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... انسان باید دریابد که هرج و مرج سیاسی امروز با تباهی زبان 
ارتباط دارد؛ و شاید بتوان با ایجاد تحولی در مقصود کالم، به پاره ای 
اصالحات دست یازید... زبان سیاسی ــ و با تفاوت هایی این مسئله 
در مورد همة گروه های سیاسی، از محافظه کاران تا آنارشیست ها، 

صدق می کند ــ طوری طراحی شده که دروغ ها را حقیقت و قتل را 
معتبر جلوه دهد؛ و به باد پاک، ظاهری انجمادگونه ببخشد.

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

... و مباحث فراوانی را که همواره با استادم پیرامون سرشت بشر 
در گوشه و کنار جهان داشتیم به یاد می آورم. هرگاه سخن به 

دروغ پردازی و تظاهر می کشید، او به سختی منظورم را درمی یافت؛ 
اما خود تیزبینانه ترین قضاوت ها را داشت؛ چرا که این گونه استدالل 

می کرد: استفاده از گفتار ما را به درک یکدیگر و دریافت حقایق 
رهنمون می شود و اگر کسی راستی را ناراست بنماید، این مقاصد به 
شکست انجامیده است؛ چون دیگر نمی توان گفت که من او را کاماًل 
درک کرده ام؛ و با دریافت حقیقت ــ حقیقتی که او بر جای می نهد 

و بسیار بدتر از جهالت است ــ فاصلة بسیار دارم؛ زیرا باید باور کنم 
که سپیدی سیاه می نماید و بلندی کوتاه؛ و این ها همه اندیشه های او 
بودند دربارة توانایی دروغگویی که نوع بشر آن را این گونه خوب 

آموخته و در سراسر جهان به کار بسته است.
                جاناتان سویفت، سفری به هوینمز )1726(
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دغل شهروند مسئله دار را آرام مي كند  

شهروند: »قربان، اجازه بدهید به خاطر پشتیباني تان در روز سوم آوریل 
از قداست زندگي بشري و زندگي آن ها كه هنوز متولد نشده اند به شما 
تبریك بگویم. این كار، به خصوص با در نظر گرفتن نتایج انتخابات ماه 

نوامبر، شجاعت فراواني مي خواست.«
دغل: »بله. سپاسگزارم. البته مي شد عوام پسندانه عمل كرد و در برابر 
قداست زندگي بشري ایستاد. اما بي پرده بگویم، من ترجیح مي دهم 
فقط یك دوره رئیس جمهور باشم و به اعتقادم عمل كنم تا این که، با 
اتخاذ موضع ساده اي مثل آن، دور دوم انتخابات را هم ببرم. خالصه 

این که من طبق وجدانم عمل مي كنم، درست مثل رأي دهندگانم.«
شهروند: »همة ما وجدان شما را تحسین مي كنیم قربان.«

دغل: »متشكرم.«
شهروند: »نمی دانم مي توانم دربارة ستوان كالِي1 و محكومیتش در قتل 
بیست و دو روستایي ویتنامِي اهل ماي الي2 سؤالي از شما بکنم یا خیر؟«

1. Calley
ـ م. My Lai .2: دهكده اي در ویتنام جنوبي كه اهالي آن به دستور ستوان كالي قتل عام شدند. ـ
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دغل: »البته. شما حتمًا این سؤال را به عنوان نمونة دیگري از امتناع 
من از انجام كارهاي عوام پسند مطرح مي كنید.«

شهروند: »چطور قربان؟«
دغل: »خب، بعد از برپایي اعتراض عمومي علیه آن محكومیت، 
عوامانه بود كه بخواهم در مقام فرمانده كل قوا بیست و دو شهروند 
غیرنظامي را به جرم توطئه در قتل ستوان كالِي محكوم كنم. عوامانه و 
عوام پسند، اما اگر روزنامه  های خودتان را بخوانید، مي بینید كه من زیر 
بار نرفتم و فقط به مرور موضوع جنایت او، و نه آن ها، بسنده كردم. 
گفتم که ترجیح مي دهم فقط یك دوره رئیس جمهور باشم؛ و شاید 
بهتر باشد حاال كه حرف ویتنام به میان آمد، موضوعي را كاماًل روشن 
دیگري  كشور  داخلي  امور  در  دخالت  قصد  وجه  هیچ  به  من  كنم. 
با  كه  ویتنام  قوانین  از  بعضي  طبق  تیو،1  رئیس جمهور  اگر  ندارم.  را 
نیاپرستی ارتباط نزدیك دارد، بخواهد و دلیل كافي داشته باشد كه بعد 
از مرگشان به مسئلة  آن بیست و دو روستایِي اهل ماي الي بپردازد، به 
خودش مربوط است؛ اما به شما اطمینان مي دهم که من به هیچ وجه 
قصد دخالت در نحوة عملکرد سیستم قضایي ویتنام را ندارم. به نظرم 
رئیس جمهور تیو و مقامات شایسته و منتخب سایگون بتوانند به تنهایی 

در وزارت دادگستری ‘رفع و رجوعش’ كنند.«
شهروند: »قربان، سؤالي مرا آزار مي دهد، از آن جا كه من هم مانند 

شما به قداست زندگي بشري اعتقاد دارم...«
دغل: »درود بر شما. شرط مي بندم یکي از دلباختگان راگبی هم 

هستید.«
مورد  در  نیز  من  كه  آن جا  از  اما  متشكرم...  قربان،  »بله  شهروند: 
نازادگان احساسي همچون شما دارم، با این احتمال كه شاید ستوان 

