیچ دکتری هم نمی ای دو هفته زجر می بر

 را هنگام زجر کشیدن ببیند. 

ها را از کار  دهد که تمامی حواس آن کند، دارویی به افراد می . این فاعل که هم زن و هم مرد می 54

کند. زمانی گذارد و در خاک دفن می راد را در تابوت می شوند. او این افها مثل مرده میاندازد و آن می
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کند به جیغ و فریاد. مرد ما باالی خاک ایستاده است و  یابد، شروع می که فرد حواس خودش را باز می

اش را به  شود. او تعدادی از اعضای خانواده العاده خوشحال میهای سوژه را بشنود فوق اگر صدای ناله 

 این شکل کشته است.  

 

گیرد. دختر از درد عضالت به خود  دهند که تمامی عضالتش می ها به جولی دارویی می آن شب آن 

برای دوک جلق می پیچد. در حالی که دارد تشنج می می زمانی که داشت جلق  کند، آگوستین  زند. 

ت. این کار زد، پوست ختنه گاه آلت دوک باال آمد و سر آلت او را پوشاند. دوک از این کار متنفر اس می

خواهد یکی از انگشتان این احمق را بکند. این کار را هم انجام مانع شد که ارضا شود. دوک گفت که می 

داد. یکی از انگشتان او را برید. جولی توانست به دوک کمک کند تا ارضا شود. جولی تا پایان شب  

 خوب شد. 

 

 

 

 روز یازدهم فوریه

و آشنایان خودش را مالقات می 55 این فاعل فاسد همیشه دوستان  از مسموم .  و هیچوقت  کند 

کند که قربانی بعد از دو روز  کردن وفادارترین دوستانش دریغ نکرده است. او از پودری استفاده می

 میرد. زجر کشیدن، می

اند و ها را با چکش بکوبد، اکنون نوزادانی که تازه به دنیا آمده . مردی که لذتش این بود که سینه 56

 کند. در دست پرستار هستند، مسموم می
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  ریزد میبرد. ولی االن به جایی رسیده است که در سرنگ سم  . این مرد قبالً از تنقیه شیر لذت می57

کند و زن در نهایت در اوج درد  ها ایجاد می م قولنج شدید در روده کند. این سی زنان می و وارد روده 

 میرد. می

او خواهیم گفت،  58 بعداً در روز سیزدهم و بیست و ششم دوباره در مورد  . یک فاعل کثیف که 

برد. لذت سوزند لذت می دوست دارد که فقیران را آتش بزند. او از زجه زدن فقیران وقتی که دارند می 

 چیز برای او، آتش زدن کودکان است.   ترینبخش

برد. زمانی که زن قرار است زایمان کند با . این مرد از اینکه زنان باردار را مسموم کند لذت می59

 برد. پیچد لذت می کند و به خود میند زن باردار تشنج می یبرود و از اینکه می پودر به سراغ او می 

بیست و هشتم د6۰ ببیند که . کسی که دوکلوس در  را  او صحبت کرد، دوست دارد زنی  ر مورد 

 کشد.  آید، جلوی چشمان مادرش می خواهد بزاید. او کودک را بالفاصله که از رحم مادر بیرون می می

 

 

آن شب آلین را ابتدا شالق زدند )هر یکی از اربابان صد ضربه( و بعد از او خواستند که بریند. او  

توانست بریند. بنابراین اربابان هر دو    یریده بود برای همین دیگر نم  صبح آن روز کمی برای کوروال

. سوراخ نافش را با موم داغ  ریزندمی سوزانند. موم داغ روی ران و شکمش  ی او و دستش را می سینه 

کند برد. دوک با زلمیر دعوا می های آنجا را با آتش از بین میو مو  ریزندمی کنند. روی واژنش الکل  پر می

 برد. یک انگشت از هر دست. آگوستین هم شالق خورد. و رئیس جمهور دوتا از انگشتان او را می 
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 روز دوازدهم فوریه

می  هم جمع  دور  صبح  میدوستان  تصمیم  و  به  شوند  دیگر  پیرزن  چهار  که  آنجایی  از  که  گیرند 

توانند به راحتی توسط چهار قصه گو در انجام وظایفشان جایگزین شوند، وقت  خورد و می دردشان نمی 

ته  ها خواسها را یکی پس از دیگری شکنجه کنند. از همان شب شروع شد. از قصه گو آن است که آن 

پذیرند که خودشان قربانی نشوند. دوستان ما در  ها به شرطی میها را بگیرند. آنشود که جای آن می

 دهند. این مورد قول شرف می 

ها ی آن. سه دوست یعنی راهب، دی آکورت و دسپرس که دوکلوس در دوازدهم نوامبر درباره 6۱

کنند ها زنی را پیدا می خاص لذت ببرند. آنشوند تا از این اشتیاق  صحبت کرد، هنوز دور هم جمع می 

کشند و نوزاد شکافند و نوزاد را از شکم او بیرون می که هشت یا نه ماهه باردار است. شکم مادر را می 

کنند و  سوزانند. بعد از این مقدار زیادی گوگرد و جیوه و نقره مخلوط می را جلوی چشمان مادرش می

ها جلق  زنند و در حالی که یک دختر برای آن کم مادر را بخیه می. بعد شریزند می داخل شکم مادر  

 برند. زند، از زجر کشیدن و جان کندن این زن لذت میمی

برد. االن شیدایی او این است که زنان  . این مرد قبالً از اینکه باکرگی دختران را بردارد لذت می6۲

ها را چه پسر و چه  شوند، باکرگی آنساله می   6یا    5هایش  کند. وقتی بچه بسیار زیادی را باردار می 

 اندازد. ها را داخل آتش میشود این بچه دارد. به محض اینکه ارضا می دختر باشند، بر می 

نوامبر، مارتین در پانزدهم ژانویه و خود دگرانژ در پنجم فوریه   ۲7. همان مردی که دوکلوس در 63

کند و بعد به خدمتکارانش پنهان می  کیفداخل لباس و یا  از او صحبت کردند، اموال و جواهراتش را  

کند. اگر موفق شود  اند. او خدمتکارانش را به اعدام محکوم میزند که از من دزدی کرده ها تهمت می آن

ها را اعدام کند، شود. اگر هم موفق نشود آناعدام، ارضا می  یاین کار را انجام بدهد، هنگام تماشا

 کند. ها را خفه می آن خودش در یک اتاق 

avayebuf.com431

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


ی  های بزرگ که دوکلوس در چهاردهم نوامبر از او صحبت کرد، دختران را به خانه. یکی از خبره 64

نشیند، ناگهان رود و روی سنگ دستشویی می کند. زمانی که دختر به دستشویی میخود دعوت می 

 کند تا آنجا بمیرد. ها میررا د افتد. دختری عمیق می شود و دختر داخل یک حفره زمین آنجا باز می

برد، کرد و از تماشای افتادن دختری از باالی نردبان لذت می . مردی که مارتین از او صحبت می 65

نگه می  باالی نردبان  را  به جایی رسیده است که یک دختر  نردبان یک دیواری  اکنون  روبروی  دارد. 

ولی بین نردبان و دیوار یک استخر عظیم قرار دارد.  کند. وجود دارد که اگر به آن برسد نجات پیدا می

نجا بایستد تا آتش بگیرد یا با اینکه  آگیرد. دختر یا باید  های نردبان آرام آرام آتش می همچنین پایه 

شود،  ها نزدیک می شنا بلد نیست، خودش را داخل آب بیندازد. معموالً همه بعد از اینکه آتش به آن

میرند. اما اگر خوش شانس باشند و  شوند و می اندازند و اغلب هم غرق میخودشان را داخل آب می

ای قرار دارد که به محض اینکه دختر پایش را روی  خودشان را به دیوار برسانند، در آنجا زیر در، حفره 

میرد. مرد ما در حالی  افتد و میشود و دختر درون یک منقل بزرگ آتشین می آن بگذارد، حفره باز می 

 کند. کند، تمامی این منظره را تماشا میخودارضایی می  که

نوامبر در مورد او صحبت کرد و همان کسی که باکرگی مقعد    ۲9. همان کسی که دوکلوس در  66

کند. در حالی که ساله را به صورت سدومی می   ۱8تا    ۱6مارتین را در پنج سالگی از بین برد، دختری  

به گردن دختر وصل است. این دستگاه آرام آرام گردن دختر را    کند، یک دستگاه دارد دختر را می 

 کند. شود، دستگاه سر دختر را کامالً از جا می کشد. زمانی که این مرد ارضا میمی

 

و آگوستین کشف شد. هنوز دختر را نکرده بود ولی    دوی بین یکی از فاعالن درجه  آن شب رابطه 

برد. فانچون کسی است  به دختر پیشنهاد کرده بود که اگر با او سکس کند او را از آن قلعه بیرون می 

افتند و او را به شکنجه گاه  کند. اربابان سریعاً روی فاعل میکند و فاش میها را کشف میی این که همه

ای  کننده گایید. بدون هیچ پماد روان بندند. دوک به صورت وحشیانه او را می را می  برند. اوزیر زمین می 
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ی داغ به بدن  برید و دو دوست دیگر یک میله او را گایید. در همین حال رئیس جمهور گلوی او را می

استند  خوچسباندند. بعد از این همه به اتاق راویان رفتند. شب هنگام خوردن شام دوستان ما میاو می 

ها کمک کرده بود.  او را شکنجه نکنند چرا که به آن، به فانچون رحم کنند و بر خالف قانون جدید صبح 

ولی اسقف با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت ما نباید برای هر چیزی احساس قدردانی داشته باشیم.  

هایی که هیجان و لذت را از ما  آورد. چیز هایی باشیم که برای ما لذت به ارمغان میما باید طرفدار چیز 

کند مانند همین حس قدردانی، باید حذف شوند. در نتیجه، آگوستین را به دلیل شرکت در  دور می 

اش بود را ببیند. بعد او  توطئه مجازات کردند، ابتدا او را مجبور کردند تا مراسم اعدام فاعل که معشوقه

خواستند او را  خواهیم سرت را ببریم )البته می می  ترین شکل ممکن گاییدند و گفتندرا به وحشیانه

کشید و رئیس جمهور دختر  ها را می های او را کشیدند )دوک دندان بترسانند( بعد از این دو تا از دندان 

آورند، ها، فانچون را به آنجا می ی این شد به او شالق زدند. بعد از همه گایید( بعد هم تا جایی که می را می 

برد. ی چپ او را با چاقو می زند. دوک سینه کنند و هر نفر صد ضربه شالق به او می کن او را می تا جای مم 

عدالتی شکایت کرد. دوک به او گفت: »اگر قرار بود عدالت بورزیم، آنگاه به فانچون نسبت به این بی 

رسید  ستفاده کنند. به نظر میرسیدیم. « بعد از این او را پانسمان کردند تا بتوانند باز هم از او انعوذ نمی 

دو می آن فاعالن درجه  از  نفر  وقتی یک  ولی  کنند  این خواهند شورش  این شدت کشته شد،  به  ها 

ها و جولی  گوشورش خاموش شد. سه پیرزن دیگر به همراه فانچون از وظایف خود خلع شده و داستان 

 از سرنوشت جلوگیری کرد؟   توانترسند، اما چگونه میها میشوند. آنها میجایگزین آن 
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 روز سیزدهم فوریه 

کند دوستش دارد را برای گردش با  . مردی که عالقه زیادی به باسن دارد، دختری را که ادعا می67

روند. یک قایق پارویی مخصوص برای این کار آماده شده است. میها به رودخانه  برد. آنخود بیرون می 

دختر در رودخانه غرق  شود و  شوند، وسط رود خانه قایق به دو نیم تقسیم می زمانی که این دو سوار می 

ی خود کنار اتاقش یک بالکن وجود  دهد. در خانهشود. این مرد برخی مواقع روش خود را تغییر می می

شود،  برد و زمانی که دختر وارد بالکن می دارد که ارتفاع آن زیاد است. برخی مواقع دختر را به آنجا می

 رد. میکند و می شود و دختر سقوط می این بالکن خراب می 

برد، اکنون کارش این شده که دختران را اغوا  . مردی که قبالً از شالق زدن و کردن زنان لذت می68

آید. جایی که مرد شود و دختر درون یک سرداب فرود می کند و به یک اتاق مخصوص ببرد. اتاق باز می 

کند. سپس مرده یا زنده یها و مقعد و واژن این دختر فرو م ما منتظر است. این مرد یک چاقو در سینه 

می دیگری  به سرداب  را  روی  او  را  دختر  بدن  است.  موم شده  و  مهر  با سنگ  آن  ورودی  که  اندازد 

شده جسد انباشته  میهای  بودند  آمده  قبالً  که  کسانی  از  ی  آنجا  در  باشد  نمرده  دختر  اگر  و  اندازد 

می  آر دیوانگی  به  را  دختر  که  است  مراقب  بسیار  ما  مرد  او  میرد.  سریع  کشتن  از  تا  بزند  چاقو  امی 

 کند دختران در سرداب دومی بمیرند.  جلوگیری کند. معموالً سعی می 

دود. زمانی که بندد و اسب به سمت یک پرتگاه می. این فاعل یک دختر را به یک کالسکه می 69

 شود.  اسب و دختر در پرتگاه سقوط کنند و بمیرند ارضا می

اش این بود که دختران را با  ژانویه در مورد او صحبت کرد و شیدایی   ۱8. کسی که مارتین در  7۰

اش جنون آمیزتر شده. او یک تخت مخصوص ساخته است که به پودر باروت بسوزاند، اکنون شیدایی 

شود و دختر درون یک منقل آتشین فرود  کشد، تخت از هم باز می مضح اینکه دختر روی آن دراز می 

تواند از این منقل فرار کند ولی مرد ما منتظر همین لحظه است تا هر وقت او  می آید. البته دختر  می

 ی آهنی به او ضربه بزند. خواست فرار کند، با یک میله
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ی خیریه  برد، به بهانه. کسی که در روز یازدهم از او صحبت شد و از آتش زدن فقیران لذت می 7۱

زند، سپس ها را، چه مرد و چه زن، کتک می شاند. او آن کند مردان یا زنان را به خانه خود بکسعی می 

 کند تا از گرسنگی در سیاه چال بمیرند. ها را به این شکل فلج میشکند و آن کمرشان را می 

برد، دختری را به همان اتاق  . مردی که از سقوط یک زن از پنجره روی کود و فضوالت لذت می 7۲

متر است. زمانی که دختر به خواب    3ا زمین در این اتاق حدود  ی پنجره تبرد. فاصلههمیشگی خود می 

متر است.   ۱۰ی آن  کند. اتاقی که ارتفاع پنجره رود، او را به یک اتاق دیگر منتقل میعمیقی فرو می 

خواهم  گوید که میپرد. مرد ما به او میترساند. دختر از خواب می شود و او را می مرد ما وارد اتاق می 

پرد. متر است، سریع از پنجره به بیرون می   3ی پنجره همان  م. دختر به خیال اینکه فاصله تو را بکش

 بدون اینکه کسی بفهمد، دلیل مرگ را خودکشی اعالم کردند. 

 

گیرد و به عنوان یک مرد، در آن شب اسقف به عنوان یک زن آنتینوس را به عنوان شوهر خود می 

شود. دوستان  یرد و این کودک برای اولین بار در این روز گاییده میگسالدون را به عنوان همسر خود می 

ما آلین را شکنجه کردند. یک طناب گردن او انداختند و طناب را باال کشیدند. در حالی که این دختر  

ی لوئیسون  زد، دوستان ما ارضا شدند. البته دختر زنده ماند. اسقف همان روز سینه داشت دست و پا می

 برند. برد. پیرزنان دیگر با دیدن این صحنه به سرنوشت خود پی می ی پیر را م
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 روز چهاردهم فوریه

برد، اکنون کارش به جایی رسیده است که هر روز  . مردی که قبالً از شالق زدن دختران لذت می 73

کند. برای کند. زخم دختران را پانسمان نمیی یک تیله از بدن دختران مییک تکه گوشت به اندازه 

 میرد. همین دختر به آرامی می 

 

ها صحبت خواهد کرد. بنابراین بیش از همیشه  تل ترین قگوید که از این به بعد از دردناک دگرانز می

 از او خواسته شد که از هیچ جزئیاتی دریغ نکند.  

ها را بیرون  برد، اکنون روزی نیم گرم از خون آن ریزی دختران لذت می . مردی که قبالً از خون 74

 کشد تا اینگونه آرام آرام بمیرد. دوستان ما این مرد را تشویق کردند. می

برد، حاال هر روز دختری را با چاقو ی که قبالً از فرو کردن پونز به باسن دختران لذت می. کس75

 میرد. کند و بنابراین او به آرامی می ها را پانسمان نمی خم ز خشکد، ولی کند. خون میزخم می 

 .  1شکندهای این زن را یکی بعد از دیگری می یک دستگاه تمامی استخوان

کنت دو مسانژ، که دوکلوس قبالً از او صحبت کرد و دختر خیاط را به او فروخت  . اولین شیدایی  76

)و پدر و مادرش را به زندان انداخت( این بود که خود را چهار ساعت بدون این که ارضا بشود شالق  

آسا بدهد و این مرد سر بزند. شیدایی دوم او این است که یک دختر کوچک را به دست یک مرد غول 

 به یک منقل داغ بچسباند تا دختر آرام آرام بسوزد. دختر باید باکره باشد.  دختر را

 
 کند.  یگذارفراموش کرده است شماره نجا یساد ا  .1 
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. این مرد قبالً دوست داشت گوشت سینه و باسن دختران را با کبریت بسوزاند ولی االن بدن  77

زند. در نهایت از مردن  ها را آتش می. بعد این گوگرد ریزد  می کند و در آنجا گوگرد  دختر را سوراخ می 

 برد. ر لذت می دخت

ها به شدت ارضا شده است گفت: »هیچ مرگی از این  دوک که اعتراف کرده بود به خاطر این افراط 

 مانند. «گویند زنان اینگونه شش تا هشت ساعت زنده میتر نیست. می دردناک 

 

خواهد  گذرانند. کوروال باز هم می شود. دوک و کوروال با او خوش می شب، مقعد سالدون تقدیم می 

شود، خودش   اش خونریزی کند و زمانی که در جلوی سالدون ارضا میکه کنستانس به خاطر بارداری 

برد. در همین گاید، می های ترز را در حالی که زلمیر را میکند. سپس یکی از سینه کنستانس را زخم می 

 گایید. حال دوک داشت ترز را می

 

 

 روز پانزدهم فوریه 

روز    9برد اما اکنون یک دختر را برای  . این مرد قبالً از مکیدن دهان و قورت دادن بزاق لذت می78

دهد و کمی کند تا هر روز کمی آهن مذاب بخورد. او یک قیف در دهان او قرار میمتوالی مجبور می 

 میرد. . دختر روز نهم می ریزد  می آهن مذاب در آن 

های بدن کار دارد. زبان را  ی عضو برد ولی االن با همه انگشتان لذت می   . این مرد قبالً از شکاندن79

دهد. شکند و هر روز به او کمتر غذا میآورد، انگشت و دست و پا را میها را بیرون میبرد، چشممی

 کند تا جان بکند و بمیرد. ها میدختر را در همین حالت ر 
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ی جذاب و  ژانویه از او صحبت کرد، اکنون یک پسربچه. این مرد که مارتین در داستان دوم سوم  8۰

به یک صلیب می  با طناب  را  تیپ  ارتفاع ر خوش  را در یک  تا کالغ ها میبندد و صلیب  را کند  او  ها 

 بخورند. 

