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این کتاب را زمانی نوشتم که قلبم شکسته بود . 

با خودم تصور می کنم که کتاب های زیادی نوشته می شوند.

ما آنچه را دوست داریم، از دست می دهیم، و طبیعی است که سعی 

که  اشتباهی  گام های  کردن  مرتب  آن،  مورد  در  کردن  فکر  با  کنیم 

گذشته  تاریخ  عادت های  و  امیدها  آوردن  ذهنمان،  در  برداشته ایم 

روی کاغذ، آن را بازسازی کنیم، به امید اینکه بخشی از آنچه دوست 

داشته ایم، قابل نجات و باز گرداندن باشد. 

اگر می توانستم فقط کمی این دردی را که از آن صحبت می کنیم، زیبا 

جلوه دهم، می توان گفت باز هم می شد به آن اهمیت داد. می توان گفت 

برای پیش بردنش دلیلی هست.
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