
 پیشگفتار

 نوشتن، هنگام به ،۶۵۔ ۶۳ یسالها حدود بودم، کرده شروع را یخطاط نیتمر تازه که روزها آن

  نیتسک ،ین قلم یشئت یصدا و دیچیپ یم  آن در یرانیا مركب تلخ یبو که ییفضا در ییتنها در

 بود  نشسته آن گل بر نرم اریبس غبار چون یمالل گرد که شد یم خاطرم ی دهنده

 گهگاه ،یشکل به اما من همچون نه دیشا و  من همچون زین او که افتادم یم همسرم ادی به غالبا - 

 ؛یام به جستجو با که دمیکوش یم و کردیم  رنگ یخاکستر را قلبش ،یدلگرفتگ گهگاه، از شیب و

   اندوه، سرسخت و بالنده اهیگ یها شهیر به دنیرس

 دوامش، و شد طیشرا شناختن و کند، یم هی تغذ  زهایچ چه از پروا یب ی ندهیرو نیا نکهیا دانستن و

 .رم ی بگ اریاخت در و سلطه ریز بل کنم نابود آنکه نه را آن

 یخطاط یها نیتمر  متن که دمید نیا در را  مقصود نیا به دنیرس یها راه نیتر خوب از یکی پس،

 همسرم،  یبرا یکوتاه ی ها نامه به بدهم اختصاص باشد مقدور که آنجا تا را ام

 را، مانیها قلب را، ما بود محتمل که یمسائل تک تک به ممکن، حد تا بپردازم، ها نامه نیا در و 

  ما خوب یزندگ بر ستیبا ینم که بزنم یناحق یها یزورآور ی نهیس بر رد دست و کند؛ آزرده

 . ازاردمانیب دائما و ابدیب مستبدانه یتسلط

 لیم به را، شکسته و سمیبنو استادم سرمشق یرو از را قینستعل  نیتمر که شد عادتم رفته رفته

  هر که کنم یم گمان و داشت مان یزندگ که یمسائل کالن و ردهڅ باب در همسرم، به خطاب خودم،

 . باشد داشته تواند یم ،یط یشرا در ،یاسالم یزندگ

 به رو ،یزندگ یعاد یها انیجر به داشتند هم ینگاه که ها نامه نیا تعداد جایتدر که شد نیا و

 بل نباشد، همسرم به من یها نامه فقط د،یشا مجموعه، نیا کردم فکر که آنجا تا نهاد، یفزون

 و چاپ و یسیبازنو فکر به لیدل نیهم به و باشد، همسرانشان به همسران از یاریبس سخنان

 .افتادم آنها انتشار

  نیا نکیا و کارگرفتم؛ به ها نامه نیا بیترت و میتنظ  یبرا را توانم یعمده وشش، شصت سال در

 شانیا زبان از تواند یم ها نامه نیا که یکسان ی همه به - همسرم و من – ماست نیراست ی هیهد

 باشد  بوده زین

 به ییها  لحضه در دیوشا. گونه نیهم به  شانیا یگشا مشکل و شه،یهم هناگر گهگاه، الاقل، - 

 .دیآ دی پد دنیکش نفس  یآسودگ به امکان که آنقدر بنشاند عقب را غم ضرورت

که رسم نامه نوشتن از طرق نامه حدیث دل گفتن   بنویس : )گویدرم می :همسیادداشت 

رود که  و به مسائل و مشکالت جاری پرداختن را از تو آغاز جوانی داشتیم تا گمان می 

 .کرده است(ونوشتمادارات تنها بوی تلخ مرکب و صدای سنتی قلم به نوشتن و 


