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شــرق :چقدر باید از ته دل چیزی را بخواهیم تا در راه بهدستآوردن آن
واقعا تالش کنیم؟ چگونه میتوان زمانی که شــرایط ایدهآل نیســت ،به
خواســتههایمان برسیم؟ پاســخهاي مختلفي ميتوان به این پرسشها
داد؛ اما پاسخ »لیلي گلستان« ،مترجم و گالريدار ،به این پرسشها بسیار
متفاوت اســت .او ميگوید...» :رنج با ما عجین شــده است ،ولی ما باید
صبوری کنیم .ما نباید از زندگی طلبکار باشیم .ما به زندگی بدهکاریم و باید
از آن نگهداری کنیم و به آن بیفزاییم .«...خانم »گلستان« این سخنان را بر
سکوي »تدکس تهران« و در سخنرانياي با عنوان »خواستم ،شد« بیان کرد.
او در این سخنراني ،بیپرده راجع به زندگی شخصیاش گفت .او در جایي
دیگــر ميگوید» :تمام کودکی و نوجوانیام را با بغض صبحگاهی از خواب
بیدار شدم .بعدها وقتی بزرگتر شدم ،فهمیدم اینها به خاطر پدر بداخالق،
سلطهجو ،تحقیرکننده و زورگو بود« .سخنان خانم »گلستان« با واکنشهاي
مختلفي مواجه شد .عدهاي با او همذاتپنداري کردند ،عدهاي او را تشویق
و برخي هم از او انتقاد کردند .این واکنشها دستمایه شکلگیري میزگردي
با رویکرد جامعهشــناختي و روانشناسانه واکنش غریب صورتگرفته به
این ســخنان بود .در این میزگرد خانم »لیلي گلستان« ،دکتر »عبدالرحمن
نجلرحیم« عصبشــناس و عصبپژوه ،دکتــر »محمدامین قانعيراد«،
جامعهشناس و دکتر »گوهر همایونپور« ،روانکاو ،حضور داشتند .آنچه در
ادامه ميآید ،خالصهاي اســت از این میزگرد دوساعته که در منزل خانم
»گلستان« برگزار شد.
ﮔﻠﺴﺘﺎن :صحبت ما بیشتر بهانهاي براي آسیبشناسي جامعه است.
»تدکس« جایي اســت که کسانی که برای ســخنرانی گزینش میشوند،
میآیند صحبت ميکنند و برنامه آنها ســيدي میشــود و با زیرنویس،
به دست دانشــجویان اغلب دانشــگاههای دنیا و عالقهمندان میرسد.
این تجربه آدمهاســت که دائم در حال نقلوانتقال اســت .تدکس تهران
از مــن دعوت کرد در آخر ســال  ۹۴در تاالر وحــدت درباره کارم صحبت
کنم .هفت نفر بودیم .اصال انتظار چنین بازتابي را نداشتم .آماري که برای
سخنرانی ۱۸دقیقهای من دادهاند ،عجیب است .تابهحال میلیونها نفر آن
را دیدهاند و هنوز هم در فیسبوک ،تلگرام و یوتیوب دارد دستبهدســت
میچرخد .شــخصا  ۴۵۳یادداشــت تلگرامی و  ۵۶ایمیل دریافت کردم.
این شــاید از مختصات فضاي مجازي باشــد که این همه مخاطب دارد؛
اما ...در فضاي واقعي هم در ســههفتهای که هــر روز در گالري به دلیل
نمایشي که داشتم باید حضور میداشتم ۲۸ ،زن به گالري آمدند؛  ۲۸زن
که همهشــان زارزار گریه کردند و خواستند من مشکالتشان را حل کنم
که واقعــا در توانم نبود که این کار را بکنم .در واقع با من همذاتپنداري
کرده بودند و ميگفتند ما تو را فهمیدیم .فقط تو جرئت کردي بگویي .ما
جرئتش را نداریم .چند نفرشان را مثال میزنم که اثر خیلي بدي روي من
گذاشــتند .اولین نفر صبح اول وقت زنگ خانه را زده بود که منزل نبودم.
عصر به گالري آمد .تا وارد گالري شــد ،با صداي بلند شروع کرد به زارزار
گریهکردن .مجبور شدم او را به بیرون از گالري ببرم و چون هوا خیلي گرم
بود ،داخل خودروي او که لکســوس بود ،نشستیم که کولر را روشن کرد.
برلیان بزرگي هم به انگشت داشت .زار ميزد که آدم خوشبختي نیستم.
تو بگو من چــه کار کنم .به او گفتم انگیزهات در زندگي چیســت؟ گفت
انگیزه؟ گفتم هدفت چیســت؟ گفت هــدف؟ گفتم در زندگي چه چیزي
را دوست داري انجام دهي که ارضا شوي؟ گفت نميدانم ،هیچوقت به
این موضوع فکر نکردهام .گفتم از زندگی چه ميخواهي؟ گفت نميدانم.
گفتم از چه چیزي ناراضي هستي؟ گفت از همه چیز .با آدمي آشنا شدم
که رفتارش برایم تازگي داشت .طبعا هیچ کمکی از دست من برنمیآمد.
روز بعد خانمي به گالري آمد و او هم گریه کرد .گفت من عاشــق مردي
بودم ،با هم ازدواج کردیم و بچهدار شــدیم و بعد همسرم فوت کرد .بعد
از چند ماه همســر مردي شدم که  ۳۰ســال از خودم بزرگتر بود و با این
شــرط که بچهام را به آن خانه نبرم .ایشــان ميگفت  ۱۸ســال است که
بچــهام را ندیــدهام .تو بگو من چه کار کنم .گفتم خب اشــتباه کردي که
بچهات را در ازای زندگی با یک مرد پولدار  ۳۰سال بزرگتر از دست دادی
و نميتوانم برایت کاري انجام دهم .روز بعد دختر جواني جلوي در آمد
که برایم خیلي عجیب بود .با خوشحالي لبخند ميزد و بعد از سالم گفت
ميتوانم داخل بیایم و شــما را بغل کنم و ببوسم؟ همدیگر را بوسیدیم.
گفت االن از اهواز آمدهام ،یکراســت با تاکسي فرودگاه مهرآباد به گالري
گلستان آمدهام که شما را بغل کنم و ببوسم .االن هم با همان تاکسی که
دم در ایستاده ،به فرودگاه میروم و دو ساعت دیگر برمیگردم به اهواز .از
این همه غلو و چیزهای ندیده و نشنیده ،دگرگون شده بودم .یک روز دیگر
خانمی میانســال آمد و با عصبانیت گفت ميخواهم کنار شما بنشینم و
بعد گفت من صحبتهاي شما را شش بار دیدم .بعد آستینش را باال زد.
جاي زخم چاقو داشت و گفت شــوهرش هر وقت عصبانی میشود ،به
جای کتک چند ضربه چاقو به دســتش میزند! بعد گفت تو بگو من چه
کار کنم؟ گفتم من که کالنتري یا قوه قضائیه نیســتم .گفت خانم من سه
بار دور دروس را چرخیدهام تا شما را پیدا کردهام .از غرب تهران آمدهام از
شــما کمک بگیرم و تو باید به من کمك کني .این باید را آنقدر بلند گفت
که همه اشخاص در گالري برگشتند و ما را نگاه کردند .من گفتم چه کاري
ميتوانــم براي زني بکنم که این همه چاقو خــورده و اعتراضی نکرده؟
چرا به کســی نگفتي؟ با حالت عصبي طلبکارانهاي گفت این همه راه را
آمدهام که به تو بگویم که تو بروی بگویی .گفتم نميتوانم کمکي کنم که
با عصبانیت کیفش را برداشت و رفت.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :شــما احساسهای کهن مشــترکی را در آنها زنده کردید.
آنها به مطب یا درمانگاه گلستان آمده بودند ،نه گالری گلستان .فکر کرده
بودند شما پشت طرح »خواستم-شد« ،راه درمانی دارید.
ﮔﻠﺴﺘﺎن :این چند مورد من را خیلي آشفته کرد .من به اشتباه همیشه
تصــور ميکردم زنان زیاده از حد آرایشکــردهای که در خیابان و جاهای
دیگر ميبینیم ،زنان جاهلی هســتند که فکر میکنند خوشــبختاند ،اما
بعد از این برخوردها فهمیدم زنان آگاهی هستند که میدانند بدبختاند
و همیــن واقعیــت من را خیلي اذیــت کرد .من نه روانکاو هســتم و نه
روانپزشك ،اما با آدمها ،بسیار سروکار دارم ،اما دیدن این تضادها اثر بدي
روي من گذاشــت .به نظرم باید بررسي کنیم که چرا جامعه ما و زنان ما
اینطور هستند ،چرا تن میدهند به یک زندگی که در آن خوشحال نیستند
و چرا دنبال چاره نیستند و به بهترشدن فکر نمیکنند .دو نفر آقا هم بودند
که تماس گرفتند که ميخواهم با همسرم بیایم .که گفتم نیایند .راستش
را بخواهید دیگر بریده بودم!
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :از شــما مشاوره ميخواستند ،برای اینکه شما را توانا یافته
بودند .کســی که یکتنه فاتحانه از پس مشکالت مردساالرانه زندگیاش
برآمده و حال در موضعی است که میتواند دست آنها را هم بگیرد.
