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 ...و مباحث فراوانی را که همواره با استادم پیرامون سرشت بشر
در گوشه و کنار جهان داشتیم به یاد میآورم .هرگاه سخن به
دروغپردازی و تظاهر میکشید ،او بهسختی منظورم را درمییافت؛
اما خود تیزبینانهترین قضاوتها را داشت؛ چرا که اینگونه استدالل
میکرد :استفاده از گفتار ما را به درک یکدیگر و دریافت حقایق
رهنمون میشود و اگر کسی راستی را ناراست بنماید ،این مقاصد به
شکست انجامیده است؛ چون دیگر نمیتوان گفت که من او را کام ً
ال
درک کردهام؛ و با دریافت حقیقت ــ حقیقتی که او بر جای مینهد
و بسیار بدتر از جهالت است ــ فاصلة بسیار دارم؛ زیرا باید باور کنم
که سپیدی سیاه مینماید و بلندی کوتاه؛ و اینها همه اندیشههای او
بودند دربارة توانایی دروغگویی که نوع بشر آن را اینگونه خوب
آموخته و در سراسر جهان به کار بسته است.

			

جاناتان سویفت ،سفری به هوینمز ()1726

 ...انسان باید دریابد که هرج و مرج سیاسی امروز با تباهی زبان
ارتباط دارد؛ و شاید بتوان با ایجاد تحولی در مقصود کالم ،به پارهای
اصالحات دست یازید ...زبان سیاسی ــ و با تفاوتهایی این مسئله
در مورد همة گروههای سیاسی ،از محافظهکاران تا آنارشیستها،
صدق میکند ــ طوری طراحی شده که دروغها را حقیقت و قتل را
معتبر جلوه دهد؛ و به باد پاک ،ظاهری انجمادگونه ببخشد.

			

جرج اورول« ،سیاست و زبان انگلیسی» ()1946

دغل شهروند مسئلهدار را آرام ميكند
شهروند« :قربان ،اجازه بدهيد به خاطر پشتيبانيتان در روز سوم آوريل
از قداست زندگي بشري و زندگي آنها كه هنوز متولد نشدهاند به شما
تبريك بگويم .اين كار ،بهخصوص با در نظر گرفتن نتايج انتخابات ماه
نوامبر ،شجاعت فراواني ميخواست».
دغل« :بله .سپاسگزارم .البته ميشد عوامپسندانه عمل كرد و در برابر
قداست زندگي بشري ايستاد .اما بيپرده بگويم ،من ترجيح ميدهم
فقط يك دوره رئيسجمهور باشم و به اعتقادم عمل كنم تا اینکه ،با
اتخاذ موضع سادهاي مثل آن ،دور دوم انتخابات را هم ببرم .خالصه
اینکه من طبق وجدانم عمل ميكنم ،درست مثل رأيدهندگانم».
شهروند« :همة ما وجدان شما را تحسين ميكنيم قربان».
دغل« :متشكرم».
ِ 1
شهروند« :نمیدانم ميتوانم دربارة ستوان كالي و محكوميتش در قتل
ِ
ويتنامي اهل مايالي 2سؤالي از شما بکنم یا خیر؟»
بيست و دو روستايي
1. Calley

 :My Lai .2دهكدهاي در ويتنام جنوبي كه اهالي آن به دستور ستوان كالي قتلعام شدند .ــ م.
9
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دغل« :البته .شما حتمًا اين سؤال را به عنوان نمونة ديگري از امتناع
من از انجام كارهاي عوامپسند مطرح ميكنيد».
شهروند« :چطور قربان؟»
دغل« :خب ،بعد از برپايي اعتراض عمومي عليه آن محكوميت،
عوامانه بود كه بخواهم در مقام فرمانده كل قوا بيست و دو شهروند
غيرنظامي را به جرم توطئه در قتل ستوان كالِي محكوم كنم .عوامانه و
عوامپسند ،اما اگر روزنامههای خودتان را بخوانيد ،ميبينيد كه من زير
بار نرفتم و فقط به مرور موضوع جنايت او ،و نه آنها ،بسنده كردم.
گفتم که ترجيح ميدهم فقط يك دوره رئيسجمهور باشم؛ و شايد
بهتر باشد حاال كه حرف ويتنام به ميان آمد ،موضوعي را كام ً
ال روشن
كنم .من به هيچ وجه قصد دخالت در امور داخلي كشور ديگري
را ندارم .اگر رئيسجمهور تیو 1،طبق بعضي از قوانين ويتنام كه با
نیاپرستی ارتباط نزديك دارد ،بخواهد و دليل كافي داشته باشد كه بعد
ِ
روستايي اهل مايالي بپردازد ،به
از مرگشان به مسئلةآن بيست و دو
خودش مربوط است؛ اما به شما اطمينان ميدهم که من به هيچ وجه
قصد دخالت در نحوة عملکرد سيستم قضايي ويتنام را ندارم .به نظرم
رئيسجمهور تیو و مقامات شایسته و منتخب سايگون بتوانند بهتنهایی
در وزارت دادگستری ‘رفع و رجوعش’ كنند».
شهروند« :قربان ،سؤالي مرا آزار ميدهد ،از آنجا كه من هم مانند
شما به قداست زندگي بشري اعتقاد دارم»...
دغل« :درود بر شما .شرط ميبندم يکي از دلباختگان راگبی هم
هستيد».
شهروند« :بله قربان ،متشكرم ...اما از آنجا كه من نيز در مورد
نازادگان احساسي همچون شما دارم ،با اين احتمال كه شايد ستوان
1. Thieu
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كالِي مرتكب سقط جنين شده باشد ،مشكل جدی پيدا ميكنم .من از
گفتن اين حرف بيزارم آقاي رئيسجمهور ،اما وقتي فكرش را ميكنم
كه شايد يكي از آن بيست و دو نفری که ستوان کالِی کشته زنی حامله
بوده سخت عذاب ميكشم».
