قلمرورفاه

فرهنگ

خود من هیچوقت به مفهوم انقالب
بورژوازی خیلی فکر نکردهام .اما معتقدم
ن دادن نفوذ
اندرسون کار دشواری در نشا 
انقالب بورژوازی در جهان فراتر از آنچه خود
و باقی مردم بهعنوان مثالهای کالسیک
میشناسند ،یعنی بریتانیاییها ،فرانسویها
و آمریکاییها دارد
ای .و :با مخاطبــان آمریکایی این کار دشــوار اســت ،البته با
بریتانیاییها نیز همین دشواری وجود دارد و باز هم مسئله این
است که داریم درباره کدام لحظه از زمان صحبت میکنیم .در
اروپا دورهای بود که نهتنها مارکسیستبودن احترامبرانگیز بود،
بلکه تقریبا تنها موضع احترامبرانگیز بود .این موضع ،تغییر کرده.
«پری» کامال خودش را یک مارکسیست غربی میداند .درباره
ظ مختلف درست میگوید،
مارکسیسم غربی مینویسد و از لحا 
چون منبع بســیاری از ایدههایش متفکران ایتالیایی ،آلمانی و
فرانسوی هســتند .او و بهطور کلی ( )NewLeft Reviewنقش
مهمی در معرفی این ایدهها و درواقع ترجمه آنها به انگلیسی
داشتند .آنها اصال این کار را وظیف ه اصلی خودشان میدانستند،
چون ( )New LeftReviewدو لحظه مهم در تاریخ دارد .قطعا
این لحظه دوره اول بود« .پری» موضعش را از یک خوشبینی
شدید به یک بدبینی قوی تغییر داد .این امر را میتوان کموبیش
در نوشتههای او بعد از ســال  ۲۰۰۰مشــاهده کرد .راستش
از آنوقت بــه بعــد ( )New Left Reviewذائقــه متنوعتری
پیدا کــرده .چند روز پیــش فرصتی پیدا کردم که به نشــریه
نگاهی بیندازم ،متوجه شدم طی این ســالها10 ،مقاله برای
( )New Left Reviewنوشتهام ،خیلی زیاد است .فکر میکنم
تنها نشــریهای که در آن بیشــتر از این مجله یادداشت چاپ
کردهام ،نشریه خودم باشــد .بنابراین قطعا معتقدم که (New
ن چپ تمام جهان
 )Left Reviewمجلهای است که با روشنفکرا 
صحبت میکند .این مهمترین کارش است ،اما لحنی علمی دارد؛
مقالهها ،مقالههایی جدی هستند.
گ.و :یکی دیگر از نقاط مشترک شما با «پری» این است
که میخواهید چهار جلد منتشــر کنید .دو جلد اول
«اندرسون» در یک سال منتشر شد .شما تابهحال چهار
جلد منتشر کردهاید و در برنامهتان است که بیشتر هم
بنویسید .با نگاه به نوشتههای پایانیتان ،برداشتم این
است که نوشتههای جدیدتان احتماال تبدیل به آخرین
کتابهای شما خواهند شد.

ای .و :خب ،جلد چهارم فقط به چیزی که من به آن قرن نوزدهم
طوالنی میگویم ،میپردازد .در پیشگفتار جلد چهارم ،توضیح
میدهم که چرا جلد پنجمی در کار خواهد بود ،و شــاید جلد
ششم و شاید جلد هفتم ،اگر تا آن روز دوام بیاورم .خب؟ پس،
پروژه دارد پیش میرود .پروژه «اندرسون» اما از لحاظ مختلف
متوقف شده است .قرار بود جلد دیگری درباره انقالب بورژوازی
بنویسد ،اما هیچوقت این کار را نکرد .فکر نمیکنم هیچوقت هم
اینکار را بکند ،البته این نظر من است ،البته نظر خیلیهای دیگر
هم است .او بیوقفه مقاله منتشر میکند و مقالههای بیشماری
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مینویسد .اما شما کامال درست میگویید که من در نوشتههای
دیگرم با موادی دستوپنجه نرم میکنم که قرار است در جلد پنج
و شاید شش و ...بیاید .شاید نیاز نباشد آنها را بنویسم ،اما خب
آنقدر که من میخواهم نظاممند و متقاعدکننده نیستند .پس،
تویک ،در
اگر فردا بمیرم ،نظراتم درباره قرن بیست و حتی بیس 
مقالههای مختلف موجود است .اما کتابش وجود ندارد ،بنابراین
باید تالش کنم.
گ.و :چرا شما و بقیه فکر میکنید اندرسون پروژهاش
را تمام نخواهد کرد؟

ای.و :خب ،او کالسهایی درباره انقالب بورژوازی برگزار کرده
است .زمانی کالسی با همین موضوع در «بینگهمتون» داشت،
اما هیچوقت آنها را مکتــوب نکرد .بگذاریــد اینطور بگویم
که خود من هیچوقت به مفهوم انقالب بــورژوازی خیلی فکر
نکردهام .اما معتقدم او کار دشواری در نشان دادن نفوذ انقالب
بورژوازی در جهان فراتر از آنچــه خودش و باقی مردم بهعنوان
مثالهای کالسیک میشناسند ،یعنی بریتانیاییها ،فرانسویها
و آمریکاییها دارد .فکر نمیکنم ،شدنی باشد .او همکار خیلی
باهوشــی اســت .میدانید« ،اندرســون» یکی از دقیقترین
نویسندههای جهان اســت .او از معدود افرادی است که اجازه
نمیدهد صحبتهایش ضبط شود .هرگز اجازه نمیدهد ،چون
دوست ندارد چیزی را منتشر کند که نسخه نهایی و کامل نباشد.
روی گفته و نظریاتش کار میکنــد ،کار میکند و کار میکند.
دو جلدی که منتشر کرد درواقع یک جلد بود و همکارانش در
( )New Left Reviewقانعش کرده بودند که آن یک جلد زیادی
قطور است و ...بنابراین او به دو جلد تقسیماش کرد .اما کتابش
درباره انقالب بورژوازی را تا وقتی که به دیدگاه نهایی و قطعی
نرسد ،منتشر نمیکند و هیچوقت به این نظر نهایی نمیرسد.
من همیشه این احساس را داشتهام که وقتی بهجایی برسم که
نسبت به نقطهنظرم  95درصد قطعیت داشته باشم ،منتشراش
میکنم« .اندرسون» میخواهد به صددرصد برسد .این خیلی
فلجکنند ه است ،اما چه میشود کرد .البته «اندرسون» مقاالت
زیادی منتشر کرده است.
گ.و« :جیســون مور» در مقالهای ،عامل اکولوژیک
در نظامهای جهانی مدرن شما را نشان داد .تا جایی
که من بررســی کردم 13 ،نمونه جداگانه از تغییرات
زیستمحیطی پیدا کردم که در تغییرات اساسیتر
ســاختاری که دربارهاش بحث میکند ،نقش داشته
است .من آبوهوا ،قطحی ،تدارک مواد غذایی ،جمعیت
و چوب را مشاهده کردهام .فکر میکنید منطقی است

