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قرآن نوراست

حنانه خلفی امسال در کالس 
هشتم درس می خواند و حسابی سرش شلوغ 

است. چون هم زمان دارد برای کنکور کارشناسی 
ارشد هم درس می خواند. شايد تعجب کرده باشی و 
بگويی: چطور نوجوانی که در کالس هشتم درس می خواند، 

قرار است کنکور ارشد بدهد؟! اصالً مگر دورة  کارشناسی را 
پشت سر گذاشته است؟ من هم مثل تو دلم می خواست دربارة  حنانه 

بیشتر  بدانم. برای همین، يک روز صبح در مدرسه اش با هم 
قرار گذاشتیم و دربارة  همه چیز صحبت کرديم.

سبک زندگی حنانه به خاطر فعالیت هايی که در زمینة  قرآن دارد، کمی متفاوت است. مثالً او اين روزها 
کالس هشتم را غیرحضوری و در خانه، و بدون شرکت در کالس های مجازی مدرسه، می خواند. پدرش 
که معلم بازنشسته است، درس ها را با او کار می کند و اتفاقاً نمره هايش هم عالی است و پارسال معدلش 
2۰ شد. حنانه اين روزها هم برای آزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجش درس می خواند و هم آزمون 

سازمان تبلیغات. او در کنار درس های مدرسه روزی يکی دو جزء از قرآن را هم مرور می کند. 

كسانی كه مرا همراهی و حمايت كردند
حنانه در دورة  ابتدايی و از پاية سوم و چهارم، هفته ای يک روز به مدرسه می رفت؛ چون 
برنامه های زيادی داشت. کالس هفتم را غیرحضوری خواند و امسال هم غیرحضوری 
درس می خواند؛ چون برای کنکور کارشناسی ارشد دارد آماده می شود. برای همین 
می گويد، در کنار تالش هايش برای رسیدن به موفقیت های اين روزهايش، همراهی مدرسه 
خیلی مهم بوده است. بنابراين در کنار پدر و مادرش، از همة معلم ها و کادر مدرسه و 
همین طور از مديرهای مدرسه هايش، خانم پازوکی زاده و خانم کارگر، تشکر کرد 
که او را همراهی کردند. همین طور از همة کسانی که کنارش بودند و حمايتش 

کردند و صفحه های مجازی اش را دنبال می کنند هم تشکر کرد.

    حافظ قرآنحنانه خلفی، نوجوان       گفت وگو با 

اولین دختر
حنانه خلفی در 1۰  سالگی سی دی 

ترتیل کل قرآن را منتشر کرد و عنوان اولین 
دختری را گرفت که مجوز ضبط ترتیل کل 

قرآن را به او داده اند. او می گويد: ما هرچه داريم، از 
شهدا و از رهنمودهای رهبری داريم که فرمودند ما 
1۰ میلیون حافظ بايد داشته باشیم و اگر اين 1۰ 

میلیون حافظ را داشته باشیم، ديگر تهاجم 
فرهنگی معنايی ندارد.
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 چطور وقت می كنی همة  اين كارها را انجام بدهی؟
 من از صبح که از خواب بیدار می شوم، مشغول درس خواندن می شوم و زمانم را از دست نمی دهم. تقريبًا 
روزانه هفت هشت ساعت زمان برای درس خواندن می گذارم. سه تا از درس های هشتم را هم تابستان خوانده 
بودم و تکمیل کردم. البته اين طور نیست که همة زمانم را درس خواندن و مرور قرآن پر کند. در کنار همة  

اين فعالیت ها، به تفريح و گردش هم می رسم.
  چطوری است كه كالس هشتم هستی، و قرار است كنكور كارشناسی ارشد بدهی؟

 قبل از اين، من در آزمون درجة ۳ سازمان تبلیغات قبول شدم و توانستم مدرک 
برای دورة   يعنی ديگر  بگیرم.  است،  کارشناسی  معادل  قوانین که  درجة ۳*را طبق 
کارشناسی به دانشگاه نرفتم. در آزمون کارشناسی سازمان سنجش هم شرکت کرده 
بودم و توانستم مدرک کارشناسی را در رشتة  علوم قرآن و حديث بگیرم. اين روزها هم 
برای آزمون کارشناسی ارشد درس می خوانم. وقتی در اين آزمون قبول شوم، می توانم 

به دانشگاه بروم و درسم را از دورة کارشناسی ارشد ادامه بدهم.
 چرا سراغ حفظ قرآن رفتی و چقدر طول كشید تا حافظ كل شوی؟

 از همان سن کودکی با قرآن مأنوس بودم. خواهر و برادرم حافظ قرآن 
بودند و برای همین من هم تشويق شده بودم قرآن را حفظ کنم. البته فقط به 
خاطر محیط و شرايط نبود. خودم به قرآن خیلی عالقه داشتم. آن روزها قرار 
بود من روزی يک صفحه از قرآن را حفظ کنم، اما يک روز که پدرم نبود، 
سورة الرحمن را که سه صفحه و نیم است، کامل حفظ کردم و اين به خاطر 
عالقة خودم بود. حتی اگر پدر و مادرم اجازه می دادند، بیشتر از اين هم 