1. Thieu
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كالِي مرتكب سقط جنین شده باشد، مشكل جدی پیدا مي كنم. من از 
گفتن این حرف بیزارم آقاي رئیس جمهور، اما وقتي فكرش را مي كنم 
كه شاید یكي از آن بیست و دو نفری که ستوان کالِی کشته زنی حامله 

بوده سخت عذاب مي كشم.«
دغل: »خواهش مي كنم یك دقیقه صبر کنید. ما در دادگاه هاي این 
كشور سنتي داریم كه تا وقتي گناه كسي ثابت نشده او كاماًل بي گناه 
است. در ماي الي نوزادان و زناني از سنین متفاوت حضور داشتند ولي 
من تا به حال حتي یك مدرك كوچك نیافته ام كه در آن گودال زن 

حامله اي به قتل رسیده باشد.«
شهروند: »ولي قربان اگر و فقط اگر یكي از آن ها زن حامله اي بوده 
باشد، چه؟ فرض كنید در بازبیني قضایي این موضوع ثابت شود. از 
آن جا كه شما به قداست زندگي بشري و زندگي نازادگان معتقدید، آیا 
در استیناف ستوان كالِي پیش داوری نخواهید کرد؟ از آن جا که مخالف 

سقط جنینم باید اعتراف كنم تأثیر عمیقي در من مي گذاشت.«
دغل: »خب، این اعتراف را به حساب پاكدلي شما مي گذاریم اما من 
در مقام وكیلی مجرب باید، بدون گرفتار شدن در هزارتوي احساسات، 
اطالع  حاملگي  از  ستوان  آیا  پرسید  باید  اول  كنم.  بررسي  را  قضیه 
در  نمي داده،  نشان  چیزي  زن  ظاهر  اگر  كه  است  واضح  پر  داشته؟ 
كمال انصاف باید پذیرفت كه روح ستوان از این جریان بي خبر بوده و 

بنابراین به هیچ وجه مرتكب سقط جنین نشده.«
شهروند: »اگر خود زن به او گفته بود، چه؟«

دغل: »سؤال خوبي است. شاید واقعًا سعي خودش را كرده باشد؛ 
ولي ستوان كالِي آمریکایي است و فقط انگلیسي حرف مي زند، در حالي 
كه یك روستا یي اهل ماي الي ویتنامي است و فقط به زبان ویتنامي 
اختالط مي كند. بنابراین به هیچ وجه امكان ارتباط كالمي نبوده و در 
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مورد زبان اشاره هم باید بگویم هرگز نمي توان مردي را به دلیل درك 
نکردن اشارات زنی عصبي ــ اگر نگوییم آشفته ــ به دار آویخت.«

شهروند: »نه، این منصفانه نیست.«
دغل: »خالصه اگر حاملگي  محرز نبوده، نمي شود گفت ستوان كالِي 
در شكل غیرقابل قبولي از كنترل جمعیت مشاركت داشته. بنابراین 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 وكالیي كاركشته، باید سؤال دیگري 
مي کردیم. مثاًل: آیا ستوان از حاملگي اطمینان داشته یا در تب و تاب آن 
لحظه او را با زني فربه اشتباه گرفته؟ مایة افتخار ماست كه میداندار آن 
صبح دوشنبة ماي الي بوده ایم اما یادتان باشد در ماي الي جنگ بود و 
نمي توان از افسري كه مشتي شهروند غیرمسلح را از گوشه و كنار جمع 
كرده انتظار داشت یك زن چاق و معمولی ویتنامي را از زني كه در 
دوران میاني یا حتي پایاني بارداري به سر مي برده تشخیص دهد. الاقل 
اگر حامله ها مثاًل لباس مخصوص بارداري مي پوشیدند، كمك بزرگي 
به بچه هاي ما مي كرد؛ اما در آن روستا زن ها چنین لباسي نمي پوشند و 
همه با پیژامه رفت و آمد مي كنند. با این وضعیت، تشخیص مردها از 
زن ها تقریبًا غیرممكن است، چه رسد به تشخیص زن حامله. بي شك 
در این گونه مواقع، آشفتگي بر همه چیز حاكم است و سگ صاحبش 
از این دست به  این یكي از مصایب جنگ هایی  را نمي شناسد ــ و 
شمار می رود. من دقیقًا اطالع دارم كه ما به آب و آتش مي زنیم تا لباس 
آزاد آمریکایي را به آن روستاها ببریم و به زن ها بپوشانیم كه در مواقع 
قتل عام براي نظامیانمان قابل شناسایي باشند؛ اما مي دانید که این مردم 
رسم و رسوم خودشان را دارند و حاضر نیستند تن به كاري بدهند كه 
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آشكارا به نفعشان تمام مي شود. البته ما هم مجبورشان نمي كنیم. اصاًل 
به همین دلیل در ویتنام هستیم تا به این مردم حق انتخاب شیوة زندگي 

را بر اساس آداب و رسوم و اعتقاداتشان عطا كنیم.«
شهروند: »به عبارت دیگر، اگر ستوان كالِي فقط فرض  كرده باشد 
كه او زنی چاق بوده و با همین فرضیه  كشته باشدش، با اعتقاد شما به 

قداست زندگي بشري و زندگي نازادگان سازگاري دارد.«
دغل: »دقیقًا همین طور است. اگر به من ثابت شود كه ستوان فقط 
به شما قول صددرصد مي دهم كه در  داده،  احتمال كمي اضافه وزن 

استیناف او تعصبي به خرج نخواهم داد.«
شهروند: »ولي قربان، فرض كنید و فقط فرض كنید او از حاملگي 

