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یادی از نسبت امروزمان  که خبش ز در خاطرات خییل از ما یک سوم شخِص پهنان هست 
گاهی مادر و مادربزرگ و پدر و  او مدیونمی. سوم شخص های پهنان  به  را  با حمرم و عاشورا 
توانایی  یا  بیان قوی  یبه ای رهگذر. شخصیِت پیچیده، فن  و غر استاد  گاهی  پدربزرگ اند، 
منحصربه فردی ندارند، فقط ارادیت واقعی دارند و مهارت و شگردشان مهنی صداقت شان 
خییل  و  عاشق اند  سوم شخِص  که  است  مهنی  آن ها  خارق العاده ی  یژگی  و تهنا  است. 
منتقل  ما  به  که  حرارِت حمبت حسیین  و  دلبستگی  میزان  روزمرگی  هیاهوی  در  عاشق اند. 
باره ی ارتباط مان با روضه، خاطرات این  کرده اند را فراموش می کنمی ویل وقت نوشنت متین در

اثرگذاراِن یب ادعا برمی گردد و عالقه و نشانه هایی که در ما جا گذاشته اند، منت را پر می کند. 
ید ماجرای سرایِت مهنی دلبستگی است و قصه ی  که در دست دار کتایب  بیشتر روایت های 

دست به دست شدِن سرسپردگی.
که  کتاب »زان تشنگان« بیست و چهار نفر از اتفاق ها و سوم شخص هایی نوشته اند  در 
نسبت آن ها را با رخداد سال 61 هجری تغییر داده اند. بیست و چهار نفر از جتربه هایی نوشته اند 
یافت و برداشت تازه با  که در دل این سنت عزا و در مهنی کوچه ها و تکیه ها شکل گرفته و در
یدادهایی که در مهنی  خودش آورده. بیست و چهار نفر گزاریش صادقانه و عیین داده اند از رو

ین در آن جاری است. روزها اتفاق افتاده ویل روح آن محاسه و غم دیر
گر خدا  که بنا دارد ا کتاب سوم از جمموعه ی »کآشوب« است؛ جمموعه ای  زان تشنگان 

خبواهد هر  سال از منظری دیگر و آدم هایی دیگر به حال و هوای امروز ما و روضه ها نگاه کند.
عادت شیعه به ثبت عاشورا در شکل موزون و در قالب شعر بوده است. ما اغلب ارتباط 
خودمان با این محاسه را منظوم شرح کرده امی و روایِت منثور و قصه کمتر به این آستان عرضه 
دست رفته ی  از  فرصت  فاریس  نثر  که  باشد  راهی  کآشوب  جمموعه ی  می  امیدوار شده اند. 

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


