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رش : �
	ر��� ا��ر ���� و����ص و �

 در �� ��ش، 

                       ��ش دوم


 در ��ر����م                                           ���� �دا�ت ا

�� ا	�� ، �� ا����
ی ا�دک 
�در ا�ن ��ش $� ���ص �� ��د %دا�ت ا&��
%� در�
ر$���م، از د�د"
ه ا �	
دی ا�ت، �دو د��ل �
�)� ای �وا��د"
ن ا�
ده "رد�د: 
 - 1و�را�ش (,�
ره ھ
ی 	0.� ھ
 و�و�ذ ھ
.ذف ,ده ا�د) �دون �	رف و �� %��� ، �رای �ط

 
� ���
�����ص �ط�ب ���  -�2را&)� �� ا	ل $�
ب ���7رو.0ظ ����ل �.ث �را%
ت ��,ود.د��ر�� �� �و4وع �.ث در �
�وا��ت روح ا	�� ھدف ����د را ��
ن و�� ا.��
ل ز�
د �� ان ز�
ن �� ر�
��د. �7ذا ��
�راھ��ت �و4وع �� �طر $ردن ��� 

  ارز�د. 

 -------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  

�:�ت ,�	> �ر�
�� ( و�
?ل �و��د ) و�ك �
زار  �
ر:���م �.���> �ر�
�� دارى را �ظ
�> ا �	
دى �> ;�دارد :� �ر
آزاد « �

�� داران :
ر"ران �
�د ��روى :
ر �و�ش را �� �ر� ا�ت. ��
�را�ن، �> %دا��> را ذا�> �ر�
�� داري �> دا�د Aرا :� ��
,ده» 


7�� 

�� �> ,و�د و از آ�&
 :� �0رو,�د. ا��زد در�
�C> :��راز ارزش :
ر  :
ر"ران �����د :� �
 Cروش ��رو، از �ود��

�� �> ,و�د. ��
�را�ن، �ظ
م �ر�
�� دارى آ�7
�ت، ��م �> ����د، �ر�
�� داران ��ز،
م �7ره :,>، از �ود ����ظ
�>  در �

�د�ن  رار، �.ورى :� �ظر�� �رآن ��
ن �> ,ود،  ا�ن �ظ
م ا�ت.  م �> ����د. �> %دا��> %�و�> وذا�>ا�ت :� در آن، ھ�� ��

�:�ت ,�	>

دھ
?> :� ازا�ن �ظر �� %�ل آ�ده ا�د، دود��� ���:�ت �)�ل آ�ده    ا�د: و�
?ل �و��د ا�ت. ا��

دھ
 :� �ر�.ور ��ا��
�:�ت

دا�> :� ��  �ورده ا�د.  �د :� �
ر:���م و���را���م ا	Dح "ر Cر�ب آن رارا ا�طوره اى �> دا� ا�د وا��


دھ
ى �وع اول در ��
ن "ذا,�� ا�د، از ا�ن  رار ا�د:�  ;ر�ش ھ
?> :� ا��

  آ�
 ا�ن �> %دا��> ذا�> �ر�
�� دارى ا�ت؟ -

  آ�
 ا�ن �> %دا��>، از�ظر ا��F < Dر  
�ل  �ول ا�ت؟-

�:�ت و�
?ل  - 

 ا&��
%> :ردن �� 
  *�> رود؟ �و��د، ا�ن �> %دا��> از ��
نآ�

���م �Fراز :�:��و��م*
�:�ت &
�)�  ا�ت. در :�:��و��م  �وا��ده �
�د �� ا�ن ا�ر �و&� :�د :� �و��
�>  ، ��روى :
ر��ز در ���


د �,�ص �>�
��� وا����)� و�
���م.  �> ,ود. �
 ا�ن �
دآورى،  ��رو �ط
  ,ود: �ر�
�� دارى و�و��


رآ?> �
���� و :
� 
آ�ود"> روز اCزون �.�ط ز��ت و اCزا�ش �و��د Cرآورده  �ر�
�� دارى �
 ��ط� "رى، �
ا�راف وا�Dف، �

را�� ��
,د. �Fر از ا�ن �> %دا��> ھ
 :� د�ده  و اCزا�ش �7ره :,> و�
�را�رى ھ�راه ا�ت . ��
�را�ن، ��> �وا�د ھ
ي ��رب���
7
ى د�ر  ,ده ا�د، �>����ور:ردن واز ;�ش ��)�ن :ردن آ��ده و ��ز اCزا�ش  و&وددار�د :� د�ده �,ده ا�د: &�ر�
ورى و ;�ش%دا

�م ��روھ
ى �.ر:�. &و  7روھدا�ت
�
ا�ت.  �7ررو، �
ر:���م ��,�ر�ن و ت را در �و	�ف و�.��ل ا����
ر �:
ر�رده    �

��

دن �ظ
م �ر��Cن �7ره :,>، �� �را��
7
ى د�ر از��
ن دا و�را���ت از ��
ن �ر����
دن ا�ن �ظ
م، �> %دا�Cرا� 
رى ا�ت و �

ر:���م �> ;�دارد �> %دا��> ھ
ى د�ر، ��:> �� �7ره :,>  �> رو�د.� 
ھ���د. و�
 ���Gر �ظ
م �ر�
�� دارى �� �ظ
م  آ�

7
ى������م، �> %دا

دھ
 �H :� �و���ازآن �)�ل آ�ده ا�د، �
را ��  د�ر ��ز از��
ن �ر�> ��ز�د؟ �و	�ف و�.��ل ا����
ر وا��

�I راھ�ر�> ,و�د: ;  

�ص :� �ر�
�� دار �	
.ب �>  �
ر:���م �را���ت :� ا����
ر �� ��
�� ��زان اCزو�> ارزش �و��د 
�ر�زد �
 ��,> از �و��د �

 :�د،

 �ر�
�� دارى ا�ت و  ذا�> -1
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 �H %دا��> �Fر 
�ل  �و�> ا�ت و  -2
���م آر�
�> ا����
ر و �H %د -3
�:�ت &�)>  ا��H از��
ن �واھد رCت. Aرا:�در�و��
���م، و�
?ل �و��د در�
درا�ن �و��



ر "ذا,�� ,ود و�A ��زان  ھ���د :� �	��م �> "�ر�د، �A ا�دازه از �و��د �راى �ر�
�� "ذارى :
ر"ران ھ���د وآ�7�:
�ت، &
ى ��ن ���ت. ا�
 آ�
 �Fر ا درا�ن �
ره :� �ردا,ت ��,> از �و��د �
 ا����
ر، ذا�> �ر�
�� دارى �	رف ,ود. 


د��J ا�ت؟ وآ�
 �را��> ���وان% I�

د :��د"
ن  �ظ
�> ا&��
%> ��زه از ا����
ر، �;
 دا,ت؟ دو;ر�ش ھ���د، :� ;�ا��

د :��د"
ن �را�ن��ظر ھ���د :� :
ر"ران، ھ�واره ا����
ر ��> ,و�د. اى ��
  �� آ�7
، آرى ���ت. و ��ز �ر�> از ا��

ط��)ت و ز�ر��ط� ھ
 وا�داع وا��راع  از :
رى :� :رده ا�د، در�
Cت �> :��د. ا����
ر ,و�د"
ن ھ��,>، �ر�زدى ��,
ھ�� ���ن وط ��ت �� در �و��د �ر�ت �
 . و��ر�ران ���� �و��د ���د��ن �رآورده ھ� �����د  . در ����ت :��د"
ن ھ���د

� ا��(�ده از ��� ' ط ��ت ��ل ھ�ى آ��ده را   و�را�ن دو وا )�ت �
�د اCزود:  $�دا�
 ���د. ���د،  ر�و��د �ق� 
� �� � 

��
د :��د"
�> ھ���د :� �ر�
�� داران را ��ز �ر �و��د  . ��روم �
 ��د، آن ��*��  ر�و��د �ق $�دا �
 ���د از آ��ا��

� ��ر��دى ا�ت �� در �و��د �ر����  ر،�ر���� دا�> ,�
��د. ز�را �
ر:س �ود، �را�ن �ظر �ود :�  	
.ب .ق �+� 

�را�ن، ��ش او، ��7
 دزدى  دارى، وودش ,رورا�ت.�� » <C
��ز ھ�ت. ا�ت  ���ت، ,ر:ت در �و��د» ارزش ا4

� ا��م �ده"ر�A �> �وان "0ت ��� اى و���ك �ر���� ��ز ��ر�ران ھ���د �ر���� ��ر در �ذ��
ر و��را�م �: 
 ، ا�
:,�دن، �وددارى :ردن از �	رف،  �ول �طر �>  �
�� ��> ,ود. ��د�ل :ردن آن �� �ر�
��، ا��ظ
ر�ود �� �ود، �ر

ر �> ط��د و,ر:ت» ارزش ا4
C> « د�ر، ��د�ل :ردن �واھد. �� ��ن : ،��

ص �ر�
�� دار در �و��د،  �� �ر��


د، �> �و��د: ��
ن ��ن  ھ��ن ا�ت. �,ر:ت :ردن در �و��د « و » �ك ,>ء  ا�&
د �7م دا,�ن در« ، در;
�I �� ا�ن ا��

:�د. ا"ر �A �ر�
��  دار در �و��د �ك ,>ء ,ر:ت ��> :�د، در�و��د آن، ��7> ا�0
 �> Cرق و&وددارد. �ر�
��» آن 
7
 ا�ن :
ر"ران ھ���د :� �و��د �> $��د.�� 

د :��د"
ن �� :7ن ;
�I �> دھ�د: �رCرض :� �
 ���ز  �و�د ا�ت ا�� �7م« ا��

�ت :��م، �� :دام د��ل ��وان» دا,�ن در�و��د Cد، �وا���ك  از ,ر:ت در �و
"0ت :
ر"ران .ق دار�د ��
�> �و��د را �

� ،�(�
�و��د ودرآ�دى �
�Jر  ,را?ط ��
وى، &
�)� اى :� �� ا�رژى ارزان د��ر�> دارد، آ�
 �طO ,و�د؟ در دو &


ت ��,�ر :
ر �دى وC:رى �> �
�د. ��
%دت آب وھوا ;�دا��> :�د؟ �
ز، &
�)� اى :� �واد �
م در�
را  ا���
ر دارد، ا�:
:�د، ھ�� .
	ل ,ر:ت �����م در�و��د �����د. اCزون  Aرا Cرا�وش :��م؟ ;س و�)ت  ��روھ
ى :
ر :� �ك &
�)� ;�دا�>

�> :��د. آ�
 �> �وان "0ت ا�ر  ا��
,ت �ر�
�� از راه ذ��ره �Cون و�)
رف ��ز، در �Aدى وAو�> �و��د �را��7
، ��زان
  ا�ن %وا�ل �ر �و��د .ق ;�دا ��> :��د؟


 از �و��د �1ر��د�0� ا�ت. ز�را��� ��ر����م 3ود $ذ�ر��� ا�ت، �و��د ازآن  $س ��
 �وان �(ت  ردا�ت �� 
 �� را4*
��ن ا�رژى وط ��ت و��� ' وذ5�3ر ��ون �و��د���ده��� ط ��ت و���رف ا�ت؟  ا�ت. ا�� آ�� �ر���� دار   
آ�� ��م اول وا4*

�����ود و 
� ���ر �� ،���ود ��  � �3رج �دن ��� ' از د��رس آ� 
:*�رو ��ر را از د�ت �
  ھ�ى ز�ر �*ط� اى ��
  دھ�د؟ 

  :از � �د�� �� را ر �� ����م  � �� ت :وه  -  �د اول 


م �,��ص وا�دازه "�رى ��
د��  درد�د اول ;
�I ;ر�ش ا���ت :� ا����
ر �Fر%
د��J ا�ت. ز�را �اى �
�را�ر ا�ت. ا"ر در�


Jزم« �
�را�رى، �)ر�ف وا.د :
ر را %�
رت �دا��م از  ��زان%
�رای �و��د �ك وا.د :
J وآن ��دار ازارزش را :� »:
را&��
:�د،  ر�
�>  �و�ش در�
Cت �> دھد، ارزش ا4
C> ��وا��م، ھر%
��> :� �زدى :��ر از ارزش :
ر �ر�
�� دار �� :
ر"ر ��>

�د�7> ا�ت آ�7
 :�  وھر:س ��,�ر از :
رى :� �> :�د، ;
داش �> ��
�د، ا���
ز &��� ا�ت.  �7ره :,> �> ,ود و��م �> ���د.

�: 

�را�ر �ود �> &و��د. :
ر �> :��د، ,ر�ك در �و��د ھ���د وآ�7� ��
ر ��> :��د، از �و��د �7م �> �ر�د، از ��
د:  ��
د�� 
ا�
 آ�

ع ا�ت؟ �را�رCل د�
�ود.» ��ر ا����� 0زم « دروا:'، ارزش �ك ��0، در  %
د��J و  
�� �4;3  

��ى �� را ر، ��
 �وا��د ارزش  را ر $�دا ���د.   �� را�ن، ��
 �وان ا�ن ��ر را � ��ى � �د�� :رارداد. دو��0،  � دو ��ده،  ��ارز
�ده ا�د، ارزش  را ر $�دا ��
 را ر  رده ا�د ا��  � دو� و��ز دو ��0 �� ��ر ����د. ا�ر ط ��ت و�ن( ��ر از$�ش  ن �� را ر، ��3�

 را ر،  ا�دازه  ?�ر�م و در � �د��  را ر، ��م آ��� را ��ز ��ظور ���م، � �د��» ��ر ا����� 0زم « ا��م ����� ) را ھ����د 
�و�د �1ر ��د�0�، وا�ر ���� ��ر ��ر�ررا � �� :رار دھ�م، � �د��  را ر 
� �. و و �> در �ظر ��ر�م، ارزش �ك :
J، از ��د�0


�> دارد :� �راى او ا�&
د �> :�د واھ��ت ��
زى :� �ظر �ر�دار،�
> �� ا�:���  �� <�
�ر�> وآ رد ور 
��> :� �ر �ر د�ت �
7
 و�رآوردن ��
ز �و&ود�

�را�ن، ارز�
�>�> آورد، �D	� :ردن را�ط�، �� را�ط� :
ر �
�ر�
�� و،  ا�:��  ��
ارزش �و��د �ر ;


Jزم« %

��م. » :
ر ا&��� �� ��Jد
  را �Fر %
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7
، ا�دازه "�رى �

 Jزم« �Fرازا�ن ا,:%

ر �
ده، �
 :��ت �را�ر،   ��ز ,د�� ���ت. » :
را&��: 
7
رت �� 
دروا �، :
ر �

 :��ت� <?
:�د، �� �
رورى ���> او، �)�>  > :� �ك :
ر"ر �و��د �>و:��0ت �
�را�ر �و��د �> :��د. و��ز ارز, Cرآورده ھ


رور�7
ى� 
� ���
�
,�د �
رورى :
راو در �� 
و:
Jھ
ى �,
�� �و��د  :
ر"ران د�ر، ���> دارد. ا"ر �و��د :��د"
ن، در:
ر، ��7

ر"ران ��� :��د، ا�دازه "�رى �
رور�7
، %�> اJ	ل، ,د�>: ،J
7
رت ھ
ى ����ف،ا�ت. ا�
 و �> در �و��د :�
,ر:ت  
ر، �

و��A ز

ر وا )> را از  �> :��د، ا�دازه "�رى �
رور�7
 ��ز ,د�> ���ت. و�: ��	
C زم« ��وانJ
%
  ا�دازه "رCت؟ » :
ر ا&��


ن ��وان "0ت :� :
ر �را��> ا�&
م ,ده از �A »زمJ
%
« ��,�ر �
 :��ر �وده ا�ت؟ و%
د��J :دام ا�ت؟ » :
ر ا&��

Jزم$
را&%

ر وا )> را؟» ��: 
  را ���
ی ارزش  راردادن و�

 �� ��Jد

�را�ر، ا����
ر ھ�ت ا�
 �� 4رورت، �Fر %� ��ز�
ن :
ر"ر ���ت. �و%> ���7م �� ���ت زورى ا�ت  �د�ن  رار، ��
د

  ھ
 دار�د و�� :
ر �> �ر�د. ��
�را�ن، 4
�ط� %
د��J ا���ت :� ��رر,ود   :� ھر�ك از %
�ل


��� ,ود ) �� ���ت ��زان :
ر وا )> �و�ش در�
Cت  از %وا�ل �
�د ��7> از �و��د را ( :� �را�
س  ��ت ر 
��> "ھر�ك.�
,ود. ا�ن ھ�
ن 4
�ط� اى ا�ت :�  4
�ط�» ���7م �� ���ت :
ر وا )> « ��ن د�ر، �&
ى ��
د�� �را�ر، ا	ل  :��د ". ��


د �
ر:س در ا��� » 
  Gotha»�د. �� �ظر او، در �ر.�� اول :�و���م، ;�,�7
د �> :  �ر�
�� "و�

  ازا�ن �)�
ر �
�د �ود &�ت. ا�
 آ�
 ا�ن 4
�ط�، %
د��J ا�ت؟

�> از �طر ھ���د و ;
ره اى د�ر، �
�ط�وع، ��ت  .ق ا���ت :� :
ر ا�واع دارد: �ر�> :
رھ
 �وش آ��د، را.ت 
و�

�Jد
�� « ، ا	ل » ھر:س �� ا�دازه :
رش  ��« � ���ت. ��
�را�ن، �
�د ا	ل و�طر�
:�د. �� ا�ن دو�وع :
ر، ;
داش �را�ردادن %
�ش ���
و��  �� ر ا�دازه �@+�ر  و��زان آن را  را��س ���ده اى �� ��ر�ر ازد�ت �
 دھدھ�راه :رد.  را» ھر :س �� ا�دازه ,

�ر�ت ��ر�ر در �و��د، ���ن ��3ت .  


