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را « ػیطان لتزيِس»ُرنان  «ةتصک ارغيس»ا ه ندتُِب کؼُر نا اطالع یافخم کٌ ىُیعيسة حُاى

لطف  ،ةا ایؼان حهاس گصفخم. اریسً اىسغصض نطالػث غالكٌ نيسان کخاب، ةٌ دظج ىؼص ظپ
كطع ه صدافج دلپعيسی ةصرُدار از  «طانػی لتزيِس ».کصدىس، کخاب را ةٌ آدرظم فصظخادىس 

ریص در کٌ حأ ظج  آىلسر نصا ذهكضدً ظارجایو کخاب اىخزاب ػسً ا ىانی کٌ ةصای. اظج
کٌ ىکيس رُاىغ  دغسغٌ داػخم اةخسا مهكخی کخاب را دریافج کصد .ىسیسم الػث آن را جایضنط

در  - کٌ كتال رُاىسً ةُدم - س راارجهيناىَای ایو ىُیعيسً طػم  ػُکصاىی ظایص  ُر ،ایو  اثص
 نانی ُریةا جاذةٌ ه گیصای را افغاىی راظج ةگُیم نو حا کيُن ٍیچ اثصی. کانم حلذ ظازد

را  «ظفص پصىسً گان ةی ةال»ه « ةازان کفخص ». ىزُاىسً ام «پَلُان نصاد ه اظپی کٌ اصیل ىتُد»
ظارخو ایو آثار یک  ةا فلهی اػخم حان حَیٌ فلم را نیسایکاش انکا. ده ده ةار نصهر کصدً ام

ام ندل رُػتزخاىٌ دغسغٌ  .پص از درد کؼُرم را زىسً نیعارخمةار دیگص ةصٌٍ ٍایی از حاریذ 
ػخٌ ػسً ةُد کٌ ىگا ه ٍيصی ٍهاىلسر رُاىسىی ه حکاىسٍيسً ه ژرف« ػیطان لتزيِس» .ىساػج

 :نان چيیو نی آغازدُر.  اىخظارش را داػخم

ُد نا، ىی ةصق دارد  ىی ایيجا نثِل دً داىای ر! ای آذان اظج ه ىی ىُةِج ىاِن نالصس ایيجا ىی» 
 « !ىاىتایی

نیعازد کٌ ظالیان دراز  ان آغاز نیؼُد ه نا را هارد ندیط ه جانػٌ یینةا ایو جهلٌ ظادً ُر
نو نيخلس ىیعخم . ظُرخٌ اظج ه ٍيُز ٍم نیعُزد ، غؼق ه ىفصتدر آحغ جيگ ه رصافات

نو در  اخعاس .ه ةیان دارمآىچيان کٌ الزم اظج ةٌ ىلس ةگیصم  فصاز ه فصهد ایو اثص ىاب را حا
حکان  ظزج ه لشت ةصدم از رُاىغ ایو داظخان هاكػاو :ایو اظج نلام یک رُاىيسً غادی

 . رُردم



 طتیػی ه دیالُگَای  رهان ه «ةصق ه ىان هایی»ه ىتُد « ىُةج ىان نال» ی چُنحاغتاررُاىسن 
کُچٌ پعکُچٌ ٍای رُدم را در  .را در ذٍيم زىسً ظارج راطصات حلذ ه ػیصیيیداظخان 

ىان  ىُةِج: ٍهعایٌ نان ةٌ راىهغ نیگفج رهزی یادم آنس کٌ. یافخم مرُد کؼُر جيگضدة
 «.کٌ  نا را در کسام حُپ ةعخٌ ىکيس، نطلب ػکم نال را چصب کيیم نالظج، ةال در پط نا

ی ه از رهػيفکص گصفخٌ حا حاریکفکص ه خضة .ٍای نزخلف جانػٌ را در ةص نیگیصدنان الیٌ ُر
ظطح ه ظُیٌ  ار ه گصهً ٍا ةٌ، ٍص فصد هاةعخٌ ةٌ ایو اكؼنجاٍس ه حيظیهی ه غیص حيظیهی

ٍا ةا لَجٌ رُد ٍص کسام از پصظُىاژ .ظص ه صُرت ىُیعيسً دیسً ىهیؼُد .گپ نیضىس رُد
ضارً ةٌ لَجث ٍضارً گی گپ ، ٍيجؼیصی ةٌ لَجٌ پيجؼیصیٌ لَجٌ ٍصاحی، پیػيی ٍصاحی ة

یک كُام کؼُر ةا لَجٌ ٍای رُد ػان هارد اةٌ ىظص نو  ایو اهلیو ةار اظج کٌ حهام . نیضىيس
 ةٌ ىظص نو ایو ظتک ه ػیًُ. کٌ فکص نیکيم کار ظَل ه آظاىی ىیعج. داظخان نیؼُىس

  .نا را هارد نصخِلث جسیسی نیکيس  یکار داظخان ىُیعىگارش 

. نُرً ةٌ نی رهزا ةیافخٌ ای كالیيچث. صم ػُكی كالیيٌیّینیفَهی کٌ ِپ» :نان نیزُاىیمدر ُر
. صهىٌ ، نگص َریلی ِگکؼی یُر نایم َةگیصن. پیسا کصدًنیگٌ کهی کغ . . . صدً انصهز صتح حٌ ک

 «.نیؼٌ صم هكخی رُػدال نیتاػٌ از چؼها یُ فانیسًیّیِپ. . 
 :ه یا

 نُگُفخم ػی. . . رً کٌ هاظطٌ ػٌ رُةٌ کصةالییم رهی ىسا. از ریصػی، یک چيس پیعٌ آنس»
 «.ک ىسی، گُش ىهُ دادَكج زةاىسار  َد رُده

 :هیا 
صحٌ ه ایضارت کٌ از حاػکيس رصیسً ام یک ىظص پصحافج ىهیکيی؟ حکٌ ه رهنالَا را حهاػا ةٌ ُک»

 «!ه ظیل ةیو  ةػس ةصه آش ػان ةیارىهیتیيی؟ اهل اهىار
  

در  -کٌ ةا حُاىایی ةیيظیصی  عجیةی ةسیل هارزػهيسیک آفصیسً « ػیطان لتزيِس»ان ُرن
اظج کٌ در اهراق  ىُع حاریذ .ةٌ كلم کؼیسً ػسً اظج  -ىٌ صفدٌ یکَضار ه یکصس هػصج ه

اگص ةزُاٍیم  .ی ػسً اظجةال کؼیسً نا ةٌ صُرت اظخخیک ه ٍيصی ةاز آفصیي آن غهيانث نصدم
را ةاز کيیم  حا ةتیيیم کٌ  «لتزيس ػیطان»نان حاریذ ایو دهران  را از ىظص ةگشراىیم کافیعج ُر

 .چی  ةص نا گشػخٌ اظج



  چصا غؼق ةص ىفصت  غلتٌ ىسارد: از رُد نیپصظیسم ،رُاىسن رنان را ةٌ پایان رظاىسم زناىیکٌ
ه ایو لتزيِس    ه ةٌ چی جصنی نا را ػکيجٌ نیکييس ؟ چصا .. . چصا ظیاٍی اصل اظج ؟. .. 
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