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آفتاب گرم و سوزان تیرماه سال نود و چهار
به میانهی راه رسیده بود و نوزدهمین دورهی
مسابقاتبینالمللیحفظکلقرآنکریمدر
کشور امارات به روزهای آخر خود نزدیک
میش�د .رقابتی بزرگ میان حفاظ کالم وحی از سراس�ر
جهان؛ کشورهای مسلمان و غیر مسلمان ،قریب به هفتاد
و دو کشور .از بنگالدش و هند و تاجیکستان بگیر تا حتی
نوجوانی که از ایالت مینهسوتای آمریکا برای شرکت در
این مسابقات ،از آنسوی اقیانوس اطلس آمده بود دوبی.
ترکیب عجیبی بود؛ سیاه و س�فید و بزرگ و کوچک .من
ی از حافظان کشور عزیزم
چهارده س�اله هم به نمایندگ 
#ایران به همراه مادرم راهی این مس�ابقات شده بودم تا
در قطعهی جنوبی خلیج همیش�ه فارس ،هنر قرآنیام را
در معرض قضاوت داوران س�ختگیر کالماهلل قرار بدهم.
اجرایم را ش�ب چهارم مسابقات در س�الن اصلی وزارت
تجارت و صنع�ت دوبی و با حض�ور هیئت�ی بلندپایه از
مقامات دیپلماتیک خودمان ارائه دادم .نزدیک بیس�ت
روز از اقام�ت م�ا در ام�ارات میگذش�ت و روزهای آخر
مسابقه ،همه منتظر اعالم نتایج بودند .در این مسابقات،
هر س�ال و هر دوره رسم اس�ت که هیئت داوران ،پس از
استماع همهی اجراها ،دوازده نفر را از میان متسابقین به
عنوان «زیباترین صداه�ا» برمیگزینند و مجددا رقابت
مختصری،اینبارباتکیهبر#ترتیلوتوجهبیشتربه#صدا
باهدفانتخابزیباترینصوتبرگزارمیکنند.اهمیتاین
بخش از مسابقات از آن جهت بود که با وجود شایستگی
کمنظیر نمایندگان قبلی جمهوری اسالمی ایران که قبال
به این مسابقات اعزام شده بودند ،چند سالی میشد که
هیچ نمایندهای از کش�ورمان به این بخش راه نیافته بود.
دو روز مان�ده به اختتامیهی نهایی ،لیس�تی روی تابلوی
اعالنات البی هتل دیدم که اس�امی راهیافتگان به بخش
«احسناالصوات» بر آن ثبت شده بود .به همراه مادرم با
دقت ،اسامی را از باالی لیست نگاه کردیم و همینجور به
ترتیب الفبا میآمدیم پایین ،تا اینکه بله! چشممان منور
ش�د به جمال حروف متحدهی «محمدحسین بهزادفر».
مانده بودم از فرط خوشحالی چه بکنم؛ جیغ بزنم و همهی
هتل را روی سرم خراب کنم یا مادرم را بغل کنم که بندهی
خدا داشت به پهنای صورت اشک شوق میریخت .دومی

راه حل بهتری بود .پناه بردم به آغوش مادر...
شب موعود فرارسید و دوازده نفر از دوازده ملیت مختلف،
یک به یک تلاوت خود را اج�را کردند و ح�اال نوبت من
رسیدهبود.حضورمادرموهمچنیناستادرحیمخاکی-از
اساتیدبرجستهیقرائتقرآنکریم-مایهیدلگرمیبود.
از پلههای جایگاه باال رفتم و یک صفحه ترتیل خواندم؛
به سبک مورد عالقهی خود اماراتیها یعنی شیخمحمد
ایوب که شیخنشینهای جنوبی خیلی صدایش را دوست
دارند .بعد هم آمدم پایین و نشس�تم روی صندلی ردیف
سوم س�الن .بعد از من یک نفر مانده بود که بخواند و بعد
نتایج اعالم شود .نوجوانی بود از کش�ور موریتانی .او هم
خوان�د و داوران رفتند برای ش�ور و مش�ورت که چطور
این دوازده نفر را رتبهبندی کنند .دل ت�وی دلم نبود .به
خودم فکر نمیکردم و بیشتر به زحمات پدر و مادرم در
یکسال آخر منتهی به مس�ابقات که مافوق تصورم بود.