�ده ازد�ت داده « ا�
 ا"ر  C «رA ،ط� ,ود�

 �ده :�و�> «A,م ;و,�دن از  ا ;س ا�داز :ردن :�4C « تC
ا�ت �زاوار در�

�> در �و��د �,�
�ت؟ �د�7> ;
داش ��
,د؟ ��. ،��
و�� ��وان �راى �ر�A ،را�ت، �
ر:���م �� ا�دازه ��زان  ��ن د�
،��

�ده،�راى آن از�و��د �7م در �ظر �> "�رد. ا�
 ا"ر A,م ; ا��D7ك و�
 در .د �&د�د �ر�C د �> :�د،  و,�دن از
.ق ا�&


�ت �ر %
د��J �ودن �ر�
�� ��ز �
�د ا�ن �7م را در�
Cت :�د. آ�Jر:���م �ر و&ود �7ره :,>، �ود، د
�7ره �ر�
��  ا��دJل �

د��J ��> "ردد؟% <�
  ��> :�د و�ر�
�� دارى �ظ

��  :از �� را رى در�����ت �ر���� �� �� را رى در ا: ��


�I ��0> ا�ت: رو�ر ;Roemer <� ر را و �> �و&ود
�ك "روه :
ر"ران، �� ���ت :
ر �و�ش، از و�
?ل  - �1
�د :�  ا����


ر ��> -2و  �ردار�د. �و��د: �: 

 ا�ن :
ر، و4)�ت آ�7
 ��7ر وو4)�ت آ�7�  �� �����ك �ر�
�� ھ���د، �د�ر ,ود. ا
� 
:��د ا�
,رط ھ
، �� �	وص ,رط7
ى و&ود  �ت �و��د �� ا�دازه %وا�ل �و��د را �
د�ده ��ر�م،ا��زش و ���ت :� ,رط آ�:� ا�رات

�)ر�ف، ا"ر ���ت :
ر ��  �)
دل و�)�وم �ودن �Aد وAون ر&.
ن ھ
 و&ود دا,�� �
,�د. ��
�را�ن ر 
�ت :
�ل، �)�H �ر رار�ودن

ر"ران ��7> :��ر  داز�م، :
ر"ران �7م ��,�ر و�Fر,ر:ت :��د"
ن در�و��د را �;ر �ر�
�� را �)�ن :��م و�� ا�ن ���ت، �7م:

 �)�ق ��7> از �و��د �� �ر�
�� �	د�ق �> ,ود اJ ا��:�، �7ره :,> ��  در�
Cت �واھ�د :رد. و �
ز، ��
�را�ن �)ر�ف، ا	ل
�:�ت �ر�ر
�:�ت �
�را�ر و�
?ل �و��د ���ت داده �> ,ود. آ�
 ا"ر �
  ز ��
ن �> رود؟�ر�
�� را �را�ر :��م، ا����
ر ا �

 �	D� ��
7
 در ���Rن �ر��� <?
��> ,ود. �ر:�ب %وا�ل �و��د،  �ول �طر وا�داع  ;�ش از ا�ن، �وO�4 داد�م :� :
رCر�


�ت ا�ن :
رھ
، �ر�و��د .ق » �� ھر:س �� ا�دازه :
رش« :
رCر�
 ا�ت . �د�7> ا�ت، ��
�ر ا	ل  وا��:
ر ��ز در %7ده� ،

ر:���ت ھ
 ;�دا�> :�د. �
و&ودا�ن،� 

ن  ا����
ر را �
�ت و�ر&
 �> دا��د. ز�را ا �
ل ھ
 �را�ر �وز�� �,ده ا�د. آ�7�.
	 �:

H�7را ��ز دار�د و� <?
��ز �
�ت �و )�ت �و�ش �> �ر�د. ا"ر ا��
ن �� ���ت �وان :
ر  �ر�
�� ھ���د، ا�:
ن �	دى :
رCر�

�)� در ا���
ر �> "ر��Cد، ��7> �� �و�ش،& ��
�ص در�
Cت �> :رد�د. در رد ا�ن �ظر، "��0  �را�ب :��ر از �و��د از�ر�
�


ى آ�:� :
ر"ران ���
ر را  ا�ن �ظر، 	.ت ;�دا �> :�د. �راى ��
ل، :�> �� ا�ن C:ر �> ا�Cد ا"ر ا�د: ��
ھ�ت :� وارو��&�
�ر�
�� دارد و�� از  "ر �و��د :�د. �� ��
ز ���� ��7
?>، �> �وا�د ��,�ر از �ك "روه :
ر ا���دام :�د، Cن �و��د را ���Gر�دھد، �ود

�:�ت �ر�
�� در �و )�ت ��7رى ا�ت. او ��

ظ �.�7
 �ر ,�
ر :
ر"ران ��0زوده :� Cن را &
�,�ن آ�7
 :رده ا�ت. ��  
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 �و��د :��د"
ن �
 �&7ز �� Cن او، ھز��� �و��د او :��ر� ���
�ھ�
ن Cن �&7ز و�ودش ��,�ر �> ,ود. �
ز�
�> :� د�ران ��  در�
  �ود ��,�ر را �واھد �رد. آ�
 د�ران ا����
ر"را��د واو ا����
ر"ر ���ت؟ ,و�د، او

� ا�ر�ش��  ول *��<?

رCر�: �: ��
�ك ,دن �7م ��,�راز �و��د  ،  �ب �ظ
م �ر�
�� دارى، �� �ر�
ا�ت. �د�ن  رار، و �> �
�ص �� ��

رCر�
?> ����د �> ,ود �: �� �: ��
�:�ت �ر�
,ود. آ�
 ا"ر ر 
�ت :
�ل �ر�
زار .
:م  ، �)ر�ف رو�ر �> و&� �>�


رCر�
?> از��
ن �ر�> ��زد؟ و�)
دل :
�ل �ر رار �
,د، �ود:  


ر و "ذران او 
ت Cرا ت �دا,��  Cرض :��م در&
�)� اى �ر�
�� ھ
 �را�ر�وز�� ,ده �
,�د. ا�
 اCراد : �� <7�

�)�، ��ل �,&


ل د��
 �> ا%��
ء و�)4> �دان .ر�ص  ر�S، %ده اى :م :
ر و&�)> ;ر:
ر �
,�د. ;
ره اى �����ل و�ر�> ز �
,�د. �ر�>�


ل، �ر&�O دھ�د �7م �ود را از �ر�
��، درازاء �
,�د و... ا"ر ���ل ھ
 و:م :
رھ� �� 
در�
Cت �ود �ر�
��،  و�> %D � ھ

ا"ر  ,و�د؟ .
ل آ�:� ��
 �ر�)ر�ف رو�ر، ا����
ر �> ,و�د! ز�را ا����
ر"ر �> وا"ذار :��د، و�و�7م ا�د:> ��ز از �و��د ��ر�د،


��د، د�ران و4)��> �د�ر، وآ�7��� ��
و4)��> ��7ر ;�دا �> :��د. ا�ن ��
ل ��رھن �> :�د :� ا����
ر  �7م �و�ش را از �ر�

7
ى اCراد �
,د. .�> در و4)�ت �)
دل، �7م ھ
 از �>�
�ص � �وا�د �
,> از ر&.
ا��ك Cرض  > �وا��د �را�ر ��
,�د. �و��د �

،

ز، �وز�� �رو�7
 و��ز �7
ر�7
 وا �
ل ھFد�ر :��م :�، در آ	�� �طور :
�ل، �را�ر �
,�د. �
ز �ر�> ازاCراد ��ت :وش �ر و�

ن�
�� �> �ك دوره، �روت ��
ن ا�ن دو"روه، �
�را�ر �وز و;
ره اى �� :
رھ
ى �
ده �ر و�� و��ر&> راFب �ر ھ���د و... در;


ل �روت ا�دوز را �Fر ,ود. دردوره دوم،(C دارا�� "روه ��
و�� ��وان �7ره :,> �ر�A  �: <ر�� �رو�
د��J ,�رد؟ �%
  و;س ا�داز �ود آ�7
 ا�ت؟ درا�ن دوره �:
ر �> ا�داز�د .
	ل :
ر

  و�Fر %
د��J ���ت؟ آ�
 �> �وان ���&� "رCت :� �7ره :,> ذا�> �ر�
�� دارى

و��  � �
ر:���م وا��دJل او، �
 ;> "ر�Cن ودر ���� راهو �> 4
�ط A ،راه �> �ر�د J
��و ف �,دن، آد�> را �� �	د�ق ھ
ى �

ا�واع �7ره :,> ھ
ى �
J، از�ظرا�Dق، در�ور  "0ت :� ا����
ر ذا�> �ر�
�� دارى ا�ت؟ �د�7> ا�ت �> �وان "0ت ��وان
�> » ھر:س �� ا�دازه :
رش  ��« ���د. �� ��ن رو,ن �ر، ازا�ن �ظر :� �:وھش ھ���د ا�
 ��> �وان "0ت �Fر %
د��J ھ


د��J وا�D >، ا�
 �ر�>% 
و�� �>  ر�د، ا����
رھA
ازآ�7
 و,
�د ھ�� آ�7
، از&7
ت د�ر �Fر%
د��J و�Fر ا�D > ھ���د. ا�

ظ> ا�D > و%
د��J واز &�7>.�
د��J ,�رد؟ ;
�I ا���ت: ا"ر ا����
ررا د�ر، �Fرا�D > و�Fر % �وان �7ره :,> را از 


�را�رى �و&ود �> آ�د، ا����
ر �Fر%
د��J و�Fر  �
�را�رى ��
ن :
ر ا�&
م "ر��C و;
داش در�
Cت ,ده �دا��م، ھر�
ر :� ا�ن�
���م (  ھم ذا�> �ر�
�� دارى �,�
ر�م، ��
 �ر �)ر�ف ا����
ر، ��> �وان آن را ا�D > ا�ت. ا�
 ا"ر

 در در �و��� <�
آر�


�د� 

�> ) ��ز �Gو:رد. ;س ��
���م �ر.�� ;

ن �)�> :��م :� ھم در �ر�
�� دارى وھم در �و���A ررا
و&ود ;�دا �> :�د  ا����


�د �)ر�0> �� آن �دھ�م :� آن را �� 4رورت �Fر %
د��J �> "ردا�د. و ��
 �را�ن ��> �وان آن را �Fر %
د��J �وا�د. و��  

ز�را در ھر دو �ظ�م وود $�دا �
 ��د. ا0 ا���� . ���ت 4ورت د�?ر��دان ا��+��ر ا����ز �و������م  ر �ر���� دارىدر ا�ن 
���رت ود�?ر در �ر���� �  : �� را ر��� ����د ا�ت دارى، ا��+��ر  ���ر  � �ر���� ودر �و������م  ���ر  

  :��و���م و �� ر��ر��م


ن 	�رورت  را» اD.�4ل دو�ت « �م، از �
ر:���م، :�
�H از &
��داران ���ر�
ر� �
ا�ذ :رده ا�د. ا�
 آن را �� ا�رى :� در ;

، ,رط �.�ق آزادى ھر�A ».دا ل « را ��  ��:� :
رى ,�رده ا�د :� �
�د �Dدر�S �دان د�ت �
ز�د. ر�
�دن دو�ت �.�ق ;ذ�رد،

�� آزاد ,ده,دن :
�ل .�وق او �وا�ده ا�د. آ�
  "��رده �ر Cرد و ر%
�ت�� �� �(�
:�و����> را ط�ب �> :��د و"�
ن  ھ�
ن &


��� اراده ا��
�> و ��
 �را�ن  
�ل �
��ن در ھر ز�
�> ا�ت :� اCراد &
�)� اراده  �> �ر�د �� �.	ول ��ر &�رى� �: Iر�
�

د �> :�د، �� ظ
ھر از ھدف آ�7
 �دش � :��د؟ �وز�ك :� روش �
ر:���م و�
ر:����7
 را�رو,> :�  �
   �> آ�د. وى �H "و�دا��

�ظر او، اCراد &
�)� �> �وا��د �ظ
�> را ��
ز�د :� درآن،  �
ر:س و�
ر:����7
 ر��C ا�د، ��> �وان �� آن ھدف ر��د. ��

د آزاد�7
ى اCراد��)� :رده ا�م. در ا��&
 ا��

د �>  �� ا:�ر �> ر��د. ;�ش از ا�ن، �ظر او را �ط���  :��م: او را از�
ر:���م ا��

��
���م آر�
�>، �)ر�0> :� از آن �> ,ود �
 از �ر�

,د ا�&
ب �> :�د  �ظر او �و��� �Aل ���ز ,ود، ھر�
دارى و:�و���م  

ن ;ذ�رد و -1:�: �
�:�ت �	و	> و�
?ل �و��د - 2ا����
ر �ر�
�� دارى ;
��,�ر�ن �7م از �و��د &
�)� �روCق  -3�Gو ,ود و �


ن اCراد &
�)� �وز�� ,ود. �وز�ك �را�ن ا�ت :�» ازه :
رش ا�د �� ھر:س ��« ا	ل ��  <��Cك ازا�ن �� د��ور، �� ;ذ�ر� Uھ�
�:�ت �	و	> و�
?ل �و��د، ھردو �� طور

�ل �,روع ھ���د و�وز�� �و��د ��
  و�� �وا���> ھ���د. ا����
ر �ر�
�� دارى و�:


ل او، ��Aر�ن ��:��
ل �
ز ا�ت :� ;�ش از ا�ن اورده ام.�Fر %
د��J ا�ت. �� »�� ھر:س �� ا�دازه :
رش« �را	ل  
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Jزم « �
ر:���ت ھ
، ارزش را :��ت %

ر ا&��: « 

 Jزم « ��,�
ر�د $� در �و��د �� :
ر �> رود. ا�%
:دام » :
را&��
�A وا.د ا�دازه "�رى  ا�ت؟ �ر ،<?

Jزم« ���%
  را�
�د �
�ت؟ » :
را&��

 ،<?
و�� �> �وان :
رھA رش "، ���7م :رد؟ �وز�ك

ر ��0
وت، را &�� و�را	ل "�� ھر:س �� ا�دازه :��� <?

 �Aد وAون ھ�
و�> ����ص �:> �> �و��د: �� �ودAو 
در د�رى را �)�ن �:رده ا�د. �
ھم  �
ر:س و�� ھ�U �ك از ;�روا�ش، ا�واع :
رھ


ن و���
ى�:�
�� �ظر �وز�ك، ��	ره �>    ا���د�ن
رى �> �)�> ا�ت. ارزش �ك :
J  راردادن آن، : &�� :ردن :
رھ
ى �

�زدھ
ى ���>، ���
�� 4را?ب  ز�د: ��7
 �� �ك �ر��ب �> �وان ا�واع ����ف :
ر را �
 �ظر �
ر:س &ور:رد و، آن، �:
ر�ردن
ا�د و�
ر:س،  ردها�ت :� ا �	
د دا�7
ى ���رال، ��ل ا���ت و��ل ود�ران ;�,�7
د : �)د�ل ا�ت. ��ظر او، ا�ن ھ�
ن رو,>


 Jزم " �
م �7
د. ز�را  �طور ��4>، ;ذ�ر��C ا�ت. اJ ا��:� �
 ا�ن روش ��> �وان وا.د ا�دازه "�رى �
�ت وآن را%

ر ا&��:" 

ر"رى و�
 "روھ> از: 

ر"ران ا����
ر,ده ا�د ( وا"ر آرى، �� �A ��زان ، ) ��> �وان  و �> ��
�رآن �> ,ود :� �)��ن :��م آ�:

Aرا :� ��:ن ا�ت �� د��ل روا�ط  وا و�
 :��ودا�ن  :رد :� :��ت ارزش �و��د ,ده �
�� �زدى ا�ت :� در�
Cت �> :��د. Cرض
�زدھ
ى وا )> �
را از 4
�ط� اى :�  &�)> :��ر از �زد �
���� و"روھ> ��,�ر ازآن در�
Cت :��د. �:
ر�ردن وآن �وع �7
رت،


 آن ��وان ارز�
�> :رد، �.روم� 
  زد.�> �

��

د �ر��) �را���ت :� :��ت �ك :
ر، ��
�ر ��زان  22"و�
 	0.�  ���> :� درآن، �
ر:س ا�دازه و��زان را �د�ت �> دھد،( ا��
آ�د؟ �� . ز�را ا"ر :��ت :
ر را ��
 �ر در&� ,دت  ا�دازه "�رى �> ,ود. آ�
 �د�ن روش وا.د ا�دازه "�رى �د�ت �> ,دت آن،


�Cن �7
رت درز�
 آن �.
��� :��م، Aرا� �: <�
آن، Jزم دارد و���> و�7و�ت :
ر  �> :� ا�&
م �ك :
ر �> ط��د و�
 طول ز�
:و,ش �> ط��د  �)��ن :��ت :
ر، �:
ر ��ر�م؟ آ�
 ,دت :
ر ازآن رو �)�
ر ��> ,ود :� و ... را �)�
ر و��زان �,�
ر�م ودر


�ده ا��ت؟ درا�نC م ;و,> از,A ز��د

�ده اى ,ود، �
�د	ورت،  وا�&
م آن ��C م ;و,> از,A رى :� �و&ب ھر %
�ل د�
7
ى "و�
"ون، ��
�ت دادن %

ر,ود ودر ا�دازه "�رى :��ت :
ر، �:
ررود. �و?�م :� ;
�I �� �وز�ك �&
 ���ت. Aرا:� د��%

  �,:ل �> :�د، �� �Fر ��:ن . �.
��� را


 Jزم«�,:ل دو�> :� ��ظر �وز�ك �> ر�د، �70وم %

 Jزم« �70وم �
ر:����> ا�ت. » $
ر ا&��%

ر ا&��$ « 
را �� ��7

�ده ا&��
%> �و��د، C �$ ��C ر�ط,-  ��
�)�ن �> :��د. ;س، ارزش را �رخ ��
د��  -�)�> آ�
 �.	ول :
ر �� Cروش �> رود �

  در �
زار ر 
�ت، �)�ن �> �
زد.