ﻗﺎﻧﻌﻰراد :بخشــی از کسانی که در سخنرانی شما شرکت کرده بودند،
بیشــتر به دنبال ایدههایی برای بهبود زندگیشــان بودنــد و بنابراین حق
داشتند شــما را دنبال و سؤاالت خود را برای شما مطرح کنند .آنها حتی
به دنبال فهم موقعیت خود نبودند و فقط دغدغه یافتن پاسخ برای سؤال
خود را داشتند» .تو بگو من چه کار کنم« یا »خانمی که با ماشین لکسوس
آمده بود و زار میزد که من خوشبخت نیستم« یک ناراضی بالفطره بود.
زنی که زندگیاش با بیمعنایی گره خورده بود که دیگر نه هدفی داشت
و نه انگیزهای .اما احتماال تاریخچه زندگی این زن با تالش برای »دارندگی
و برازندگی« آغاز شــده و اکنون بعد از ســالها به احساس پوچی رسیده
است .شما در پاسخ به این  ۲۸نفر فقط گفتهاید :نجاتدهنده در گور خفته
است! به این ترتیب شما در نقش روشنفکری ظاهر شدهاید که برای مردم

نسخه نمیپیچد.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :فکر نمیکنم خانمی که با ماشین لکسوس آمده بود ،یک
ناراضی بالفطره بود .به نظر من او یک افســرده بود .میشود در میان پول
و ثروت غلت زد ،ولي افســرده بود .به این علت است که من فکر میکنم
قبل از هر نوع تحلیلی ما باید کارکرد مغز خودمان را به درستی بشناسیم
و تا ندانیم افسردگی چیســت و از لحاظ شیمیایی چه بالیی سر مغزمان
میآورد ،نمیتوانیم به قضاوت رفتار افراد دیگر بپردازیم .هر افســردهای
تالش میکند راهــی برای عالج پیدا کند و در عیــن حال میتواند چنان
آشفته باشد که نداند کجا باید برای درمان آن برود.
ﮔﻠﺴﺘﺎن :بلــه ،آخر من مشاور خانواده یا مددکار که نبودم .در واقع به
خودم اجازه این کار را ندادم .البته یك عده هم بودند که با گل و شــیریني
و شکالت ميآمدند و میگفتند خیلي ممنون به ما امید و انرژي دادید ،ما
دوباره ســراغ عالقهمنديهایي رفتهایم که دیگر انجام نميدادیم .تعداد
اینها خیلي زیاد بود و بیشتر هم زنان جوان بودند .یكسري هم مخالف در
فضاي مجازي بودند که مخالفتشــان چند عیب داشت :اوال که همهشان
مــادي فکر ميکردند .ميگفتند پدرش »ابراهیم گلســتان« بوده و پولدار
بوده و االن بیخودی دارد غر و زر ميزند .یا پدرش خانهاي در دروس به او
داده و بعد نشسته گریه کرده؟ متأسفانه همه مخالفان خیلي مادي فکر
کردنــد .همه گفتند خانه دروس .خانه دروس چشــم همه را گرفته بود!
یك عده هم پیشداوري زودهنگام کردند .من در این فیلم گفتم یك باباي
ســلطهجوي زورگو داشتم ،اما عیب دیگری روی او نگذاشتم .حتي گفتم
محیطــي ایجاد کرده بود که اهل فرهنگ و هنر در آن رفتوآمد داشــتند
که من در آن محیط رشد کردم و کلی تاثیر مثبت روی من گذاشت و کلی
چیز یاد گرفتم .هیچکدام از اینها را ندیدند .فقط گفتند به پدرش بد و بیراه
گفته .من سالهاست که از پدرم دورم ،اما دوستی میگفت از سخنرانیات
تعریــف کرده .یعني به او برنخورده ،اما به مردم برخورده! همه مخالفان
کاســه داغتر از آش شده بودند! تنها جایي که شاید به کساني که مخالفم
بودند حق دادم ،این بود که در آخر ميگویم »جوانها غر نزنید ،از جایتان
بلند شــوید ،کار کنید ،اینقدر ناله نکنید« .شاید نباید حرفم را به نصیحت
ميکشــاندم .چون مخالفان در جوابم گفتند ما هــم کارهایي کردهایم و
نشــده و االن داریم غر ميزنیم .ما خواستیم نشــد ،اما تو خواستي و شد
چون فضای تو ،فضایی آماده برای شدن بود.
ﻗﺎﻧﻌﻰراد :کسانی که در سخنرانیهای »تد« شرکت میکنند ،ایدههایی
بــرای تغییر دارند .آنها راهبردهایی را مطرح میکنند و به مردم میگویند
چه باید بکنند .خانم »گلســتان« شــما در ســخنرانی »تــد« خودتان را
در نقــش یــک مربی و صاحب ایــده ظاهر کردید :به نظر من ایده شــما
ایســتادگی و اعتمادبهنفس بوده اســت .شــما برای مخاطبان خود یک
نظریه ارادهگرایانه در میان گذاشتید »خواستم ،شد« .شما از مخاطبان خود
ایســتادگی و تسلیمنشدن در مقابل شرایط را طلب میکنید .این انتظارات
در ذهن مخاطبانتان از شما یک »زن قوی« میسازد ،آنها با امید ،به شما
مراجعه کردند تا از قدرتتان بهرهمند شوند ،ولی شما با گفتن »نمیتوانم،
کاری از دســتم ساخته نیست« آنها را تنها گذاشــتید .چرا میگویید نباید
نصیحت میکردم .چرا از مشــورتدادن به آنهــا خودداری کردید؟ لزوما
روانشــناسها نباید مشــاوره بدهند شما هم براســاس تجربه زیسته و
دستاوردهای زندگیتان میتوانستید مشاوره بدهید .چرا در زمینه گسترش
ایده خود گامهای تکمیلی دیگری را برنداشــتید؟ اما چرا مشــاورهجویان
ما باید تا این حد شــکننده باشــند ،چرا چیزی جز گریه و ندانســتن برای
عرضه نداشــتند؟ شــاید فرق مردم ما با مردم غربی این است که آنها به
دنبال یافتن راههای موفقیت خود هســتند و ما بــه دنبال راههای گریز از
بدبختیهایمان .آنها دنبــال راه و روشهایی برای موفقیتاند و ما دنبال
نجاتبخش .جســتوجوکنندگان در غرب ،آدمهــای باروحیه و فعال و
جســتوجوگرند ،ولی مشــاورهخواهان ما مانند اکثر آن  ۲۸زن با گریه و
عصبانیت مراجعه میکنند و راهحلهای آماده و پخته را نیز میخواهند.
بیشــتر دنبال نجاتبخش هستند تا راههای نجات .ایده شما برای جوانان
این بودکه ناامید نشــوند و بهجای غرزدن چیزی را حل کنند .نشان دادید
که زندگی دو الیه دارد :موفقیتها از یک ســو و رنجها و اندوهها از سویی
دیگر و نبایــد انتظار اوتوپیا و یک زندگی کامال ســازگار با اوضاع و احوال
فردی خویش داشــت .در پایان هم از جوانان خواستید از زندگی طلبکار
نباشند ،زیرا همه ما به زندگی بدهکاریم و باید چیزی به آن بیفزاییم .همه
مراجعهکنندگان شما زنان شکستخورده نبودند و یک عده هم بودند که
به قول خودتان » ...با گل و شیرینی و شکالت میآمدند که خیلی ممنون
که به ما امید و انرژی دادید .«...بنابراین شما با یک الیه دیگر از زندگی زنان
جوان آشنا شدید .کسانی که دنبال امید و انرژی میگردند.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :بدیهی اســت که در چنین شــرایطی همه نوع واکنشــی
بــروز کند .اما موضوع دیگری که من باید دربــاره این مالقاتهای همراه
با گریه بگویم ،مکانیســم گرهگشــایی بــا گریه در فرهنگ ایرانی اســت.
گریه مشگلگشاســت .از این نظر که خاصیت ســبککردن بار مشکالت و
معضالت را دارد .آدمها گریه میکنند که خودشان را سبک کنند و افسرده
نشــوند .این نوعی راه درمان برای نرسیدن به اوج افسردگی و درماندگی
است.
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :بخشــي که برایم جالب بود ،بیشــتر بــه مخالفتهاى
شــدید و هیجانی مربوط اســت .شاید پرداختن به قســمت اول بهلحاظ
اجتماعي جالبتر باشــد نه اینکه این فاصلهها هم اینقدر روشــن است
که کجا اجتماعي تمام شــده و روانکاوي شــروع ميشود و برعکس؛ اما
در بخش مخالفتهایي که گفتید ،چند مورد برایم پررنگ شد .طبیعتا این
پدیدهها الیههاي مختلفي دارد و من به اختصار به اینها اشاره ميکنم که
نظر یك روانکاو در این زمان بخصوص اســت .طبیعتا این ادعا را نداریم
که به همه الیهها توجه ميکنیم .اشــاره بــه جنبه مالي همهگیر بود .در
روانکاوي ميگوییم پول هم راجع به پول نیســت و چیز دیگري پشــتش
است .آنچه شنیده ميشد و از نظر من خشمبرانگیز شده بود» ،غبطه« بود.