دغل« :خواهش ميكنم يك دقيقه صبر کنید .ما در دادگاههاي اين
كشور سنتي داريم كه تا وقتي گناه كسي ثابت نشده او كام ً
ال بيگناه
است .در مايالي نوزادان و زناني از سنين متفاوت حضور داشتند ولي
من تا به حال حتي يك مدرك كوچك نيافتهام كه در آن گودال زن
حاملهاي به قتل رسيده باشد».
شهروند« :ولي قربان اگر و فقط اگر يكي از آنها زن حاملهاي بوده
باشد ،چه؟ فرض كنيد در بازبيني قضايي اين موضوع ثابت شود .از
آنجا كه شما به قداست زندگي بشري و زندگي نازادگان معتقديد ،آيا
در استيناف ستوان كالِي پیشداوری نخواهید کرد؟ از آنجا که مخالف
سقط جنينم بايد اعتراف كنم تأثیر عميقي در من ميگذاشت».
دغل« :خب ،اين اعتراف را به حساب پاكدلي شما ميگذاريم اما من
در مقام وكيلی مجرب بايد ،بدون گرفتار شدن در هزارتوي احساسات،
قضيه را بررسي كنم .اول بايد پرسيد آيا ستوان از حاملگي اطالع
داشته؟ پر واضح است كه اگر ظاهر زن چيزي نشان نميداده ،در
كمال انصاف بايد پذيرفت كه روح ستوان از اين جريان بيخبر بوده و
بنابراين به هيچ وجه مرتكب سقط جنين نشده».
شهروند« :اگر خود زن به او گفته بود ،چه؟»
دغل« :سؤال خوبي است .شايد واقعًا سعي خودش را كرده باشد؛
ولي ستوان كالِي آمریکايي است و فقط انگليسي حرف ميزند ،در حالي
كه يك روستايي اهل مايالي ويتنامي است و فقط به زبان ويتنامي
اختالط ميكند .بنابراين به هيچ وجه امكان ارتباط كالمي نبوده و در
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مورد زبان اشاره هم بايد بگويم هرگز نميتوان مردي را به دليل درك
نکردن اشارات زنی عصبي ــ اگر نگوييم آشفته ــ به دار آويخت».
شهروند« :نه ،اين منصفانه نيست».
ي محرز نبوده ،نميشود گفت ستوان كالِي
دغل« :خالصه اگر حاملگ 
در شكل غيرقابل قبولي از كنترل جمعيت مشاركت داشته .بنابراين آنچه
او انجام داده با اعتقاد شخصي من به قداست زندگي بشري و زندگي
نازادگان سازگار است».
شهروند« :ولي قربان اگر محرز بود ،چه؟»
دغل« :خب ،آن وقت ما ،در مقام وكاليي كاركشته ،بايد سؤال ديگري
ميکردیم .مث ً
ال :آيا ستوان از حاملگي اطمينان داشته يا در تب و تاب آن
لحظه او را با زني فربه اشتباه گرفته؟ ماية افتخار ماست كه میداندار آن
صبح دوشنبة مايالي بودهايم اما يادتان باشد در مايالي جنگ بود و
نميتوان از افسري كه مشتي شهروند غیرمسلح را از گوشه و كنار جمع
كرده انتظار داشت يك زن چاق و معمولی ويتنامي را از زني كه در
دوران مياني يا حتي پاياني بارداري به سر ميبرده تشخيص دهد .الاقل
اگر حاملهها مث ً
ال لباس مخصوص بارداري ميپوشيدند ،كمك بزرگي
به بچههاي ما ميكرد؛ اما در آن روستا زنها چنين لباسي نميپوشند و
همه با پيژامه رفت و آمد ميكنند .با اين وضعيت ،تشخيص مردها از
زنها تقريبًا غيرممكن است ،چه رسد به تشخيص زن حامله .بيشك
در اينگونه مواقع ،آشفتگي بر همهچيز حاكم است و سگ صاحبش
را نميشناسد ــ و اين يكي از مصایب جنگهايی از اين دست به
شمار میرود .من دقيقًا اطالع دارم كه ما به آب و آتش ميزنيم تا لباس
آزاد آمریکايي را به آن روستاها ببريم و به زنها بپوشانيم كه در مواقع
قتلعام براي نظاميانمان قابل شناسايي باشند؛ اما ميدانيد که اين مردم
رسم و رسوم خودشان را دارند و حاضر نيستند تن به كاري بدهند كه
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آشكارا به نفعشان تمام ميشود .البته ما هم مجبورشان نميكنيم .اص ً
ال
به همين دليل در ويتنام هستيم تا به این مردم حق انتخاب شيوة زندگي
را بر اساس آداب و رسوم و اعتقاداتشان عطا كنيم».
شهروند« :به عبارت ديگر ،اگر ستوان كالِي فقط فرضكرده باشد
كه او زنی چاق بوده و با همين فرضيهكشته باشدش ،با اعتقاد شما به
قداست زندگي بشري و زندگي نازادگان سازگاري دارد».
دغل« :دقيقًا همينطور است .اگر به من ثابت شود كه ستوان فقط
احتمال كمي اضافهوزن داده ،به شما قول صددرصد ميدهم كه در
استيناف او تعصبي به خرج نخواهم داد».
شهروند« :ولي قربان ،فرض كنيد و فقط فرض كنيد او از حاملگي
زن اطالع داشته».
دغل« :خب ،حاال ديگر به اصل قضيه رسيدهايم ،نه؟»
شهروند« :متأسفانه همينطور است قربان».
1
دغل« :بسيار خب ،پس حاال به مسئلة ‘سقط جنين عندالمطالبه’
ميرسيم كه بيهيچ ترديدي از نظر من و بر اساس باورهاي شخصي و
مذهبيام پذیرفتنی نیست».
