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پیشگفتار مؤلف

من محمدحسن موحدزاده نویسنده ی  71ساله ی کتاب پارادوکس،
تا همین چند سال پیش عالقه ای به نوشتن نداشتم وحتی همیشه از
سوی معلم انشا تنبیه می شدم اما در همان زمان برای سرگرمی سناریوی
پارادوکس را در ذهنم می ساختم،چند سال گذشت و من وارد دبیرستان
شدم ،دور بودن مدرسه از خانه باعث شد تا در زمان هایی که در راه
رسیدن به خانه یا مدرسه بودم داستانی که برای سرگرمی می ساختم را
برای دوستانم تعریف کنم؛چند ماه گذشت دوستانم پیشنهاد نوشتن آن
را می دادند ،اما یکی از دوستانم بود که مرا خیلی به این کار ترغیب می
کرد توانست مرا مجاب بر نوشتن کند ،من هم شروع به نوشتن کردم
مدتی بعد دوستانم از چیزی که نوشتم هزاران ایراد گرفتند ومن فهمیدم
قلم خیلی ضعیفی دارم چند کتاب خواندم و دوباره شروع به نوشتن کردم
این بارهم مورد توجه دوستانم قرار نگرفت ولی من نا امید نشدم؛سیر
داستان را عوض کردم و دوباره شروع به نوشتن کردم اما این بار نظرات
دوستانم باعث نا امیدی شد؛ من نا امید شده بودم،یک سال از شروع
کردن به نوشتنم گذشته بود و من هیچ کاری نتوانسته بودم انجام دهم.
چند ماه گذشت ومن در درونم یک خالء را احساس میکردم من
عاشق نوشتن شده بودم و نمیتوانستم این کار را کنار بگذارم؛ پس،کتاب
خواندن را شروع کردم،چندین کتاب خواندم ،تا این که یک شب ایده ای
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به ذهنم رسید آن را نوشتم و این بار اکثر کسانی که کتاب را به آنها
معرفی کردم نظرات دل گرم کننده ای می دادند اما من تنها یک فصل
نوشته بودم پس ادامه دادم و چهار فصل دیگر نوشتم و حال پس از سه
سال از شروع کردن به نوشتن این کتاب میتوانم بگویم با خواندن این
کتاب میتوانید وارد یک دنیای اسرار امیز شوید ،میتوانید طعم یک زندگی
پر از هیاهو ،استرس و هیجان انگیز را بچشید و شاید حتی بتوانید عشق
را تجربه کنید نه فقط عشق زمینی بلکه عشقی از دنیایی دیگر!!
پس حال شما را دعوت میکنم به خواندن این کتاب که حاصل تالش
شبانه روزی من است پس بخوانید و لذت ببرید تا هرسال در فصل
زمستان بتوانم با تالش های خود خوشحالتان کنم.
همچنین من برای تشویق شما و کمک به موفقیت رسیدن این کتاب
پنچ جایزه یک میلیارد ریالی در نظر گرفته ام که پس از رسیدن این
کتاب به تیراژ یک میلیون به برندگان اهدا خواهد شد.
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