غبطهاي که درباره آن آگاهي نیســت که غبطه است چون تفاوت غبطه و
حسادت در ســاختار روانی پراهمیت است .حسادت ميتواند در راستاي
رانه زندگي باشــد .شــما چیزي دارید که براي من جذاب است و برایش
اهمیت قائل ميشوم و سعي ميکنم به دست بیاورم .حسادت ميتواند
در راه ســازندگي باشــد .غبطه در راســتاى رانه مرگ و جزء مخربترین
قسمتهاي روان اســت .از نظر من بهویژه درباره شما به دالیلي که فکر
ميکنم ميتواند برجسته شده باشد؛ نه فقط بهخاطر یك پیشینه اجتماعی
و مالي همراه با شــهرت ،بلکه بهویژه چون یك زن »قدرتمند« هستید که
از نظر من خیلي مهم اســت .با اطمینــان میگویم دقیقا همین حرفها
از طــرف یك مرد حسهاي متفاوتــی را برمیانگیزد .یادآورى کنم اینکه
زنبودتــان را عامل مهمــی میدانم به دالیل معمول فمینیســتی موج
اول نیســت؛ مسئله پیچیدهتر از این اســت که چون »من زن هستم پس
مظلومم« ،از ســخنراني شما به روشــني مشخص است که نميخواهید
در ایــن گروهبندى قرار بگیرید و من هم بههیچوجه عالقه ندارم شــما را
در این گروهبندى بگذارم؛ اما در گفتمان هستیشناســانه زني که قدرتمند
است حسهاي شدیدي در »دیگري« برانگیخته ميکند چه در آن دیگرى
زن و چه مرد؛ حتی شــدیدتر در زنان؛ شاید این موضوع با اینکه  ۲۸زن به
دیدن شــما میآیند بیارتباط نباشــد .حتي فکر نميکنم این فقط مربوط
به فرهنگ ما باشــد .زنهایي که در موقعیتهاي قدرتمند قرار میگیرند،
ترس عجیبي در »دیگرى« ایجاد ميکنند .بهتازگی در مصاحبهاى» ،میشل
اوباما« به ما یادآوري کرد که  ۵۳درصد از زنان سفیدپوســت و  ۴۷درصد
از کل زنــان آمریکا به »دونالد ترامــپ« رأي دادهاند؛ یعني یکی از عوامل

اصلــي انتخاب ترامپ زنان بودهانــد» .ترامپ«ي که نظرات تحقیرآمیز و
مردساالرانهاش درباره زنان را بههیچوجه پنهان نکرده بود .آیا این انتخاب،
درباره »ترامپ« است یا رأيندادن به خانم »کلینتون«؟ چون موضع زنی
مانند »کلینتون« ،یعنی زنی قدرتمند و مقتدر برایمان روشن نیست ،چراکه
با کلیشــههاى مرســوم از زنانگی تطابق ندارد .مردى که با کلیشــههاى
مردانگی تطابق نداشــته باشد هم ما را کامال گیج میکند .روبهروشدن با
هرگونه »جنســیت ســیال« تعادل روانی ما را بر هم میزند .برگردیم به
غبطه؛ حتي در موارد بالیني ،یکي از جاهایي که بسیار احساس ناکامي به
آدم دســت ميدهد در کارکردن با غبطه است .ميگوییم از غبطه باید به
سمت قدرداني برویم .نقشــه راهمان هم قرار است »یکپارچگی« باشد؛
یعني اگر قرار اســت از غبطه به قدرداني برسیم ،باید اول با قسمتهاي
مختلف خودمان روبهرو شــویم و یکپارچگي در خودمان را تجربه کنیم
که در نتیجه سخاوتي داشته باشیم ،چراکه قدرداني سخاوت ميخواهد.
چیزهایي که درباره شما گفتهاند من را بهعنوان خواننده عصباني ميکرد،
نه بابت احساسات شخصي ،بلکه بهدلیل یادآورى پدیده مخرب غبطه که
در  ۱۰سال کار بالینی متوجه اهمیت آن در ساختار روانی شدهام؛ ساختار
روانی بشــر بهطورکلی و اجازه بدهید بگویم در ســاختار روانی ما بهطور
خــاص ...در فرهنگ ما نمونههاى فراوان تاریخــی -اجتماعی این پدیده
دیده میشوند .ما ناخودآگاه غبطه میخوریم ،در روبهروشدن با پدیدههاى
ناآشــنا تعادل روانی خود را از دســت میدهیم و امکان هر نوع قدردانی
و ســخاوتمندى از ما گرفته میشود .در روبهرویی با رانه مخرب و ویرانگر
غبطه امکان سخاوت و فروتنی نسبت به آن دیگرى مورد نظر را از دست
میدهیم و فراموش میکنیم او مجموعهاى است از بخشهاى مختلف
که برخی از آنها میتواند مورد تأیید ما باشــد یا نباشــد؛ برای مثال خانم
»لیلی گلستان« باید دقیقا آن مطالبی را بگوید که ما میخواهیم و درست
آن گونهاى بگوید که ما میخواهیم وگرنه مورد خشــونت قرار میگیرد.
من در مخالفتها با شــما بیشتر خشــونت میبینم و نه انتقاد .این حس
من مخالف متوجه هســتم که روان »لیلی گلستان«
منتقل نمیشــد که ِ
هم بخشهاى مختلفی دارد؛ چه زمانی اســت کــه ما میتوانیم چنین
نگاهی داشــته باشیم؟ زمانی که بدانیم و آگاه باشیم خشونتي که نسبت
به شما در پاسخها دیده ميشد ،خشونتي است ناشی از خشونت با خود،
به نظرم جایي باید ميتوانســتیم فکر کنیم که قدرداني براي شما داشته
باشیم و اینکه دقیقا چیزها را آنطور که ما میخواستیم نگفتید ،یا به قول
خودتــان نصیحت کردید که فکر میکنید نباید میکردید ،باز هم نمیباید
مانع قدردانی میشــد؛ خودتان فکر میکنید نصیحتکردن اشــتباه بوده
است و من ميفهمم شما چه ميگویید ،اما شما در آن  ۱۸دقیقه مطالب
مختلفــی را مطرح کردید که طبیعتا نمیتوانســت در همه موارد توافق
جمعی ایجاد کند .ولي وقتی به این خشونت میرسیم که پدرتان به شما
خانه داده و »زر« ميزنید به گفتمانی میرســیم که تفکر و تحلیل ندارد.
این موضع من از سر انساندوستی و در دفاع از ادب و اخالق نیست ،بلکه
بر این اساس است که اگر این خشونت را جایي تحلیل نکنیم حال خودمان
بدتر میشود .در نتیجه جایي ميتوانستیم فکر کنیم قدرداني داشته باشیم
براي خانمي که ميتوانســت گاراژ خانه پدرش را اجاره دهد ،احتماال هم
پول بیشــتري درميآورد و هم سختي کمتري ميکشید ،راه جالبتر نبود،
ولي آســانتر بود .ميتوانستیم فکر کنیم که چقدر زحمت کشیده و براي
این مملکت کار فرهنگي کرده .کارهایي هم کرده و چیزهایي هم ميگوید
که ما خوشــمان نميآید .این حق هر کســي است .فرهنگ ما این مشکل
را هم دارد که حق انتقاد یا کریتیک قائل نیســت .اما کریتیک با کرتیسیزم
تفاوت دارد .کریتیك هنگامی اســت که ما با مطلبی کامال آشنا هستیم و
وقت میگذاریم و در آن مورد اظهارنظر میکنیم ،اما کریتیسیزم آن هنگام
اســت که تنها یك بخش از مطلبی را از کل محتوا جدا کرده و شــروع به
دویدن میکنیم ،یعنی حوصله و توان پرداختن به کل آن و وقت گذاشتن
را نداریم .من این را در کار بالیني ميبینم و اینها مواردى هستند که ما در
آن بیشترین شکســت را ميخوریم .این یکي از سختترین گرفتارىهایی
اســت که تالش میکنیم با آن کار کنیم ،چون عجیب قدرتمند و مخرب
است و اول از همه براي خود شخص.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :شما به هسته خشونت در رفتار غبطهآمیز در کار روانکاوی
خود رســیدید .خشونت دوســره به خود و دیگری .این مکانیزم مخرب را
میباید در ســازوکار یادگیریهای اولیه در مغز انســان جســتوجو کرد.
بنابراین میتواند ریشه تاریخی-اجتماعی کهنی داشته باشد که قاعدتا با
روانکاوی نمیشــود درمانش کرد .باید ابزارهای اجتماعی طوالنیمدتی
برای رفع این خشــونت نهادینهشــده داشــت .به نظرتان ،به عنوان یک
روانکاو ،ریشــه این برخورد که آن را غبطه مینامید در جامعه چیست و
چرا این قدر زیاد شاهدش هستیم؟
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :بحث مفصلي اســت که تا حدى به آن اشاره کردم .اخیرا
مقالهاي نوشــتم که در آن از شــهرزاد هزار و یکشب اســتفاده ميکنم.
همانطور که میگویید ،غبطه زنانه اســت ،اما نباید فراموش کنیم که به
مفهوم جنسیتی آن ،اینجا تفاوت  genderو  sexمطرح میشود که مبحث
مهمی اســت .مردان هم غبطه میخوردند ،اما بخش زنانهشــان به این
عارضه مبتالست.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :منظورم این است که آیا این غبطه که خشن و مخرب است،
به نظر شــما بیشتر چیزی زنانه اســت؟ آیا به ساختار تاریخی -اجتماعی
برمیگردد که اینطور اکثرا همه درگیرش هســتند؟ چون در جوامع دیگر
هم شــاهد آن هســتیم .وقتي زنان رئیسجمهور و نخســتوزیر شدند،
خانمها بیشتر واکنش منفي نشان دادند.
