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ر ا�ش �ن �ن ��ن

هیئت  و  روضه  دیوار  کنار  از  ناشیانه  یبه هم  غر یه کن های مهیشگی، چند  گر غیِر  هر سال 
گوشه ای یا پشت  کنجکاو حاضران،  کفش های بالتکلیف، معذب از نگاه  می آیند تو و با 
عشق  و  غم  که  حرفه ای  روضه شنو های  وسط  سال  هر  می دهند.  جا  را  خودشان  ستوین 
خالف  که  نشسته اند  هم  ناشناس  و  گذری  شنونده های  گرفتند،  مادر  از  شیر  با  حسنی 
کشانده  کتیبه ها  میان  را  آن ها  نیازی  نیامده اند،   قیمه  هوای  به  صاحب جملس ها  تصور 
که در  گرفتارها و سخیت کشیده های آن سال هستند  است. ناشناس های خجالیت، معموالً 
زندگی شان گره افتاده، در بن بسیت مانده اند یا دردی در جان شان حلقه زده. روضه که شروع 
که توی چشم نیستند  گاهی  یبه ها زانو در بغل، مات به سخنران زل می زنند و  می شود غر
این  روشن شدن چراغ ها هم می روند.  از  پیش  یزند.  کم جاین می ر نامطمنئ اشک  و  آرام 
گره باز می کنند، آن ها به  جستجوگران تازه وارد فکر منی کنند در عزای حسنی شفا می دهند یا 
گزارش این محاسه، به تفصیِل ماجرای عبور از رنج نیاز دارند. آن ها به طمع با خبر شدن از 
این غم و یب خبر شدن از عامل آمده اند. رجنی تازه، آن ها را به صاحب رنج بزرگ نزدیک کرده، 
آمده اند که بدانند مرد چطور از مصیبت گذر کرد. گذارشان به این جا افتاده چون سؤایل دارند 

که فکر می کنند در روضه برایش جواب پیدا می شود.
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رست خیز  

کتاب »رست خیز« کتاب این جستجوگران است. رست خیز بیشتر از آن که روایت ارادت های 
گرم و سنیت به حمرم باشد، شرح جستجوی مردماین است که آمده اند تا بفهمند چطور می شود 

ید کجایی؟« تشنگی و نیزه و خون مهم نباشد: »کیس مر عقل را گو
اشک هایی که از شوق یافنت حقیقت در گوشه ی چشم مجع می شوند این روزها کم شده اند 
اعیهنم  با حقیقت است  »تری  روبه رویی  ثانیه ی  در  خینت چشم ها  فرور روایِت  و رست خیز، 

تفیض من الدمع مما عرفوا من احلق.«
ذره ای  زنده شدن  نیست، شرِح  بزرگ  معجزه های  و  کرامت ها، شفا  روایِت  کتاب،  این 
که از جملس روضه،  از درون انسان در فراخواِن هر ساله ی حمرم است. داستان شنونده هایی 
»رست خیز«  کتاب  در  می برند.  غنیمت  کوچک  تغییری  یا  شهود  اندکی  اندیشه،  خرده ای 
بیست و چهار نفر  از اتفاق هایی نوشته اند که نسبت آن ها را با رخداد سال 61 هجری تغییر داده. 
بیست و چهار نفر از جتربه هایی نوشته اند که در دل این سنت عزا و در مهنی کوچه ها و تکیه ها 
یافت و برداشت تازه  با خودش آورده. کتاب رست خیز  روایت حمشر  هر ساله  شکل گرفته و در

یند و ما را نو می کند. است که هنوز هم رستگاری های کوچک و بزرگ می آفر

گر خدا خبواهد  که بنا دارد ا کتاب دوم از جمموعه ی »کآشوب« است؛ جمموعه ای  رست خیز، 
کند. عادت  هر سال از منظری دیگر و آدم هایی دیگر به حال و هوای امروز ما و روضه ها نگاه 
شیعه به ثبت عاشورا در شکل موزون بوده است. ما اغلب ارتباط خودمان با این محاسه 
می  به این آستان عرضه شده اند. امیدوار کمتر  کرده امی و روایِت منثور و قصه  را منظوم شرح 
جمموعه ی کآشوب که کتاب دوم آن االن در دست مشاست راهی باشد که نثر  فاریس فرصت از 

دست رفته ی خودش را باز یابد و مهراه شعر  و نوحه به درگاه این واقعه پیشکش شود


