
 *"هي ضیفتِ ایي ضیَُ ی رٍایتن"

، ٍ "ضیطاى ٍ دٍضیشُ پزین"، "ٍرًٍیکا تصوین هی گیزد تویزد"ّوچَى  –عالقِ ای کِ ًسثت تِ تزخی اسآثار کَئیلَ تا هي 

دارم، اها ّوذلی ٍیژُ ای ًسثت تِ اٍ ٍ آثارش در خَد احساس ًوی کٌن ٍ اس آى تخص اس داستاًْایص کِ تِ ًَعی  – "کیویاگز"

 .هحسَب هی ضَد هٌشجزم( تِ ٍیژُ تزیذا)تزٍیج خزافِ پزستی، سحز ٍ جادٍگزی ٍ ضیطاى رستی

ى تزخی تاٍرّای هلل هختلف ٍ اهتشاج ذٍ دسدی( هذّة یا ّز خزافِ ی دیگزی)در ٍاقع اٍ تا دست گذاضتي تز ًقطِ ضعف اًساًْا

ا پیزاهَى ًیوِ گوطذُ ی رٍح ّز فزد ٍ ًگاّی کِ ایي فیلسَف ایي تاٍر افالطَى ر "تزیذا"تزای ًوًَِ در رهاى ) آًْا تا یکذیگز 

هی کٌذ تا چیشی تساسد کِ ٍ هوشٍج یًَاى تاستاى  ًسثت تِ عطق دارد را هی گیزد ٍ تا اعتقاد فلسفِ ّای تَدایی تِ تٌاسخ هخلَط 

 .آثاری عَام پسٌذاًِ خلق هی ًوایذ( ًقطِ ضعف هزدم هذّثی را تحت تاثیز قزار دّذ

کِ  "کیویاگز"پس اس  ،ًیش در راستای تزٍیج ّواى اًذیطِ ّای خزافی تذٍیي ضذُ اها هی تَاًین ایي رهاى را "پَرتَتلَ ساحزُ"

 .تْتزیي رهاى ایي ًَیسٌذُ تزسیلی تذاًین( چزا کِ آًزا اس هَالًا کص رفتِ است)اسالهی تزخَردار است  –اس رًگ ٍ تَیی ایزاًی 

ضیَُ ای کِ . تزدُ استرا ٍیژُ ساختِ، ضیَُ ای است کِ ًَیسٌذُ تزای رٍایت ایي رهاى تِ کار  آًچِ کِ ایي آخزیي رهاى کَئیلَ

 .پیص اس ایي، در رهاى هیزاهار ًَضتِ ًجیة هحفَظ تا آى هَاجِ ضذُ تَدم ٍ تِ ضذت هزا تحت تاثیز قزار دادُ تَد

ارایِ هی دّذ اها ایي  "ساحزُ پَرتَتلَ"هزگ  داستاى راٍی هستقلی ًذارد ٍ ّز راٍی رٍایت خَد را اس هاجزای سًذگی ٍ

در کٌار ّن، ّوذیگز را تکویل ًوَدُ ٍ هاًٌذ قطعات پاسل، یک  -در عیي تٌاقض ٍ تضادّایی کِ تیي ضاى ٍجَد دارد  -رٍایتْا

 .خلق هی کٌٌذ "کالى رٍایت"

ایت پلیس رسیذگی کٌٌذُ تِ هاجزای قتل در پایاى رهاى ًیش خَاًذُ غافلگیز هی ضَد ٍ تا خَاًذى رٍایت آخزیي راٍی کِ رٍ

راسی کِ آًزا ًِ ّیچیک اس راٍیاى کِ تٌْا . ٍ ًاهشد ًاهزئی اٍ است، هعلَم هی ضَد کِ هقتَل ًوزدُ است "ساحزُ پَرتَتلَ"

 .  آخزیي راٍی ٍ خَاًٌذگاى کتاب هی داًٌذ
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