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تقوا و سازندگي خودشان 
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نویسنده با اراده آغاز می کند نه با موفّقیت
و عمیق ترین شکل ممکن  زیباترین  به  بدانم،  مردمم  و  میهنم  آرمانم،  به سود  را  آنچه  هر  من 

خواهم نوشت. 
عاشقانه  نوشتن،  مؤمنانه  نوشتن،  صمیمانه  با  بدهم،  دنیا  به  نوشتن  با  را  دینم  تا  آمده ام  من 

نوشتن، صادقانه، صبورانه، آگاهانه و بی محابا نوشتن.
با  همیشه  گران،  کارهای  اجرای  برای  اراده  واقع  در  نیست،  آسان  نوشتن چندان  به  ارادٔه 
درد توأم بوده است؛ چراکه کارهای بزرگ انسانی، در عین حال که شادی آفرین اند و گوارا، بسیار 

دشوارند و طاقت فرسا.
رساندن یک سنگ آسیا از پای کوهی دور به جایی که در آنجا آسیابی بنا خواهد شد، همان قدر 

که آرام بخش است و دل نشین، دردآور است و کمرشکن .
نویسنده با اراده آغاز می کند نه با موفّقیت و جنجال؛ در خلق و آفرینش آثار هنری تصادف 
و بخت حضور ندارند. ارادٔه به نویسندگی، گذشته ازهمٔه مساِئل، نوعی تصفیه و تزکیٔه نفس است.
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