زن اطالع داشته.«
دغل: »خب، حاال دیگر به اصل قضیه رسیده ایم، نه؟«

شهروند: »متأسفانه همین طور است قربان.«
دغل: »بسیار خب، پس حاال به مسئلة ‘سقط جنین عندالمطالبه’1 
مي رسیم كه بي هیچ تردیدي از نظر من و بر اساس باورهاي شخصي و 

مذهبي ام پذیرفتنی نیست.«
شهروند: »سقط جنین عندالمطالبه؟!«

دغل: »اگر این زن ویتنامي خودش را براي سقط جنین به ستوان 
كالِي نشان داده باشد... بیایید در بحثمان این گونه فرض كنیم كه او یكي 
از آن دخترهاي َدَدري بوده كه همیشه از خانه بیرون مي زنند و خوش 
می گذرانند و بعد هم زیر بار عواقبش نمي روند؛ متأسفانه آن ها هم مثل 
ما از این وصله  های ناجور دارند: ناهنجارها، ولگردها، لگوري ها. همان 
اقلیت كوچكي كه بقیه را هم بدنام مي كنند... ولي اگر این زن براي 
سقط جنین خود را به ستوان كالِي نشان داده باشد، با نامه اي كه به فرض 

1. abortion on demand



14  رئیس جمهور ما: هنرپیشة دغل و دوستانش

كسي براي او به انگلیسي نوشته و مثاًل ستوان، در گرماگرم آن لحظه، 
سقط جنین را در جریان مرگ زن مشاهده كرده باشد...«

شهروند: »بله، به نظرم تا این جایش را با شما موافقم.«
دغل: »خب، مي خواهم بدانم آیا زن هم ــ اگر نگوییم بیشتر ــ به 
همان اندازة ستوان مجرم نبوده؟ فقط مي خواهم بدانم آیا این موضوع 
اصاًل براي دادگاه هاي سایگون مطرح نیست؟ بیایید کاماًل بي پرده حرف 
بزنیم: آدم اگر به دنبال سقط جنین نباشد كه نمي میرد. اگر خود را در 
شرایط دشوار سقط جنین قرار ندهد كه نمي میرد. این كاماًل روشن 

است.«
شهروند: »موافقم قربان.«

عندالمطالبه’  جنین  ‘سقط  در  ستوان  اگر  حتي  »بنابراین  دغل: 
مشاركت كرده باشد ــ من دقیقًا در جایگاه یك وكیل حرف مي زنم ــ 
باید عوامل تخفیف جرم فراوانی را در نظر بگیرید، نه این كه تالش كنید 
تحت شرایط جنگي یك عمل جراحي را به نمایش بگذارید. به نظرم 
براي كارهایي كوچك تر از این از جراحان بسیاري تقدیر شده است.«

شهروند: »چرا تقدیر شده؟«
دغل: »به خاطر شهامتشان.«

شهروند: »اما... اما آقاي رئیس جمهور، اگر ‘سقط جنین عندالمطالبه’ 
نبود، چه؟ اگر ستوان كالِي این عمل را بدون تمایل، تقاضا یا خواستة 

زن انجام داده بود؟«
دغل: »منظورتان شكل آشكار كنترل جمعیت است؟«

شهروند: »خب، شاید بهتر باشد بگوییم شكل آشكار آدم كشي.«
دغل: »)اندیشناك( البته سؤال شما بسیار مبهم است. چیزي كه ما وكال 
آن را نمونة فرضي مي خوانیم، درست است؟ اگر یادتان باشد، ما فقط 
فرض مي كنیم كه یك زن حامله در آن گودال بوده. حاال فرض كنید 
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اصاًل زن حامله اي آن جا نبوده كه در واقع همة مدارك و شواهد پرونده 
آكادمیك  بحث  گرفتار  ما  بنابراین  مي كند.  ثابت  را  موضوع  این  هم 

مي شویم.«
شهروند: »بله قربان، اگر این طور  فرض كنیم، درگیر بحث آكادمیك 

مي شویم.«
دغل: »و البته هیچ به این معنا نیست كه من ارزش باالیي براي آن 
قایل نیستم. حاال دیگر وقت بیشتري به بررسي پروندة ستوان كالِي 
حاملگي  بر  دال  مدركي  كوچك ترین  ببینم  تا  داد  اختصاص خواهم 
یكي از آن بیست و دو زِن گوداِل ماي الي وجود دارد یا نه؛ و اگر باشد 
ــ اگر چیزي در پروندة ستوان بیابم كه با اعتقاد شخصي ام به قداست 
زندگي بشري و زندگي نازادگان سازگار نباشد ــ از خودم در مقام 
قاضي، سلب صالحیت خواهم كرد و پرونده را به معاون رئیس جمهور 

ارجاع خواهم داد.«
شهروند: »از شما ممنونم آقاي رئیس جمهور. به نظرم، با دانستن این 

موضوع، همة ما امشب راحت تر بخوابیم.«
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سوم  در  ِدمِنشیا1  سن  بیانیة  این كه  به  توجه  با  »قربان،  بِمال:  آقاي 
آوریل بحث هاي فراواني برانگیخت، اكنون به نظر مي رسد بخشي از 
حقوق  مدافع سرسخت  كه  شما،  ادعاي صریِح  این  بر  گفتگوها  آن 
نازادگان هستید، متمركز شده. بسیاري انگار بر این باورند كه نسبت 
سیاهان  با  كینگ2  لوتر  مارتین  نسبت  مثل  درست  نازادگان،  با  شما 
آمریکاست یا مثاًل نسبت رابرت اف. كاریزماي فقید3 با مكزیكي تبارها و 
پورتوریكویي هاي محروم این كشور. عده اي معتقدند بیانیة سن ِدمِنشیا 
دارم’ در كتاب هاي  ‘من رؤیایي  كنار خطابة معروف دكتر كینگ  در 