گایید، )و دوکلوس از او صحبت کرد(، اکنون  کرد و بعد دختر را می. مردی که قبالً زیر بغل را بو می 8۱

کند کند و هر روز قسمتی از بدنش را سوراخ می بندد و از زیر بغل آویزان میر را می دست و پای دخت

 کند تا کم کم بمیرد. ها میها را جذب کند. او را ر تا خون، مگس

با غذای کم ر . مردی که عالقه8۲ ها ی زیادی به باسن داشت، االن دختران را در یک سیاه چال 

تر بشود. دخترانی که  کند تا مرگ او دردناک غلب موارد دختر را زخمی می کند تا آرام آرام بمیرند. امی

 زند. ها را لیس میخواهد باید باکره باشند و قبل از اینکه شکنجه شوند، برای یک هفته باسن آناو می 

برد. اما االن قلب یک دختر را در حالی  های خیلی جوان لذت می . این مرد از اورال سکس و باسن 83

کند و قلب دختر را  ی دختر را سوراخ میکشد. این مرد اول سینه اش بیرون می زنده است، از سینه که 

کند و دختر را  کشد. بعد آلت خودش را داخل این سوراخ فرو می تپد بیرون می در حالی که هنوز می 

می  آنجا  اینگونه  در  را  خودش  آب  بعد  و  دختر  ریزد  می گاید  قلب  دوباره  این  از  بعد  جایش .  سر  را 

 زند. گذارد و جای سوراخ را بخیه میمی

 

توان با اندام شکسته  گوید هنوز هم می آن شب کوروال که هنوز از کنستانس زیبا خشمگین است می 

های زایمان کرد و در نتیجه دست راست دختر بدبخت را شکست. دورست، همان عصر، یکی از سینه 

 ن او به ریدن، برید. ماری را بعد از شالق زدن و مجبور کرد
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 روز شانزدهم فوریه 

کشد و به جای  . این مرد دستگاهی طراحی کرده است که استخوان را از گوشت دختر بیرون می84

 .  ریزد میآن سرب مذاب 

کند که این همان شکنجه ایست که برای آگوستین در نظر دارم و اگر اتفاق  در اینجا دوک اعالم می 

شد، فریاد که در آن زمان از مقعد گاییده می  گایم. دختر بیچاره نیفتد، دیگر هیچ کسی را از مقعد نمی 

دوک عصبانی شد و در زد و اشک ریخت. از آنجایی که او با این کار از ارضا شدن دوک جلوگیری کرد،  

 کوبید. دوک با اینکار ارضا شد. کرد به صورت دختر سیلی و مشت می حالی که خودارضایی می 

 کند. این نوع شکنجه از چین است.  . این مرد دستگاهی دارد که دختر را قطعه قطعه می85

کره را از واژن به نیزه برد. اما االن دختران با. این مرد قبالً از برداشتن باکرگی دختران لذت می86

دهد. نیزه آرام آرام در بدن او گذارد و دختر را روی آن قرار میآویزد. او یک نیزه درون زمین میمی

 رود تا دختر بمیرد. فرو می 

. دختر  ریزد  می کند و بعد روی گوشت او اسید  . این مرد دستگاهی دارد که پوست دختر را می 87

 میرد. با درد وحشتناکی می 

ای از گوشت را با انبر . مردی که اولین اشتیاقش قطع کردن انگشتان بود، حاال دوست دارد تکه 88

را می  با قیچی این تکه گوشت  اینکار  داغ نیشگون بگیرد و بکشد. بعد  یا پنج روز صرف  کند. چهار 

 میرد. کند. دختر در نهایت می کند و همه گوشت بدن دختر را می می

 

را که با هم در حال لذت بردن بودند را مجازات کردند. سوفی، مانند    سالدونی و  ها سوفآن شب آن 

شود و پس از شالق زدن  سالدون، دو انگشتش بریده شد. فانچون یک بار دیگر به صحنه فراخوانده می

  سوزانند و های جلو و عقب، پیشانی و کف هر دو دستش را با آهن داغ می او با شالق گاو، کف پا، ران
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آورند. تقریباً در طول تمام این عملیات آلت دوک در مقعد او بود.  اش را بیرون میهای باقی مانده دندان

 )یادداشت ساد: بگو که تا آخرین روز شکنجه باسن او باید سالم بماند. قانون این را مقرر کرده. (

 

 

 

 روز هفدهم فوریه

ام ژانویه، مارتین از او صحبت کرد )همچنین در پنجم فوریه دگرانژ از او سخن  . مردی که در سی89

هایی  ها پانسمان خورد. سپس روی زخم ها را می برد و آنها و باسن یک دختر جوان را می گفت( سینه 

ین مرد دختر را مجبور  میرد. اسوزاند که دختر از درد میها را میدهد که با چنان خشونتی زخم قرار می

 دهد.  کند و دوباره به خورد خود دختر می کند تا گوشت خودش را بخورد. گوشت دختر را سرخ می می

 جوشاند. . یک فاعل، یک دختر بچه را در یک قابلمه می 9۰

 کند. کند. قبل از این، دختر را از مقعد می. یک فاعل، یک دختر را در روغن سرخ می 9۱

های بزرگی، بگایند. اما ها را جلوی او با آلت ها و دختربچه. این مرد قبالً دوست داشت تا پسربچه 9۲

 دارد تا آرام ارام جان بکند و بمیرد. کند و او را نگه می االن یک نیزه در مقعد دختر می 

تمام انگشتان او را    کند تا بمیرد. قبل از اینها مید و او را ر دبن. این مرد یک زن را به چرخ می 93

 کند.  قطع می 

 

خواست آلین را شکنجه دهند. نفرت اسقف علیه  العاده شهوتی شده بود، می آن شب، اسقف که فوق 

شود بریند و اسقف او را از مقعد  آید. مجبور می او به اوج خود رسیده است. دختر برهنه پیش او می
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کند آب را در حالی که هنوز و او را مجبور میکند  کند. بعد سرنگ آب جوش در مقعد او فرو می می

ی دست و پای آلین را  جوش است با فشار روی صورت ترز بریزد. سپس تمامی انگشتان باقی مانده 

سوزاند. اسقف به جنون رسیده شکند و با آهن داغ پوست او را می کند. هر دو دست او را می قطع می 

هایش را برید، ارضا شد. زد و در حالی که یکی از سینه می   زد. شالقزد. سیلی میبود. به او مشت می

سوزاند. هایش را میها و دست کند. پارود. یک سیخ داغ داخل واژن و مقعد او می سپس به سراغ ترز می 

کشد. یک سیخ داغ  اش را بیرون میمانده های باقی زند. دندانضربه شالق با شالق گاوی به او می   6۰۰

دید، گریه  ها را می سوزاند. آگوستین که این صحنهذارد و داخل حلقومش را هم می گروی زبانش می 

 کرد. دوک او را آنقدر شالق زد که غرق در خون شد. 

 

 

 روز هجدهم فوریه 

برد. اکنون دختر را به چهار قسمت مساوی تقسیم  . این مرد قبالً از زخم کردن بدن زنان لذت می94

 کند. می

آورد. کند و سریعاً در می تری را از پا آویزان کرده و مدام او را داخل آتش می . یک دستگاه دخ95

 شود تا در نهایت دختر بمیرد. اینکار آنقدر تکرار می 

لذت می 96 از فرو کردن شمع در گوش دختران  این مرد قبالً  را در گوگرد دفن  .  برد. حاال دختر 

 زند. کند و او را آتش می می

ی پسر جوان را در بدن دختر  کند. روده های پسران و دختران جوان را پاره میه . این فاعل رود97

دوزد و این دو را پشت به هم، به  ها را میگذارد. سپس زخمی دختر را در بدن پسر میگذارد و روده می

 برد.  ها لذت می بندد و از مرگ آنیک ستون می 
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خ98 قربانیان  آرام  سوزاندن  از  قبالً  که  مردی  می .  لذت  پز  ود  کباب  روی  را  دختران  االن  برد، 

 چرخاند تا مغز پخت شوند. ها را روی کباب پز می گذارد. آنقدر آنمی

 

گیرد. او ابتدا توسط هر چهار نفر  در آن شب، میشت در معرض خشم کامل آزادیخواهان قرار می 

کشند. بعد هر کدام یکی از  های او را بیرون می ها یکی از دندانخورد، سپس هر یک از آن شالق می 

گایید، سوزانند. دوک در حالی که گیتون را می ها او را از جلو و عقب می کنند. ران انگشتان او را قطع می 

کنند. همگی او را  های میشت ضربه زد که کبود و سیاه شد. بعد، لوئیسون را احضار میآنقدر به سینه 

کشند. با یک سیخ داغ، زبان و  هایش را می . تمام دندانزنندگایند. هشتصد ضربه شالق به او می می

رود  سوزانند. به محض اینکه همه در رختخواب هستند، اسقف می هایش را می واژن و مقعد و سینه و ران 

برند. این چهار نفر آلین را به شکنجه گاه زیرزمین  تا برادرش را بیاورد. دگرانژ و دوکلوس را با خود می 

گویند که خواهد مرد و تا صبح به کار خود  کنند. به دختر میو دوک او را از مقعد میبرند. اسقف  می

می  میادامه  تعریف  راویان  کار  از  این  از  بعد  می دهند.  توصیه  خود  دوستان  به  و  برای  کنند  کنند 

 ها هم استفاده کنند.  های بعدی از آن شکنجه 

 

 

 روز نوزدهم فوریه

گذارد. دست و پای او  ک صندلی که سطح آن مانند الماس تیز است می . این فاعل، زنان را روی ی99

 د تا قطع شود. شکبندد و آنقدر می را هم با طناب می 

می۱۰۰ لذت  باسن  گوشت  از  کمی  بریدن  از  قبالً  که  مردی  تخته  .  یک  روی  را  دختر  اکنون  برد، 

 کند. گذارد و با اره، او را همراه با تخته به دو نیم تقسیم میمی
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گوید خواهد. او به برادر می. یک فاعل که هم واژن و هم مقعد دوست دارد، یک خواهر و برادر می ۱۰۱

دهد که چه چیزی در انتظارش است، اما اضافه وحشتناک خواهد مرد و به او نشان میکه در عذابی  

کند که اگر بخواهد به زندگی خود ادامه دهد، باید خواهر خودش را بکند و بعد او را خفه کند. این  می

. بعد کندگاید. فاعل هم در این لحظه هر دو نفر را می می   فاعل   پسر قبول کرد و خواهر خودش را جلوی

کشد. در همین لحظه یک منقل  کند و می از این، برادر به خاطر ترس از مرگ، خواهر خودش را خفه می

 برد.  اندازند. فاعل از این منظره لذت می شود و برادر و خواهر را در آن میبزرگ آتشین وارد می 

دخترش را بگاید. بعد  خواهد که جلوی او، . یک فاعل به دنبال یک پدر و دختر است. از پدر می۱۰۲

گوید که دخترش حتماً باید  کند. سپس به پدر می دختر را درحالی که در بغل پدرش است، از مقعد می

تواند او را با خفه کردنش بکشد تا رنج کمتری ببرد، یا اگر بمیرد، اما او یک انتخاب دارد: یا خودش می 

کشد. پدر  ها جلوی پدرش می ترین شکنجه خواهد دخترش را بکشد، خود فاعل دختر را با شدیدنمی 

کند تا به او درسی دهد دخترش را با طناب خفه کند. بعد از این قضایا، فاعل پدر را خفه میترجیح می 

خواست دختر خودش را خفه کند. بعد از این، هم دختر و هم پدر را داخل یک منقل  بدهد. چرا که می

 اندازد تا بسوزند و بمیرند. آتشین می 

گوید که اگر  کند. به دختر می بزرگان شالق زدن و گاییدن، مادر و دختری را احضار می از . یکی ۱۰3

می  موافقت  کوچک  دختر  کشت.  خواهد  را  مادرش  شود،  قطع  دستش  دو  هر  که  نکند  و قبول  کند 

رار  کنند. دختر را روی چهارپایه قکنند. سپس این دو موجود را از هم جدا میهایش را قطع میدست 

اندازند. یک طناب هم به چهار پایه وصل است و سر آن در اتاق  دهد و یک طناب دور گردنش میمی

خبر گویند که طناب را بکش. مادر که از همه جا بیگیرد. به مادر میدیگری در دستان مادر قرار می

شود. این صحنه را به  افتد و دختر حلق آویز میکشد. چهارپایه از زیر پای دختر میاست، طناب را می 

، ناگهان از پشت، ریزد  می العاده غمگین است و دارد اشک  دهد. در حالی که مادر فوقمادر نشان می

 زنند. گردن او را می 
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از آن لذت بردند حسادت میهمان شب، دورست، که به کار برادر در شب قبل  کرد، هایی که دو 

های او را  یجه کوروال )پدرش( و دورست )شوهرش( ران خواست همه آدالید را شکنجه دهند، در نتمی

ای، او را از مقعد با خشونت  کننده گیرند. در همین حال دوک بدون هیچ روان با انبر داغ نیشگون می 

کشند و برند، چهار دندان او را بیرون می کنند، گوشش را می گایید. نوک زبانش را سوراخ می تمام می 

کند تا همان شب اسقف در مقابل آدالید، دوست عزیزش سوفی را زخمی می   زنند. بعد به او شالق می 

گایید. از طرف  کرد، اسقف او را از مقعد میریزی می ریزی بیهوش شود. در همان حالی که خون از خون 

ی داغ را به  کنند و یک میلهدیگری دوتا از انگشتان نارسیس هم قطع کردند. سپس ماری را احضار می 

ی سوزانند. سینه ی گداخته، کلیتوریس و زبانش را هم میچسبانند. با همین میلهاژن او می مقعد و و

 کشند. های او را هم بیرون می ی دندانبرند. بقیه اش را می باقی مانده 

 

 

 روز بیستم فوریه 

ا  کرد تا پسرانشان ردسامبر از او صحبت کرد و مادران را مجبور می  5. مردی که شامپویل در  ۱۰4

گوید که قصد دارد او را بکشد، اما اگر  خواهد. او به مادر میروسپی بکنند، االن یک مادر و پسر می

پسرش را بکشد به او رحم خواهد کرد. اگر مادر حاضر به انجام این کار نشود، گلوی پسرش را جلوی  

گذارد تا هر  دد و می بنبرند. اگر حاضر شود و پسرش را بکشد، آنگاه مادر را به جسد پسرش می او می 

 دو با هم بپوسند. 

. یکی از بزرگان زنای با محارم، دو خواهری را که اخیراً مورد آزار و اذیت قرار داده است، احضار  ۱۰5

بندد. هر کدام از دختران یک چاقو در دست دارد. دستگاه ها را روبروی هم به دستگاهی میکند. آنمی
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ها را در بدن هم  ای که چاقودهد به گونه ن دو را به سمت هم فشار میکند و این دستگاه ایرا روشن می 

 شوند.  کنند و هر دو کشته میفرو می 

دسامبر تعریف کرد، کسی که از شالق زدن زنان باردار لذت    ۲9. یکی از افرادی که شامپویل  ۱۰7

ین دو زن را روبروی هم به  خواهد که هر دو باردار باشند. این مرد ا برد، حاال یک مادر و دختری می می

ی فلزی باال. بعد این  ی فلزی پایین و دیگری روی صفحهد. یکی روی صفحه دبنی فلزی می یک صفحه 

میدو صحفه کوبیده  هم  به  قدرتی  چنان  با  فلزی  بچه  ی  با  همراه  زن  دو  این  که  له  شوند،  هایشان، 

 شوند.  می

کند. به عاشق  برد. یک عاشق و معشوق را احضار می. یک فاعل فاسد به روش زیر لذت می ۱۰8

دهم. « او را  گوید: »در دنیا فقط یک نفر جلوی خوشبختی تو را گرفته است. او را به تو تحویل می می

کشد.  را میبرد. جایی که کسی روی تخت خوابیده است. عاشق بالفاصله با چاقو او  به اتاقی تاریک می

شود که معشوق خودش را کشته است. این پسر از ناامیدی  شود، متوجه می ولی زمانی که اتاق روشن می

کشد. قبل از این مراسم، کشد. اگر این عاشق خودکشی نکند، خود فاعل با تفنگ او را می خودش را می 

 کند.  می  حلان را دهد که مشکالتشها قول می گاید و به آن یکبار این دختر و پسر را می

 

در آن شب، به مناسبت جشن شانزدهمین هفته، دورست به عنوان یک زن، بانده سیل را به عنوان  

شوهر خود انتخاب کرد و به عنوان یک مرد، هیاکینتوس را به عنوان همسر خود انتخاب کرد. با این  

او می  را عذاب دهد. در  حال، در عروسی،  فانی، همسر هیاکینتوس  و  نتیجه دست خواهد  جای   6ها 

زند. هیاکینتوس را با اینکه فانی را  کشد و شالقش می سوزاند، دو دندانش را بیرون می هایش را می ران 

آورد و  های آگوستین را بیرون می کند در دهان فانی بریند. دوک یکی از دندان دوست دارد، مجبور می 

ریزی کند.  کنند تا خون ها او را زخم می شود. آن هر میگاید. فانچون دوباره ظابالفاصله او را از دهان می 
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می  بازویش  از  خون  که  میهمانطور  را  دستش  ناخن چکد،  بعد  می شکنند.  را  پایش  و  های  کشند 

 برند.  انگشتانش را می 

 

 

 

 روز بیست و یکم فوریه

 کنند.  کند که قاتالن زیر فقط مردان را قربانی می دگرانژ اعالم می 

 

ای که قبالً او را کرده  کند. پسربچه. این مرد یک تفنگ بزرگ درون مقعد یک پسربچه فرو می۱۰9

 . ریزد می ی پسر بیرون کشد و دل و روده ی تفنگ را میشود، ماشه است. به محض اینکه ارضا می

اش را ببیند. بعد از این او را  کد تا سالخی شدن معشوقه ک پسر جوان را مجبور می . این مرد، ی۱۱۰

اش را بخورد. مخصوصا گوشت سینه و باسن و قلب. اگر این پسر کنند تا گوشت معشوقهمجبور می 

اش  ریزی بمیرد. اگر هم گوشت معشوقهکنند تا از خوناینکار را انجام دهد، تمامی بدن او را زخم می

 کنند تا از گرسنگی بمیرد. در هر صورت سرنوشتش مرگ است.  ها مینخورد، او را ر  را

پزد و  هایش را می برد. بدون اینکه خود پسر بداند، تخمهای یک پسر جوان را می . این مرد بیضه ۱۱۱

د و به  سازای میهای گوگردی و جیوه ها را بخورد. بعد از این گلوله کند تا به عنوان غذا آن کاری می

کشد. در تمام طول این دهد. این پسر درد و رنج زیادی میی او قرار میی بیضه ها، در کیسهجای تخم 

سوزاند. تا جای ممکن از پسر استفاده  کند و می کند. بدنش را زخمی میمدت که زنده است او را می

 کند تا بمیرد.  می
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 کند تا بمیرد.  ها میکند. او را همینطور ری بلند داخل مقعد یک پسر فرو می . این مرد یک نیزه ۱۱۲

کند، مغزش را بیرون  ی او را باز می کند. در حین این کار، جمجمه. این مرد یک پسر جوان را می ۱۱3

 . ریزد میکشد و به جای آن آهن مذاب می

 

هایش را بریدند. آدالید  شود. نارسیس را احضار کردند. بیضه می   در آن شب، مقعد هیاکینتوس تقدیم

سوزانند، زبانش دهند، کلیتوریسش را میهایش فشار میکنند. بیل داغی را به جلوی ران را احضار می 

می  سوراخ  سینه را  می کنند  شالق  را  سینه هایش  نوک  می زنند،  را  را  هایش  دستش  دو  هر  برند، 

کشند و بخش زیادی برند، شش دندان از دهانش بیرون میی انگشتانش را می شکنند، باقی مانده می

خواست خودش  شوند. دوک دیوانه شده بود. میکنند. همه به جز دوک ارضا میهای سرش را می از مو 

هایش را با چاقو برداشت، انگشتانش را با دهند. تمام ناخنترز را شکنجه دهد. این اجازه را به او می

ع سوزاند و یک دستش را شکاند ولی باز هم ارضا نشد. در نهایت وقتی که داشت آگوستین را  یک شم

 های او را بیرون کشید، ارضا شد. گایید و یکی از دنداناز واژن می 

 

 

 

 روز بیست و دوم فوریه 

استخوان ۱۱4 این مرد  را می .  پسر جوانی  به چرخی می های  را  او  و سپس  ر شکند  را  او  و  ها بندد 

خورد  گذارد و هر روز آنجا غذا می اش را زیر چرخ می کنند تا بمیرد. این مرد فاسد میز ناهارخوری می

 تا زمانی که قربانی بمیرد. 