شهروند« :سقط جنين عندالمطالبه؟!»
دغل« :اگر اين زن ويتنامي خودش را براي سقط جنين به ستوان
كالِي نشان داده باشد ...بياييد در بحثمان اينگونه فرض كنيم كه او يكي
از آن دخترهاي َد َدري بوده كه هميشه از خانه بيرون ميزنند و خوش
میگذرانند و بعد هم زير بار عواقبش نميروند؛ متأسفانه آنها هم مثل
ما از اين وصلههای ناجور دارند :ناهنجارها ،ولگردها ،لگوريها .همان
اقليت كوچكي كه بقيه را هم بدنام ميكنند ...ولي اگر اين زن براي
سقط جنين خود را به ستوان كالِي نشان داده باشد ،با نامهاي كه بهفرض
1. abortion on demand
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كسي براي او به انگليسي نوشته و مث ً
ال ستوان ،در گرماگرم آن لحظه،
سقط جنين را در جريان مرگ زن مشاهده كرده باشد»...
شهروند« :بله ،به نظرم تا اينجايش را با شما موافقم».
دغل« :خب ،ميخواهم بدانم آيا زن هم ــ اگر نگوييم بیشتر ــ به
همان اندازة ستوان مجرم نبوده؟ فقط ميخواهم بدانم آيا اين موضوع
ال براي دادگاههاي سايگون مطرح نيست؟ بياييد کام ً
اص ً
ال بيپرده حرف
بزنيم :آدم اگر به دنبال سقط جنين نباشد كه نميميرد .اگر خود را در
شرايط دشوار سقط جنين قرار ندهد كه نميميرد .اين كام ً
ال روشن
است».
شهروند« :موافقم قربان».
دغل« :بنابراين حتي اگر ستوان در ‘سقط جنين عندالمطالبه’
مشاركت كرده باشد ــ من دقيقًا در جایگاه يك وكيل حرف ميزنم ــ
بايد عوامل تخفيف جرم فراوانی را در نظر بگيريد ،نه اينكه تالش كنيد
تحت شرايط جنگي يك عمل جراحي را به نمايش بگذاريد .به نظرم
براي كارهايي كوچكتر از اين از جراحان بسياري تقدیر شده است».
شهروند« :چرا تقدیر شده؟»
دغل« :به خاطر شهامتشان».
شهروند« :اما ...اما آقاي رئيسجمهور ،اگر ‘سقط جنين عندالمطالبه’
نبود ،چه؟ اگر ستوان كالِي اين عمل را بدون تمايل ،تقاضا يا خواستة
زن انجام داده بود؟»
دغل« :منظورتان شكل آشكار كنترل جمعيت است؟»
شهروند« :خب ،شايد بهتر باشد بگوييم شكل آشكار آدمكشي».
دغل(« :انديشناك) البته سؤال شما بسيار مبهم است .چيزي كه ما وكال
آن را نمونة فرضي ميخوانيم ،درست است؟ اگر يادتان باشد ،ما فقط
فرض ميكنيم كه يك زن حامله در آن گودال بوده .حاال فرض كنيد
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اص ً
ال زن حاملهاي آنجا نبوده كه در واقع همة مدارك و شواهد پرونده
هم اين موضوع را ثابت ميكند .بنابراين ما گرفتار بحث آكادميك
ميشويم».
شهروند« :بله قربان ،اگر اینطو ر فرض كنيم ،درگير بحث آكادميك
ميشويم».
دغل« :و البته هيچ به اين معنا نيست كه من ارزش بااليي براي آن
قایل نيستم .حاال ديگر وقت بیشتري به بررسي پروندة ستوان كالِي
اختصاص خواهم داد تا ببينم كوچكترين مدركي دال بر حاملگي
يكي از آن بيست و دو ِ
ِ
گودال مايالي وجود دارد يا نه؛ و اگر باشد
زن
ــ اگر چيزي در پروندة ستوان بيابم كه با اعتقاد شخصيام به قداست
زندگي بشري و زندگي نازادگان سازگار نباشد ــ از خودم در مقام
قاضي ،سلب صالحيت خواهم كرد و پرونده را به معاون رئيسجمهور
ارجاع خواهم داد».
شهروند« :از شما ممنونم آقاي رئيسجمهور .به نظرم ،با دانستن اين
موضوع ،همة ما امشب راحتتر بخوابيم».

دغلكنفرانس مطبوعاتي برگزار ميكند
آقاي بِمال« :قربان ،با توجه به اينكه بيانية سن دِمِنشيا 1در سوم
آوريل بحثهاي فراواني برانگيخت ،اكنون به نظر ميرسد بخشي از
صريح شما ،كه مدافع سرسخت حقوق
آن گفتگوها بر اين ادعاي
ِ
نازادگان هستيد ،متمركز شده .بسياري انگار بر اين باورند كه نسبت
شما با نازادگان ،درست مثل نسبت مارتين لوتر كينگ 2با سياهان
آمریکاست يا مث ً
ال نسبت رابرت اف .كاريزماي فقيد 3با مكزيكيتبارها و
ِ
ِ
پورتوريكوييهاي محروم اين كشور .عدهاي معتقدند بيانية سن دمنشيا
در كنار خطابة معروف دكتر كينگ ‘من رؤيايي دارم’ در كتابهاي
تاريخ ثبت خواهد شد .آيا اين مقايسهها را مناسب ميدانيد؟»
دغل« :خب ،البته مارتين لوتركينگ مرد بسيار بزرگي بود اما ديگر
 :Dementia .1زوال عقل و اختالل مشاعر .ــ م.
