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روایت یک جهاد در روزهای اول مبارزه با کرونا

دوباره دفاع دوباره مقدس
مریم اردوی�ی :نوش��ته بود از کارهایتان در نبرد با
#کرونا بنویس��ید .از ریا و حیف و میل ش��دن اجرتان
هم نترس��ید .کریمانه بگویید فدای س��رم اگر اجرم
رفت .بنویسید که بخشی از جنگ ،جنگ رسانه است
و تبلیغ و ترویج کار خیر .این حرف و استدالل ترغیبم
کرد برای روایت یک جهاد؛ هرچند کوچک به اندازهی وسع ناچیزم.
️نهضت معیوب سازمانسازی
اواس��ط بهمن ماه بود؛ س��ر کالس آقای مهدوی ارفع نشسته بودم و از
«نهضت»هایی میشنیدم که مبتال به آفت بوروکراسی «سازمان» شده
بودند .سربند همین آفت ،اثرگذاریش��ان کاهش محسوس یافته بود.
نهضت بسیج که شده بود س��ازمان بسیج ،نهضت سوادآموزی که شده
بود سازمان سوادآموزی .روحهای بزرگی که چپانده شده بودند در قالب
تنگ سازمان و همین قالب تنگ ،کارآمدیش��ان را به حداقل رسانده
بود .تمام این گیر و گورها بهخاطر گرفتن کار از دست مردم و سپردنش
به دس��ت س��ازمانهایی بود که رزقش��ان بند بودجهی دولت است و
اجازهشان بند امضای فالنی و بهمانی.
️روزهای خوش نهضتهای خودجوش
از روزهای دفاع مقدس میشنیدم؛ روزهایی که نهضتهای خودجوش
مردمی هرچه داش��تند زیر بغل زدند و به میدان آمدند .آستینها باال،
پاشنهها ورکشیده ،جانها کف دست و پش��تها به حمایت همدیگر
گرم بود .مردانی که داوطلبانه رخت خاکی رزم بر تن کرده بودند .زنانی
که چادر همت به کمر بسته و پشت جبهههای نبرد ،خیاطی و آشپزی
میکردند .زنان دیگری که با اقتدا به حضرت زینب س�لاماهلل علیها تا
پشت خاکریزها رفته بلکه بتوانند نفسی را قبل از بریده شدن ،گرم نگه
دارند و خونریزی حاصل از عضوی جامانده در میدان را زودتر بند آورند.
️دفاع همچنان مقدس
حرفه��ای آنروز آقای مه��دوی ارفع برای ما رؤیایی دس��تنیافتنی
بود .چه میدانستیم دفاع مقدس در واپسین روزهای سال ،انتظارمان
را میکش��د .اینبار جنگیدن تفاوت داش��ت .دش��من در قد و قوارهی
بعثیهای س��بیل کلفت و هیکلگندهای نبود که با صدا میکش��تند؛
ویروس��ی بود نادیدنی که بیصدا میکش��ت .هجمهی دشمن سمت
خرمش��هر نبود ،قم بود .لباس رزم دیگر خاکی و پلنگی نبود ،س��فید
یکدست بود .سالح توپ و تانک نبود ،ماسک و ژل و گان بود .خاکریزها

در جنوب نبود ،بیمارستان و غسالخانهی هر ش��هر بود .پناهگاهها زیر مواد ضدعفونی ،حضور در بیمارس��تان وکمک به کادر درمانی و اواخر
هم فراخوان برای تغسیل اموات .مادر شهیدی ،خانهاش را خیاطخانه
زمین نبود ،قرنطینهی خانگی بود.
