خو ِد اقلیتبودگی جزو مفاهیم کار ماست« .آبی»...
روایت آدمهای درگیر مس��ئله ترنسکچوالهاست،
مثل م��ادری که فرزندش ترنس��کچوال اس��ت و با
تطبیق جنسیتش مخالفت میکند ،ما میخواهیم
ببینیم دالیل او برای مخالفت چیس��ت یا مردی که
خواهرزادهاش را رها میکند .سعی داشتیم نگاهمان
به بحث جنسیت و هویت جنسی در جامعه امروزی
ایران نگاه جامعی باش��د و با این پرسوناژها در واقع
جامعه کوچکی را بسازیم.
درواق�ع خواس�تهاید کل جامعه را نش�انه
بروید!

دقیقا ،ما در جامعه جنسیتزدهای زندگی میکنیم
که یا باید آبی باشید یا صورتی و اگر آبی باشید اصوال
قدرت دارید .در جامعهای که مهمترین بخش هویت
افراد را هویت جنسیشان تعیین میکند برای من
صورتی مش��خص و معینی هس��تم و مجبورم
ک��ه
ِ
نقش کلیشهای صورتی بودن را بازی کنم (که خود
آبی و صورتی بودن اش��تباه و کلیشه است) و هنوز
ه��م درگیر فردی��ت و حقوق اجتماع��ی و پذیرش
اجتماعیام هس��تم باید برای حال کسانی که وسط
این طیف قرار دارند نگران بود.
در ای�ران آم�ار عم�ل تطبی�ق جنس�یت
باالس�ت .اما هنوز نگاه خوبی به این اتفاق
وجود ندارد .در حی�ن تحقیقات ،دلیل این
بدبینی را به غیر از عدم آگاهی ،چه چیزی
دریافتید؟

آقای س�امان ارس�طو ،کارگردان و بازیگر
تئاتر ،خودش ترنسکچوال است ،با ایشان
هم مشورت داشتهاید؟ تفاوت کار خودتان
با آثار آقای ارس�طو که تجربه این تغییر را
داشته در چه میبینید؟

یک جلسه همس��رش را مالقات کردم .اما من به
شنیدههای شفاهی خیلی اکتفا نکردم .مالقات با
آقای خمینی را از چند مصاحبه و کتاب ایشان پیدا
کردم و با شنیدهها تطبیق دادم.
با توجه به حساس بودن موضوع آیا برای
مجوز به مشکل برخوردید؟

نه فقط این کار ،بلکه برای «عامدانه عاش��قانه»...
هم دوس��ال جنگیدم تا مج��وز گرفت��م و امروز
خندهدار اس��ت که آن کار چرا اینقدر معطل شد.
بعضی کارها مس��ئله خاصی ندارند اما چون طبق
برداش��ت عدهای تابوشکنی اس��ت نگرانیهایی
برای آن ع��ده بهوجود میآورند .برای «آبی »...به
من گفتند یک دیالوگ هم نیست که بگوییم ایراد
دارد ام��ا کلیت قضیه را ای��راد میگرفتند و مدام
میگفتند صالح نیس��ت اجرا شود و اجرا را عقب
میانداختند .تا باالخره یک بار از آقای ش��فیعی
خواس��تم دوس��تان بخش نظارت و ارزش��یابی
نمیخواهد نمایشنامه را بخوانند و کار را قضاوت
کنند ،فقط بیایند این کار را با بازیگر و گریم ببینند
و بعد تصمیم بگیرند؛ روزی که کار را دیدند اجازه
اجرا را صادر کردند.
انتخ�اب بازیگ�ر ب�ه چ�ه ص�ورت بود؟
تمرینها چقدر زمان برد؟

نزدیک چهارماه انتخاب بازیگر طول کشید .سخت
بود کسی بپذیرد وارد کاری شود که تا این اندازه
فش��ار عاطفی و ذهنی و روانی به همراه دارد .بعد
از انتخاب بازیگران دوماه توانستیم تمرین کنیم
و دوستانی بودند که حین تمرین بهخاطر همین
فشارها جدا شدند ،کسانی که نگران دشواری اجرا
یا برچس��بهایی که ممکن اس��ت به آنها بخورد
بودند .این گروه نهایی گروهی مس��ئولیتپذیر و
دغدغهمند است.
پلهپل�ه ب�ودن دک�ور در ذهنت�ان نماد
چیست؟

