
آذرفخری،روزنامهنگار

نمایش:ضن
نویسندهوکارگردان:مهیار 

احمدی
بازیگران:)به ترتیب حروف الفبا( 
برکه بذری، مهسا باوفا، آیدا رزاق زاده، 
گیز طاهایی، شیرین کاشفی، نوشین 
کریمی، فرشته مرعشی، محیا نمازی

    
زنان از دردها، رنج ها و آسیب هایی 
که از ســوی اجتمــاع خود-خانه، 
خانواده، فامیل، مدرســه، دانشگاه و 
محل کار-می بینند، یــا اصال حرف 
نمی زنند یــا خیلی کــم و در خفا با 

اشاره ای از آن می گذرند. 
زنان رنج بردن و آســیب دیدگی 
را برای خود بســیار بدیهی می دانند؛ 
این که همه جا، تحت هر شرایط و در هر 
محیطی تا می توانند و می شود از خود 
مایه بگذارند و دم برنیاورند. اما البته هر 
چه زمان بیشتری بر سکوت می گذرد، 
فشاری که به دلیل این سکوت تحمل 
می شود نیز شدت می گیرد و در نهایت، 
وقتی بــه آســتانه غیرقابل تحملش 
رسید، منفجر می شــود. جنبش ها و 
اعتراضات اخیــر زنان در جهان تحت 
عناوینی چــون me too#  نمونه ای 
از این انفجارها بود کــه البته با دو نوع 
واکنش مواجه شــد هم از سوی زنان 
و هم از ســوی مردان؛ مردان و زنانی 
بودند که همنوا با این زنان بر تعرض و 

تحکمی-چه جسمی و چه روانی- که 
بر این زنان رفته بود، برخاســتند و از 
آنان اعاده حیثیت کردند و از ســوی 
دیگر زنان و مردانی هــم بودند که با 
قیافه و لحنی حق بــه جانب این زنان 
معتــرض را متهم کردند بــه این که 
اینان برای رسیدن به اهداف شغلی و 
گرفتن ترفیع، خودخواسته و با تمایل از 
امکانات زنانه شان استفاده کرده اند. نظر 
هر دو گروه طرفداران این جنبش ها و 
نیز مخالفان، جای بحث و گفت وگوی 
فراوان دارد که در این مجال نمی گنجد. 
آن چه ما در این جا می خواهیم درباره 
آن حرف بزنیم نــه »زن« که »ضن« 
اســت. موجودی که هویت او فقط و 
فقط در جسمانیتش خالصه می شود. 
موجوی کــه فقــط به عنوان شــئ 
ساختارمندی که مقداری شبیه مرد 
است، نیازی به نامیده شدن ندارد و تا 
نگاه و برداشت در مورد او عوض نشده 
باشد و به واقعیت او نزدیک نشده باشی 
چه اهمیتی دارد کــه او را زن بنامی یا 

ظن یا ضن!
»ضن« روایــت زنانی اســت که 
به نحوی به آنان تعرض شــده است. 
وقتــی از »تعرض« ســخن به میان 
می آیــد، اغلــب ذهن مــان صرفا بر 
تعرض هــای جســمی و جنســی 
متمرکز می شــود. امــا حقیقت تلخ 
در زندگی زنــان تنهــا تعرض های 
جنسی و جسمی نیســت، که گاه زن 
در محیطی امن از نظر جسمی زندگی 