 :Martin Luther King .2كشيش باپتيست و رهبر سياهان آمريكا در مبارزة صلحآميز عليه تبعيض
نژادي .سخنراني او با جملة آغازين «من رؤيايي دارم» از شهرت بسزايي برخوردار است .كينگ در
1964جايزة صلح نوبل را گرفت و در 1968در ممفيس ترور شد .ــ م.
 .3اشاره به رابرت اف .کندی ،سیاستمدار و برادر کوچکتر جان اف .کندی دارد ،که در سال 1968
ترور شد .ــ م.
17
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بايد بپذیریم كه او مرده است .او در مبارزه براي برابری حقوق قومش
رهبری بينظير بود و معتقدم جايي براي خودش در تاريخ خواهد يافت.
ولي در عين حال فراموش نكنيد او مثل من رئيسجمهور آمریکا نبود
و مثل من اختيارات قانونی نداشت و اين تفاوت بزرگي است كه نبايد
از نظرها پنهان بماند .من فكر ميكنم با فعاليت در حيطة قانون اساسي
بتوانم خيلي بيشتر از آنچه دكتر كينگ خارج از قانون و فقط براي يك
نژاد خاص مد نظر داشت ،در حمايت از نازادگان انجام دهم؛ و اين به
معناي انتقاد از دكتر كينگ نيست ،بلكه حقيقتی ساده است .البته ميدانم
كه دكتر كينگ به طرز فجيعي به شهادت رسيد .بنابراين اجازه بدهيد
موضوعي را براي دشمنانم و دشمنان نازادگان كام ً
ال روشن كنم .براي
اينكه اشتباهي پيش نيايد ،بايد بگويم :آنچه بر سر مارتين لوتركينگ
آوردند ،آنچه بر سر رابرت اف .كاريزما و جان اف .كاريزما 1و قبل از او
بر سر همة آمریکاييان بزرگ آوردند ،لحظهاي مانع من در انجام تالشي
كه آغاز كردهام نخواهد شد .من هرگز از نظاميان و تندروها و افراطيون
متعصب باكي به دل ندارم .ترسي از برقراري عدالت براي آنها كه
هنوز در رحم به سر ميبرند ندارم .و اجازه بدهيد موضوع دیگری را
ن كنم :من فقط از حقوق جنينها حرف نميزنم .نطفههاي
هم روش 
ميكروسكوپي هم هستند .و فقط اين موجودات كوچك روي جفتاند
كه ،چون نماينده و سخنگويي در دولت ملي ما ندارند‘ ،محرومان’
واقعی هستند ،وگرنه براي سياهان و پورتوريكوییها و هيپيها و از اين
قماش هميشه كسي پيدا ميشود كه روضه بخواند .چرا تلويزيونهاي
ما مدام آشوب و بلوا و تظاهرات و مسخرهبازي نشان ميدهند؟ چون
اينها موضوعاتي هستند كه متأسفانه اخبار را ميسازند؛ اما چند نفر
 .1جان اف .کندی ،سی و پنجمین رئیسجمهور ایاالت متحدة آمریکا ،که در سال  1963ترور
شد .ــ م.
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ي بردهاند كه در اين سرزمين بزرگ ميليونهاميليون جنين ،از
تاكنون پ 
نظر شكل و ساختار ،دچار حادترين و پيچيدهترين تغييرات میشوند،
بياينكه پرچمي مقابل دوربين تكان دهند ،ترافيك را مختل كنند ،رنگ
بپاشند ،حرف ركيك بزنند و لباسهاي عجيب و غريب بپوشند .بله،
آقاي بيباك».
آقاي بيباك« :اما قربان ،در مورد آن دسته از جنينهايي كه معاون
رئيسجمهور ‘مسئلهساز’شان ناميده ،چه ميگوييد؟ به نظرم منظورش
دقيقًا آنهايي هستند كه در پنجماهگي شروع به لگد زدن ميكنند .آيا
قبول داريد كه آنها موجوداتي ‘ناسپاس’ و ‘ناراضیان’ سیاسیاند؟ و در
اين صورت ،تا چه حد ميخواهيد كنترلشان كنيد؟»
دغل« :خب ،اول از همه بايد بگويم كه ما با تفاوتهاي ظريف
قانوني طرفيم .خوشبختانه (لبخندي دلنشین و شیطنتآمیز) من وكيلم و
آموزشهايي كه ديدهام کمکم میکند که این تفاوتها را ببینم (دوباره
قيافهاي جدي به خود ميگيرد ،).من معتقدم در اينجا بايد خیلی دقت
کنیم و بين دو نوع فعاليت ،يعني لگدپراني در شكم مادر ــ كه معاون
رئيسجمهور به آن اشاره ميكند ــ و حركت در رحم ،تفاوت قایل
شويم؛ و شك ندارم آقاي معاون نيز همين نظر را دارند .برخالف آنچه
در تلويزيون پخش ميكنند ،ایشان هرگز نگفته كه همة جنينهاي فعال
در رحم مسئلهسازند .هيچكس در اين دولت چنين اعتقادي ندارد .در
واقع من همين امروز با دادستان كل ،جناب ‘موذی’ و آقاي ‘عرعر’ در
اِفبيآي صحبت كردم و همه با هم توافق داشتيم كه حركات خاص
جنین در رحم ،پس از پنجماهگي ،نهتنها اجتنابناپذیر است بلكه ،در
يك حاملگي عادی ،مطلوب به نظر ميرسد.
«اما در مورد آن موضوع ديگر .به شما اطمینان ميدهم كه اين
دولت به هيچ وجه عاطل و باطل نمينشيند تا زنان آمریکايي در معرض
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جفتكپراني مشتي تودة خشونت ِ
طلب پنجماهه قرارگيرند .نازادگان ما
آمریکاييها ،از هر نظر ،عاليترين گروهي هستند كه آدم در سراسر دنيا
سراغ دارد (و من هرچه در این مورد بگویم باز کم گفتهام) ولي در
ميانشان چند تايي هم نخاله پيدا ميشود كه معاون رئيسجمهور بهحق
و با فصاحت پرشور خاص خود آنها را ‘ناسپاسان’ و ‘مشكلآفرينان
ناراضي’ ناميده .البته من به دادستان كل آموزشهاي الزم را دادهام تا با
آنها برخورد مناسبي نشان دهد».