بر پلههای قدیمی

«آبی مایل
به صورتی»
روایتی
دراماتیک
از این جفای
طبیعتاست؛
بر محور قتل
کسیکهتغییر
جنسیت داده،
برزخ زندگی
غمبار چند
تراجنسیدیگر
و روزگار تاریک
و دوزخی
اطرافیان برخی
از آنها که هر
چه بگردیم،
چیزی جز
عبارت «فاجعه
انسانی»
مناسب برای
توصیفش
نیست

این یک نمایش نیست

محمدهادی عطایی ،یکی از بازیگران نمایش «آبی مایل به صورتی» است
که نقش ،مردی با روح زنانه را بهخوبی ایفا کرده اس�ت .او که پرسوناژی 29
ساله است مورد حمایت مادر روستاییاش قرار گرفته و ساناز بیان توانسته
بهخوبی نشان دهد که پذیرش این اختالل توسط اطرافیان ربطی به سواد
ندارد،بلکههمانطورکهبارهابههرکداممانثابتشده،افرادیکهبهغریزهو
طبیعتانسانیتکیهمیکنندبسیبیشترازکسانیکهبهسواداکتسابیخود
میبالند،برخیمسائلرابهتروسادهترمیپذیرند.باعطاییدربارهچگونگی
پذیرش این نقش گفتوگویی کوتاه داشتهایم که در ادامه میخوانید:
چه ش�د که چنی�ن نقش حساس�ی را پذیرفتید؟ نقش�ی که ممکن
است به بازیگرش برچس�بهای زیادی بخورد،
همانطور که خو ِد هومن نیز در نمایش به این نکته
اشاره میکند.

خانم س��اناز بیان یکی از هنرمندانی اس��ت که در بخش
اجتماعی بسیار فعا ل است و قلم زیبایی دارد .در «هتلیها»
نقب��ی زده بود به جنگ و در دیگ��ر نمایشهایش نیز نقد
اجتماعی مبناست .من 7سال است که افتخار دارم داوطلب
بهزیستی باشم و هروقت فرصت کنم در شیرخوارگاه آمنه
خدمت میکنم؛ مسائل اجتماعی یکی از دغدغههای من
است اما در مورد ترنس��کچوالها« ،اتفاق ناگوار ژنتیکی»
همواره هراس داش��تم .از ساناز بیان و حمیدرضا آذرنگ و
گروه بینظیرمان تشکر میکنم که پیش از هرچیزی این معضل و هراس را برای
من حل کردند و طی این نمایش با مشکالت این افراد آشنا شدم؛ حاال این رسالت
بر گردن من است که این آگاهی را به جامعه منتقل کنم .این اتفاق ممکن است
برای هرکسی بیفتد و راه برخورد با آن مهم است.

نگاه 2
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اهمیت هویت جنسی

بازخوردها تاکنون میان مخاطبان چگونه بوده است؟

من تماشاگر را به عام و خاص قسمت نمیکنم ،ممکن است نظر یک معلم ،راننده
من تئاتری نرسد .بعضی از نمایشها مورد توجه کسانی
و هرکس دیگری به ذهن ِ
که حرفهشان تئاتر است قرار میگیرد و بعضی مورد اقبال
کسانی که حرفهشان تئاتر نیست اما این نمایش مورد توجه
هردو قشر است و همین باعث دلگرمی ماست .عدهای بعد از
کار یا در صفحه شخصی اینستاگرام از من پرسیدهاند که آیا
واقعا ترنس هستم یا نه و این یعنی این نقش در من نشسته
است.البتهخانمحاجیهااینقدرخوبماراگریمکردهاست
که همین باعث شده خیلیها بعد از اجرا ما را نشناسند.
یکی از دوس��تان هم بعد از تماش��ای نمایش جمله بسیار
زیبایی گفت« :نمایش شما مرا منقلب کرد ،چون این همه
س��ال این افراد را ندیده بودم» .این همان چیزی است که
ما میخواهیم ،ما نمیگوییم برای این افراد دلسوزی کنید
بلکهمیگوییماینهاهمهستندوبایدببینیمشانومعضالتشانبایددرککنیم.
یک بار خانمی هم آمد پشت صحنه که به پهنای صورت اشک ریخته بود و جمله
عجیبی به خانم عاطف��ه رضوی که نقش مادر یک ترنس را بازی میکرد ،گفت:
«فرزند من هم مثل فرزند شما ترنس هست و چقدر خوب درکت کردم» .نگفت
چقدر خوب مرا درک کردید و این یعنی ما کارمان را درست انجام دادهایم.
وقتی روی صحنه هستید چه حسی دارید؟

ایننمایشکارسنگینیاست،مارویصحنه،چهازمنظرتکنیکیوچهاحساسی،
داریم از طرف عدهای حرف میزنیم که دیده نشدهاند؛ مسئولیت سنگینی گردن
ماست که عواطف تماشاگر را درگیر میکند .بعد از اجرا برای چند دقیقه همگی
بهتزده هستیم اما دلمان میخواهد این اجرا چندین ماه به طول بینجامد و این
یعنی انرژی که عوامل گذاشتهاند دست به دست هم داده و اتفاق بزرگی را آفریده
است .این یک نمایش نیست ،اتفاقی اجتماعی برای فرهنگسازی است.

