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بازشناسی تصویر زن در جنگ با نگاهی مقایسه ای به دو کتاب «حوض خون» و
«جنگ چهره زنانه ندارد»

چهره
زنــانـه
جنــگ
معصومه فاطمی

پژوهشگر

جنگ را همواره از ابعاد مختلف بررســی میکنند اما روایت زنانه
فاعل فعال در جنگ کمتر مورد توجه بوده است،
جنگ به عنوان ِ
در سالهای نزدیک به دوران جنگ اغلب روایتهایی که از زنان
منتشــر میشد به عنوان همسران و مادران شــهدا و جانبازان بود،
در این آثار هرچند صبوریها و همراهیها و ارزشمندی شخصیت
زن در پشــتیبانی همســران دیده میشــود اما شــخصیت محوری
کتــاب ،مردانی هســتند کــه زندگی آنهــا روایت میشــود« .کتاب
دا» شــاید تحولی در تاریخ نویســی حضور زنان در دفاع مقدس و
پشتیبانی از جنگ باشد .این کتاب ،بیش از  150بار به چاپ رسیده
است و صدها هزار نسخه چاپی و دیجیتالی آن منتشر شده است.
 ëëماجرای عظیم دفاع مقدس
عنــوان کتــاب «جنــگ چهــره زنانــه
نــدارد» ،اعتــراض نویســنده بــه عــدم
پرداختن به تاریخ زنان است .او میگوید:
«همــه آنچه از جنگ میدانیــم با صدای
مردانــه به ما گفته شــده همه مــا در قید و
بند تصورات و احساســات مردانه از جنگ
هستیم .واژگان مردانه ،در حالی که زنها
سکوت میکنند ...میخواهم تاریخ جنگ
را بنویســم تاریخــی زنانــه ».او بارها مورد
اعتــراض قــرار میگیــرد زیــرا پرداختــن
به تاریــخ زنــان را کم اهمیــت میدانند و
قائلنــد اهمیــت و ارزش تاریخــی نــدارد.
نویســنده با عبارات اعتراض آمیزی مثل:
«مگــه مرد کمه؟ چرا شــما دنبال قصهها
و رؤیاهــای زنانــه میگردیــد« ،»...زنهــا
از خودشــون درمیآرن ،داســتان ســر هم
میکنند» و ...مورد خطا بوده است.
در کتابهــای مربــوط بــه حضــور زنان
ایرانــی در جنــگ ،تقریــظ رهبــر انقــاب
مهمتریــن عامــل فرهنگســازی عمومی
و نخبگانــی بــرای توجه به تاریــخ زنان به
عنــوان بخــش مهــم و فرامــوش نشــدنی
جنگ اســت ،کــه در نگاه ایشــان ،از جهت
اهمیت روایت تاریخی ،از سایر بخشهای
جنگ کم اهمیتتر نیســت .انتشــار کتب
متعــدد با موضــوع حضور زنــان در دفاع
مقدس ،چاپهــای متعدد برخــی از این
کتابها ،گرایش نویســندگان و مؤسســات
به این گونه کتب ،در ســالهای اخیر روند
روبه رشدی داشته است.
در تقریــظ کتاب «حــوض خون» ،رهبر
انقــاب ،ایــن کتــاب را «بخش ناشــناخته
و ناگفتــهای از ماجــرای عظیــم دفــاع
مقــدس» معرفــی میکننــد و اقدامــات
ایــن زنان را آنقــدر ارزشــمند میدانند که
با عبــارت ذیــل توصیف میکننــد «اولین
احســاس پــس از خوانــدن بخشهایــی از
این کتاب ،احســاس شــرم از بی عملی در
مقایســه با مجاهدانی خامــوش ،بی ریا و
گمنام بود».
 ëëصدای زنان خاموش:
روایــت ســوتالنا الکســویچ ،از زنــان
سرزمین شــوروی و روایت فاطمه سادات
میرعالــی ،از زنان ایرانی ،صدای خاموش
زنانی اســت که پس از جنــگ ،روایت آنها
شــنیده نشــده بود .این زنــان در گروههای
مختلف در جنگ فعالیت میکردند.
