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ب شــــــو کآ



نویسندگاِندعوتشدهبه»کآشوب«،همهتالشکردهاندگزارشیصادقانه
وعینیازروضههاییزندگیشدهبدهند.مجموعهی»کآشوب«،روایتهایواقعیو

مستندازنسبتنسلهایمتفاوتامروزباواقعهیسال۶۱هجریاست.
اطراف، نشر سال، هر پس، این از است. مجموعه این جلد اولین »کآشوب«،
ازنویسندگانمتفاوتدعوتمیکندتاازتجربهیزیستهیخودشانبااینآیین،
روایتبنویسند.مجموعهیاینروایتهاپیشازمحرمهرسالدراختیارعالقهمندان

قرارمیگیرد.اگرخدابخواهد.
ایننویسندگانکهشغلوگرایشهایمختلفدارند،قراربودهبالحنتوصیفی،
نسبِتشخصیوزیستهیخودشانبامجالسگذشتهوامروزراگزارشکنندکه
البته،همه،دلازدستدادهاندواینجاوآنجا،شیفتگیازمتنهابیرونزدهاست.
درکآشوببنابودبهگسترهوتنوعزاویهیدیدنویسندگانمتفاوتبهیکاتفاق
واحددستیابیم.هرنویسندهایازوجهیبهایناتفاقگرمنگاهکند.ولیبرخالف
انتظار،لذِتکآشوبازتکثرنیست؛لذتوحدتاست.ازآمیختگیطعمولحن
متفاوتروایتهااثریتازهپدیدآمدهکههویتخودشراداردوبیشباهتبههر

کدامازتجربههایشخصیوزیستهایاستکهآنراساختهاند.
و عاشورا حوزهی در که اثری هر است. مداوم جریان یک از ذرهای کآشوب
محرمتولیدمیشودبهمحِضتولدیکیازهزارانیمیشودکهپیشتردرهردورهای

بهساحِتاینواقعهیتمامنشدنیپیشکششدهاست.
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