تاریخ ثبت خواهد شد. آیا این مقایسه ها را مناسب مي دانید؟«
دغل: »خب، البته مارتین لوتركینگ مرد بسیار بزرگي بود اما دیگر 

ـ م. Dementia .1: زوال عقل و اختالل مشاعر. ـ
Martin Luther King .2: كشیش باپتیست و رهبر سیاهان آمریكا در مبارزة صلح آمیز علیه تبعیض 
نژادي. سخنراني او با جملة آغازین »من رؤیایي دارم« از شهرت بسزایي برخوردار است. كینگ در 

ـ م. 1964جایزة صلح نوبل را گرفت و در 1968در ممفیس ترور شد. ـ
3. اشاره به رابرت اف. کندی، سیاستمدار و برادر کوچک تر جان اف. کندی دارد، که در سال 1968 

ـ م. ترور شد. ـ
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باید بپذیریم كه او مرده است. او در مبارزه براي برابری حقوق قومش 
رهبری بي نظیر بود و معتقدم جایي براي خودش در تاریخ خواهد یافت. 
ولي در عین حال فراموش نكنید او مثل من رئیس جمهور آمریکا نبود 
و مثل من اختیارات قانونی نداشت و این تفاوت بزرگي است كه نباید 
از نظرها پنهان بماند. من فكر مي كنم با فعالیت در حیطة قانون اساسي 
بتوانم خیلي بیشتر از آنچه دكتر كینگ خارج از قانون و فقط براي یك 
نژاد خاص مد نظر داشت، در حمایت از نازادگان انجام دهم؛ و این به 
معناي انتقاد از دكتر كینگ نیست، بلكه حقیقتی ساده است. البته مي دانم 
كه دكتر كینگ به طرز فجیعي به شهادت رسید. بنابراین اجازه بدهید 
موضوعي را براي دشمنانم و دشمنان نازادگان كاماًل روشن كنم. براي 
این كه اشتباهي پیش نیاید، باید بگویم: آنچه بر سر مارتین لوتركینگ 
آوردند، آنچه بر سر رابرت اف. كاریزما و جان اف. كاریزما1 و قبل از او 
بر سر همة آمریکاییان بزرگ آوردند، لحظه اي مانع من در انجام تالشي 
كه آغاز كرده ام نخواهد شد. من هرگز از نظامیان و تندروها و افراطیون 
متعصب باكي به دل ندارم. ترسي از برقراري عدالت براي آن ها كه 
هنوز در رحم به سر مي برند ندارم. و اجازه بدهید موضوع دیگری را 
هم روشن  كنم: من فقط از حقوق جنین ها حرف نمي زنم. نطفه هاي 
میكروسكوپي هم هستند. و فقط این موجودات كوچك روي جفت اند 
نماینده و سخنگویي در دولت ملي ما ندارند، ‘محرومان’  كه، چون 
واقعی هستند، وگرنه براي سیاهان و پورتوریكویی ها و هیپي ها و از این 
قماش همیشه كسي پیدا مي شود كه روضه بخواند. چرا تلویزیون هاي 
ما مدام آشوب و بلوا و تظاهرات و مسخره بازي نشان مي دهند؟ چون 
این ها موضوعاتي هستند كه متأسفانه اخبار را مي سازند؛ اما چند نفر 

ایاالت متحدة آمریکا، که در سال 1963 ترور  1. جان اف. کندی، سی و پنجمین رئیس جمهور 
ـ م. شد. ـ
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تاكنون پي  برده اند كه در این سرزمین بزرگ میلیون ها میلیون جنین، از 
نظر شكل و ساختار، دچار حادترین و پیچیده ترین تغییرات می شوند، 
بي این كه پرچمي مقابل دوربین تكان دهند، ترافیك را مختل كنند، رنگ 
بپاشند، حرف ركیك بزنند و لباس هاي عجیب و غریب بپوشند. بله، 

آقاي بي باك.«
آقاي بي باك: »اما قربان، در مورد آن دسته از جنین هایي كه معاون 
رئیس جمهور ‘مسئله ساز’شان نامیده، چه مي گویید؟ به نظرم منظورش 
دقیقًا آن هایي هستند كه در پنج ماهگي شروع به لگد زدن مي كنند. آیا 
قبول دارید كه آن ها موجوداتي ‘ناسپاس’ و ‘ناراضیان’ سیاسی اند؟ و در 

این صورت، تا چه حد مي خواهید كنترلشان كنید؟«
با تفاوت هاي ظریف  باید بگویم كه ما  دغل: »خب، اول از همه 
قانوني طرفیم. خوشبختانه )لبخندي دلنشین و شیطنت آمیز( من وكیلم و 
آموزش هایي كه دیده ام کمکم می کند که این تفاوت ها را ببینم )دوباره 
باید خیلی دقت  این جا  معتقدم در  به خود مي گیرد.(، من  قیافه اي جدي 
کنیم و بین دو نوع فعالیت، یعني لگدپراني در شكم مادر ــ كه معاون 
رئیس جمهور به آن اشاره مي كند ــ و حركت در رحم، تفاوت قایل 
شویم؛ و شك ندارم آقاي معاون نیز همین نظر را دارند. برخالف آنچه 
در تلویزیون پخش مي كنند، ایشان هرگز نگفته كه همة جنین هاي فعال 
در رحم مسئله سازند. هیچ كس در این دولت چنین اعتقادي ندارد. در 
واقع من همین امروز با دادستان كل، جناب ‘موذی’ و آقاي ‘عرعر’ در 
اِف بي آي صحبت كردم و همه با هم توافق داشتیم كه حركات خاص 
جنین در رحم، پس از پنج ماهگي، نه تنها اجتناب ناپذیر است بلكه، در 