کتــاب «حــوض خــون» هرچنــد بــا
محوریــت زنــان رختشــوی اســت کــه
پتــو ،ملحفــه ،لبــاس و ...رزمنــدگان و
بیمارســتانها را شست وشــو میدهند اما
در خاطــرات خود اقداماتی مثل تهیه غذا
بــرای رزمنــدگان ،دوخــت و رفــوی لباس
رزمنــدگان ،تهیه کوکتل مولوتف ،تشــجیع
مــردان به جنــگ ،پرســتاری و تیمارداری
از مجروحــان جنگــی ،اقدامــات فرهنگی،
تغســیل و تدفین زنان شــهید ،کمکهای
نقدی و غیرنقدی ،آمادهسازی مواد اولیه
غذا ،پخت نان و غذا را شرح میدهند.
در کتــاب «جنــگ چهره زنانــه ندارد»،
زنــان عــاوه بــر نقشهــای پشــتیبانی
جنگ مثل آشــپزی ،پزشــکی ،پرســتاری،
رختشــویی به امور نظامی هم میپردازند
و در ســطوح مختلــف نظامــی آمــوزش
میبینند و اقدام میکنند و در سمتهایی
مثــل راننــده ،ســرباز ،بــی ســیم چــی،
مکانیــک هواپیما ،تک تیرانــداز ،خلبان و

پس از این کتــاب ،کتابهای متعددی با شــخصیتهای محوری
زنانه به چاپ رســیده اســت کــه «حوض خــون» نوشــته فاطمه
ســادات میرعالی اثری قابل توجه در این موضوع اســت که اخیراً
منتشر شده است.
در آثــار جهانــی ،کتــاب «جنگ چهــره زنانه ندارد» که توســط
ســوتالنا آلکســاندرونا الکســیویچ نوشــته شــده اســت ،اثــری در
موضوع حضور زنان شوروی ،در جنگ جهانی است که همچون
کتــاب «حوض خــون» حاصــل مصاحبه بــا زنان متعــدد حاضر
در جنگ و پشــتیبانی از جنگ اســت که مناســب اســت از وجوه
مختلف این دو کتاب را مقایسه کرد.

ســرخلبان ،شناســایی ،پدافند ضدهوایی،
پارتیــزان ،فرمانــده مسلســلچی ،میــن
روب ،نیروی دریایی و ...شــرکت داشــتند.
ســوتالنا الکســویچ معتقــد اســت روایــت
زنــان رختشــوی و آشــپز و ...روایــت
صادقانــه جنگ اســت چون کلماتشــان
را از درونشــان بیــرون میکشــند و تحــت
تأثیــر فرآوری زمان و دانــش دیگری ،قرار
نگرفتهاند.
 ëëزنان از جنگ نمیگویند؟
عمدهتریــن پاســخ زنان روســی نفرت
از جنــگ اســت .زن خلبــان میگویــد:
«نمیتوانــم این چیــزا رو براتــون تعریف
کنــم .توانــش رو نــدارم .بــرای اینکــه
تعریفشــون کنم باید یه بــار دیگه تو این
لحظــات زندگی کنم ».او مثل ســایر زنان؛
دوری از هویــت زنانــه ،دوری از هویــت
انســانی ،خشــونت و خاطــرات تلخ جنگ
را عمدهتریــن دلیــل برای عــدم تمایل به
یادآوری جنگ معرفی میکند.