اصال دوست نداشتم دست خالی برگردم .بیشتر به خاطر
پدرم .از طرفی کسب یک رتبهی خوب در این مسابقات
میتوانست خیلی افتخارآفرین باشد .آنهم بعد از نوزده
سال که هیچ حافظی از ایران ،به این مرحله راه پیدا نکرده
بود .باالخره انتظارها به سر آمد و گوینده از رئیس کمیتهی
اجرایی و رئیس هیئ�ت داوران دعوت کرد تا روی صحنه
بیایند و جوایز را به برگزیدگان اهدا کنند .از نفر دوازدهم
که شروع کرد ،قلبم آرامآرام از جایش فاصله میگرفت و از
این جناح به آن جناح ،نقل مکان میکرد .اعالم نفر چهارم
که تمام شد ،دیگر قلبم آمده بود توی دهانم .ظاهرا حدس
استاد خاکی درست از آب درآمده بود؛ من رتبهی سوم را
کسب کرده بودم...
فردای آن شب ،برنامهی اختتامیهی نهایی مسابقات بود با
حضورحاکمدبی؛بنراشدآلمکتوم.برخالفروالمعمول
مراس�مات اختتامیه در ایران که این میرود باالی منبر و
آن میآید پایین ،خیلی سریع رفتند سراغ اعالم نتایج در
رشتهی حفظ کل نوزدهمین دوره از مسابقات .نفر اول از
عربستان سعودی ،نفر دوم از ایاالت متحدهی آمریکا و نفر
س�وم از بنگالدش .تا رتبهی دهم را خواندند .هیچ اسمی
از من نبود ،همانطور که خودم قبال پیشبینی میکردم.

به هر دلیلی باز هم ایران در بخش حفظ رتبه نیاورده بود.
حاال به دالیل سیاسی یا چی ،بماند .من که همیشه با خودم
میگفتم شاید آنطور که آنها میخواهند و انتظار دارند
نمیخوانیم .شاید آییننامهی ما با آییننامهی داوری آنها
متفاوت است و الخ .ش�ب قدر بود؛ بیخیال رتبه و نمره و
مسابقه شدم و به همراه مادرم برگش�تیم هتل .با کمک
اینترنت ،مراسم احیای شیخحس�ین انصاریان را تماشا
کردیم و دوری از وطن و رنج مسابقه ،شب قدر غریبانهی
آن س�ال را از شب قدر هر س�ال دیگری برایم ماندگارتر
کرد...
در ف�رودگاه بودی�م و آم�ادهی برگش�ت به ته�ران .هم
خوشحال بودم و هم ناراحت .خوشحال از اینکه خیلی
ت خالی برنمیگردم و ناراحت از اینکه چرا
هم حاال دس� 
در رشتهی حفظ توفیقی حاصل نشد .همینطور نشسته
بودیم که گوش�ی مادرم زنگ خ�ورد .پدرم ب�ود .بعد از
احوالپرسیگفت«:امروزازطرفشورایعالیقرآنتماس
گرفتند .محمدحسین دعوت شده برای ترتیلخوانی در
بیت رهبری .روز بیست و چهارم ماه مبارک باید به همراه
یک نفر دیگر جزء بیس�ت و چهار را بخوانند و بعدش هم
میروند پیش حضرت آقا .این هم جایزهی سوم شدنش».
گریهامداشتدرمیآمد .بارها از اعماق قلبم چنین آرزویی
کرده بودم .به یکباره همه چیز را فراموش کردم .دیگر نه
برای آن رتبهی س�ومی خوشحال بودم و نه برای رتبهی
نیاورده در بخش حفظ ،ناراحت .یکپارچه ش�وق بودم و
اش�تیاق که لحظهها زودتر بگذرند و بیست و چهارمین
سحر رمضان ،در آیینهی صبح بدمد...
