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کاهش تنش شهری با گسترش «فرهنگ کافهنشینی»

و مبادلـ ــه فراغتآمیـ ــز اسـ ــت کـ ــه در
نظامی مناسـ ــکی (نوشـ ــیدن و صرف
غذاهـ ــای کوچـ ــک) ُخـ ــرده کیهانی را
میسـ ــازد که کنشـ ــگران را بـ ــه یکدیگر
هم فیزیکـ ــی و هـ ــم متافیزیکی پیوند
میدهد .هر میز ،یک نفر را (در مبادله
با اندیشـ ــه خود ،از خـ ــال فرایندهایی
چـ ــون مطالعه ،نوشـ ــتن ،ایجاد رابطه
حسی با محیط واقعی یا ذهنی) یا دو
نفـ ــر را ،عمدتاً برای مبادله با یکدیگر،
یـ ــا یک گـ ــروه را در روابطـ ــی از تعامل
اجتماعی بـ ــا هم ،با محیط درونی و با
محیط بیرونی (خیابان ،جامعه) قرار
میدهد.
در عین حال ،گـ ــره زمانی/فضایی
کافـ ــه ،اشـ ــکال گوناگون هویتسـ ــازی
شـ ــهری در قالب جماعتهای مدرن
را نیز ایجاد میکنـ ــد .فاصله گرفتن از
جماعتهای قبلی (خانواده ،قومیت
و غیره) در جامعه پیشصنعتی ،نیاز
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میشـ ــوند ،امروز در شـ ــهر ما بار دیگر
فضا/زمانهـ ــای محـ ــدودی را ایجـ ــاد
کردهانـ ــد که نقش رسـ ــاندن اکسـ ــیژن
را به کالبدهای شـ ــهری و شـ ــهروندان
دارند .و این نکتهای اساسـ ــی است که
مایلـ ــم در انتهـ ــای بحث خـ ــود به آن
برسم و نتیجهگیری کنم.
اینکه تصور کنیم میتوانیم شـــهری
چنـــد میلیونی داشـــته باشـــیم و آن را بر
اســـاس ،یک ســـبک زندگی ،یک رابطه
ثابـــت و تعریف شـــده از زمـــان و مکان و
چگونگی استفاده از کاربردهای فراغتی،
کاری ،زیســـتگاهی اداره کنیـــم ،تمایلـــی
نادرســـت اســـت که ما را با بنبستهای
بزرگ روبهرو خواهـــد کرد .بنابراین بهتر
اســـت در راهی که خوشبختانه آغاز شده
است و آن امکان دادن به ایجاد فضاهایی
همچون کافههای شـــهری اســـت ،ادامه
مسیر دهیم و حتی این رویکردها را بیشتر
تسهیل و تقویت کنیم.

 ëëدرســـت همانگونـــه کـــه فرایندهایـــی چـــون
کارناوالهـــای شـــهری ،امکان خـــروج از منطق
سرکوبگر روزمرگی را فراهم میکنند« ،کافه» نیز
میتواند امکان رابطه و مبادله میان کنشگران را
به وجود آورد

نیم نگاه
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ëëآنچـــه مـــا در کافـــه مـــدرن میبینیـــم ،نوعی
توقـــف زمان/مـــکان شـــهری ،نوعی کند شـــدن
فرایندهای شهری صنعتی یا شتابهای بیپایان
و سرکوبگرانهشـــان برای نوعی فراغت و مبادله
فراغتآمیز اســـت که کنشگران را به یکدیگر هم
فیزیکی و هم متافیزیکی پیوند میدهد
 ëëبا گســـترش کافهها که به روابط سالم بین افراد
جامعه کمک میکند میتوانیم امنیت و کیفیت
زندگی در شهرهایمان را ارتقا بخشیم

یک فنجان قهوه با طعم معاشرت

کافهها نقش اکسیژن را برای کالبدهای شهری و شهروندان دارند و آرامش را به شهر تزریق میکنند
دکتر ناصر فکوهی