در واقــع جایــی کــه انســانها بیهــوده
کشــته میشــوند و بیهــوده میکشــند و از
آنچــه بــر آنهــا گذشــته اســت ،احســاس
بیهودگــی میکننــد اهمیــت یــادآوری
خاطــرات و پرداختــن بــه جنــگ رنــگ
میبــازد .الکســویچ میگویــد« :دختــرم
همیــن چنــد وقــت پیــش از مــن پرســید
جنگ چیــه؟ ...چگونه جنــگ را برای این
بچه توضیح بدهم؟ مرگ را وصف کنم؟
بــه این ســؤال جــواب بدهم :چــرا در آنجا
آدم میکشــند؟ چرا یکی از پدربزرگهای
مــن را کشــتند؟ همچنیــن چــرا  11نفــر از
بســتگان نزدیــک مــا را کشــتند؟ ...مــن
نمیتوانــم آن را بــرای فرزنــدم بازگو کنم
حتــی نمیتوانــم کلمــهای پیــدا کنــم .به
هیــچ وجــه نمیخواهــد درک کنــد ایــن
انســانها کجا رفتهاند مخصوصاً مرگ دو
دختر بچه تعجبش را برمیانگیزد سؤالی
بــه وجــود میآید چــرا آنها؟ آنهــا کوچک
بودهاند ،آنها تیراندازی نکردند»....
در مقابــل زن ایرانــی از افول انســانیت
دشــمن گالیه میکند اما جبهــه خودی را
با نگاهی ارزشــی توصیف میکند که حتی
حاضر اســت به دلیل این معنویت شبانه
روز بیدار باشــد و ســختیها و آســیبهای
رختشویی مداوم را تحمل کند.
زنــان ایرانــی عمدتــاً فعالیــت خــود را
در جنــگ کار مهمی تلقــی نمیکنند و در
قبال کوشــشها و تالشهــای رزمندگان و
ســایر زنان فعال در دفاع مقدس ،تواضع
کــرده و کوشــش میکننــد زنــان دیگری را
معرفــی کننــد تــا از آنهــا مصاحبــه گرفته
شــود و خاطرات آنها بیان شــود .برخی از
افــراد خاطرات اندکی از آن روزها را به یاد
دارنــد و برخــی همچــون زنان شــوروی با
یادآوری خاطرات دچار فشــارهای روحی
میشوند .تماشــای خون ،پوست و اجزای
بدن در پتوها و لباسها گاه آنها را مدتها
از دیدن و خوردن گوشت محروم میکرد.
همچنیــن بیماریهــای قلبــی و عــوارض
پیری موجب میشود برخی زنان تمایلی
بــه پرداختــن به خاطــرات جنگ نداشــته
باشند.
ëëبرای چه جنگیدیم؟
زنان براساس آرمانهایی که داشتهاند
بــا میل و رغبــت وارد جنگ شــدهاند تا به
تناســب نقشــی که برای آنها تعریف شده

اســت بــه دفــاع از وطــن و ســرزمین خود
بپردازنــد .زنــان ایرانــی ارزشهــای دینی
را مقــدم بــر ســایر ارزشهــا میداننــد و
در دفــاع مقــدس بــرای ارزشهــای امام
وانقــاب و ســرزمینی که ایــن ارزشها در
آن جان گرفته اســت کوشش میکردهاند.
پشــیمانی بــرای دفــاع در نــگاه ایــن زنان
وجــود نــدارد و برخی از آنهــا تمایل دارند
بــا همه ناتوانــی که اکنون ،به ســبب پیری
و بیمــاری دارنــد در عرصههــای مختلف
جهاد ،کوشش کنند.
امــا زنان روســی برای دفــاع از وطن به
عنــوان محوریتریــن ارزش جنگیدهانــد،
وطنــی که ســالها بعــد ،پس از فروپاشــی
شــوروی بــه کشــورهای متعددی تقســیم
شــده اســت و راویــان زن از کشــورهای
مختلــف مثل روســیه ،اوکرایــن ،بالروس،
تاجیکســتان و ...روایتــی از وطــن گذشــته
خود میگویند .افول ارزشهای انسانی در
جنگ شوروی و پشیمانی برخی زنان را در
عباراتی مثل «من دِین خودم را به وطنم
ادا کــردم اما واقعاً ناراحتــم از اینکه اونجا
بودم» میتوان دید.
میهــن دوســتی ،توانمنــدی جســمی،
توانمندیهــای تخصصی ،فنی و پزشــکی
عوامــل زمینهســاز بــرای حضــور زنــان در
جنــگ جهانی بــود برخــی از آنهــا ،نقش
تبلیغات و سرودهای حماسی را در ایجاد
انگیزه بسیار مؤثر میدانستند.