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :درســت اســت .من هم به مورد خانم »کلینتون« اشاره
کردم.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :به نظرتان دلیل بهخصوصی دارد که در جامعه ایران بیشتر
شاهد این قضیه هستیم؟
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :درست است که این پدیده مختص کشور ما نیست ،اینجا
همیشه شاهد نمونههاى زیادى از آن بودهایم.
ﻧﺠﻞرﺣﯿﻢ :همیشــه بوده ،اما اینکه زناني داشــته باشــیم که به این
صــورت در جامعــه مطرح شــوند ،نداشــتیم .زنهایي داشــتیم که در
خانوادههایشــان منزلت ،اعتبار و نفوذ داشتند ،منتها در چهارچوب خانه.
اما این غبطه شامل مردان هم میشود.
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :به نظرم همیشه و همه جا بوده .همینطور که ترس از زن
قوي همه جاي دنیا هست و مربوط به فرهنگهاي سنتيتر و شرق نیست.
اما به نظرم ،ما به دالیل فرهنگي ،همیشه بیشتر شاهدش بودهایم تا مثال
اروپاي شــمالی؛ شاید اتفاقی میان مادران و دختران ميافتد .برایم جالب
اســت بدانم شــما در این مورد چه فکر ميکنید .من در کار بالیني شاهد
این قضیه بودهام که همه تصور ميکنیم با جامعهاي مردســاالر مواجه
هســتیم .اما رابطه قانون درونــی روان و قانون بیرونی جامعه ،پیچیدهتر
از این حرفهاســت و از نظر من قوانین روان بســیار زنساالر است و من
این را دائم در موردهاي بالیني ميبینم .اتفاقی که میافتد ،این اســت که
مــردان و پدران کامال از رابطه بین مــادران و فرزندان کامال به بیرون پرت
ميشوند و کســي که در خانه جذاب است و در روانکاوي »ابژه عشقي«
گفته ميشود ،چه براي دخترى چه براى پسر ،مادر است .این رابطه به این
نزدیکي بین دختران و مادران بدون دخالت پدر به یك معنا ،عشق شدیدي
به وجود ميآورد که از یك طرف ممکن است شدت عشقش حسهایي
را برانگیخته کند که تحملش سخت باشد و روان ،آن را تبدیل به نفرت و
غبطه و خشونت کند.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :احتماال در این خانواده ســنت پدرســاالري قوي هم وجود
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تحلیلي روانکاوانه و جامعهشناسانه بر واکنشهاي غریب صورتگرفته نسبت به سخنراني »لیلي گلستان« در »تدکس«

فعل توانستن َصرف ميشوند
خواستنهایي که با ِ

داشــته ،چنانکه ویژگيهاي خانم »گلستان« هنوز پدرساالرانه است .نوع
مفاهیمي که ایشــان به کار ميبرند که »ایســتادم ،مبــارزه کردم ،زحمت
کشیدم و عقلم بر احساساتم غلبه کرد« ،گفتمان مردانه است .اما معموال
زن در برخورد با وقایع منفعل است .ایشان گفتند زن قدرتمند .زن قدرتمند
ناشي از تربیت یك پدر قدرتمند بوده که بعضا سلطهجو هم بوده و اعمال
ســلطه ميکرده و جاهایي هم تحقیر ميکرده ،اما هدفش ســاختن یك
آدم قدرتمند و به یك معنا مردصفت بوده ،به این معنا که از عهده تمام
مشــکالت زندگي بربیایید .کمااینکه شما احســاس نکردید اگر شوهرتان
برود ،با ســه بچه چــه خواهید کرد .این یك قدرت دروني بوده که شــما
نامش را عقالنیت ميگذارید و ميگویید ســعي کردم بر احساســم غلبه
کنم .در مورد پدرتان ميگویم شــما را پرورش داده و در شــخصیت شما
خیلي نقش داشــته و همواره از مستقلبودن شما خوشحال ميشده .در
صحبتهایتان یك جا موقعي که به خانه آمده و با خنده به شــما گفته
آن دو دختر را میگوید که این پدر »لیلي گلســتان« است .این خیلي است
که یك پدر با خنده بگوید در جامعه تو را بهتر از من ميشناسند .مثال من
در مورد پســرم فکر نميکنم چنین کاري کنم و غرورم اجازه نميدهد .اما
پدر شــما با خوشحالي این قضیه را تعریف کرده .اتفاقا در کتابم نوشتهام
که پدرســاالر دو ویژگي آمرانه و مراقبتگر دارد .بُعد مراقبتگري پدر را اگر
بخواهم نقد کنم ،خیلي مراقبتگر بوده .من چون پدر هســتم ،احســاس
ميکنــم یك پدر چگونه ميتواند از موفقیتهاي دخترش شــاد باشــد.
مورد دیگر اینکه واقعا بُعد مالي در موفقیت آدمها بدون نقش نیســت.
اشــرافیت هم دو بُعد مالــي و فرهنگي دارد .به هر حال شــما از این دو
بُعد برخوردار بودید و نميتوانید بگویید نبودهاید .بنابراین شما خانوادهاي
فرهنگي با ســرمایهای فرهنگي بودید که اینها به شما کمك کرده .شاید
همه اینها »خواستم شــد« نبوده .البته بخش زیادياش بوده .نکته دیگر
اینکه باعث شده نگاه نخبهگرایانه و با فاصله هم نسبت به جامعه داشته
باشید .شاید این نظر اشتباه باشد .شما تصور ميکنید زنها جاهل هستند و
به بدبختي خودشان آگاهي ندارند و حاال فهمیدهاید بدبخت هستند .اینجا
دو مشکل اســت؛ اینکه زنها جاهل هستند و اینکه بدبخت هستند .چرا
باید این تصویر منفي را ســاخت؟ گاهي زنان در جامعه ما موقعیتهایي
دارند که مردها به آنها غبطه ميخورند .اخیرا در مورد خانواده در تهران
کار کردهام .باور کنید  ۷۵درصد ابراز رضایت است.
ﮔﻠﺴﺘﺎن :چقدر راست ميگویند و پنهانکاری نمیکنند؟
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :نميدانم.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :در این شکی نیست که بدون مبالغه خانمها در چند دهه
گذشته در ایران در برابر فشارها و محرومیتها از آقایان روسفیدتر درآمدند
و تواناتر ظاهر شدند .ولی این تعارفات مردانه را هم نمیتوانم بپذیرم که
پدر خانم »گلستان« میخواسته که دخترش را مردصفت بار بیاورد بر این
اساس که پدرســاالری بر دوش مردساالری سوار بوده است .در ضمن در
تجربه طوالنی بالینی که با خانوادههایی که در این سالها روبهرو بودهام،
به علت شــرایط گــذار جامعه ،وضــع خانوادهها را روزبــهروز متزلزلتر
یافتهام .آیا واقعا  ۷۵درصد خانمها گفتند راضی هستند؟
ﻗﺎﻧﻌــﻰراد :هم خانمها هم آقایــان .در نظرســنجیها معموال برای
توصیف یــک وضعیت پنج گزینــه خیلي ،زیاد ،متوســط ،کم ،خیلي کم
در پاســخنامه ارائه میدهند .اما من در این نظرســنجی از او پرسیدم در
یك کلمه خودت را خوشــبخت ميداني یا نه؟ آري ،خیر؟ یعنی او را در

موقعیت انتخاب گذاشتم و اینجا  ۷۵درصد آري گفته بودند .اینجا پرسیدم
فکر ميکنید همسرتان به شما خیانت ميکند یا نه ۹۷ .درصد گفتند نه.
ﮔﻠﺴﺘﺎن :خب دروغ گفتند .این روزها کسي راست نميگوید.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :این هم بدبیني شماست.
ﮔﻠﺴﺘﺎن :چــون واقعیت را در جامعه ميبینم ،پس بدبین هستم؟ به
نظر من این  ۲۸نفر راست گفتند نه کسانی که به آمارگران جواب دادند.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :متأسفانه من به آمارها در ایران بدبین هستم ،از طرف دیگر
آمار ،آمار است ،گاهی نهتنها ما را به حقیقت نزدیک نمیکند ،بلکه از آن
دور میکند .آمارتان را در کجا گرفتید؟
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :در تهران تمام محالت ۲۲گانه با دو ،ســه هــزار نمونه از
مناطق مختلف .وقتي این آمارها را متوجه شــدم خودم شــوکه شــدم.
البته این آمارگیري را یك تیم حرفهاي انجام داده بودند که افکارســنجي
و نیازســنجيهاي حــاد را در جامعه انجام ميدهند .نکتــه دیگر اینکه
ميگفتم از خانواده چقدر رضایت دارید؟  .۸۰ ،۷۵از شــهرداري و دولت
چقدر راضي هســتید؟  ۲۷ ،۳۵درصد .یعني سرمایه خانوادگي اجتماعي
در تهــران بد نبود .اما ســرمایه اجتماعي نهادي که بــه نهادهاي دولتي
برميگردد ،پایین بود .مثال ميگفتیم به نظرتان چه میزاني از مدیران دولتي
به مردم خدمت ميکنند و دلســوز هســتند؟ نمرهها بد بود .اتفاقا همین
یکي از عواملي بود که دوســتان ميگفتند این تفاوت نشــان ميدهد که
حرف دلشان را زدهاند.
ﮔﻠﺴﺘﺎن :در مورد دولت مردم همیشــه غر زدهاند و در مورد شوهر و
رضایت از شوهر همیشه پنهانکاری بوده است.