مدیر مؤسسه انسانشناسی و فرهنگ

زمانی که سـ ــخن از «کافه» و «کافهنشـ ــینی» به میان میآید ،ممکن اسـ ــت
در نخسـ ــتین سـ ــطح برخورد ،فکر ما به سـ ــمت گروهـ ــی از مفاهیم نزدیک
بـ ــه «اسنوبیسـ ــم» [تازه به دوران رسـ ــیدگی] ،اشـ ــرافیگریُ ،مـ ــد و برخی از
پدیدههایی از این دسـ ــت سوق پیدا کند که بیشـ ــتر به مثابه «سبک زندگی»
و در حوزه «مطالعات فرهنگی» قابل بررسـ ــی است .گاه نیز میتوان به یک
پدیده ،در تحـ ــول تاریخی و بینفرهنگی آن در حـ ــوزه «مطالعات تطبیقی»
نگریست .در این مقاله بحث را بر رابطه مستقیم «کافه» از یک سو و «شهر»
و «امرشهری» از سوی دیگر متمرکز میکنیم.
آنچـ ــه مـ ــا امـ ــروز در شـ ــهرهای
مـ ــدرن میبینیم ،بدون شـ ــک دارای
پیشـ ــینهای طوالنـ ــی مدت اسـ ــت که
به دوران باسـ ــتان و به زیسـ ــتگاههای
هـ ــم شـ ــهری و هـ ــم غیرشـ ــهری و
روستایی از هزاران سال پیش تا امروز
میرسـ ــد .اما هـ ــم از لحاظ شـ ــکلی و
هـ ــم از لحـ ــاظ محتوایـ ــی ،بایـ ــد میان
آن فضاهـ ــا و فضاهـ ــای مشـ ــابه در
دوران مدرن تفکیک قائل شـ ــد .آنچه
شـ ــاید بتـ ــوان در شـ ــهرهای باسـ ــتانی

یـ ــا در روسـ ــتاهای پیشصنعتـ ــی ،بـ ــا
کافـ ــه امـ ــروزی مقایسـ ــه کرد ،بیشـ ــتر
فضاهای تجمـ ــع مردان ـ ـهای بودهاند
که برای خوشـ ــگذرانی و جمعشـ ــدن
جماعتهایـ ــی کـ ــه با یکدیگـ ــر روابط
کمابیش آشـ ــنایی داشـ ــتند ،تشـ ــکیل
میشد .این امر بخصوص در روستاها
بیشـ ــتر صادق بـ ــود کـ ــه در آنها حتی
شکل قهوهخانهها ،بر اساس نشستن
افـ ــراد روی خط دیوارهـ ــای مکان ،به
صـ ــورت مسـ ــتطیل یـ ــا دایـ ــره ،انجام

میگرفت به شـ ــکلی که همه ،یکدیگر
را میدیدنـ ــد و بـ ــه نوعـ ــی جماعـ ــت
بیرونـ ــی در قهوهخانـ ــه تکرار میشـ ــد
و از همی ـ ـنرو مـ ــا به سـ ــوی مناسـ ــکی
شـ ــدنهای سنتی و کنشهای جمعی
نظیـ ــر شـ ــاهنامهخوانی و بازیهـ ــای
جمعی نیز میرفتیم.
امـ ــا در کافـ ــه مـ ــدرن مسـ ــأله کامالً
متفـ ــاوت اسـ ــت .در اینجا «ناشناسـ ــی
شهری» به تعبیری که جامعهشناسان
ابتدای قـ ــرن چون زیمـ ــل و تونیس از
آن سخن میگفتند ،خود را به فضای
درونی شـ ــهر منتقـ ــل میکند .موضوع
کافـ ــه و فضاهـ ــای مبادلـ ــه کنشـ ــگران
شـ ــهری ،یا به تعبیری کـ ــه کوین لینچ
مطـ ــرح میکنـ ــد بـ ــه مثابـ ــه یـ ــک گره
شـ ــهری ،یا حتی یک «منظر شهری»
موضـ ــوع مـ ــورد مطالعـ ــه بسـ ــیاری از
فرهنگشناسان بوده است.
از دهـ ــه  1970تـ ــا امـ ــروز ،نظـ ــرات
اندیشـ ــمندان و متخصصـ ــان جهـ ــان
معاصر و شـ ــهر؛ نظیر هانـ ــری لوفبور،
دیویـ ــد هاروی ،اولـ ــف هانرتز و مکتب
مطالعـ ــات فرهنگـ ــی بیرمنـ ــگام