 ëëهویت زنان:
در کتاب «جنگ چهره زنانه ندارد» در
کنار وطن پرســتی ،وجوه انســانی و هویت
زنانه دچار چالش شــده اســت .نویســنده
کتاب به دلیــل بازگویی وجوه غیرانســانی
جنگ ،مــورد بازخواســت قــرار میگیرد و
مراکز نشــر برای چــاپ کتاب بــه او جواب
منفــی میدهنــد .نویســنده در مقدمــه
کتــاب میگوید« :اثر مــن همه جا به دلیل
مشــابهی محکــوم و رد میشــود .جنــگ
در آن چهــره بســیار وحشــتناک دارد ...از
ناتورالیســمی پررنــگ رنج میبــرد .نقش
برجسته و هدایت کننده حزب کمونیست
در آن دیــده نمیشــود ...خالصــه اینکــه
جنگ مورد نظر نیست».
در کتــاب «حــوض خــون» ،خشــونت
و ســفاکی دشــمن در سراســر کتــاب دیده
میشــود و نویســنده ،زنانــی را نشــان
میدهد که برای حفظ ارزشهای انسانی

در تقریظ کتاب «حوض خون»،
رهبــر انقــاب ،ایــن کتــاب را
«بخش ناشــناخته و ناگفتهای از
ماجــرای عظیم دفــاع مقدس»
معرفی میکننــد و اقدامات این
زنان را آنقدر ارزشمند میدانند
کــه بــا عبــارت ذیــل توصیــف
میکننــد «اولیــن احســاس
پــس از خوانــدن بخــش هایــی
از ایــن کتاب ،احســاس شــرم از
بیعملی در مقایسه با مجاهدت
این مجاهدان خاموش ،بیریا و
گمنام بود».

قیــام کردهانــد و بــه ســوگ انســانهایی
نشســتهاند کــه در ایــن راه فــدا شــدهاند،
در حالــی که بــا خرده روایتها ،خشــونت
جنــگ را میرســاند اما قیام زنــان را برای
آرمانها و ارزشها نشان میدهد .در این
روایتها زنــان بیزار از جنگ هســتند و در
جریان یک زندگی عادی میپذیرند آنچه
در توان دارند انجام دهند و با حوضهای
شســت وشــویی روبــهرو شــوند کــه پتــو و
لباسهــا آمیختــه با خــون و تکههای بدن
شهدا است.
وجه مشــترک زنــان ایرانی و شــوروی،
روح لطیف زنانه بود که دیدن انســانهای
زخمی و کشــته شده را برنمیتابید ،دیدن
انســانهای قطعــه قطعــه شــده و بــوی
بدنهای ســوخته شده ،زنان را از تماشای
گوشــت در قصابــی ،دیــدن پارچههــای
ســرخ رنگ و هر وســیله سرخ رنگ و حتی
خوردن گوشــت ،متنفر میکــرد .اما با این
شرایط در جنگ و پشتیبانی جنگ شرکت
کردنــد .گریههــای بســیار ،خوابهــای
آشــفته ،بیزاری از خون و گوشت ،تهوعها
و ســردردها عالئمی اولیه از دیدن صحنه
کشــتن انسانها و لباسهای خون آلود در
این زنان است.
در جنــگ ممکــن اســت ،زنــان بــا
مســائلی روبــهرو شــوند کــه هویــت زنانــه
آنــان را بــا چالــش مواجه کنــد .امــا اینکه
تعریــف هویــت چیســت بــه مقتضــای
مبانــی فکری ،متفاوت اســت .در فرهنگ
ایرانــی و اســامی ،هویــت زنانــه تعریــف
مشــخصی دارد کــه بــر پایــه ویژگیهــای
اصیــل و طبیعــی زن اســت امــا هویــت
زنانــه در نظریات شــرقی و غربــی مطابق
بــا جریانها و اقتضائات ،ســیال اســت به
همیــن دلیــل ،تعریفهــای متعــددی از
بایدها و نبایدهای یک زن وجود دارد وگاه
بــا تعریفی مواجه میشــویم که زن و مرد
با شاخصههای یکسانی معرفی میشوند
و زنــان بــرای آنکــه ارزشــمندی خــود را
بــه نمایــش بگذارند بــه رقابت بــا مردان
میگراینــد که این موضــوع موجب پوچی
در افــراد شــده اســت .زن خلبان شــوروی
میگویــد« :دوســت نــدارم خاطــرات رو
دوباره زنده کنم .من ســه سال جنگیدم...
