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    زينب امجديان
»عروس قريش« رمان جديد مريم بصيري اس�ت 
كه به همت نشر »اس�م« روانه بازار شده است. در 
اين رمان براي نخس�تين بار نويس�نده به س�راغ 
س�وژه اي چون مادر بزرگوار پيامبر اس�ام )ص( 
رفته و روايتي لطيف از زندگ�ي اين بانوي بزرگوار 
را از والدت تا وفات به رشته تحرير درآورده است.  
»جوان« ب�ا اين نويس�نده گفت وگو كرده اس�ت.

    
 چه دليلي داش�ت كه حضرت آمنه )س( را 

براي نگارش كتابتان انتخاب كرديد؟ 
به نظر من قلم زدن درباره ائمه اطهار )ع( و دين اسالم 
بايد جزو برنامه هاي کاري هر نويسنده اي باشد. چطور 
مي شود نويسنده اي مسلمان باشد و حتي يک کتاب 
درباره رهبران ديني اش ننوش��ته و به آنه��ا اداي ِدين 
نکرده باشد! من هم به اندازه خودم خواستم تا براي آن 
بزرگواران اثري بنويسم. 18 س��ال قبل براي اولين بار 
تصميم گرفتم درباره »حضرت آمنه« داستان کوتاهي 
بنويس��م. همان موقع هم کار در يکي از جشنواره هاي 
ادبي رتبه برتر داس��تان را از آن خودش کرد. از همان 
موقع در فکرش بودم که رماني هم براي مادر پيامبر اکرم 
بنويسم اما کم کاري از طرف من نبود، منابع کافي باعث 

شد تولد اين رمان 18 سال طول بکشد. 
تا چه ميزان از منابع و مستندات بهره برديد؟

براي نوش��تن کار تاريخي بايد مطالعه زيادي داشت. 
عالوه بر داش��تن اطالعات کافي درباره آن شخصيت 
خاص، براي ايجاد فضاس��ازي، باورپذيري و پرداخت 
جذاب داس��تان بايد مطالعات زيادي در زمينه تاريخ 
اسالم داشت. داشتن مجموع اطالعاتي درباره فرهنگ 
و آداب و رسوم مردم، پوشاک، غذا، معماري، زبان، دين، 
خرافات و باورهاي عامه، جغرافي��ا، ادبيات و. . . و به کار 
بستن آنها در مواقع الزم در اثر، باعث مي شود تا مخاطب 
حس کند در دل تاريخ است و داستان به دلش بنشيند. 
براي پيدا کردن منبع هم تالش زيادي کردم اما چند 
کتاب درباره حضرت آمنه بيش��تر چاپ نشده بود و در 
همه آنها اطالعات واحدي بود که نمي شد بر اساس آن 
دست به قلم برد و يک رمان نوشت. اطالعات زيادي از 
زندگي حضرت در دوران قبل و بعد از ازدواج و خانواده 
ايشان در دسترس نبود. مدت ها با خودم درگير بودم با 
توجه به آن چند صفحه، چه ميزان اجازه تخيل دارم، 

طوري که موجب وهن در اذهان مخاطب عام نشوم. 
برخي مخاطبان با توجه به داستاني بودن کار تاريخي فکر 
مي کنند، اينطور کارها صرفاً داستان است و فقط در بستر 
تاريخ روايت مي شود. برخي هم با توجه به شخصيت هاي 
واقعي فکر مي کنند تمام وقايع واقعيت دارند. از طرفي 
کارشناس��ان ادبي و نويس��ندگان بنا بر اصل تخيل و 
داستان پردازي خود را مجاز مي دانند هر چقدر دلشان 
خواست خيال پردازي کنند و از طرفي کارشناسان ديني 
مخالف اين امر هستند و عنوان مي کنند نويسنده داستان 
معصومين )ع( فقط حق دارند درباره قول و فعل مکتوب 
ائمه )ع( چيزي بنويسند و نمي توانند از زبان خودشان 
جمله اي در دهان معصومين بگذارن��د. حتي برخي از 
اين کارشناس��ان اعالم مي کنند هر گونه تخيل درباره 
معصومين مردود است و نبايد هيچ جمله اي به روايات 

