اظهار نظر چند تن از شاعرانی كه در كتاب «زنان سرايندهء معاصر» اشعارشان مورد
بررسی قرار گرفته و كتاب را خوانده اند دربارهء اين کتاب:
ژالهء اصفهانى ...« :سالم گرم و پرمهر و شادباش شوق آميز مرا به مناسبت انتشار
كتاب «زنان سرايندهء معاصر» بپذيريد .شما با دقّت و دانش و شكيبايی فراوان ،كار الزمی
را انجام داده ايد كه بخشی از تاريخ ادبيات معاصر ميهن ماست»...
شهناز اعالمى ...« :واقعا ً زحمت بسيار كشيده ايد .به شما با اين ه ّمت و پشتكار،
تبريك می گويم .از آنچه دربارهء دوست خود نوشته ايد ،بسيار مت ّشكر و شرمنده ام .ا ّما بايد
بگويم كه شما به عمق روح من وارد شده ايد و آنچه را كه مرقوم فرموده ايد ،زبان روح و
روان من بوده است»...
شاداب وجدی ...« :هزار بار تبريك برای چاپ كتابی كه می دانم برای تهيهء آن
چقـدر بـا مشـكل روبـرو بـوده ايـد ...بـازهـم تشـ ّكر بـرای خواندن شعرهای من و نكته سنجی
هايی كه در بررسی آنها داشته ايد .اميدوارم در تهيه و تنظيم جلد د ّوم موفّق باشيد»...
پروين جزايرى ...« :قبل از هرچيز ،انجام اين مه ّم را با چنين دقّت و ظرافتی
خدمتتان تبريك گفته و صميمـانـه آرزوی تـوفيقتان را در ادامـهء اين راه دارم .بـه راستی
كـاری سـت متفـاوت بـا آنچـه كـه در اين زمينه تـاكنـون انجام گرفته است .هر خواننده ای با
خواندن قسمتهايی از اين كتاب ،متوجّه می شود كه شما سطر به سطر كتابهای اشعار شاعران
را خوانده و نه تنها به بررسی بلكه به تف ّكر دقيق در آن مضامين پرداخته ايد .خو ِد من وقتی
كتاب را مطالعه كردم به اين نكته پی بردم كه شايد كمتر كسی از درون واژه ها اينگونه مرا
شناخته و با احساسات من ارتباط حاصل كرده است .مثالً در آن قسمت كه شما اشاره می كنيد
شعر «طلوعی تازه» در روزهای آغازين انقالب سروده شده ،كامالً حدس شما درست است.
يا در قسمتهايی كه به اشتباه بودن برخی باورهايمان در همان ابتدای انقالب اشاره داريد .يا
در فصل س ّوم كتاب «حباب و سراب» كه می گوييد :ظاهراً عنوان جنگ ،بهانه است و شاعر
شرايط آن روزها را بيان كرده است .به هر حال اگر بخواهم يادآور همهء نكته هايی باشم كه
به ظرافت به آنها اشاره كرده ايد ،نامه بس طوالنی خواهد شد»...
ناهيد كبيری ...« :اين روزها سخت مشغول خواندن كتاب با ارزش شما هستم .خسته
نباشيد! از دريافتها و نظريات شما بسيار ّ
لذت بردم .به اميد ادامهء اين خدمت فرهنگی و چاپ
جلدهای بعدی اين كتاب هستيم»...
مهرانگيز رساپور ...« :با درود فراوان و آرزوی بهروزی برای شما ،در اين راه
پرزحمت و رضايت بخش ...دقّت ،درك قوی و روشن شما را تا آن جايی كه به كار من

مـربـوط می شـد ،سـتودم .و از شـمـا بخاطـر اين همه حوصله و بردباری ،قدردانی می
كنم»...

