
 برای من سختی نوشتن دربارٔه فیلم آناھیتا قزوینی زاده چگونگی ترجمھ فارسی نام فیلم است. طی دھھ ھای گذشتھ در زبان انگلیسی، ضمیر
 سوم شخص جمع «آنها» برای مورد خطاب قرار دادن افراد غیر دوگانھ (نانباینری) استفاده میشود، افرادی کھ خود را نھ زن میدانند و نھ
 مرد. حال آنکھ در زبان فارسی ضمیر سوم شخص مفرِد «او» برای ھر دو جنسیت زن و مرد استفاده میشود زیرا زبان فارسی ساختار
 جنسیتی مشابھی بھ زبان ھای التین ندارد. در عین حال زبان فارسی با مشکالت دیگری دست و پنجھ نرم میکند، برای مثال ھر دو کلمھ
 سکس و ِجندر تحت پوشش کلمھ جنسیت بیان میشود، چیزی بسیار شبیھ بھ کلمھ «ِجنوس» در التین کھ بھ معنای گونه/تیره است. کلمات

 کلیدی سکس و جندر در گفتمان ھای کوییر-فمنیستی، تاریخ مشابھی از مشکالت ترجمھ را در زبانھای مختلف سپری کرده اند.
 آناھیتا در فیلمش، شیؤه  بسیار زیبا و ھوشمندانھ ای را برای پرداختن بھ دوگانگی سکس و جندر یافتھ است. او با نماھای نزدیکی از گلھای
 مختلف این نکتھ را یاد آور میشود. در ساختار روانکاوی گل می تواند مفھومی از سکشوالیتی داشتھ باشد. بھ ھمین دلیل شاید جای تعجب

 نداشتھ باشد کھ اسالُوی ژیژک—با ساختار ذھنی بھ شدت مردساالرش—“گلھا را نفرت انگیز و چیزی ھمچون مھبل زنان کھ آماده بلعیدن
است” می پندارد. آناھیتا با تمرکز بر تصاویر جسورانھ ای از گلھا، روایت مورازی از این دوگانگی خلق کرده، دو گانگی کھ «ِجی» —
 شخصیت اصلی داستان— با آن دست و پنجھ نرم میکند. جی، کودکی ست کھ با آنچھ جامعھ، آشفتگی جنسیتی می نامد درگیر است و دائما

 مصرعی از یک شعر را زمزمھ میکند: “ سنم را نمیدانم، بگو چند سال دارم؟” کھ سردرگمی او را بھ بیننده یاد آور میشود.

 در طول فیلم متوجھ میشویم پدر و مادر جی بھ ایالتی دیگر سفر کرده اند و در این مدت او مسوولیت نگھداری از گلخانٔھ مادرش را برعھده
 دارد. رابطھ جی با گلخانٔھ شیشھ ای مملو از گیاھان و گلھای مختلف، استعاره ایست از جنسیتی (سکس) کھ از بدو تولد برایش تعیین شده،
 با اینکھ الزاما فَرجنسیتش (ِجندر) با آن ھمخوانی ندارد. این نکتھ را از گفتگوی بین جی و خواھرش لورن متوجھ میشویم ھنگامی کھ جی
 از تمرینی کھ دکتر برایش مشخص کرده سخن می گوید: “ ھر روز صبح پس از بیدار شدن، یادداشت کن کھ چھ حسی داری؟ دختر، پسر،
 جای خالی، پسر، پسر، جای خالی..”. این بیانگر یکی از مشکالت مشترک بین افراد ترنس، غیر دوگانھ و میانجسیتی است، کھ بر اساس
 سیستم پزشکی/قانونِی متداول شده بر پایھ قواعد دگرجنسگرایانھ، این افراد را در چارچوب ھنجارھای اجتماعی قرار می دھد. بھ این ترتیب
 کھ از آنھا خواستھ میشود تا تصمیم بگیرند و جنسیتشان را مشخص کنند( و یا اینکھ ساختار پزشکی، بر اساس میزان ھورمون ھای زنانھ و
 یا مردانھ شان برایشان مشخص خواھد کرد). این الزاما نکتھ ای منفی نیست اما برای مثال در ایران و حتی بسیاری از دیگر کشورھای
 جھان فرد تراجنس(ترنس)  پس از تشخیص و تایید پزشک ملزم بھ عمل تغییر جنسیت است با وجوداینکھ بسیاری از افراد میانجنس،
 غیردوگانھ، و یا حتی ترنس خود را نھ زن میپندارند و نھ مرد ودر واقع  بدن خود را ھمانگونھ کھ ھست می پذیرند و دلیلی بھ تغییر آن