آقاي بيباك« :لطفًا بگوييد اين برخورد از چه نوعي خواهد بود؟ آيا
زندانهاي ما مملو از نطفههاي شورشي خواهد شد؟ در آن صورت،
چه خواهید کرد؟»
دغل« :شايد بتوانم با اطمينان بگويم كه ما بهترين سازمانهاي اجراي
قانون را در سراسر جهان داريم و بيشك دادستان كل ،جناب ‘موذی’،
مشكالت آييننامهاي را برطرف خواهد کرد .آقاي متواضع».
آقاي متواضع« :آقاي رئيسجمهور ،بهرغم تمامي مشكالت
طاقتفرساي ملي و بينالمللي كه مدام شما را تحت فشار قرار ميدهد،
لطفًا بفرماييد چرا تصميم گرفتهايد خود را وقف موضوع فراموششدة
حقوق جنينها کنید؟ به نظر ميرسد در اين مورد خاص زود از كوره
درميرويد .علت خشم شما چيست قربان؟»
دغل« :چون من هيچگونه بيعدالتي را در هيچ دورهاي از حيات
مليمان تحمل نميكنم .چون جامعة ما فقط براي ثروتمندان و
نورچشميها ساخته نشده و اكثريت فاقد قدرت نيز در آن حقي دارند.
شما خودتان خيلي خوب ميدانيد كه اين روزها چقدر دربارة قدرت
سياهان ،قدرت زنان يا قدرت اين و آن حرف ميزنند .اما پس قدرت
آنها كه به دنيا نيامدهاند چه ميشود؟ آيا چون نطفه هستند ،هيچ حق و
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حقوقي ندارند؟ من فكر ميكنم كه دارند و میخواهم براي حقوقشان
مبارزه كنم .آقاي ناقال».
آقاي ناقال« :آقاي رئيسجمهور ،همانطور كه مستحضريد ،عدهاي
معتقدند مصالح سياسي شما را به اين جريان كشانده .نظر خودتان در
اين مورد چيست؟»
دغل« :فكر ميكنم آنها به طرح پيشنهادي من و انجام دادن
اصالحاتی بنيادي در انتخابات  ،72كه به نازادگان نيز حق شركت
ميدهد ،بدبينانه نگاه ميكنند».
آقاي ناقال« :به اعتقاد من ترس آنها از اين است كه شما ،با پايين
آوردن سن رأی و اعطاي حق رأی به نازادگان ،آرای حزب دموكرات
را خنثي كنيد .ميگويند استراتژيستهايتان به اين نتيجه رسيدهاند كه
حتي اگر آرای هجده تا بيست و يكسالهها را از دست بدهيد ،در
صورتي كه جنوب ،كاليفرنيا و نطفهها و جنينهاي سواحل گوشه و كنار
را با خود همراه كنيد ،دور دوم انتخابات را بردهايد .آيا در اين تحليل
سیاسی و عالقة ناگهانی شما به قدرت نطفهها حقيقتي نهفته نيست؟»
دغل« :آقاي ناقال ،دلم ميخواهد جوابی شخصی بدهم و قضاوت
را به عهدة شما و بينندگان تلويزيون بگذارم .مطمئن باشيد من از عقايد
كارشناسان مطلعم .براي برخي از آنها احترام زيادي قایلم و بيشك
حق دارند هرچه دل تنگشان ميخواهد بگويند؛ گرچه آدم هميشه
اميدوار است كه حرفهايشان در جهت منافع ملي باشد ...بگذاريد
به همة شما و آمریکاييها خاطرنشان كنم ــ چون اين حقيقتي است
كه گويي در سراسر اين گفتگو ناديده انگاشته شده ــ من آدم تازهكارِ
تازه به دوران رسيدهاي نيستم كه حاال بخواهم حقوق نازادگان را َعلم
كنم و براي خودم دوره بيفتم .به عبارت سادهتر ،من كه در ايالت
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بزرگ كاليفرنيا به دنيا آمدهام ،زماني نازاده بودهام و اين در اسناد و
بايگانيها ثبت شده و هر كس بخواهد ،ميتواند برود و ببيند .البته
شما در تلويزيون و روزنامهها ،كه به قلم بعضي از خود شما آقايان
ميچرخد ،اين چيزها را پیدا نمیکنید (لبخندی دلنشین و شیطنتآمیز) اما
حقيقت محض است( .قيافهاي جدي به خود ميگيرد ).در واقع من يك
كويكر 1نازاده بودهام؛ و بگذاريد خاطرنشان كنم ــ چون اين مسئله،
به خاطر حملة شريرانه و ابلهانهای كه عليه معاون رئيسجمهور شده،
ضروري به نظر ميرسد ــ معاون رئيسجمهور ،آقاي بینام و نشان،
هم زماني يك نازاده بوده ،يك آمریکايي ـ يوناني نازاده و همواره به آن
افتخار كرده .ما همين امروز صبح با هم صحبت ميكرديم كه چگونه
او زماني يك آمریکايي ـ يوناني نازاده بوده و چقدر اين موضوع براي
او اهميت داشته! و آقای وزير دنبهجان و آقای وزير پيري جان نميري
و دادستان كل هر كدام براي خودشان زماني نازاده بودهاند .من ميتوانم
همة اعضاي كابينهام را نام ببرم و به شما نشان دهم كه تكتك اين
وزير دمدمي نيز زماني
مردان نيك زماني نازاده بودهاند .حتي آقای ْ
نازاده بوده ،كه خودتان بهتر ميدانيد ،وقتي اينجا با تيم ما كار ميکرد،
اختالفنظرهايي با او داشتم؛ و اگر نگاهي به رهبران جمهوريخواه
در مجلس و در سنا بيندازيد ،مرداني را خواهيد يافت كه زمان درازي
قبل از انتصابشان ،در يكي از مناطق اين كشور ،در مزارع ،شهرهاي
صنعتي و شهرهاي كوچكي كه در طول و عرض اين جمهوري بزرگ
گستردهاند نازاده بودهاند .زن خود من زماني نازاده بوده و اگر احتماالً
یادتان باشد ،همة بچههاي من زماني نازاده بودهاند.