(هـ ــوگارت و هـ ــال) بـ ــر «پرسـ ــمان
روزمرگـ ــی» و رابطـ ــه زمانـ ــی /فضایی
خاص شـ ــهر متمرکـ ــز بوده اسـ ــت که
میان «پرس ـ ـهزنی»« ،توقف» در شهر
و مبادلـ ــه در نقاط و فضـ ــا /زمانهای
خاصی در شـ ــهر تأکید داشتهاند .این
نقاط (خیابانهـ ــا ،مغازهها ،پارکها،
فروشـ ــکاهها ،پیادهروها ،مجتمعهای
تجـ ــاری و )...را میتـ ــوان همچـ ــون
حبابهای تنفسـ ــی برای شهر در نظر
گرفت.
درسـ ــت همانگونه که فرایندهایی
چـ ــون کارناوالهـ ــای شـ ــهری ،امکان
خـ ــروج ،دس ـ ـتکم موقـ ــت ،از منطق
سـ ــرکوبگر روزمرگی را فراهم میکنند،
فضا/زمانهای ُخـ ــردی چون «کافه»
نیـ ــز میتوانند امکان رابطـ ــه و مبادله
میـ ــان کنشـ ــگران و فضـ ــا /زمانهـ ــای
کالنتر شهری را به وجود آورند.
آنچه ما در کافه مـ ــدرن میبینیم،
نوعـ ــی توقـ ــف زمان/مـ ــکان شـ ــهری،
نوعی کند و ُسست شـ ــدن فرایندهای
شهری صنعتی یا شتابهای بیپایان
و سرکوبگرانهشان برای نوعی فراغت

به هویتهای جدید شـ ــهری را طلب
میکند .به عبارت دیگر ،شهر ،مکانی
است که در عین «ناشناسی» ،شخص
و گـ ــروه ،باید بـ ــه هویتهـ ــای جدید و
نقشهـ ــای متعددی دسـ ــت یابند که
آنهـ ــا را از خـ ــال جماعتهـ ــای تـ ــازه
فضایی/زمانـ ــی بـ ــه دسـ ــت میآورند.
پس «کافه» جایی اسـ ــت که میتواند
هـ ــم خـ ــود ،هویـ ــت یابـ ــد و هـ ــم بـ ــه
کنشگران خود هویت دهد.
اما اگر بـ ــه موقعیت ایـ ــران در این
زمینـ ــه بنگریم ،میبینیم کـ ــه رویکرد
مکانیکـ ــی و مادینگر ما بـ ــه مدرنیته
غربی از ابتدا (یعنی از دوره مشروطه
و ابتدای پهلوی اول) سـ ــبب شد که به
تقلید گسـ ــترده از کالبدهـ ــای فضایی/
زمانی شهری مبادرت کنیم .از جمله
فضاهایـ ــی شـ ــبیه بـ ــه کافه بـ ــه وجود
بیاوریم ،بدون آنکه حتی تالش کنیم
نظامهـ ــای قدیمی مشـ ــابه را به مثابه
پایههایـ ــی بـ ــرای سـ ــاخت نظامهـ ــای
جدید فضایی/زمانی اسـ ــتفاده کنیم.
تالشهایـ ــی کـ ــه از سـ ــالهای 1370
بـ ــرای ایجـ ــاد «سـ ــفرهخانه» و احیای

قهوهخانههای قدیمی شـ ــروع شـ ــدند
اما بسـ ــیار متأخـ ــر بودنـ ــد و در نهایت
نیز چندان راه به جایـ ــی نبردند .زیرا،
قهوهخانههـ ــای پیشصنعتـ ــی بـ ــه
صـ ــورت گسـ ــتردهای در بخشهایـ ــی
فقیرنشین از شهر باقی ماندند و آنچه
احیـ ــای آن قهوهخانهها نامیده شـ ــد،
در نهایـ ــت بـ ــه گروهی «رسـ ــتوران» با
برنامههایی از موسیقی و سرگرمیهای
مشابه بدل شدند که عموماً در سطح
بسـ ــیار گرانقیمتی هم قرار دارند و به
هر رو به هیچ عنوان مشخصه «کافه»
را ندارنـ ــد و نه خود هویتـ ــی دارند و نه
برای هویتبخشی و ایجاد فضا/زمان
مبادله و ارضا شـ ــدن در جماعتهای
تازه شـ ــهری قابلیت دارنـ ــد .از این رو،
مـ ــا ناگهـ ــان همچـ ــون بسـ ــیاری موارد
دیگر از «مدرنیته» ناقصی که به شکل
مکانیکی در دوره پهلوی دوم در چند
شـ ــهر بزرگ به وجـ ــود آورده بودیم و
از جمله کافههایی تأسـ ــیس شده بود
کـ ــه «پاتوق» بـ ــه شـ ــمار میآمدند ،به
نوعی پسـ ــامدرنیته پرتاب شـ ــدیم که
نسـ ــل کافینتهـ ــا و کافیشـ ــاپهایی

