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فروشـد یم، جلوه ان حیاط، آرمیدهدر می  نور و آب و درختزیباییِ نیز دیگر عدبُ از
ست. در صـراحت بنا حامیانه و عاشقانه در میانش گرفته ا چهار سمتِ خرد وو تماشا می

انی حمایـت و کـه از شـادمبینم مـیي حیاط را روح زنانه ،ال حوضسیماي شفاف و سیّ
 لرزد. کند، به خود میهاي عاشق بنا دریافت مینی که از چشماتوأم تماشاي

هاي شـرقی و اسـاطیري اسـت. مگـر عاشـقانه خانۀ رسـولیان، سـرایندةاصال انگار 
هاي ناهموار طـی پنجره را بر سنگفرشي طوالنی و کم عرض و بیشود که آن کوچهمی

ها بگذري و چشمت بـه حیـاط و عبوس و اخمو رد شوي و از پیچ و خم کنی و از آن در
 هاي دلبرانه بیفتد و به خاك نیفتی از هجوم حقیقت؟سیع و زیبا و روشن و پنجره

بـه زانـو در  ،عطر گل سرخ پاي حـوضاز ي تر، مدهوش شود زیر آن شاخهمگر می
 ؟1اي مسئولیکردهاي نسبت به گلی که اهلی بیایی و اقرار نکنی که تا زنده

بسته بر غیر بگـذري و بـه درون آن شود که هر روز از میان آن مسیرِ چشممگر می
 ي وفا و غیرت به جانت نیفتد؟ ي روگشوده بر اهل، پا بگذاري و شوق چشیدن مزهخانه

بـا قـدر  ي مـا،جـاودانگی و پیونـد خانـهحالم را جـا آورد.  ثبت آن تماشاي عمیق،
ي تلخـی و شـیرینی هشـت سـال گذشـته همـهاعتبـار ابت شد برایم و ث ،انسانزندگی 

 .گردید دوچندانباره یک
 هم از خودم و هم از حریفم!- امسرانجام مطمئن شدم که شرط را برده

 ؛دار نداشـتهاي محکم و خط و نشـانطاقت ضربه ،پیکان کهنهي به اندازهپراید نو 
  که: وي فرمانو با حالی استثنایی ضرب گرفتم ر بنابراین پدال گاز را به آرامی فشار دادم

 ما يانهـــزب با و شـآت اـب       ما يخانه ز روي خانه چون
 2ما ينشانه ،یقین آنجاست      ببینی او رــــتی پرِ جا رــه

مـه نا پا به پا مرا تـا پایـان قدم به قدم دستم بگرفت و ،ي مهربان ماخانه ،ي ماخانه
 رسانید. هم

د هاي تحصیل رسمی من در دانشکده معماري یزد بعد از حـدوه این ترتیب، سالب 
زعم ام نبـود و بـ، انتخاب آگاهانـهونیم پایان یافت. جایی که پا گذاشتن در آنسالهشت 
 در عمـل چنـان اامّـ .خواندمش دور ساختدي که متن زندگی میمقص مرا از آن ،خودم
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