«بنابراين وقتي ميگويند ديكسون فقط براي كسب آراي بیشتر
 .1عضو كليساي انجمن دوستان .جرياني مذهبي كه خود را وقف اصول صلحآميز كرده و مراسم
رسمي كليسا از جمله نيايش را مردود ميشمارد .ــ م.
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سنگ نازادگان را به سينه ميزند ...فقط از شما ميخواهم اين فهرست
نازادگاني را كه من در زندگي شخصي و اجتماعيام با آنها سروكار
دارم ،مد نظر داشته باشيد و بعد قضاوت كنيد .به نظرم در خواهيد يافت
كه با گذشت هر روز ،مردم اين كشور به اين نتيجه خواهند رسيد كه
در اين دولت ،جنينها و نطفههاي آمریکايي سرانجام حقوق خود را
بازمییابند .دلبرخانوم! به نظرم ابروهايتان را باال انداختيد».
1
دلبرخانوم« :قربان ،فقط ميخواستم بگويم پرزيدنت ‘بي .جانسون
چاچولباز’ هم قبل از اينكه قدم به كاخ سفيد بگذارد نازاده بوده .البته
ايشان عضو حزب دموكرات بودند .ممكن است در اين مورد هم نظري
بدهيد؟»
دغل« :دلبرخانوم ،من اولين نفر در اين پست بودم كه نازاده بودن
پيشينيانم را ستايش كردهام .شك ندارم او ،قبل از قدم نهادن به زندگي
اجتماعي ،نطفة برجستهاي در تگزاس بوده .من ادعا نميكنم دولتم
اولين دولت تاريخ است كه بر موضوع حقوق جنيني اشراف كامل دارد،
ميگويم ما ميخواهيم كاري براي آنها انجام دهيم .آقاي واقعبين».
آقاي واقعبين« :آقاي رئيسجمهور ،ميخواهم نظر شما را در مورد
مشكالت علمي اعطاي حق رأی به نازادگان بدانم».
دغل« :البته ،آقاي واقعبين .شما با اين كلمة ‘علمي’ درست به
هدف زديد .براي اينكه اشتباهي پيش نيايد بايد بگويم مشكل ،مشكل
نسبتهای گیجکننده است .بعيد نيست در روزنامههاي فردا بنويسند:
غيرممكن است .ناشدني است .يك خواب اتوپيايي است و از اين قبيل
حرفها؛ اما اگر خاطرتان باشد ،وقتي پرزيدنت كاريزما در سال 1961
به كنگره رفت و اعالم كرد كه اين كشور قبل از پايان دهه انسان به كرة
ماه خواهد فرستاد ،عدهاي آماده ميشدند تا به او برچسب رؤيايي و
 .1سی و ششمین رئیسجمهور آمریکا .ــ م.
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خوابديده بزنند؛ ولي ما انسان را به ماه برديم .با دانش و کار گروهی
آمریکايي انسان به ماه فرستادیم .به همين دليل ،من اطمينان صددرصد
دارم كه مردم علمشناس و فناوریپرست ما میروند تا خود را وقف
اعطاي حق رأی به نازادگان كنند و اين حتي به يك دهه نيز نميكشد
و قبل از نوامبر سال  1972به واقعيت خواهد پيوست».
آقاي واقعبين« :ممکن است بفرمایید يك برنامة ضربتي از اين دست
چقدر هزينه برميدارد؟»
دغل« :من ظرف ده روز آينده بودجة پيشنهاديام را تسليم كنگره
خواهم كرد ولي اجازه بدهيد بگويم :بدون ايثار و فداكاري نميتوان به
شكوه و عظمت رسيد .برنامة تحقيق و توسعه ،طبق برآورد مشاوران
علمشناس من‘ ،ارزان’ به دست نخواهد آمد و در كل آنچه در موردش
ِ
بنيادي دموكراسي ــ يعني حق رأی ــ
حرف ميزنيم ،كمتر از اصل
نيست .باور نميكنم وقتي ميتوان چنين قدم بزرگي برداشت ،اعضاي
كنگره باز هم بخواهند حزببازي راه بيندازند و سياستبافي كنند؛
قدمي كه نهتنها براي ملت ما ،بلكه براي نوع بشر پيشرفت بزرگي به
شمار ميآيد .مث ً
ال تصورش را هم نميكنيد كه اين قضيه چه تأثیري
بر مردم كشورهاي در حال توسعه خواهد گذاشت .روسها و چينيها
حتي به بزرگترها نيز حق رأی نميدهند و اينجا ما در آمریکا،
میلیاردهامیلیارد دالر پول مالياتدهندگان را خرج يك پروژة علمي
ميكنيم تا به آنهايي كه نه ميبينند ،نه ميشنوند ،نه حرف ميزنند و
نه حتي فكر ميكنند ،حق تعيين سرنوشت خودشان را به معنای واقعی
کلمه بدهيم .ما بچههايمان را براي جنگ و شهادت به سرزمينهاي
دوردست ميفرستيم تا مردم بيدفاع حق انتخاب حكومت دلخواهشان
را داشته باشند و بعد برميگرديم و از اعطاي همان حق به بخش
عظيمي از جمعيتمان ،فقط به دليل اينكه به جاي نيويوركسيتي در
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جفت يا رحم زندگي ميكنند ،سر باز ميزنيم .چه شوخي غمناكي!