��

ه �:
ر ��رده ا�ت. او در �ر�Aح را ھ�Dط	ر:س �ود ا�ن ا
�
�> "و�د: :
رى :� در �و��د Cرآورده ھ
?> ����ورا�ت  ، ��7

 Jزم ا�ت را  ا�ت. ا�ر ا�ن :
ر ھ�
ن ا�ت :� ا"ر �
�Cد"
ن» زا?د « ��> رو�د،  :� �� Cروش%

رى ��,�ر از آ��A ا&��:

�)ر�ف �> :�د. ��  ن،	رف �و��د ;
ر�A �> :رد�د. در���&�، �
ر:س ارزش را �� ا���
د &ر�
ن �و��د و�� ��
 �ر ,را?ط آ
> ;�دا��� 
4
�� �� J
 �> :�د. دروا �، ا"ر :
J?> �و��د �> ,ود، �ر���
ى ا�ن �	ور �و��د د�ر��ن، ��زان ارزش �ك :

  ��,ود :� �راى ���
ر :�
ن ��0د ا�ت وآ�7
 �واھ
ن آن ھ���د. 

�و��د را ا����
ء :��م، ��زان ارزش �> Aون وAرا  اCزون �را�ن، ا"ر �ورد ���ت ھ
ي �
�ت :��ت ھ
ي �و��د �� :���7
�)وا�ل
4
 ا�ت.
�
�ت �� ��

ن �)ر�ف  ��A ر را
:��م :� �70وم ا����
ر �ر��ط �
 آن، ار��
ط ��
ن  �� �ظر رو�ر، ا"ر ارزش :


ھدارد، .�> در Cرض  �و )�ت ھ
ى7
ي �
�ت :��ت ا����
ر"ر/ ا����
ر,ده و �ر�
�� دار/ :
ر"ر را ( در�)
دل ) د �ق �����
4
 ا�ت. ا�ن وا )�ت �U�7 رو �
 را - %وا�ل �و��د، ارزش ھ
ي �و��د �� :��ت ھ
ي
�� ��

�ده  :
ر �C ز�ر ��> :�د ارزش را"
�


ر"ران �>  :
ر �و&ود در �زدى :� - :
ر �و��د �
 ارزش - ا����
ررا �0
وت ارزش �,�
ر�م ھ�
�طور :� �&�ور��> :�د: ��
7
ى  و�
�Jره، �
د"> و&
ذ�� �)ر�ف ا����
ر از د�ت �> رود و �> م. ;رداز�د، ��وا���

�)� ھ
 و ھ�� �ظ& <�
�دا��م در ��

��

در ��  ا&��
%>، و �> �ر�  <�
"ذارى ��  	د اCزا�ش �و��د ( از&��� �� �
طر اCزا�ش &�)�ت ) �)�ل �> آ�د، و �
 و �> :�
دارد. ا�
 آ�
 �وز�ك  :
ر:��د و�
�د از ��ر :
ر د�ران ار�زاق :��د، ا����
ر و&ود �و�د :
ر �����د و�
 ��> �وا��د �� "و�� اى


�وان ھ
 و�ردا,ت ��7> �و�ط �ر�
�� دار؟ ��
�د �و&� :�د :� Cرق ا�ت ��
ن ���Rن ز�د">� 

��  :��ر�ف ھ�ى د�د و ��دآ�

7
ى وارد، رھ
 :��د. ا��
ن �> "و��د : �
 �ظر�� را  �
ر:���ت ھ
ى &د�د :و,�ده ا�د �)ر�ف ھ
ى &د�د �د�ت �دھ�د �
از ��د ا,:


د ا�ن �)ر�ف، �وز�ك �>  ا����
ر ��,R - 2ا�.	
ر�ر�
�� داران �ر و�
?ل �و��د، ��,R ا����
ر ا�ت و  -1��ودا�ت. در ا��
�(�

طر Cرض :��م :
ر"ران، � اى، �ك ��ش دو��> و&ود دارد و�ك ��ش �	و	> �ودآور. �
ز "و�د: Cرض :��م در &� �
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:��د . .
ل آ�:�  �زد ��,�ر، :
ر در ��ش �	و	> را �ر�> "ز���د. ا��
ن ��ز ا����
ر �> ,و�د. �
 آ�:� �زد ��,�ر در�
Cت �>
  دا��م :� ��د�:
ھ
ى :
ر"رى ��ز �ر�
�� "ذارى ھ
ى %ظ�م �> :��د.  �ر�
�� داران �ر و�
?ل �و��د، ا�.	
ر �دار�د. و�>


ر ����ل ��ز ھ�راه ا�ت. ا�نو��ز، ا����
ر، در �70وم : 
ا�ر :� �ر�>، �دون ا��:� �ر�
�� دار �
,�د ( ��
 �ر  �
ر:����>، �
ا����
ر �,و�د. در وا �، .�> ا"ر  و�
?ل �و��د ,�	> را �:
ر �> �ر�د، ا�&
ب ��> :�د :� د�ران ھر �)ر�ف �رد;��دى)


ر"ران ا�:
ن آن را دا,��د: <�
�> داد�د �زد ��ر  ( �دون آ�:� از "ر��> ���ر�د )، ا�Fب �ر&�O:� �راى �ود :
ر :��د  ��
"و��د  �ط�?ن �رى دا,�� �
,�د. در���&�، و �> �
ر:���ت ھ
، �� �R:�د، �> ��
��د وا����
ر ,و�د ھر"
ه �زد ��7ر ��ر�د و:
ر

ر �
ر:����7
 ,رط :
C> ھ�ت ا�
  ا�.	
ر �ر�
�� داران �ر و�
?ل �و��د، ��,R ا����
ر ا�ت، ا�.	
ر� 
,رط Jزم ���ت. ا�
  Jزم ا�ت؟ "��0 ا�د ,رط

 

د &دى �ر ا���ت: ا"ر ارزش �	رف :
ر"ران از ارزش �و��د آ�7�:��ر ��
,د، �ر�
�� داران ھ�U �ودى ��> �وا��د ��ر�د.  ا��


د :��د"
ن �0ت و��ش آن را در �و��د، �
,�د. ا��� و&ود �دارد. .
ل آ�:� ھم �ود وھم ا����
ر �> �وا��د و&ود دا,�� ا����
ر ��ز

از ارزش :
ر,
ن �زد ;ردا�ت  ز�ر��ط�، ��
 �> �وان �� :
ر"ران &
�)� ���ط، ��,�ر -دررا�ط� ��ط� "ر  ��
ل آورده ا�د. ا�


�)� ھ
ى و &
�)� ھ
ى ز�ر ��ط� را ا����
ر :رد& �� 

ل ��روھ
ى �.ر:� ازآن &
�)� ھ�در ا��&
 ���ط،  و�د �رازآن، �
 ا��

ر را از ��ن �رد. �� را�ط� ��ط� "ر: 

ر ا�&
د :رد ودرآ�&:-  H� Hل �0ت را �رر�
�� ،
ز�ر��ط� دور�ر�> ;ردازم. درا��&

:�د، �ود ;د�د �> آورد. �� :
ر"ر :� �0ت ا����
ر �>  ا"ر ارزش �0ت :��ر از ارز,> �
,د :� �
 ,ر:ت در�و��د، ا�&
د �> :�م
وارزش ا�زار وارزش :
ر .دور�ر �وO�4  ا �&�م �ر:��> از �� ارزش �> دا��ت: ارزش �واد او����ر�
�� ر ,ود. �
ر:س


ن �.ول�A ن �> دھ�م �ظر او

ر Jزم �راى �&د�د  :رد. درا�ن �ر.��، او ارزش ا4
C> را %�
رت �> دا�د از �0
وت ز�:
7
ى :
J. ا"ر �زد �	ف روز �راى� 
� <�

,د، و:
Jا��:� :
ر"ر ��ر ��روى .�� <C
�را�ر�ك  وى .�
�> �و�ش را �&د�د :�د :


,د، ارزش �	ف روز :
ر، ارزش ا4
C> ا�ت . �� ;ر�ش  روز :
ر�رده �
,د و�� :
ر"ر �7
ى �	ف روز ;ردا�ت ,ده�

ن دو ارزش �را�ر -�1> آ��د :  ;�ش�� ��
�را�ر�> ,و ا"ر  ول ر�:
ردو �&
�ت و��
د� �� - 2د؟ ا�&
م �> "�رد، Aرا ��
د

�H :�د و�� �� %:س؟ ا�ن آن  ا �	
دى را�ط� :
ر �
 �ر�
�� ا�ت، Aرا�ر�
�� ا�ت :� :
ر را ا����
ر در	ور�> :� را�ط�
��C
ا�ت. ز�را ا"ر ا����
ر �� %
��> در ��رون روا�ط :
ر و�ر�
�� ����داده ,ود، �ظر��  ;ر�ش ا�
�> ا�ت :� ;
�I رو,ن ��

  دارد. �� ا�ن ;ر�,7
 در&
ى �ود �
ز �> "رد�م .  �
ن �� ارزش و&ودC �Aرق � - �3> ���
د �> ,ود و 

,ده را ���� �ود �ر�
�� دار "�
ن ��ر�م، �ظر او �.ل  ��
�را�ن، ا"ر ��
 �ود �ظر�
ر:س را :,ف �ك �ر �,�
ر�م و �ر :,ف 

<�� 

ن �ر�
�� دارى �Fر %
د��J و�A ,د. ا�
 ��Aن ���ت. ھدف ���
دى �
ر:س ا�ن �ود :� �)�وم :�د Aرا :��ر�ن ا%��
ا�ت :� ��ت �> ا���د و�> "و�د: ا����
ر  -ا����
ر �Fر%
د��J �ودن - و�وز�ك، �� �	وص، در�را�ر �د%
ى �
ر:س  ا�ت. 

���ت، او ��و�� ھ
ى �و%> %دا�ت ا&��
%> را :� ;�,�7
د ,ده  ھ��F Uر%
د��J ���ت. وا��طور ا��دJل �> :�د:  �ر�
�� دارى

�)�و;� ا�د

ه، ��و�� �و%> %دا�ت �زد �
ر:س را �ط�� « �> :�د . در �ر.�� اول :�و���م ، ��
 �ر  ش از ا�ن آورد�م، و آ�
ا�دازه �وا�
?> و  
���ت ھ
�ش  از ھر:س ��« ا�ت . ا�
 در �ر.�� �7
?> :�و���م :� ��
�ر    �
�د داد ، »ھر:س �� ا�دازه :
رش


?> �> "ردد. �وز�ك �وO�4 �> دھد Aراھر %دا��> �>» و�� ھر:س �� ا�دازه ��
زھ
�ش Fو?> و�
?>  ,ود،%دا�ت اFو?> و�ا

�را�رى �ر �> "ردا�د.  �� 4رورت ا�ن �,:ل را�� و&ود �> آورد :� �وز��� �� ،�(�

ر �
�را�ر اCراد &�Cر ر�
�را�ررا، ��


ى �
زى او ���ط �> �ر�د. �ر�د  را�ر،و��ت ��Aر�ن، ��:��
ل �
ز �> �
��د را �> آورد: ;س از �وز�� � و��
ل,
اCراد �راى ��

ه و ��Aر�ن �H :�د و �وز�)H  &�)�ت، در آ�دي ���
ر ��,�ر از آ��A ھر Cرد در�
Cت �H :�د، %
�د ���ط از �وي ا��وه,
�


ھش ��
ر�>,

�را�ر �> ,ود.  ا�رى،آورد. �د�ن �
ن �ر �Dف د��واه �
ر:����7
، دا?م، ھر�وز�� �ر �
�را�ر را ��ود او و��
 را �� �د�ت �> "�رد �
 و�
?ل �و��دى را :� دارد، �� :
ر ���دازد. و��Aن ا�ت ھر �
ر :� :�> �ود �> �رد و �> د�ران


ر:���م، ��
 4> درو�> در�ردارد:� <?
Fو?> و�
�را	ل %دا�ت، �وز�� �را�ر ا�&
م �> "�رد. ا�
 ا"ر ھر  �
�را�ن، %دا�ت ا��

ر، ھر:س آزادا�ت ھرطور  �،:س آزادا��Cرآزادى ر�
��واھد از درآ�د �و�ش ا��0
ده :�د، �را�رى �� �
�را�رى �دل �> ,ود. ��


د ;
�I "��0 ا�د :�:  !   �:
ر �رد و��
�را	ل %دا�ت، .ق �دارد �را�رى را �
�را�رى :�د �> �واھد درآ�د �و�ش را��� ا�ن ا��

�:�ت ��
�:�ت �وز�ك �ردا,ت �ود را از �
�ط�ق و�
 د�ت :م  �
ر:���م ���ت �> دھد. �وO�4 ا��:� "�
ن �> �رد ا�ن .�وق �

?>، .ق وا"ذارى ( ��,�دن، ��
د�� :ردن، �� ارثFو?> و�ا�ن .�وق  دادن ) ھ���د :� �وز�� �> ,و�د. .
ل آ�:� ��
م %دا�ت ا

�Aآ� ،H����
��ن :
رش �د�ت �> آورد، در �ر.�� �)دى ، ��> �وا�د :�> ��  �وز�� ��> ,و�د. �راى ��
ل: ��
�ر %دا�ت �و��

ر �ودش �د�ت �> آورد. و����:

 ض و �> �ود :� ا	ل %دا�ت �
 ���و%�ت �:
ر �ردن  �.	�ل درآ�دى ��ش از آن :�د :� ���


ز"
ر�ود. �
 و&ود ا�ن، ا"ر �:
ر�ردن درآ�د ;�,�ن در�
�د ;��ن، ��
ز �� درآ�د ;�,�ن، در �.	�ل درآ �.	�ل درآ�د ;��ن، �
��روھ
ى �و��دى وروا�ط  �
,د، ��
 ض و&وددارد. ز�را ��
�ر Cرض، در &
�)� :�و����>، �4
د ��
ن �
ز�
�دھ> ارادى دا,��

�:�ت ) از ��
ن �ر�> ��زد. روا�ط
7
 از ��
ن �> رود. دو�ت اD.�4ل �> &و�د. ��
�را�ن، �و��دى( ��
ا����
ر   وا ��
ن ا��
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,د :� �
�� ��:ن ��> ,ود.� <�

ر�ردن درآ�د ;�,�ن در :�ب درآ�د ;��ن ,ود، دو�ت �ر&
  ا�
 ا"ر ھ�وز �
�د �
ز�:�
�ش �ر آب ا�ت. �
ر:س� ،<�

د ;رودون، Cراوان �:رار��> :رد :� �
  ا�ت،ا����
ر �ر&
 ا�ت و &
�)� :�و����> آر��در ا��


د :��د"
ن و�7> ��> �وان ا����
ر را از��
ن 	دور �	و���
�� وا�ر�
ر:���م، �� ا�ن وا )�ت ا�د�,�ده ا�د :� �رد؟ آ�
 ا��� 
�ر ��ش �
 داد: ���رد» ����ى ��ر�A « وآن را  ��ر�س   
�
� 
و���� وھدف، زور �ر ا	ل  ؟ �ر ��
 را�ط� ا	ل راھ��

�رCرض  -�2وان ر��د و  �
  7ر، �� &
�)� آر�
�> ��> - �1> :�د. ��
 �را�ن،  ��و�ت �ك �.ورى، ھدف �ط�وب را &
�,�ن

ه دا,ت، زور �� و�ران �
زى آن ,�
ب �> ��,د. �� ا�ر 
�)� �دون زور �
��� ,ود، ا"ر �
 زور �
�د �
�ت آن &
�)� را �&

 �رو4)��> :� ا��
ن ا�روز درآ��ت، دور�ر �
ز�> "ردم.  &�ر"را?>

  :ا����د�� ر��ر��م از �و,' ��و���م -  �د دوم 

وآزادى وا )> ھردوا�ت، ا����
رادارى را �,روع �>  ���ر�
ر��م، �)�> :�> :� &
��دار آزادى 	ورى�ك &
��دار وا )>  

�رد و�واه از » �ر�
�� دارى «دا�د. �واه از � ��
���م« �
,د �)�> از �روت �

	ل ,ود �)�> از �7
ر�7
 و��	ص » �و��.