 گذارد تا حشرات او را ببلعند.  مالد و میکند و به او عسل می . این مرد پوست پسر جوانی را می ۱۱5
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برد. بعد از این او را  برد. بعد آلت تناسلی او را هم میمی   ی پسر را . این مرد با چاقو نوک سینه ۱۱6

گذارد کند. یک ستون چوبی دیگر جلویش می هایش را به زمین میخ مید. پاد بنبه یک ستون چوبی می

 کند تا بمیرد.  ها میکند. او را همینگونه رهایش را به آن میخ میو دست 

هایش غذا بخورد، پسر جوانی در مقابلش بود با سگ . همان مردی که دوکلوس را مجبور کرده  ۱۱7

 شود که پسر کامالً بلعیده شود.  توسط یک شیر بلعیده شد. او زمانی ارضا می 

سپارد و اسب او را تا  . این مرد پسر جوانی را به اسبی که برای این منظور آموزش دیده بود می ۱۱8

 گاید. سر حد مرگ از مقعد می 

 

شود. دوک، کوروال، هرکول و بریس کول او را بدون  همان شب گیتون برای شکنجه پیشنهاد می

شود شود، چهار انگشتش بریده میزنند چهار دندانش کشیده میگایند. او را کتک میپوماد از مقعد می 

گشتانش له  هایش را بین اندهند. هرکس یک کار( و دورست یکی از بیضه )از هرکاری چهار تا انجام می

آید. دوک او را در حالی  شود، از مقعد خوبش خون می کند. آگوستین توسط هر چهار نفر گاییده می می

او را با گاید، سپس کوروال او را در حالی که دوک رانکند، میکه کوروال انگشتش را قطع می های 

روال انگشت دیگری را قطع  کواست که    ی اوج گرفتن  گاید. دوک در لحظه سوزاند، میی داغ می میله

شکنند، ها دست ماری را می ها آگوستین هنوز باید شب را با او بگذراند. آنی اینکند و با وجود همهمی

سوزانند. در همان شب، دورست و کوروال، آدالید را  آورند و انگشتانش را می هایش را بیرون می ناخن

گاید. سپس . کوروال برای آخرین بار او را از مقعد می برندبا کمک دگرانژ و دوکلوس به شکنجه گاه می

 میرد که به تفصیل توضیح خواهم داد.  های وحشتناک می او در اثر شکنجه 
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 روز بیست و سوم فوریه 

کشد.  ها را در دو جهت مخالف میها و دست آن گذارد که پا. این مرد پسران را در دستگاهی می ۱۱9

 کنند تا بعد از چند روز بمیرد. ها میشود. بعد او را ر او خرد می  اینگونه استخوان ستون فقرات

 کند تا آنقدر برای یک پسر جلق بزند تا پسر از تشنج بمیرد.  . این مرد یک دختر را مجبور می ۱۲۰

کند و همانطور  دهد. جای اعضای بدن را عوض می . این مرد روی پسران عمل جراحی انجام می ۱۲۱

 کند تا بمیرند.  ها میها را ر آن

برد. بعد از این با یک ابزار داغ که شبیه واژن  های یک پسر را می. این مرد آلت تناسلی و بیضه۱۲۲

کند و بعد از این او را از این کند. جای آلت تناسلی او را سوراخ می است، برای پسر واژن درست می 

 کند.  ی خفه می شود پسر را با دستان خالگاید. زمانی که ارضا مینقطه می 

ها الکل  مالد. بعد که بدن او زخمی شد، روی زخم . این مرد با یک برس فلزی تیز بدن پسر را می ۱۲3

 کند تا پسر بمیرد. ها را آنقدر تکرار می مالد. این کار. بعد دوباره با برس او را می ریزد می و نمک 

 

هایش  سوزانند و بیضه ا و آلتش را میهآورند تا شکنجه شود. رانهمان شب نارسیس را بیرون می

 . 1کنندرا با چکش له می 

 

سوزانند و  ها و زیر بغلش را میشود. ران آگوستین دوباره به دستور دوک به شکنجه گاه برده می 

اش را  کند. سینه کند. این دوک را بیشتر عصبانی می د. او غش می نکنی داغ وارد واژنش مییک میله 

و تمام انگشتانش کشد  هایش را می شکند، تمام دنداننوشد، هر دو دستش را می برد، خون او را می می

برد و به  سوزاند. آگوستین را با این وجود به رختخواب می ی آتش می برد و جای آن را با شعله را می 

 
 شده بود.  دهیقبالً بر سیمارس  ی هاضهی. ب کندیساد اشتباه م نجای ا .1 

avayebuf.com449

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


گایید. به آگوستین گفته است که روز بعد کارش را  ی دوکلوس، تمام شب او را از واژن و مقعد می گفته

می  احضار  را  لوئیسون  کرد.  خواهند  را تمام  او  بازوی  را  می   کنند.  کلیتوریسش  و  زبان  شکنند، 

سوزانند. کوروال او را  کشند و انتهای انگشتان خون آلودش را میهایش را می سوزانند، تمام ناخن می

کند و ارضا های زلمیر را با تمام قدرت له می گاید و با خشمش یکی از سینه در این حالت از مقعد می 

 زند. گیرد و کتکش می وباره او را میها راضی نشد، دشود. او که به این کار می

 

 

 

 روز بیست و چهارم فوریه 

. همان مردی که مارتین چهار ژانویه از او سخن گفت، دوست دارد یک پدر را بین دو فرزندش  ۱۲4

 کند.  ی دیگر را خفه می کشد و بچهقو می اها را با چشود، یکی از بچه بگاید و به محض اینکه ارضا می

اش شالق زدن زنان باردار بود، اکنون به جایی رسیده است که شش زن اشتیاق اولیه. مردی که  ۱۲5

بندد. شکم اولی را با چاقو ها را دوتا دوتا پشت به هم می ی آنکند. همهباردار هشت ماه را جمع می

ه به  زند، با میلکند، شکم سومی را صد بار لگد می شکافد، شکم دومی را با ضربات چاقو سوراخ می می

کند. هر کسی سوزاند و پوست شکم ششمی را می زند، شکم پنجمی را می شکم چهارمی صد ضربه می

 زند تا بمیرد. ی او جان سالم به در برده است، آنقدر به شکمش ضربه می را که از شکنجه 

 این داستان رئیس جمهور را دیوانه کرده بود. 

کند. او اولی را  اشاره کرد، دو زن را دور هم جمع می . اغواگر معروفی که دوکلوس به او چندبار  ۱۲6

کند که با انکار خدا و دینش، جان خود را نجات دهد، اما از قبل به این زن گفته شده است  ترغیب می 

که چنین کاری انجام ندهد و اگر که این کار را انجام دهد، او را خواهند کشت. زن اول در مقابل او  
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اغواگر هم ممی و  بیرون می ایستد  را  او  او هم دقیقاً همین  غز  به  احضار کرد که  را  او زن دوم  پاشد. 

زده شده بود. زمانی که زن از خدا دفاع کرد، اغواگر مغز او را هم بیرون پاشید. این شرور هر  هاحرف 

 داد.  هفته این بازی کوچک را انجام می

کرد ولی زمین  برای رقصیدن دعوت می. این فاعل مریض عاشق رقصیدن بود. افراد زیادی را  ۱۲7

ی افراد درون یک شد و همهشد، زمین باز میآنجا تو خالی بود. به محض اینکه تعداد افراد زیادی می

ها تغییر مکان مردند. او برای اینکه دستگیر نشود، مدام بین شهر کردند و میی بزرگ سقوط می چاله 

 کرده بود.   برگذار خود را  صعد از اینکه پنجاهمین جشن رقداد. البته در نهایت دستگیر شد ولی بمی

رحمانه قرار  ژانویه از او صحبت کرد، سه زن باردار را در سه حالت بی   ۲7. مردی که مارتین در ۱۲8

زایمان آن می این شرایط  را تشکیل دهند. در  ترکیب دلپذیر  تا سه  تماشا می دهد  را  کند. سپس  ها 

کند ها میبندد تا بمیرند یا خورده شوند، زیرا مادران را در این حالت ر ها میگردن آننوزادانشان را به  

خواست که جلوی او  ها غذا بدهد. این مرد اشتیاق دیگری هم داشت. دو زن را میبدون اینکه به آن 

دستور  ها بست و سپس به آنکرد، چشمانشان را میزایمان کنند، در حالی که نوزادانشان را عوض می 

داد زنده ها اجازه می شدند به آنهای خودشان را شناسایی کنند. اگر مرتکب اشتباه نمی داد که بچه می

 .  1زدشدند، با شمشیر به بدن کودکی که انتخاب کرده بودند، ضربه میبمانند، اگر مرتکب اشتباهی می 

 

برند در حالی که ی او را میده کنند. انگشتان باقی مانهمان شب نارسیس را برای عیاشی احضار می 

شود. او را کتک  کنند. گیتون احضار می گاید. یک سوزن داغ به مجرای ادرار او فرو می اسقف او را می 

شکنند. دوک بدون اینکه ارضا شود، او را  کنند و پایش را میزنند، این طرف و آن طرف پرتابش می می

احضار میمی زلمیر  زبگاید.  لثهشود. کلیتوریس،  و  را می ان  او  بیرون های  را  سوزانند، چهار دندانش 

 
نفر    ک یخاطر است که هر دو داستان در مورد    نیبه ا   دیرسی. به نظر مکندیرا فراموش م  یدوم  یشماره  یول  دیگویساد دو داستان م  نجای ا  .1 

 است. 
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برند و  سوزانند، هر دو نوک سینه و تمام انگشتانش را میهای او را از جلو و عقب می کشند، رانمی

ها یک چشم او  شود و آن گاید. فانچون احضار می روال بدون اینکه ارضا شود او را در این حالت میوک

ر طول شب، دوک و کوروال با همراهی دگرانژ و دوکلوس، آگوستین را به شکنجه آورند. درا بیرون می 

شوند، سپس دوک پنجاه و هشت بریدگی روی باسن  گایند، اما ارضا نمی برند. هرکدام او را میگاه می

کند ی داغ را به مقعد و واژن او فرو می . او یک میله ریزد  می کند و داخل هر کدام روغن داغ  او ایجاد می 

کشد. با انجام این کار، گوشت  های او را سنباده می، زخم 2و با کاندوم ساخته شده از پوست سگ ماهی

کشند و با های او را بیرون می توان دید. اربابان استخوان هایش را می رود و استخوان بدن او از بین می 

می درست  یک صلیب  استخوانآن  انتهای  به  باقکنند.  بدنش  در  که  حلقه هایی  یک  است،  مانده  ی 

کنند که درد غیر قابل وصفی به همراه  پیچانند. اینگونه استخوان او را پودر می بندند و حلقه را می می

گیرند و این بار با  تا بیشتر از این رنج بکشد، سپس کار را از سر می کشند  می دست از کار میدارد. ک

کنند. بعد از این سوراخی در گلوگاه او ایجاد او حکاکی می باقی مانده در بدن  های  چاقو روی استخوان 

از  می که  میاین  کنند  بیرون  را  او  زبان  آنطریق  سینهکشند.  آهستگی  به  مانده ها  باقی  را  ی  او  ی 

کنند. چاقو را  کنند و از رحم تا مقعد او را تکه تکه می سوزانند. بعد از این یک چاقو وارد واژن او می می

کنند.  های دختر را زیر و رو می کنند و روده ارند و دستشان را تا آخر درون واژن او فرو می گذکنار می 

ی او را پاره کردند. سپس به  معده ،  کنند تا از واژنش بریند. بعد از این از داخلاینگونه او را مجبور می 

برمی  او  گوش صورت  می گردند.  را  بینی هایش  داخل  می برند،  را  چشم اش  بیرون سوزاند،  را  هایش 

آن می داخل  مذاب  موم  و  می . جمجمهریزندمی ها  آورند  را خرد  مو اش  از  و  آویزان  کنند  را  او  هایش 

جمجمهمی جمجمهکنند.  باالی  قسمت  و  ندارد  را  وزن  تحمل  میاش  کنده  او  باال ی  از  دختر  و  شود 

ن حالت او را از واژنش گایید. شکم  کشید و دوک در ایافتد. وقتی از این ارتفاع افتاد، هنوز نفس میمی

هایش را بیرون کشیدند و داخل شکمش را سوزاندند. با چاقو به قلبش چندین  او را شکافتند و روده 

 
  شدهیکاغذ سنباده استفاده م  یکه از آن به عنوان نوع  کندیالمعارف اشاره م  رهیخشن و سخت است. دا  اریبس  ی: پوست سگ ماه یپوست سگ ماه  .2 

 است. 
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ماهگی یکی    8ضربه زدند. بعد از اینکار بود که باالخره تسلیم شد و جان داد. بنابراین در پانزده سال و  

 وسط طبیعت شکل گرفته بود از بین رفت. ترین موجوداتی که تا به حال تاز بهشتی 

 

 

 روز بیست و پنجم فوریه 

گیرد و او وظایف خود را مطابق با آن .)از امروز صبح، دوک کلمبه را به عنوان همسر خود می ۱۲9

اش، و معشوقه را جلوی عاشق  دهد. ( یک استاد بزرگ باسن، یک عاشق را جلوی معشوقه انجام می

کند. اینگونه کند. کمی بعد معشوقه را به عاشق میخ می شق را به دیوار میخ می گاید. بعد از این عامی

 میرند.  دهان در دهان هم، می

البته  انجام شد.  را دوست دارند،  این شکنجه چیزی است که روی سالدون و سوفی که یکدیگر 

بچکاند. اما او   های سوفیشود موم ذوب شده را روی ران دهد زیرا سالدون مجبور می ای رخ میوقفه 

 گاید. .کند. اسقف او را در این حالت می غش می

برد، حاال از انداختن  . همان کسی که از انداختن یک دختر در آب و سپس صید کردنش لذت می ۱3۰

ها برد. او یک میله آهنی داغ را جلوی آنها لذت میهفت یا هشت دختر در برکه و تماشای تقالی آن

کند و ها را مجبور به عقب نشینی می کنند آن را بگیرند، اما او آنها سعی می ن آویزان کرده است، آ

ها را اندازد، قبلش یکی از اندام آن ها را به رودخانه می ها، زمانی که آنبرای اطمینان از تلف شدن آن

 کند.  قطع می 

ی طاعون را در یک شهر  برد. اما االن مخفیانه بیمار. این مرد قبالً از استفرغ دیگران لذت می۱3۱

ها را هم  ها و مخزن ال چند نفر را کشته است ولی رودخانهحکند. واقعاً معلوم نیست تا به  پخش می

 کند.  آلوده می 
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برد، اکنون سه زن باردار و سه فرزندشان را در یک قفس آهنی  . مردی که قبالً از شالق لذت می۱3۲

پرند. شود، زنان پایین و باال می انطور که زیر آن گرم می قرار داده است. زیر قفس آتش روشن است. هم

میرند. )یادداشت ساد: این مورد  افتند و می گیرند و در نهایت به زمین می فرزندان خود را در آغوش می

 . ( 1ببینید کجا -قبالً در جایی ذکر شده است 

حصور کردن یک زن باردار در  برد ولی االن با م. این مرد قبالً از سوراخ کردن گوشت لذت می ۱33

 چرخاند. ای پر از خوشه این کار را ارتقا داده است. سپس بشکه را به شدت در اطراف باغ می بشکه

 

ها خوشحال شد  روال از آنوی زنان باردار به همان اندازه که کهای شکنجه کنستانس از این داستان 

به خوبی می  را  او سرنوشت خود  بود.  آن ناراحت  است،  زاییدن  واقعاً در شرف  آنجایی که  از  ها دید. 

را شروع کنند. رانگیرند که شکنجهتصمیم می  او  نافش هایش را می ی  را روی  سوزانند، موم مذاب 

ضار کردند. سوزن داغی را داخل سوراخ  کنند. گیتون را احهایش پونز فرو میچکانند و در سینه می

کشند. بعد نوبت زلمیر  کنند، چهار دندانش را بیرون میهایش را سوراخ می کنند، بیضه آلتش فرو می

اش را در شش جای  کنند، سینهی داغ را داخل واژنش فرو می است که مرگش نزدیک است. یک میله 

کنند. او از هر ارباب د. ناف او را عمیقاً سوراخ میکننهایش را در دوازده جا، زخمی می مختلف و ران

کنند و شالقش  کشند، یک چشمش را سوراخ می خورد. چهار دندانش را بیرون می بیست سیلی می 

دهد که روز بعد خواهد گایند، کوروال )شوهرش( به او اطالع می زنند. در حالی که او را از مقعد می می

های او خواهد بود. روزت  گوید این به معنای پایان مصیبت ست و میمرد. او از این موضوع خوشحال ا

هایش را  ها و ساقسوزانند، ران کشند، زیر بغلش را می کنند. چهار دندانش را بیرون می را احضار می 

ها کنند. آنگایند. ترز را احضار می زنند، او را می هایش را مشت می برند، سپس در حالی که سینه می

 زنند. آورند و صد ضربه شالق به پشتش با شالق گاوی می را بیرون می یک چشمش 

 
 ذکر شد.  104در بخش دوم داستان  نیا .1 
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 روز بیست و ششم فوریه

. این فاعل زیر یک ساختمان بلند ایستاده است. از باالی ساختمان کودکان را که هم دختر ۱34

ها ها را گاییده است. از خرد شدن این بچهی آنکنند. او قبالً همههستند و هم پسر به پایین پرتاب می

 برد. و پاشیدن خونشان لذت می

د و ذوق آتش زدن دارد، این را هم دوست دارد  فوریه از او نقل ش  ۱3و    ۱۱. همان کسی که در  ۱35

زند و اگر بخواهند  ها را آتش میزا وجود دارد، ببندند. آنکه شش زن باردار را به جایی که مواد آتش

زند تا داخل آتش برگردند. در همین حال وقتی نیمه  ها ضربه میهنی به آنآ ی  فرار کنند با یک میله

 افتند. شود و داخل یک دیگ بزرگ از روغ داغ می باز می  سوخته شدند، زمین زیر پایشان

کند و کرد، که فقرا را بسیار تحقیر می همان کسی که مادام دوکلوس در مورد او صحبت می  . ۱36

(  1لوسیل، مادر و خواهرش را خرید، و دگرانژ از او نقل قول کرد )یادداشت ساد: این را بررسی کنید

 ی فقیر را دور هم جمع کند و همه را با هم منفجر کند. دوست دارد تا یک خانواده 

ی عالی لواط، برای ترکیب این گناهان با قتل،  . یکی از طرفداران زنای با محارم و یک خبره ۱37

می سکس  پسرانش  با  زنا،  و  مقدسات  به  توهین  می تجاوز،  تجاوز  خود  متاهل  دختر  به  و کند،  کند 

 کشد.  اش را می زاده خواهر 

کند. وقتی که مرد  گاید، او را خفه می. یکی از طرفداران بزرگ باسن، وقتی دارد یک مادر را می ۱38

اش  شود، دختر زن را با چاقو زدن به سینهگایدش. هنگامی که ارضا میگرداند و از واژن میاو را بر می

اند ولی خودش را  ها مرده گاید. با اینکه آن کشد، سپس دختر را از مقعد میبر روی آغوش مادرش می 

اندازد و در حالی که سوخته شدن ها را درون آتش میکند که هنوز زنده هستند. اجساد آنمتقاعد می

 
 د ین یرا بب 71و  ۵8 یها، داستان۴بخش  .1 
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  شود. این مرد همان کسی است که دوکلوس در بیست و نهم نوامبر درباره ی بیند، ارضا میها را می آن

 ست که مارتین در یازدهم ژانویه از او صحبت کرد. همچنین اولین کسی ا سخن گفت.  او

 

 

کنند و همین کار را با گیتون  آورند تا شکنجه شود. دست او را از مچ قطع می نارسیس را بیرون می 

ی هر دو  کنند. شکم و سینه سوزانند، همین کار را با روزت می ها داخل واژن میشت را می کنند. آن می

ل که با وجود قوانین، دیگر بر خودش مسلط نیست، در حالی که به میشت سوزانند. اما کوروارا می

آید که دویست ضربه شالق با شالق گاوی به  برد. بعد ترز می ی روزت را می زند، تمام سینه ضربه می

کنند. آن شب کوروال و دوک با همراهی دگرانژ و دوکلوس،  شود و چشمش را می زده میتمام بدنش

ها ی این رود. همهها برای کشتن او به کار میترین عذاببرند، جایی که دقیقچال میه زلمیر را به سیا

ها هنوز هم در وقت  تر هستند و آنها رنج برد بسیار وحشتناک هایی که آگوستین از آن حتی از آن 

. باسن سال و دو ماهگی درگذشت  ۱5کردند. این دختر زیبا در  صبحانه روز بعد داشتند او را شکنجه می 

او بهترین باسن حرمسرای دختران بود. روز بعد کوروال، که دیگر همسری ندارد، هبه را همسر خودش  

 کند. می

 

 

 روز بیست و هفتم فوریه 

 شود تا با پایان داستان خوانی مصادف شود.  ی آخر به روز بعد موکول می جشن هفدهم و هفته 

و صحبت کرد، دو زن باردار را به شکل توپ به هم  . مردی که مارتین در دوازدهم ژانویه از ا ۱39

 کند. ها را از خمپاره شلیک می چسباند و آن می
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ها را با تفنگی  کند که با چاقو در اتاقی با هم بجنگند. آن. مردی دو زن باردار برهنه را مجبور می ۱4۰

خواهد این است  مرد می  کشد. چیزی که اینها را میکند که اگر با تمام وجود نجنگند، آنتهدید می 

ها هستند یورش  که این دو همدیگر را بکشند. در غیر این صورت، با شمشیر به داخل اتاقی که آن 

از آنمی با آهن داغ  کند و روده کشد، دیگری را خارج می ها را می برد و هنگامی که یکی  را  او  های 

 سوزاند. می

برد، اکنون یک زن باردار روی یک چرخ بسته ت می. مردی که از شالق زدن شکم زنان باردار لذ۱4۱

تکانی   هیچ  است.  بسته شده  آن  روی  دختر  این  مادر  که  داد  قرار  یک صندلی  این چرخ  زیر  است. 