بهراستي كه اين از عالیم آشفتگي و سالوس ملي است .آقاي مچگير».
آقاي مچگير« :آقاي رئيسجمهور ،آنچه مرا تكان ميدهد اين واقعيت
است كه شما تا به امروز به عنوان فردي شناخته شدهايد كه گرچه با
روشها و ايدههاي ‘جوانان’ بيگانه نيست ،همواره نسبت به آگاهي
آنها ترديد داشته که البته این چندان هم ناخواسته نبوده .آيا پشتيباني از
حقوق كساني كه به مرحلة جواني نرسيدهاند و هنوز در دوران تكوين
به سر ميبرند ،يك عقبگرد راديكال نيست؟ امیدوارم اصطالح درستی
به کار برده باشم».
دغل« :خب ،خوشحالم اين نكته را پيش كشيديد؛ چون فكر ميكنم
يك بار و براي هميشه نشان خواهد داد من چقدر انعطافپذيرم و
چقدر هميشه مشتاقم حرفهاي مردم را بشنوم و به تقاضاي هر گروه
اقليتي ،هر قدر هم كه ضعيف باشند ،پاسخ دهم .به شرط اينكه حرف
منطقي بزنند و فحش و فضيحت و رنگپاشي به راه نيندازند .بايد اين
ارگانيسمهاي كوچك را سرمشق خود قرار دهيم كه به هيچ دليلي
حاضر نميشوند فقط براي پرت كردن حواس رئيسجمهورشان از
مسابقات راگبی ،در چمنزار كاخ سفيد اردو بزنند .آنها با سكوت
شرافتمندانه و ادب خود واقعًا مرا تحت تأثیر قرار دادهاند .فقط اميدوارم
همة آمریکاييها ،مثل خود من ،به نازادگانمان افتخار كنند».
آقاي شيفته« :آقاي رئيسجمهور ،من شيفتة جنبة تکنولوژیک كار
شدهام .لطفًا اشارة مختصري بفرماييد كه نازادگان دقيقًا چگونه آرایشان
را در صندوق خواهند انداخت؟ من مخصوصًا شيفتة اين نطفههاي
روي جفتم كه حتي سيستم عصبي رشديافته هم ندارند ،چه رسد به
اندامهاي ماهيچهاي كه الزمة يك رأیگيري معمولياند!»
دغل« :خب ،اول از همه بايد يادآوري كنم كه در قانون اساسي ما
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هيچچيز مانع از رأی دادن نميشود ،حتي عقبماندگي جسمي .نه،
اينجا از آن كشورها نيست .ما در اين كشور معلوالن عزيز فراواني
داريم كه البته مثل راهپيمايان جزو ‘اخبار’ نيستند».
آقاي شيفته« :من نگفتم اين نطفهها به دليل نداشتن سيستم عصبي
مركزي بايد از رأی دادن محروم شوند .من به ساز و كار شگفتانگيز
آن فكر ميكردم .مث ً
ال اگر اين نطفهها نتوانند روزنامه بخوانند و
تلويزيون تماشا كنند ،چگونه ديدگاههاي مختلف را ميسنجند و از
ميان كانديداهاي گوناگون ،انتخاب هوشمندانهاي انجام ميدهند؟»
دغل« :خب ،به نظرم شما بر اين ادعاي بزرگ انگشت گذاشتهايد
رأی
كه نازادگان نيز حق رأی دارند و محروميت ديرينة آنها از حق ْ
جنايتي هولناك به شمار ميرود .اينجا ديگر پس از مدتها ،ما گروه
بزرگي از رأیدهندگان را داريم كه بهسادگي با روايتهاي دگرگون و
تحريفشده از واقعيت گمراه نميشوند .واقعيتي كه از طريق رسانههاي
مختلف به ملت آمریکا تحميل ميشود .آقاي منطقي».
آقاي منطقي« :اما چطور ممكن است با ذهنشان ،يا زرده و هستة
سلول و هرچه دارند ،به نتيجهاي برسند آقاي رئيسجمهور؟ خیلیها
معتقدند كه آنها در آنچه در انتخابات اتفاق ميافتد كام ً
ال بيگناهاند».
دغل« :بيگناه خواهند بود آقاي منطقي ،اما بگذاريد سؤالي از شما
و همة بينندگان تلويزيون بکنم :يك بيگناه كوچك چه ايرادي دارد؟
ما زبان ركيك داشتهايم .بدبینی داشتهايم .مازوخيسم و واي و واويال
داشتهايم .شايد امروز دوز باالیی از آدمهای بيگناه تنها چيزي باشد كه
اين كشور براي رسيدن به شكوه مجدد خود نياز دارد».
آقاي منطقي« :بيگناهان بیشتر آقاي رئيسجمهور؟»
دغل« :آقاي منطقي ،اگر مجبور باشم بين آشوب و طغيان و نزاع
و نارضايتي در يك دست و بيگناهي بیشتر در دست ديگرم يكي
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را انتخاب كنم ،به نظرم بيگناهي را انتخاب میکنم .آقاي بدقلق».