�� 
7
 وآزادى وا )>ا�ن ,رط :� و4)�ت، و4 ھ
، ;د�د آ�د. �� ,رط آ�:� و��7�
�ذا، ��
�ر   �را�ر �
,�د.  )��> �
,د :� درآن، ا �

7
 ,د و�راى ا�ن�
���م، �
�د �وا��
ر �را�ر :ردن ا �
���ر� 

ر، �راى ��
ل، �
�د �
 و�4  
�ون، &
�,�ن �و )�ت ;در و�
در و �: 
7
د :�� 
رى ,دن را ���وع :رد و�
 �ظ
م آ�وزش و;رور,> را ���  

�را�ر�7
 در �7
رت ھ
 را �� �را�رى �ر"ردا�د. ا��

7
،ا�&
ب �> :�د ھر"و�� داد�>، ���وع ,ود. �ك �ر�
�� دار ��وا�د�

ر"ران �و�ش  �را�ر:ردن ا �: 

ر�
�� �ود را�� Cرز�د و�:
�)د از .�
ت ���ت، �� �)�
ى  �
�د ا	ل �را�ن �
,د :� دا,�ن درآ�د، �� �)�> .ق �:
ر�ردن آزاد آن، وا"ذار :�د. ��,�ر ازا�ن،


ر�رد ا�
 ��>  �> �وان درآ�د را در ا���دام اCراد �راى :
ر و�
 دادن آن ��  رض �	رف :ردن آن در .�
ت �و�ش ا�ت.:�

 �را�رى در �روت ���ت. �
 �را�رى در   وا"ذار:رد . �وان .ق ا���دام :ردن و رض دادن را �� د�رى� 

�را�رى، ��7� 
ا�

;در و�
در در �ر��ت Cرز�دان، ر�C  ھ�ت. ��
�را�ن، ا��Dف ا��)دادھ
 را ��ز �
�د �
 ���وع :ردن �را �ت 
 ��ز�7
رت ھ
�:�ت، 	د�� &دى :رد! 
وارد �> :��د، &
��داران ���ر�
ر��م را �
 �,:ل &دى  �Fرازا��:� ا�ن ���و7��%
، �� آزادى در �)�
ى �


�ت �> :��د، درا�ن 	ورت، �
�د ��Aون �وز�ك �
 .ق �� رو�رو �> :��د: �Cل  ,�دن �وا

�را�ر�7
ى �
,> از ا%�� 
� 
7��

�را�ر�7
ى� 
�ت :��د. و�)
�Dت ارادى اCراد :� �Cر�د، ��ز �وا�" <� ��
� 
7�

ل �روت ھ
 وا ��و�
 ھ�
��د  ;�,
;�,> :� از ا��


?> :� �ودآن، �طور�را�ر، �� ��
�>  ��,�دن وداد�> رو�ر، ا�ن .ق را ��> ;ذ�ر�د، درا�ن 	ورت، ھر"و���
را &ز %ط
�ود�واھ> ��7
 ا��زه �,روع %�ل �> ,ود. از د�د"
ه  �> ر�د، �
�د ���وع :��د. ا�
 ا"ر ��
�ر%�ل �� �ظر رو�ر �
,د، �,ر�ت


ر:���م،� <��
� �(�
?�م :� �ظر رو�ر، ��> ,ود. �را�ن �ظر ��0زا &
�)� اى :� درآن، ��7
 �.رك اCراد، �ود�واھ> �
,د، &
�> آورد. �7ررو، ��
 �ر  �.ورى ا�ت وا"ر �� ا&را در آ�د، �� �ط�وب او :� وارو�� آن را ��
ر �ر&�
ن ا	ل ��و�ت �ك

���م ا�ت.
�ك  �
ر:���م، :�و���م ھدف ر,د ا��
ن و,:�H از&
�)� ا��
�> ���ت، و���� و�ر.�� اى �راى ر��دن �� �و��

�)� ا& ،<����
دارد،  &
�)� ا��ت :� در آن، ھر:س �� ا�دازه ا��)دادھ
 و�وا�
?> ھ
 :� ى �طور:
�ل آزاد,ده ا�ت.&
�)� �و��


ى د�ر دو��>، �> �وان �
�را�رىG�در ر 
�ت �ود�واھ
�� را �
 .دودى از ��
ن �ردا,ت. ا�
  �> دھد. از ا�ن د�د"
ه، �
 ا
ا�
 ا"ر �ظر رو�ر را از  �
ن، ��> �وان ��
:رد.  ، &
�)� آزاد را ا�ن�ود�واھ
�� را ��> �وان از��
ن �رد. �� د�ر ��ن ر 
�ت

7
 ,ود، �زد �ر�
�� وا��)دادھ
  آ�رو :� ��ب :�د ,دن &ر�
ن �.ول �>�
,ود، :�
ر �ذار�م و ��
 �ر �
�را�رى ا �
<����
وع ا�ت ا�
 .ذف ��> ,ود. ا�ن ���ر�
ر��م �
�,ر �
 ا����
ر، ازد�د �ك &
��دار وا )>   ا����
ر�ر�
�� دارا�� و�و��

"ذارى ور,د �ر�
�� دارى و	�رورت آن  د�د"
ه �
ر:���م ��ز �
	واب ا�ت ز�را ا��زه ;س ا�داز و�ر�
�� ���و%�ت ا���� از

رورى ز�
ن �> ر�
�د و��  را :�د �> :�د. �
و&ود ا�ن ��ر:ز ��ش از .د �رو�7
، ��ز �� ر,د و ;�دا�ش �ر.�� :�و����>�

را :� �ك ,�ص  :�و���ت 	د�� �> ز�د. ازا�ن رو، �
ر:����7
 ��ز �.دود :ردن آ��A .ول ا&��
%> �� ��ت �ر.��&ر�
ن �

د �
ر:����7
 ا���ت: �
�د ھدC> را :� ;> �> &و?�م و�وع �> �وا�د در�
Cت :�د، 4رور �> دا��د. �7ررو، ھ������D> ا��% 


ن ا�ت  :��م، �,�ص ��
ز�م.&
�)� آزادى را :� �> �واھ�م در آن ز�د"> و�راى ر��دن �� آن &
�)�، ا�ن آزادى وا )> ھ�

ر�ردن :� ��
�د:� 
� 
�> �وان �� ��ت » ��7د�> ا&��
%> « آن، در  از�ظر دور :��م. ا�
 آ�
 %دا�ت را �
�د 4
�ط� "ردا�د؟ آ�

I�
�:�ت و�رش &�رى ��  �رد. �
ر:س ��0> ا�ت. &�ر �.ول &
�)� را �دان ��ت �واھد  آن &
�)� رCت؟ ;
ا�طوره :ردن �

ر:س� ،�(�
7
 ��?ول و4)�ت ا�روز ا��
ن و ط��)ت آ��ده &�  : "ردا�ده ا�ت و�
ر:����7
 را در :�
ر ���را

  :�ر�ب ا�طوره �����ت را 3وردن و$
 آ�دھ�ى آن

 ���
�:�ت ,�	> را ا�طوره �
���م ازا�ن �ظر :� �

د ,ده ا�د در واز آن �داى &� ���را���م و�و���
رى �را,�ده ا�د، ا��


د ا �	
د�
د �ود را �
 ا�ن ا���
د را روا د�ده ام. دور�ر، ا���
د، ا�ن دو ا��م، ��  �و.�دى، ھ��ن ا���
��� �> :�م. ��
�را�ن ا����
�:�ت ��,> را

�> :� آن دو ا��م داده ا�د :� در :
رCر�
?> ھ
ى &د�د، �:�ره آن را از د�ت داده ا�ت. ھر�Aد در ا� �داى �
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�:�ت، �:> ���> ��> ,د�د.  �
��� �> ,د�د ��ز، اداره �ك
�

ن �ك  :
رCر�
?> و ا���
ر�	��م، �:�
در.
ل .
4ر، ھر�Aد �


رCر�
?> �زرگ، .ق  
�و�>: 
�����د وآن را اداره ��ز ��>  دار�د آن را اداره :��د، ا�
 ھ�� :س �> دا�د :� �� ا�ن �د�ر�ت، �وا�
���را���م �ر �ر:��د.  
���م �
�:�ت ,�	> و�
?ل �و��د �ود وAون �ر�
�� داران اداره :
رCر�
?> �زاع �و��
را د�ر  �

�:�ت آن &دا ",�� ا�ت، �زاع آ�7
 �> �و4وع ,ده ا�ت.  درد�ت �دار�د، 	.�O �ر ��واھ>، Aون اداره :
رCر�
?> از
�
�:�ت �	و	>  ر �ر��D5ک�« ���س درو   رل�� A,م �> ����د :�  ا�روز، ھ��
�:�ت ,�	> ��ش از » و�
�ر.ق �وده ا�د و�

  آن داده ا�د، �دارد.  �7
ر درو�> :
رCر�
?> &دا �> ,ود و��ش ھ
?> را :� ا�ن دو ا��م �� ;�ش از

��ر آ��ز، ا�ن �دا �را,>، ��	وص �
ر:���ت ھ
 را در ��راھ� ا�دا�ت: .� <�.� 

ر:س آ�7
 را �� �: <?
���ت ھ

ل  �و����

���م را �ظ
�> اوون  �و  �ور��وا �و;��ت �> �وا�د، ھ�
��د  �
ف
 �ردم �
Jرى 	�)�>، روى �وش �,
ن �> داد�د. �و��

دن�Cت، �و&ب ا�:�

ر:���م در ��د ا�طوره د�رى ,د: ��د دو�ت �� ��
��  �Fر ���ر:ز �> ,�رد�د. ا�
 ا�طوره :ردن ��

دو�ت، �واCق ,د�د ودر �ظر �
ر:���م،  ھ
ى ا	Dح ط�ب، �
 ��ر:ز  درت وا���
رھ
 در�
ر:���ت ھ
 و���رال   درت ���ر:ز.
7
ى ا	Dح ط�ب، دو�ت ��7ر�ن و���� ا	Dح ",ت.  دو�ت ��7ر�ن ا�زار ا��Dب ,د�7
ى  ودر �ظر ���را�ھ�
��د ���
رى از ���را

�0ت �
 ��ر:ز "را?> را آ�
ر,�
7
 ��ز ھر "و���7����
���م �)
و�>« �م �زك :رده و ا	Dح ط�ب، �و��
» ا����>  �و��

 �ردم �
Jرى 	�)�> 4د�ت :رد�د و%
�ل ��ر:ز ا���
رات در �د�ر�ت ھ
ى � 
7����
�وا�د�د. ���&� ا�ن ,د :� �و��


7
 و;�?
 د وآن را�
ر:����7
 دور�ر ��ز ر��Cد: از راه �
دا�>، �
زار را �0> :رد� �ر�Cن �ردم �
Jرى 	�)�> ",��د.  :
رCر�
���م ��> �وا�د
و&ود دا,�� �
,د. �
�ت ھر�> ,:ل �
ز�
ن :
رCر�
?> را  �دى ,�رد�د :� ذا�> �ر�
�� دارى ا�ت ودر�و��

�:�ت د�ر �	و	> ��ود، :
ر"ران .ق ا%�	
ب را ��ز از .0ظ :رد�د
� �: 
د�ت داد�د. �د�ن �
ن �ود :� در  واز آ�&
���ت، :
ر"ران ��,�ر
7
ى �و���
 رار  �م د�د�د ودر &
�)� ھ
ى �ر�
�� دارى، �وا��7
ى ���7ر �ورد �0Fت� �ظ

7
 را �>  ا�طوره �
زى، ;> آ�دھ
ى د�ر ��ز �
Cت: آ�7
 :� �ر�
�� را �دا "ر��Cد. �?
7
رھ
ى ��رو�> :
رCر�� 
:رد�د، �� ��7

�ش , اھ��ت ���ود�د و ���&�� <� 
7�?
�ؤ��
ت ا%��
ر دھ�ده ودو�ت،  و�د، ��:� ��شا�ن ,د :� �	رف :��د"
ن در �7
ر :
رCر�

ھ7
ى ا���دادى �دل �
���د. ��ز، �
 از �
دھ
 �رود و�
 �0> ,ود. �د�7>7
 را �� د���?

رCر�: ،
7��0Fو 
ا�
  ا�ت ا�ن �7
 �داد�7

�:�ت ,�	> &
ى �ود را، و �> �رز د ت را ��,�ر :��م، ��و&� �> ,و�م :� �زد �
ر:س
� ،
در �دا?> :ردن،  و�
ر:���ت ھ
��  <�
رد. %وا�ل ��رو�> ��> �وا��د �ورد ا%��
ء  رار ��ر�د ز�را&ر�
ن ;�دا�ش ور,د �ر�
�� دارى، �ك ��ر &د;� <� ��
�ر�

�داى &�
ر �> ,ود و�ر�
�� داران را  %وا�ل درو�> ��ش �)��ن :��ده را �
زى �> :��د. ا�ن �ر�
�� ا�ت :� ا�ت :� در آن،
�ر�
��، در ��د �ك �ظ
م  ��روى :
ر را ، �� طور �ود&وش، �� :
ر"ران �دل �> :�د. �� ��7
 ,�د"
ن آزاد:
ر��دان و Cرو

در ا �	
د �و.�دى ، ;رده �ك Cر��0
رى  ا&��
%> را �ر �.ور �و�ش ;د�د �> آورد : ا&��
%> و�.دود �� آن ���ت، ��:� �ظ
م

وا�ن �����ت، در وا:' �� را ط�  .�����ت ا���ن  ر ��
 3و�ش ا�ت �����ت ا���ن  را���ء از3ود �?��?
 در�ده ,ده ا�ت:
�:�ت.  ر ھر ���دل :وا5
 ا�ت �*ط� ���ن ا���ن  � 3ود �� آزادى او از
�ر �)>  ��
�را�ن، ھر:
رى، :
ر آزاد ���ت و�

�:�ت �ر �	��م

ر ��> رود. �و�ش، و �> �)> �ر&�
ن روا�ط  وا ا�ت، ��,�  

ر:���م، ���ت ا��
ن را آزاد �> :�د ��
�دھد. �راى ا��:� �دا��م Aرا در �ظ
م �ر�
��  �و�ش را �� �ر�
�� دار �0رو,د و�D در�S، آزادى �و�ش را از د�ت ��وا�د :
ر

ا�د :� :� ھدC> �> "رد�� 4
�ط� را  ,دن، را آزادى �وا��ن در �ظ
م �رده دارى �> ,�
رد و%دا�ت دارى، �وا��
ر %دا�ت
ا&��
%> �ر�
�� دارى  �
"ز�ر �
�د �ظر �
ر:س را در�
ره ��ش �ر�
�� و,:ل "ر�Cن �ظ
م �و:ول �� ا���رار :�و���م ا�ت،


��م. دروا �، �� �ظر �
ر:���م، ھر���
دى در�,� 
ھ���د :� �>  &ر�
ن �.ول �
ر��> ا�ت :� ;د�دار �> ,ود. وا�و;��ت ھ
 آ�7
�ورژوا، در  �و�ش را ا�&
د :��د. :�و����7
ى ��
ل �
ف و:�و����7
ى آن ر�د، ���
دھ
ى �ط�وب�واھ�د، ;�ش از آ�:� ز�
ن 

"آ��A را  �
ر:س، �� ��
��د"
ن :
ر"ران در ا��ر�
��و�
ل �> "و�د:  �ظ
م �ر�
�� دارى، در;> �راب %دا�ت �> ,و�د. ازا�ن رو

 و ى :� �طرح ا�ت ا���ت: در�ك �ظ
م �و��دى �0روض، 4رور,�
 �را�رى و%دا�ت �> ;�دار�د، :��ر اھ���> �دارد. ���� ا
�ر�
�� دار :
ر ;ذ�را�� ��ش  �� �ظر �
ر:س، �ر�
�� دارى �ك �ظ
م ا���D> ودر ا��Dب ا�ت. » ا&��
ب �
;ذ�ر :دام ا�ت؟


ن �ر:�

ء ھ���د، ا�ن �ر�
�� ا�ت :� ا���D> �و�ش را ا�0
ء �> :�د. �,�

ل �(C �: د����� ��
�ك �	��م �ر�
�  
�> ,ود. آ�
�:�ت �	و	> را، �)د از �
ر:س و

�,�ن ��ش �ر�
�� :رده ا�د؟ �
ر:س  ��ش �دا?> دادن �� �& ،<���:�ت دو
�راى �و&�� �

�:�ت �	و	> « �ود، :�و���م را 

 و&ود ا�ن، �ود او ا�ت :�، در ;> �&ر�� ھ
 و�D.ظ�    �> �وا�د.» در"ذ,�ن از ��


ر"ر و�
�وا��ش در �� :ر�>  �ول �,
�دن  و د�دن  و�7
 و4)70
ى ط��� 1850 - 1840ا���D> دھ�  &��ش ھ
ى ,:��7
ى:
<�

�> �> ;ردازد. ا�
 آ�
 او �راي  وا&��
%�ش، �.ول �> :�د. ھم از :
رھ
ى �����ن �ود، �� ا �	
د �وا��7
ي ����


��C و�,:�7
ى �>�� I�
74
ى .ل � ;ر�,7
ى ; 
ا�ن ;ر�ش را ���
رى از  ,ده، ;
�I وراه .ل و.ل �> &و�د؟راه .ل �
�ده و��
�)� :رده ا�د.
ا�د�,�  آ�7
 :�  	د �و&�� �وا�4 �
ز�
�> و.ز�> �دا,�� ا�د، �ط ��ر �.ول �
ر:���ت و�Fر �
ر:���ت �ط

�)� ;�ش ر��C ا�ت،  �
ر:س را ;> "ر��C و�� ا�ن وا )�ت اذ%
ن :رده ا�د :� وى ��
�:�ت �	و	> را از �در�Z :� در �ط
�
�ظر �> ,ود :�  ��ت :
ر �
�زد، دا?م ��ل �� :
ھش  %زل و�ر�
�� را �داى &�
ر "ردا�ده ا�ت: �
ر:س ���ت �را�ن �دا?>


J �> ,ود. �
 ا�ن  ھ�
ن د��ل ا �	
د :��Dك ا�ت : ر 
�ت �و&ب :
ھش  ���7
، از &��� �> :�د. د��ل او: ��
 ��ت :
ر �� ��
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د �>  ���ت :� �زد �� .دا ل ��وط �> :�د. �د�ن �
ن، �
ر:س ا �	
د 
د :��Dك �را�ن�0
وت :� ا �	�دا�7
ى :��Dك را ا��

د �> :�د :� �> "��0د  ��ت :
ر در .د����ت وآ�
ر,��ت ھ
?> را ا��
:�د :� ��
ل �
ف  %
د��J اى  رار �> "�رد و��ز �و��

 دا��د :� آب در ھ
ون �> :و��د. از &��� ;رودن �ر �ط
 ا�ت و �> �> د و��>�> ,�
رد: آ�7
 �وا��
ر �زدھ
ى %
د��J ھ���

ر را �ر  رار :رد. ا�د�,د �> �وان ;
�� ھ
ى �ظ
م را ا	Dح :رد و وا��ن ط��)> ر 
�ت را: ��Jد

ه دا,ت و  ��ت %�راى   �


%> Jزم �راى ز�د"> ( ھز��� ز�د"> ) ط��)> ا��
ب ا&� ر�:
ردو، �زد  ��ت ط��)> :
ر ا�ت. �� ��ن د�ر، �زد  ��ت�
 ��ت :
ر ��> ,ود. �راى ��
ل: ا"ر :
ر  �و��د :
ر ا�ت. در �ظر او، ���Gر �
رورى :
ر، �� ھ�
ن ���ت ��ب ���Gر  و�&د�د

J
��0:ران .دا �> ;
?�ن �ر �رود. و دو�را�ر ,ود، �زد �	ف ��> ,ود. ز�را ھز��� ز�د"> ��> �وا�د از Jزم �راى �و��د �ك :
��
���ت، ر 
�ت :
ر"ران و�ر�

د �> :رد�د. Aرا :� ا��
ن، �
,�ن را &
�,�ن ا��
ن �> �و���:رد�د و �طO �زد  داران را ا��


ز و:
رھ
ى آن را د�ر �> دا�د. �� �ظر او، ��
	م را ;
?�ن �> آورد�د. �
ر:س :
��ن از �زد را� 
�زد �
  �	د�ق �> :�د ا�
%دا�ت ا&��
%> �و:ول �� ا��Dب ا�ت. Aرا :� ا�ن ��
	م در  ه �راى �
J �ردن �طO �زدھ
 .ل ��> ,ود.�ر�
��، ازراه ��
رز

��وس را ��> ;ذ�رد، ��زان �زد را �
�� ا�ن ���Gرھ
  ا��Dب، �> �وا�د از ��
ن �ر��زد. او :�  
�ون ر,د �	
%دى &�)�ت ;>
�

�ت���ت ھ
ى � -.&م �ر�
�� �و��دى وب -�> دا�د:ا�ف � ��

ر"ر، �ر �Aدى وAو�> ا�ن دو %
�ل  ر�
�� در "ردش �� �ر�:

اCزا�ش ,�
��ده �ر  :
ھش �طO �زد :
ر"ر ���&� اCزا�ش ط��)> &�)�ت ���ت، ��:� .
	ل ���Rر ��> �وا�د دا,�� �
,د. ;س

�ت وآن ��ش از �ر�
�� در "ردش ا�ت :�� ��
�زدھ
  �> :� �راى ;ردا�ت�� �ر�د �واد او��� ا��	
ص �> �
�د واز �7 �ر�


ا��	
ص �> �
�د؟ ز�را ا�ن �ر�
�� ا�ت :� �ر:
ر ���ط  �> �
�د، �> :
ھد. ا�
 Aرا از��7> :
��� �> ,ود :� �� �زدھ
ر,د �
,����م، ر 
�ت :
ر"ران �
  - �1> :��د :  ��ط� �ر�
�� �ر:
ر، درا�ن �
زو:
رھ
، �زد را �.:وم �� :
��� ,دن ا�ت. 


 �:د�ر و��
ن� 
وا�ن ا�ر، ��و�� �ود، ��ل �زدھ
  ر,د �
,����م ����م :
ررا ��ط �> دھد -�2
,�ن را ,دت �> ��,د و  آ�7
ر 
�ت را ,دت  �
 آزاد :ردن �ود از  �د و��دھ
ى ��> و��ن ا����> "و�
"ون، %وا�ل �ر�
��، - 3را �� :
ھش، ��,�ر �> :�د .و 

4
ى :
ر �> "ذار�د. و  آ��د،�> ��,د و�.را�7
ى �
زر"
�> :� در ;> �> 
�ھز��� ھ
ى  -4ا�رات و�
�ت �
رى �ر �
7
 �> "رد�د. و �
��

ھدو�ت ���ن �ر �> ,و�د و��ب اCزودن �ر �
 	ل ا�ن ھ��، ور,:��H �و��د :��د"
ن �رده ;
  -5د��.


ن و;�,��
�وآن ا��:�، 	�)ت �زرگ �و��د ��ش :��د  %
��> را �
�د �
طر �,
ن :رد :� ا�Fب Cرا�وش �> - 6وران ا�ت.و  ودھ

ھش �> �
�د و�و&ب :
���  �وادFذا?> و�Fر آن را ��:ن �> "ردا�د.  ��ت �و��د ا��
ب �)�,ت از ا�دازه ا��
ب ز�د">، از:

7
ى اول ودوم ��ب �
ده ,د - 7را ھز��� ز�د"> �)�ن �> :�د  ,دن از �زد �> ,ود. Aرا:� �طO �زد��
�:م و :��0ت :
ر �>  %
	ر�C &و?> و��و�� �ود ��ب ��ل :ردن �طO �زد، �� .دا ل �>  د. در���&�، درھز��� �)��م و�ر��ت ��روى :
ر,و�

;�دا:�د، ھر"ز �� �طO ;�,�ن ��> ر�د. ا�ن :
ھش ھم  :
ھش �طO �زد �ك �و�� ا�ت. �رCرض :� �)د از :
ھش، اCزا�ش  ,ود.


��� �> :��م ���> ا�ت���ر ,دن  وھم �ط�ق ا�ت و �> و �> آن را �
 اCزا�ش �روت �C را"ردC .درت �ر�د آن را �> ��&�م 
 ��ت Cرآورده ھ
?> ;�دا �> :�د :� �ر�
�� دار در  �0
و�> :� ھز��� ز�د"> در .
ل :
ھش �ك :
ر"ر ( �زد او ) �
 ھ��ن ا�ت. 

 H�10 �رد: ا"ر :
ر"رى درروز  �
ر:س را �� �70وم ارزش ا4
C> و��ز ��ش �ر ��ش �ر�
�� اCزودن، راه �
زار �> Cرو,د،
,ود. ��
 �را�ن، و&ود ط���  وا.د ارزش ا4
C> ا�ت :� �ر�
�� �> 5ز�د"> و �:��ر ��ل �
,د،  وا.د ھز��� 5وا.د �و��د :�د و 

�:�ت �ر�
�� ا�ت  اى :� &ز :
ر �ود را �دارد، ,رط Jزم

ر�زدورى و:
ر�زدورى �ر�
��« ;�دا�ش �: ��
را ا�&
ب  �ر�

ت ز.��:ش، ھ�راه  د. ,رط �:د�ر�د و�:د�ررا ا�&
د �> :��د. ��
�را�ن،�> :���
 ط�� 

ر���
 اCزا�ش ;رو� ��
اCزا�ش �ر�


ن دو». ا�ت�� ��ارزش �را�ر ا�&
م �> "�رد. .
ل آ�:� ارزش :
ر �
  ا�
 ا�ن ��ن ���
 ض ا�ت. ز�را در �
زار ر 
�ت، ��
د
و�� .ل �> :�د؟ او  �
 �	ف ارزش �ود  ارز,> :��ر از �ود،A ض را 
( در ��
ل �
ر:س ) ��
د�� �> ,ود. �
ر:س ا�ن ��

�ر�
�� ��> �وا�د ر,د  �> :�د. ا�ن در :
رھ
ى �)دى ا�ت :� �د�ن ��
 ض �> ;ردازد.  از ;ردا��ن �� .ل ا�ن ��
 ض ا&��
ب

<� <C

ر و �:�د. وا�ن ر,د را از �.ل ارزش ا4: <%
�ظ
�>  �ر�
��، �	و�ت آ��ز ا�ت ودر:�د. ��
�را�ن �4
د ا&��

ت ز.��:ش �
 ا��Dب، �� �ر",ت ;ذ�ر  ا&��
%> :� �ر �.ور �ر�
�� ,:ل �> "�رد، .ل ,د�> ���ت:���ر�ر ,دن ط�C ن
&ر�


,د، ا�ن �زد وا )> و��� �Aرا :� �زد ا��> ھرA .ھش ا�ت. ازآن  ��و ف :رد�> ا�ت
�)�>  درت �ر�د آ��ت :� دا?م در :

�ل �� .دا:�ر زانرو:� ���� ��
ر�
�دن �ود �و�ش را دارد، ;س، �زد وا )>  �زد وا )> را �ود �ر�
�� �)�ن �> :�د و �ر�


ل �ر�
�� و �.ور C)ل  �.��ل �
ر:س �را	ل ��و�ت �ك �.ورى ا�ت. درد�د او، �.ور :
ر"ر را دا?م :
ھش �> دھد.(Cط و���

ھش �زد واCزا�ش �ود ا���ت: ��
ن :
ھش �زد :
ر واCزا�ش%�و�>  ;ذ�ر، ��روى :
را�ت. از د�د او،  
�ون:  ��
�ود �ر�

ا�
 �ر�
�� در &
�)� ;د�د �> آ�د  �
�د :� �زد :
ھش �> ;ذ�رد.    ���ت �):وس و&ود دارد. �ود �� ھ�
ن ���ت اCزا�ش �>


ل �> ,ود. دو"روه از �ردم،(Cو �
��ت �ر�
�� در را�ط�  رار �> "�ر�د: �ر�
(C داراناز طر�ق �  �� 
و:
ر"ران. �
ر:س �

ن �,�
�د، ���را���م را �	د�ق �H :�د. ا"ر �ر�
�� را �
�� ���Gر - �1,:ل رو�رو ا�ت : �
��ت �ر�
�� داران و:
رCر�
(C2- 

�:��ك ��
ن $رد.

 �ر�
�� را ��> �وان در د�� 
در%وض، �> �وان "0ت: :
ر"ر را در ��رون  را�ط� �ر�
�� دار و:
رCر�


ر&> دا���ن، �ط
 ��  رار دادن و�ر�� 

ر"ر �
 �ر�
�� را �4
د ��رو�> �: ��ا�ت. :
ر :
ر"ر را :
ر و�ر�
�� را  �4
د ط�


�� �وا�د و��
ن�:��ك �ر رار :رد  :
ر از�ود ��
ا�
 ا"ر ��ر:ز و�:
�ر و�را:م  -3:
ر و�ر�
��، ازراه ارزش ا4
C> را�ط� د�

��� ��
وا�.Dل   درت �دون را�ط� درون �
 ��رون ;د�د ��> آ�د و&ر�
ن �زرگ ,دن ��  درت �دا��م،�ر�
�� را �
	� ھ
ى �ر�
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روا�ط درون �
 ��رون، روا�ط �
ر&> ھ���د و  
�ل ����ص در  ھر  درت ��ز، &ر�
ن �.ول درون دررا�ط� �
 ��رون ا�ت.

ر:س �راى ا�ن �� �,:ل راه .ل ;�دا �>  روا�ط� 
�:��:> �����د. آ�
ازآ�&
 :� در &ر�
ن ر,د �ر�
�� ا�ت :� ط���  :�د؟د�

�ود&وش ، �
�� ا.:
م �ر�
�� �> :�د.  �
ر:س �
 "ز�ر :
ر"ر و�ر�
�� دار را، �دون ��
ز �� زور و�طور :
ر"ر ;�دا �> ,ود،
،��
�ك �ر�

ل �ر  ھرا�دازه ��ش :
ر;ذ�را�� و �
�ودآ"
ھ
ه، �� �د�ت �ر�
�� در �> آ�د. ازا�ن ;س، �د���
ن، �(C ��
�ر�



ن �	و	> و��ز آ�7:�
در  :� وظ��0 :
رCر�
?> را �� %7ده �> "�ر�د، :
ر;ذ�را�� �ر و:وA:�ر �> ,ود. و�زرگ �ر، ��ش �

�)� ھ
، ط��� ھ
ى« �
���0ت .زب :�و���ت �> �وا��م: & <�

ت  �
 ا�ن ا�
م، ھ�
�طور :� د�د�م، در ����.روم :��ده و ط�

آورد �
 ا�ن  ا��:� �رط��� اى ���ط ,د واورا �.روم "ردا�د، �
�د ,را?ط> را Cراھم 
رض �وده ا�د. ا�
 �راى�.روم ,و�ده، در �)
 �رده دارى �ود :� �رده ھ
 �وCق ,د�د �
 %4و &
�)� ,دن، �ود را ط��� ��وا�د ز�د"> ��رون �و�ش را �:�د. ا�ن در �ظ
م

,د�د. ا�
 ا�ن �
ر، �� %وض آ�:� �
 �ر > 	�)�>،  و�	ب ھ
 �ورژوا �ر:,�د. ودر ا���داد �ط�ق C?ودا�> �ود :� �> ا	ل

ر�و )�ت �ر�ر و: <�

ن �و )�ت ا&��
%> وو4)�ت ��Aر ;�دا:�د، ھ�� H�

�د. �و )�ت وو4)��>  و4)�ت %� H� دا�> �ر

�ر �ز�ن �
 �ر%�> C .ر �ز�ن �> ,ود�C ر
�Cر"ر �ك ���وا و"ر
�روت و&�)�ت  ��,�ر از.�> ;
?�ن �راز,را?ط ط��� �و�ش.:

:م ��
�د و,را?ط ز�د"> ط��� �و�ش را، �� ��
��  ر,د �> :�د. &
ى :��ر �رد�د ���ت :� �ورژوازى. ��
�ون  �> �وا�د ط� 


�)� �.��ل :�د. ��> �وا�د Cر�
�روا?> :�د ز�را ��>& �� ،<�
�وا�د ا��
ب �)�,ت �رد"
ن �و�ش را در �.دوده �رده  ا�
��ر :�د :� �&
ى �روت �
�Cن: دار�ش، ���RنC 

ر"ررا �
 آ�&: ��از :
راو، �
"ز�ر از Fذا دادن �� او  �د. �
"ز�ر ا�ت ط�


�ل، �ود ». �ردد�
 ��ر�ب ��� 
�� �ود، �� رھ
?> �:> از دو ط��� و�
 ھردو،  �� �ر���> :� �وO�4 �واھم داد، �)
دل 70(4


 �ر�
ز ��> :�د. ��
 �را�ن،� �: <?