می کند اما به صرف زن بودنش مدام 
مورد طعن و آزارهای کالمی و الجرم 
روانی قرار می گیرد؛ چه بسیار زنانی 
که مــدام با عباراتی چــون »تو زنی، 
ساکت باش«، »تو زنی، دخالت نکن« 
و حتی بــا عباراتی خیلــی مهربانانه 
مانند »تو زنی نباید خودت را درگیر 
چنین مسائل خشنی بکنی« به کنج 
و گوشه ها و حاشیه های زندگی رانده 
می شوند و هرگز نقش انسانی خود را در 
هستی بازی نمی کنند. آنان موجودات 
واسطه ای هستند برای جامعه مردان 
پیرامون خود که تنها وظیفه برآورده 
کردن نیازهای مختلف آن ها را بر عهده 
دارند؛ خدمتکاران همیشــه حاضر 
به یراقی که باید همــواره در خدمت 
مردان خانواده-پدر، برادر، همســر، 
پسر- باشــند و البته تمام این نادیده 
گرفته شدن ها و بیگاری کردن ها نیز در 
حیطه تعرض می کنجد. مهیار احمدی 
در »ضن« داستان هشت زنی را بازگو 
می کند که درگیر چنین تعرض هایی 
بوده اند و چنان سخت و عمیق آسیب 
دیده اند که نمی توانند این آسیب ها و 
زخم ها را فراموش کنند و در البیرنتی 
که از خاطره این تروماها ساخته اند، 
گیر افتاده اند.  »ضــن« روایت زنانی 
اســت که اما جرات می کننــد و در 
باره زخم هایی که به واســطه زنانگی 
خورده اند حرف می زنند، افشــاگری 
می کنند و همین که دهان باز می کنند 
برای توضیح و توصیف رنج خود، آن 
سبکی شگفت انگیز را تجربه می کنند؛ 
زیرا گویی هرچه بیشتر حرف هایت را 
بخوری و فرو بدهی و بیرون نریزی، رنج 
و درد، سنگین تر و گزنده تر می شود، 
اما با گفتن و به کلمه و صدا درآوردن 
آسیب در واقع انرژی مخرب و ویرانگر 
تروما، آزاد می شود... دود می شود و گاه 
حتی با اثری درمانگرانه، از یاد می رود 
یا حداقــل از میــزان دردناکی و 
خجالت آور بودن آسیب کاسته 
می شــود. چرا خجالت آور؟ 
چرا زنانی کــه مورد تعرض 
واقع می شــوند با شــرم و 
احســاس گناه باید پنهان، 
حــذف و نادیــده گرفته 
شــوند؟ احمدی روایتگر 
چنین چراهایی است در 

»ضن«  .
زنانوروزگارشان

احمدی می گوید وقتی 
وارد مسئله آسیب دیدگی زنان 
شدم، در پیج اینستاگرامم، یک 
فراخــوان دادم و از زنانی که 

مورد تعرض قرار گرفته بودند خواستم 
درباره مســئله خودشــان به شکل 
ناشــناس و بدون نام برایم بنویسند. 
همین نوشــته ها برای احمدی آغاز 
چالشی شد که به »ضن« انجامید. او 
البته با این که سعی می کند با درکی 

عمیق، مشکل و رنج و درد چنین زنانی 
را به تصویر بکشــد و متجسم کند، اما 
قطعا نمی تواند به آن حســی که زنان 
با خود حمل می کننــد حتی نزدیک 
هم شــود. او فقط می تواند روایتگر و 
نمایش دهنده این رنج باشــد و گاه به 
همین دلیل، در دام کلیشه های ذهنی 
مردانه می افتد و با این که بازیگران زن 
قاعدتا باید بتوانند انتقال دهنده عمق 
این تروما باشــند، اما چون داستان را 
احمدی نوشته و روایت و کارگردانی 
کرده، طبعا نمایــش در کلیت خود 
درگیر خوانش و نگاهی مردانه است. 
یک مرد از میزان و شکل رنجی که یک 
زن از تعرض عملــی و لفظی می برد، 
چه اندازه می تواند باخبر شود، آن هم 
در حالی که در همین ساختار و بستر 
مردانه قرار است به آن پرداخته شود. 
مردی که درباره ظلمی که از ســوی 
مردان به زنان می رود، می نویسد تا کجا 
می تواند به ذات و هسته مرکزی رنج و 
زخم زنانه نفوذ کند؟!احمدی روزگار 