کرد .فالن ش��هر با الگوگیری از ش��هرهای جلودار ،باالخره طرح «هر
️جنگ آمارها
این مهم��ان ناخوانده ولول��های در ش��هر برپا کرد .همه چیزمان ش��د محله یک قربانی» را کلید زد .جابهج��ای این میهن عزیز ،صحنههایی
کرون��ا و دنبالکردن لحظهبهلحظ��هی آمار مبتالیان ،فوتش��دگان و خلق ش��د که کمتر کس��ی باور میکرد بعد از چهل سال درگیری یک
بهبودیافتگان .حواسمان خیلی پی آمار س��وم نبود .س��ایهی ناشی از جامعه با ساختارهای تحمیلی کفر مدرن که تالش میکرد تا دینمان
آمار فوتیها و مبتالیان به قدری سنگین بود که بزرگتر بودن عدد آمار را به خردهفرهنگی تابع تکنولوژی دنیاپرس��تان کند ،اینگونه وفادارانه
بهبودیافتگان ،خیلی مجالی برای خودنمایی نداشت .میان این بلبشو ،ایدئولوژی انقالب را مشق کند.
️حضور داوطلبانه
شاهد یقهگیریهای سیاسی بودیم .هجمهها سمت شهری رفته بود که
ت س��پرهای س��فید امنیتی،
برایمان مقدس بود .هم ویروس منحوس نفس ساکنانش را تنگ کرده طرف دیگر ماجرا ،مردمی بودند که پش�� 
چهرهشان مصنوعی و ترس و غمشان
بود و هم حرفهای گلدرشت وارداتی
پنهان ش��ده بود .مردمی که س��ربند
سینهشان را به درد آورده بود .در این
تعطیلی مدارس و دانشگاهها و اجرای
میان قلمبهمزدانی بودند که نانشان را
قرنطینه ،حبس اجباری ش��ده بودند.
در خون دل دیگران ،تریت میکردند.
راه دوری نروی��م! خود م��ن از صبح تا
️شیفتگان خدمت
ش��ب کارم ش��ده ب��ود چ��ک کردن
عدهای که وصفش��ان را قبلترها در
گروههای مجازی ت��ا بلکه میان حجم
«الس��ابقون» واقعه خوان��ده بودیم،
انبوه فراخوانها تکلیفم را بیرون بکشم.
گوشش��ان نه بدهکار آمارها بود و نه
میترس��یدم اما نه از کرونا .تمام ترسم
مهملگوییهای قلمبهم��زدان .آنها
دختر بودم و اذن ولی واج�ب .او دلش تنها
برای از دس��ت دادن فرصتهایی بود
بس��یجیان بیادعا و مخلص حضرت
به گزینهی «کار در خانه برای بیمارس�تان»
که امیر بالغت در وصفشان حکیمانه
ماه و می��راثدار س��ربازان آقاروحاهلل
راضی شد .باید امتحانم را در مرتبهی پایین
فرمودهاند« :الفرصئ تمر مرالسحاب».
بودن��د .از همانه��ا ک��ه برندش��ان
والیتپذیری پس م�یدادم .بیتابی برای
فرصتی ب��رای جه��اد .مانده ب��ودم بر
در آس��مانها معروف اس��ت به «من
حضور در خط مقدم دفاع از یک طرف و صبر
س��ر چندراهی «حضور داوطلبانه در
المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل
بر والیت پدر از طرف دیگر ،سبب شده بود که
بیمارس��تان»« ،حض��ور داوطلبانه در
علیه» .همانها که همیشه منتظرند؛
خانه ب��رای کمک به بیمارس��تان» یا
آیهی «قال انک لن تس�تطیع معی صبرا» در
نه منتظر فرصتی برای عقدهگشایی،
«حضور داوطلبانه در قبرس��تان برای
که منتظر فرصتی برای خدمترسانی.
ذهنم دائم چرخ بخورد .گرچه سخت بود اما
کمک به تغسیل اموات ترخیصشده
خط مق��دم پ��ر ش��د از جهادیهای
باالخره گفتم« :ستجدنی انشاءاهلل صابرا و ال
از بیمارستان» .دلم پی گزینههای دیگر
داوطلب .پشتبندش قالبهایی بود
اعصی لک امرا» .ب�ا مدیر یکی از گروههای
بود اما انتخابم شد «حضور داوطلبانه در
که شکست و نهضتی مردمی که برپا
جهادی تماس گرفتم و آمادگ�یام را برای
خانه برای کمک به بیمارستان».