بعد از انقالب
به افراد دچار
اختالل هویت
جنسی
توجهینشده
و کسی به آنها
نپرداخته است؛
حتیخیلی
از مسئوالن
وجود آنها را
حاشا کردهاند.
ولی ما این افراد
را داریم ،کم
هم نداریم اما
نوع برخورد
با آنها را بلد
نیستیم،چون
معضالتشان
رانمیشناسیم
و درد آنها
را نمی دانیم
کهبخواهیم
تسکینیبرای
آنهاباشیم

اختالل هویت جنسی یکی از مهمترین اختالالتی است که میتواند بر یک
فرد عارض ش��ود؛ به این دلیل که پیش از آنکه بر فردی نامی گذاشته شود
و هویت اجتماعیاش ش��کل بگیرد ،هویت جنس��ی او اعالم و دختر یا پسر
بودنش مشخص میشود .پس هویت جنسی اولین هویت و برچسبی است
که بر انسان زده میشود؛ اگر به یک نفر بگویند که پدر و مادرش افراد دیگری
هستند و نامش چیز دیگری است بر او فشار روانی زیادی وارد میشود ،حاال
فکر کنید اگر فردی در هویت جنس��یاش دچار تعارض شود چه سختی و
دش��واریای را باید تحمل کند؛ مثل این اس��ت که به مردی بگویید از حاال
باید زایمان کند ی��ا به عقد مردی دربیاید یا به زن��ی بگویید باید با یک زن
ازدواج کند .این تعارض مهمی است و کنار آمدن با آن مشکل .اختالل هویت
جنس��ی در سنین کودکی خودش را نشان میدهد ،مثال از دختربچهای در
 5 ،4سالگی حرکات پسرانه سر میزند ،حتی ممکن است به تقلید از پسرها
ایس��تاده ادرار کند و سراغ بازیهای پسرانه میرود؛ پسربچهای هم ممکن
اس��ت عالقه به لباس زنانه و بازیهای دخترانه داشته باشد و کمکم متوجه
میشوند که روحشان متعلق به جنس دیگر است .اینها جز اینکه خودشان
در تعارض با بدنش��ان هستند در تعارض با خانوادهشان هم هستند و هرچه
سنشان باالتر میرود این تعارض شدیدتر میشود.
دورهای که مش��اور فیلم «آینههای روبهرو» بودم با افراد دچار این اختالل
بسیار گپ زدم تا به درکی نسبی از شرایط آنها برسم؛ آن زمان می دیدم که
حتی پدر و مادرهای تحصیلکرده نمیتوانس��تند قبول و باور کنند که روح
فرزندشان متعلق به جنسیتشان نیست و تعارض در این افراد شدید بود.
بهرغ��م اینکه در ایران قانون و ش��رع به ای��ن افراد ،البته پ��س از معاینات
روانشناسی ،اجازه عمل تطبیق جنسیت میدهد ،بعد از مدتی خیلی از آنها
ممکن اس��ت پشیمان شوند .چون مثال کسی که ذهنش مرد است و بدنش
زن ،وقتی در یک نقش جدید وارد زندگی واقعی میشود ممکن است وظایف
نقش جدید را نتواند انجام دهد .بنابراین سرگش��تگی در این افراد بس��یار
شدید است .نکته مهم این است که اجتماع و خانواده و اطرافیان بتوانند این
موضوع را بپذیرند و افراد را حمایت روانی کنند چون این افراد نمیتوانند به
تنهایی این اختالل را حل کنند و عوارض بیشتری گریبان آنها را میگیرد.
نمایش خانم ساناز بیان« ،آبی مایل به صورتی» بهخوبی توانسته است این
عارضه را بیان کند و حتی تفاوتش با هرمافرودیت(دوجنس��ی) را -که آنها
هم عوارض خودش��ان را دارند -بهخوبی نش��ان داده است .اینکه اطرافیان
نمیتوانند این موضوع را بپذیرند و پس��ر اقدام ب��ه قتل پدرش میکند که
تغییر جنسیت داده و بدنش را با روح زنانهاش تطبیق داده است .هدف اصلی
نمایش که کارگردان و نویسنده بهخوبی به آن پرداخته است ،ایجاد آگاهی
میان مردم است تا از وجود چنین افرادی مطلع شوند و آنها را بپذیرند؛ باید
بدانیم این واقعه برای هر کداممان رخ میداد ،مثل همانها رفتار میکردیم
و حاال باید حمایتشان کنیم .خود ما اگر صبح از خواب بیدار شویم و ببینیم
ذهنمان با جنسمان همخوانی ندارد دچار حفره عمیقی میشویم.
این میان نقش رس��انهها هم بسیار مهم اس��ت .یک فیلم یا تئاتر یا هر هنر
دیگ��ری میتواند جریانی فرهنگی ایجاد کند تا رس��انهها هم بتوانند نقش
خ��ود را ایفا کنند و صدای این جریان فکری و هنرمندان را به گوش جامعه
برسانند .تنها راهحل این بچهها ،برای نزدیک شدن به یک زندگی معمولی،
اگر اختاللشان از منظر روانشناسی تأیید شود عمل تطبیق جنسیت است؛
عمل تطبیق جنس��ی دو محور دارد؛ محور روانشناس��ی که یک کار علمی
است و اگر طی آن اختالل محرز ش��ود باید عمل تطبیق انجام شود ،محور
دوم بحث مذهبی است که با فتوای آیتاهلل خمینی تأیید شرعی یافته است.
درحالیکه هنوز خیلی از کشورها این قضیه نپذیرفتهاند در ایران این افراد
میتوانند بعد از عمل شناسنامه جنسیت بعد از عملشان را داشته باشند و
این میان باز نقش رسانه بسیار اهمیت دارد.