زنانی را نوشته است که برای او اعتراف 
کرده اند. او خواسته است روایتگر زنان 
آســیب دیده جامعه اش باشد. کار تا 
همین حد هم ستایش برانگیز است؛ آن 
 هم در جامعه ای با ساختاری که زنان از 
سوی زنان بیشتر مورد تعرض کالمی و 
قضاوت های اخالقی و هنجاری سخت 
قرار می گیرند تا از سوی مردان. و البته 
که روایت احمــدی، از تعرض زنان بر 
زنان ســخن نمی گوید و آن  را نادیده 
می گیرد، زیرا این فرصت را تنها برای 
حرف زدن از رنج پنهان شــده و خالی 
کردن آن، غنیمت می داند. این جاست 
که باید گفت اگر مــردی از ظلمی که 
از سوی مردان بر زنان می رود، سخن 
می گوید چه خوب اســت که زنی هم 
پا پیش بگــذارد و از ظلمی که زنان از 
سوی یکدیگر بر همدیگر روامی دارند، 
از هولناکــی جریان زنــان علیه زنان 
سخن بگوید و این حوزه را واکاوی کند 
که همین هم دقیقا برخاسته از تحکم 
مردانه بر زنان است؛ جایی که زنان فقط 
در معــرض انتخاب اند و فرصت کمی 
برای اجتماعی شدن داشته اند، طبیعی 
اســت که در رقابتی می افتند که پای 
نگاه و انتخاب مردانه در میان اســت و 
ظلم زنان به زنان دقیقا از همین جا آغاز 
می شود. چنین است زنان و روزگاری 
که بر آنان می رود؛ هم از سوی مردان 

وهم از سوی زنان!
بازنماییوکاتارسیس

روایت احمدی از زنان و روزگارشان، 
همان گونه که خود نیز اشاره کرده است، 
روایتی »بازنمایانه-میمه ســیس-« 
اســت؛ او آن چه را که اتفــاق افتاده، 
همان طور کــه اتفاق افتــاده روایت 
می کند و نشان می دهد و این هشت زن، 
آن چه را احمدی از زنان آســیب دیده 
شنیده و خوانده، بازی می کنند، برای 
همین این زنان کــه بازنمون رنج خود 
هســتند، مدام در این سیکل معیوب 
می روند و می آیند بی آن که رنج شــان 
موجب استعالی آنان بشود. تنها زنی 
که رنج و آســیب خــود را می پذیرد و 
از آن برای تعالی و دوباره برخاســتن 
استفاده می کند، زنی است که هنوز از 

میان کلمات بیرون نیامده است. زنی 
که احمدی او را فقط نوشــته اســت و 
کسی نیست که نقش او را بازی کند و 
از همین جاســت که می گوییم با تمام 
تالشــی که احمدی کرده اســت، آن 
کلیشه مردانه هنوز حاکم است؛ هنوز 
زنی نیست که شــجاعت برخاستن و 
شکفتن از رنج خود را داشته باشد. این 
زن نوشته می شود، اما آفریده نمی شود. 
احمدی گرچه در این فرصت درگیر 
چالشی بازنمایانه از زنان آسیب دیده 
اســت اما البته با نوشــتن همان زن 
پذیرنده و متعالی، می خواهد انتظارش 
از تماشــاگر زن را اعالم کند؛ این که 
اگر من در این جا بــا روایتم فقط یک 
»میمه ســیس« انجام می دهم تو با 
زندگی روایت من از آن جایی که فقط 
در نوشته و کلمه باقی مانده، آفرینشگر 
»کاتارسیس-تزکیه و استعال-« باش. 
تو به عنوان زن آســیب دیده، وقتی از 
این جا بیرون می روی، باید درگیر زن 
متعالی باشــی که من نتوانستم آن را 

بنمایانم چــون به عنــوان مرد هیچ 
تصوری از زن متعالی ندارم و واقعیت 
تلخ جامعه ما همین است؛ زن برای مرد 
جامعه ما همان »زن اثیری« است که 
آخرین روایتگرش هدایت بوده است. 
این زن هنوز فرصــت زندگی نیافته 
است. هنوز در البه الی کلمات مردانه، 
روایت های مردانــه، نیازها و تصورات 
مردانه دســت و پا می زند و راه برون 

جستی نمی یابد!
بههرحالمحافظهکارانه!