ش��د .پیامهای فراخ��وان در گروهها
دوخت ماسک و گان اعالم کردم .پارچهها که
️هم خدمت ،هم والیت
فوروارد میش��د .کارهای خدماتی از
رسیدند ،وضو گرفتم و نشستم پشت چرخی که
دختر بودم و اذن ولی واجب .او دلش
دوخت گان و ماس��ک تا بستهبندی
مدتها بود خاک میخورد

تنها به گزینهی «کار در خانه برای بیمارستان» راضی شد .باید امتحانم
را در مرتبهی پایین والیتپذیری پس میدادم .بیتابی برای حضور در
خط مقدم دفاع از یک طرف و صبر بر والیت پدر از طرف دیگر ،س��بب
شده بود که آیهی «قال انک لن تستطیع معی صبرا» در ذهنم دائم چرخ
بخورد .گرچه س��خت بود اما باالخره گفتم« :ستجدنی انشاءاهلل صابرا
و ال اعصی لک امرا» .با مدیر یک��ی از گروههای جهادی تماس گرفتم و
آمادگیام را برای دوخت ماسک و گان اعالم کردم .پارچهها که رسیدند،
وضو گرفتم و نشس��تم پش��ت چرخی که مدتها بود خاک میخورد.
حیران بودم بین  ۹تکه پارچهای که در ظاهر دوختنشان کار سادهای
بود اما وصلکردنش��ان به یکدیگر نیاز به دق��ت ،ظرافت و حوصلهای
مضاعف داشت .تکهها را که بههم وصل میکردی ،تازه نوبت به دوختن
زیپ  75سانتی میرسید که اگر خوب درز نمیگرفتی ،روزنهای برای
نفوذ وی��روس منحوس باقی میمان��د و جان مدافع س�لامت به خطر
میافتاد .پس دو تا چشم داش��تم و دو تا هم قرض گرفتم که مبادا قدر
یک سرسوزنی کارم اشتباه انجام شود.
️ظرافت و ظرفیت زنانه
اینجا بود که یاد روایت مردس��االرانه از جنگ افتادم که جنگ را فقط
در ش��لیک گلوله و خمپاره میدی��د و فکر میکرد اگر زنان در پش��ت
جبهه مشغول فعالیتند ،از سر ضعفش��ان است .دیگر نمیدید که اگر
این ظرافت و ظرفیت زنانه نبود ،خط مقدم چگونه میخواس��ت پیش
برود .و باز همینجا بود؛ وسط برشها و دوخت و دوزها که یاد این کالم
رهبر روش��نضمیر انقالب افتادم« :بعضي از انگشتها خيلي درشت
و گنده هستند و براي کندن يک س��نگ از زمين خيلي مناسبند اما
اگر بخواهند يک جواهر خيلي ريز را لمس کنند معلوم نيس��ت بتوانند
بردارند .اما بعضي از انگشتها ظريف و باريکند .آن سنگ را نميتوانند
بردارند اما آن خردهجواهر و خردهطال را ميتوانند از روي زمين جمع
کنند .زن و مرد اين طورند .هرکدام يک مسئوليتي دارند .نميشود هم
گفت مس��ئوليت کداميک سنگينتر است .مس��ئوليت هر دو سنگين
اس��ت ».آری! جهاد همانقدر که نیاز به دس��تان زمخت مردانه دارد،
محتاج سرانگشتان ظریف زنانه نیز هس��ت .همانقدر که به عقالنیت
مردانه نیازمند است ،به عطوفت و احساس زنانه نیز نیاز دارد .بار جهاد
بیوجود هریک از زن و مرد روی زمین خواهد ماند .لطفا جهاد را فقط
مردانه روایت نکنید.