ر �� &: 
��ر,دن :
ر"ران �C) د. �7ررو، ا�ن �ظر�
���0ت ;�ش ���> ��:�د، ��> ا�&

 �ظر %�و�> �
ر:س ��> �وا�د :� ،� ( < �راى ز���ن و���ط ,دن، �روت ا��
,ت« ��
�رآن، �ورژوازى ��> �وا�د  "ر��

��
ر"ر ���
�� ط��� ا���D> » �:�د  :
ر"ررا �دارك �:�د و �ر�
�� را ا�&
د واCزون �ردا�د و �د�ن :
ر ,را?ط ;�دا�ش ط�" ��وط�
�ورژوا :� ھوش �ظری ,
ن �
 درك .ر:ت  ا�د?و�وگ ھ
ى« �
ن :� ��وا�د، %�
	رط��� ھ
ى �
�� �راب و ��ز  ,:ل ��رد آن

 ��C

ء ���ر�ز را در�ر ��رد. ز�را ��
�ر ا�ن �ظر، �ورژوازى ھ�
ن ط��� را   »ا�ت %�و�> �
ر�I ار�C ن
�Aر آ�
�Cن "ر�
و4)�ت   - :� در �
���0ت �,ر�O ,ده ا�ت   -و4)�ت �����ن  �
�وان �> ,ود! وCزا��ده اى ��ردا�د :� �ود از �Gذ�� اش


&)� و��ر�ب %�و�> ا�ت.C وو4)�ت دو��ن، و4)�ت <�D�  ا�


�وان �> ,ود� 

ر����ر، ر,د �ر�
�� را ��ز � ��ر�ب %�و�> ا�ت ز�را �ورژوازى از �Gذ�� ;روC ن
�و ف �> و&ر�
0
ن �
ر:���ت �را�ن "�
ن ,ده ا�د :� ;�روى �
ر:س  "ردا�د. ��ر  �ر�> از �ؤC <?
از �ظر ر�:
ردو، �
ر:س را �� �
ور�� ;و�



���ت ا�ت« راه �رده ا�ت. ا�:� <�
�, �(�
�:��ك، آ�7م �ر ا	ل ��و�ت  و%�ل و%:س ا�)�ل را    »�
ر:���م &
�ب د�
  �� �:

 ض �> ,و�د. �7ررو، �راى ��رون ر�Cن از ��
 ض، �ك �.ورى، �� ر�زى،��� 

ر:س از ;�روى ر�:
ردو  �.	ول ھ�

�ر Cو 
7
ى  �
زا���
د و�ظر�� :
ھش دا?�> �زدھ�

ن ��

ر:س وا��س ���1850ز�ن وCزا��ده را رھ
 :رد. در;� ،  

رزه ���
7
، ارو;
 �.ر�ر ,ده ا�ت. در;> �1848
���0ت ;�ش از   ا�ن �ظر�� �ر�وا���د. �D�
ر:س 1850-1840در دھ�  ,:�ت ا�� ،

�)� ا �	
د روآورد. ازا�ن ;س، ��ش

ر�
 و�ورژوازى را د�ر د�د:  �� �ط��ا�ن �
ر، �ر�
�� در&ر�
ن ر,د،  ھ
ى �ر�
�� و ;رو


رھ
ى �ر�
�� دار و:
ر"ر .
:م�Cرر� 

ر و�ر�
�� �وا�4 وارو�� �: ،��را دار�د،  �:د�ر �> ,ود: از آ�&
 :� در�دار ��
د

ر"ر $
ر �و�ش را، �� ��
��« �وO�4 ا��]����
�� 4د�ن �
 �:د�ر �ر�ود �> :��د.$   =J
$M     =ول; 
�A  د. ;ول�[�� ��
د��


ج �]
ر ���رد. ;س،��.�

ر را �> �رد  M →A - A → M را در �ر�د �: ��
و:
ر ��و��  AM �دار ��
د�� او ا�ت. ا�
 �ر�

 ��
�د �دار �ر�
���ود �زد ;و����  A→M-M→A     ك�� 
��,ود . ;س دو.ر$ت �ر�
�� و:
ر وارو�� ء �:د�ر �> ,و�د. ا�


��� و����و�ش را در ازاء �زد �> » :
ر « وارو�� �:د�ر ھ���د: :
ر"ر  :� ��رى �> ���> دو�دار ودو.ر:ت، ��  
�ل �

C Jرو,د: ،

ر �و�ش را �
ز �� �
�د -و�
 آن ا��
ب ز�د"> �> �رد و�
 �	رف آ�7: M1→A→M1   ل ا�]� �دار
او ا�ت..

��,ود.  A1→M→A2 وآن را ��  ���> �> Cرو,د :� �زد �)Dوه ارزش ا4
C> ا�ت. ;س �دار ان  �ر�
�� دار $
ر �� �رد.

دن ��ز �Fر  
�ل ����ص �و A-M-Aو A M→A→Mون دو�دار �]� �����د وارو�� ,
ن  رار "ر�Cن �.
ل ا�ت.�
ھ�ت ھ
ی

در�دار اول، ��ش ;ول ودر �دار  �]� در د�ری را ;�,
;�ش �0روض �> :��د. ��	وص :� ;ول دردو�دار �ك وظ��0 را �دارد.
��روى :
ر و :
ر،  �7ررو، �
ر:س :� �رآن �ود :
رارزش �دارد، �زد را �� ��ز�� ارزش دوم، ��ش �ر�
�� را�
زى �> :�د. 

 �ر�
�� را ���
�� را�ط� �و��د �� .�
ب آورد. دروا �، �ر�
�� �)�ت« :��ده ���ت. �
�د ��ش ;ذ�رCت و�رآن ,د:� :
ر ��7
 �و��د 

ر، �ر�
�� �> ,ود. :
ر"ر ھ��F Uراز :
ر ���ت  �
	ر %��> �ود �ر�
�� ��> ,ود، ��:� دررا�ط� اش �
 ارز,��د :ردن:


	ل را�ط� �و��د �ر�
« »و:
ر &ز :
ر"ر ���ت. ��

�� را�ط� �و��د، ». �� دارى ا�ت ارزش ;�دا:ردن �ر���� ،��
�ر�
7
 �و��د :��ده �4
دى ا�ت ��
ن دو 4د &دا?>�� 

ر �> �وا�د �و��د :��ده �
,د ا�: .��

;ذ�ر :
ر و�ر��  <C
« ���ت: ارزش ا4


ى  �
ر:س» 
,د . در �زد از :
ر ز�ده اى :� �ر�
�� دار �> �رد، :��ر � ��> �وا�د و&ود دا,�� �
,د، �ر آ�:� :
ر ��&�م&�
ارزش �>  �3)ر�ف �0
4ل :
ر ز�ده �
 �زد، :
ررا در �ر�
�� �0> �> :�د. �د�ن �
ن :� :
ر ��&�م در �ر�
�� را �را�ر 

ھر�و��دى، �و��د :
ر ز�ده ( :
ر :
ر"ر)  ;س». ز�
ن :
ر��&�م در  ��ت :
ر « �واد او��� وارزش ا�زارھ
 و  "ردا�د: ارزش
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�

زا ا�ت و�ود ارز,> ;د�د ��> آورد ��:�، درآن، � ) ا�ت. و:
ر �رده ( �ر�� ��
د�� �> ,و�د، در��
د��  وAون ��
د�� 
ارز,7

7
ى  ���> از ز�
ن :
ر را �� :
ر"ر �> دھد :� �راى ��
ن دو طرف، �:> �ر�
�� ود�رى� ��
�&د�د ��روى :
ر و  :
ر، �ر�

� <C

د��  رزش ا4
C> ا�ت :� �ر�
�� �> ,ود. ا �:��ر ��ل :
C> ا�ت . ���� ھ�
ن :
ر ا4�� 
�ر�
�� دار :�> ���ت :� ��7


ر، ارزش �د�ت �> آورد. ارزش ا4
C> ھم �ط�ق �> :�د، ��:� :�> ��ز ھ�ت :�: 
� ��
ا�ت و �> �0
وت  از را�ط� �ر�

 �زد ;ردا��> ا�ت وھم ���>� ��C
 Cن &د�دى ، ���ت �� ر ��
ن ;�,>ا�ت و �> �ر�
�� دار �� ا�دا%>، ��  ارزش :
ر ا�&
م �


 د�ران �د�ت �> آورد ��,�ر ا�ت.  �> &و�د. �)�> ھز��� �و��د را :��ر �> :�د. در���&�، ارز,> :� در� ���
�آ�
 ��زان  �


	ل �)
دل  وا ��
ن �ر�
�� دا. 
ر ارزش ا4
C> را �ر�
�� دار �)�ن �> :�د �
 �ر�
�� در&ر�
ن ر,د �و�ش ;د�د �> آورد و�

ظ 4
�ط� و�
 ھدف ,دن %دا�ت.��)��ن :��ده ا�ت. ,
�د ا�ن ;ر�ش �
ر:س را �رآن دا,��  و:
ر"ر ا�ت؟ ;
�I ا�ن ;ر�ش از 


از ز�
ن ا��,
ر  ��دل�
ر:س �
 �,�ص :ردن ارزش از ارزش ��
د��، از ر�:
ردو �> �رد . �� ز%م  ر�]
ردو ��رد.    �
,د �

0
ن �

ن و���Cوا� ،��
از ا�ن ;س، ;ر�,> :�  ���0ر �
ر:س از �ظر ر�:
ردو، �� ا�ن �ر�دن �و&� �:رده ا�د.:�
ب اول �ر�
ا�ن �
 آن ���ت  دو:
J، و&ود دارد و�
 ا�دازه "�رى :��ت آن، �> �وان آن دورا، �� �
ر:س ;�ش �> :,د ا���ت: ان �
�� :� در


د�� :رد، :دام ا�ت؟ ازد�د او، ارزش ا��)�
ل ��>�� &�� ��
��   ش  رار "�رد. ز�را ا�ن ارزش ��  
�ل ا�دازه "�رى ا�ت�وا�د �

ل آ�:� دو :
J و �>  �> �وا�د دو ارزش ا��)�
ل را ��)
دل :�د. .  
�> �وا��د ��
د�� ,و�د :� ارزش ��)
دل دا,�� �
,�د. آ�


ر �
 �زد، دو ارزش �
�را�ر�د :� ��
د�� �> ,و�د؟ �
ر:س از�
د: ��
د :��د"
ن ���
ر، ا�ن ��
 ض "و?> ا� �> �رد :� در ��
د��
"�رى �����د . اCزون  ��
د�� ��ز را�ط� اى :�> ��
ن ارز,7
ى ا��)�
ل ا�ت :�  
�ل ا�دازه را �
طر �,
ن :رده ا�د. ارزش


ر، �)�>  ,:ل ا&��
%> �,�ص �.	ول« او�> "و�د » ����م ��> :�د  ارزش را �� ارزش ا��)�
ل وارزش ��
د��« �را�ن، :


د��، :� ارزش :
ر ا�ت. ز�را ارزش ��
د�� ,:ل ;د�دار �ك  J، از �و?> ارزش ا��)�
ل ا�ت واز �وى د�ر، �� ارزش:��


ز �ر �
ر:س  ا���ت :� ھردو �.	ول :
ر ھ���د.  و�� �ود آن �.�وا ا�ت. آن �Aز :� دو :
J درآن �,�رك ھ���د، �.�وا�


�« ا,:
ل :رده ا�د :� �> �وان �&
ى :
ر C ل �� را» ده

�د. �د�ن �ر��ب، ��
د�� :��د"
ن، ر4
��> را :� دو ارزش ا��)�,� 

د��  رار �H دھ�د. ا"ر ��Aن :��م،�� ��

�ده �.ث  �ظر�� �?و:��Dك را �د�ت �> آور�م . ھر�ك از آ�7
 �> ��,�د، �C ،ن
�د�ن �


�ده را �
�� و;
�� ارزش �,�
�د. ز�را�
ر:س ��> �وا��ت ا��)�
ل  �ر �ر ارزش درا�ن ا�ت :� �)�وم �H :�دCو  H� ن��A ا"ر

7
 را دررا�ط� ��
�:د�ر  رار �> داد. �
 �ر�دن از ر�:
ردو، او &�ر �ر�
�� را &
�,�ن  :رد، د�ر ا�ن �ر�
�� ��> ,د :� ا��


ر را �
�� ا ��ل: 
7
?> �> :�د :� در �
زار ر 
�ت آزاد �� ��
د�� �> ;رداز�د. ��
رزش "ذارى :ردن، در وا � از آزاد ا��

د از او �)�ل �> آ�د �ر�
�� دار و:
ر"ر ��ب��:�ت �> :�د. ا"ر در .�
ت �
ر:س، ا�ن ا��

د  ��واو ;
��> �> دھد :� ;
�I ا��

�:��ك :
ر/�ر�
�� را از ���
د و�ران �> :�د. ���ت، د���> &ز ا�ن �دارد :� ھر
ن �)�> ;
�I او، ھ�� �
�� د�رى �Fر از :
ر، د�

ر:س را �� ا�ن� I�

ر و�
 ارزش را �> ر�
�د. �راى ا��:� ;: 
 ا ا,:
ل و�ظر اورا در�
ره ارزش، در�
��م، را�ط� ارزش را �


�د ��
��م� ��
�ده وارزش ��
دCل و

�د  وا��ن  ھر:
J، �ك را�ط� ا&��
%> �و��د ا�ت و�� �ك ,>ء �
دى :� %�م«  :    ا��)��

ارزش ا��)�
ل �ك :
J ، �راي ��
ل، �ك ». «ا���ت :� �و��د :
ر ھ���د ��
�د. آ��A در :
Jھ
 �,�رك ا�ت، ط��)> .
:م �رآن را

	� ��0د� �� ، H�
J ا�ت  	�د: ��

�� ,>ء :� �
	� آن ������ <�
ب ا�ت :� �ك  �ك ,>ء و �> �ك» . 	�د�. �� J
:

دارد. ا"ر ا�ن   �ك �
	� ا&��
%> ��)�ن و �ك ,:ل ا&��
%H ��)�نا�ت :� :
J وظ��0 ا&��
%> ا�&
م �> دھد. �� ا�ن د��ل

	� را �دا,ت در .�ط� �.��ل ا �	
دى  رار ��>� <�

�ده ا,�
?> :� �و��د �> ,و�د و��
ز �� آ�7
، در ��C ت. و"ر��Cر" 


J :�  %	رھ
 و&وددا,�� ا�د. : �	
� ��
، دررا�ط� �
 ارز,> :� » ا�ت  را�ط� ا&��
%> �و��د« &
ى ارزش ا��)�
ل، �� ��

ارزش ا�ت. &وھر  ، ارزش ا��)�
ل ا�ت. ا�
 �.�واي آن»:
J « از :
ر �
�� �> "�رد، :&
ا�ت؟ :,:ل ا&��
%> و�,�ص 

 Jزم ا"ر ارزش  ا�ت. وا.د» :
ر « و�
�� ا�ن �.�وا و�� �ود �.�وا، %
ا�دازه "�رى :
ر، �دت ز�
ن ا�ت. �دت :
ر ا&��


د�� اى روىھ
ى ا��)�
ل د�� Uد، ھ��,

ن ��:� J
 ��واھد داد. ا�
 و �> �
�� و&وھرى در دو:
J و&وددارد �)
دل ,ود، و :

�> ارزش�:�

 Jزم و�%
�د�ن  رار، :
ر  ھ
ى ا��)�
ل ,رط ھر ��
د�� ا��ت.  ��
د�� ���ر �> ,ود. ;س �)
دل ,دن :
ر ا&��

 

ر�,�ص در ,:ل ارزش ا��)�
ل ��
ن �> ,ود. ا�:  ��

	� د�رى ��ز دارد وآن :
ر �&رد، &وھر و�
�� ارزش �� ���
�,�ص ا�ت، �����م او :
ر �&رد وارزش �� ��
�� ,:ل   ا�ت. ا��ك :� �)�وم ,د ارزش ا��)�
ل از د�د �
ر:س، ��
ن :
ر ,:ل

ارزش �� ��
�� ,:ل، ,:ل ارزش �ود.  �
ر:س �را���ت :� �� ارزش �� ��
�� ,:ل، ;�ش از او :�> ;> ��رده را �A �> دا�د؟

 و�
ر��
 ��)�ن :
ر ا�ت. و:
ر دردو�
	� ���ت. ارزش �� ��
�� ,:ل �ط�ق%
ر �و��د ا&���
�ود ( در ارزش  ارزش و ��


ن �> ,ود ) �:�
ن ��
ن ��>�� ��
د�ده "ر��C �> ,ود. دروا �، ا��)�
ل وارزش ��
د� 
 ,ود: در��
د��، ارزش ا��)�
ل :
Jھ

Jھ
، در ھ�
ن .
ل :�  �,�	> �
د�ده "ر��C �> ,و�د :� در ارز,7
ى ا��)�
ل ��
ن :
رھ
ى: ���> ,و�د. �د�ن  رار، در��
د


د�ده "ر��C �> ,و�د، :
رھ
 د�ر از �:د�ر ���ز "ذا,�� ��> �
	� ��0د� 

رھ:  ��
,و�د. :
رھ
 :� &وھر و�
�� ارزش �� ��

ر،  ازد�د �
ر:س، :
ر �Gر�Z ��ز �� :
ر �
ده �.و�ل �> ,ود. Aرا :� ��
ن �> ,و�د  ,:ل ھ���د، در :
ر �&رد: �	
دو �


د وارد :رده ا�د: اول ::
ر �&رد،  �> :��د . ھ�و�> و����ص :
رھ
ى "و�
"ون را در:
ر�
ده ا�&
ب��ر �ظر �
ر:س دو ا��
7
ى :��Dك ھ
 از ارزش، ذھ�> ھ���د واو :
ررا :��د%> �ود، �ردا, &وھر و�
�� ارزش، �ك �70وم ذھ�> ا�ت. و�
ر:س� 

و�� �>A 
�وان �ك �	ور و���ل و�
 �ك �&ر�د ذھ�> را �.�وا  %��> و 
�ل ا�دازه "�رى و�.�وا ا�ت، &
�,�ن �> :�د. ا�
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د، ;
�I "��0 ا�د :� ا�ن �&ر�د، �&ر�د ا&��
%> ووا )> ا�ت، "ردا�د. �� ا�ن�ارد و�.�وا?> ا�ت :� و"ر��، :
ر �ود %���ت د ا��
  �> ,ود.  در ارزش، ,:ل، ��
ن


 ص ;�7
ن �:رد�> �ظر�� ارزش �
ر:س، �A :��م؟ او �� 
دوم: �� Cرض $�  
�� �,و�م �&ر�د وا )� ا�ت Aون ا&��
%� ا�ت،�

د�� ا�&
م ��رد واز �وى از�و?> �>�� 

�د ��)
دل �
,�د �� J

دل :
ر د�ر، �را���ت :� �ر� "و�د دو:
ر، در :(� ،��



دل ا�&
م �> "�رد؟ وا"ر :
ر ��
م �7
ى ارزش �ود :
ر"ررا �� او ��> ;ردازد. ;س(��
� ��ون �� ��
دA  ررا در�
Cت :�د، د�
و&ود  (�ر�
�� ) ���ر �> ,و�د. �� د�ر ��ن، د�ر &ر�
ن ر,د �ر�
�� اى   �� اCزا�ش ��روھ
ى �و�د و�� ��ط� :
ر �رده

 ن �
ن، و �> او �> :و,د :
ر را �
�� و&وھر ارزش �ردا�د، �ر�
�� دارى را ا�:
ر��^:�د و و �> �� ا��
ت��واھد دا,ت. �د�
  �ر�
�� دارى �> �,��د، .:م :
ر�
�� ارزش ا�ت را ��ض �> :�د! 