ﻗﺎﻧﻌــﯽراد :در ایــن صــورت بایــد در ارتباط بــا دولت پاســخهاي
محافظهکارانهتر ميدادند.
ﮔﻠﺴﺘﺎن :شوهرشان واجبتر بوده است.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :مسئله اینجاست که مسائل خصوصيشان را ممکن است
با پرسشنامه در ایران نگویند .اما انتقادات از دولت را راحتتر ميگویند.
از طرف دیگر شــما که اهل آمار هســتید ،چرا به آمــار طالق و دعواهای
خانوادگی در دادگاهها نگاه نمیکنید ،آیا اینها در حال کمشــدن اســت یا
زیادشــدن؟ اینها به نحوه طرحکردن سؤال در پرسشنامه و از چه طریقی
پرسشنامه پر شده باشد هم مربوط میشود ،مردم مشکالت خانودگیشان
را بهراحتی در اختیار نمیگذارند .اما تا دلتان بخواهد ناراحتیشــان را از
اوضاع مملکتی بیان میکنند.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :در حالي که ميدانند پرسشــگران هــم از یك نهاد دولتي
هستند.
ﮔﻠﺴــﺘﺎن :در مورد صحبت آقاي »قانعــيراد« کــه ميگویند زنان
گفتهاند احســاس خوشــبختي ميکنند ،ميگویم بیخود گفتهاند .عینك
ســیاه هم ندارم .من آدم مثبت و خوشبیني هســتم .زناني که ميگویند
ما خوشــبختیم ،دروغ گفتهاند و پنهانکاری کردهاند .فقط همان  ۲۸نفر
توانستند راست بگویند.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :این قضاوت را در مورد مردان هم دارید؟
ﮔﻠﺴﺘﺎن :بلــه .شاید مردها راحتتر از زنان حرف بزنند .زنها تا حدي
مسائل خانوادگيشان را پنهان ميکنند .بهراحتي ميگویند شوهرشان به
آنها خیانت نميکند ،خــب دروغ ميگویند .مطمئنند که خیانت ميکند،
اما یا ایــن خیانت را طبیعي ميدانند یا اینکه نميخواهند به خودشــان
بباوراننــد که ایــن اتفاق افتاده یا اینکه نمیخواهند من از رازشــان ســر

دربیاورم .بنابراین به ضرس قاطع ميگویند نه .به نظرم یك جور ریاکاري
و پنهانکاري دارند و زنها در مورد مســائل خصوصي زندگيشان اصوال
عادت ندارند راست بگویند.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :به نظر من اگر زنها پنهانکار شــدهاند ،علــت را باید در
شــرایط تحمیلی اجتماعیشان جســتوجو کرد .تجربه بالینی من نشان
میدهد ،در چند دهه گذشــته ،زنها در گفتن مشــکالت خود جســورتر
از مردان شــدهاند و بســیار راحتتر از مردان مشــکالت خود را در میان
میگذارند .مردها بیشتر از زنها پنهانکارترند .علتش قابل بررسی است.
تجربه بالیني شما بهعنوان روانکاو چیست؟
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘــﻮر :به راســت و دروغ فکــر ميکنم ،چــون در روانکاوي
ميگوییم مهم نیســت کــه دروغ بگوید .دروغ هم پر از اطالعات اســت.
پرســش این است که چرا این دروغ بخصوص .براي من اصال مهم نیست
که بیمارم به من راســت بگوید ،برایم مهم اســت که »بگوید« ،چون در
بین دروغهایش هم به من اطالعات ميدهد .بههرحال آمار جالبي است؛
اینکه این تعداد دروغ بخصوص را بگویند ،خود ،قابل تحلیل است .خیلي
هم دوست داشتم که ســؤالتان پنج گزینهاي نبود و در موقعیت انتخاب
بودند .راست و دروغ جوابها خیلي مهم نیست.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿــﻢ :این نــوع تحلیل مــا را به اینجــا میرســاند که همه
خصوصیات برجســته خانم »گلستان« مردانه و از پدر مردساالر به ایشان
رسیده است ،اما به نظر من نقش مادر را که نقشی کلیدی است ،در اینجا
کماهمیت جلوه میدهیم .همان نقش زیرپوستی مادر بیشتر از آنچه که
فکر میکنیم دخالت دارد.
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :قســمتي که درباره خانم »گلســتان« گفتیــد هم برایم
جالــب بود که همه ویژگیها و خصوصیتهاى قوي ایشــان را مردانه و
مردساالرانه دانستید .همانطور که قبال اشاره کردم ،باید تفاوتي بین جنس
و جنسیت قائل شــد .اینها کلیشههاى جنسیتزده است که قويبودن را
همیشــه مردانه میداند .حال آنکه ،زن قوي الزاما زن مردانه نیســت .ما
ميتوانیم فرزندمان را طور دیگري بزرگ کنیم.
ﻗﺎﻧﻌﻰراد :من هم به همین دلیل ميگویم ایشــان را طور دیگري بزرگ
کردهانــد ،یعنی طبق نگاه مردانه ،چون ایشــان مبارزه کرده و سلحشــور
است.
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :ایــن همانقدر امکانهاى یك زن اســت که امکانهاي
مردان نیز هســت .اینکه بگوییم در فرهنگي زندگي ميکنیم که به سمت
ساختن این کلیشهها رفته است ،درست به نظر میرسد ،اما باید یادآورى
کرد که به همین راحتي ميتوانست به سمت دیگرى رفته باشد .در نتیجه
اگــر آن را ميگوییم این را هم باید بگوییم .به نظرم اینکه جایي اتوریته یا
اقتدار را از خودرأیی جدا کردید ،این هم جزء ساختارهایی است که باید در
جامعه و ناخودآگاه جمعی ما شکسته شود .ما این را نداریم .ما اتوماتیك
اتوریته را خودرأیی ميبینیم ،درحاليکــه اتوریته یا اقتدار میتواند در راه
مراقبت باشد ،اما ما این را نميشناسیم و نداشتهایم؛ حتي شخصیتهاى
تاریخی که مقتدر باشند ،اما خودرأی نباشند کم داشتهایم.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :این تفکیك مربوط به »هانا آرنت« اســت که معتقد اســت
بههمریختگی دنیای معاصر ما از زماني شــروع شــد کــه اتوریته از بین
رفت و بهجایش دیکتاتوری آمد که قدرتي لخت و عریان اســت و همین
ویژگيهاي زور ،نابودي ،طرد و تحقیرگري را دارد ،اما در مقابلش اقتداري
هست که هدفش مراقبت است .پدرساالري پیشین دو بال اقتدار و مراقبت

داشت.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :مادر شــما نقش تعدیلکننده نداشت؟ چون در زندگي من
پدرم تند و اقتدارگرا بود .مــادرم برعکس بود .من این مراقبت و اقتدار را
در این دو تقسیمشده دیدم .مادر بیشتر مراقبت بود و پدر بیشتر اقتدارگرا.
به همین دلیل گاهي در ذهــن من ميآید که زنها اهل مراقبت و مردها
اهل اقتدار هستند.
ﮔﻠﺴــﺘﺎن :مادرم حتما نقش مراقبتکننده داشــته ،چون همیشــه
ميخواســت صلــح و صفایی را کــه درواقع نداشــتیم ،نــگاه دارد ،اما
تســلیمبودنش خیلي زیاد مــن را آزار داد .برای تربیــت راههای بهتری
از خشــونت و تحقیر هســت .مادر من باید در اینجای بخصوص نقشي
ميداشت که نداشت.
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :اتفاقا اینجا اقتدار پدر مراقبتکننده نبوده و دیکتاتورمآبانه
بوده و رفتارش درباره قدرت و تحقیر بوده است.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :ویژگي دیکتاتورها این است که تماسشان را با واقعیت قطع
ميکنند.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :ولي من نظر دیگری دارم ،چون فرصت این را داشــتم که
با خانم »فخری گلســتان« آشنایی بیشــتری پیدا کنم» .فخریخانم« یک
صلحطلب بدون چونوچرا بود .او همان کاری را میکرد که فکر میکرد
همه باید بکنند.
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :یك جایي این سکوت به معناي همکاري است.
ﮔﻠﺴﺘﺎن :دقیقا.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :این همکاري تاریخي است.
ﮔﻠﺴﺘﺎن :همکاری تاریخی چیز خیلی بدي است!
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :خانم »گلستان« در برابر تاریخ ادعایي را مطرح ميکنند که
البته قابل بررسي است.