مهین صدری به همراه الهام کردا و ستاره اسکندری بر سن سالن ناظرزاده
تماشاخانه ایرانش��هر ظاهر میشوند .برای چنین ظهوری باید از انتهای
س��الن ردیف تماش��اگران را یک به یک بپیمایند تا آنچه قرار است روی
صحن��ه بیان کنند دراماتیکتر به نظر آید .صدری میگوید قرار بوده در
س��الن س��مندریان نمایش «مرغ دریایی» را روی صحنه برود؛ ولی به
دالیلی که ب��ا بازیگرانش مطرح میکند از نش��دنش حرف میزند .این
رویه مرا به یاد نمایش��ی از درامنویس نوگرای س��وری ،سعداهلل َونوس
میان��دازد که در ابتدای نمایش خود در نقش کارگردان از برهم ریختن
فضای پش��تصحنه میگوید و تالش میکند مخاطب را آرام کند و این
رویه خود تبدیل به نمایش میش��ود؛ عنوان نمایش هم میش��ود «نفر
دوم» ،چیزی شبیه نمایش دوم یا به عبارت دیگر «دیگری».
با آنکه گفتار س��ه بازیگ��ر برای ورود به نمایش چن��دان محلی از اعراب
ندارد؛ به سبب آنکه فروش بلیت ،تبلیغات فراوان و مشخص بودن بیشتر
المانهای نمایش برای تماشاگر این اشارات و حدیثنفسگویی ارزش و
بار دراماتیک خود را از دست میدهد .برای مخاطب ناظرزاده چه اهمیتی
دارد که نمایش قرار بوده مرغ دریایی چخوف باشد و اکنون نیست؛ کما
اینکه مرغ دریایی هست.
با این حال نمایش در زیرزمینی ،به ایام موشکباران تهران آغاز میشود.
مهین صدری در نقش س��ربازی ظاهر میش��ود که هیچ ویژگی مردانه
ندارد .او حتی لباس س��رباز بر تن ندارد .ما باید او را به عنوان سرباز باور
کنیم .این باور ما در گرو روش مینیمالی است که صدری بر نمایش خود
برگزیده است .بازیگرانش با لباس��ی ثابت و گریمی نامتغیر 90 ،دقیقه،
از س��ال  1366تا  1396را سپری میکنند .آنان همیشه همانی هستند
که در معرفی خود بودهاند .تنها از آوانس��ن به س��وی عمق صحنه پیش
زیرزمین پناهگاه شده در دهه  ،60گویی به سوی پشتبامی
میروند .از
ِ
در دهه  90ع��روج میکنند .دکوری واقعگرا نیز وجود ندارد .بهش��دت
همهچی��ز در نوعی سمبولیس��م گره میخورد .دو دخت��ر -الهام کردا و
س��تاره اس��کندری -مدام از چیزهایی حرف میزنند که عش��ق به یک
مرد تعبیرش میکنیم .تورهای عروس��ی و پردهه��ای آویخته ،همه بر
داللتهای سمبلیک به مفهوم عروس و مرد داشتن پافشاری میکنند.
اما خبری از مرد روی صحنه نیست .تنها مرد روی صحنه مهین صدری
است که قرار است در نقش مردهای متعدد زندگی الهام کردا ایفای نقش
کند .کردا قرار نیس��ت در پایان مردی برای خود داش��ته باشد .او در هر
توقف زمانی مردی را برای عشق ورزیدن دارد؛ اما نتیجه کار عدموصال
است .با این همه او مردی حاضر روی صحنه دارد .در سوی دیگر ،ستاره
اسکندری در چند نوبت با مردی رابطه برقرار میکند .عروسی میکند.
باردار میشود .طالق میگیرد و درنهایت فرزند خود را از دست میدهد.
با این همه ،دست یافتن او با نوعی غیاب همراه است.
ترکیب حضور و غیاب ذهن ما را به سوی دریدا و اصل تفاوتش میاندازد.
فیلسوف فرانسوی معتقد بود در زبان نوشتار بیان حقیقت بهجای آنکه
حضوری بیواسطه داشته باشد ،بهتعویق میافتد .او برخالف سوسوری
میاندیشید که زبان را نظام تفاوتها تلقی میکرد و از طریق تفاوتهای
آوایی و کالمی است که میتوانیم درک کنیم که مث ً
ال سگ با رگ با تک
متفاوت است.
دریدا اما منظور دیگری دارد .درست است وقتی میگوییم سگ چیست،
متوجه منظور موردنظر میشویم؛ اما به این نیز میاندیشیم که چه چیز
سگ نیس��ت ،یعنی زبان از طریق مسکوت گذاش��تن و غیاب ،مفاهیم
دیگر اما مش��ابه ،به معنای مورد نظر خود میرسد .از دید دریدا در نظام