را    ریزد  می شود تا بمیرد. مادر باید هرچه از بدن او بیرون  ها میتواند بخورد. دختر روی چرخ ر نمی 

 بخورد. حتی اگر جنین بیرون بیاید باید آن را بخورد. 

برد،  . کسی که مارتین در شانزدهم ژانویه در مورد او صحبت کرد و از زخم کردن باسن لذت می ۱4۲

کند. زمانی که دختر را  های آهنی پوشانده شده بود وصل می خ یدختری را به دستگاهی که کامالً با م

بدمی دستگاه  این  می گاید،  سوراخ  را  دختر  می ن  عوض  را  دختر  جای  مدام  مرد  این  تا  کند.  کند 

گیرد تا مرد ما بیشترین لذت را  اخ شود. این کار به آرامی صورت می ر های مختلف بدن او سوقسمت

 ببرد و دختر بیشترین درد را. 

کند. ابتدا دو دهد. این زن را به میز میخ می. یک فاعل یک زن باردار را روی یک میز قرار می۱43

ها و یکی هم در واژن. به  کند. یکی در دهان، دوتا در سینهمیخ بلند گداخته در چشمان او فرو می

شکند و در نهایت یک میخ بسیار داغ به نافش  های پایش را میبرد. استخوان آرامی با اره زانوی او را می 

 ی زایمان باشد. که او در آستانه  خواهدکند. او میزند که کار خودش و کودکش را تمام می می

 

افراد اآن شب، جولی و دوکلوس شالق خوردند،   زیرا هر دو جزء معدود  برای گرم شدن.  ما فقط 

های جولی را از دو جا سوزاندند. کنستانس که قرار است روز محافظت شده هستند. با وجود این، ران 
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ی او را خبر است. هر دو نوک سینه شود، اما همچنان از سرنوشت خود بی بعد از بین برود، احضار می

کشند و با یک سوزن داغ  چکانند، چهار دندان او را بیرون می مش می سوزانند، موم مذاب روی شکمی

شود.  کنند. نارسیس که قرار است فردای آن روز قربانی شود، احضار می سفیدی چشمانش را سوراخ می

آورند. گیتون، میشت و روزت، که باید کنستانس را تا قبر همراهی  یک چشم و چهار دندانش را در می 

تکه گوشت از    6برند و  ی روزت را میک چشم و چهار دندان دارند. هر دو نوک سینه کنند، هر کدام ی

ی داغ  ها تمام انگشتان او را قطع کردند و یک میله شود. آنهایش به یک اندازه کنده میها و ران بازو

ئیسون  شوند. بعد از آن لوبه مقعد و واژنش فرو کردند. رئیس جمهور و دوک هر کدام دو بار ارضا می

او را  زنند و چشم او را بیرون می ها صد ضربه شالق با شالق گاوی به او می شود. آن ظاهر می  آورند. 

 دهد. کنند چشمش را ببلعد و او انجام میمجبور می 

 

 

 روز بیست و هشتم فوریه 

می ۱44 دوستان صمیمی هستند  که  را  زن  دو  فاعل،  یک  آن .  هم  خواهد.  به  دهان  به  دهان  را  ها 

بیند که هر دو  توانند به آن برسند و او می ها نمی ها یک غذای عالی است، اما آنندد. در مقابل آن بمی

 بلعند. شود، یکدیگر را می ها غیرقابل تحمل می زن در حالی که گرسنگی آن

گذارد که ای می برد، شش زن باردار را داخل حلقهمردی که از شالق زدن زنان باردار لذت می   ۱45

ها و کنند. قبل از این کار، یکی از سینه شوند و زن و بچه را له می های آرام آرام فشرده میلقه این ح

 اندازد. برد و به دور گردنشان میها را می های آنباسن 
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لذت می۱46 باردار  از شالق زدن زنان  از آن . مرد دیگری که  را به ستون برد دو تن  های فلزی  ها 

کند یک مادر شوند. او سعی می کنند. این زنان در این وسط له می برخورد می بندد، که مدام به هم  می

 و دختر و یا دو خواهر را برای این کار استفاده کند. 

ام از او صحبت کرد )کسی که لوسیل،  ۲6. کنت، که دوکلوس از او صحبت کرد و دگرانژ نیز در  ۱47

ژانویه صحبت کرد، اشتیاقش این    ۱تین نیز در  مادرش و خواهر کوچکش را خرید( و نفر چهارمی که مار

ها از زبان آویزان  است که سه زن را آویزان کند. یعنی آویزان کردن سه زن از سه سوراخ. یکی از آن

شده است و سوراخ زیر او چاهی بسیار عمیق است. دومی ازسینه آویزان است و سوراخ زیر او منقل  

اند.  هایش آویزان کرده اند و از مووم را تا عمق زیادی برش داده ی نفر سآتشین است. دور تا دور جمجمه

ها با  کشد، موها را پایین می های آهنی است. هنگامی که وزن بدن این زنان آنسوراخ زیرش پر از نیزه 

ها از یک شکنجه فرار  شود و آنشوند و زبان بریده میها از هم جدا میشوند، سینه پوست سر پاره می

کند و  ای دیگر را آغاز کنند. اگر بتواند از سه زن باردار یا یک خانواده استفاده می د تا شکنجه کننمی

 ای است که او از لوسیل، خواهرش و مادرش کرد. این همان استفاده 

. (  ارباب بزرگواری که در  1. آخرین داستان. )یادداشت ساد. بررسی کن که چرا دوتا کم آمد۱48

گذاریم، چهار بار نامش ذکر شده است. او آخرین داستان  ما نام جهنم را روی آن میداستان نهایی که 

های نه ساله را برمی نوامبر است. او کسی است که شامپویل گفت فقط باکرگی بچه  ۲9دوکلوس در  

ساله،   4۰دارد. مردی  های سه ساله را بر میدارد. کسی است که مارتین گفت که فقط باکرگی مقعد بچه

متر قطر آن است. او  سانتی   ۲۰متر است. حدود  ی آلت او حدود سی سانتیبلند و قوز دار. اندازه   قد

در اطراف پاریس  ای  های خودش از خانهزاده بزرگ و ظالم. او برای کار بسیار ثروتمند است. یک نجیب 

رایی بزرگ و ساده کند. آپارتمانی که او به این لذت اختصاص داده است شامل یک اتاق پذی استفاده می 

ل بزرگ قرار دارد. یک پنجره در اینجا وجود دارد که زیر این پنجره پر  ااست. زیر این اتاق یک سیاه چ

 
داستان    کی دو داستان بود که ساد به عنوان    128داستان    نینکرده بود. همچن  یگذار، شماره75خاطر است که ساد بعد از داستان    نیبه ا   نیا  .1 

 حساب کرده بود. 
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اندازد، روی آن فرود بیایند. او برای این سرگرمی  از تشک است که وقتی دختران را به سیاه چال می

هفده سال سن دارند، نه بزرگتر و نه کوچکتر. ها بین پانزده تا  ی آنبه پانزده دختر نیاز دارد که همه

ترین موجودات  شوند تا به دنبال جذابی شهر استخدام میشش نفر در پاریس و دوازده نفر از حومه

شوند. او پانزده موضوع  ای روستایی که او استاد آن است، دور هم جمع می این کشور بگردند. در صومعه

 شود. که بدون شکست هر دو هفته یکبار انجام می کندرا برای اشتیاق خود انتخاب می

مرد دوست دارد    نکند. ایها را حذف می کند. کوچکترین نقصی آن ها را بررسی می سوژه   ش او خود

شوند. هر پانزده نفر جلوی او برهنه  ها توسط دالالن آورده میها مطلق باشد. این بچهکه زیبایی این بچه

مکد و  کند، دهانشان را می ها را معاینه می کند، آنها را نوازش می کند، آن ها را لمس میشوند. آن می

دهد. او بر اساس ها را قورت نمی برینند. اما مدفوع  کند یکی پس از دیگری در دهانشها را مجبور می آن

زند.  ی داغ عالمت می ی هر کدام با یک میلهها را به داخل بفرستد، روی شانهخواهد آن ترتیبی که می 

ماند اما هیچ کس ای در آنجا تنها می شود. لحظه شود، وارد اتاق دیگری میزمانی که اینکار انجام می 

به سمت او پرتاب   ۱زند. دختر شماره گذراند. سپس به در ضربه میظه را چگونه می داند که این لح نمی 

گیرد و شروع به  بندد، شالق را میگیرد. او برهنه است. او در را میشود. او را در آغوش خود میمی

با آلت عظیم خود از مقعد میشالق زدن می  این کار، دختر را  ازانجام  ارضا نمی کند. بعد  شود. گاید. 

دارد. بار دیگر شالق را بر  خواباند و از جلو باکرگی او را بر می زند. دختر را می دوباره دختر را شالق می 

هد.  گیرد و با تمام قدرت فشار می زند. بعد هر دو سینه را می ن به سینه هاش ضربه می آدارد و با  می

کند.  ها. بعد در پنجره را باز می جمله سینه کند. از  بعد از این، گوشت بدن او را از شش ناحیه سوراخ می 

زند که دختر مستقیماً روی ایستد و بعد مرد ما چنان لگد محکمی به باسن او می می آن  دختر روی  

میتشک  فرود  زیرین  میهای  روبان  یک  کدام  هر  به  کار  این  از  قبل  البته  روبان  دبنآید.  این  د. 

شوند  ها یکی بعد از دیگری همینگونه وارد اتاق می دختر   یی آن هاست. همه ی نوع شکنجه دهنده نشان

باکره را اینگونه بررسی کند. بدون    3۰تواند روزی  شود. او می ها استقبال می و با همین مراسم از آن 

ی هولناک  افتند با پانزده ابزار مختلف شکنجهاینکه ارضا شود. شکنجه گاهی که دختران در آن می
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کنند  انی که نقاب و نماد یک دیو را به همراه دارند، بر هر شکنجه ریاست میتجهیز شده است و جالد

بندد مطابق با یکی  پوشند. روبانی که دختر به گردن خود می ی خاص می و لباسی به رنگ آن شکنجه

خورد، جالدِ  ها تعیین شده است و به محض اینکه به زمین می هایی است که برای این شکنجه از رنگ 

برد. اما این تازه شروع کار است.  گیرد و او را به شکنجه گاه مخصوص خودش میرنگ او را می   دارای آن

وقتی آخرین نفر از پانزده نفر آنجا افتاد، مرد ما که هنوز ارضا نشده است، مانند دیوانگان و تقریباً  

محض اینکه   آید. بهتش به شکمش چسبیده است، به این مخفی گاه جهنمی میآلبرهنه در حالی که  

 شود.  ها شروع می مرد به آنجا رسید، شکنجه

دهند و این چرخ شروع به چرخیدن  ی اول چرخی است که یک دختر را روی آن قرار میشکنجه 

های تیزی وجود دارد که با هربار چرخیدن، قسمتی از بدن دختر به آن  کند. کنار این چرغ تیغهمی

دارد، حدود دو ساعت طول  از آنجایی که هربار زخم کوچکی بر می شود. البته  کند و پاره می برخورد می 

 کشد تا بمیرد. می

العاده داغ فاصله دارد. این دختر به آرامی  ی آهنی فوق متر از یک صفحه سانتی  5. این دختر تنها ۲

 شود. کباب می

این دختر که تمامی استخوان 3 خته  های بدنش شکسته شده است، روی یک صندلی آهنی گدا. 

 نشسته است. باسن او کامالً ذوب شده است. 

از هر جهت کشیده 4 آرام  آرام  است.  بسته شده  به دستگاهی  با طناب  این دختر  پای  و  . دست 

 شود تا در نهایت بدنش به دو نیم تقصیم شود.  می

ود و  شی فلزی گداخته روی سر این دختر قرار داد. بنابراین مغز او آرام آرام ذوب می . یک صحفه 5

 شود. پوست سرش سرخ می 

 اند. . این دختر را داخل یک دیگ روغن داغ انداخته 6
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بار در دقیقه   6. این دختر به ستونی بسته شده است که روبروی او یک دستگاهی وجود دارد که  7

شود که کل بدن دختر سوراخ شده کند. دستگاه فقط زمانی متوقف میبه سمت او دارت پرتاب می

 باشد. 

آورد تا آرام آرام  های او در آهن کذاب قرار دارد. یک وزنه هم باالی سر دختر به او فشار میپا  . 8

 کل بدنش وارد آهن مذاب بشود. 

کند. به آرامی و سانت به سانت، کل بدنش  ی داغ سوراخ می . جالد این دختر مدام بدن او را با میله 9

 کند. را سوراخ می 

ه قرار دارند که او را  ن مار درنده و گرس ۲۰ه شده است که زیر او حداقل . این دختر به ستونی بست۱۰

 بلعند. زنده زنده می

هایش بسته شده  . این دختر با طناب از یک دستش آویزان است. دو گلوله فلزی سنگین هم به پا۱۱

 شود. است. اگر سقوط کند، وارد یک کوره آتشین می 

اند و از زمین فاصله دارد. هر لحظه مقداری آهن مذاب به ته . یک قالب در دهان این دختر انداخ۱۲

 شود. سمت او پرتاب می 

ها، میخ داغ آهنی فرو های او از بدنش بیرون کشیده شده است و به هر کدام از عصب . عصب ۱3

 اند.  کرده 

 شود. زده میی داغ آهنی خاردار، به مقعد و واژنش ضربه. به این دختر با تازیانه نه سر و یا میله ۱4

می ۱5 مسموم  دارویی  با  دختر  این  روده .  که  می شود  را  میهایش  پاره  و  تشنج سوزاند  های کند. 

ایجاد می فریاد وحشتناک  هولناکی میکند. دختر  که  های  بمیرد چرا  راحتی  این  به  نیست  قرار  زند. 

 آخرین نفر است. این یکی از بدترین شکنجه هاست. 
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زند. او هر شکنجه را برای یک ربع رذل به محض رسیدن به آنجا در اطراف شکنجه گاه قدم می

تواند طاقت  دهد. وقتی باالخره دیگر نمیگوید و به هر قربانی فحش میکند و کفر میساعت بررسی می 

ی  تواند همه ی اندازد که از آنجا مرسد، خود را روی صندلی راحتی می بیاورد و زمان ارضا شدنش فرا می 

دهند و برای او جلق  های خود را نشان میشوند، باسن ها را ببیند. دو نفر از شیاطین نزدیک می شکنجه 

کند. کسانی که هنوز دهد. تمام که شد آنجا را ترک میشود و به قربانیان فحش میزنند. ارضا میمی

 ی دیگر هیچ خبری نیست. ا دو هفته کنند و تشوند. اجساد همه را دفن می زده میاند، آتشنمرده 

 

 گیرد و غیره. دهد. او مورد تحسین قرار می های خود پایان می در اینجا دگرانژ به داستان 

 

 

ریزی شده در حال انجام بود. کوروال که های برنامهاز صبح امروز تدارکات وحشتناکی برای جشن 

را تحقیر می  را می کنستانس  او  و در حالی که  بگاید  واژن  از  را  او  تا  بود  رفته  گایید، کند، صبح زود 

نام به  پنج قربانی  را در کف دستش گذاشت. قهوه توسط  نارسیس،  حکمش  گیتون، های کنستانس، 

ها را فرا گرفته بود. به محض اینکه کار دگرانژ تمام میشت و روزت سرو شد. وحشت سراسر بدن آن 

ی او را قطع کردند و کوروال، دوک  شد، فانی برای اولین بار احضار شد. انگشتان دست و پای باقی مانده 

تمام   از مقعد گاییدند. سوفی آمد.  پوماد  بدون  را  او  ارشد  بریدند، گوش و چهار فاعل  را  انگشتانش 

راستش را پاره کردند و چشم چپش را بیرون آوردند. سالدون مجبور شد در تمام طول مدت و اغلب  

ی آهنی شالق  ای از غم، با تازیانه و میلهترین اخم و نشانهها، کمک کند و با کوچک برای انجام شکنجه

 ها شام خوردند. غذا مجلل بود.  خورد. بعد، آن می
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اربابان دسر جه شکن خوردند، به های خود را می ها هنگام عیاشی گروهی ادامه یافت. در حالی که 

ها پایین رفتند و شکنجه گاه به خوبی تزیین شده بود.  ها اطالع دادند که همه چیز آماده است. آنآن

سرانجام ی آن را تزئین کردند. کنستانس روی یک تخت دراز کشیده بودند و چهار کودک چهار گوشه 

ی  گایید، باز کرد و میوه شکنجه شروع شد. کوروال خودش، شکم کنستانس را در حالی که گیتون را می

ی او را که خوب رشد کرده بود و به وضوح مذکر بود، بیرون آورد. سپس این پنج نفر را  متولد نشده 

 ها کردند.  مشمول شدیدترین عذاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t.me/AVAYeBUF
464

https://t.me/AVAYEBUF
https://t.me/AVAYEBUF


اند یکی ی کسانی را که مانده گیرند همهبود، تصمیم می  ها هنوز آب نشده در اول مارس، چون برف 

گیرند به دهند و تصمیم می های خود قوانین جدیدی ترتیب می یکی بکشند. دوستان در اتاق خواب 

ی کسانی که قرار است به فرانسه بازگردانده شوند، یک روبان سبز رنگ بدهند، مشروط بر اینکه  همه

باقی مدر شکنجه  افرادی که  کنند ها به شش زن که در آشپزخانه کار میاند، کمک کنند. آنانده ی 

گیرند سه خدمتکار را شکنجه کنند و سه نفر آشپز را به خاطر استعداد  گویند، اما تصمیم می چیزی نمی 

بینند که در این مرحله موارد  کنند و می ها لیستی تهیه می درخشانی که دارند، ببخشند. در نتیجه آن 

 اند: نی شده زیر قربا

 

    قربانیان 

 تعداد  نام 

 3 آلین، آدالید و کنستانس همسران:

 آگوستین، میشت، روزت و  دختران: 

 زلمیر 

4 

 ۲ گیتون و نارسیس  پسران:

 ۱ یکی از زیر دستان  فاعالن:

 ۱۰  مجموع: 

 

 . 1خرین برگه برویدآبه 

 

 
 . دهدیبه نوشتن ادامه م  گریو در سمت د کندیاضافه م یصفحه اضاف  کی  نیاست، بنابرا دهیطومار رس  یمرحله ساد به انتها نیدر ا .1 
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 کنند.  ها مواظبت می برند یا از آن هر کدام از اربابان به ترتیب زیر افراد باقی مانده را یا با خود می 

