درﺑﺎره ﻓﯿﻠﻢ آﻧﺎھﯿﺘﺎ ﻗﺰوﯾﻨﯽ زاده ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺎم ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺖ .طﯽ دھﮫ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺿﻤﯿﺮ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ٔ
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 ﻣﻔﺮ ِد »او« ﺑﺮای ھﺮ دو ﺟﻨﺴﯿﺖ زن و ﻣﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد زﯾﺮا زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻧﺪارد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت 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 ﻻﺗﯿﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی گونه/تیره اﺳﺖ .ﮐﻠﻤﺎت
ﮐﻠﯿﺪی ﺳﮑﺲ و ﺟﻨﺪر در ﮔﻔﺘﻤﺎن ھﺎی ﮐﻮﯾﯿﺮ-ﻓﻤﻨﯿﺴﺘﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺮﺟﻤﮫ را در زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﭙﺮی ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺷﯿﻮه ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮫ ای را ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺳﮑﺲ و ﺟﻨﺪر ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﻧﻤﺎھﺎی ﻧﺰدﯾﮑﯽ از ﮔﻠﮭﺎی
آﻧﺎھﯿﺘﺎ در ﻓﯿﻠﻤﺶ،
ٔ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﯾﺎد آور ﻣﯿﺸﻮد .در ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﻧﮑﺎوی ﮔﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ از ﺳﮑﺸﻮاﻟﯿﺘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ
ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﺳﻼ ُوی ژﯾﮋک—ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ذھﻨﯽ ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﺮدﺳﺎﻻرش—“ﮔﻠﮭﺎ را ﻧﻔﺮت اﻧﮕﯿﺰ و ﭼﯿﺰی ھﻤﭽﻮن ﻣﮭﺒﻞ زﻧﺎن ﮐﮫ آﻣﺎده ﺑﻠﻌﯿﺪن
»ﺟﯽ« —
اﺳﺖ” ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد .آﻧﺎھﯿﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺴﻮراﻧﮫ ای از ﮔﻠﮭﺎ ،رواﯾﺖ ﻣﻮرازی از اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ،دو ﮔﺎﻧﮕﯽ ﮐﮫ ِ
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 ﮔﻠﺨﺎﻧ ٔﮫ ﻣﺎدرش را ﺑﺮﻋﮭﺪه
دارد .راﺑﻄﮫ ﺟﯽ ﺑﺎ ﮔﻠﺨﺎﻧ ٔﮫ 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 ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ “ :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 ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺗﺮﻧﺲ ،ﻏﯿﺮ دوﮔﺎﻧﮫ و ﻣﯿﺎﻧﺠﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﭘﺰﺷﮑﯽ/ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻗﻮاﻋﺪ دﮔﺮﺟﻨﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﮫ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد را در ﭼﺎرﭼﻮب ھﻨﺠﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .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 دوﭼﺮﺧﮫاش 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 ﻣﺸﮑﻼت 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 ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ھﺮ دوی آﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت 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
در ﯾﮏ ﺗﻮاﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻔﺘﮕﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آراز از راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻮرﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و
ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ،ﮐﮫ ﺟﯽ و آراز ﺟﻠﻮی ِ
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 ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ “ :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 ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :اﺣﺘﻤﺎﻻ 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 ﻣﺮدﺳﺎﻻر 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.
ﮐﺎﻣﺮان ﺑﮭﺮوز
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