تاريخي مکتوب و مستند افزوده شود. 
مسلم اس��ت که مي توان با تکنيک هاي مختلف کاري 
کرد تا داستان از زبان حضرت نباشد و فقط درباره ايشان 
باشد اما هميشه و در هر داستاني اين امکان فراهم نيست 
و نويسنده مجبور اس��ت به معصومين نزديک شود و 
اينجا همان جايي است که نويسنده درمي ماند چطور 
گفت وگويي را که در تاريخ ثبت نش��ده بنا بر ضرورت 

داستاني در زبان ائمه )ع( بگذارد. 
از داستان و س�بك نگارش كتاب برايمان 

بگوييد. 
من در اين کتاب از ساختار خطي تولد تا مرگ حضرت و 
توالي زماني استفاده کردم. رمان به نيت 14 معصوم، 14 
فصل دارد و هر فصل شامل يکي از موقعيت هاي حساس 

زندگي حضرت آمنه است. 

با توجه به شخصيت هاي واقعي زندگي حضرت آمنه و 
خرده روايت هاي موجود، شخصيت هاي فرعي بسيار 
خلق کردم؛ از جمله دختر همس��ايه حض��رت آمنه و 
کنيز ايش��ان را وارد داس��تان کردم تا به کمک آنان و 
کشمکش هاي فرضي که در داس��تان ايجاد مي شود، 
به معرفي شخصيت حضرت بپردازم. با توجه به شاعر 
بودن حضرت آمنه و نقش شعر در زندگي مردم عصر 
جاهليت س��عي کردم با وارد کردن شاعران مطرح آن 
دوران در ماجراها و نثر شاعرانه، داستان را پيش ببرم. 
جايي هم که رس��ول اکرم )ص( به دنيا مي آيند سعي 
کردم بدون بهره گيري از فيلم ها يا رمان هايي که درباره 
ايشان ساخته و نوشته شده است، از ديد خودم بر اساس 

تحقيقاتم به دوران کودکي پيامبر اسالم بپردازم. 
چرا ن�ام »عروس قريش« را ب�راي كتابتان 

انتخاب كرديد؟
با توجه به اينکه حضرت آمن��ه اولين عروس در قبيله 
قريش و مادر اولين معصوم تاريخ مي باشند، اين عنوان 

را انتخاب کردم. 
چه انگيزه اي براي ن�گارش آثار تاريخي - 

مذهبي داريد؟
عالوه بر عالقه اي که به نوشتن داس��تان درباره تاريخ 
اسالم دارم، کاًل به تاريخ عالقه مند هستم. تاريخ مدام 
تکرار مي شود و در اين تکرارها مي توان به سرمنشأ اصلي 
تمام وقايع رسيد. هر چند هر دوره تاريخي ويژگي هاي 
خودش را دارد اما موقعيت هاي مش��ابه باعث مي شود 

شاهد وضعيت هاي تکراري در تاريخ باشيم. 
حتي نويسنده اي که دارد درباره عصر حاضر قلم مي زند 
بايد به تاريخ توجه داشته باشد. هر اتفاقي ريشه در وقايع 
گذشته دارد و نمي توان از آن غافل شد. من هم با توجه 
به عالقه و ضرورت چند فيلمنامه و نمايشنامه تاريخي 
و همچنين رمان شب هاي حرمخانه را نوشته ام. براي 
آن رمان هم تحقيقات زيادي داشتم و سعي کردم تمام 
واقعيت هاي پيدايش تعزيه زنانه در کش��ور و در دربار 
قاجاري را در حرمخانه ناصرالدين شاه به تصوير بکشم. 