 

هرکول، مادام دوکلوس و   دوک: 

 یک آشپز 

 

4 

بریس کول، شامپویل و یک  رئیس جمهور کوروال: 

 آشپز 

 

4 

بانده سیل، مارتین و یک   : تدورس

 آشپز را 

 

4 

مادام دگرانژ و  آنتینوس،  اسقف: 

 جولی 

 

4 

 ۱6  مجموع:

 

 

شود چهار فاعل و چهار داستان سرا  در همان لحظه و با توافق بین چهار دوست تصمیم گرفته می

ها بودند، باید در نهایت خیانت و خباثت  ها برای این کار نیاز نبودند( که همه جزء باقی مانده )آشپز

 از این به بعد زندان  های طبقه باالشوند. اتاق های پایانی دستگیر نمیدستگیر شوند. سه خدمتکار تا روز 

شود. در اتاق اول سه فاعل درجه دو باید در آنجا زندانی شوند. در اتاق دوم، فانی، کلمبه، سوفی و  می
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ه. در اتاق سوم، سالدون، زالمیر، کوپیدو، زفوروس، آدونیس و هیاکینتوس و در اتاق چهارم پیرزنان.  هب

اندازند. هر کدام  ها میکدام را در یکی از این زندانزمانی که زمان دستگیری سه خدمتکار رسید، هر  

ها شود. اربابان هر وقت بخواهند با این قربانیان چه در زندان ها میت یکی از این زندان ساز راویان، سرپر 

ها به های دیگر خود را سرگرم کنند، باید همه مطیع باشند. هر روز باید یکی از این سوژه و چه در اتاق 

 به قتل برسد:  ترتیب زیر

 

 مارس، فانچون.   ۱در 

 مارس، لوئیسون.   ۲در 

 مارس، ترز.   3در 

 مارس، ماری.  4در 

 مارس، فانی.  5در 

شوند و همانطور که قبالً گفته شد  مارس، سوفی و سالدون به عنوان عاشق با هم کشته می  7و    6در  

 شوند. میخکوب می  بر روی هم

 مارس، یکی از فاعالن درجه دو.  8در 

 مارس، هبه.  9در 

 مارس، یکی از فاعالن درجه دو.  ۱۰در 

 مارس، کلمبه.   ۱۱در 

 مارس، اخرین فاعر درجه دو.  ۱۲در 
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 مارس، زلمیر.  ۱3در 

 مارس، کوپیدو.  ۱4در 

 مارس، زفوروس.   ۱5در 

 مارس، آدونیس.   ۱6در 

 مارس، هیاکینتوس.  ۱7در 

اندازند. در این روز یکی از  کنند و به زندان پیرزنان می رس، سه خدمتکار را دستگیر می ما  ۱8در  

 رسانند. ها را به قتل می آن

 مارس، خدمتکار دوم.   ۱9در 

 مارس، خدمتکار سوم.   ۲۰در 

 نفر  ۲۰مجموعا 
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نفر قربانی  3۰نفر بودند.  46دهد. این افراد مجموعا ی سرنوشت همه را نشان می جدول زیر خالصه

 گردند. نفر به پاریس بر می ۱6شدند و 

 

 کل افراد

 4 :اربابان

 4 : پیرزنان

 6 :در آشپزخانه

 4 : هاقصه گو 

 8 :فاعالن

 8 :هاپسربچه

 4 : همسران

 8 :هادختر بچه

 46 :کل افراد

 

 هاقربانی 

 ۱۰ :کسانی که قبل از اول مارس قربانی شدند

 ۲۰ : شوندکسانی که از اول مارس قربانی می

 ۱6 : گردند. کسانی که بر می
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ی بیست سوژه آخر و هم در مورد روز پایانی، شما در اوقات فراغت خود این  هم در مورد شکنجه 

ابتدا خواهید گفت که   بیان خواهید کرد. شما  را به تفصیل  با هم غذا   ۱۲موارد  باقیمانده همگی  نفر 

 کنید. ها را به دلخواه توصیف می خوردند و شکنجه 
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 یادداشت ساد

 

 از این طرح ابداً منحرف نشوید، همه چیز در آن چندین بار و با بیشترین دقت کار شده است.  -

  اضافه های اخالقی را به شام  ی جدایی را شرح دهید. و بیش از هر چیز برخی از دستورالعمل لحظه -

 کنید. 

نقش مهمی های اصلی و همه کسانی که  یک دفترچه داشته باشید که در آن نام همه شخصیت -

بار درباره هایی که عالقه کنند،آنبازی می  زیادی دارند و چندین  قرار ها صحبت کرده ی آنهای  اید، 

 دهید. مثل مردی از جهنم 

شود. مهمتر  بخش اول را به میزان قابل توجهی کاهش دهید. همه چیز زیاده از حد توضیح داده می -

این چهار دوست را مجبور نکنید کاری ک ها مرتبط نیست انجام دهند و شما به این  ه به آناز همه، 

 اید.  موضوع توجه نکرده 

های کوچک در حال سرو شام و پاشیدن  ای از دختربچهفراموش نکنید که در ماه دسامبر صحنه-

های دوستان را با باسن خود قرار دهید. شما این را اعالم کردید، اما در برنامه  مشروبات الکلی در لیوان 

 د آن صحبت نکردید. در مور

 

 :های تکمیلیکنجه ش

شود، واژن  کنند. لوله بیرون کشیده میها با استفاده از یک لوله، یک موش را به واژن او وارد می آن-

 کند.  های او را پاره می تواند فرار کند، روده دوزند و حیوان که نمیرا می 

 .  کندکنند که یک مار بزرگ را ببلعد. مار هم از درون بدن دختر را پاره می ها او را وادار می آن-
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پروا به تصویر بکشید. در بخش اول  به طور کلی، کوروال و دوک را به عنوان دو شرور آتشین و بی -

آن اشخاص  بخش  در  و و  منطقی  سرد،  رذل  یک  عنوان  به  را  اسقف  و  کنید.  توصیف  اینگونه  را  ها 

ا  این  بر  باشد.  خیانتکار  و  دروغگو  توز،  کینه  باید  او  دورست،  مورد  در  دهید  نشان  ساس،  سرسخت 

 ها را تنظیم کنید. ی آنهای مورد عالقه های و شکنجه کار

اند را با سرایان توصیف کرده هایی که داستان ی همه شخصیت برای جلوگیری از تکرار، نام و رتبه -

 دقت مرور کنید.  

 

 روز به پایان رسید.  37آغاز شد و در  ۱785اکتبر  ۲۲تمام این طومار بزرگ در 

 

 

 

 

 

 

 پایان
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 موخره مترجم فارسی 

 

فوق انسان  این  مورد  در  کردن  صحبت  حقیقتا  دوساد.  جمله  مارکی  از  ساد  است.  سخت  العاده 

فیلسوفان و نویسندگانی است که آثار او دارای چنان ایهامی است که کار را برای مخاطبان خود فوق  

از ظن خود یار او شده و    کند. در مورد ساد، مطالب زیادی نوشته شده است. هر کسی العاده دشوار می 

ئه کند.  اتفسیری که ارائه کرده است در واقع همان سادی است که خودش دوست داشته است آن را ار

 اند. اند و برخی هم او را در حد یک مریض روانی پایین آورده برخی از ساد یک خدا ساخته 

ببندم. زندگی و مکتبی کهمن نمی  را بر زندگی ساد  ساد در آن زیست کرده   توانم چشمان خود 

ای تفسیر و تاویل کرد  توان به راحتی آثار او را به گونهاست، تطابق زیادی با آثار او دارد. بنابراین نمی 

هایش، حرفی  ی متن  فی که در پس پرده وگذار طرف هستیم. فیلسکه گویی با یک فیلسوف عظیم تاثیر 

 واند درست باشد.  تبزرگ برای گفتن دارد. این سخن در مورد ساد نمی 

از نام او می  با اقتباسی مهم  شناسیم. سادیسم. اگر ساد قرار باشد در یک کلمه  امروزه ما ساد را 

ی سادیسم است. اگر ساد در دنیای امروز به دنیا  تعریف شود، به نظر من بهترین تعریف همین کلمه 

کرد. ما  به پزشک مراجعه می   بایستآمد، به عنوان کسی که دارای اختالل جنسی است، قطعا میمی

دهد، با شخصی سر و کار داریم که آنچنان  توانیم از کاه، کوه بسازیم. زندگی ساد به ما نشان مینمی 

توانیم او را  ذهن سالم و درستی نداشته است. با هر نوع مکتب پزشکی که او را بررسی کنیم، قطعا نمی 

ی تمام عیار است، در حق او اجحاف او یک دیوانه   یک انسان عادی تلقی کنیم. از طرفی اگر بگوییم

ایم. قدرت ادبی و همچنین برخی مسائل فلسفی که ساد در آثارش بیان کرده است به ما نشان  کرده 

 دهد با یک انسان عادی سر و کار نداریم.  می

بدهیم، این است که توان گفت، بدون اینکه بخواهیم مقام او را تنزل  تمام آنچه در مورد ساد می

توانسته است کنار بیاید. ساد به  بگوییم ساد انسانی بوده است که با قوانین و قواعد این جهان نمی
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از رفتار او حتی    یدهد که بسیارلحاظ جنسی مطمئنا دارای انحراف بوده است. زندگی او به ما نشان می 

ساد مطمئنا به درمان نیاز داشت است. اما   رود. های کنونی هم یک نوع ناهنجاری به شمار میبا معیار

 نبوغ او در ادبیات، به نوعی به کمک او آمده است. 

هایی  شنویم، انسان تمایالت و خواسته ها میها در طول این کتاب از زبان شخصیت همانطور که بار 

 گوید: دارد که ابزار انجام آن را در دست ندارد. در بخشی از داستان دورست می 

ها را طور که شما آنو آن   میکنکه تصور می  نطوررا هما  اتی جنا   توانمی   ایآن،  یابنابر

  نه یزم  نیمن در ا  لیاعتراف کنم که تخ   دیمرتکب شد؟ در مورد خودم باد،  یکنمی   فیتوص

  خواهم هستم که می  یانجام کار  یفراتر از توانم بوده است، من فاقد ابزار الزم برا  شهیهم

ام بوده است.  از آنچه انجام داده   رو بهت  شتریهزاران بار ب  شهیانجام دهم، تصورات من هم

  ی کار را داده است ول  نیو تصورات ا   الیهستم که چرا به من خ   ی شاک  عت ی از طب  شهیهم

 کرده است  غیابزار آن را از من در 

 

نامه از سخنان دورست، دقیقا در  یافت  این بخش  از خود ساد هم  شود. در مقدمه، مترجم میای 

هایی  توانیم با این نگاه تطبیقی بفهمیم که ساد به چه چیزانگلیسی این نامه را نقل کرده است. ما می

ها در طول عمر خودش به  اندیشیده است. شخصیت ساد یک شخصیت سادیستی است. ساد بار می

اش  عمر و زندگی، ی ساد از اینکه در زندانها به درد سر افتاده است. گویخاطر آزار و اذیت زنان و فاحشه

تواند شود، به ستوه آمده است. جهان برای ساد تیره و تار شده است. حال این ساد که دیگر نمی تلف می 

ر  را  او  تصوراتش  و  تخیالت  از طرفی  و  کند  ارضا  را  نمی خودش  دارد؟ ها  در دست  کنند، چه چیزی 

توان داد، آثار است. بله! آثار ساد همان  به این پرسش می  ترین و به نظر من بهترین پاسخی کهساده 

 ابزاری است که هیچوقت نداشته است.  
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دهم نگاهم به ساد نگاهی به یک فرد بیمار باشد. فردی که سادیسم دارد. فردی که من ترجیح می 

زندگی او این را  برد. این چیزی نیست که من در دهان او گذاشته باشم.  میلذت  بردن دیگران  رنج  از  

دهد. بدترین چیز برای یک چنین فردی این است که ابزار او را از دستش بگیریم. به به ما نشان می

ترین امیال سادیستی خود، که همان شالق زدن و یا تواند ساده زندانش بیفکنیم. این فرد دیگر نمی 

کند. هزاران فکر و اندیشه فاسد و  ی سیلی زدن باشد را انجام دهد. اینجاست که تصورات او را دیوانه م

تواند. اینجاست که  ها را انجام دهد ولی نمی خواهد که آنآید. دلش میوار و قبیح به ذهنش میدیوانه

انتقام به ذهنش خطور کند. در آثار ساد، بسیاری از شخصیت شاید اندیشه  ها با اشخاص حقیقی، ی 

 گیرد. ها مینتقام خود را از آن ی معنایی دارند. گویی ساد اینگونه ارابطه 

هایش، آدم بکشد. این گوید، ما از او انتظار نداریم که به خاطر لذت  البته همانطور که خود ساد می

گوید. افرادی که گرایشات سادیسمی دارند، اینگونه نیست که راه  ای می چیزی است که خودش در نامه

ها را به زانو  کند. خیاالت است که آندیوانه می   را  هاآن  بیفتند و مردم را بکشند! این تصورات است که

شوند و  د. اما زمانی که ابزار کار در دستشان باشد، احتماال به چند شالق و فحش راضی می ورآدر می

تواند به  کنند. اما بیایید انسانی را در نظر بگیرید که چنین ذهنی دارد ولی نمی خودشان را تخلیه می 

اما ما اینجا فردی را داریم که نبوغ  را ارضا کند. احتماال کارش به جنون می هیچ روی خودش   رسد. 

آید. برای ساد، آثارش نوعی ابزار ارضا است. هرآنچه تصورات و تخیالتش در  اش به کمک او می ادبی 

این سال  آورده است، روی کاغذ میتمامی  او فشار  به  ارضا میها  را  اینگونه خودش  کند. آورد. ساد 

ی عزیز ابدا نباید قدرت کلمات را نادیده بگیرد. کلمات قدرت دارند. خود ساد در این کتاب از  خواننده 

 کند. گر، به این نکته اعتراف می زبان آن شخصیت اغوا 

ها باربوده است،    "پیرمرد و دریا  "مشغول نوشتنِ    ارنست همینگوی  زمانی کهنقل است زمانی که  

ز است.  شده  بد  میحالش  بیمارستان  به  را  او  که  تشخیص  مانی  دریازدگی  را  او  بیماری  علت  برند، 

ها از دریا فاصله داشته  یلومتر کهمینگوی در زمان نوشتن این رمان،  دهند. این در حالی است که  می
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جای  است به  را  خودش  شود.  غرق  خود  داستان  در  که  نیست  عجیب  نویسنده  یک  برای  بنابراین   !

 و آنچه همیشه آرزوی رسیدن به آن را داشته است، در داستانش بیابد.  ها بگذارد شخصیت 

های او  بنابراین ما قبل از هر چیز باید تکلیف خودمان را با ساد مشخص کنیم. قرار نیست از داستان 

پی  بکشیم.  بیرون  خداپرستی  و  اخالق  فلسفه  اوست،  کتاب  پلیدترین  که  کتاب،  این  خصوص  یر  به 

یل  وی تاترین مفسران ساد، به نظر من در اینجا به خطا رفته است و به تله معروفکلوسوفسکی یکی از  

گوید ساد با چنین افراطی که در رد خدا  لوسوفسکی از جمله کسانی است که میاست. ک گرایی افتاده 

آتئیسم  گردد. از نظر کلوسوفسکی،  و مذهب به خرج داده است، در واقع گویی دارد به دنبال خدا می 

ترین حد خود، در واقع به دنبال خداست. شاید در رمان شاهکار و جاویدان داستایوفسکی  در افراطی 

نزد  "ای واالتر بیان شده است. در بخش نهایی و مهم کتاب یعنی  یعنی شیاطین، همین معنا در درجه 

 شنویم: ما از زبان اسقف تیخون می  "یخونت

او را به سو   ستاده یا   یر نردبانی ماقبل آخپله   یملحد کامل رو  کی   مان یا  یاست که 

  ی است( در حال  یگرینرود بحث د ایی آخر باال برود پله  نی که از ا نیدهد )اکامل سوق می 

  1. ستین زیچ چ یندارد و در دلش جز ترس ه یمانیا  چ یتفاوت، هکه فرد بی

 

شخصیت  از  اندیشه یکی  چنین  دوک،  یعنی  کتاب  اصلی  در  های  دارد.  دوک  ای  کتاب  از  بخشی 

 گوید:  می

آن    ی ها را به سوآن اق،  یروند که اشتمی شر    یبه سو  یهستند که تنها زمان  یادیمردم ز

  لت یفض  ریها با آرامش، دوباره مسروح آن  ، یسرگردان  نیسوق دهد. اما پس از بازگشتن از ا

از سر می بد  ردیگرا  به    یزندگ  بی ترت  ن یو  گناه  و  گناه  به  از شک  در حال گذر  را  خود 

 
1. Demons,Dostoevsky Fyodor,Knopf Doubleday Publishing Group,2010,New York,Vintage Classics,Translated by 
Richard Pevear&Larissa Volokhonsky,p 692 
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 ی چه نقش  قاًیبفهمند دق  نکهیرسانند بدون امی   انیگذرانند و عمر خود را به پا می   یمانیپش

بدبخت باشند. دائما در حال    دیبا  یافراد  نیچند،  گویاند. او میکرده   یباز  نیزم  یبر رو

که   یکار  ری و تحق   یمانیبا پش  ، شانیتمام زندگ ف،  یاراده و بالتکلدست و پا زدن، دائما بی 

  نیچشند توبه خواهند کرد و از اکه می  یگذرد. مطمئناً از لذتاند میداده   جامروز قبل ان

ا در انجام گناه، تقوا که    یها را بچشند، میلرزند، به طورلذت   نی که به خود اجازه دهند 

 شرارت.  لت، یکنند و در انجام فضمی  شهیپ

 

دهد. در نظر دوک اینکه انسانی بخواهد در این بخش، دوک الحاد و شر مطلق را بر شک ترجیح می

دهد، که  مدام بین فضیلت و شرارت حرکت کند، نوعی پوچی است. برای دوک ارزش زمانی معنا می

تواند یک خط میانه را انتخاب کند. الحاد مطلق. دوک و احتماال خود ساد نمی مطلق باشد. شر مطلق.  

شود ها اشاره می ی معناست. در کل کتاب باربسخن ارسطو که فضیلت، خط وسط است، برای این افراد  

که طبیعت هم به فضیلت و هم به شرارت نیاز دارد. اما خط میانه هیچ مفهومی ندارد. اگر مطلقا فاضل 

 گوید: ید، بنابراین شر مطلق باشید. دورست در بخشی از سخنانش می نیست

ابزار   یک یت  یجنا طباز  راه   عتیهای  طب  یاست.  که خود  آن عت،  یاست  در  را  انسان 

به   عتیسوق داده شوم؟ طب  تیبه سمت جنالت،  یفض  یچرا اجازه ندهم به جا  . اندازدمی

 ها به او خدمت نکنم؟ راه  نی از ا یکی دارد اما چرا من فقط در  ازین هان یا  یهردو

 

توان چنین معنایی  این اندیشه با سخن کلوسوفسکی و داستایوفسکی کمی مطابقت دارد ولی آیا می

توان گفت  توان گفت ضد اخالق ساد نوعی اخالق است؟ آیا می را بر الحاد ساد نیز تعمیم داد؟ آیا می 

 ا جویی است؟  الحاد ساد نوعی خد
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از دل   را  مفاهیمی  بخواهیم چنین  اگر  ورطهآحقیقتا  در  بکشیم،  بیرون  رای  ثار ساد  به  تفسیر  ی 

کند. خدایی کامال رک و پوسکنده صحبت میدینی و بیی آثارش نسبت به بی ایم. ساد در همهافتاده 

 بینیم که چنین است: ی معروفی می در بخشی مهمی از کتاب ژوستین، ما جمله

بممی   ح یترج بار  هزار  ا  رمیدهم  آن  نکهیتا  ابه  الحاد شه  مانی ها  اگر  باشم.   دیداشته 

   1شدن است.  ی ی جاراست ندا دهد، خون من آماده  یبخواهد، کاف

 

ی خود ذکر کرد، ما به هیچ عنوان نباید فراموش کنیم  همانطور که مترجم انگلیسی در ابتدای مقدمه

یرو مکتب لیبرتین است. مکتبی که در نهایت به دنبال آزادی مطلق انسان است و برای چنین  که ساد پ

بندد. اینکه ساد، با حاالت ذهنی خاصی که  ها را میافرادی اخالق نوعی زنجیر است که دست و پای آن

ی نیل به  دارد، به چنین مکتبی گرایش پیدا کرده است، ابدا دور از انتظار نیست. مشخص است ساد برا

فلسفه در اتاق خواب، خطاب   ی کتابساد در ابتداکند.  پرواترین مکتب را انتخاب می مقاصد خود، بی

  : دگویخواهان می  یزادآبه 

تمام هر جنس دوره   یشهوترانان  با  ایکه هست  یها  برا   ن ید،  فقط  از    یکتاب  شماست. 

