که کار شما را یک تاریخ محیطزیستی بدانیم؟

ای.و :خب ،راستش مقاله او تکانم داد ،چراکه متوجه نشده بودم
در جلد اول چقدر این کار را کردهام .اما فکر نمیکنم اشتباه کند.
اصال فکر نمیکنم اشتباه کند .به نظر من ،او میخواست از من
در برابر کسانی که میگویند این مسائل را نادیده میگیرم ،دفاع
کند .میگوید نه ،اصال ،این مسائل در مرکز کاری بودند که من
انجام دادم و درست میگوید ،اما باید بگویم در سال  ۱۹۷۱که این
کتاب را مینوشتم ،به آن بهچشم یک تاریخ محیطزیستی نگاه
نمیکردم .هیچکس آن زمان تاریخ محیطزیستی نمینوشت.
مفهومی نبود که از آن استفاده کنم .اما من داشتم از مفهوم اصالت
کل استفاده میکردم ،درست است؟ بنابراین خیلی طبیعی است
برای من که همه این عناصر را در نظر بگیرم.
گ.و :در ســال  ۲۰۰۲مصاحبهای از شما با سی-اسپن
دیدم .یک برنامه صبحگاهی بود که تماسهای تلفنی
بینندگان را پخش میکــرد .بعضیها زنگ میزدند
و حرفهای وحشتناکی میزدند .مثال یک نفر ،شما
را متهم کرد که فراری جنگ ویتنام هستید و پاسخ
شما این بود« :من سعی نکردم فرار کنم .دیگر خیلی
برایم دیر شــده بود :بهجایش در کره جنگیدم» .یک

تماسگیرنده دیگر به سی-اسپن انتقاد کرد که باید
بهجای شما «رامسفلد» یا «رایس» را دعوت میکرد.
آیا شما چنین حمالتی را محدودکننده میدانید؟ آیا
چپ ،دستهبندی اســت که مردم در برابر آن موضع
مشخصی دارند؟

ای.و :از دیدگاه عمومی در آمریکا ،موضع من بســیار عجیب و
غریب است .مطبوعات و رسانهها آنچه را من میانه میدانم ،چپ
تعریف میکنند ،بنابراین شما در رســانهتان مرکز را در مقابل
راســت قرار میدهید و مرکزی که چپتر از وسط است ،انگار
از مریخ آمده .آنها هیچ مشــروعیتی به چپ نمیدهند .مدام
به راست حرکت کردهاند .مکان مرکز در سی ،چهل سال اخیر
پیوسته به راست حرکت کرده .پس وقتی مردم« ،اوباما» را یک
سوسیالیست دیوانه بدانند ،من چه میتوانم بکنم؟
گ.و:دانشگاهیانهم،نهبههمینشکل،امابهنحویاینکار
را میکنند .آیا وقتی کسی که انتظار میرود درست متوجه
شود ،چنین اشتباهی میکند ،آزاردهندهتر نیست؟

ای.و :نظر کلی من این است که صبورانه موضعام را دوباره توضیح
دهم و مدام این کار را تکرار کنم .بعــد از مدتی ،باالخره آنها
شروع به فهمیدن و پذیرش میکنند .بخشی از مزخرفاتی که
شماره  52و  53مرداد و شهریور 1398
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