 نمیبینند. صحنھ ھای روانکاوانھ زیادی دراین فیلم وجود دارد کھ این نکتھ را یاد آور میشود، برای مثال نمای نزدیکی از سوراخی در دیوار
 کنار برگی از شعر و یا جایگاه جی در بین دیگر دختران و پسران ھنگام رقص کردی و مھمتر از ھمھ صحنھ ای کھ  در آن جی برای

 نخستین بار در طول فیلم لباس گلدار دخترانھ  ای بر تن کرده و بھ یکی از پسر ھای ھمسن و سال خود کمک میکند تا دوچرخھ اش را تعمیر
 کند و در این حین لکھ سیاھی از روغن دوچرخھ بر لباسش می افتد. لکھ روغن بھ عنوان سمبولی از ناسازگاری (بدن) جی با نقش ھای

 جنسیتی تعریف شده در جامعھ.

 رابطھ بین دو شخصیت اصلی، جی و آراز، ساختار کلی روایت فیلم را میسازد. یکی از «آنھا»، آراز،  مھاجریست ایرانی تبار کھ در حال
 راست و ریس کردن مراحل ازدواجش با  لورن خواھر جی است تا بھ مشکالت دست و پا گیر مھاجرتش پایان دھد و دیگری کودکی ست با
 آشفتگی جنسیتی. این دو داستان موازی نشانگر دو انسانیست کھ در این دنیا حسی از «در خانھ بودن» را جستجو می کنند. ھر دوی آنھا با
 مشکالت مشترکی از ھویت دست و پنجھ نرم میکنند اما در دو بستر بسیار متفاوت. این نکتھ را بھ عنوان بیننده در صحنھ ای از فیلم متوجھ
 میشویم، کھ جی و آراز جلوی دِر یک توالت عمومی مشغول گفتگو ھستند، ھنگامی کھ آراز از رابطھ اش با دوست سابق لورنس می گوید و
 میکوشد تا  ھر چھ زودتر گفتگو را پایان داده و از دستشویی مردانھ استفاده کند. در این حین آراز از جی میپرسد کھ چگونھ ترجیح میدھد

  کھ او را بھ خانواده اش معرفی کند  و او در جواب می گوید: “ می توانی من را برادر لورن معرفی کنی”.
 ھمانطور کھ میدانیم در آمریکا و بسیاری دیگر از کشور ھای جھان، افراد ترنس ھمچنان برای استفاده از دستشویی کھ با جنسیتشان

 ھمخوان باشد دچار مشکل ھستند. سنگینی بار این صحنھ از فیلم با نشانھ ھای« زن و مرد » بر روی درھای دستشویی در پس زمینھ و
 آزادی آراز در استفاده از بخش مردانھ، این کشمکش روزانھ در زندگی افراد تراجنسگرا را باز می تاباند.

 فیلم آناھیتا پنجره ای برای بیننده می گشاید کھ بھ آنھا اجازه میدھد دنیا را از نگاه جی و آراز ببینند. شاید ترجمھ نام فیلم، بھ سوم شخص
 جمع «آنها» در نھایت خیلی ھم فکر بدی نباشد، چرا چون این داستان نھ تنھا بھ جی، بلکھ بھ ھردوی «آنها» تعلق دارد.

 دو انسانی کھ حسی از «در خانه بودن» در این دنیا را ندارند. مصرع شعری کھ دائما  توسط جی زمزمھ میشود: «بگو چند سال دارم» در
 واقع انعکاس تردیدش از ھوییت و جنسیت است، حال آنکھ برای آراز انعکاسیست از معمای «بگو خانھ ام کجاست؟ بگو بھ کجا تعلق
 دارم؟».  ھمانطور کھ سارا احمد می گوید: “احتماال جنسیت تبدیل بھ کاری مضاعف میشود برای کسانی کھ کمتر احساس در خانھ بودن
 میکنند با آنچھ کھ از پیش برایشان تعیین شده. ما ممکن است در ابتدا حسی از در «خانه نبودن» در بدنمان داشتھ باشیم، با حسی از

 در«خانھ» نبودن با نشانھ ای [کھ برایمان تعیین شده]”
 «آنها» روایت اقلیت ھایی ھمچون جی و آراز است!  آنھایی کھ نمیتوانند و نمیخواھند ھمرنگ ساختارھای مردساالر و دگرجنسگرایانھ از
 پیش تعیین شده جامعھ شوند، و ما بھ عنوان تماشاگر از این مزیت برخورداریم کھ لحظھ ای خود را در جایگاه آنھا بگذاریم و حس در خانھ

 نبودن را تجربھ کنیم، حسی از آشفتگی جنسی و آوارگی.
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