دوتایی سوس��وری نمیتوانیم مفهوم «خیر» را بدون متضاد آن «شر»
داشته باشیم .نمیتوان مفهوم «مرد» و «مردانگی» را بدون درک «زن»
و «زنانگی» تصور کرد .هر چقدر یک معنا با ارزش یا ارزش خاص بهشدت
بیشتری بیان ش��ود ،حوزههای متفاوتی ،که آن را در برمیگیرند ،قابل
مالحظهترند .در این خصوص دریدا اس��تدالل میکند که متون درواقع
درباره آن چیزی هستند که در ظاهر مربوط به آن نیستند.
تا بدین ج��ای ماجرا ما با همان چی��زی روبهروییم که مهین صدری در
نمایش خود نش��انمان میدهد .دوتاییهای متناقض و البته مکمل در
غیاب/حضور المانها به چالش کشیده میشوند .حال میتوانیم به مفهوم
دوم «تعویق» از منظر دریدا رجوع کنیم که به معنای گریز از معنا تعریف
میشود .یعنی معنا در تسلسل بینهایت نشانهها گم میشود و آخر سر
هم به مقصود خویش نمیرسد.
دریدا درب��اره تمایز و تعویق در زبان میگوید « :از یک س��و differer
بیانگر ناهمانندی ،یعنی تمایز ،عدم برابری یا ناهمس��انی است ،از سوی
دیگر ،این فعل به معنای به تعویق انداختن ،فاصله انداختن و گذارکردن
است ،یعنی موکول کردن آنچه در زمان حال تحقق نیافته است به بعد».
بیاییم کمی به عقب بازگردیم .به نام نمایش که «نفر دوم» اس��ت« .نفر
دوم» در ظاهر شخصی است که در مقابل «من» قرار میگیرد .لویناس
آن را «دیگری» مینامد .کسی که قرار است از جانب سوژه بازشناسایی
ش��ود .به نمایش بنگریم .دو خواهر مدام درباره دیگران حرف میزنند.
درباره پدری که سیگار میکشد ،درباره صدامی که در سال  66خائن است
و در سال  85پدربزرگی مهربان ،درباره مردانی که دو دختر میشناسند
و از آنان عبور میکنند و دیگران .دیگریها مدام در میان واژگان آفریده
میشوند و در میان واژگان هم فرومیریزند .تنها سوژه راوی باقی میماند
که میتواند آزادانه روی صحنه حرکت کند ،برخالف مهین صدری ،در
نقش مردان حاضر که حرکتی در عمق دارد (به جز چند مورد محدود).
پس دو دختر در مقام سوژههای حاضر با نفرهای دوم تمایز پیدا میکنند
و این تمایز موجب تعویق معنا میشود ،تعویقی که منجر فاصلهگذاری
نگرش ما نس��بت به رویدادهای روی صحنه است .تعویق باعث میشود
مخاطب مینیمالیسم آن را بپذیرد و آن را پی بگیرد.
با چنین نگرش��ی ما با دوتای��ی زن/مرد با تکیه بر حضور/غیاب دس��ت
مییابیم .به نظر میرس��د با دره م شکستن نگرش سوسوری -که وجه
اول همواره بر وجه دوم س��اختار دوتایی برتری دارد -بهنوعی هنر زنانه
دست مییابیم ،هنری که رنگوبوی فمنیسم ندارد؛ اما میتواند با از مرکز
خارج کردن مرد بهعنوان امر غایب ،زنانگی با تعریفی دریدایی ارائه دهد.
با این حال نمایش ما را به یاد نمایش دیگری میاندازد ،به یاد «ایوانف»
محمدرضا کوهستانی که اتفاقاً مهین صدری در آن ایفای نقش میکرد؛
نمایشی که با رویه مینیمالیستی خود -با عاریه گرفتن از متن چخوف -و
به تعویق انداختن معانی ،شکلی خاص از زبان ارائه میداد .با این تفاوت
که در آن حضور/غیاب در قالب مرد/زن در نوسان است.
«نفر دوم» یک تالش اس��ت؛ اما ناق��ص .درهمتنیدگ��ی زمانیاش در
آثار درامنویس��انی چون تام استوپارد در ش��کل کاملتری تعریف شده
اس��ت .باید مکثی کرد و پرس��ید آیا مینیمالیس��م به چنین نمایش��ی
یاری میرس��اند؟ آیا مفاهیم و معانی منتقل میشوند؟ و مهمتر از همه
آنکه آیا تاریخبودگی الصاقی به اثر -به واس��طه اعالم سالها -کارکردی
ضدمینیمالیستی پیدا نمیکند؟ آیا اجرا به خودی خود ،بدون نمایش
دادنش ،میتواند یک برهه تاریخی را تداعی کند؟