ســه ســال خودم رو زن حس نکردم .انگار
بدنــم مــرده بــود .در ایــن مــدت ...هیــچ
احســاس و میل زنانهای هم نداشــتم این
درحالــی بود کــه خیلی زیبا بــودم ...وقتی

شــوهر آیندهام بهــم پیشــنهاد ازدواج داد
 ...بهــم گفت :جنگ تموم شــده ما خیلی
خــوش شــانس بودیم کــه زنــده بودیم با
مــن ازدواج کــن .مــن میخواســتم بزنــم
زیر گریه ،فریاد بکشــم ،بزنم زیر گوشش،
یعنــی چــی بــا مــن ازدواج کــن؟ ...به من
نگاه کن ...ببین تو چه وضعیتی هستم .تو
اول از من یه زن بساز».
ëëپوشش زنانه در فنون مردانه
زنــان در حالــی بــه جنــگ دعــوت
میشــدند کــه عمومــاً تــا پیــش از ایــن در
فنونی که مردانه شــناخته میشــد حضور
نداشــتند؛ پوشــش زنانه داشــتند ،رؤیاها،
احساســات و هدفهایــی متناســب بــا
خــود داشــتند .امــا پــس از اینکــه مردهــا
نتوانســتند نیــاز شــوروی را در جنــگ
تأمیــن کنند ،زنــان در گروههــای مختلف
نظامــی آمــوزش میدیدنــد و بــه جنــگ
اعــزام میشــدند .برای حضــور در جنگ،
ابتداییتریــن موضوعــی که بــا آن مواجه
میشــدند ،ظاهــر زنانــه آنهــا بود کــه باید
مردانه میشــد بنابراین «بــا پیراهن زنانه
بــه حــوزه اعــزام وارد میشــدند و از دری
دیگر در حالی که شــلوار و تونیک تنشــان
بود ،خــارج میشــدند و موهاشــونرو هم
کوتاه میکردن» و «وقتی به ما کوله پشتی
میدادنــد مــا از اون بــرای خودمون دامن
میدوختیــم ».زنــان تقریبــاً تــا ســالهای
پایانــی جنــگ هیــچ تفاوتــی در لبــاس با
مردان نداشــتند و آنچه در ســالهای آخر
بــه زنــان اختصاص یافــت ،بســیار جزئی
بود.
پــس از آموزشهــای نظامــی بــود کــه
زنــان دریافتند آنچــه در آموزشهــا با آن
روبــهرو بودنــد ،متفاوت با کشــتن انســان
اســت و کشتن بسیار سختتر از آن هست
کــه تصــور میکردنــد .زنــان شــوروی در
خاطراتشــان ،این حس را بیان میکنند:
«غیرقابل تحمل اســت مــردن ،هیچکس
دلــش نمیخواهــد بمیــرد .غیــر قابــل
تحملتر از آن کشــتن انسانهاســت ،زیرا
زن زندگی میبخشــد .مدت زیادی انسان
جدیــدی را در بطنش حمــل میکند ،از او
مراقبت میکند و به دنیایش میآورد».
امــا در عمــل زنانــی را میبینیــم که از
کــودکان و نــوزادان خــود گــذر میکننــد و
بــه آنهــا ،دارو ،مهمــات و اســلحه متصل
میکردند تا بتوانند از ایست بازرسی عبور

کننــد .شــاید از نقاط اســفناک ایــن کتاب،
خاطــرهای مربــوط به یک زن بیســیمچی
باشــد کــه اینگونــه روایــت شــده اســت:
«بیســیمچی زن بــا ما بود و اخیــراً زایمان
کــرده بــود کــه کودکــش گرســنه بود .شــیر
میخواســت .اما مادر خودش هم گرسنه
بود ،شیر نبود و نوزاد گریه میکرد .دشمن
نزدیــک بــود ...هیچکــس جــرأت نکــرد
دســتور فرمانــده رو منتقــل کنه ،امــا مادر
خــودش قضیه را حــدس زد .قنداق نوزاد
رو در آب فــرو برد و مــدت زیادی همونجا
نگه داشت ...نوزاد دیگه گریه نمیکرد»...