یك حاملگي عادی، مطلوب به نظر مي رسد.
این  كه  مي دهم  اطمینان  شما  به  دیگر.  موضوع  آن  مورد  در  »اما 
دولت به هیچ وجه عاطل و باطل نمي نشیند تا زنان آمریکایي در معرض 
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جفتك پراني مشتي تودة خشونت طلِب پنج ماهه قرارگیرند. نازادگان ما 
آمریکایي ها، از هر نظر، عالي ترین گروهي هستند كه آدم در سراسر دنیا 
سراغ دارد )و من هرچه در این مورد بگویم باز کم گفته ام( ولي در 
میانشان چند تایي هم نخاله پیدا مي شود كه معاون رئیس جمهور به حق 
و با فصاحت پرشور خاص خود آن ها را ‘ناسپاسان’ و ‘مشكل آفرینان 
ناراضي’ نامیده. البته من به دادستان كل آموزش هاي الزم را داده ام تا با 

آن ها برخورد مناسبي نشان دهد.«
آقاي بي باك: »لطفًا بگویید این برخورد از چه نوعي خواهد بود؟ آیا 
زندان هاي ما مملو از نطفه هاي شورشي خواهد شد؟ در آن صورت، 

چه خواهید کرد؟«
دغل: »شاید بتوانم با اطمینان بگویم كه ما بهترین سازمان هاي اجراي 
قانون را در سراسر جهان داریم و بي شك دادستان كل، جناب ‘موذی’، 

مشكالت آیین نامه اي را برطرف خواهد کرد. آقاي متواضع.«
مشكالت  تمامي  به رغم  رئیس جمهور،  »آقاي  متواضع:  آقاي 
طاقت فرساي ملي و بین المللي كه مدام شما را تحت فشار قرار مي دهد، 
لطفًا بفرمایید چرا تصمیم گرفته اید خود را وقف موضوع فراموش شدة 
حقوق جنین ها کنید؟ به نظر مي رسد در این مورد خاص زود از كوره 

درمي روید. علت خشم شما چیست قربان؟«
دغل: »چون من هیچ گونه بي عدالتي را در هیچ دوره اي از حیات 
و  ثروتمندان  براي  فقط  ما  جامعة  چون  نمي كنم.  تحمل  ملي مان 
نورچشمي ها ساخته نشده و اكثریت فاقد قدرت نیز در آن حقي دارند. 
شما خودتان خیلي خوب مي دانید كه این روزها چقدر دربارة قدرت 
سیاهان، قدرت زنان یا قدرت این و آن حرف مي زنند. اما پس قدرت 
آن ها كه به دنیا نیامده اند چه مي شود؟ آیا چون نطفه هستند، هیچ حق و 
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حقوقي ندارند؟ من فكر مي كنم كه دارند و می خواهم براي حقوقشان 
مبارزه كنم. آقاي ناقال.«

آقاي ناقال: »آقاي رئیس جمهور، همان طور كه مستحضرید، عده اي 
معتقدند مصالح سیاسي شما را به این جریان كشانده. نظر خودتان در 

این مورد چیست؟«
دادن  انجام  و  من  پیشنهادي  طرح  به  آن ها  مي كنم  »فكر  دغل: 
شركت  نیز حق  نازادگان  به  كه   ،72 انتخابات  در  بنیادي  اصالحاتی 

مي دهد، بدبینانه نگاه مي كنند.«
آقاي ناقال: »به اعتقاد من ترس آن ها از این است كه شما، با پایین 
آوردن سن رأی و اعطاي حق رأی به نازادگان، آرای حزب دموكرات 
را خنثي كنید. مي گویند استراتژیست هایتان به این نتیجه رسیده اند كه 
در  بدهید،  دست  از  را  بیست و یك ساله ها  تا  هجده  آرای  اگر  حتي 
صورتي كه جنوب، كالیفرنیا و نطفه ها و جنین هاي سواحل گوشه و كنار 
را با خود همراه كنید، دور دوم انتخابات را برده اید. آیا در این تحلیل 