عکس :سارا ساسانی /هنرآنالین

بعد از انقالب به این افراد توجهی نشده و کسی به آنها نپرداخته است؛ حتی خیلی
از مس��ئوالن وجود آنها را حاشا کردهاند .ولی ما این افراد را داریم ،کم هم نداریم
اما نوع برخورد با آنها را بلد نیس��تیم ،چون معضالتشان را نمیشناسیم و درد
آنها را نمی دانیم که بخواهیم تس��کینی برای آنها باشیم .دو تا از دوستان ما سر
تمرین آمدند و من استرس داشتم ،زیرا هرگاه شخصیت ترنسکچوال را در اثری
دیدیم بهصورت کمدی و هجو و دلقکوار بود اما بیان به ش��کل رئالیسم به این
موضوع نگاه کرد.

چگونه این نقش در شما نشست و با آن ارتباط گرفتید؟

خانم بیان چهارسال از عمرش را برای پژوهش درباره این موضوع و نگارش متن
گذاشته بود و برای همین بر این ماجرا سوار بودند و دوستانی که به عنوان مشاور
در کنارش بودند در زمینههای مختلف به ما کمک میکردند .ما چندین مستند
با گروه دیدیم ،مقاله خواندیم و دوستان از انجمن حمایت از ترنسکچوالها آمدند
و کار ما را دیدند؛ ماحصل اینها نمایشی شد که میبینید.