بلــه، روایت احمــدی در »ضن« 
در نخســتین نگاه شــجاعانه به نظر 
می رسد؛ این که جسارت کنی و زنانی 
را که به آنان تعرض شــده واداری در 
میان یک جمع داستان خود را بازگو 
کنند. اما از جایی بــه بعد، چراغی در 
ذهن زن تماشاگر روشــن می شود؛ 
این که روایتگر مرد این داستان ها، تا 
چه حد محافظه کارانه با مســئله ای 
تا این حد تابو شده برخورد می کند تا 
هم در این باره حرف زده باشــد و هم 
حرف نزده باشد. آری به زنان تعرض 
می شــود؛ اما این دلیل نمی شود که 
زنان منتظر تغییر یا منجی باشــند: 
ببینید زنی هم هســت که می تواند 
تغییر را از خودش آغاز کند... من این 
زن را نوشته ام! مهم نیست که جامعه 
از درک و همدلی و همیاری تهی است، 
مهم این است که تو خودت به عنوان 
یک زن بــا این همه فشــار و حصار و 
انتظار و جــو قضاوت گرانه، تا چه حد 
می خواهی و می توانی خودت را از این 

کلیشه ها رها کنی و زندگی واقعی ات را 
زندگی کنی و این یعنی دقیقا گرفتار 
کردن یک انسان در زندانی با هزاران 
دیوار  و تماشــای تقالی او برای رها 
شدن از این حصارهایی که هر روز بر 
تعدادشــان افزوده می شود. احمدی 
داســتان تعرض دیــده را بازنمایی 
می کند؛ داستانی که در آن جای مردان 
 متعرض به شــکلی محافظه کارانه، 

خالی است. 
در واقع احمدی نیــز باید بکت وار 
اعتراف کند که چگونه نمایشــش در 
تالش برای بازگویی داســتانی که با 
آن ارتباط مانوس و ملموســی ندارد، 
شکست خورده است؛ آن چه احمدی 
خواسته بیان کند، در حقیقت امری 
عمیقــا بیان ناپذیر اســت. زیرا فقط 
آسیب و آســیب دیده حضور دارد، از 
قوای حاکمه و آسیب زننده هیچ خبری 
نیست... زیرا هر چه باشد خود احمدی 
احیانا با تمام طهارت و پاکیزگی اش، به 

آن جبهه تعلق دارد!
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اخبار نمایش

بهزادقربانپور؛
 »در اتاق های یک هتل« 

از زنان می گوید

کارگردان نمایش »در اتاق های یک هتل« 
عنوان کرد این اثر نمایشــی با اقتباس از یکی 
از داستان های کوتاه چخوف درباره مشکالت 

بانوان در جامعه سخن می گوید.
بهزاد قربان پــور درباره داســتان نمایش 
توضیح داد: محوریت نمایــش »در اتاق های 
یک هتل« درباره شــرایط زندگی و مشکالت 
بانوان در جامعه است. نمایش داستان یک افسر 
نظامی در جنگ جهانی دوم را روایت می  کند 
که به دلیل یاس و ناامیدی از جنگ های پی در 
پی کار خود را رها کرده و در هتلی به نام گورکی 
اقامت می گزیند و به خوشــگذرانی مشغول 
می شود. وی در این هتل با اشخاص مختلفی 
روبرو می شــود در حالی که ارتبــاط خوبی با 

زن ها ندارد ...
این کارگردان تئاتر بیان کرد: در اجرای این 
نمایش هم از طنز اجتماعی و هم طنز سیاسی 
بهره برده شده است. داســتان کوتاه چخوف 
فضای مناســبی برای ایده پردازی داشــت و 
این امکان را به من داد که از یک داســتان سه 

صفحه ای یک نمایشنامه استخراج کنم.
وی اظهار کرد: این نمایش اثری رئالیستی 
است که در برخی از صحنه ها فضایی سوررئال 
دارد و در مواردی نیز داستان به شیوه سایه بازی 
روایت می شــود. طراحی صحنه نیز به صورت 

مینی مال انجام شده است.
کیاناز خان محمــدی، محمدعلی فاضل، 
المیرا نقی نژاد، امیرمحمد میرزامهدی، مینا 
هادی زاده بازیگران این اثر نمایشــی هستند 
که تا ۱۸ بهمن ماه هر شــب ســاعت ۲۱ در 

تماشاخانه نوفل لوشاتو روی صحنه می رود.
    

