ملیکا مهرافروز در مصاحبه با «حق» از دورهی جدید زندگیاش میگوید:

ملیکای حافظ قرآن را
بیشتر دوست دارم

تنها کسی که در راه این تغییر کمکم کرده بعد از خدا خودم بودم و هنوز هم خودم هستم
«به مو میرسد ولی پاره نمیشود» از بهترین جملههایی است که به آدم
امید دوباره میدهد برای ادامهدادن و کمنیاوردن
طاهرهسادات بهرهمند :از دوران راهنمایی میشناسمش؛ ملیکا مهرافروز را میگویم .رتبهی اول پرشر و شورترین
دختر مدرس�ه متعلق به من بود و رتبهی دوم حتما به او تعلق میگرفت .اما تفاوتهایی هم با یکدیگر داشتیم .آن
زمان من #حافظ و #قاری بودم و محجبه؛ او ولی تیپی اسپرت یا به قولی پسرانه داشت و برای خودش آنقدرها قید و
بندی قائل نبود .خیلی زود ایام تحصیل در مقطع راهنمایی گذشت و وارد دبیرستان شدیم .ماه پرفیض رجب فرارسید
و از طرف آموزش و پرورش برای اعت�کاف ایامالبیض ثبتنام کردم .از قضا ملیکا هم -به همراه تعدادی از دوس�تان
نزدیکش -در این برنامهی سه روزه حضور داشت .باورم نمیشد .خوب یادم هس�ت که مسئولین برگزاری اعتکاف برای معتکفین،
هیئتی تشکیل دادند و هر هفته پنجشنبهها دور هم جمع میشدیم و گپ و گفتی داشتیم و ذکر مصیبتی .آنجا بود که ملیکا و تعدادی
دیگر از بچهها را با سر و شکلی متفاوت از قبل دیدم .راستش خیلی متعجب شدم .در ادامه بنا به دالیلی دیگر نتوانستم در آن #هیئت
حضور پیدا کنم .چند ماه پیش اما از طریق #اینستاگرام دوباره #ملیکا را پیدا کردم .اولین چیزی که توجهم را جلب کرد ،بیوی صفحهی
اینستاگرامش بود« :حافظ کل قرآن»! بعد هم استوری فعالیتهای فرهنگیاش ،منجمله یادوارههای شهدا را دیدم و متوجه شدم او
در مسیر تازهای که #انتخاب کرده ،چقدر استوار و ثابتقدم است .اینگونه شد که بر آن شدم با ملیکای عزیز مصاحبهای انجام دهم
برای دهمین شمارهی روزنامهدیواری حق ،تا کمی از زندگی جدیدش برای ما صحبت کند.
حق :طبق رس�م کار ما ،اول یک معرفی اجمالی از خودت برای حق :االن که برمیگردی و #گذشته را نگاه میکنی ،چه حسی
خوانندگان بکنی ،بد نیست!
داری؟
ملیکا مهرافروز هستم .متولد سال هفتاد و هشت .دیپلم انسانی و حافظ از نتیجهی آن راضی هس��تم .با اینکه خیلی سختی کشیدهام و در این
کل قرآن.
راه ،از خیلی چیزها گذشتهام.
حق :چه شد که حفظ قرآن را پیش گرفتی؟
ح�ق :جاهایی ک�ه ناراحتی ی�ا به اصطلاح کم م�یآوری ،چه
حدود س��ه س��ال پیش ،وقتی که دیپلمم را گرفتم ،دوست صمیمیام میکنی؟
پیشنهاد داد در یک مؤسسهی شبانهروزی حفظ قرآن ثبتنام کنیم .بعد وقتهایی که در زندگی به بنبس��ت میرسم یا حس میکنم حال دلم
رفت و چند هفته دنبال چنین مؤسسهای گشت .ما آن روزها خیلی با هم خوب نیس��ت ،چند تا کار انجام میدهم؛ یکی اینکه به حرم امام رضا
صحبت میکردیم در این باره و من همهاش میگفتم« :الزم به #حفظ میروم و در مسجد گوهرشاد مینشینم و زل میزنم به گنبد .دوم اینکه
نیست و آدم میتواند از روی قرآن هم بخواند و هر جا الزم شد آیات الهی آیههای بال و امتحان را در ذهنم م��رور میکنم و به یاد میآورم که این
را همراهش داشته باشد» .ولی پافشاری دوستم مبنی بر این امر ،باعث وعدهی خداست که قطعا شما را #امتحان میکنیم .سوم اینکه میروم
شد که من هم تحقیقات خودم را شروع کنم .کمی بعد ،مؤسسهی حفظ ساعتی را ورزش میکنم و سعی میکنم دقایقی را در حال خودم باشم
امیرالمؤمنین کاشان را پیدا کردم و برای دورهی آزمایشی ثبتنام کردم .و انرژی منفی را از خودم دور کنم.
