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نویسندگان(به ترتیب حروف الفبا) حامد آقاجانی ،اعظم ایرانشاهی ،سیداحمد بطحایی ،زهره ترابی،
معصومه توکلی ،علی جعفرآبادی ،مریمالسادات حسینیسیرت ،احسان حسینینسب ،احسان رضایی،
آرش ساالری ،محبوبه سربی ،هادی سهلآبادی ،مهدی شادمانی ،علی غبیشاوی ،سیدحمیدرضا قادری،
مرتضی کاردر ،یاسر مالی ،محمدحسین محمدی ،حمید محمدیمحمدی ،نفیسه مرشدزاده ،محسنحسام
مظاهری ،سیداکبر موسوی ،نرگس ولیبیگی.

کتاب یک :بیست و سه روایت از روضههایی که زندگی میکنیم.
داستانهای کوتاه فارسی  --قرن  -- ۱۴مجموعهها.
مرشدزاده ،نفیسه-1350 ،
آقاجانی ،حامد،
15 ۱۳96کPIR ۴۲۴۹ /
۳/۶۲۰۸فا۸
۴۸۶۵۲۴۳

گوی ــا طل ــوع میکن ــد از مغ ــرب آفت ــاب
کآشـــوب در تمامـــی ذرات عالـــم اســـت

کآ شــــــو ب
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از روضــههایی که زندگی میکنــیـــم
دبیـــر مجموعـــه :نفیســـه مرشـــدزاده
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کآ شــــــو ب

نویسندگا ِن دعوتشده به «کآشوب» ،همه تالش کردهاند گزارشی صادقانه
و عینی از روضههایی زندگیشده بدهند .مجموعهی «کآشوب» ،روایتهای واقعی و
مستند از نسبت نسلهای متفاوت امروز با واقعهی سال  ۶۱هجری است.
«کآشوب» ،اولین جلد این مجموعه است .از این پس ،هر سال ،نشر اطراف،
از نویسندگان متفاوت دعوت میکند تا از تجربهی زیستهی خودشان با این آیین،
روایت بنویسند .مجموعهی این روایتها پیش از محرم هرسال در اختیار عالقهمندان
قرار میگیرد .اگر خدا بخواهد.
ل و گرایشهای مختلف دارند ،قرار بوده با لحن توصیفی،
این نویسندگان که شغ 
ِ
نسبت شخصی و زیستهی خودشان با مجالس گذشته و امروز را گزارش کنند که
البته ،همه ،دل از دست دادهاند و اینجا و آنجا ،شیفتگی از متنها بیرون زده است.
در کآشوب بنا بود به گستره و تنوع زاویهی دید نویسندگان متفاوت به یک اتفاق
واحد دست یابیم .هر نویسندهای از وجهی به این اتفاق گرم نگاه کند .ولی برخالف
انتظارِ ،
لذت کآشوب از تکثر نیست؛ لذت وحدت است .از آمیختگی طعم و لحن
متفاوت روایتها اثری تازه پدید آمده که هویت خودش را دارد و بیشباهت به هر
کدام از تجربههای شخصی و زیستهای است که آن را ساختهاند.
کآشوب ذرهای از یک جریان مداوم است .هر اثری که در حوزهی عاشورا و
محرم تولید میشود به ِ
محض تولد یکی از هزارانی میشود که پیشتر در هر دورهای
ِ
ساحت این واقعهی تمامنشدنی پیشکش شدهاست.
به
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