ها، که هوس   نیبخشد. اهای شما قوت می اصول به هوس  نیا  . دی کن  هیکتاب تغذ   نیاصول ا 

  عت یکه طب  یجز ابزار   ستین  یزیترسانند چها میروح و سردرگم شما را از آنبی   ونِی اخالق

  ی او در نظر دارد، به کار گرفته است. فقط به صدا  یبرا   که  یرساندن انسان به اهداف  یبرا

تواند شما را به ها، نمین ی از ا  ر یبه غ  زی چ  چ یچرا که ه  دیگوش فرا ده  ذیهای لذ هوس   ن یا

 برساند.  یخوشبخت 

 
1. Justine, Or the Misfortunes of Virtue,Marquis de Sade,Translated by John Phillips,Oxford World's Classics 
(2012),p 98 
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او    نکهیشما باشد. پس از ا   یالگو   ی ی شهوان سن آنژه   دیشهوت پرست، اجازه ده  زنان

  ی نیقوان  . دیپروا باشکند، بیمی   یلذت را نف  یاله  نیبرابر هرچه که قوان  د، دریرا دنبال کرد

 او را بسته بودند.   یدست و پا  ریطول عمرش، چون زنج  یکه در تمام

  ک ی پوچ و خطرناک    هایوند یو دراز توسط پ  یطوالن  یجوان، که زمان  زگانیدوش  یا  شما

  . دیکن  دیتقل  نی آتش  یاوژن   د، ازیامحدود شده ی  و مذهب  زیانگو نفرت  زیانگال یخ  لتیفض

  ن ینادان در شما تلق  نی قدرت، تمام آن احکام مضحک را که توسط والد  یمانند او با تمام

  . دیشده است، رد کن

ا  و داشتن  یشما  دوست  جوان  شما  ، یفاسقان  دوران  از  جز    ی تیمحدود  چ یه   یکه 

  ن یبدبی  د، دولمانسهیشو های خود اداره می و تنها با هوس   دیشناسهای خود نمی خواسته 

کن مطالعه  مانندیرا  پ   د،  ا  د یبرو  شیاو  اگر شما هم  ط  ریمس  نی و  که   یرید، مسیکن   یرا 

که تنها با کاوش و گسترش    دیشو شما گذاشته است، سرانجام متقاعد می  یپا  شیشهوت پ

با فدا کردن همه چ  قی سالی  ره یدا تنها  ا  زیو هوس هاست،    ن یبه خاطر لذت هاست که 

جهان پر از درد و رنج،   نی نخواسته است که در ا  چگاه یمخلوق منفرد که انسان نام دارد و ه

و دانش   دیهای امدانه  ، یپر از درد زندگ  یی خاکجاده   نیتواند در اکند، می  دایحضور پ

  1را بکارد.  یسطح 

 

دهد و مخاطب خودش اخالقی را رواج میبند و باری و بیاینکه ساد در تمامی آثار خود چنین بی 

ی تفسیر و  کند، باید ما را به فکر فرو برد. ما نباید در ورطه ب، تشویق می برای رفتن به سمت این مکت

ارزش است؟ ابدا اینطور نیست. زمانی که ما کتاب  تاویل بیفتیم. اما این به این معناست که آثار ساد بی

 
1. Justine, Philosophy in the Bedroom and Other Writings (1990),Marquis de Sade,compiled and translated by 
Richard Seaver & Austryn W ainhouse, Grove Press, New York,p 248 
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  خوانیم، با کتابی طرف هستیم، که تمامی اصول اخالقی در آن وارونه شده است. روز سدوم را می   ۱۲۰

توان روی ترین کتاب تاریخ بشریت پیدا کنیم، حقیقتا میاگر بخواهیم یک کتاب به عنوان ضد اخالق 

 روز سدوم ساد حساب باز کرد.   ۱۲۰

اما این به این معنا نیست که ضد اخالق ساد، نوعی اخالق است و این منظور اصلی ساد از نوشتن  

ه این کتاب ارضا ذهنی و جسمی ساد بوده است. اما این اثر بوده است! من همچنان بر این باور هستم ک

توان از آن نوعی تفکر بیرون کشید و ساد را به عنوان خط آنقدر در این راه افراط کرده است، که می

قرمز امیال انسان معرفی کرد. در تفسیری که من از این کتاب ارائه خواهم کرد، در واقع از خود ساد  

بتوانم میان آنچه ساد به عنوان آرزو در نظر داشته است و آنچه جهان و مردمان امروز گیرم تا  کمک می

 کنند، یک تطبیق حاصل کنم. در آن زیست می 

تواند منبع بسیار خوبی  توانم بگویم این کتاب میارزش نیست. با تمام وجود میکتاب ساد ابدا بی

بگیرد قرار  روانپزشکی  و  روانشناسی  دانشجویان  کتاب  برای  این  در  که  انحرافات جنسی  و  مسائل   .

تواند  تر است. این کتاب می فوق العاده قوی   DSM  های جنسی کتابا یلیپارافمطرح شده است، از بخش  

اید، با وجود خود  هایی که فقط نام آن را شنیده توانید، انحرافشما را به دنیای انحرافات ببرد. شما می

 برای گفتن دارد.  حس کنید. این کتاب همچنان حرفی

ها، آیا آزادی مطلقی که ساد به دنبال آن است، یا حداقل در خیاالتش به دنبال  ی ایناما در کنار همه

رسد ساد در این مورد شکست آن است، در آثارش، به خصوص این کتاب بدست آمده است؟ به نظر می 

ن کتاب به نوعی جبرگرایی مطلق باور  خورده است. در ابتدای امر باید توجه کنیم که ساد در سراسر ای

بینیم  ها در تناقض است. ما در کتاب اشخاصی را میای که در برخی از موارد، با شخصیت دارد. اندیشه 

توانند با  کنند باز هم نمی که ذاتا و فطرتا به دین و مذهب تمایل دارند. اربابان هرچقدر هم که تالش می 

ز طرفی برخی از اشخاص داستان، ذاتا شرور هستند و هیچ اخالق و  ها بر سر این عقاید بجنگند. اآن

گوید من و خواهرم همیشه نسبت به ها، دوکلوس می ها اثر ندارد. در یکی از داستانفضیلتی در آن
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ی بدی از او ندارند. زمانی که یکی از اربابان از  مادرمان نفرت داشتیم. در صورتی که هیچ کدام خاطره 

گوید نفرت من  کند. میی ذات و فطرت را مطرح میپرسد، دوکلوس مسئله او دلیل این نفرت را می 

 گوید:  واب میی من نیست. دوک در جنسبت به مادرم، به اراده 

  نی تررحمانهی و ب   ن یترهر روز در ما خشن   عتیدر آن شک کند؟ طب  تواندمی   یو چه کس

  . کندرا القا می  هامیل 

 

 گوید:  در بخشی دیگر دوکلوس می

ا هم  نیبه  دبه خاطر آن سرزنش شده   شهیضعف که  کن  یگریام ضعف  اضافه    .دیهم 

  ات یخصوص  ای  لی که رذا  ستین   عتیطب  نیا   ایمن است؟ آ   ریتقص  نی ا  ایقساوت قلب. اما آ

مانند سنگ    عتی را که طب  یقلب   نی ا  توانممی   ایمنحصر به فرد ما را به ما اعطا کرده است؟ آ

 ساخته است را نرم کنم؟  

 

اندیشه  را به سمتی میاین  برابر طبیعت برد که شخصیت ی جبری ساد، ما  اینکه در  بین  ها مدام 

انجامد. به خصوص  تسلیم آن شوند، شک دارند. اما در برخی مواقع این اندیشه به تناقض می بایستند یا  

ترین دختران را فاحشه گری که در دو ساعت، فاضلآید. اغوا گر معروف به میان میزمانی که پای آن اغوا 

ها را ذات  نی ترک پا تواندمرد می  نی ا نکهیبودن ساد در آثارش مسلم است اما ا یجبر نکهیبا اکند. می

به مبارزه    عتیدر برابر طب   تواندمرد می   ن یا   ییاست. گو  ی بیعج   یاغوا کند نکته   زمان  ن یترهم در کوتاه 

ها دختر فاحشه خانه  سیکه رئوقتی    بینیممی  یدر داستان دارد و هر از گاه  یمرد نقش کم  نیا  . زدیبرخ

تر  پاک   هان یو هرچه ا   کنددار را اغوا می   نده ی مرد دختران پاک و آ  نی ا  . درونمیبه سراغ او    آورندکم می

در واقع    یعن یمرد است.    نیاست. در هم زدن سرنوشت لذت ا   شتریب  زیلذت او ن  ، تر باشندو با فضیلت
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و    ر یفرد کامالً ز  ن یزده است توسط ا رقم   ی کس  یبرا  عتیکه طب   ی نوشتسر  . عتیطب   هیاوست عل  انیطغ

کامالً فاسد   یایدن  کیبه وجود آوردن    یساد برا  دیبا تفکر ساد در تضاد است. شا  نیاما ا  . دشورو می 

اما در    . اورندیها رو بکار  نیتر به شرارت بار   توانندمی   زیها نانسان  ترینفاضلخواسته است نشان دهد  

ذات چگونه   . درسمی  تکامالً به بن بس   کندمی  هین تک آهمه بر    نیاو که ا  یذات   ییجبرگرا  صورت  نیا

از آن    نداتودارد و نمی  یاز اربابان نسبت به مادرش نفرت ذات   یکیکه  یباشد؟ زمان رییقابل تغ تواندمی

و    نیترد یپلبتواند    یکه کس  ییجا   یعن؟ ی گر را فرض کردمرد اغوا   آن  سکع   توانچرا نمی   ، عبور کند

قرار گرفت؟    تواننمی   یت یموقع  نیدر چن  ایآ  . ها تبدیل کندترین انسان فاضلها را به  انسان   نیتر فیکث

ذاتش مهر و محبت است و اصالً به پدرش    د گویکار است می  دیپل یکه فرزند ارباب  دیدالآساد در مورد  

منکر شود  ها شود، باید ذاتی بودن شرارت و فضیلت را  اینکه از این تناقضات ر   یساد برا  نجاینرفته. ا

این کار را نمی  تابع فطرتی هستند که طبیعت در آن ولی ابدا  ها به کند. در تمامی داستان، اشخاص 

شود. در واقع این تناقض گویی، آزادی ودیعت گذاشته است. این تناقض گویی ساد به اینجا ختم نمی 

 دهد. مطلقی که به دنبال آن است را هم تحت تاثیر قرار می

آورد این است که ساد، اندیشه و وجود خدا را هایی که ساد به الحاد رو می مهمترین جنبه یکی از  

ی این نوع تفکر در واقع همان اومانیسم است. در واقع زمانی که بیند. هستهدر مقابل آزادی انسان می 

 ی اومانیسم بر جهان حاکم بوده است.  ساد میزیسته است، اندیشه

ی خدا محور تمامی مسائل انسان  تا قبل از دوران رنسانس، اندیشه  . یحورانسان می  عنی   سمیاومان

شد. اما بعد از این، مفهوم خدا  ی مسائل چه علمی و چه اخالقی در نسبت با خدا سنجیده میبود. همه

توسط بسیاری از فیلسوفان، کنار گذاشته شد. با آمدن اومانیسم مفهوم خدا به کنار رفت و این مفهوم  

ی امور شد. اینجا بود که انسان در مقابل خدا قرار گرفت. تا قبل از این، انسان بود که محور همهانسان  

له می زیر فشار بی  ژان پل سارتر می نهایتیِ خداوند  آنگاه شد.  باشد،  اگر خداوند وجود داشته  گوید 

خواهد به جایی  می  شود. اگر انساننهایت بودن خداوند له می شود. انسان زیر بار بیانسان صفر می
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ی اومانسیم، انسان محور همه چیز قرار گرفت. اینجا بود که برسد باید خدا را کنار گذاشت. در اندیشه 

زد. خدا را کنار می  تبایسانسان برای اینکه چیزی باشد، بتواند قد علم کند و بر طبیعت غلبه کند، می

ای که اومانیسم برای بشریت به  اما بزرگترین هدیه انسان تا قبل از دوران اومانیسم، حقیر و برده بود.  

ارمغان آورد، حقوق انسانی بود. یعنی ای انسان تو به عنوان یک انسان، دارای حقوقی هستی. بعد از  

توانست جان بگیرد. حقوق انسان مطرح شد و برای اینکار باید خدا    سمیبرال یلی  بود که مسئلهاین  

 شد. قربانی می

ی خداوند و روز معاد در قرون وسطی  شد، چرا که اندیشهابراز هویت انسان، خدا باید قربانی می برای  

میانسان ساد  که  زمانی  اساسا  بود.  کرده  له  را  الحاد ها  به  خداپرستی  از  را  خودش  مخاطب  خواهد 

کر شود. خدایی  بکشاند، دقیقا همین منظور را دارد. چرا که ساد برای تحقق رویای خود، باید خدا را من

اولین کار و اولین قدم ساد، الحاد است. این  که در آن دوران پشتیبان اخالق است. برای بی  اخالقی 

ی کامال اومانیسمی را مطرح  دقیقا اندیشه ایست، اومانیسمی. در بخشی از داستان دوک یک اندیشه 

می نقوص او هم زیباست. این عین  گوید انسان عزیز است. بنابراین تماای که به ما می کند. اندیشه می

 ها. اومانیسم است. عین حق مداری لیبرال 

مخصوص به خود را دارد. ما هرگز    یی دایدوست من. هر کدام از ما ش  ، ینیبدوک: می 

   . میزده شواز آن شگفت  ایو   میرا محکوم کن یکس ییدا یش دینبا

 

اربابا اینکه حقوق و قدرت  برای  بار قدرت بی  نساد  از زیر  نهایت خداوند  خودش را مطلق کند و 

بینیم که خود ساد به بیرون بکشد، مجبور است خدا را منکر شود. در بخشی از کتاب ما به وضوح می

گوید هیچ کسی نیست که کند و میکند. زمانی که روز چهاردهم را شروع می این اندیشه اعتراف می 

 نویسد: جمالت زیر را برای مخاطب می اعمال این اربابان را ببیند  
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برا   اقیاشت   ی طی شرا  نی چن  ن یا را  انسان  شهوت  انحراف  یو  و  فساد  نوع  هر    یانجام 

تنها هستم. من در انتهای    نجای»من ا   :دی تواند به خود بگومی   یکس  یکند. وقتمی   ختهیبرانگ

  یموجود   چ یه  . ندیبب تواند مرا  نمی   یچشم  چ یکنم. همی   یزندگ  ییدر تنها  یی خاککره   نیا

لحظه به    نی رود. « از ا می   نیاز ب   تی محدود  ن یباشد. بنابرا   شتهدا  یتواند به من دسترسنمی 

ام با بیو خواسته   الیبعد  شناسد به پرواز در  نمی  یحد و مرز  چ یکه ه  ییپرواهای بشر، 

  ی ر یعنوان زنج تواند به  وجدان و خدا می   ت، فقطیوضع  نیرسند. در او به اوج می   ندیآمی

پا اما در نظر  ها عمل کند و آن و خواسته  الیام  نی ا  یبه  را به بند بکشد.  شخص    کی ها 

تواند اعمال کند؟ و وجدان چگونه  می ی تیملحد، چقدر وجود خدا ارزش دارد؟ چه محدود 

و افسوس عادت کرده   یمان یو شکست دادن پش  ر یکه آنقدر به تحق  یفرد   یتواند برامی

  جان یه  ینوع  یمان یافراد غلبه بر افسوس و پش  ن یا   یبه وجود آورد؟ برا  تی است، محدود

 به دنبال خواهد داشت.  

 

شخصیت  شخصیت الحاد  نمی ها،  خدایی  دیگر  که  بیهایی  قدرت  که  خدایی  نهایتش شناسند، 

نیست کنند. دیگر کسی آید. هرکاری که بخواهند میها میها را له کند، اینجا به کمک آنتواند آنمی

 رسیم؟  ها را ببیند. اما آیا اینجا به یک تناقض نمی که آن

  ن ی اول  یو آزاد  یاز بندگ  ییهار  یکه انسان برا  کندخود به ما گوشزد می  عقایدساد با توجه به    نجایا

  گر یو د   دشوقدرت خدا له می   ریبرود. انسان ز  رونیبار خدا بزیر  است که از    نی بکند ا  دیکه با  یکار

  کند ساد مراد می   هک  ایی آزاد  ییو فساد چه هستند؟ گو   یآزاد   دید  دیندارد. اما با  یاو معن  یبرا  یزادآ

هم مجاز   یبودن روح نباشد آدم خوار  یاگر جاودان  دگویمی   یوفسکی مجاز بودن است. چنانچه داستا

کنار    زیخدا ن   ، بر انسان احاطه نداشته باشد  یقدرت  چ یکس و ه  چ یاگر ه دگویساد به ما می   نجایاست. ا 

  ست ین چیزی    چ یه  دیکه در ق  یکس  اما  . تزاد اس آ   یتی و انجام هر جنا  یارو آدمخ   قتاًیحق  ، رفته باشد
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آ  تواند می   چگونه باشد؟  خودش  یآزاد  ایآزاد  در   مطلق  نوع  می ست؟  ینبودن  بند    یک  نظر   درسبه 

را به همراه   یبندگ  هان یا  ی مطلق برا  یآزاد  . ندرستناقض می  کیخود ساد به    یساد و حت  هایت یشخص

  . ندشوهای خود می خواسته   یبنده آیند ولی  ها از بند خدا بیرون می اینجاست که این شخصیت دارد.  

خود ساد  است.    ینوع بندگ  کیخود    نیو ا  ندیبگو  "نه"خود    الیتوانند به امنمی  هات یشخص   نیهم  یبرا

ها ی جنگ با فضیلت. این شخصیت شوند. بنده ی چه چیزی میها بنده گوید که شخصیت اینجا به ما می

مجبور هستند تا جایی که جان در بدن دارند، در مقابل اخالق و فضیلت مبارزه کنند. بنابراین اینجا باز 

های اخالقی مبارزه  ا تمامی قید و بندبیند که برسیم. اگر ساد آزادی را در این میهم به نوعی تناقض می 

 افتد. ی دیگری می کنیم، در واقع دارد به تله 

اش، مبارزه با فساد و هرزگی است، در نظر ساد آزاد نیست. شخصی آزاد شخصی که تمام اندیشه 

 اند. اگر شخصی که ها دو روی یک سکه است که با تمام قدرت در برابر فضیلت و اخالق بایستد. اما این 

های در بند اخالقیات است، آزاد نیست، چگونه شخصی که در بند فساد است، آزاد است؟ اگر شخصیت 

ها شوند، بنابراین به بند فساد  اند تنها به این بهانه که از بند اخالق ر ساد در فساد و هرزگی غرق شده 

افتاده  نمیو هرزگی  معنایی  دیگر  آزادی  اینجا  و  با  اند  بنابراین  به دهد.  دیدگاه ساد شرایط  به  توجه 

های جهان، اصل فساد و هرزگی و آزادی خواهی را بپذیرند، کسانی  شود که اگر تمامی انسان ای می گونه

 آیند که با هرزگی و فساد به جنگ برخیزند. آزاده به حساب می

ال آن است نوعی  ای که ساد به دنبرسانند که آزادی بنابراین تمامی این نکات ما را به این نکته می 

ها را برداشت. اما این آزادی درون خود به تناقض  گوید باید محدودیت آزادی سلبی است. آزادی که می

 انجامد و این جایی است که کتاب ساد، برای دنیای امروز ما حائز اهمیت است. می

گوید، اخالق ساد در تالش است تا ب- ی معروف کانتروانکاو معروف فرانسوی در مقاله   ژاک الکان 

گوید اخالق  آورد. )اسالوی ژیژک اما می ترین حالت خود، اخالق سادی را به ارمغان می کانتی در رادیکال 

خواهم بگویم  شود( اما آنچه من میترین حالت خود هم به اخالق سادی تبدیل نمی کانت در رادیکال 
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آنچه لیبرالیسم و اومانیسم برای   این است که اخالق ساد، آن روی دیگر لیبرالیسم و اومانیسم است. 