با توجه به ش�رايط جامعه، پذيرش نس�ل 
جوان از رمان تاريخ�ي و الگوپذيري آنان 
از ش�خصيت هاي ديني را چط�ور ارزيابي 

مي كنيد؟
بي تعارف بايد گفت نگرش، حتي زبان نسل حاضر چنان 
دچار تغيير و تحول شده است که کمتر جواني حوصله 
دارد به سراغ نثر س��نگين و پرطمطراق تاريخي برود. 
خواندن و درک چنين زباني براي هر کسي لذت بخش 
نيست، اما نويسنده چاره اي جز اين کار ندارد. نويسنده 
براي ايجاد اتمسفر الزم و خلق فضا از چنان نثري کمک 
مي گيرد. کاماًل مسلم اس��ت در تاريخ اسالم خبري از 
زبان فارسي و نثري که ما در آثار تاريخي به کار مي بريم، 

نبوده و نيست. نويسنده وقتي مي خواهد کاري درباره 
500 سال قبل ايران بنويسد، با توجه به مکتوباتي که از 
آن دوران مانده، مي تواند به زبان و نثر آن دوره نزديک 
شود. بر همان اساس وقتي مي خواهد داستاني تاريخي 
به زبان فارسي بنويسد که جغرافياي اثر در عربستان يا 
اروپا مي گذرد، چاره اي ندارد که شبيه نثر تاريخي زبان 
فارسي و گنجينه لغات مردم در همان دوران بنويسد. 
مخاطب هم بر اساس قراردادي نانوشته بين خودش، اثر 
و نويسنده فرض مي کند که واژه هاي رمان به زبان مردم 

آن منطقه و عصر پشت سر هم قطار شده است. 
بارها در احاديث اش��اره ش��ده که زبان عربي ائمه )ع( 
بسيار فصيح بوده، لذا نمي توان براي آثار تاريخي از نثر 
آشفته و امروزي بهره گرفت. از طرفي همه مخاطبان 
با چنين زباني ارتب��اط برقرار نمي کند؛ ل��ذا چاره اي 
نمي ماند جز اينکه از وزن پنهان و زبان شاعرانه استفاده 
کرد تا مخاطب درگير زيبايي کالم شود و موج واژه هاي 

آهنگين او را با خودش جلو ببرد. 
من هم با توجه به عالقه ام به زبان فاخر، تمايل داشتم 
از بازي هاي زباني، نثر زيباتر و پيچيده تري بهره بگيرم، 
اما براي اينکه مخاطب بتواند با اثر ارتباط برقرار کند و 
بيش از حد درگير تکلف نثر نش��ود، داستان را درگير 
پيچيدگي هاي زباني نکردم. اين کار در واقع احترام به 
طيف خوانندگان با هر ميزان سواد است تا بتواند با کار 
ارتباط برقرار کند. هر چند برخي نويس��ندگان چه در 
حوزه ادبيات داستاني و چه ادبيات دراماتيک، از زباني 
به معني کامل، شلخته بهره مي گيرند و ديالوگ ها يکي 
در ميان محاوره و ادبي هستند. اين نويسنده ها تعابير و 
اصطالحاتي کاماًل امروزي را در دهان ش��خصيت هاي 
آثارش��ان مي گذارن��د تا مث��اًل مخاطب ع��ام متوجه 
گفت وگوي شخصيت ها بشود، اما نمي دانند با اين کار 
مرتکب چه فاجعه اي مي ش��وند. آنان تغييرات زباني و 
کالمي را ناديده مي گيرند و مخاطب را مدام از دنياي 

تاريخي به دنياي معاصر و بالعکس پرتاب مي کنند. 
الاقل بخشي از مخاطباني که به سراغ تاريخ نمي روند و 
اطالعات زيادي از زندگي معصومين و تاريخ اسالم ندارند، 

