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 سپاسگذاری و تقدیم
 

ام، ممنونم  نگار دوست داشتنی از خانم مهندس زهرا اردکانی، روزنامه

 نویسی. ی ناشناخته و اغواگر داستان که پلی شد برای رسیدنم به جزیره

کنم که بعد از تقریبا بیست سال  این مجموعه را به استادم تقدیم می

درس خواندن، مانند معلمی که سال اول دبستان به کودکی بیاموزد که 

ونه قلم به دست بگیرد و بنویسد، دست مرا با قلم زینت بخشید. همو چگ

که پس از خواندن اولین کارهایم، چنان مشوقم شد که میل نوشتن را 

شک با  ای از سرم نیانداخت. جناب آقای دکتر ترابیان، این قلم بی لحظه

تر از آن است که قادر باشد دنیا دنیا  هایش، اکنون کوچک تمام معجزه

ی نه تمام کلمات این کتاب،  ر مرا پیشکش شما کند. اما به قاعدهتشک

ی تک تک حروف آن از شما سپاسگذارم. بر من ببخشایید  بلکه به اندازه

ها باز هم  اگر شاگرد سرکشی بودم، بر من ببخشایید اگر با تمام تالش

نشد حق مطلب را ادا کنم، بر من ببخشایید اگر همچون کودکی همیشه 

خواستم و من چقدر با این کودکی  هایتان را برای خودم می ویقتمام تش

 شدم! ها، کیفور می کردن

 سیده هدی قاسمیان
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