بودند که از سـ ــالهای دهـ ــه  1370در
تهران و برخی از شـ ــهرهای دیگر سـ ــر
برآوردند و از ابتـ ــدا با قدرت حاکم در
برابـ ــر هر چیزی کـ ــه در چارچوبهای
تنگ تعریف شـ ــدهاش از فرهنگ قرار
نمیگیرد ،روبهرو شـ ــدند .این کافهها
از نیمـ ــه دهـ ــه  1380تا شـ ــروع دولت
یازدهم با مشکالت بیشماری روبهرو
بودند .بسیاریشان تعطیل یا محدود
شدند .برخی ترجیح دادند به محافل
خانگـ ــی برگردنـ ــد؛ برخـ ــی به سـ ــوی
زیرزمینی شدن رفتند.
امـ ــا خوشـ ــبختانه با شـ ــروع دولت
یازدهـ ــم همـ ــان گشایشـ ــی کـ ــه در امر
نهادهـ ــای مردممحـ ــور اتفـ ــاق افتاد و
تعـ ــداد آنها که بشـ ــدت سـ ــقوط کرده
بـ ــود رو بـ ــه فزونـ ــی گذاشـ ــتند ،در امر
کافـ ــه نیز اتفاق افتـ ــاد و کافهها ،کافه–
کتابفروشیها و پاتوقهای فرهنگی رو
به رشد گذاشتند .برخی از این کافهها
یا کتابفروش ـ ـیهایی کـ ــه در طول چند
سـ ــاعت به محلی بـ ــرای برگزاری یک
جلسه سخنرانی ،یک رونمایی کتاب،
یـ ــک مراسـ ــم یادبـ ــود و غیـ ــره تبدیل

بـ ــه وجـ ــود آوردن انجمنهـ ــای
محل ـ ـهای کـ ــه بتواننـ ــد از تسـ ــهیالت
شـ ــهری بـ ــرای ایجـ ــاد محیطهـ ــای
مدت زمان
کافهماننـ ــد به گذران کوتاه ِ
در اوقـ ــات فراغـ ــت ،امـ ــکان دهنـ ــد،
یکـ ــی از مسـ ــئولیتهای شـ ــهرداری
اسـ ــت .مسـ ــئولیتی که در عیـ ــن حال،
به شـ ــهرداری کمک میکند که بتواند
شهر را به سوی آرامش و کاهش تنش
ببـ ــرد و شـ ــهروندان را از زندگی در آن
راضی کند.
البته روشن است که برای رضایت
کافـ ــی شـ ــهروندان از زندگی شـ ــهری
شـ ــرایط زیـ ــادی همچـ ــون نداشـ ــتن
دغدغه نسبت به مشـ ــکالت زندگی،
هوای سـ ــالم ،نبود تنشهای شـ ــهری
و  ...الزم است.
اما این مانعی بر آن نیست که ما از
خالل گسترش شـ ــبکه کافهها با کمک
انجمنهـ ــای مردممحور و ُجرمزدایی
از مبادله و داشـ ــتن روابط سـ ــالم بین
افراد جامعه به روند باال رفتن امنیت
و کیفیت زندگی در شهرهایمان کمک
کنیم.

نگاهی به نمایشنامه «چیمریکا» اثر لوسی کرکوود

فراموشی تاریخ ممکن است؟
فرزاد نعمتی

نمایشـــنامه «چیمریـــکا»
 1داستانی خیالی درباره اتفاقی
واقعی و هولناک است .در سال 1989
میدان تیانآنمن چیـــن که بزرگترین
میدان جهان است ،شاهد تظاهرات و
اعتراضات گسترده و بیش از  100هزار
نفری فعـــاالن مدنـــی ،دانشـــجویان،
کارگران ،معلمان و ســـایر اقشار چینی
به ناپایداری اقتصادی ،فساد دولتی و
ســـرکوبهای سیاســـی برآمـــده از
حاکمیـــت بالمنازع حزب کمونیســـت
چین بود .این تظاهرات که از  15آوریل
تـــا  4ژوئن ادامه داشـــت ،در نهایت با
واکنـــش خشـــونتبار حکومـــت چین
مواجـــه شـــد؛ بهنحـــوی کـــه منجـــر به
کشتهشـــدن تعـــدادی از معترضـــان
(آمـــار میـــان صدها کشـــته کـــه حزب
کمونیســـت پذیرفته تا دو تا هفت هزار
نفـــری کـــه شـــاهدان عینـــی گـــزارش
میدهند در نوســـان است) ،دستگیری