ﮔﻠﺴــﺘﺎن :نميتوانیم بگوییم چــون تاریخي اســت مجبوریم آن را
بپذیریم.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :بله منظورم این اســت که حادثــه ویژهاي نبوده؛ مثال وقتي
پدرم با من اعمال خشونت ميکرد ،تنها کاري که مادرم ميتوانست بکند
این بود که در همســایه را بزند و خانم و آقایي را براي وساطت بیاورد .زن
در آن زمان نه قدرت فیزیکي را داشــت و نه جســارت فرهنگي را که در
مقابل مرد بایســتد .امروز هم زنان قدرت فیزیکيشان تغییري نکرده ،اما
جسارت فرهنگي دارند که مخالفتشان را ابراز کنند .آن زمان اینطور نبوده.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :علوم اســت چنین پدر روشنفکر سختگیری نمیتوانسته
چندان به ژنتیک و مســائل خونی و قبیلهای اعتقاد داشته باشد .او تربیت
و پرورش درســت را اصل میدانست و به عنوان یک روشنفکر ،به آن باور
داشت .حاال هم میبینید که دختر چنین پدری هم به اراده خودش ،روی
توانستن ،تأکید میکند.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :روایــت خانم »گلســتان« کامال دموکراتیك اســت .چون
مهمترین بحث در دموکراسي این است که خون کنار ميرود و شایستگي
به جایش ميآید .شعار ایشان شایستگي است و ميگوید مشکالت هست،
بجنگید ،غر نزنید ،سعي کنید ،مبارزه کنید ،من کردم و شد ،شما هم ناامید
نباشید .روایت ایشان از زندگي کامال دموکراتیك است.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :بخشــي از واکنشهاي تنــد و انتقادی کــه به صحبت
خانم »گلســتان« شد ،ناشی از حساسیت جامعه است .جامعه یا جوانان
تحصیلکرده بیکاری که شاهد نابرابریها و تبعیضها و تقسیم آدمها به

دوست و دشــمن و تبعیضهاي خوني و قبیلهای نوع جدیدی است ،در
مقابل هر ادعای موفقیت و توانستن از روی ارادهای ،با واکنش پرسوءظن
و هیجانات افراطی منفی روبهرو میشــود .این در شــرایطی است که ما
لشکری از فارغالتحصیالن بیکار در دانشگاهها را داریم.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :بله حوزه کاري من روي جامعهشناســي علم و معرفت و
دانشگاه است .پیرو فرمایش شما ،ميخواهم از روایت مردمساالرانه خانم
»گلســتان« از زندگياش )که کامال یك روایت دموکراتیك بود و ارزشش
هم به این اســت( ،دفاع کنم .اینکه ایشــان ميگوید درست است که ما
خانه داشتیم و پدري هم در عرصه فرهنگي داشتیم ،اما من کنشگر بودم
و به شایســتگيهاي خودم تکیه کردم و مبارزه کردم .ایشان به این روایت
با گوشت و پوست و اســتخوانش گواهي ميدهد .اما االن در جامعه ما،
گسترشدادن نگرش فاشیستي در مدرسه و دانشگاه اتفاق ميافتد .ما از
اول بچههایمان را در مدارس خاصي مثل تیزهوشان ،نمونه ،غیرانتفاعي
و ...ميگذاریم و احساسي در بچه ما ایجاد ميشود که من با دیگري فرق
دارم.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :بلــه ،خود ایــن تافته جدا بافتهپنداشــتن تیزهوشــان و
جداکردنشــان از جامعــه ،نتیجــه بدفهمــی از علم بیولــوژی امروز و
سیاسیکردن آن است ،این بالیی است که در گذشته نیز بر سر علم یا دانش
زیســتی آوردهاند و بعد که فاجعه رخ داده است ،عدهای از روشنفکران را
واداشتهاند که دانش بیولوژی را از معادالت اندیشه اجتماعی خود بیرون
بگذارند و ضد دانش و علم زیستشناسی شوند که این هم اشتباهی بزرگ
بود .باعث شــد انسانها خود واقعیشــان را نشناسند .حال این خطر در
همه جوامع بهویژه جامعه ما اســت که با مســخ علم بیولوژی جدید و
ژنتیک ،آن را ابزار بیعدالتی اجتماعی و وســیله امتیازدهی به خودیها
کنند و از آن سوءاستفاده سیاسی و اجتماعی شود.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :چنــد روز قبل دوســتان دوران مدرســهام را دعوت کرده
بودم ،در بین این دوســتان ،آقایي شــیخ بود و آقایي دیگر هم نقاش .وی
شش کالس سواد داشــت .او زمانی با من همکالس بود ،ولی نقاش شد
و دیگري هم روحاني شــد .دیگري در آژانس کار ميکرد و نتوانســته بود
به جمعمان بیاید .از طرف دیگر دوســتاني در دانشگاه هاروارد ،دانشگاه
شهید بهشتي و ...دارم ،یکی پزشك و دیگری هم هنرمند است .همهمان
کنار هم بودیم .کنار هم درس ميخواندیم در صحن حیاط مدرسه هم با
هم بازي ميکردیم و هنوز هم همان روابط مانده و فکر نميکردیم که با
دیگري تفاوت داریم .اما در نسل جدید ،وقتي به شما ميگویند استعدادت
درخشــان است ،تیزهوش هستي ،فرهیخته هستي ،کمکم از دیگران جدا
ميشوید .این نژاديبودن اینطور در جامعه درميآید با همین تمایزات و
همه ما را از هم جدا ميکند.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :مثال ميگویند من مدرسه تیزهوشان بودهام ،شریف درس
خواندهام ،پس سرور و گل سرسبد جامعه هستم و تافته جدا بافتهام.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :این بار به نام دانش این حرفها زده ميشــود .زماني به نام
شمشیر و خون زده ميشد.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :اینجا شبهدانش یا دانش تحریفشده ،با اعتقادات و باورها
پیوندي پیدا میکند تا به اســتقرار سیستمی نابرابر و پرتبعیض کمک کند.
علم ژنتیک میگوید امتیازات خونی ،قبیلهای و گروهی ،ســاختار پیچیده
احتماالتــی از تعامالت عوامل مختلف دارد .ما ژن خوب و بد نداریم ،این
یک افســانه است که ساخته شده تا عدهای رفتار اجتماعیشان را توجیه
کنند .اینطور علم بیولوژی را تحریف و بدنام میکنند .واقعیت این است
که امکانات مادی ،شرایط را برای رشد فرهنگی آماده میکند .وقت فراغت
و تفکر و اندیشــیدن ،به مهیابودن شــرایط رفاه احتیاج دارد .از هیچ نظر
نمیتوان مادیت و معنویت را از هم جدا کرد .مثل این است که بخواهی
مغــز را از روان جدا کنــی! کمااینکه میکنند و نتیجهاش این اســت که
میبینیم!
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :سؤال این است که چرا برخي نگفتهاند خانم »گلستان« پدر
شما روشنفکر و هنرمند بوده ،تو از این قسمت هم استفاده کردهاي .شاید
دلیلش این باشد که شاخكهاي ما نسبت به مسائل مادي خیلي حساس
شــده و ماديگرایي ،فرهنگ ما را تا حد زیــادي دربر گرفته و همهچیز را
از ایــن زاویه تحلیــل ميکنیم .این هم یکي از تناقضاتي اســت که در آن
گیر افتادهایم؛ تأکید زیاد بر فرهنگداشــتن و در مقابل تحلیلهاي مادي،
نسبت به همه پدیدههاداشتن .متأســفانه از هر فرصتي که پیش ميآید،
براي عقدهگشایي استفاده ميکنیم.
ﮔﻠﺴــﺘﺎن :حتي یك نفر نوشــته بود تو هیچي نیســتي ۳۸ ،کتابي را
هم که مثال خــودت ترجمه کردهاي ،پدرت به نام تو منتشــر کرده که تو
معروف شــوي .کساني که مخالف بودند همهچیز من را انکار کردند .این
مخالفتها آنقدر غیرمنطقي بود که من مدام ميخندیدم و فکر ميکردم
چقدر همه این حرفها از منظر عقده و غبطه اســت .این من را اذیت کرد
که چرا برخی اینقدر عقدهای و بیمنطقاند.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :یك عده مخالف مشــي شما و پدرتان هستند؛ از نظر فکري،
مشي زندگي ،عالیق هنري و فکري .آنها این زمینه را فرصتي تلقي ميکنند
براي کوبیدن شما .در یكسري هم که انگیزههاي مادي قوي است.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :به نظر ميرســد در طبقه متوســط )کــه اکثریت جامعه
ما را تشــکیل میدهد( شــکاف عمیقی بیــن افراد از نظر دسترســی به
امکانــات اجتماعی ،اقتصــادی و فرهنگی پیش آمده اســت .بعضیها
از طریق روابط )و نه ضوابط و شایســتگی( ،خیلی پــولدار و قدرتمند و
عدهای فقیرتر شــدهاند و همین جامعه را بیش از حد معمول حســاس،
عیبجو و ایرادگیر و به قول خانم »گلســتان« ،نقزن بار آورده اســت .در
این شــرایط ،واکنشهای تند تا حدی زاییده شــرایط است .این مسائل را
باید آسیبشناسی کرد.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :یعني شما تا حدي به جامعه حق ميدهید.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :بله تا حدي باید به جوانان حق داد که گاه نیز واکنشهای
تند و گاه غیرمتناســب از خود نشــان دهند .همان امتیازاتی که بر اساس
شایستگی و تواناییها داده نمیشود و بلکه بر اساس روابط ناسالم داده
میشــود .البته این ربطی به موضوع ســخنرانی خانم »گلستان« ندارد،
ولی این خشم بهطور نامتناســبی متوجه حاشیههای سخن »خواستن و
توانستن« خانم »گلستان« هم میتواند بشود.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :ممکن اســت غبطه شخصي نباشــد و پدیدهاي اجتماعي
باشــد .جاهاي دیگر هم مکرر دیدهایم .مثال خانمي که در خارج از کشور
)مجري صداوســیما( روسرياش را برداشته بود و چه داستاني به وجود
آمد ،اما خیلي از این افراد ،وقتی که در این موقعیت باشــند ،همین کار را
ميکنند.
نجلرحیم :جامعه اینطور واکنش نشــان ميدهــد ،نه لزوما بر ضد
خانم »گلســتان« ،ضد شــرایطي که حاکم است ،غیرمســتقیم اعتراض
ميکند و در مقابل حرف »من خواســتم و شد« ،میایستند و میگویند ما
خواستیم و نشد!