آقاي بدقلق« :آقاي رئيسجمهور ،در صورتي كه تمام اين قضايا در
انتخابات  72به وقوع بپيوندد ،چرا معتقديد نطفهها و جنينهاي واجد
رأی شما را به رقبای دموکراتتان ترجیح خواهند داد؟ در مورد
حق ْ
فرماندار ‘افراطي’ چه ميگوييد؟ اگر او دوباره كانديدا شود ،بخش
مهمي از آرای جنينها را ،بهخصوص در جنوب ،به خود اختصاص
نخواهد داد؟»
ِ
افراطي
دغل« :بگذاريد اینطو ر بگويم :من براي فرماندار ‘جرج
آالبامايي’ بیشترین میزان احترام را قایلم .مثل همان احترامي كه براي
سناتور ‘هوبرت توخالي’ قایلم .آنها هر دو مردان كارآمدي هستند
و مطمئنم با اعتقاد راسخ از راست تندرو و چپ افراطي جانبداري
ميكنند .اما راستش من تا به حال از هيچيك از اين آقایان نشنيدهام
كه ،با همة تندرويهايشان ،صدايشان را به طرفداري از نازادگان ــ اين
محرومترین گروه آمریکايي ــ بلند كنند .در نتيجه بیدلیل نبود که
ميگفتم با فرارسيدن انتخابات ،نطفهها و جنينهاي اين كشور به ياد
خواهند آورد چه كسي براي آنها تالش كرد و كه بود كه عامهپسندترين
و باب روزترين ديدگاهها را تبلیغ کرد .و به ياد خواهند داشت چه
كسي ،در ميانة يك جنگ خارجي و يك بحران نژادي داخلي ،خود
را وقف كرد تا از اين كشور مكان مناسبي براي زندگي افتخارآميز
نازادگان بسازد.
«تنها اميدم اين است كه آنچه در زمان تصدي اين پست و در حد
توانم به طرفداري از آنها انجام ميدهم ،روزي به جهاني بينجامد كه در
آن هر كسي ،بدون توجه به رنگ و نژاد و مذهب ،نازادهاي باشد .به نظرم
اگر رؤيايي در سر داشته باشم ،همين است .خانمها و آقايان ،متشكرم».
آقاي بِمال« :از شما بسيار ممنونيم آقاي رئيسجمهور».

دغل بحران ديگري دارد؛
يا نشست آموزشي فنون مسابقه
دغل لباس مخصوص بازی راگبی را ،كه طي چهار سال نيمكتنشيني
در كالج پريسير 1ميپوشيد ،به تن دارد .گرمكنش ،که چهل سال پیش
خریده بود ،هنوز مثل روز اول كام ً
ال نوست .شبهنگام كه ،سرگشته
و حيران از بار مسئوليت رياستجمهوري ،بيخوابي به سرش ميزند،
دمبهدم از تختخوابش پايين ميآيد و دزدانه از كاخ سفيد بيرون ميزند
و به اتاق رختكن ضدانفجار زيرزميني (كه تحت نظارت او ،بازيكنان
آماتور بالتيمور و هیئت انرژي اتمي آن را ساختند) ميرود .طوري
لباسپوشيده كه گويي براي «مسابقهاي بزرگ» مقابل «رقيب تاريخي»
پريسير آماده شده است و ،درست مثل دوران حملة كامبوج و كشتار
كنت استيت 2،كتفبندش و گلميخ كفشها ،كاله ايمني و شورت
چسباني كه روي بيضه ِ
ِ
ِ
پهلواني خود بسته و پشت كردنش
چرمي
بند
به آينه و نگاهش از روي شانههاي بزرگش به شمارهاي كه بر پشت
1. Prissier

 :Kent State .2اشارهای است به تیراندازی به دانشجویان معترض به جنگ ویتنام در دانشگاه کنت
استیت اوهایو در سال  .1970ــ م.
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خود دارد براي بازگرداندن اميدش در اجرای كاري كه به پشتيباني از
دويستميليون آمریکايي به عهده گرفته كافي مينمايد .در واقع ،حتي
در ميانة شگفتانگيزترين اشتباهات بينالمللي و فجايع داخلي ،تاکنون
توانسته با كمك لباس راگبی و يك فيلم جنگي خوب ،مثل توصيف
خودش از رهبری واقعي در كتاب ششصد بحران« ،رهبري خونسرد،
قاطع و بااعتمادبهنفس» ،از مهلكه جان سالم به در ببرد .زماني آنچه را
در مورد رهبري از شورشهاي سال  1958كاراكاس ــ كه در زمان
معاونت او و در پي ديدارش از كاراكاس اتفاق افتاد ــ آموخته بود،
در جملهاي خالصه كرد تا ،با تمركز كامل بر چگونگي رويارويي با
خطر ،بر هر انديشهاي در مورد هراس شخصياش خط بطالن بكشد
و در كتابش نوشت« :آنچه در شرايطي از اين دست ضروري مينمايد
اين نيست كه ‘شجاعانه’ با خطر مواجه شويم و نامش را ‘فداكاري’
بگذاريم ــ باید ،با تمرکز بر چگونگی مواجهه با خطر ،ترسهای
شخصی را از دل پاک کنیم».
ی پارس کرده و ژست
اما امشب ،هر قدر هم كه مقابل آينة قد 
دورخيزكنندهها را گرفته و دستانش را عقب برده تا توپي فرضي را (در
حالي كه خط مقابل به او حمله کرده ).براي پاسگير پايين زمين پرتاب كند،
نتوانسته بر هراس شخصي خود خط بطالن بكشد و فکر «فداكاري»
هم دريچهاي به رويش نگشوده است .بهرغم دو ساعت تمام بازي
مقابل آينه ــ و هشتاد و هفت پاس موفق از يكصد پاس و دستاوردي
معادل دوهزار و ششصد و ده يارد براي يك شب (ركورد كاخ سفيد) ــ
هنوز قادر نيست براي مقابله با خطري كه مقابلش سبز شده تمركز کند.
بنابراين تصمیم گرفته نزدیکترین مشاوران خود را از خواب بيدار کند
و آنها را به خاطر آنچه در اصطالح راگبی «نشست آموزشي» ناميده
ميشود ،به اتاق رختكن زيرزميني فرابخواند.