بیش از  40هزار نفر و اعدام صدها نفر
شـــد و تصویر بینالمللی چین را بویژه
در غرب مخدوش کرد.
در تبییـــن اعتراضـــات
 2تیانآنمـــن تفاســـیر و
بازنماییهـــای متفاوتی وجود دارد .در
بازنمایـــی اولیـــه از ماجـــرا که بیشـــتر
رســـانههای غربـــی نیـــز بـــدان تمایل
داشـــتند ،آرایش صحنه به شکل نزاع
«دانشـــجویان آزادیخواه» و «حاکمان
مســـتبد کمونیســـت» بود .این روایت،
مسأله را در قالب منازعات جنگ سرد
درک میکند و دوگانههای بلوک غرب
ســـرمایهداری دموکرات /بلوک شـــرق
ضدســـرمایهداری توتالیتـــر را
برمیسازد.
اما بعدها جامعیـــت این روایت مورد
تردیـــد قـــرار گرفـــت« .ونـــگ هویی»
کـــه خـــود یکـــی از ســـازماندهندگان
آن تظاهـــرات بـــود در کتـــاب «نظـــم

Wisgoon.com

«چیمریـــکا» نمایشـــنامهای با محوریـــت «وقایع میـــدان تیانآنمن
چیـــن» در ســـال  1989میالدی اســـت و دو دهـــه پـــس از آن و در میانه
رقابت اوبامـــا و رامنی در انتخابات ریاســـت جمهـــوری  2012روایت
تخیلی جستوجوی عکاسی امریکایی برای یافتن «مرد مقابل تانک»
اســـت .این نمایشنامه نخســـتینبار در
 20مه  2013در تئاتـــر آلمیدای لندن روی
صحنه رفـــت و برنده جایـــزه ایونینگ
اســـتاندارد ( )2013و جایـــزه الرنـــس
اولیویـــه (( )2014بهترین نمایش نوین)
شـــد .از این کتاب دو ترجمه فارســـی در
بـــازار موجـــود اســـت .ترجمـــه نازنین
دیهیمـــی و مهدی نـــوری که بـــه همت
نشـــر «ماهـــی» بـــه بـــازار عرضه شـــده
اســـت و ترجمه هانیهالســـادات رجبی
که نشـــر «افراز» به طبع رســـانده است.

نویـــن چیـــن» مدعـــی شـــد که اقشـــار
شـــرکتکننده در تظاهرات بسیار فراتر
از قشـــر دانشـــجو بودند و آنچه باعث
برافروختهشدن آتش اعتراضات شده
است ،نارضایتی عمومی از اصالحات
اقتصـــادی رادیـــکال ،شـــوکآور و
غیردموکراتیـــک دنـــگ شـــیائوپنگ
بـــود که به توصیه اقتصاددان مشـــهور
امریکایی ،میلتـــون فریدمن ،در چین
اجرا شـــد و باعث کاهش دســـتمزدها،
اخـــراج گســـترده کارگـــران و افزایـــش
قیمتها شـــد .چنین امـــری در کتاب
«دکتریـــن شـــوک» نائومـــی کالین نیز
منعکس شـــده اســـت و از بطن چنین
نگرشی ،چنین تیتری در روزنامه شرق
نمود پیـــدا میکند« :تیانآنمن؛ دفاع
تمامقد کمونیستها از سرمایهداری».
فهـــم اخیـــر برآمـــده از نگرشـــی
مارکسیســـتی اســـت ،اما با مارکسیسم
ارتدوکس اعم از لنینیسم و مائوئیسم
مخالف اســـت و در عیـــن حال ،ضمن
تمایز میان سرمایهداری و دموکراسی،
اصالحـــات چینـــی پســـامائو را نیـــز
اصالحاتـــی ســـرمایهدارانه میداند که
با تضعیف طبقات متوسط و محروم،
چیـــن را از دموکراســـی واقعـــی دور
میکند.
بـــا وجـــود ایـــن تفاوتهـــا در
 3روایـــت چرایـــی وقـــوع
اعتراضات ،یکـــی از مهمترین تصاویر
بهجامانـــده از آن واقعه ،تصویر «مرد
مقابل تانک» اســـت؛ مردی که صبح
روز پـــس از ســـرکوب در حالـــی کـــه
پالستیکی در دســـت داشت و در حال
عبور از خیابان بود ،در برابر ســـتونی از
تانکهـــای حکومتـــی ایســـتاد و برای
لحظاتی جلـــوی حرکت آنها را گرفت.
او حتـــی پـــس از تغییر مســـیر تانکها