روزنامه نگار

ساناز بیان در ادامه ترکیب دغدغههای اجتماعیاش با فرمهای نامتعارف،
این بار به س��راغ یکی از تابوهای نهتنها پیرامون ما که جامعه بشری رفته
است :تغییر جنسیت .موضوعی که برای ناظران و شاهدان فقط یک داستان
کنجکاویبرانگیز است اما برای خود افراد درگیر ،چیزیاست در حد فاجعه؛
فاجعهای حاصل کجمداری خلقت که حتی معجزه علم یا همراهی و مدارای
شرع و قانون هم نمیتواند از وقوعش جلوگیری کند« .آبی مایل به صورتی»
روایتی دراماتیک از این جفای طبیعت است؛ بر محور قتل کسی که تغییر
جنسیت داده ،برزخ زندگی غمبار چند تراجنس��ی دیگر و روزگار تاریک
و دوزخ��ی اطرافیان برخی از آنها که هر چ��ه بگردیم ،چیزی جز عبارت
«فاجعه انس��انی» مناسب برای توصیفش نیس��ت .نویسنده و کارگردان
نمایش ،این وضعیت فجیع و بیرحمانه را با متنی دقیق و زیبا و میزانسنی
که تجس��می از تالشهای بیهوده و س��یزیفوار بر پلههایی بیانتهاست
(پلههایی به قدمت انسان) بر صحنه تماش��اخانه پالیز آورده است .ساناز
بیان ،همچنان که خود در مصاحبههایش گفته ،در کار نمایش دغدغههای
اجتماعی دارد و این گرایش ،مدام پررنگتر میشود .در کارهای دهه  80او
به طرز محسوسی فرم بر مضمون و محتوا غالب بود ،چنان که نمایشهای
«مهاجران» و «ترانه هايي براي سايه» که فقط در جشنواره تئاتر فجر اجرا
شدند ،آثاری فرمالیستی و کامال انتزاعی بودند که حاال بهسختی میتوان
آنها را در کارنامه او بهجا آورد .حاال دیگر او با آثاری چون «عاشقانه ،عامدانه،
قاتالنه»« ،هتلیها»« ،ش��لتر» و همین «آبی مایل به صورتی» شناخته
میش��ود که جدا از دغدغههای اجتماع��ی ،در زمینه ف��رم هم کارهای
قابلتوجهی هستند که کارگردان فقط متکی به موضوعهایش نیست.
کالم در «آبی مایل به صورتی» ،عمدتاً مونولوگ است و کمتر دیالوگی در
آن هست .این مونولوگها که اغلب ،تلویحاً خطاب به تماشاگر هستند ،در
ترکیب با میزانسن پلکانی نمایش ،منجر به ساختاری فرمی /مفهومی شده
که ذهن بیننده را درگیر میکند .این نمایشیاست که بهسختی میتوان از
زیر بار تأثیر کوبندهاش گریخت .خوشبختانه ،همچنان که در کارهای اخیر
ساناز بیان هم دیدهایم ،او از نگاهی کلیشهای به موضوعها و شخصیتهای
اثرش پرهیز میکند .در «ش��لتر» ،زنان نگونبخ��ت کارتنخواب صرفاً
«قربانی» نیس��تند و آدمهای «دو-رنگ» نمایش اخیر ،کس��انی هستند
که فارغ از جفایی که طبیعت در حقشان کرده ،به عنوان «انسان» باید در
احوالشان دقت کرد ،نه فقط ترحم.

حسین خطیبی

گفتوگو با محمدهادی عطایی،بازیگر نمایش «آبی مایل به صورتی»

احسان صارمی

منتقد سینما

روانپزشک و مشاور حوزه فیلم و تئاتر

عکس :گاتا ضیاتباری

ایوانف زنانه ،دریدای مردانه

هوشنگ گلمکانی

بحث دکور خود بحث مفصلی اس��ت و تأویلهای
بس��یاری دارد که آقای مهدیزاده بهتر میتواند
توضی��ح دهد .درواقع همه ش��خصیتها اش��اره
میکنند که جایی درگیر پله بودهاند .پله هم میل
به صعود و باال رفتن را نش��ان میدهد و هم فضای
دادگاه و هم باال و پایین شدن این آدمها.
اما چیزی که من از آقای مهدیزاده خواستم این
بود که میخواهم دکورم در ارتفاع باشد ،بهخصوص
بهخاطر شیب س��الن پالیز نمیخواستم بازیگرها
پایین باشند و تماش��اگری که باال مینشیند تنها
س��ر بازیگر را میبیند .من میخواستم بازیگران
چش��م در چشم با همه تماش��اگران حرف بزنند.
بعد از کلی فکر کردن به این نتیجه رسیدم که این
کار باید کار ایستایی باشد؛ آنقدر صدای این آدمها
شنیده نش��ده است که هر میزانس��ن و فرمی که
میخواستم به کار دهم صداقت را از میان میبردم
و هدفم ضربه میخورد .میخواستم بازیگر بدون
تکان خوردن چشم در چشم مخاطب حرف بزند.