سیاسی و عالقة ناگهانی شما به قدرت نطفه ها حقیقتي نهفته نیست؟«
دغل: »آقاي ناقال، دلم مي خواهد جوابی شخصی بدهم و قضاوت 
را به عهدة شما و بینندگان تلویزیون بگذارم. مطمئن باشید من از عقاید 
كارشناسان مطلعم. براي برخي از آن ها احترام زیادي قایلم و بي شك 
همیشه  آدم  گرچه  بگویند؛  مي خواهد  تنگشان  دل  هرچه  دارند  حق 
باشد... بگذارید  امیدوار است كه حرف هایشان در جهت منافع ملي 
به همة شما و آمریکایي ها خاطرنشان كنم ــ چون این حقیقتي است 
كه گویي در سراسر این گفتگو نادیده انگاشته شده ــ من آدم تازه كاِر 
تازه به دوران رسیده اي نیستم كه حاال بخواهم حقوق نازادگان را َعلم 
ایالت  در  كه  من  ساده تر،  عبارت  به  بیفتم.  دوره  براي خودم  و  كنم 
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اسناد و  این در  بوده ام و  نازاده  دنیا آمده ام، زماني  به  كالیفرنیا  بزرگ 
البته  ببیند.  بایگاني ها ثبت شده و هر كس بخواهد، مي تواند برود و 
شما در تلویزیون و روزنامه ها، كه به قلم بعضي از خود شما آقایان 
مي چرخد، این چیزها را پیدا نمی کنید )لبخندی دلنشین و شیطنت آمیز( اما 
حقیقت محض است. )قیافه اي جدي به خود مي گیرد.( در واقع من یك 
كویكر1 نازاده بوده ام؛ و بگذارید خاطرنشان كنم ــ چون این مسئله، 
به خاطر حملة شریرانه و ابلهانه ای كه علیه معاون رئیس جمهور شده، 
ضروري به نظر مي رسد ــ معاون رئیس جمهور، آقاي بی نام و نشان، 
ـ یوناني نازاده و همواره به آن  هم زماني یك نازاده بوده، یك آمریکایي 
افتخار كرده. ما همین امروز صبح با هم صحبت مي كردیم كه چگونه 
ـ یوناني نازاده بوده و چقدر این موضوع براي  او زماني یك آمریکایي 
او اهمیت داشته! و آقای وزیر دنبه جان و آقای وزیر پیري جان نمیري 
و دادستان كل هر كدام براي خودشان زماني نازاده بوده اند. من مي توانم 
همة اعضاي كابینه ام را نام ببرم و به شما نشان دهم كه تك تك این 
زماني  نیز  دمدمي  وزیْر  آقای  بوده اند. حتي  نازاده  زماني  نیك  مردان 
نازاده بوده، كه خودتان بهتر مي دانید، وقتي این جا با تیم ما كار مي کرد، 
اختالف نظرهایي با او داشتم؛ و اگر نگاهي به رهبران جمهوري خواه 
در مجلس و در سنا بیندازید، مرداني را خواهید یافت كه زمان درازي 
قبل از انتصابشان، در یكي از مناطق این كشور، در مزارع، شهرهاي 
صنعتي و شهرهاي كوچكي كه در طول و عرض این جمهوري بزرگ 
گسترده اند نازاده بوده اند. زن خود من زماني نازاده بوده و اگر احتمااًل 

یادتان باشد، همة بچه هاي من زماني نازاده بوده اند.
بیشتر  آراي  كسب  براي  فقط  دیكسون  مي گویند  وقتي  »بنابراین 

1. عضو كلیساي انجمن دوستان. جریاني مذهبي كه خود را وقف اصول صلح آمیز كرده و مراسم 
ـ م. رسمي كلیسا از جمله نیایش را مردود مي شمارد. ـ
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سنگ نازادگان را به سینه مي زند... فقط از شما مي خواهم این فهرست 
نازادگاني را كه من در زندگي شخصي و اجتماعي ام با آن ها سروكار 
دارم، مد نظر داشته باشید و بعد قضاوت كنید. به نظرم در خواهید یافت 
كه با گذشت هر روز، مردم این كشور به این نتیجه خواهند رسید كه 
در این دولت، جنین ها و نطفه هاي آمریکایي سرانجام حقوق خود را 

بازمی یابند. دلبرخانوم! به نظرم ابروهایتان را باال انداختید.«
دلبرخانوم: »قربان، فقط مي خواستم بگویم پرزیدنت ‘بي. جانسون1 
چاچول باز’ هم قبل از این كه قدم به كاخ سفید بگذارد نازاده بوده. البته 
ایشان عضو حزب دموكرات بودند. ممكن است در این مورد هم نظري 

بدهید؟«
دغل: »دلبرخانوم، من اولین نفر در این پست بودم كه نازاده بودن 
پیشینیانم را ستایش كرده ام. شك ندارم او، قبل از قدم نهادن به زندگي 
نمي كنم دولتم  ادعا  بوده. من  تگزاس  برجسته اي در  نطفة  اجتماعي، 
اولین دولت تاریخ است كه بر موضوع حقوق جنیني اشراف كامل دارد، 

مي گویم ما مي خواهیم كاري براي آن ها انجام دهیم. آقاي واقع بین.«
آقاي واقع بین: »آقاي رئیس جمهور، مي خواهم نظر شما را در مورد 

مشكالت علمي اعطاي حق رأی به نازادگان بدانم.«
به  درست  ‘علمي’  كلمة  این  با  شما  واقع بین.  آقاي  »البته،  دغل: 
هدف زدید. براي این كه اشتباهي پیش نیاید باید بگویم مشكل، مشكل 
نسبت  های گیج کننده است. بعید نیست در روزنامه هاي فردا بنویسند: 
غیرممكن است. ناشدني است. یك خواب اتوپیایي است و از این قبیل 
حرف ها؛ اما اگر خاطرتان باشد، وقتي پرزیدنت كاریزما در سال 1961 
به كنگره رفت و اعالم كرد كه این كشور قبل از پایان دهه انسان به كرة 
ماه خواهد فرستاد، عده اي آماده مي شدند تا به او برچسب رؤیایي و 

ـ م. 1. سی و ششمین رئیس جمهور آمریکا. ـ
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خواب دیده بزنند؛ ولي ما انسان را به ماه بردیم. با دانش و کار گروهی 
آمریکایي انسان به ماه فرستادیم. به همین دلیل، من اطمینان صددرصد 
دارم كه مردم علم شناس و فناوری پرست ما می روند تا خود را وقف 
اعطاي حق رأی به نازادگان كنند و این حتي به یك دهه نیز نمي كشد 

و قبل از نوامبر سال 1972 به واقعیت خواهد پیوست.«
آقاي واقع بین: »ممکن است بفرمایید یك برنامة ضربتي از این دست 