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :متأسفانه زیاد ميبینیم.
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :این گفتهها درســت اســت .امــا در روانکاوي مدرن که
خیلي مد شــده ،بهطور خالصه این مطلب در راه در آغوش گرفتن بیمار
و خیلي نوزادگرا اســت .اینکه ما عملکرد دیگران را ميفهمیم ،میتواند
خوب و کمكکننده باشــد ،اما اینکه به همینجا ختم شود ،مسئلهبرانگیز
و مظلومگراســت و چون باعث میشــود که به خود نگاه کنند و گفتمان
فاعالنــه امکان را از آنها میگیریم .من بــا این نوع روانکاوي مخالفم .در
راســتاي یك نوع الگوی رابطه فرزند و مادري اســت کــه از بیمار/فرزند
مراقبت دروغین کرده و به او مهری متظاهرانه ابراز میکند که در تحلیل

آخر بسیار غیرمراقبتکننده و خطرناك است.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :من خیلي منتقد این نوع روانکاوي هستم.
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘــﻮر :ایــن نــوع روانکاوی باعث میشــود مــا بیمارهاي
خودشیفتهتر از قبل را به جامعه تحویل دهیم.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :من در انســتیتوي روانپزشــکي تهران براي  ۱۵۰روانکاو و
روانپزشك سخنراني کردم و گفتم یكسري خودشیفته سراغ شما ميآیند
و خودشیفتهتر برميگردند.
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :روانکاوی مورد نظر من گوش شنوا دارد و طبیعتا دردهای
بیمار را میشــنود .اینجا بــه نظرم قدرت را با اتوریته اشــتباه میگیرند و
ميگویند شــماها روانکاوهاي دیکتاتوري هســتید و بیمــار را »ميزنید«
چون ميگویید به خودت نــگاه کن .جوانها حتما حق هم دارند ،اما این
نباید باعث شود که این گفتار ،در این نقطه تمام شود .اگر این اتفاق بیفتد
وضعمان از قبل بدتر خواهد شــد .فکر نميکنم که حق داشته باشند به
خانم »گلســتان« ناســزا بگویند .حق دارند یكسري مشــکالت رواني را
براساس جامعهاي که در آن زندگي ميکنند؛ مطرح کنند آن هم با تالش
در جهت حرکت به سمت گفتمان فاعالنه.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :توجه کنید که دراینباره ما هنوز به دنبال تشخیص هستیم.
درد را دقیقا پیدا نکردهایم تا نسخه بپیچیم و درمان کنیم که نگران رواج
خودشیفتگی در نتیجه نوع درمانمان در جامعه باشیم .من نميگویم این
واکنشها هنجار است .واکنشها ،ناهنجار است ،اما میگویم ممکن است
بروز آن مســتقیما به سخنرانی خانم »گلستان« ربط نداشته باشد .ممکن
است آزردگی و خشونت ناشی از جاي دیگري باشد و بهانهای شده باشد
تا خود را در اینجا به صورت کجوکولهای نشان دهد.
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :ولي آگاهي باید پیدا شود و مرتبا به خودمان نگاه کنیم.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿــﻢ :آگاهــی در جامعه به طور دســتوری یا بــا نصایح یا با
روانکاوی حاصل نمیشود ،شرایط میطلبد .فراموش نکنیم که جامعه
تخت روانکاوی ما نیســت .من شــدیدا سوءاســتفادههایی را که از علم
میشــود ،خطرنــاک و گاه ترســناک میدانم .مثالي ميزنم .شــیخی در
عربســتان گفته بود خانمها نصف مغز آقایان را دارنــد و وقتي به خرید
ميروند ،حجم مغزشــان از نصف به یکچهــارم تقلیل پیدا میکند .این
حرف ،شــوخی به نظر میرسد ،ولی عده زیادی هم هستند که این حرف
واعظ را به عنوان یک واقعیت علمی بپذیرند که زنها ناقصالعقل هستند
چون مغزشان کوچکتر از مردان است و ظاهرا هم دلیلی علمیتر از این
برای قانعکردن عوام نمیتوان ارائه داد!!
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :آنها مدعی هستند مغز خانمها کوچكتر است و تمام رفتار
فرهنگيشان هم ناشي از ژن و بیولوژي است.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :فراموش نکنیم که پزشــك و عالم و دانشــمند نیز ممکن
است افکار فاشیستی داشته باشند و این افراد ميتوانند با گروههای دیگر
هــم پیوند نامیمون پیدا کننــد و افکار آلوده را که در زرورق شــبهعلمی
مطلقگرایانه اعتقادی پیچاندهاند به جامعه بخورانند .ممکن است پشت
این ادعاها ،یك ایدئولوژي خطرناک باشــد که باید مواظب بود در تله آن
نیفتاد.
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :به نظرم کســي که در شبکه اجتماعي به دیگري فحش
ميدهد ،باید بتواند به خودش هم نگاه کند و فکر کند معني و مفهومش
براي من چیســت .به نظرم مســئله حق وقتي ميآید ،مســئله دادگاه و
قضــاوت اســت و دور ميشــویم از تحلیلي که قرار اســت به یك معنا
روانکاوانه و جامعهشناسانه باشد.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :بله این تعلیمات را جوانان ما از کجا باید گرفته باشــند؟
بایدها و نبایدها چگونه باید آموخته شوند؟ مسئله اینجاست که چه کسي
باید اینها را به جامعه بفهماند؟ شماي روانکاو نميتوانید ،من در مطبم
نميتوانم ،آقاي جامعهشــناس هم به تنهایی نمیتواند .اینها ســازوکار
میخواهد ،تشکیالت اجتماعی الزم دارد.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :کانال من »جامعهشناســي حوزه عمومي« است و معتقدم
همه این حرفها باید گفته شــود .چه کســي باید بگوید؟ روشنفکر باید
بگوید ،دانشگاه ميتواند نقش روشــنفکر را به طور همزمان بازي کند یا
نکند .ولي مهمترین روشــنفکران در تعریف کالسیك ،شعرا ،نویسندگان،
ســینماگران ،هنرمندان رادیوتلویزیون ،گویندهها و کســاني هستند که کار
فکري ميکنند و شامل حال دانشگاهيها هم ميشود ،منتها دانشگاهي
باید سعي کند خودش را آزاد کند و با جامعه صحبت کند.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :شــما االن به دانشــگاههای ما نگاه کنید ،آیا جای تفکر و
اندیشه است یا مکان جزماندیشی؟
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :فشــار بر این اســت که جاي تفکر نباشــد ،اما باید تبدیل به
جاي تفکر شود.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :االن چرا اهل تفکر بیرون از دانشگاه میمانند؟
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :امــا روي فضاي دانشــگاه تأثیر ميگذارد .مثــال خیلي از
دانشــجوها به جاي اینکه کتابهاي استادانشان را بخوانند ،کتابهایي را
ميخوانند که در حوزه عمومي تولید شده است.
ﻧﺠﻞرﺣﯿﻢ :برگردیم به داستان خانم »گلستان« .باید به یك نکته تأکید
کنم که ایشان روایت یا قصه بسیار زیبایي در این سخنرانی ارائه میدهند و
باید از ایشان تقدیر کرد که از نظر هنری و زیباییشناسی هم خیلي متناسب
این روایت را چیدهاند که به نظرم این نوع روایتگویی ،به استادي نیاز دارد.
خانم »گلســتان« در خانوادهاي بزرگ شده که اهل فرهنگ واالیی بوده .از
همه مهمتر این است که ایشان توانسته خود را هم به حدی باال بکشد که
در همین خانواده هم شــاخص باشد .نکته دوم شجاعت ایشان است در
گفتن چیزهایي که کسي جرئت گفتنش را ندارد.
ﮔﻠﺴﺘﺎن :متوجه نميشوم کجا جرئت کردهام .خیليها به من گفتهاند
جسارت کردهاي .چه جسارتي؟
ﻧﺠﻞرﺣﯿﻢ:در این مملکت که ما زندگی میکنیــم ،با درجه اعتباری
که خانواده شــما دارد ،درددلکردن و مشــکالت خانوادگی را روکردن و
انتقادکردن از پدری که چنین در ادبیات و ســینمای ایران شــاخص است
و از شــوهری که یکی از هنرمندان برجسته و فیلمبرداران موفق سینمای
ایران است ،جرئت و شهامت میخواهد .بهویژه اینکه در فرهنگ ما عیب
اســت نقایص و اشکاالت بزرگان را گفتن .درســت یا غلط بودن آن جای
بحث دارد.
ﮔﻠﺴﺘﺎن :به نظرتان از این به بعد دیگران از این مقولهها حرف خواهند
زد؟
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :امیــدوارم بتوانند .امیدوارم این حواشــياي که به وجود
آمده ،خودش مانعی نشود ،باید منتظر ماند و دید.
ﮔﻠﺴﺘﺎن :یکي از نقدها به من این بود که اول حرفم گفتم پدري داشتم
سلطهجو و مســتبد .از آن به بعد دیگر در مورد پدرم صحبتی نکردم ،اما
همه این جمله اول سخنرانی من را پررنگ کردند ،چرا؟
ﻧﺠﻞرﺣﯿﻢ :البته این اتهام سنگین ،محور سخنرانی شما بود.
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :جالب اســت که چرا این گفته را اینقدر هايالیت کردند.