شهرامکرمیخبرداد؛
بودجه5/3میلیارد تومانی 

تئاترفجر

مدیرکل هنرهای نمایشی اعالم کرد اعتبار 
جشنواره سی وهفتم تئاتر فجر به اندازه اعتبار 
دوره سی وششم است و در برگزاری این دوره از 
جشنواره با نهایت صرفه جویی عمل خواهیم 

کرد.
شــهرام کرمی دربــاره وضعیــت بودجه 
سی وهفتمین جشنواره بین المللی تئاترفجر، 
به خبرنگار مهر گفت: اعتبار دوره سی وهفتم 
جشــنواره تئاتر فجر بــه انــدازه اعتبار دوره 
سی وششم است و برای این دوره از جشنواره 
نیز اعتبــار ۵ میلیــارد و ۳۰۰ میلیون تومان 
مصوب شده است، سال گذشــته این میزان 
بودجه برای جشــنواره بین المللی تئاتر فجر 

هزینه و برای امسال هم مصوب شد. 
مدیرکل هنرهای نمایشی درباره وضعیت 
دریافــت بودجه ســی وهفتمین جشــنواره 
بین المللی تئاتــر فجر یادآورشــد: معاونت 
هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی به 
ما اعالم کــرده که نگران بودجــه مصوب این 
دوره از جشــنواره نباشــیم. تا حاال ۲ قسط از 
بودجه را دریافت کرده و بخشــی از هزینه ها 
و قســط اول کمک هزینه گروه های نمایشی 
را پرداخت کرده اســت، به طــور کلی نگران 
اعتبــار بــرای برگــزاری ســی وهفتمین 
 جشــنواره بین المللــی تئاتر فجر نیســتیم. 
مدیرکل هنرهای نمایشــی در پایان سخنان 
خود درباره احتمال افزایش بودجه جشنواره 
ســی وهفتم تئاتر فجر، تأکید کــرد: احتمال 
افزایش بودجه جشــنواره سی وهفتم منتفی 
اســت و ما مجبوریم با نهایــت صرفه جویی 
این دوره از جشــنواره را برگــزار کنیم. البته 
نگاه مان این اســت که این صرفه جویی روی 
کیفیت برگزاری جشنواره تأثیرگذار نباشد و 
سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 

را با کیفیت باال برگزار کنیم.

اینجاجایمتعرضخالیاست؛

روایتی مردانه از »ضن«! 
روایتاحمدیاززنانوروزگارشان،روایتی»بازنمایانه-میمهسیس-«است؛اوآنچهراکهاتفاقافتاده،همانطور
کهاتفاقافتادهروایتمیکندونشانمیدهدواینهشتزن،آنچهرااحمدیاززنانآسیبدیدهشنیدهوخوانده،

بازیمیکنند،برایهمیناینزنانکهبازنمونرنجخودهستند،مدامدراینسیکلمعیوبمیروندومیآیندبیآنکه
رنجشانموجباستعالیآنانبشود.تنهازنیکهرنجوآسیبخودرامیپذیردوازآنبرایتعالیودوبارهبرخاستن

استفادهمیکند،زنیاستکههنوزازمیانکلماتبیروننیامدهاست.

جاییکهزنانفقطدرمعرض
انتخاباندطبیعیاست
کهدررقابتیمیافتندکه
پاینگاهوانتخابمردانه

درمیاناستوظلمزنانبه
زناندقیقاازهمینجاآغاز
میشود.چنیناستزنانو
روزگاریکهبرآنانمیرود؛
همازسویمردانوهماز

سویزنان

حقیقتتلخدرزندگیزنان
تنهاتعرضهایجنسیو

جسمینیست،کهگاهزندر
محیطیامنازنظرجسمی
زندگیمیکندامابهصرف
زنبودنشمدامموردطعن
وآزارهایکالمیوالجرم

روانیقرارمیگیرد
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