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نوشتم امّا قلم را که زمین گذاشتم به وجـد آمـدم هرچند براي دل خودم و بیتا می
بـا  بودم حال آن روزهایم را به اشتراك بگذارم و پیوند عمیق معنـویمکه باالخره توانسته

 ي رسولیان را جشن بگیرم. ان خانهي گذشتگان و آیندگهمه
کردم، تـا آنهـا را بـا هایی کـه تجربـهي شگفتیگویا مرا عهدي بود نانوشته، با همه

ي چنـان ه سرگشـتهه کندیدر گذشته و آ هاییسالهقراران بسیاري سهیم شوم. هجدهبی
ایی کـه کننـد، پـدر و مادرهـهایی که انتخـاب رشـته میشوند، برادر بزرگاي میکوچه

دهنـد و از همـه مهمتـر ودن را به عزیزانشان هدیـه میفرصت طالیی اوّل نشدن و خودب
 ن به خودمدرّسان صبور و جویاي راز معماري که شاگردانشان را منزل به منزل، تا رسید

پایان کنند؛ با نوشتن این کتاب، حس کردم که قدم در وادي بیشان همراهی میحقیقی
 دا را شاکرم.ام و از این بابت خوفاي به این عهد نهاده

آورم که همواره بموقع، مهر فرود می سر تسلیم و سپاس به آستان آن نیروي یگانه 
هـا و ها، اهمالنورها و قهـر ظلمتهـا را بـر زنـدگیم ارزانـی داشـته و ناامیـدي از نابلـدي

 دارد.هایم در نظر پاك خطاپوشش راهی نگیجی
طف ظر لنگاشتن ناستادان بزرگوارم دکتر محمود رازجویان و دکتر هادي ندیمی با 

ویش خود در مورد این کتاب، مرا بیش از پیش، وامدار حضور و عنایت مشفقانه خ
 نمودند.

بخش که زحمت ویراستاري کتـاب را کشـیدند فروتنانـه از استاد نازنینم دکتر الهام
 سپاسگزارم.

ي از دوست خوبم خانم شعري اولیا که تصاویر کتـاب را بسـیار هماهنـگ بـا فضـا 
سـوي ایـن کـرة نقش زدند و رفیق مهربانم خانم مهرنـوش کیـانپور کـه از آنذهنی من 

 خاکی طرح جلد کتاب را طراحی کردند ممنونم.
ــانوادهبی ــک، خ ــیارش ــین بس ــولیانیام و همچن ــز،ي از رس ــا  هاي عزی ــتقیم ی مس

ي آنهــا (بخصــوص انــد. از همــهغیرمســتقیم بــر رویــدادهاي ذکــر شــده تأثیرگــذار بوده
اي کـه بـا بـودن یـا هاي مهر هفتادوسۀ دانشکده) براي هر لحظهیم، وروديهاهمکالسی

 اند، متشکرم.ي بخشی از خاطراتم یاري رساندهنبودن خود، مرا درتجربه