به بهانه داستان خواندن به سراغ رمان ديني مي روند. من 
هم گاهي به مخاطب عام حق مي ده��م که تمايلي به 
خواندن آثاري نداش��ته باش��د. آثاري که گاه ترجمه از 
زبان عربي اس��ت و گاه با نثري سنگين و اصطالحاتي 
نامأنوس نگاشته شده اند و نمي توانند مخاطب امروزي 
را درگير خود کنند. اينجاست که بايد از معجزه هنر و 
ادبيات استفاده کرد تا مخاطب به هواي جذابيت هاي 
ادبي و هنري بتواند با ش��خصيت هاي ديني و تاريخي 
ارتباطي انساني و واقعي برقرار کند و خواسته يا ناخواسته 

مجذوبشان شود و آنها را الگوي خود قرار دهد. 
اطاع�ي از بازخ�ورد كتابت�ان در مي�ان 

مخاطبان داريد؟
»عروس قريش« در 320 صفحه توسط انتشارات اسم 
چاپ شده است. پنج ناشر تمايل داش��تند که کار را به 
انتشارات آنها بدهم، اما در نهايت تابستان سال گذشته 
تصميم گرفتم »عروس قريش« را به دوستان نشر اسم 
تحويل بدهم. ناشر اعالم کرده است در همان دو هفته اول 
انتشار، کتاب فروش خوبي داشته و در حال حاضر هم جزو 

کتاب هاي پرفروش فروشگاه انتشارات »اسم« است. 
به نظر شما ادبيات مي تواند تأثيري در جامعه 

امروزي ما و نسل جوان داشته باشد؟
ادبيات باعث زنده ماندن فرهنگ و زبان و نثر فارس��ي 
مي ش��ود. ادبيات س��فر ذهني به دنياهاي ناشناخته 
و آش��نايي با زندگي مردمي اس��ت که چيز زيادي از 
آنها نمي دانيم. ادبيات باعث خ��وب فکر کردن، خوب 
خواندن، خ��وب نوش��تن و خوب تصمي��م گرفتن ما 
مي ش��ود. تئاتر هنر مخاطبان خاص اس��ت و در حال 
حاضر زمانه  طوري ش��ده که انگار ادبيات و کتاب هم 
ويژه مخاطبان خاص اس��ت و الزم نيست هر کسي به 
سراغش برود. متأسفانه پيامرس��ان هاي اجتماعي با 
وجود محاسن خود، موجب پايين آوردن سليقه اکثر 
مردم ش��ده اند. همان طور که تنقالت موجب سيري 
کاذب مي ش��وند، خواندن يادداش��ت ها و پُست هاي 
نويس��نده هاي مبتدي هم موجب مي شود خواننده با 
مطالعه همان اندک نوش��ته ها فکر کند خيلي باسواد 

و اهل مطالعه است. وقتي کارش��ناس ادبي، ارزياب يا 
منتقدي کار يک نويسنده نوقلم را تأييد نکرده باشد و 
داستان و رمان آنالين بدون هيچ نظارت ادبي و تکنيکي 
در اقيانوس اينترنت بارگذاري شود، آن نويسنده دچار 
توهم نويسنده حرفه اي بودن مي ش��ود، همانطور که 
مخاطبش دچار توهم خواننده حرفه اي بودن مي شود و 

با کامنت هايش شروع به نقد و بررسي اثر مي کند. 
بايد نويسنده و خواننده هاي فضاي مجازي به اين نکته 
توجه داشته باشند که اغلب آثاري که مجوز نشر کاغذي 
را نگرفته اند، از لحاظ ادبي ضعيف هستند و نمي توان 
آنها را جزو اثر ادبي به حس��اب آورد. نويسنده هايي از 
اين دست فقط در فکر خودنمايي و نشان دادن خود در 
صفحات اجتماعي هستند و با زياد شدن طرفدارانشان 