نوبت مصاحبه شد و آماده شدم برای رفتن به کاشان .قرار بود همراه با حق :وضعیت تحصیلت در حال حاضر به چه صورت است؟
دوستم به آنجا برویم ولی ایشان در همان هفته قرار ازدواجش گذاشته از طریق حفظ قرآن میتوانم «لیس��انس علوم قرآن��ی» بگیرم و برای
شد و #ازدواج کرد .همه چیز خیلی س��ریع اتفاق افتاد .من هم دورهی #ارشد وارد #دانشگاه بشوم که الحمدهلل آزمون کتبی سازمان تبلیغات
بیست روزهی کاشان را رفتم و مصاحبه را هم قبول شدم .انتهای طرح را پذیرفته شدهام و منتظر آزمون شفاهی هستم.
آزمایشی که رسید ،بهخاطر نداشتن سابقهی حفظ و نداشتن برنامهی ح�ق :اه�ل مطالعه ه�م هس�تی؟ چ�ه کتابهای�ی را بیشتر
مستمر #قبول نشدم و برگشتم مش��هد .آنجا افراد باانگیزهای را دیدم میخوانی؟
که باعث شد جدیتر به حفظ فکر کنم و بعد از آمدنم به مشهد هم پیگیر همیش��ه س��عی میکنم که در وقتهای خالی #کت��اب بخوانم« .من
باش��م .در نتیجه جامعئالقرآن مشهد
او» و هر دو جلد «س�لام بر ابراهیم» را
را پیدا ک��ردم و در دورهی آزمایش��ی
خیلی دوس��ت دارم و به همه پیشنهاد
یک س��الهی آنجا ثبتنام ک��ردم .با
مطالعهشان را میدهم.
اینکه یک ماه از دورهی آنها گذشته
حق :با کدام آی�ه از آیات کالماهلل
بود ولی توانستم جبران کنم و از پس
انس بیشتری داری ملیکا؟
عقبافتادگیهایم بربیایم .پارس��ال
«و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع
این طرح را ش��رکت کردم و الحمدهلل
و نقص من االموال و االنفس و الثمرات
مرداد ماه امسال حفظ قرآن را به آخر
و بشر الصابرین» را خیلی دوست دارم؛
جمعی بودیم که خوب یادم هس�ت همیش�ه
رساندم.
چون خدا در این آیه عن��وان کرده که
دوس�ت داش�تیم به منزل هم برویم و دور هم
ح�ق :از ماجرای چادری ش�دنت
قطعا شما را #آزمایش میکنیم .واقعا
باش�یم ولی بنا به دالیل�ی خانوادهها اجازه
برایمان بگو ملیکا!
هم هر کجا که برایم سخت یا غیر قابل
نمیدادند .دروغ چرا؟ تنه�ا با این هدف که
ماجرای چ��ادری ش��دنم برمیگردد
تحمل میش��ود ،ای��ن #آی��ه را مرور
به ی��ک #اعت��کاف که در س��ال۹۴
میکنم و #آرام میشوم.
قرار اس�ت س�ه روز کنار هم باش�یم و خوش
برگزار ش��د .جمعی بودی��م که خوب
حق :با دوستان دوران قبل ،هنوز
بگذرانیم ،اعتکاف را ثبتنام کردیم! شب اول
یادم هست همیش��ه دوست داشتیم
ارتباط داری؟
که حاجآقا از وظایف روی دوش یک معتکف
به منزل ه��م برویم و دور هم باش��یم
اصال خبری از هیچ کدامش��ان ندارم و
سخن گفت ،همهی ما ناراحت شدیم که باید سه
ولی بنا ب��ه دالیلی خانوادهه��ا اجازه
کال بعد از جریان حفظ قرآن و چادری
روز روزه بگیریم و از مسجد هم بیرون نرویم!
نمیدادند .دروغ چرا؟ تنها با این هدف
شدن ،مسیر زندگیام عوض شد و خب!
اما شب دوم که ش�ب دیدار با شهدا بود ،یادم
که قرار است س��ه روز کنار هم باشیم
طبیعتا افراد جدی��دی وارد زندگیام
هست که آقای باخرد حرفهایی از شهدا زد
و خوش بگذرانیم ،اعتکاف را ثبتنام
شدند.