کوتـــاه نیامـــد و بـــا تغییر جـــای خود،
دوبـــاره راه تانکهـــا را مســـدود کـــرد.
لحظاتـــی بعد نیـــز از تانـــک اولی باال
رفـــت و خطاب بـــه سرنشـــینان تانک
چیزهایـــی را فریـــاد زد .در همیـــن
لحظات چهار نفـــر از داخل خیابان به
ســـویش آمدنـــد و او را از محـــل دور
کردند .در کیســـتی این افراد همچنان
اختالفنظر وجود دارد؛ برخی آنان را
مردم عـــادی میداننـــد و برخی دیگر
نیز نیروهای امنیتی میپندارند .ابهام
مهمتـــر امـــا مربوط بـــه کیســـتی مرد
شورشی است.
از «مرد تانکی» حداقل شش
 4تصویر به ثبت رســـیده است
که معروفترین آنها عکســـی است که
جـــف ویدنر برداشـــته اســـت .بیش از
همین عکـــس و همان ماجرای روایت
شـــده توســـط ناظـــران ،چیز بیشـــتری
درباره این ماجـــرا نمیدانیم؛ هرچند
اگر این جمله سوزان سانتاگ را به یاد
بیاوریم؛ «تصاویـــر میخکوب میکنند.
تصاویـــر بیهـــوش میکننـــد ،».آنـــگاه
اذعان میکنیم کـــه همین یک عکس
کافـــی اســـت تـــا قرنها بـــه عظمت و
شـــهامت مســـتتر در کنش مرد چینی
بیندیشـــیم و در سرگذشـــت او تأمـــل
کنیم.
«کرکوود» بر بستر همان دانستههای
اندک بســـیار جـــذاب و نادانســـتههای
فراوان کنجکاویبرانگیز روایتی تخیلی
از ایـــن ماجـــرا و تبعـــات آن بـــر ابعاد
زندگی خصوصی افـــراد درگیر در آن،
زیستعمومی در چین و روابط امریکا
و چین عرضه کرده است.
تنهـــا شـــخصیت واقعی ایـــن روایت،
همان «مـــرد مقابـــل تانک» اســـت و
بقیه شـــخصیتها و امور ،زاییده خیال

اســـت .بیدلیل نیســـت که در آغازین
صفحات کتاب نقل قولی از جی .جی.
بـــاالرد دربـــاره «قدرت تخیـــل» آمده
اســـت« :من باور دارم که قدرت تخیل
میتواند جهان را از نو بسازد ،حقیقتی
را که درون ماســـت آزاد کنـــد ،تاریکی
را پـــس برانـــد ،از مـــرگ فراتـــر رود،
بزرگراههـــا را مفتون کند ،مـــا را در دل
پرندههـــا جای دهد و اعتماد دیوانگان
را جلب نماید».
چیـ ــن در سـ ــه دهـ ــه اخیـ ــر
 5تغییرات فراوانـ ــی را به خود
دیده است .رشد اقتصادی اعجابآور
و هماوردی بیهمتـ ــای آن با اقتصاد
امریکا بسیاری را به این نتیجه رسانده
اسـ ــت که اژدهای خفته چینی ،اینک
دیگر بیدار و قبراق شـ ــده اسـ ــت و دیر
نیسـ ــت زمانی که ابرقـ ــدرت بالمنازع
جهان شـ ــود .دیگرانی اما عدم توازن
میان «توسـ ــعه اقتصادی» و «توسعه

