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 لتخيِد» عيُان خحح را دیگر دلچسپ ادةی صَکار ارغيد ةترک داکدر کضُر دار ساةقٌ ژهرىالیسح ه خُاىا ىُیسيدً اخیراو

 !اىد سپاریدً ىضر دسح ةٌ «صیطان

 :اسح آندً داسدان ایو در

 .اسح ىیانُخدٌ پرهاز انا کضیدً ةال ه پر خازً کٌ یی چُچٌ اسح، افدادً اش آصیاىٌ از عيدلیتی چُچج دید نی . . .»

 ىهیضياسد، را ةرگ ىهیضياسد، را جيگل اىد، ىیچٌ ٍيُز ٍایش صَپر اسح، آصکار ةرگَا نیان در ةدىش سرخ گُصدَای

 از ٍراسان کٌ آند نی ٍم نادرش صدای .نیضيید را عيدلیب ةچج صدای    . . . . اسح ىچضیدً را جيگلی ٍای نیًُ نزث

 عيدلیب، چُچج نگر  نیساخح؛ ختر ةا خطر از را اش چُچٌ ه  نیزد ةالک  اضطراب ةا نیپرید، یی صاخٌ ةٌ یی صاخٌ

 « . . . . ىهیضياخح را صغال ةُد، ىدیدً را صغال

 نا داسداىی ادةیات در هاالیی جایگاً آثارش ه نیيُیسد ایيسُ ةٌ سال سی از نحتُب، ه نطرح ندفکر، ىُیسيدث ارغيد ةترک

 ُپر ُرناىَای هیژً ةٌ آثارش گُاٍی ةٌ ه اسح ىهُدً کسب ةیيی هاقع عرصج در کٌ پیرهزیَایی پرخُ در ىُیسيدً ایو .دارد

 چَار از ةیش ٍریک کٌ - « ةیتال گاِن پرىدً سفِر» ه «ةازان کفدر» ،«ىتُد اصیل کٌ اسپی ه نراد پَلُان» ناىدگاِر ه آهازً

 .نیرهد صهار ةٌ کضُر ىُیسان ُرنان ٍيرنيدخریو ه خُاىاخریو از یکی - دارد رهیٌ پيجاً ه صد

 در .نیدٍد ةازخاب هار آییيٌ را نا  نردم ٍای زیسدٌ ه گی زىدً از یی گُصٌ ىُیسيدً ایو آثار سایر ناىيد «صیطان لتخيِد»

 ُخرد ةیان ه صرح گُىٌ ٍهیو ةٌ ه آنیزىد نی ٍم ةٌ آهر حیرت هحدت یک در خُصیفی ه رهاىضياخدی ٍای نایٌ داسدان

 .نیدارد ةیان را ىُیسيدً اىگیز صگفح خُاىهيدی آن، سرخُردث آدنَای رهان عالهاىج هکاههش جيگ، نيگيج در نلدی صدن

 را نا داسداىی  ادةیات - دارد صفحٌ ىٌ ه صصح یکصده ه یکَزار کٌ - «صیطان لتخيِد» ُرنان :کٌ اىد ةاهر ایو ةٌ یی عدً

   !اسح ساخدٌ خُد خکانل از جدیدی نرحلج هارد

جلدیُرنان ده   
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