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 دوم فصل

 زن استثمار
 ادزي کار اثر در مرگ ١
ه کليه ، ١٨٦٣ ژوئن ماه ھای ھفته آخرين در دن ھای روزنام ری لن وان تحت خب ز ھيجان عن  در مرگ"انگي

ه ای دوزنده دختر مرگ به مربوط خبر اين .ساختند منتشر "کاری زياد نتيجه صرفا ام ب ی آن مری" ن  ،"والكل
رد می کار درباری معتبر ھای خانه خياط از يكی که در ساله، ٢٠ الن .ک ورم س انمی توسط زب ه خ ام ب ز ن  الي
 روزی متوسط طور به دختر اين .گشت می تكرار ديگر بار بود شده نقل بارھا که داستان قديمی .شد می اداره
يم و ساعت ١٦ ار ن رد و می ک ار موسم در ک ا اغلب ک والی ساعت سی ت ه مت ار ب اه و داشت اشتغال ک  ھرگ

 در درست حادثه وقوع .نمود می احياء شراب گيالسی يا ھوهق جرعه ای کمك به را آن رفت می تحليل نيرويش
ر ھای لباس تر ھرچه تمام شتاب با بايست می .بود کار موسم بحبوحه رق و زرق پ انوان ب رای را اشراف ب  ب
 .کند آماده بود، يافته ولزترتيب پرنسس ورود مناسبت به که رقصی مجلس در شرکت
ران اين نفراز سی ھر .بود کرده کار ديگر دختر ٦٠ ھمراه وقفه بدون نيم و ساعت ٢٦ آن مری اطاقی  در دخت
ا شب و کردند می کار داشت، را آنھا لزوم مورد ھوای سوم يك گنجايش فقط که ه دو ھ ه از يكی در دو ب  دخم

ائی ه در ھ اه آن ک ه مری خوابگ يله ب ه وس ديگر از تخت دا يك د می شدند، می ج ن .خوابيدن رين از يكی اي  بھت
 .بود لندن ھای خياطخانه

د، کرده آماده داشت دست در که را لباسی آنكه از پيش گذشت در يكشنبه و شد مريض جمعه روز آن مری  باش
ده فراخوانده دختر بالين به دير خيلی که "کی" داکتر .گرديد اليز خانم حيرت موجب امری که ود ش ر در ب  براب

 و پرجمعيت اطاق يك در طوالنی کار اثر در واکلی مری" :ادد شھادت چنين "مرگ علت تحقيق درباره ھيأت"
سنديده نحو به آنكه برای تحقيق ھيأت و "است درگذشته آن، تھويه بدی و خواب اطاق از حد بيش از کوچكی  پ
رد اعالم باشد متقابال داده پزشك به درسی ه ک ه" :ک ی سكته نتيجه در مرحوم ته قلب ی است درگذش اال ول  احتم
ار نتيجه در او مرگ ا در طافت ک اھی فرس ه کارگ يش ک ارگر حد از ب ته ک سريع داش ده ت ه ."است ش  روزنام

تار مورنيك ان اس دن" ارگ اد آزاد، تجارت  سردمداران"برايت" و "کوب ر فري ه آورد می ب ان ":ک فيد بردگ  س
 ."ميرند می و می شوند نابود صدا بی و ميکنند کار گور دم تا ما پوست

 )چھارم قسمت ھشتم، بخش سوم، فصل اول، جلد "سرمايه"  مارکس کارل(                                                 
 