فکر مي کنند ديگر به قله ادبيات رسيده ا ند. 
گران بودن کتاب هم بهانه خوبي براي نخواندن کتاب 
نيست! چراکه تورم و گراني گريبان همه چيز را گرفته 
است. چطور مي شود حاضر مي ش��ويم عالوه بر اقالم 
ضروري زندگي براي اقالم غيرضروري هم هزينه کنيم 
اما وقت نوبت کتاب و نش��ريه مي ش��ود گراني را بهانه 
کنيم. چطور مي شود حتي در قشر متوسط جامعه به 
فکر فست فود، تجمالت و مارک و برند همه چيز باشيم 
و فقط بگوييم کتاب گران است. متأسفانه عده اي براي 
ظواهر خود هزينه هاي غيرضروري مي کنند اما براي 
باالبردن سواد و دانش و فرهنگ خود هزينه اي نمي کنند 

و به سراغ کتاب نمي روند. 
چه آثاري از شما در آينده نزديك به چاپ 

خواهد رسيد؟
در حال حاضر دو رمان ديني در انتشارات سروش و کتاب 
جمکران دارم که مراحل چاپ را طي مي کنند. فعاًل هم 
در حال بازنويسي نهايي رماني براي مدافعان حرم هستم. 
از طرفي هم در حال انجام تحقيقات براي نگارش رماني 

سفارشي درباره زندگي امام محمدباقر)ع( هستم. 
در بخش هايي از کتاب عروس قريش مي خوانيم: 

ابتسام به زنان نگاه مي کرد و فکر مي کرد خودش است 
که زير سايه ايستاده و دارد عطر و پارچه مي خرد. دارد 
شانه و آينه مي خرد تا موهاي س��ياهش را شانه بزند و 
به صورت س��ياهش بنگرد. آينه اي هم از ميان بساط 
حجره داري برداشت و تا خواست خودش را در آن نگاه 
کند، مرد غريد: »کنيزي بي بهره از زيبايي، با دستاني 
خالي از سکه، آينه به چه کارش مي آيد؟ آن را سر جايش 
بگذار!« دست ابتسام آينه را به سر جايش برنگردانده، 

دست بزرگ ُزهير پيش آمده بود. 
- براي اين آينه زنگار بسته چند سکه مي خواهي؟

مرد به ابروهاي در هم گره  خورده غالم چهارشانه نگاه 
کرد و تا خواست درشتي بارش کند، غالم سکه هايش 
را از هميانش بيرون کش��يد. حجره دار همين  که برق 
سکه ها را ديد، سياهي روي مشتري هايش را از ياد برد. 
ابتسام نه پاي رفتن داشت و نه بهانه اي براي ماندن. آينه 
را روي بساط مرد رها کرد و خواست قدم از قدم بردارد 
که ُزهير سر راهش ايس��تاد. چيزي در عمق سياهي 
چش��مان غالم پرپر مي زد. چي��زي در دل غالم له له 
مي زد. آينه در دستش برق مي زد و ابتسام سربه زير زلف 
سياهش را به روي سياهش مي کشيد تا مرد دودوي 

چشمانش را نبيند. 
- َوهب مرد آراس��ته اي اس��ت. کنيز خان��ة او هم بايد 

آراسته باشد. 
- و غالمش نيز. 

ُزهير به صداي ابتسام جاني گرفت انگار. دستي به سر 
و روي خاک گرفته اش کشيد و شانه هايش را تکاند. به 
تصوير خودش در آينه نگاه کرد و آن را به طرف صورت 
زن چرخاند. ابتسام به  جاي چهره خود، صورت خندان 
ُزهير را در آينه مي ديد انگار. از نگاه  کردن به آينه خجل 
بود. انگشتان دستش به  زور روي آينه و شانه مشت شد 
و زير پيراهنش رفت و پاهايش از زمين کنده شد. ابتسام 
رفته بود و ُزهير بود که پاهاي��ش در زمين فرو رفته و 
نگاهش بدرقه راه کنيز شده بود. حجره دار که نگاهش را 
از آن دو برنداشته بود با تحقير نگاهي به ُزهير انداخت و 

آب دهانش را به زمين پرت کرد.