روایتهــای متعــددی از خشــونت و
کشتن انســانها توسط زنان جنگجو ،بیان
میشود .لذت بردن از آزار اسیر ،احساس
خوشــبختی از خــرد کــردن اســتخوان
جمجمــه اجســاد زیــر ماشــین ،رفتارهای
خشــن با اســرا ،آســان کشــتن انســانها و
حیوانات بخشی از این خاطرات است.
وقتــی زنــی میپذیــرد کــه بــه عنــوان
نیــروی نظامــی بــه جنــگ بــرود ،بدیهی
اســت کــه کشــتن را بپذیــرد ،امــا برخی از
این کشــتارها وقیحانهتر است مثل کشتن
اســیری با دستان بســته ،که زنان نظامی،
او را به گونهای فریب میدهند و از پشــت
میکشــند .الکســیویچ میگوید« :آرامش
او هنــگام تعریــف کردن چنیــن ماجرایی
تکانــم داد» یــا زن تــک تیرانــداز ،وقتــی
هــدف را از دوربیــن میبینــد و تیراندازی
میکنــد ،وقتــی جــان دادن او را میبینــد
دچــار فشــار روحــی میشــود امــا پــس از
مدتی زنان هم به کشــتن عادت میکنند
و بــه دلیــل چنیــن اقداماتــی مدالهــای
متعددی میگیرنــد و موقعی که به بطن
جامعــه برمیگردنــد خانــواده و جامعــه
نمیتواننــد آنهــا را بــاور کننــد .زنــان هم
ســعی میکنند گذشــته خــود را فراموش
کننــد و از افتخارات گذشــته خــود نگویند.
مثــاً زن تــک تیرانــدازی که  75نفــر را با
تفنــگ خود کشــته بود و  11نشــان نظامی
گرفتــه بــود و قهرمــان جنگــی محســوب
میشــد ،حاضر نبود گذشــته را بــه خاطر
بیــاورد و حتی تحمل دیــدن فیلم جنگی
را هــم نداشــت .عباراتــی مثل «بــا روحم
کاری نداشــته باشــید مثــل بقیــه فقــط از
نشــانها و مدالهایــم بنویســید»« ،ما دو
تــا زندگی داشــتیم یکی مردانــه و دیگری
هــم زنانــه« ،»...قهرمانــی مــا عقیمــه نه
فیزیولــوژی رو بــه رســمیت میشناســه نه
بیولوژی ».این نشــاندهنده عدم تطبیق
ایــن هویت برســاخته بــا فیزیــک یک زن
اســت که موجب میشــود زنان از ازدواج
و فرزنــدآوری گریــزان باشــند و حتــی
ســقط جنین کننــد .مثالً زن مسلســلچی
میگفــت« :بعــد از جنــگ مدتهــا
میترســیدم بچــهدار شــوم ...وقتــی بعد
از هفــت ســال بچــهدار شــدم ،تــازه آروم
شدم» البته تعدادی هم بودند که در این
شرایط سخت فرزند میآوردند و با فرزند
چند ماهــه مأموریــت انجــام میدادند و
باند استریل و سرم را در لباسها و قنداق
نــوزاد پنهــان و منتقل میکردنــد .یکی از
مادرهــا کــه اعتــراف ایــن روایت بــرای او
سخت است ،میگوید کودکش را با نمک
ماساژ میداده است تا بدن کودک سرخ و
پر از جوش شود و بچه از شدت این نمک
اندود شــدن گریــه میکرد و زمانــی که به
ایست بازرســی میرســید ،مأمور با تصور
اینکــه کودک مریضی ســختی دارد آنها را

بازرســی نمیکرد و با این کار وســایل را از
ایست بازرسی منتقل میکرد .او میگوید:
«وقتــی از بازرســی رد میشــدم ...تمــام
صورتــم از گریــه خیس بــود ،داد میزدم
و نالــه میکــردم چــون دلــم بــرای بچــه
میسوخت».