ز��A ھ���د :� �رآ�7
 ���ط �> ,و�د! وا�� در �ظرى :� ا�ن �
ن �> ;
�� ا�ت، :
Jھ
 �)�C Hرآورده ھ
ى ا��
ن ھ� 
7�
 »
�ر�
�� �ر ��روى  Aرا ��روى :
ر :��ر از ارزش :
ر �زد در�
Cت �> :�د؟ وAرا Cرآورده �و�ش �> "رد�د.  »اراده ��د�ر�
ز


ر و�ر�
�� دار ���ط �> ,ود، دو ;ر�,> ھ���د :�: ��

ن �ر ;���

��C ا�د. و�ك ر,�� ��
 ض ھ
، ادا�� ��� I�
 ھر"ز ;
   ,د :��
 4> ا�ت :� ���وده 

  ارزش ا,��
 و�ر����: - �د �وم 


د :��د، �ر�> از �
ر:���ت ھ
 �وا����د �
ر:س را ا��� �: <�

د :رد�د و  ازز���و��د را » �
زاد « آ�7
 ارزش ا4
C> را ��ز ا��

اى �> ,ود ارزش ا4
C> ;د�د�> آ�د وا�طوره  :رد�د. �
 و&ودا�ن، �ظر �
ر:س را ;> �> &و?�م. ز�را �ر�
�� از &
�,�ن آن
�:�ت را
ا"ر  رار �ود  دو�دن �> "ردا�د:  �.و �> :�د و&��&وى %دا�ت را در �ظ
م �ر�
�� دارى، در;> �راب :� ا�طوره �


ن  ��7وده ا�&
م داده �ود. وا"ر :�ب و�&
رت و&ود دارد، ازآن رو ا�ت آد�> �� ھ�
ن  ��ت :� �> �رد، �0رو,د، :
رى�� �:


م Cروش  M ;و�> :� �راى �ر�د :
A  J«  وت و&وددارد. �
ر:س ��و�د: ��ت �ر�د و ��ت Cروش �0;ردا�ت �> ,ود ��7

= A+ ∆A  َ◌ A ود,��∆A   و J
: 
ھ�
ن ا�ت :� �ن �دان ارزش ا4
C> �> "و�م . ;س �� ��7
 ارزش در &ر�
ن ��
د�� ;ول �

J
در   ا�
». �ر�
�� ���Gر ,:ل �> �
�د  ���
 ;ول .0ظ �> ,ود، ��:� ا4
�C ��ز ��,ود. ودرا�ن .ر:ت ا�ت :�  :
�� 	رف ا��:� ارزش ا�ت، �وا�
?> �و�,�ن را �
ر دار  ، ارزش �ود �ر �و�,�ن �> اCزا�د. ;�داری  →A  A→M◌َ  ,]ل

<C
�ردرآوردن از ا�ن راز، �
�د 	�رورت ارزش را  :ردن را ��ز دارد وارزش �> زا�د! �
ر:س �> "و�د: �راى ارزش ا4

دل ;�روى :�د وھم ا	ل �وز��  �ر�
��، از �ظر"
ه �و��د، ;> &�ت. &ر�
ن ارزش �
�د ھم از ا	ل ←:
J← ولدر &ر�
ن ;(�

�ص را �.�رم
� <%
و"را��راز  در ��
د��، �رCرض :� �ر�دار &��> را ارزا��ر از ارزش آن ��رد  �,�
رد . :ل ارزش ا&��

�> را �دزدد 
ارزش �و&ود ��> آ�د. ��:� �وز�� ارزش �و��د ,ده �
�را�ر �>  و�0رو,د،ارز,> :� دارد �0رو,د و �
 ا"ر :�> �

:� �ود �ر�ود �> اCزا�د؟ را��> و �> ھر  �و��د ا�ت :� ارزش ا�&
د �> :�د. ا�
 آ�
 �و��د ارز,> ا�&
د �> :�د ,ود. ��7


�د از ا	ل ��)
دل� ��ارزش ا4
C> از :&
 ;�دا�>  زا�د،�ودن %وض و�)وض ;�روى :�د وارزش ��ز ��> �وا�د ارزش � ��
د

ر:س ا���ت   ,ود؟� I�
; »:<Cر	و&وددارد :� ارزش � J
آن ا�ن �
	�ت را دارد :� ��,R ارزش ��
د�� ,د�> ا�ت.  �ك :

ا�
 ا"ر ��
�را	ل �)
دل، :
ر �)
دل ارزش  ». �
 �	رف :ردن آن، :
ر ;د�د �> آ�د و:
ر ارزش �و��د �> :�د �� �.وى :�

:�د، :��ر از ارزش :
ر �
,د  ارزش ا4
C> ;د�دار ��> ,ود وا"ر �زدى :� در ازاء :
ر در�
Cت �> در�
Cت :�د، �ود، �زد

,�د، �ظر �
ر:س �> ;
�� �> ,ود. ز�را و%�ت �
 %�ت ھ
ى آن، �Fر از روا�ط� 

,د �� ��

ر �
 �ر�: <�را�ط� :
ر  &د


7
 �و&د �ظ
م ا&��
%> ��> ,ود :� :�� �� ��
�ود �
�� %وا��> �> ,و�د :� در ��رون آ�7
 و��ظ�م :��ده روا�ط  ر و�ر�
��و�ر�

� 

د را �
د�ده �> "�رد و;�دا?> ارزش آ�7�ا�ن در �
زار ا�ت :�  از :
ر را ;> �> "�رد:  �:د�ر ھ���د. �
ر:س ا�ن دو ا��

 را ��
�د، ��روى :
ر �
�د از دو,رط �> رود. �راى ا��:� �ط�وب �ود �ر�
�� دار در ;> ��روي :
ر، ا�ن :
Jى �
ص

ر �
,د آن را  �Fر از ��روى :
ر �ود، �Aزى -2:
ر"ر آزاد �
,د و  -�1ر�وردار �
,د: A
�راى %ر�4 :ردن �دا,�� �
,د و�

�  دھ�م �0رو,د.�رط اول  ود  �  �و �
ر"ر . و ��ز ��> "و�د �
 ��د  ��ر�ر  � �روش ��ر، ��ض» ا �ر « �� آزادى را �:

ن Cرو,�ده آزاد :
ر �ود �>�A  در �> آ�د �> رود، �)�وم �> :�د ��
,ود! و �> �� �راغ ;�دا�ش ��روى :
ر :� �� �د�ت �ر�

�ك �ود �� ��
�� ��روى :
ر
�ك ��روى :
ر �ود ,دن را   	د اواز آزادى، �
و.
	ل  ���&� 	�رورت �
ر��>« ,دن ا�ت. �
7
 �> دا�د�D��ك ا�ن ��رو ,�
ر �زر"> از ا�
,دن از و�را�> �ك ر,�� ا,:
ل �و��د ا&��
%>  د��>، �ر  و�ر ا���ت :� �

7
ى ا �	
دى « �دون ا��:� در�
ره %�ل » ا�ت .  �رآورده�D�، �و�4.> �دھد، ادا�� »ا,:
ل �و��د  د��>  و�را�>« و » ا�ن ا�

ر"ران آزاد :� �
"ز�ر �
,�د  �و&ود ��> آورد. �
�د �
ر��> و&ود �ر�
�� را ��7
 &ر�
ن :
Jھ
 و;ول ,را?ط« �> دھد : :

و�� ;�دا»  آزاد و� ور« �
ز �وO�4 ��> دھد، ا�ن :
ر"ران » :��د .  ��روى :
ر �ود را �0رو,�د، و&ود ;�داA  <�
� �ود �> ��روى :
ر، �راى �ود :
ر"ر ��ز، ,:ل :
J?> را � �
	� %	ر �ر�
�� دارى ا���ت :�« ��7
 �> "و�د:   ,و�د؟
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ا�ت :� ,:ل :
J �� �ود "ر�Cن Cرآورده  ازا�ن ز�
ن« او �)�ق دارد. در���&� ,:ل :
ر �زدورى را ;�دا �> :�د. و  "�رد :� ��
�ب �>
F <%
  ». ,ود ھ
، ,:ل ا&��


ى �.ث دارد، & 

د :رده ا�د :� ا�ن �و	�ف �� ��7��رح وا+ �ت��:�  �ر�
ر:س ا�� �او را در &
  . وAون ا�ن .:م��م ا�ت �


ر�Cدر �> :�د:  "ر
�	رف �Dوا�ط� را �ر�> آورد، �� :
J �دل ��>  �
 و �> �.	ول :
ر« ��
 ض �> :�د، .:م دو�> 	

 د�ت :م ��,�ر آ�7
، ,:ل  �ود ادا�� �دھ�م واز�ود �;ر��م در :دام او4
ع وا.وال ھ�� Cرآورده ا"ر �� �.��ق» ,ود . � ،
ھ

�ص، در �و��د �ر�
�� دارى ;�دا �> ، در �> �
��م :�:
Jھ
 را ;�دا �> :��د
� D�
آ�
 �> ». ,ود  ا�ن ا�ر در �ك ,�وه �و��د :
ا�ن ا,:
ل ھ
ى وارد  آدر وردن از �Aد و Aون ;�دا�ش �ر�
�� دارى ;ذ�رCت؟ �وان ا�ن .:م را �� &
ى �و	�ف و�.��ل �راي �ر

و�� �
�د �)�ن :رد؟ �
 ز�
ن  ارزش :
رى را �ذار�م و�� �راغ ارزش ا4
C> �رو�م:A ،ر"ر %ر�4 �> :�د

ر  را :� ::
�)�,ت وز�
ن �	رف آ�7
، �د�ت �> آ�د. ��
 �را�ن، ا"ر  Jزم �راى �و��د آن. ارزش روزا�� ��روى :
ر، از &�� ارزش ا��
ب



 Jزم �	ف روز �د�ت آ�د و�و��د :
J �ك روز :
ر ط�ب ا�ن ارزش �%
�ك � :
ر ا&��
ر�
�� آن را �را�ر ارزش �ك :رد، �
�� 
وا����   ارزش ا4
C> ا�ت.  :
ر"ر �� ا�دازه �	ف روز �زد �> دھد. �0
4ل ا�ن دو ارزش، ھ�
ن روز :
ر �> Cرو,د. ا�

و�� �ر�Dف ا	ل �)
دل، :
ر"ر �� ا�دازهAرا وA و�د" <��  <�� 
�	ف روز :
ر�زد �> "�رد و�ك روز :
ر �> :�د؟ �� ��7
و�� �	ف روز :
ر �
 �ك روز :
ر ��
د�� �> ,ود، ��:� .:مAرا  "و�دAر  و
&د�دى 	
در �> :�د: ارزش ھر :
J را :

ارزش ا��
ب �)�,ت Jزم �راى �&د�د   ��ت ��روى :
ر �� .دا ل �ود ��ل �> :�د و �>« :�د. ا�
  ����ور در آن �)�ن �>

از ارزش �و��د ��روى  ر �� .د ا ل ر��د،  ��ت ��روى :
ر :��ر��روى :
ر، :
ھش �> ;ذ�رد . و �> ارزش �&د�د ��روى :

�واھد  آ�
 �>» �)�ن �> :�د :� �راى �و��د آن �
 :��0ت �)�ول، Jزم ا�ت .  :
ر ,ده ا�ت. ز�را ارزش ھر :
J را ز�
ن :
رى
د. ��
�را�ن، ارزش ��روى :
ر، �� �وا�د ا�&
م �دھد، ��
ز دار �و�د، �&د�د ��روى :
ر �� :��ر از :
رى :� :
ر"ر درروز �>


J را: ��

 Jزم �راى �&د�د آن �)�ن �> :�د. .
ل آ�:� ارزش �و��د ��%

 Jزم ��,�رى �� و&ود  :
ر ا&��%

ر"ر را :
ر ا&��:
��.ب �
 ارز,> :� 	
 ��روى :
ر �
 �زد ��
وى �
 ارزش ا��
ب �)�,ت و��
د�� Cرآورده :
ر"ر �> آورد. ��
�را�ن، ��
د

��� �> :�د، دو��
د�� &دا

�� ا�د وھردو از ا	ل �)
دل ;�روى �> :��د؟ وارزش ا4
C> �د�ن �ر�
�� از �ر�دار �ط"  

�را�ن �)�> �	ر�O �> :�د و�� ,
ر.
ن �ر�
�� و�� ����دان  �
ن ;د�د�> آ�د و��
 ض ھم �د�ن �ر��ب ر�C �> ,ود؟ �� �
ر:س
 	د �
ر:س ��> �وا�د ا�ن �
,د :� ز���� �و��د :
رى :� :
ر"ر 	رف �> :�د، :��ر از  -:� �وا���� ام ;> &و?> :�م �
آ�&
 - او


دل �ود ��
د�� �> ,و�د. ز�را %Dوه �رآ�:� ارزش �و��د او�ت(�� 
� J
�ك ��
 ض را دو ��
 ض �> :�د،  وھر�ك از :
ر و:

رى �ر �> ا��زد. �ك ��
 ض ��
 ض ھ
ى د�ر و ;ر�ش ھ
ى �دون��� I�
دو�
ر ��
د��  را دو ��
 ض �> :�د ز�را :
ر"ر ;


�را�ر ا�&
م �> دھد: �راى �ر�
�� دار :
ر ��,�ر �> :�د�  H� م

�را�ر را ا�&� ��و�زد :��ر �H "�رد و، �
 �ود ��ز، ھ��ن ��
د
ا����
ر :
ر"ر �> و&�  -1&��� ;ر�,7
ى �دون ;
�I:  ز�را آ��A �	رف �H :�د �
 آ��A �و��د �H :�د، �را�ر ���ت . واز دھد

رو �
ر:س از �Fط �و&ود در �ظر �ود  :
ر"ر آ��A را �
 	رف :
ر ازد�ت �> دھد، �د�ت �> آورد. از �A �> ,ود ز�را
ا�ت ���
�� �ك ط��� ا��H�D  �وده آ�
 ��طق 	وري �:
ر �رده و �ود و :
ر"ران را :� �H �وا��� آ"
ه �,ده ا�ت؟ و ا"ر آ"
ه


Cلوارد %�ل :�د، از F د�A H?
 -�3رد؟ و  و Aرا ارزش ا4
C> را :
ر"ر ��> �رد و�ر�
�� دار �> - 2:رده ا�ت ؟  وا )��7

زى �� �ر�
�� "ذارى ور,د و... ;�دا �> ,ود؟ Aرا :��� �A  ر"ر
:رد. �
�د :
ر"ر �و��د :رد ز�را ا4
�C » �و��د « �
�د :

�ر "��رش ;�دا:�د و  �� .�> �زد �� .دا ل ��لھر"ز ��
�د ��:
ر ;�دا ,ود و - �4> آورد و  ارزش ;د�دC��7ر از ھ��  -5:�د و�

ر"ر: �: ��

ل �> ,ود و �ر�
�� C)ل ;ذ�ر و ��ش آن �
�Aز �> ,ود و ا��:�، �� �ر�(C م ,ده،  -�6.ور
ھر"ز ز�
ن :
ر ا�&


ر"ر در ز�
ن �)د از آن، ;�ر�ر ,ده ا�ت و...  
�ل �&د�د ���ت. �:> �� ا�ن د��ل :�:.  < Dى ا�
�7ررو، از �ظر"
ھ7