»بي کرايه«  مردمي و ارزشمند
   معصومه طاهري

 متأسفانه کپي کاري سال هاست در رسانه ملي به يک رويه تبديل 
شده است حتي برخي مديران اين رسانه که ادعاي توليد ملي دارند 
وقتي به منصب مي رسند عرصه را براي کپي کارها بيشتر از همه باز 
مي کنند. اما مدتي است از شبکه نسيم مسابقه اي پخش مي شود که 

اگر حتي اين برنامه کپي هم باشد ارزش تمجيد را دارد. 
 از ديرباز در رس��انه ملي مس��ابقات مختلف با اش��کال گوناگون 
داشته ايم؛ مسابقاتي که شايد مشهورترين آنها مسابقه »محله« 
براي بچه ها و مس��ابقه »هفته« براي بزرگس��االن ب��ود. در دهه 
70 هم مس��ابقه »راز س��يب« با اجراي فرهاد جم تحولي در نوع 
مسابقات تلويزيوني محسوب مي ش��د، اما همان زمان با وجودي 
که کمتر کس��ي ماهواره داشت رس��انه ها در نقد آن نوشتند اين 
برنامه کپي از يک مسابقه خارجي اس��ت. مسابقه »بي کرايه« به 
تهيه کنندگي آرش گودرزي و اجراي محمد نادري که خالقيتي 
جديد در اجراي مسابقات تلويزيوني است اگر مانند ساير مسابقات 
تلويزيوني کپي کاري هم نباش��د باز هم قابل تقدير اس��ت. »بي 
کرايه« جدا از اجراي خوب و توانمند محمد نادري عناصر زيادي 
براي ديدن دارد مهم ترين آن مردمي بودن است برخالف مسابقات 
رايج تلويزيوني ک��ه معموالً س��ازمان ها و س��اختارها به صورت 
گزينشي ش��رکت کنندگان را به اين مسابقات گسيل مي دارند يا 
به صورت کليشه اي و خس��ته کننده از بازيگران و فوتباليست ها 
استفاده مي کنند و خودشان سرگرم مي ش��وند تا مردم، انتخاب 
ش��رکت کنندگان در»بي کرايه« م��ردم کوچه و بازار هس��تند. 
همان هايي ک��ه اغلب فقط از آنها اس��مي برده مي ش��ود ولي در 

شادي ها و منفعت هاي سلبريتي ها جايي ندارند. 
ارزان و کم هزينه بودن »بي کرايه« آن هم در ش��رايط اقتصادي 
فعلي نيز يک عنصر مثبت ديگر است. فضاي مسابقه يک تاکسي 
ون س��اده است؛ هرچند س��قف آن براي فضاس��ازي تغيير داده 
شده اما انصافاً کم هزينه اس��ت. »بي کرايه« اقشار مختلف مردم 
را براي اولين بار به صداوسيما آورده اس��ت؛ از کاسب و خرده پا 
تا زن خانه دار به راحتي مي توانند در مسابقه مشارکت مي کنند 
بدون اينکه دوربين مخفي براي خنداندن باش��د يا طيف خاصي 
شناسايي شوند، مرد بي ادعاي بازنشسته که فرزندي معلول دارد 
بدون هيچ گزينشي و به شکلي مردمي در مسابقه حاضر مي شود و 
از مشکالتش حرف مي زد. مسابقه اي که شايد در بين آنها آدم هاي 
اتوکشيده يا مس��ئول هم پيدا ش��ود اما برخالف س��اختار اکثر 
برنامه هاي تلويزيوني که سعي دارد ايرانيان را شمال شهرنشينان 
بي درد نش��ان بدهن��د ش��رکت کنندگان اين مس��ابقه همراه با 
حرف ها و دردهايشان سوار تاکسي مي شوند. نادري اجراکننده 
مسابقه و همان راننده تاکسي همان گونه که تهيه کننده مسابقه 
مي گويد گزينه خوبي براي اجراست چون مردم او را مي شناسند 
و همين باعث مي ش��ود تا جل��وي کالهبرداري ه��اي احتمالي 
در فضاي حقيقي گرفته ش��ود؛ يک بازيگر مشهور و محبوب به 
عنوان رانن��ده تا حدي جلوي اين سوءاس��تفاده هاي احتمالي را 
مي گيرد. البته محمد نادري هم خوب ب��ا مردم ارتباط مي گيرد 
و با شرکت کنندگان مسابقه که بدون هيچ آمادگي سوار تاکسي 
شده اند براي برنده ش��دن همراهي مي کند تا دست خالي پياده 
نشوند. همزمان با نادري مخاطب هم همين انتظار را از مجري دارد 
که با آنها بس��ازد. از طرفي اينکه فردي نتواند از عهده ساده ترين 
سؤاالت بربيايد و بعد از آن به اسباب تمسخر ديگران تبديل شود، 
ناراحت کننده است اما نادري هوشمندانه فضا را چنان صميمانه 
اداره مي کند که مخاطب متوجه مي شود هدف تنها مسابقه نيست 