که حال دل خیلی از ما را عوض کرد
کردیم! شب اول که حاجآقا از وظایف
حق :در مسیر این تحول ،چه کسی
روی دوش یک معتکف س��خن گفت،
بیشترین کمک را به شما کرده؟
همهی ما ناراحت ش��دیم که باید س��ه روز روزه بگیریم و از مسجد هم تنها کسی که در راه این #تغییر کمکم کرده ،بعد از #خدا خودم بودم و
بیرون نرویم! اما شب دوم که شب دیدار با شهدا بود ،یادم هست که آقای هنوز هم خودم هستم .خیلی جاها بوده که کم آوردهام و ادامهدادن برایم
باخرد حرفهایی از ش��هدا زد که حال دل خیلی از م��ا را عوض کرد .از سخت بوده ولی الحمدهلل با مدیریت درست توانستهام از بحران دربیایم
همان شب ،یکسری چیزها در من تغییر کرد .البته یکسری چیزهای و شرایط را برای خودم ثابت نگه دارم.
جزئی .از بعد آن اعتکاف ،ش��روع کردیم به هم��کاری با همان گروهی حق :یک دوست خوب چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
که اعتکاف را برگزار کردند و با هم به اردوه��ای جهادی و راهیاننور و یک دوست خوب ،دوستی نیست که پایهی همهی کارهای شما باشد؛
خدمترسانی میرفتیم.
اتفاقا دوستی است که به موقع به ش��ما #تلنگر بزند و خیلی جاها مانع
حق :آیا شده از مسیری که در آن هستی ،دلسرد بشوی؟
خیلی از کارهای اشتباهتان بشود .به دوستی میتوان «دوست خوب»
بگذارید رک بگویم؛ در این مس��یر همیش��ه ثابتقدم نب��ودهام .خیلی گفت که برای ش��ما #مفید باشد و ش��ما را مدام به #رشد و #پیشرفت
وقتها شده که برگشتهام و همان آدم قبلی شدهام؛ ولی بعضی اتفاقات تشویق کند.
باعث میش��د که یک نش��انهای ،یک چراغی ،یک نوری برایم #روشن حق :قشنگترین جملهای که تا به حال شنیدهای؟
شود تا در این راه باقی بمانم و ش��کی در انتخاب درستم نداشته باشم« .به مو میرسد ولی پاره نمیشود» از بهترین جملههایی است که به آدم،
اینها را برای این میگویم تا آن دوستانی که #ناامید هستند و از مسیر امید دوباره میدهد برای ادامهدادن و کمنیاوردن.
برگشتهاند ،بدانند که #تنها نیس��تند .خیلیها شرایطشان این شکلی حق :ملیکای االن قشنگتر است یا ملیکای دوران قدیم؟
است ولی با مدیریت درست میشود خیلی چیزها را ثابت نگه داشت.
ملیکای االن خیلی بهتر از ملیکای دوران قدیم است؛ چون هم با خیلی
حق :نظر خانوادهتان نسبت به قبل و بعد این تغییرات چه بوده؟ چیزها آشنا شده ،هم س��رد و گرم زندگی را تا حدودی چشیده .گاهی
خانوادهی من تقریبا مذهبی هستند .خواهر و مادرم #چادر میپوشند وقتها که از گذشتهای که دارم ناراحت میش��وم ،به این فکر میکنم
و پدرم حافظ قرآن هستند .اوایل (قبل از این تغییر و تحول) مدام بر من که اگر این گذشته نبود ،من هم آدم االن نمیبودم و خب! به نظرم برای
خرده میگرفتند که چرا شبیه آنها نیستم اما از یک زمانی به بعد دیگر به دست آوردن یک سری چیزها باید یک چیزهایی را فدا کرد و #آدم
کاری به کارم نداش��تند .جالب اس��ت بدانید؛ زمانی که خواستم حفظ نمیتواند همه چیز را با هم داشته باشد.
قرآن را شروع کنم ،پدر ،مادر و خواهر بزرگترم از سختیهای پیش رو حق :بزرگترین آرزوی ملیکا مهرافروز؟
برایم صحبت کردند و خب! خیلی موافق نبودند؛ چون این مسیر آسانی بزرگترین آرزوی من این اس��ت که همهی آدمهای��ی که در #زندگی
نیست .همگی سعی داشتند نظر من را برای رفتن به دانشگاه جلب کنند سردرگمی دارند ،راهش��ان را پیدا کنند و به اوج موفقیت برسند و حال
ولی من پافشاری کردم و برای رفتن به #کاشان مصر بودم.
دلشان خوب باشد.
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