د�
��C ا�د. از &��� �
J ارز�
�>  �وO�4 �> دھد :� :
ر را ��> �وان ��ل �ك �و�$�روا �	
دى، �ظر �
ر:س را در�ور ا��:
 ط��� �> �)�> �> ,ود ز�را :
ر"ر در�
��، ھ��رش را ا����
ر �> :�د. :رد وھز��� �و��دش را �رآورد. و��ز "��0 ا�د: �70وم


دھ
 در �> �و�� ��وان "0ت ��7
 اCراد �ك ط��� ا����
ر "رھ���د و ... از ا�ن ا��A ،ر �> �ر�د
و �> در &
�)� ھ�� ��روى :
�ر و��ل �زدھ
 �� .دا ل را رھ
:رد.  	د �
 ا���ت :� &
�,�ن ,دن ا�طوره  "ذر�م. ��	وصC ر:س �ود �ظر�� "��رش
� �:

�)� :��م: 
  ھ
 را �زد �
ر:س �ط

  در ا����د �ر����: ��ر

 ��

د �ر�
�� �> ,ود، ��ش �ر��دار و:
ر"ر را %�
رت �> دا�د از: دار�ده ;ول، ا��ك در  �دون آ�:� �
ر:س �و�د Aرا :
ر ��


م �ر�
�� دار�
د �ر�
�� در �> آورد. در  %�ل �> :�د و :
J?> را :� �ر�ده ا�ت( :
ر ) �	رف �> :�د. �)�> ���آن را �� ا�

	�� �� �ر�
�� �دل �> ,ود . �د�ن  رار، �و��د، :
ر �طور�����م،&ر�
ن CDد و��
�ر�
�� دار �راى �رو���د�ر  �
د�ت �> �

او �
 « آ�د.  و:
ر "ر �راى �د�ت آوردن ا��
ب �)�,ت، �� �د�ت �ر�
�� در �> ,دن، :
ر و�ر�
�� را در را�ط�  رار �> دھد

ده، �
 ارزش ا4
C> را �و&ود �>  
 �� Cرآورده ھ
،�و��د ��  	د �دل :ردن آ�7  �	رف و�
?ل �Cر ا
:� ��
ارز,> ��,�ر از �ر�
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د « �
ر:س �رآ��ت :� �70وم ». �	رف �و�د، ھ�
ن �	رف ��روى :
ر :
ر"ر �و�ط �ر�
�� دار ا�ت آورد��
ر در ا�:
 ��

د :
ر را �� 	ورى ووا )>  و�:
ر �رد. وا» دو�ر.�� �
ر��> ر,د �ر�
�� دارى« �,�ص :ردن  را �� �
طر» �ر���ا�


د و �> 	ورى ا�ت��
ر  :� ,�وه �و��د، ,�وه �
ص �ر�
�� دارى ���ت. وو �> وا )> ا�ت :� ����م �> :�د. ا�: ��
�ر�
  ا�ت . و,�وه اى از �و��د را �� &ر�
ن �> ا�دازد :� �
ص �و�ش


د و �> 	ورى ا�ت :� �رارزش ا4
C> �ط�ق ��:>« ��
�را�ن،  ��ا�ت. ز�را ��7
 �طور 	ورى ,�وه ھ
ى 	ورى ;�,�ن  ا�


	� ھ
ى ا�
�> از را �,�ص �>� 

د وا )> ا�ت و���
د 	ورى ;
�� ��ط ا���آن �,�ص �> ,ود. �
 و&ود ا�ن، در  :�د. ا�
،��

ن و�
?ل �و��د، �ر�
�� دارا�� �ر.�� اول �
ر��> ر,د �ر��.

ن �و��د :��د"
ن و	�� 
;و�>، �� ا�ت. را�ط�  را�ط� ھ


ر  وا�ط� �زد، �و��د :��ده را �� �ر�
�� وا�> ��دد. ازا�ن ;س ا�ت :� را�ط� ����ل از ا,�
ص دررا�ط� �
 �:د�ر �> ,ود::
��

د 	ورى �ر���
د وا )>،  �
 �ر�
�� دررا�ط�  رار �> "�رد. �د�ن  رار، در ا���دار و:
ر"ر، را�ط� ,�	> دار�د، ا�
 در ا�

ازد�ت �> دھ�د. �ر�
�� آ�7
 را در �4
د  و:
ر"ر �� �د�ت �ر�
�� در�> ا��د ورا�ط� ,�	> ��
ن �ود را ھردو، �ر�
�� دار
�و��د و,را?ط ذھ�> �
 ا��
ب  ھرا�دازه �4
د ��
ن �و��د :��ده و,را?ط �و��د ( ,را?ط %��> �
 و�
?ل �
 �:د�ر  رار �> دھد.


د وا ) �)�,ت ) 	
ف و	ر�O �ر، :
ر ��,�ر در��,و�م. ا&�
ر ��  > �ر�
�� ا�ت و�
 �� ,�وه �
ص �ر�
�� دارى �زد�ك �>ا�

 ا%�
ل زور از �وى  درت ��
�> و�
 از &
�ب 	�ف، �� %�ل �> آ�د، :
ر ا4
C> :� در ,�وه �و��د �
 �ل �ر�
�� دارى �


ن و�
?ل �و��د �� %�ل �> آ�د:�
  ». درا�ن �ظ
م از�وى �


ن و�
?ل �و��د را �
ا�
 آ�
 ا�ن �ر�
�� در&ر�
ن ر, :�
�و��د :��د"
ن در �4
د  رار �> دھد و�
 ��ل او�> ھ
 �� �ود  د ا�ت :� �

&ر�
ن 	�رورت :
ر �� �ر�
�� ا�ت :� دوط���  و��ل دو�> ھ
 �� ��7ر :ردن ,را?ط �و��د؟ �> "�
ن �ر�
��. Aرا :� در ��,�ر

د 	ورى �ر.�� ا در را�ط� �
 �:د�ر  رار��
د�> "�ر�د: ا���وا )> :
ر و�
�)�ت آن را از  ول ا�ت :� �ر.�� �)دى، �)�> ا�


د��از و�
?ل �و��د �و�ش  &دا,دن �و��د :��د"
ن« 	ورى، دو&ر�
ن، ھ�ز�
ن، ;�ش �> رو�د:  �ر�
��، را �دارك �> :�د. در ا�

ر : H%

د». و ر,د ,را?ط �� ا&را در آ�دن ����م 	�)�H و ا&����:�د و�� &ر�
ن،  وا )> ��ط ;�دا �> �را�ن ;
�� ا�ت :� ا�

آورد: از �ك �و، �
 &دا :ردن از ,را?ط  &دا ,دن �و��د :��د"
ن از و�
?ل �و��د، دو�وع &دا?> ��
ر �> ,دت و,�
ب �> ��,د. 


ن از �:د�ر &دا �> ,و�د. در آن :
ر، از �و��د :��د"
ن ��ب:�
�:�ت �> ,ود واز �وى د�ر �
�  ��
دارى :� ,�وه �و��د �ر�
��

د وا )> �ر�
�� ا�ت، �ر����.ت ا�ر ا���داد  داران ھ���د :� از �:د�ر &دا �> ,و�د و�� :
ر"ران. :
ر"ران :� :
ر در ا�

  ,و�د.  �ر�
�� ھ���د، �و�ط �ر�
��، �� "رد �:د�ر &�� �>


د � ا���
ط �ر�
�� ا�&
ب �> :�د :� ,�
ر �زد ��ران �زرگ ,ود وا��
ن �
د �و&ب ��ط و وت �را��> ����رد�د. ا�� ��
ر�

0
و�^���ت �� �.�واى :
ر و�� �وازات، �> �0
و�> �ر�
�� ���ت �� ارزش� <� �	
ا��)�
ل �> ,ود. �ر�
�� و:
ر �زدورى  �
�ك �&رد ا&��
%>  و ا�ن ازراه» %ر�
ن �> :�د « و�و��د �و�ش وھر"و�� را�ط� ,�	>  درر,د �وأم، :
ر را از �.�وا

�ك وا )>. 

د :
ر، �ر�
�� را در�و )��>  رار �> دھد :� ���,)ور &�)> :
ر"ران و�ود رھ�ر ار:��ر آ�
ن �>  �د�ن  رار، ا�

�� ��
�ك ,ود. �ر�
� 

ر"ران را ���Gر �> دھد، �> �وا�د �� ��7: �(�
& �: Zده  �در�
ردد، ��:� �
 ا��0� �(�
��روى �و�د ا�ن &

د �ر�
��،  ا�ش وCن، �
رورى :
ر را ��ود �و�ش اCزا�ش دھد. :
رو�:
ر�ردن د ازھ��ن ��روى :
ر��
ر"ران �.ت ا�: �(�
&


د �>��  "ردد.  ;
�� "��رش دا��� ء ا�

7
 روا�ط �و��دى را �و&ود �> آور�د  ا�ن &ر�
ن �� آ�&
 �> ر�د :� ,:ل �ر�
�� دارى �و��د از �.�واى �
�> ,ود. ا��
�ود �


آ�7
 را ;وچ �> "ردا��د! در وا �، �ظ
�> ا&��
%>، در &ر�
ن ر,د �ر�
��، از �
�ت �> ا�Cد ���ط �> ,و�د و :� �رآ�7
دارى، �ود ا���D> ا�ت. Aرا  �ر�
�� دارى ;د�دار �> ,ود. �د�ن  رار، &ر�
ن ر,د �و��د �ر�
�� و�ر�.ور ر,د �ر�
��، �ظ
م


�> ��روھ
ى �و�د را دا?م در�� �: ��

ه �> دارد: �ر�
ر"ر .ر:ت �: ��را ر,د �دھد. در  دارى ��Rور�ت �
ر��> دارد ط�

ر;ذ�را�� و�
 �ودآ"
ه، &ر�
ن ا�ن ر,د ا�ت :� �ر�
�� دار ��ز، �� �د�ت: ،��

ر��د �ر�: ��
ا���D>  �ر�
�� در �> آ�د و�� ��


ن �> دھد.  را �دارك �> :�د :� �� �و )�ت ا&��
%�ش �� ��
�� �ر�
�� دار�

:��ت ;�دا�> :�د و�ر�
�� �د�ن �
ن، � ;. ��
ر�

�:د�ر �ر �> ا��زد و:
ر"ران را از �0رد  �ود �
دم �ر�
�� ,ده ا�د، �� �ر�
�� "ذارى و�وآورى ور 
�ت �
 دارھ
 را :� ا��ك
�:�ت ا���
ن �� �
�Cن و&دان &�)>
�ر  �> ��رد وا�طوره �ر�
�� و�ر�
��ن �� ��
رزه راه �> �رد. در �ظر �
ر:س، ا�طوره �

�Fر از ��
 ض ھ
 :� در �ظر�� �
��C و�و4وع �.ث  رار داده ا�د، ;ر�ش ا�
�> :� �� ذھن  &
ى او �> �,��د وCر�
ن �> را�د 

�:�ت ��Aت؟
7
 را  �> ر�د، ا���ت: ��ش ��
ا"ر ا�ن �ر�
�� ا�ت :� از ارزش ا4
C> ;د�د �> آ�د ودر .ر:ت �ود، روا�ط ا��


ھم، �
�د �ت �> دھد، ;ساز �
�ت �> ا�دازد واز �و، �� ،��
ر"ر و�ر�
�� دار، ا�ن ھردوط�: ��« �ر4د  �� &
ى �4
د دوط�

 ��
�د» و�Jت �ط�� <%

ر"ر و��  7ر  �ر�
�� �,ور�د! د�ت :م، �.ول ا&��: ��
,د و�� �ر�
��ن ط�� ��
���&� .ر:ت �ر�
�:��ك :
ر و�ر�
��  رار �> "�رد.  ��.ول
و�رCرض :� .ر:ت �ر�
�� �� �ر.�� ا��Dب  :ردن �ظ
م ا&��
%> :� در ��رون د�
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�:�ت

ن �
�د ا�&
د :�0> �ر�د و��Aھ� ��
�:�ت ا&��
%> ��;رد، آ�
 �ر�
ردد �
��؟ ا"ر ;
�I آرى ا�ت، ;س  Cردى، &
ى �� ��
 ��ك آ,:
ر ا�ت :� �
ر:س، در �و	�ف و�.��ل �ر ا	ل ��و�ت �ك  اھ�د دا,ت .و&ود �و ارزش ا4
C> و ��
�را�ن ا����
ر


ء :ردن، �.ور د�ر را �
"ز�ر,�

ل �(C ك �.ور را� 

ر;ذ�ر "ردا�ده ا�ت. ا�ن رو، ���
رى ا�رھ
ى وا � را �
  �.ورى، �:

74
 �> ر��ده ا�ت.    �
د�ده ��> د�ده و� 
ر��ن از  ن  �ت، ا�طوره د�د در ��ر �
   راى  �رون�> "ر��C و �� �ن ��ت ��

� �دارد! ھ�وز  آورده ا�ت. ا��  � :ول�ز �� 
�� رد������ك $د�د �
 آورد، ��ر��5
 »آ��ده « ��ر�ر، د������ك �ر �اى �
� :��ب در  �
 ھ���د، آ���ر�ر �
 ����د:  ا��?و�� �ط����ت را �����  آوردن وا:��ت ا


  � ا:��4د ��� ����  :و�ور

�:��ك Cرا�
ز آ�7
 ��  �� �ر���> :� د�د�م، �
ر:س و�� ��� او �
ر:���ت ھ
، &7ت %�و�> 
�.ول را ���ت ارز�
�> �> :رد�د، د�

����> �> ا�&
�د. ا�ن :�و���م

�)� داراى ا �	
د وCور ا�ت. �د�ن  رار، �
ر:���م  �ر�
ز �> :�د و�را�&
م �� &
�)� �و��&
�� .ر:ت �ر�
��. در &ر�
ن ا�ن .ر:ت،  :� ���را���م �> :�د! . او ا�ن Cر&
م ��:و را �و:ول �> :�د:�د  ھ�
ن اد%
 را �>

�0 ، �4
د ��
ن ��روھ
ى �و��دى��C ر�C ر:س، در
و&ود �ك  -�1وO�4 �> دھد:  وروا�ط �و��د، �� ا��Dب �ر�
ز �> :�د. �

�> ط��� �.روم ,رط .�
�> ھر &
�)� اى�4رورت، ا�&
ب  آزاد ,دن ط��� �.روم، �� - ��2
,ده ا�ت و  ا�ت :� �ر �4
د ط�

��وا��د �
  ط��� �.روم آزاد ,ود، �
�د :�  در�7
ى �و��دى :� ;د�د آ�ده ا�د �راى آ�:� -�3> :�د :� &
�)� &د�دى ��
 ,ود. و 

ن ��
�> ا�زار �و��د، �زرگ  در - 4روا�ط ا&��
%> �و&ود، �:> در :�
ر د�رى �ز��د. و �� ���ر�ن  درت �و��د :��ده، ط�

<�D�
�� ط��� ا�&
ب �> :�د ��
�� ��روھ
ی �و��دی $� ���وا��د در �طن  - 5ا�ت . و  ا��� �� <�D�
ز�
ن �
�Cن %�
	ر ا��

�)� ;�,�ن، ;د�د ا��د، و&ود دا,�� �
,�د.&  


ن $� از 4رورت �
ر��$
�دان ا�Dق و اراده .C ن او، �ر$وب و��م �� از
�رد.�� "��� ��
ازاد ,دن ط��� �.روم ��ز  �� �
�� �	��م اCراد ان �.�ق ;�دا ���]�د. .دود و,را�ط ازاد ,دن را �
 	دور �	و�ب �
�� ����وان �)�ن و�ر رار $رد. ��
ز �� 

  و&ود ;�دا $ردن ,را�ط �)�ن دارد.

�� �دا�ت ا����D و �وکول  � �دارک  ری �را�ط ���ن در �رکت�� �� ا3���ر از ا������   د�ن ��ن �L*  ،ود��� Aر���
 ر �,�د ��روھ�ی �و��دی �   � روا ط �و��دی، �$رده ���ود.   ����ده و 

ا�روز ک� $س از �ر � ھ���م و �D  ���م  �ی ا:��4د و�ور، $�ش 3ور کردن و از $�ش ����ن کردن ا��ده و  �ی ��1ی 
  و���ت ا���ن و ط ��ت را ��د�د �D ک��د،  �ا�ت  $ر��م: ا���ن وط ��ت، ��ر ا���ن وط ��ت �ر  ر اورده ا�د

  Mرا  ر ���دل :وا و �را��م ھ�ی ک� $�دا ���Lد را وارو�� ��د�د�د؟       -1

���3��د و ��  ر        -2 D� ل او��ون ا��ده را �راورده Mد و�Mی �*ب اراده از ا���ن، او را آزاد و��5ول و�ا�ر  

�ت، ا���ن وط ��ت ا�روز و�ردا ھ� M?و�� �D ز����د؟ا�ن، �دا�ت �� ھدف � D� زان�� �L*   

   


ن ��ش �
;  


داوری : ��ش �وم وا�ری ا�ن �و,�� $� از �ظر را م ا�ن �طور از اھ��ت و�ژه �ر�وردار ا�ت در ا��ده �زد�e �د�ت �
  �وا��ده "
ن ��د�م ��,ود.
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