می توانستم حفظ کنم.
 چه چیزی در قرآن هست كه باعث می شود تو اين قدر به آن 

عالقه مند باشی؟
 قرآن نور است؛ شفا و رحمت است. قرآن ذکر است و دل با ذکر 

و ياد خدا آرام می گیرد.
 تا حاال كسی نسبت به زندگی تو واكنش منفی نشان داده است؟

 بله، خب نظرات مخالف هم وجود دارند. مثالً شنیدم که درباره ام 
می گفتند بچگی نکرده. اما بايد بگويم من به برکت قرآن، هم بیشترين 
سیر و سیاحت را داشته ام و هم بیشترين لذت را از زندگی برده ام. چون 

در مسابقه های کشوری و بین المللی شرکت کرده ام و برای اجرای برنامه، 
سفرهای داخلی و خارجی متعددی داشته ام. مثالً عالوه بر سفرهای 
داخلی، چندين بار براي مسابقات قرآني به لبنان، سوريه، عراق، ترکیه، 

روسیه، امارات و بوسنی و هرزه گوين رفته ام.
 در اوقات فراغتت چه كار می كنی؟

 هم فیلم نگاه می کنم و هم کتاب می خوانم. فیلم هايی را که روايت 
دينی دارند، خیلی دوست دارم. از بین کتاب ها هم بیشتر کتاب های 

داستان و خاطرات شهیدان را می خوانم. اين کتاب ها حس خوبی به من 
می دهند و در زندگی خیلی تأثیرگذارند.

 در فضای مجازی هم هستی؟
 بله. در اوقات فراغت در فضای مجازی هم فعالیت دارم و قرآن را تبلیغ می کنم. البته می خواهم 
فعالیتم را در اين فضا و همچنین در رسانه بیشتر کنم. چون می خواهم »زينب قرآن« باشم و مثل حضرت 

زينب )س( مبلغ قرآن باشم. رهبری هم فرموده اند فضای مجازی را برای دشمن خالی نگذاريد.
 دوستانت هم با ديدن تو تشويق شدند كه قرآن را حفظ كنند؟

 بله، خیلی از دوستانم وقتی مرا ديدند، شروع کردند به حفظ کردن قرآن. گاهی هم پیش می آيد که بعد از 
سفرها، پدر و مادر دختران نوجوان به پدر و مادرم زنگ می زنند و می گويند از آن موقع که دخترم دختر شما 

را ديده، حفظ قرآن را شروع کرده است.

ارديبهشت  14
شهادت حضرت علي)ع(

حضرت علي )ع( در سحرگاه نوزدهم 
براي  قمري   40 سال  رمضان  ماه 
نماز صبح وارد مسجد كوفه شدند 
سر  كه  زماني  ايستادند.  نماز  به  و 
بر سجده گذاشتند، پلیدترين انسان 
در تمام طول تاريخ )ابن ملجم( با 
شمشیر زهرآلودش ضربتي بر فرق 
را  ايشان  و  آورد  وارد  امام  مبارک 
امام  هنگام  اين  در  كرد.  زخمي 
كعبه  خداي  به  »سوگند  فرمودند: 
كه رستگار شدم.« براثر اين زخم 
در ۲1  اين ضربت  از  بعد  روز  دو 
رستگار  رستگاران  امام  رمضان، 

شدند و به ديدار معبود شتافتند. 
به  ملجم  ابن  دربارۀ  علي)ع(  امام 
فرزند خود امام حسن)ع(  فرمودند: 
»او را غذا بدهید و آب بنوشانید. اگر 
خويش  خون  صاحب  ماندم،  زنده 
هستم. اگر خواستم او را مي كشم 
او مي گذرم.  از  نخواستم  اگر  و 
ولي  بُكشید،  را  او  ُمردم،  اگر 
در حقش زياده روي نكنید كه 
خداوند اسراف كاران را دوست 

ندارد.

حنانه در آخر 
گفت وگويمان گفت: »می خواهم 

از كادر پزشكی و درمانی تشكر كنم و 
از همة مردم بخواهم پروتكل های بهداشتی 
را رعايت كنند و ماسک بزنند. در قرآن 
هم آمده است با دست خودتان، خود 

را به هالكت نیندازيد.«

 * سازمان دارالقرآن کريم که از زير مجموعه هاي سازمان تبلیغات اسالمي است؛ هر ساله يک دوره آزمون تخصصي حفظ قرآن کريم براساس ضوابط معیني برگزار 
مي کند؛ در 5 سطح مدرک تخصصي ارائه مي دهد. مدارک درجه 1 تا 5 به ترتیب همتراز و معادل با مدرک دکترا، کارشناسي ارشد، کارشناسي، کارداني و ديپلم است.
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