برایم جالب اســت که در گفتار شــما ،مردها هايالیت ميشوند .شما در
مورد کار و مادر و بچههایتان صحبت کردید ،ولي زندگي مردها )شوهر و
پدر( را مخاطبان هايالیت کردند.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :در روایت کوتاه خانم »گلستان« ،سه شخصیت هستند که
پررنگ میشوند و محور قصه را میسازند .دو شخصیت که مردهای قصه
هســتند و شخصیت زن ،که راوی است و از دســتاوردهای خود ،با وجود
سختیها میگوید.
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :به نظرم خانم »گلستان« بیشتر در مورد کارشان صحبت
کردند.
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ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :اما انتقادشــان ،تکیه درام و اوج عاطفی قصهشــان روی
دوش مردهاي زندگيشان است.
ﮔﻠﺴﺘﺎن :چون انتقادپذیر بودند.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :پس وقتي انتقاد ميشــوند ،برجســته ميشــوند .خانم
»گلستان« به عنوان راوی اصلی قصه ،آنها را از نظر دراماتیک ،پررنگ کرد.
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :چرا انتقاد اینقدر پررنگ ميشود؟
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :چون تکیهگاه دراماتیک قصهای اســت که ایشان تعریف
میکند.
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :من ميگویم در مورد خیلي چیزها صحبت کردند .این از
نظر من قابل تحلیل است.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :ایشان از موفقیتها و رسیدنهای راوی )یعنی خودشان(
گفتند و تنها نکات دراماتیک عاطفی قصهشــان که دستاوردهایشــان را
پررنگ میکرد ،نقش منفی دو مرد بود.
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :پس انتقاد حســي را برميانگیزد که نیاز داریم هايالیت
کنیم و هیجانانگیزتر است.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :بله تنها نکته انتقادآمیز ایشان متوجه دو مرد مشخص در
زندگيشان است.
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :این یك الگو اســت ،اما از نظر هیجانــي هم برانگیخته
ميکند.
ﻧﺠﻞرﺣﯿﻢ :شکي در این نیســت .هیجانش هم به دلیل انتقاد است.
انتقاد از مرد توسط زن و به قول آقای دکتر ،در جامعه مردساالری که گویا
بر دوش زنساالری سوار است و ما در آن زندگي ميکنیم.
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :پس فقط هایالیتش نکنید ،تحلیلش کنید.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :شما تحلیل کنید که روانکاو هستید .من تا این حد میتوانم
بگویم که راوی ،شجاع است که این حرفها را میزند.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :یکي از شجاعتهاي خانم »گلستان« این است که خودشان
را در معــرض حرفهــاي روانکاوان قرار دادهاند که هرکســي این کار را
نميکند.
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :اما من هیچ موردي درباره اعماق وجودشان نگفتم .همه
تعابیر جدي دادید.
ﮔﻠﺴﺘﺎن :قبــل از آن سخنرانی تدکس ۱۲ ،۱۰ ،سال قبل مصاحبهاي با
عدهاي ازجمله من انجام شد به نام »تاریخ شفاهي ادبیات معاصر ایران«.
همه حرفهایي را که در آن ســخنرانی گفته بودم ،در آن کتاب هم گفته
بودم .کتاب وقتی منتشر شد خیلي سروصدا کرد؛ اما نه اینطور .آن زمان
فضاي مجازي اینقدر گســترده نبود .کتاب در دو ماه به چاپ دوم رسید،
بعد از شش ماه چاپ سوم و االن به چاپ هفتم رسیده است .مسئله این
است که پس از نشر کتاب ،خیليها از شهرستانها با من تماس گرفتند و
بیشترین حرفي که براي آن کتاب آمد ،این بود که چه جرئتي کردي درباره
عشــق حرف زدي .برایشــان عجیب بود یك زن درباره عشقش صحبت
کرده .من عاشــق شــدم ،این را هم گفتم که خیلي ســعي و صبرکردم تا
باالخره شد.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :به مکر و حیلههایي که کردید هم اشاره کنید) .با خنده(
ﮔﻠﺴﺘﺎن) :با خنده( اینها جزء رازهای من است! واکنشها همه درباره
پاراگرافی بود که درباره عشق حرف زده بودم.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :یک نکته جالب دیگر در صحبتهای خانم »گلستان« ،این
بود که با وجود عشــق از شــوهر جدا شــدند؛ چون منطق را بر احساس
ترجیــح دادند؛ اما همچنان رابطــه مهربانانه را حفظ کردنــد .این براي
خیليها هضمشدنی نیست.
ﮔﻠﺴﺘﺎن :ما تا آخــر دو دوست خیلی خوب ماندیم .چرا امکان هضم
ندارد؟
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :خیلي باید ســخت باشــد که منطق را بر احساس ترجیح
دهید؛ اما من منطق را از احساس جدا نمیدانم .فکر نمیکنم اینجا شما
منطق را بر احســاس حاکم کردید ،بلکه میخواســتید عشقتان را نجات
بدهید و آلوده تنفر و خشم نکنید.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد» :ابراهیم گلســتان« هم همهجا بر احساسات علیه بچهها
ميایســتاده و با عقل خشــك آزاردهنده ،بچهها را بــه جلو هل ميداد.
اینجاست که ميگویم در رفتار خانم »گلستان« ،اخالق مردانه هست.
ﮔﻠﺴﺘﺎن :این را اصال انکار نميکنم .در آن کتاب مثالي نوشتم از اتفاقي
که برایم افتاد که خیلي عزیز است .من تازه مترجم شده و سري در سرها
درآورده بــودم .پدرم در حال ســفر به خارج از کشــور بود و گفت چیزي
ميخواهي برایت بیاورم؟ گفتم قلم خودنویس شــیك بیاور که همیشه
ترجمههایم را با آن بنویسم .پدرم رفت از اتاقش یك خودکار بیك آورد و
گفت اگر مقصود نوشتن است ،با همین هم ميتواني بنویسی.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :از چنین پدری که به محتوا بیش از شــکل ظاهر اهمیت
میداد ،چنین رفتاری عجیب نیست.
ﮔﻠﺴﺘﺎن :ما اینطوری ساخته شــدیم .انــکار نميکنم و حرفي را هم
که شــما زدید ،خیلي دوست دارم .ما را هل داده به سوي اینکه به ظاهر
قرتیپرتی اهمیت ندهیم.
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :بــاز برمیگردیم بــه گفتمان یکپارچگی ،چــون مایلیم
خودمان را بينقص و کامل تصور کنیم .بینقصبودن »ابراهیم گلستان«
و ...امیدي اســت براي بينقصبودن خودمان ...اگــر به اینها هم امیدي
نباشــد ،پس وضع ما هم تعریفی ندارد و ما هم شانسي نداریم .در حالي
که همه ایــن آدمها هم هویت تکهتکهای دارنــد و تنها از طریق تحلیل
و پرداختــن به این هویت تکهتکه اســت که نوعی یکپارچگی ناشــی از
روبهروشدن با نقص ممکن میشود.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :پدر ایشــان هم همین ویژگيها را دارند .ميگویند چرا نباید
این حرفها را گفت .حتي ابعاد متناقض زندگيشــان را نه یکپارچهبودن
به معناي کمال توپري که ســوژه بدون تناقض )که اکثر ما سعي ميکنیم
چنین تصویري از خودمان در جامعه نشــان دهیم ،بگوییم ما حامل هیچ
تناقضي نیســتیم(؛ اما خانم »گلستان« و پدرشان هر دو تناقضهایشان را
باز ميکنند.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :این شــیوه خیلی غربي اســت .در غرب خیلــی از بزرگان
و نویســندگان زندگینامــه دارنــد که اغلــب تمام نقطــه ضعفهای
شخصیتیشان هم به تفصیل بازگو میشود .بسیاري اوقات چنین است.
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :همیشه نیســت .بیوگرافيهایي هست که سعي ميکنند از
خودشان تصویري آرماني نشان دهند.
ﻧﺠﻞ رﺣﯿﻢ :اما تعدادي که درباره زندگي خود مينویسند ،درباره تمام
زیروبم زندگيشان مينویسند ،ولي ما تصور ميکنیم بزرگان ما هیچ نقصي
ندارنــد .کاري که خانواده »گلســتان« ميکند که بــراي جامعه ما خیلي
غریب است ،این است که آدم هر چقدر بزرگ باشد ،بینقص نمیشود.
ﻫﻤﺎﯾﻮنﭘﻮر :بههرحال خانم »لیلی گلستان« منطبق با کلیشهها عمل
نمیکند و نوعی ساختارشــکنی در نوع بودن و شــدنش دیده میشــود.
طبیعتا هضم این بودن غیرکلیشهای برای روان شنوندگان آسان نیست و
عکسالعملهایی را ایجاد میکند که دیدیم.
ﮔﻠﺴﺘﺎن :چرا هضمش آسان نیست؟
ﻗﺎﻧﻌﻰراد :چون از نظر فرهنگي عادت داریم نشــان دهیم همه چیز
خوب است.
ﮔﻠﺴﺘﺎن :کــه همه به دروغ بگوییم همه چیز خوب است ،مثل همان
زنهایی که در آمارگیری گفتند در زندگی زناشوییمان خوشبختیم!
ﻗﺎﻧﻌﯽراد :راست و دروغ؛ اما آگراندیسمان یا بزرگنمایی شده است.
ﮔﻠﺴﺘﺎن :مالهکشي مشــخصه فرهنگ ماســت و مــن بهشدت با آن
مخالفم.