فاصله گرفتــن زنان از روحیــات زنانه،
موجــب میشــد برخــی از مــردان رغبتی
بــرای ازدواج بــا زنــان حاضــر در جنــگ
نداشته باشند و این زنان شرایط سختی را
پس از جنگ تحمل کنند.
در مقابــل الگوی هویتی زنان شــوروی،
زنــان اندیمشــکی قــرار دارند کــه در کتاب
حــوض خــون ،زندگــی آنهــا روایت شــده
اســت .آنهــا ســعی میکننــد با حضــور در
شــهر و خانههایشــان ،شــهر را حفظ کرده
و همســران و پسرانشــان را تشــجیع بــه
جنــگ کنند .حضور آنها در شــهر ،موجب
میشود زندگی جریان داشته باشد و شهر
اندیمشــک تبدیل بــه پایگاه پشــتیبانی از
جنگ شــود .صدام بارها کوشــش میکند
بــا نابــودی خانهها و بناها و کشــتن زنان و
کودکان بیپناه مقاومت شهر را بشکند اما
بــه نتیجهای نمیرســد .زنان اندیمشــکی
به مقتضای شــرایطی که دارند یا در خانه
یــا در مراکــزی مثــل رختشــویخانه ،پایگاه
مســاجد و ...فعالیــت میکننــد .برخــی از
زنان به واســطه فرزندان کوچکی که دارند
در خانه پتو و ملحفه میشــویند و سایرین
در رختشــویخانه حاضــر میشــوند ،حتی
دختــران زیــر  10ســال هــم به رختشــویی
عالقهمنــد میشــوند و در کنار زنان صبور،
دلســوز و فعال اجتماعی به رشــد فکری و
بلوغ اجتماعی و سیاسی میرسند.
در خانوادهها همیاری برای نگه داشتن
کــودکان وجــود دارد و اعضــای خانــواده،
ســاعاتی کــودکان را نگهــداری میکننــد تا
خانمها بــه امور رختشــویی برســند .زنان
ســعی میکنند در همــه نقشها عملکرد
مطلوبی داشته باشند.
رفتارهــای عفیفانــه و محجوبانــه و
توجــه به عدم اختالط با مردان در ســبک
زیســت ایــن زنــان نمــود دارد بــه طــور
مثــال ،زنــان بــه جهــت اینکــه در حاشــیه
بیمارســتان رختشــویی میکننــد و مکانی
پوشــیده ندارند با چادر به امور رختشویی
میپردازنــد و پــس از مدتــی درخواســت
میدهند مکانی پوشــیده برای رختشــویی
قرار دهند تا برای حجاب مشکلی نداشته
باشند.
اقدامــات داوطلبانه زنان اندیمشــکی،
نمونــهای از الگــوی کنــش زن اســامی
ایرانــی را نمایــش میدهــد کــه بــرایزنــان ایرانــی و حتــی زنــان خــارج نشــین
هم جذاب اســت کــه نمونههایــی از آن را
میتوان در این کتاب مطالعه کرد.
در پایــان از اندیشــهورزان دعــوت
میکنیــم بــا نگاهــی عمیــق و دقیــق بــه
مقایســه الگــوی حضــور زن ایرانــی و زن
غربــی و شــرقی در جنگهــا بپردازنــد،
زیــرا نحوه حضــور زنان در جنگهــا و آثار
کوتاهمــدت و بلندمــدت حضــور آنــان در
جنــگ میتواند نشــان دهد کــه زنان الزم
است از چه الگوی هویتی پیروی کنند و آیا
آنچه برای زنان در شــرق یا غرب ترســیم
شــده با طبیعت و اقتضائات زنان تناسب
دارد یا ندارد؟
آنچه در گیومه ذکر شده نقل مستقیم از
کتابهایی است که بیان شده است.