چقدر هزینه برمي دارد؟«
دغل: »من ظرف ده روز آینده بودجة پیشنهادي ام را تسلیم كنگره 
خواهم كرد ولي اجازه بدهید بگویم: بدون ایثار و فداكاري نمي توان به 
شكوه و عظمت رسید. برنامة تحقیق و توسعه، طبق برآورد مشاوران 
علم شناس من، ‘ارزان’ به دست نخواهد آمد و در كل آنچه در موردش 
حرف مي زنیم، كمتر از اصل بنیادِي دموكراسي ــ یعني حق رأی ــ 
نیست. باور نمي كنم وقتي مي توان چنین قدم بزرگي برداشت، اعضاي 
بیندازند و سیاست بافي كنند؛  باز هم بخواهند حزب بازي راه  كنگره 
قدمي كه نه تنها براي ملت ما، بلكه براي نوع بشر پیشرفت بزرگي به 
شمار مي آید. مثاًل تصورش را هم نمي كنید كه این قضیه چه تأثیري 
بر مردم كشورهاي در حال توسعه خواهد گذاشت. روس ها و چیني ها 
آمریکا،  در  ما  این جا  و  نمي دهند  رأی  حق  نیز  بزرگ ترها  به  حتي 
پروژة علمي  مالیات دهندگان را خرج یك  میلیاردهامیلیارد دالر پول 
مي كنیم تا به آن هایي كه نه مي بینند، نه مي شنوند، نه حرف مي زنند و 
نه حتي فكر مي كنند، حق تعیین سرنوشت خودشان را به معنای واقعی 
کلمه بدهیم. ما بچه هایمان را براي جنگ و شهادت به سرزمین هاي 
دوردست مي فرستیم تا مردم بي دفاع حق انتخاب حكومت دلخواهشان 
بخش  به  همان حق  اعطاي  از  و  برمي گردیم  بعد  و  باشند  داشته  را 
عظیمي از جمعیتمان، فقط به دلیل این كه به جاي نیویورك سیتي در 
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جفت یا رحم زندگي مي كنند، سر باز مي زنیم. چه شوخي غمناكي! 
به راستي كه این از عالیم آشفتگي و سالوس ملي است. آقاي مچ گیر.«

آقاي مچ گیر: »آقاي رئیس جمهور، آنچه مرا تكان مي دهد این واقعیت 
است كه شما تا به امروز به عنوان فردي شناخته شده اید كه گرچه با 
بیگانه نیست، همواره نسبت به آگاهي  روش ها و ایده هاي ‘جوانان’ 
آن ها تردید داشته که البته این چندان هم ناخواسته نبوده. آیا پشتیباني از 
حقوق كساني كه به مرحلة جواني نرسیده اند و هنوز در دوران تكوین 
به سر مي برند، یك عقب گرد رادیكال نیست؟ امیدوارم اصطالح درستی 

به کار برده باشم.«
دغل: »خب، خوشحالم این نكته را پیش كشیدید؛ چون فكر مي كنم 
انعطاف پذیرم و  براي همیشه نشان خواهد داد من چقدر  بار و  یك 
چقدر همیشه مشتاقم حرف هاي مردم را بشنوم و به تقاضاي هر گروه 
اقلیتي، هر قدر هم كه ضعیف باشند، پاسخ دهم. به شرط این كه حرف 
منطقي بزنند و فحش و فضیحت و رنگ پاشي به راه نیندازند. باید این 
دلیلي  هیچ  به  كه  دهیم  قرار  را سرمشق خود  ارگانیسم هاي كوچك 
از  براي پرت كردن حواس رئیس جمهورشان  حاضر نمي شوند فقط 
با سكوت  آن ها  بزنند.  اردو  سفید  كاخ  در چمنزار  راگبی،  مسابقات 
شرافتمندانه و ادب خود واقعًا مرا تحت تأثیر قرار داده اند. فقط امیدوارم 

همة آمریکایي ها، مثل خود من، به نازادگانمان افتخار كنند.«
آقاي شیفته: »آقاي رئیس جمهور، من شیفتة جنبة تکنولوژیک كار 
شده ام. لطفًا اشارة مختصري بفرمایید كه نازادگان دقیقًا چگونه آرایشان 
این نطفه هاي  انداخت؟ من مخصوصًا شیفتة  را در صندوق خواهند 
روي جفتم كه حتي سیستم عصبي رشدیافته هم ندارند، چه رسد به 

اندام هاي ماهیچه اي كه الزمة یك رأی گیري معمولي اند!«
دغل: »خب، اول از همه باید یادآوري كنم كه در قانون اساسي ما 
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نه،  از رأی دادن نمي شود، حتي عقب ماندگي جسمي.  هیچ چیز مانع 
این جا از آن كشورها نیست. ما در این كشور معلوالن عزیز فراواني 

داریم كه البته مثل راهپیمایان جزو ‘اخبار’ نیستند.«
آقاي شیفته: »من نگفتم این نطفه ها به دلیل نداشتن سیستم عصبي 
مركزي باید از رأی دادن محروم شوند. من به ساز و كار شگفت انگیز 
و  بخوانند  روزنامه  نتوانند  نطفه ها  این  اگر  مثاًل  مي كردم.  فكر  آن 
تلویزیون تماشا كنند، چگونه دیدگاه هاي مختلف را مي سنجند و از 

