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 ،پسغک ّ درهبًگرعسیس

ضْگٌذ یبد کردٍ ای، چَ آى کَ خْد را در ثراثر خذای یگبًَ هطئْل هی " آپْلْى، پسغک آضکلیپْش، ُیژیب ّ پبًبکیب"َ آًی کَ ثَ چ

تبریخ ثػر ثیع . خْة هی داًین کَ تبریخ ثػر هذیْى تْضت ّ تْ در ثراثر آى هطئْل ،آى کَ اخالق را پیع رّ ًِبدٍ ای غوبری یب

آًبًیطت کَ  ّ کوک ثَ آى چَ در کتبة خْاًذٍ ای ثبغذ، هذیْى تالظ ُویػگی تْ ثرای کػف درهبى از آى کَ هذیْى ارائَ ی

 .چػن اهیذ ثَ تْ دّختَ اًذ

ضخي . اًجوي پسغکی جِبًی ّ ّرای ًبم یب غوبرٍ ایطت کَ ثیوبری را ثَ آى هی غٌبضی 8491خي اهرّز هب ّرای اعالهیَ ی ض

فبًی یب خبکطتر ْهی تْاًی ثػک. ضت کَ تْ هی تْاًی دگرگْى کٌیا ای زًذگی اهرّز هب ثذّى غوبرٍ ّ ًبم، هطتمیوب هرثْط ثَ

 .یکٌ

ى لحظَ کَ ًْجْاًی یب ثَ دلخْاٍ یب ثَ اججبر ًسد تْ هی آیذ یب آّردٍ هی غْد، یمیٌب ثَ دًجبل پبضخی ثرای هػکلیطت کَ توبهی آ

د ثَ ُوجٌص خْدظ ثب تْ هی گْیذ یب ثب صْرتی کجْد آى لحظَ کَ غرهطبر از عػك خْ. اظ را تحت تبثیر لرار هی دُذ زًذگی

غرافت از دضت "، "گٌبٍ خبًوبى ثر اًذاز"، "ضیت ثَ اغتجبٍ گبز زدٍ"، "ًٌگ ثسرگ"غذٍ کٌبر دفتر تْ ًػطتَ اضت تب پذر غیْرظ از 

ذٍ اضت، یب دخترظ ثَ ثگْیذ ّ ثگْیذ کَ پطرظ چٌبى ثیوبر اضت کَ پطر ُوطبیَ را ثَ آغْظ کػی" ًبم ثَ ًٌگ آلْدٍ"،" رفتَ

ًذگی آى ًْجْاى را ضبل ُبی اًذازٍ ای ثیوبر اضت کَ ثْضَ ای از لت دختر فالى فبهیل چیذٍ اضت، لحظَ ایطت کَ هی تْاًذ ز

 .گرگْى کٌذضبل د

 ،سغک ّ درهبًگرعسیسپ

آى جبیی کَ احطبش . تر اضتگبٍ کالم تْ از ُر دارّی غلطی هرگجبر. حظَ ُبیی ّجْد دارد کَ ضخي تْ از ُر تیغی تیستر اضتل

گٌبٍ را در دل ثی گٌبُی هی کبری یب اهیذی را از زًذگی هی ثری صذ ثبر ثبیذ ثَ تیغ غلط رفتَ ّ لرؼ اغتجبٍ خْردٍ رحوت 

  .فرضتبد

اهب جطبرت آى ًیطت کَ آى چَ عوْم ثی کن ّ کبضت هی خْاٌُذ را ثر زثبى ثراًی، جطبرت . جْیس ُر چیس جطبرت هی خْاُذت

توبهی هب هی داًین کَ در کػْر . ایي جطبرت اضت. ى تْضت کَ در همبثل ثبّرُبی غلط ثبیطتی ّ کبر درضتی اًجبم دُیتْا

جطبرت ایي ًیطت کَ ثَ خْغبیٌذ افکبر عوْهی یب . ایراى ُوجٌص گرایی یب ضذ ارزظ یب در ثِتریي حبلت ثیوبری فرض هی غْد

 . ثبّرُبی غخصی ًْجْاًی را لرثبًی کٌی

 . کوک کي ًَ ثَ جبهعَ ّ خبًْادٍ ی ثی اطالعن "هي"آهذم لطفب ثَ اگر رّزی هي ثَ دفتر تْ 

 

 کــــــرثب تػ

 یــــــــــــیک دگرثبظ ایراً

 ___ ًذارد______:غوبرٍ
 ___دًذار_______:تبریخ

 ___دًذار_____:پیْضت
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