صب�ح دول�ت از راه رس�ید و از درب خیاب�ان ش�هید
کشوردوست ،دعوتنامهی ش�ورای عالی را نشان دادیم
و داخل شدیم .عقربههای س�اعت روی عدد یازده و نیم
ظهر داشتند به هم دست میدادند .یک ربع بعد ،ترتیل را
آغاز کردیم و آنقدر خواندیم تا اذان ظهر .داخل نامه قید
شده بود که اذان ظهر هم برعهدهی من است؛ اهلل اکبر...
صدایم در #حسینیه پیچید ...در بیت ...در بیت رهبری...
در بیت س�اده و با صفای رهبری ...دوست داشتم عبارات
اذان کش بیاید تا صدایم بیشتر به گوش همیشه شنوای

حضرت ماه برسد .دستآخر «ال اله اال اهلل» را تا جایی که
نفس داشتم ،طول دادم .یعنی طووووول دادمها ...ال اله اال
اهلل ...مسبباالسباب و رباالرباب ...آخرین هجای «و صل
اهلل علی محمد و آله الطاهرین» را هنوز کامل تلفظ نکرده
بودم که پیرمردی از میانهی جمعیت فریاد زد« :صل علی
محمد ،بوی خمینی آمد» .چه قاتل بدی است زمان؛ انگار
وقتی بفهمد دوست نداری که دقیقهها بگذرند ،از همیشه
سریعتر میدود و لحظهها را میکش�د .اما خب! با همین
سلام و صلوات بود که حضرت آقا آمد و ب�ا همان لحن با
صالبت همیش�گیاش ،اقامه گفت .با این حجم از آرامش
و طمأنینه ،از اذانی که گفته بودم ،خجالت کشیدم .بعد از
چند دقیقه ،نماز ظهر آغاز شد؛ بین دو نماز ،چند دقیقهای
احکام شرعی گفته شد و بعد هم اقامهی نماز عصر .سالم
نماز را که دادیم ،عاقلهمردی کتشلواری آمد و با تحکم
گفت« :س�ریع با من بیایید» .دنبالش رفتیم .مثل اینکه
قرار بود دمی هر چند کوتاه ،حضرت ماه را ببینیم .آقا که
آمدند جلو ،آقای سیدعلی مقدم ،ما را معرفی کرد« :این
دوستان ،زحمت ترتیل امروز را کشیدند» .بعد به من اشاره
کرد« :آقای بهزادفر همین دیشب از راه رسیده و با لطف
خدا توانست در مسابقهی احسناالصوات کشور امارات،
رتبهی سوم را کسب کند» .آقا لبخندی زدند و آن دست
مجروحشان را روی سرم گذاشتند و س�ه -چهار مرتبه
پشتس�رهم گفتند« :طیباهلل» .دیگر طاق�ت نیاوردم.
معلوم نبود چنین فرصتی دوباره گیرم بیاید .همان دست
مجروح را در دستم گرفتم ،بوسیدم و رفتم در آغوشش.
انگار کن که ماهی ،دریا را بغل گرفته باشد یا طفلی سینهی
مادرش را .ده ثانی�ه ،پانزده ثانیه .همانج�ور در پناه ماه
داشتم توی دلم برای خودم میخواندم« :ذرهای بودم و مهر
تو مرا باال برد» که ناگهان یکی از محافظها زد روی شانهام:
«وقتت تمام شده اخوی!» سرم را باال آوردم و دیدم که آقا
اشارهای کردند و محافظ عقب رفت .بیست ،سی ،پنجاه،
ش�صت ثانیه .آن یک دقیقه و آن انگش�تر بعدش که آقا
نماز ظهر و عصر را با آن اقامه کرده بود و حاال قسمت من
شده بود ،میارزید به کل دقایقی که در راه کالس و جلسه
رفته بودم و آمده بودم .میارزید به کس�ب رتبهی س�وم
«احسناالصوات» و میارزید به همان رتبهی حفظی که
نیاورده بودم .به خدا که میارزید...