بینیم. آزادی لیبرال، آزادی سلبی  ی سیلینگ می آورد، همان است که ما در قلعه بشریت به ارمغان می 

است. همان آزادی که ساد به دنبال آن است. خواه دانسته خواه ندانسته. آزادی سلبی به دنبال برداشت 

برایش مهم است. اما سوال اصلی این است که حقوق  ها  محدودیت هاست. آزادی سلبی حقوق انسان 

 ها تا کجا؟ تا کجا؟ یا بهتر است بگویم، برداشتن محدودیت 

ی اصلی تفسیر من خواهد بود. تاکید من بر روی حقوق جنسی است چرا که مشخص است  این نکته 

جنسی انسان  های  خواهم ببینم برداشتن محدودیت ی ساد مسائل جنسی است. می بزرگترین دغدغه 

های خود تشویق  تا کجا حقوق است؟ آیا جهان حق مدار لیبرالی کنونی، که بشر را به ارضا خواسته 

رادیکال می در  فاجعه کند،  همان  به  جنسی  مسائل  در  خصوص  به  حالتش،  قلعهترین  سیلینگ  ی  ی 

ظر من مهمترین  های جنسی خودش را ارضا کند؟ به نشود؟ انسان تا کجا حق دارد خواسته منتهی نمی 

ی اصلی این کتاب برداشتن همین محدودیت جنسی است. اربابان در این داستان هیچ محدودیتی  نکته 

نهایتِ ها، آیا انسان را وارد باتالق بی های جنسی خود ندارند، اما برداشتن محدودیت برای ارضا خواسته 

 کند؟ نمی  "خواستن"

های دانم به این فکر کرده باشد که دو سوم کجروی می نوشت، بعید  زمانی که ساد این کتاب را می

خواهم به  ای که من می جنسی داستانش، روزی در جهان به عنوان حقوق شناخته خواهند شد. نکته

رسد که پدوفیلیا یا همان کودک خواهی و یا آن برسم این است که آیا جهان روزی به این نقطه هم می 

راطی خودش، به عنوان یک حق و آزادی بپذیرد؟ این حقوق تا  سادیسم و مازوخیسم را در حالت اف

ادامه پیدا خواهند کرد؟ مهمترین نکته  اربابان،  کجا  این است که  باید بفهمیم  این کتاب  از  ای که ما 

ها را برمی دارند. اینگونه هر  کنند و آرام آرام، محدودیت های جنسی خودشان را محدود می خواسته 

اربابان شدیدتر می شود، خواسته می  محدودیتی که برداشته شود. هر محدودیت برای این اربابان، ی 

شود، آورد. اشتیاقی نسبت به آنچه ندارند. به محض اینکه محدودیت برداشته می اشتیاقی به وجود می 
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های نهایت ادامه خواهد داشت. در بخشی از گفت و گو رسند. این مسیر تا بی به آنچه قبال نداشتند، می 

 گویند: بینیم که می ربابان میا

  ی خود را ارضا کن  یهای نفسانخواسته   یاست که تمام  نی در ا  یو خوشبخت  یاگر شاد

 نی برتیل  کیسخن    نیها وجود ندارد. دورست گفت: »ا تر از آن خوشبخت   یکس  قتاًیپس حق

بتوان   . ستین دائماً  ارضا کنخواسته   دیاگر  را  خوشحال    دی توانپس چگونه می   دیهای خود 

بردن    یخوشبختد؟  یباش لذت  خوشبختست،  یندر  است.  میل  در  گسستن   یبلکه  در 

 نجای در ا  میخواه آنچه می  یهمه   ایرا مهار کرده است. حال آ  الیام   نیاست که ا   ییهاریزنج 

  نجا یکه وارد ا  یاز زمان  خورمبخواهم تا داشته باشم. قسم می  دیکه با  ییجاد؟  شومی   افتی

  شه یام. بلکه همدارد ارضا نشده   ودوج  نجایکه در ا  یی هاز یچ  یهم برا   کباری  ی حت  میاشده 

 ام. وجود ندارد ارضا شده  نجایکه ا  ییهاز یچ یبرا

 

دق  دیبا  نجایا حرف  دورست  حرف  که  کرد  زمان  یعنیاست.    یقی دقت  به    یانسان  از    یکیکه 

 ی زیآن چ  زدیانگانسان را بر می  اقیکه اشت  یزیبرد بلکه چاز آن لذت نمی  گریرسد دمی  شیهاخواسته 

توجه داشت که میل    دیبا  نی است که ندارد. بنابرا  ی زین چ آ  یبه عبارت  ای  ستیاست که در دستش ن

همان    نی و ا  که دارد میل ندارد  یزیندارد. انسان به چ  ای  ستندین  که  است  یی هاز یهمواره به چ  انانس

لذت   گریرا داشت د   زیانسان اگر همه چ  یعن ی  . دیدوک بگو کند به  می   یاست که دورست سع  یحرف

  فهوم مفهوم را بتوان در م  نیا   دیخواهد. شا ندارد و آن را می   یزیبرد که چلذت می  یبرد. انسان زماننمی 

 ن جست و جو کرد. اکال a یپت

از جمله کسانی است که باور    ناکالبیانگر یک فقدان است. فقدانی در دیگری بزرگ.    آ   یی پت ابژه 

به چیزی است که گمشده است. البته این میل چیزی نیست که آن را گم کرده باشیم چرا  "میل"دارد 

مداومی است  شدیم. اما این ابژه احساس  کردیم، با یافتن آن ارضا میکه اگر چیزی بود که آن را گم می
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های ما چنین است. مثال ثروت. میل  کنیم نداریم. بسیاری از خواسته از چیزی که ما در زندگی، گمان می 

کنیم که یک  انسان به ثروت ارضا شدنی نیست. هرچقدر هم که ثروت کسب کنیم همواره گمان می

م، باز هم به این فکر  رسیچیزی کم داریم. باید ثروت بیشتری جمع کنیم. زمانی که به عشق خود می

کنیم  کنیم، همواره حس می هستیم که بهتر از این هم ممکن است. زمانی که ما امیال خودمان را ارضا می 

ایم. بنابراین دوباره تالش  که یک چیز بیشتر و بهتری هم هست. چیزی که ما نداریم یا از دست داده 

سیم باز هم این حس گریبان گیر ما خواهد شد.  رکنیم تا به آن نداشته برسیم. زمانی که به آن می می

 ایم. کنیم یک دیگری بزرگتری هست که ما به آن نرسیده دیگری بزرگ همین است. همیشه گمان می 

شوند. زمانی که من به تمام امیال خود رسیدم، اما این امیال ما، با محدودیت هاست که کنترل می

شوم این دیگری  توانم به آن برسم، اما متوجه می ی کنم یک دیگری بزرگ هست که م باز هم حس می 

نمی  است.  اخالقی  غیر  است.  قانونی  غیر  بعدی،  ندارم. بزرگ  حق  اینجا  دیگر  برسم.  آن  به  توانم 

محدودیت وجود دارد. آنچه اربابان و ساد در تالش است آن را ویران کند دقیقا همین محدودیت هاست.  

اد و آزادی خواهان، مکتب دیگری هم هست که سعی دارد این خط  ها. اما به غیر از سهمین خط قرمز

تر. آن لیبرالیسم است. در داستان زمانی این محدودیت شکنی  قرمز را بردارد. مکتبی فوق العاده قوی 

توان  شود که میی اساسی کل داستان مطرح میگوید. این جا نکتهشود که اسقف سخن میآشکارتر می 

سیر کرد که ما بتوانیم بگوییم انسان مدام افزون خواه است و در جای خود متوقف ای تفآن را به گونه

از چیزنمی  دیگر  افراد  این  برای همین  بنابراین  نمی شود.  لذت  نکته های ساده  این  که برند.  است  ای 

ها و پازولینی نیز به خوبی در فیلم سالو آن را به نمایش گذاشته. جایی که این افراد دیگر با داستان 

کنند. ها خود را ارضا میترین کار رسند ولی در پایان داستان با انجام فجیعرفتار معمولی به نعوذ نمی 

 گوید:  ی گفت و گو اسقف این نکته را به صورت مستقیم می در ادامه 

ا   نی قی از  ا   . ستین  ی زیچ   نیآورتر  می   گرید  ین یقی   نجایاز  ا  دشوحاصل  آن    نکهیو 

بزرگتر  نیگترربز از  نبا  یراه  نی ا  . زدبر میخی  تیجنا   نیلذت،    رفاز آن منح   دیاست که 
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مرتکب شود.    یبزرگتر  تیجنا  دیببرد با  یشتریانسان هرچقدر بخواهد لذت ب  یعنی  . می شو

سروران، البته اگر اجازه داشته باشم به خودم استناد    دشوکه به من مربوط می   ییو تا جا

شهوات  و  احساسات  آن  می   یکنم،  صحبت  آن  از  شما  دد،  یکنکه  حس  آن   گریمن  را  ها 

  ز یکوچک و ناچ  تیاگر جنا  کنمها را حس نمیآن   گرید  گفتم.... همانطور که میکنمنمی 

و    ره یممکن ت  یتا جا  دیه باو گنا  تیشود جنا   داریاحساس در من ب  نی ا  نکهیا  یباشد. برا

  .کنمحس نمی  یزیگرانه و مفسدانه باشد وگرنه من چ لهیو ح  ثانهیو خب  کی تار

 

برد و حتما باید جنایت عظیمی رخ دهد تا او را  گوید که دیگر لذت نمی اینجا اسقف مستقیما می 

نکته  این  ببینیم  خوشحال کند.  و  پیدا کنیم  باید در شهوت  ما  انسان کجاست که دیگر  ای است که 

ی عجیبی است که نخواستن و یا به خواهم؟ آیا نخواستن در انسان وجود دارد؟ این نکته گوید نمی می

ای است که در عرفان ما وجود دارد شود. این نکته ی عرفا، نمایان میبه گفته  "من"عبارتی از بین بردن  

خواهد جایی است که انانیت یا به قول  دیگر نمی خواهد. آنجایی که  و آن این است که انسان همواره می 

اینجاست که دیگر نمی   "اید"فروید   از بین برده است.  را  را بدانیم که  خود  این نکته  باید  خواهد. ما 

 انسان امروزه که در مدرنیسم غرق شده است توانایی این کار را دارد؟ به نظر واضح است که خیر. 

بینیم حدود دو سوم  شود. جایی که ما می بشریت رونمایی می   اینجاست که منبع اصلی فساد جنسی 

شود. چه  دهد و بسیاری از موارد نیز حقوق شمرده می این کتاب امروزه به صورت کامال واضح رخ می 

ها به کثافت و مدفوع روزی به صورت عموم توانست تصور کند که گرایش انسانکسی در آن دوران می

شود.  های پورن به وفور یافت میها در سایت دانیم اغلب این فتیشامروزه ما میدر دسترس قرار گیرد.  

ها هم قدم خواهند  ترین حقوق جنسی خود که عدول کنند در سایر بخشها از اولین و ساده گویی انسان 

ر  انگیزد به خاط بینیم که نگاه به واژن قبیح است و دیگر حسی بر نمی گذاشت. اگر ما در این کتاب می
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  ف میل انسان نسبت به جنس مخال  نی اولی شکستن زنجیرهاست.  ترین طریقه این است که این ابتدایی 

  . دشواو خالصه می یدر دو عضو جنس 

انسان می که  زنجیری  رابطه اولین  همان  است.  لذت  این  تغییر سبک  بشکند،  یا  تواند  ی سدومی 

ریبا همگی سدومی است تا یک طغیانی باشد بر  بینیم که روابط تقمقعدی. بنابراین ما در این کتاب می 

به طور    توانکه می  یزیدر حال حاضر تنها چگوید: »علیه طبیعت انسان. در بخشی از کتاب ساد می

« در واقع  ها مشتاق لواط بودند و هر چهار نفر در واقع مقعد پرست بودند.  است که آن   نی گفت ا  یکل

ی مقعدی است. این نکته ایست که کلوسوفسکی در ی اصلی و ابتدایی تمامی انحرافات، رابطههسته

 تفسیر خود بیان کرده است: 

عالی  سدومی  عمل  ساد  متناقض برای  حفظ  )و  هنجارهاست  از  سرپیچی  شکل  ترین 

ای باشد برای سرپیچی  گیرد(. در عین حال این عمل باید شیوه ها را فرض می ی آن نمایانه

کند.  از موارد متفاوت انحراف، و از این رو اصل قرابت انحرافات را برای هر مورد ایجاد می

مرز  عمل  این  کالیتایپ،  آزمون  جنس مانند  میان  مشخص  میهای  بین  از  را  به  ها  و  برد 

سازد. ... عمل سدومی )که  ی انواع انحرافات می ای کلیدی برای همه ی ساد، نشانهعقیده 

دهد( هیچ ارزش معناداری ندارد مگر سرپیچی  ی کلیدی تمام انحرافات را شکل مینشانه

  1سازد. هایی که وجدان نمایان می آگاهانه از هنجار

 

ود. دیگر مقعد ارضا شها کم کم پشت سر هم شکسته می شود. زنجیر اولین محدودیت برداشته می

نفره بودن به سکس گروهی کشیده مینمی  این چند  نفره باشد.  باید چند  شود. سکس  کند و روابط 

شود که هر لذتی که به آن  رسد. مشاهده میگروهی هم دیگر فایده ندارد و به استفراغ و مدفوع می

به آن برسیم. از واژن به مقعد و  کنیم دیگری بزرگی هست تا  کند. گمان میرسیم، ما را خسته می می

 
 45و  41، ص 1396پیمان غالمي، نشر چشمه، تهران، چاپ دوم، مارکي شرور، پي یر کلوسوفسکي، ترجمه   .1 
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رسد. زمانی کند. تا اینکه به همجنس خواهی و بچه بازی میاز مقعد به مدفوع و همینطور ادامه پیدا می 

شود. اربابان از شکنجه بینیم که سادیسم وارد کار میشود، ما میکننده میها هم خستهکه دیگر این 

شود و کار به قتل و جنایت  کننده میاین هم برایشان خستهبرند. البته کمی بعد  کردن بقیه لذت می 

 کشد.  می

ی عمیقی که باید دقت شود این است که این موارد داستان نیست، بلکه در واقعیت همین رخ  نکته 

ی جنسی بشریت فرق کرده است. با هر محدودیتی  ی ذائقه سال گذشته کلیه 5۰دهد. در طول این می

خواهان   حقوق  توسط  می که  برداشته  سلیقه لیبرال  از  جدیدی  نوع  در  قدم  ما  جنسی  شود  های 

های پورن های انسان هاست، در واقع همان فیلم ی رفتار و سلیقهگذاریم. مهمترین بخشی که آیینه می

ها پورن را مورد بررسی قرار دهید متوجه خواهید شد بسته به نوع  است. اگر سیر ساخته شدن فیلم 

ی پورن روابط دو نفره است. کمی بعد  های اولیه کنند. فیلمجامعه تغییر پیدا می   "خواستن"سلیقه و  

کند. کمی بعدتر ما زنای با محارم را  شود و طرفدار پیدا می های چند نفره و گروهی اضافه می سکس

  TABOO 1980هایی داریم که زنای با محارم )مثل  ها ما فیلمپورن   GOLDEN AGEبینیم. در دوران  می

 گذارند. را به نمایش می Caligula( یا تجاوز و خشونت مثل فیلم 

بینیم. اما واضح است جامعه  های پورنی با تم سادیسم و مازوخیسم می ما در آن دوران به ندرت فیلم

پورن  از  دیگری  نوع  همین  برای  است.  شده  اشباع  سکس  نوع  یک  می از  پیدا  طرفدار  آن ها  و  کند 

کند چرا که افراد از سکس عادی لذت ها افزایش پیدا می است. مخاطب این نوع فیلم  bdsmهای فیلم

برند و مجبورند به انحراف رو بیاورند. اما این هم پایان ماجرا نیست و ما شاهد روی کار آمدن سبک  نمی 

پورن  از  و شکنجه جدیدی  قتل  یاد  به  را  ما  واقع  در  م روز سدو  ۱۲۰های بخش چهارم  ها هستیم که 

 Guineaهای  شوند. سینمای ژاپن سری فیلم شناخته می  SNUFFهایی که تحت عنوان  اندازد. فیلم می

Pig کند. به خصوص فیلمی مثل را تولید میTumbling Doll of Flesh   که به عنوان کالت این سبک

در اختیار    ها را به رایگانترین سکس شود که خشن اندازی می های پورنی راه شود. سایت شناخته می 
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هایی هستند که حداقل تا  سایت   MOTHERLESSیا    HEAVY-Rهایی مثل  دهد. سایت مردم قرار می 

 دهند!  ی بخش چهارم داستان ساد را پوشش میهای اولیه داستان 

ی سیلینگ در جریان است.  دهد زیر پوست تمدن جدید، نوعی قلعه تمامی این موارد به ما نشان می

پایه  که  آنتمدنی  برداشتن محدودیت   ی  و  اساس حقوق  کار  بر  برای  اما حدودی  است.  های جنسی 

های نهایی فصل آخر  خودش قائل نیست. حال سوال اصلی این است که آیا تمدن بشری به آن بخش

پیوندد؟ امروزه خشونت و میل به خشونت  شود؟ آیا آزادی خواهی ساد، به واقعیت می ساد نزدیک می 

برد. سکس پرهیجان  افزایش است. انسان امروزی دیگر از سکس ساده لذت نمی روز به روز در حال  

های کند. فیلمخواهد. تمدن لیبرالی هم این هیجان را در اختیار او گذاشته است. او را حمایت می می

های خشن، به  اسلشر و خشونت بار بیش از همیشه طرفدار دارد. مردم نسبت به تصادفات و صحنه

های سکس خشن و سادیسمی فوق العاده رواج پیدا کرده اند. امروزه گسترش کلیپ ده حس شنوعی بی 

تر از هر زمان  های پدوفیلی راحت ی حیوانات بیش از هر زمان دیگری طرفدار دارد. فیلماست. شکنجه 

همه دارد.  قرار  انسان  اختیار  در  ابزار دیگری  است. ی  انسان  ارضا شهوات  در خدمت  مدرنیسم  های 

دانست، امروزه به واقعیت پیوسته است. ابزاری که  تی که ساد آن را در خدمت شهوات انسان می طبیع

ایم که من آن را دوران جنون جنسی  ساد نداشت، امروز در دسترس است. ما امروزه وارد دورانی شده 

ه پازولینی  . جنونی که از مدرنیسم، لیبرالیسم و اومانیسم بیرون آمده است. این نکته ایست کنامممی

های مدرن پر شده  به خوبی در فیلم سالوی خود به نمایش گذاشته است. تمامی قلعه در فیلم از نقاشی 

شناسد در این قلعه جمع شده است تا درخدمت ی آنچه که بشر به عنوان آزادی و حقوق میاست. همه 

ای که ما هم در  است. مدرنیته ترین جنایات باشد. جنایت پایانی فیلم سالو، بر آمده از مدرنیته  فجیع

ای که  برند. صحنهرویم که اربابان از آن لذت میای میآن غرق هستیم و داریم به سمت همان صحنه

ها را  گذارد. زمانی که اربابان با دوربین شکنجه ها میپازولینی با استادی تمام ما را به جای شخصیت 

دهد و گویی این ما هستیم که شاهد این  قرار می   کنند، پازولینی مخاطب را پشت دوربینتماشا می 
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بریم. ما مخاطبی هستیم که روزی مانند اسقف خواهیم  ها هستیم و از آن لذت می جنایات و شکنجه

 تر باشد.  گفت برای لذت بیشتر، باید جنایت فجیع 

های ساده  ها در تمامی کتاب به وضوح قابل مشاهده است. اربابان از لذتاین زیاده خواهی شخصیت 

کنند، به باالتر  خواهند. به هرچه دست پیدا می اندیشند. بیشتر میشوند. به فراتر از آن میخسته می

در بخش چهارم دگرانژ داستان های خود را به دو بخش تقسیم می کند.بخش ساده   کنند. از آن نگاه می

و بخش اصلی.اینگونه می خواهد بگوید که خباثت و جنایت این افراد از همین کارهای ساده شروع  

ساده  های  محدودیت  برداشتن  هر شد.از  برداشتن  با  که  چرا  رسیدند  کارها  آمیزترین  خشونت  ،به 

برا باشد،باید  محدودیت،تنها  داشته  ادامه  ما  های  لذت  اینکه  بریم.برای  می  لذت  محدود  مدتی  ی 

 خوانیم: در بخشی از کتاب می  محدودیت دیگری را بشکنیم. 