گپ

چرا هراس داشتید؟

درباره «آبی مایل به صورتی»1/

نگاهی به نمایش «نفر دوم» به کارگردانی مهین صدری

عکس :تیوال  -سارا ثقفی

من سال  92که نگارش نمایش��نامه را آغاز کردم با
اولین کس��ی که درباره آن حرف زدم سامان ارسطو
بود .او خودش میخواست از تجربههای شخصیاش
کاری ت��دارک ببیند و برای من قاب��ل درک بود که
ترجیحش آن اس��ت و ش��رایط همکاری برایمان
فراهم نشد .ایشان در این مدت خوشبختانه امکان
داشت که کار کند اما برای من این امکان مهیا نشد؛
دوبار هم تا آستانه اجرا رفتم اما میسر نشد .باالخره
هم با تعامل مس��تقیم با آقای مهدی شفیعی ،مدیر
کل مرکز هنرهای نمایش��ی این کار موفق شد روی
صحنه برود.
متأس��فانه کار آقای ارس��طو را ندی��دهام؛ بهنظرم
نگاه کس��ی که خ��ودش درگیر ماجراس��ت با نگاه
من متفاوت اس��ت .مثال در «عامدانه عاش��قانه»...
که درباره زنهای متهم به قت��ل و محکوم به اعدام
است هم من تجربه آنها را نداشتم؛ من یک نویسنده
اجتماعی هس��تم و بهعنوان شاهد و فردی از بیرون
به ماجرا نگاه میکنم.
این را هم یادآور ش��وم که «آبی »...صرفاً مسئلهاش
ترنسکچوالها نیست بلکه هویت جنسی در جامعه
اس��ت .بحث جنس��یت و هویت جنس��ی دو بحث
متفاوت و در عین حال نزدیک به هم اس��ت .در این
نمایش ما زن کارگر جنسی هم داریم که یک زمانی
میبیند به جز جنس��یتش سرمایه دیگری ندارد؛ یا
کودک کاری که چون احس��اس امنیت کافی ندارد
و نمیخواهد مورد آزار جنس��ی ق��رار بگیرد لباس
پسرانه میپوش��د اما میبیند در همان شمایل هم
امنیت ندارد چون نهایتاً اقلیت است .کودک بودن و

من به عمل تغییر یا تطبیق جنس��یت هم نقد دارم.
همین نگاههای جنسیتزده ،افراد دچار اختالل را
تشویق میکند یا وامیدارد که سریعتر عمل کنند
صورتی صورتی .حتی در فتوای
آبی آبی باشند یا
ِ
تا یا ِ
آیتاهلل خمینی هم نیامده است که عمل سریع انجام
ش��ود ،بلکه از نظر شرعی ایرادی به آن گرفته نشده
و حتی گفته اس��ت که امیدواری��م دیگران مراعات
وضعیت آنه��ا را بکنند .این جامعه اس��ت که آنها را
پیش از مصمم ش��دن و آگاهی و آمادگی روحی به
سمت عمل س��وق میدهد کما اینکه خیلی وقتها
به پش��یمانی میانجامد .وقتی زودت��ر از آمادگی،
عمل انجام شود مسائلی در خود فرد بهوجود میآید
که جبرانناپذیر اس��ت و نمای��ش من مجال مطرح
کردن این را نداش��ت اما مس��ألهای اس��ت که باید
دربارهاش حرف زده ش��ود .همه تالش من تشویق
مدارا و همراه شدن است؛ اینکه دنبال آبی و صورتی
نباش��یم و بپذیریم عنصر سفیدی در همه ما هست
ک��ه میتواند ما را کنار هم نگ��ه دارد .همه باورهای
فرهنگی و آموزههای غلطی که از کودکی به ما داده
میش��ود ،تأکید بر نقشهای جنس��یتی در صدا و
سیما و مهدکودک و مدارس موجب بازتولید رفتار
نامناسب است .تأکید میکنم که خیلی وقتها خو ِد
زنها همین نگاه زنس��تیز و جنسیتزده هستند،
مث��ل مادرهایی ک��ه میخواهند فرزندانش��ان را
کنترل کنند .مسئله اصلی ما آموزش است ،ما باید
در این زمینه بازنگری اساسی داشته باشیم ،در 12
س��ال تحصیل هیچ چیزی درباره مدیریت خشم و
رفت��ار اجتماعی به ما یاد نداده و نمیدهند .یک نفر
باید خیلی خوششانس باش��د که در خانوادهای به
دنیا بیاید که آموزش ببیند .ما چه چیزی به فرزندان
یاد میدهی��م که انتظار رفتار اجتماعی صحیحی از
آنها داریم؟!

مریم خاتون پورملکآرا ،نخستین کسی
که فت�وای آیتاهلل خمین�ی را برای عمل
تطبی�ق جنس�یت دریافت ک�رد ،پیش
از نگارش نمایش�نامه فوت ش�دند .برای
حضور او در نمایش�نامهتان از چه منابعی
چگونه تحقیق کردید؟
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