سیاسـ ــی» در چین را پاشنه آشیل این
کشـ ــور میداننـ ــد و «توسـ ــعه سـ ــبک
چینی» را نمادی از سـ ــبک حکمرانی
حاکمان میدانند کـ ــه گمان میکنند
صرفاً بـ ــا رشـ ــد اقتصـ ــادی میتوانند
سبک زندگی فرهنگی و سیاسی ملت
و حقوق شـ ــهروندی و اجتماعی آنان
را نادیـ ــده گرفـ ــت؛ غافـ ــل از آنکـ ــه
پدیدارشـ ــدن طبقات اجتماعی نوین
بهمثابه نتیجه توسـ ــعه اقتصادی ،راه
را بـ ــر تقاضاهـ ــای فزاینـ ــده بـ ــرای
مشـ ــارکت اجتماعـ ــی و سیاسـ ــی
میگشاید.
نگـــرش اخیر نیـــز البتـــه از نقد مصون
نمانـــده اســـت .بـــرای نمونـــه «جـــان
گـــری» در نقدی که بر کتـــاب «برابری
بورژوازی» دیدری مکالســـکی نگاشته
اســـت مینویســـد« :در دوران پـــس از
مائـــوی چین ،تعـــداد انســـانهایی که
ظرف یک نســـل از فقـــر مطلق خارج

شـــدند ،بیش از هر بازه مشابه دیگری
در تاریـــخ بشـــر اســـت .مکالســـکی
بهنـــدرت به این نکته اشـــاره میکند و
هرجا هم ذکری از آن به میان میآورد،
این ُرخـــداد را به اقتباس «مشـــتاقانه
ایدههـــای فریدمنی» توســـط چینیها
منســـوب میکند .امـــا چیـــن هرگز به
اســـتقبال ایدئولـــوژی بـــازار آزاد نرفته
اســـت .این کشـــور نوع عملگرایانهای
از «لنینیســـم بـــازار» را دنبـــال میکند
که هدف آن ،افزایش اســـتانداردهای
زندگی بدون تسلیمکردن کنترل کامل
اقتصاد است .هماکنون حکومت چین
با رهبری ژی جینپینگ ،ثبات رژیم را
بر رشـــد ســـریع اولویـــت میدهد .این
موضع شـــاید نزد طبقات متوسط آن
کشـــور هم نامحبوب نباشـــد( ».مقاله
«ســـرمایهداری ربطی بـــه آزادیهای
لیبرال نداشـــته اســـت» در وبسایت
«ترجمان علوم انسانی»)

اصطـــاح «چیمریـــکا» از
 6یکسو «میتواند تلمیحی به
خیمایـــرا ( ،)Chimaeraجانـــور
اساطیری یونانی با دست و سینه شیر،
میانتنـــه ماده بز و دم مار باشـــد» و از
ســـویی دیگر میدانیم که ایـــن واژه را
نخستین بار «نایل فرگوسن» مورخ در
کتـــاب «ترقی پـــول» ابداع و اســـتفاده
کرد .او اســـتدالل کرد کـــه صرفهجویی
چینیهـــا و ولخرجـــی امریکاییهـــا در
برههای زمانی باعث پیدایش دورهای
باورنکردنـــی از تولید ثروت شـــد که در
ایجاد بحـــران مالـــی  2007ـ  2008نیز
مؤثر بوده اســـت .طرح جلد کتاب نیز
اشارهای به رابطه مبهم چین و امریکا
و آینده آن دارد.
مترجمــــــــان خــــــــوشذوق
« 7چیمریـــــــــکا» عـــــــاوه بـــر
نمایشـــنامه ،پیشگفتـــار و پسگفتـــار
کتاب «جمهوری خلق نسیان» نوشته
لوییزا لیـــم را نیز ترجمـــه کردهاند؛ دو
متن فوقالعاده مهم در فهم نســـبت
چین امروز با فاجعهای که  30ســـال از
وقوع آن نگذشته است؛ اما مشاهدات
لیم به ما میگویـــد؛ گویی مردم چین
در همراهـــی بـــا حکومت میکوشـــند
ذهنشـــان را از آن پاک کنند و آن را به
فراموشـــی بســـپارند؛ به تعبیـــر فانگ
لیجـــی «فن فراموشـــی تاریـــخ» .باید
منتظر ماند و دید در ادامه چه خواهد
شد« :نسیان خلق» ادامه مییابد یا به
قول لو شـــون «دروغهایـــی که با جوهر
نوشـــته میشـــوند هرگز نمیتوانند بر
حقایقـــی که با خون نوشـــته شـــدهاند
پرده بکشـــند .همه دِینهـــای خونین
باید به همان شکل بازپس داده شوند؛
هرچه تأخیر بیشـــتر شـــود ،نـــرخ بهره
باالتر میرود».