بلکه ارتباط با مردم کوچه و خيابان است. 
»بي کرايه « از نظر تيتراژ هم جالب عمل کرده و تيتراژ اين برنامه 
نش��ان مي دهد که يک ايده خام و رفع تکليفي روي آنتن نرفته و 
براي شرکت کنندگان و مخاطبان ارزش قائل بوده اند. همچنين 
تنظيم سؤاالت خاص براي هر قشر از جامعه که متناسب با سطح 
فکري و تحصيلي و سني آنها باشد، نش��ان مي دهد »بي کرايه« 
مثل برخي از برنامه هاي تلويزيوني نيس��ت که چهار نفر يک کار 
کم هزينه ساخته باشند، بلکه سازندگان به وقت و نگاه مردم احترام 
گذاشته اند. در کل و با وجود همه اين مشخصه ها مي بينيم مي توان 
يک برنامه مناسب با هزينه کم در اين شرايط اقتصادي براي مردم 

توليد کرد که مخاطب پسند هم باشد. 

»عروسقریش«مخاطبرامیانتاریخودورهمعاصرپرتابنمیکند
گفت وگوي »جوان« با مريم بصيري نويسنده كتاب »عروس قريش«

رمان به نيت 14 معصوم، 14 فصل دارد و هر فصل شامل يکي از موقعيت هاي حساس زندگي حضرت آمنه)س( است

بارها در احاديث اشاره شده كه زبان عربي 
ائمه)ع( بسيار فصيح بوده، لذا نمي توان 
براي آثار تاريخي از نثر آشفته و امروزي 
بهره گرفت. از طرفي هم�ه مخاطبان با 
چنين زباني ارتباط برقرار نمي كنند؛ لذا 
چاره اي نمي ماند جز اينکه از وزن پنهان 

و زبان شاعرانه استفاده كرد

آگهى مفقودي 

آگهى مفقودي 
L

 K4MA690D002239
NAPLSRALD71000326

آگهى مفقودي 

 naac91ce2gf096519 124k0875688

آگهى مفقودي 

 NAAP03ED08J007798 14187005572

آگهى مفقودي 

NAPH-  BM16LB*G074577
 320BBJ1015716

آگهى مفقودي  فرم اشتراك روزنامه جوان

هزینه اشتراك  روزنامه (مبالغ به ریال) می باشد.

یکسالهنه ماهه6 ماهه سه ماهه

825/0001/750/0002/475/000 3/300/000
 

 آدرس: خیابان میرزاي شیرازي، خیابان پانزدهم، پالك 44، طبقه دوم
تلفن: 88341654 نمابر: 88341650