عمل    کی اند که هرچه  و فساد غرق شده   لت یهستند که آنقدر در رذ   هان یبرت ی از ل  یبرخ

   . آوردمی جانیها را کمتر به هتر باشد ذهن ملعون آنساده 

 

 گوید: در بخشی دیگر می 

  یازینیو ب   یر یرا درک کرد. س  های زشت  نیا  یبود تا همه   اشتهای ب  یتا حدود   دیفقط با

  التی تخ   نجایو ا   دشومی   ی موجب خستگ  ی است. سادگ  ی خواه  یو آزاد   ی الهام بخش هرزگ

   . کشاندمی های زشت نیضعف قوا و فساد ذهن، ما را به ا ، یکم توان . ندشودهنده میآزار 

 

آن شخصیت  از  برخی  هستند.  خسته  همه  ارضا ها  سختی  به  ندارند.  هم  نعوذ  توانایی  دیگر  ها 

افتند. ها می ی شکستن محدودیت ها ارضا کند. بنابراین به ورطه شوند. به دنبال چیزی هستند که آن می

محدودیت  می آنقدر  بین  از  را  میها  جنون  به  که  میبرند  آنچه  هر  قرار  رسند.  دسترس  در  خواهند، 
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اولین محدودیت که  تگیرد. اما مهمترین نکها را فرا می گیرد. جنون آن می اولین محدودیت است.  ه، 

سایر محدودیت  آن شکسته خواهند شد.  شکسته شد،  دنبال  به  هم  رابطه  جمهور    سی رئها  این  در 

 گوید:  می

است!    یطوالن  درسبخش می  لذت  یراه فساد که به آن نقطه  نی اسقف گفت: »اما چقدر ا 

 یهرگاه کس  . دشومی   یط  یطور نامحسوسبه   ریمس  نی جمهور گفت: »موافقم، اما ا  سیرئ

 ، یراهش هموار و سر راست خواهد بود چرا که هر افراط  شهیقدم بردارد، هم  ریمس  نیدر ا

  تی راه هدا  نی ا  انیما، ما را تا پا  ریناپذ  ی ریس  شهیهم  الِیخ  . اندرسمی   گرید   یاو را به افراط

 . کندمی  ییراهنما  ینهای یاست که ما را به آن نقطه   یخواهد کرد. تصورات همچون فانوس

که    یو زمان  دهداز فضائل خود را از دست می   یو قسمت  دشوتر می با هر قدم، قلب ما سخت 

نقطه نهای  یانیپا  یبه  د  نی ام،  یبرسخود    یو هدف  به    یزیچ  گریقلب  فضائل  آن   ادیاز 

مفاسد آشناتر    نینمانده است. قلب هربار که با ا  یباق  یزیدر آن چ  یدیو جز پل  آوردنمی 

د نمی   گریشود،  آن  می   هراسداز  تالش  رسوا  کندو  فساد  هایی به  جدو  و    دتریهای 

   . برسد یتری افراط

 

  س یاست رئ  یغرق در فساد شدن، طوالن  یعن ی  ینهای  یبه نقطه   دنیراه رس  پرسدکه اسقف می   یزمان

ها قدم  ریقدم را در راه فساد بردارد، سا  نیکه اول   یکس  دگویاو می   . دگویمی   یجالب   اریجمهور مطلب بس

ند.  کعمل می   هنماچراغ را  ک یاو مانند    یچرا که فساد و شهوت برا  . داردتر بر میو راحت   عتر یرا سر 

با   تواندنمی  گریقلب د نی است. ا   یهای باالترو به دنبال شهوت دشوتر می با هر قدم سخت  قلب انسان

شود  می  نیا  . کندمدام به باالتر و بدتر نگاه می  نی هم  یخودش را ارضا کند. برا  ترن یی مسائل درجه پا

و به   دشواست. از مقعد شروع می   نطوریهم هم  خود اربابان   یانسان. کل روند داستان   تحریکموتور  

ارضا کند. دآن  تواندنمی   یهای قبللذت  گریچرا که د  . دشومی   یها منتهکشتار   نی ترعیفج  را   گریها 
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انسان   نیدوباره آن را تکرار کند. بلکه ا  چه کرده و  ندیتا بب  کندنمیانسان فاسد پشت سرش را نگاه  

  انسان   نیا   نیاست. برا هم  یترو متنوع   شتریب  هایسادو به دنبال ف  کندخود نگاه می  یمدام به جلو

که ما    استج نیا  . دیجوخود از زنان متنوع بهره می   یامور. انسان برا  یدر همه  دیتنوع خواه است. شا

توان به انسان این حقوق را اعطا کرد؟ تا کجا تا کجا میحقوق تا کجا ادامه خواهد داشت؟    میبدان  دایب

 ها را برداشت؟  توان محدودیت می

دهد. متاسفانه در تمدن جدید، هر چیزی که جهان شمول و همگانی شود، قباحت خود را از دست می

انسان  میان  در  رفتار،  عمل  قباحت یک  هر چه یک  دارد.  آن  پیروان  تعداد  به  بستگی  امروزی،  های 

فرو   بیشتر  و  بیشتر  آن  قباحت  باشد،  داشته  بیشتری  مطرح  ریزدمیپیروان  حقوق  که  اینجاست   .

شود.  شود. زمانی که یک چیز قبیح طرفداران زیادی پیدا کرد، به عنوان حقوق انسان مطرح می یم

سلیقه  روند،  این  به  توجه  با  بنابراین  شد.  خواهد  قبیح  آن  با  به  مقابله  توجه  با  انسان،  جنسی  های 

د روزی از  کند. امروزه مدفوع و ادرار خواری به حدی زیاد شده است که شایطرفداران آن تغییر می 

دانیم سرانجام این سیر نامتناهی به کجا ختم خواهد  برداشته شود. اما ما نمی   DSMاختالالت جنسی  

هایی که بشر امرزه بر  دانم ولی قدمیها هم حقوق داشته باشند؟ نمی رسد که پدوفیل شد. آیا روزی می 

 خوانیم: اب می شود. در بخشی از کتتر می دارد، در هر لحظه به جهان سادی نزدیک می

  ن یمحکوم  ن یدر مرگ ا د،  یکه دار   یروز به او گفتم: »اما سرور من، فقط به خاطر مقام  کی

ا   . دیهست  ک یشر و  پاسخ داد: »مطمئناً  او  ب  یزیهمان چ  ن ی«  سرگرم    شتری است که مرا 

ام. « از او  کار کردم، فقط حکم اعدام صادر کرده   یکه به عنوان قاض  یسال   یدر س  . کندمی

نمی  ای»آ  :دمیپرس ا  یدکنفکر  به خاطر مرگ  را سرزنش   نیکه ممکن است  افراد خودت 

قاتل شود؟ « او گفت: »خدا! حتماً    کی   ریگ  بانی که ممکن است گر  یهمان سرزنش؟  یکن

  ی جامعه   کیاست که    یزیهمان چ  نی « به او گفتم: »اما ام؟  یمورد حرف بزن  نیدر ا  دیبا

که    یکه وحشت  ردیبگ  ادی  دیبا  آدم « پاسخ داد: »اوه،    . نامدسالم آن را وحشت مطلق می
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است که هرچقدر   نیساده دارد. و آن ا لی دل  کی   نی و ا  ردیبپذاند،  رسانسان را به نعوذ می 

بعد    . ستیترسناک ن  گر ید  کندکه شما را ارضا می  یباشد، زمان  دی وحشتناک و پل  زیچ کی

که ارضا   یکس  ی برا  ی ول  ماندمی   یها باقانسان   ریسا   دگاه یآن، فقط در د  یترسناکن،  یاز ا 

 باً ی که تقر -  گرانیکه نظرات د دیبه من بگو تواندمی یندارد. اما چه کس یترس  گریشده د

 . ستیبد ن ایذاتاً خوب   زیچ چ یه است؟ کسانیمسأله  نی در مورد ا -اشتباه است  شهیهم

با آداب، عقا  زیاست. همه چ  یصرفاً نسب  زیهمه چ پ  دیدر نسبت  ما معنا  تعصبات   دایو 

ا  یکند. زمانمی شما کامالً   یکه برا   یزینکته مسجل شد، کامالً ممکن است که چ  نیکه 

عالقه    یزیکه من به چ  یمن لذت بخش و حسن باشد. زمان  یاست، برا  ح یو قب  زیآمر یتحق

  ن ی آن را فقط به ا  دیبا  ایآن دشوار باشد( آ   یارزش واقع  نیی کردم )هر چقدر هم که تع  دایپ

 یزندگ  . زمیدوکلوس عز ا،  یبا،  یاز خودم محروم کنم؟ بد،  یآمی  تان خاطر که شما از آن بد 

سرگرم    یاخود را با آن به گونه  یاست که ممکن است شخص  تی اهمی انسان آنقدر ب  کی

  ش ی و بدبخت کم و ب  ف یهای ضعاست. انسان  کرده کند که خود را با سگ و گربه سرگرم می 

از خودشان دفاع کنند.... .    دیخودشان با  نی ابنابر  . میرا دارند که ما دار  ییهاهمان سالح 

تنها جرم و گناه در    . ستیشرور ن  اندرسو به نعوذ می  کندمی   یکه انسان را شهوت   یزیچ

 میها منع کنلذت   نیاست که خود را از ا  نی جهان ا نیا

 

و اگر تعداد زیادی از افراد    ریزدمی ها با انجام آن  ی مهم همین است که قبح کار در این بخش نکته 

ان چیزی است که نسبی بودن  در اینکار شریک باشند، آنگاه به عنوان حقوق مطرح خواهد شد. این هم

نامند. البته که بخش عظیمی از اخالق نسبی است، اما اخالق مطلقی هم وجود دارد که در  اخالق می 

ی دوران ثابت است. اما اومانیسم و لیبرالیسم اخالق را تا حقوق پایین آوردند و ما با نسبی شدن  همه

یکی زبان  از  ساد  که  اخالقی  همان  شدیم.  روبرو  کاراکتر   اخالق  میاز  بیان  که  هایش  همانطور  کند. 
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های اخالق نسبی همین مساله ایست  شود. از بزرگترین بال بینید در نظر این شخص اخالق نسبی می می

تواند با یک چیز  کند. کسی که می که در باال دیدید. یعنی اخالق نسبی از درون خود اخالق را نابود می 

بسیار بد و قبیح خودش را ارضا کند، آنگاه آن چیز در نظر او دیگر ترسی ندارد و در واقع قباحتش  

گر همان حق طلبی است. اگر یک چیز، هر چقدر هم که بد باشد، از حقوق من  . این نکته بیان ریزدمی

د. حق  وشبا محارم حق شمرده می   ها ازدواج شمرده شود، دیگر بد نیست. برای مثال در برخی از کشور

برد و حصول لذت  ی این کار، از این کار لذت میکننده چرا که   ریزدمی شمردن این کار، قباحت آن را  

شود و  زاده می برای شخص من، چیزی است که مهم است و بنابراین از نسبی بودن اخالق، یک مطلق 

ی من لذت به ارمغان آورد. نسبی بودن مطلق  آن اصل لذت است. هرچیزی تا جایی اخالقی است که برا

است.   "من"آید و آن لذت بردن  محال است، به همین جهت از این نسبی بودن یک مطلق بیرون می

گویند. همه چیز وقتی که برای من لذت به  ی است که افراد لذت طلب می "حال را دریاب "این همان  

سوال اینجاست که لذت من نسبت به بقیه چه حکمی  شود. اما  ارمغان آورد دیگر قبیح نیست. نسبی می 

 توان یک جامعه را بر اساس این حکم بنا کرد؟ اصل لذت فردی.  دارد؟ آیا می 

این تمام چیزی است که ساد سعی دارد به آن برسد و لیبرالیسم هم به کمک او آمده است. در جهان 

برم، قبیح نیست. اگر یک زوج از عمل  نچه اهمیت دارد لذت است. اگر من از کاری لذت می آامروزه  

شود اصل همه چیز. جنسی، هر چقدر هم کثیف و زننده باشد لذت ببرند، هیچ مشکلی ندارد. لذت می

بینیم یک هدونیسم جهان را فرا گرفته است. همه به دنبال لذت هستند. این است که ما امروزه می 

بنابراین به دنبال لذت از دست می   کنند، طعم خود رامی   الذتی که وقتی به آن دست پید های دهد. 

هایی که معلوم نیست به کجا منتهی شود. در داستان ساد، اولین لذتی کنند. لذتباالتری حرکت می 

رسد. کند، لذت مقعد است. از این لذت به قتل و شکنجه می که انسان به خاطر آن خودش را منحرف می 

شود. برای همین به دنبال  کننده میکند که پس از چندی، خسته چرا که هر بار لذت جدیدی کسب می 

 لذتی باالتر خواهد رفت.  
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جهانی  نکته  هدونیسم  کنیم،  گمان  نباید  بنابراین  است.  ابزار  کنیم،  فراموش  نباید  که  اساسی  ی 

ا شود به شکنجه گاه سادی. باید توجه کرد تا ابزار در دست انسان نیاید، خودش رمستقیما منتهی می 

بینیم که اربابان به خاطر نداشتن  های زیادی از کتاب ما می دارد. در بخشبا تخیالت سرگرم نگه می 

 گوید:  ابزار، گله مندند. دورست در بخشی از داستان می 

ها را طور که شما آنو آن   میکنرا همانطور که تصور می  اتی جنا   توانمی   ایآن،  یبنابرا

  نه یزم  نیمن در ا  لیاعتراف کنم که تخ   دیورد خودم بامرتکب شد؟ در مد،  یکنمی   فیتوص

  خواهم هستم که می  یانجام کار  یفراتر از توانم بوده است، من فاقد ابزار الزم برا  شهیهم

ام بوده است.  و بهتر از آنچه انجام داده   شتریهزاران بار ب  شهیدهم، تصورات من هم  جامان

  ی کار را داده است ول  نیو تصورات ا   الیهستم که چرا به من خ   ی شاک  عت ی از طب  شهیهم

 کرده است.  غیابزار آن را از من در 

 

 . میچون ابزار ندار بلکه    می هست  یاخالق   به این خاطر کهنه    ی ول  می نرس  نقطه  نی کدام به ا  چ یما ه  دیشا

ی بشری امروزی، قدرت و آورند؟ جامعه رسند که ابزار این کار را بدست  اما آیا افرادی به این نقطه نمی 

توانند هر طور که دوست داشتند خودشان  دارد و این افراد می ثروت را در دستان افراد خاصی نگه می

را ارضا کنند. بنابراین، اربابان ساد، ابدا دور از انتظار نیستند و چه بسا همین االن در اقصی نقاط جهان 

است که ما امروزه در    یجهان   نی اسرگرم کردن خودشان هستند.    های سیلینگ خود، در حالدر قلعه

لذت    نیا   اآی  نکهیشده است. ا  یلذت فرد  زیکه با نام حقوق، اصل همه چ  یجهان   . میکنمی  یآن زندگ

  توان می  یرفتار بشر  دنید  یبا کم  یدور از انتظار باشد ول   دیشا  ، یقباحت   نیبه چن  دشومی   یمنته  یفرد

  :کندمی  انیجمهور ب  سیبعداً رئ کهاست  یانکته  نیا . ستیگفت ابداً دور از اتظار ن 

خودت    ت یرضا  یاست که برا  ن یا  دنویسدر اعماق قلب ما می   عت یکه طب   ی تنها قانون

 تمام شود.    هیجان بق متیاگر به ق یتالش کن حت 
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است. اگر بخواهیم همان حقوقی  آید. ساد برای ما یک خط قرمز  اینجاست که ساد به کمک ما می 

خود به  آنگاه  شویم  قائل  خودمان  برای  هستند،  قائل  خود  برای  اربابان  می -که  تمدن  ویرانی  رسیم. 

ها، مفید هستند و تعریف خودمان را از آزادی  بریم. ما باید بپذیریم که محدودیت خودمان را از بین می 

محدودیت  برداشتن  در  آزادی  دهیم.  در    بدنی  یهاتغییر  را  آزادی  مردم،  از  بخشی  اینکه  نیست. 

دانند، همان اصل لیبرالیسمی  جهان آزادی را در برهنه شدن می  مدانند، یا بخشی از مردحجابی میبی

خواهند. جهانی که امروزه توهم آزادی را  های برده داری نوین جهان امروزی از ما میاست که حکومت 

 دزدد. به قول جبران خلیل جبران:  لی ما را می فروشد و در حقیقت آزادی اصبه ما می

 حلقه  گرچه  ، نجیرهاستز  ینا   ترین  محکم  ، نامید  میزادی  آ  شما  کهرا    یچیز  حقیقتدر  

   1. کنند می ه خیررا   نهایتا چشمو  خشنددر می  شیدرخو رنودر  هایش

 

نهیلیسم غرق شده است.   امروز در  اما جهان  ندارم  به جهان  ناامیدانه  قرار است حقوق و نگاهی 

کنند. در  تر می آزادی جای این پوچی را در زندگی ما پر کند اما چه بد که این ابزار ما را در پوچی غرق 

های او نباشیم. بدانیم که هر چقدر  توانیم از ساد بیاموزیم این است که مانند شخصیت نهایت آنچه می

ارضا کنیم، همچنان گرسنه را  باقی  شهوات خود  امروزه در سراشیبی سقوط تر  ماند. جهان  خواهیم 

فرستد. جایی که مانند سکانس ی سیلینگ میاست. سقوطی که ما را به شکنجه گاه زیرزمین قلعه

بریم. تا کجا قرار است برای  نهایی فیلم سالو، برای لذت خود، دوربین به دست، از رنج دیگران لذت می 

کدام نقطه است که دیگر انسان خواهد گفت بس است؟ آیا  های انسان حقوق قائل شویم؟ ارضا شهوت

ها بحث کنیم؟  ای ممکن است؟ آیا روزی خواهد رسید که ما بر سر حقوق پدوفیل رسیدن به چنین نقطه 

برند، هایی که از قطعه قطعه کردن بدن دیگران لذت می آیا روزی فرا خواهد رسید که از حقوق سادیسم 

 
 74، ص 1397اول   پچا ان،تهر اروان، فر  راتنتشاا  ، پناهی  شریعت شمهو ترجمه  ان، جبر خلیل  انجبر ، مبرپیا .1 
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دانم دانم اما تنها چیزی که می خواهد ادامه پیدا کند؟ نمی وق تا کجا میی حقدفاع کنیم؟ این سلسله 

 شود.  این است که شهوت جنسی انسان هیچگاه سیر نمی

 بگذارید این کتاب با ابیاتی از حضرت سعدی به اتمام برسد.  

 

 ی تنگنعمت ِ روی زمین پر نکند دیده  **پر گردد یک نان ِ تهی ی تنگ به روده 

 مرا این یک نصیحت کرد و بُگذشت  **ر ِ عمرش منقضی گشتپدر چون دو

 به خود بَر آتش ِ دوزخ مکُن تیز  **که شهوت آتش است از وی بپرهیز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱4۰۰دی ماه 

 علی طباخیان 
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