میان كاندیداهاي گوناگون، انتخاب هوشمندانه اي انجام مي دهند؟«
دغل: »خب، به نظرم شما بر این ادعاي بزرگ انگشت گذاشته اید 
كه نازادگان نیز حق رأی دارند و محرومیت دیرینة آن ها از حق رأْی 
جنایتي هولناك به شمار مي رود. این جا دیگر پس از مدت ها، ما گروه 
بزرگي از رأی دهندگان را داریم كه به سادگي با روایت هاي دگرگون و 
تحریف شده از واقعیت گمراه نمي شوند. واقعیتي كه از طریق رسانه هاي 

مختلف به ملت آمریکا تحمیل مي شود. آقاي منطقي.«
آقاي منطقي: »اما چطور ممكن است با ذهنشان، یا زرده و هستة 
سلول و هرچه دارند، به نتیجه اي برسند آقاي رئیس جمهور؟ خیلی ها 

معتقدند كه آن ها در آنچه در انتخابات اتفاق مي افتد كاماًل بي گناه اند.«
دغل: »بي گناه خواهند بود آقاي منطقي، اما بگذارید سؤالي از شما 
و همة بینندگان تلویزیون بکنم: یك بي گناه كوچك چه ایرادي دارد؟ 
ما زبان ركیك داشته ایم. بدبینی داشته ایم. مازوخیسم و واي و واویال 
داشته ایم. شاید امروز دوز باالیی از آدم  های بي گناه تنها چیزي باشد كه 

این كشور براي رسیدن به شكوه مجدد خود نیاز دارد.«
آقاي منطقي: »بي گناهان بیشتر آقاي رئیس جمهور؟«

دغل: »آقاي منطقي، اگر مجبور باشم بین آشوب و طغیان و نزاع 
دیگرم یكي  بیشتر در دست  بي گناهي  نارضایتي در یك دست و  و 
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بدقلق.« آقاي  می کنم.  انتخاب  را  بي گناهي  نظرم  به  كنم،  انتخاب  را 
آقاي بدقلق: »آقاي رئیس جمهور، در صورتي كه تمام این قضایا در 
انتخابات 72 به وقوع بپیوندد، چرا معتقدید نطفه ها و جنین هاي واجد 
حق رأْی شما را به رقبای دموکراتتان ترجیح خواهند داد؟ در مورد 
بخش  كاندیدا شود،  دوباره  او  اگر  مي گویید؟  ‘افراطي’ چه  فرماندار 
مهمي از آرای جنین ها را، به خصوص در جنوب، به خود اختصاص 

نخواهد داد؟«
افراطِي  ‘جرج  فرماندار  براي  من  بگویم:  این طور   »بگذارید  دغل: 
آالبامایي’ بیشترین میزان احترام را قایلم. مثل همان احترامي كه براي 
قایلم. آن ها هر دو مردان كارآمدي هستند  سناتور ‘هوبرت توخالي’ 
افراطي جانبداري  از راست تندرو و چپ  اعتقاد راسخ  با  و مطمئنم 
مي كنند. اما راستش من تا به حال از هیچ یك از این آقایان نشنیده ام 
ـ این  كه، با همة تندروي هایشان، صدایشان را به طرفداري از نازادگانـ 
نبود که  نتیجه بی دلیل  كنند. در  بلند  ــ  آمریکایي  محروم ترین گروه 
مي گفتم با فرارسیدن انتخابات، نطفه ها و جنین هاي این كشور به یاد 
خواهند آورد چه كسي براي آن ها تالش كرد و كه بود كه عامه پسندترین 
و باب روزترین دیدگاه ها را تبلیغ کرد. و به یاد خواهند داشت چه 
كسي، در میانة یك جنگ خارجي و یك بحران نژادي داخلي، خود 
افتخارآمیز  زند گي  براي  مناسبي  این كشور مكان  از  تا  را وقف كرد 

نازادگان بسازد.
»تنها امیدم این است كه آنچه در زمان تصدي این پست و در حد 
توانم به طرفداري از آن ها انجام مي دهم، روزي به جهاني بینجامد كه در 
آن هر كسي، بدون توجه به رنگ و نژاد و مذهب، نازاده اي باشد. به نظرم 
اگر رؤیایي در سر داشته باشم، همین است. خانم ها و آقایان، متشكرم.«

آقاي بِمال: »از شما بسیار ممنونیم آقاي رئیس جمهور.«
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دغل بحران ديگري دارد؛
يا نشست آموزشي فنون مسابقه

دغل لباس مخصوص بازی راگبی را، كه طي چهار سال نیمكت نشیني 
در كالج پریسیر1 مي پوشید، به تن دارد. گرمكنش، که چهل سال پیش 
خریده بود، هنوز مثل روز اول  كاماًل نوست. شب هنگام كه، سرگشته 
و حیران از بار مسئولیت ریاست جمهوري، بي خوابي به سرش مي زند، 
دم به دم از تختخوابش پایین مي آید و دزدانه از كاخ سفید بیرون مي زند 
و به اتاق رختكن ضدانفجار زیرزمیني )كه تحت نظارت او، بازیكنان 
را ساختند( مي رود. طوري  آن  اتمي  انرژي  هیئت  بالتیمور و  آماتور 
لباس  پوشیده كه گویي براي »مسابقه اي بزرگ« مقابل »رقیب تاریخي« 
پریسیر آماده شده است و، درست مثل دوران حملة كامبوج و كشتار 
و شورت  ایمني  كاله  كفش ها،  گل میخ  و  كتف بندش  استیت،2  كنت 
چسباني كه روي بیضه بنِد چرمِي پهلوانِي خود بسته و پشت كردنش 
به آینه و نگاهش از روي شانه ها ي بزرگش به شماره اي كه بر پشت 

1. Prissier
Kent State .2: اشاره ای است به تیراندازی به دانشجویان معترض به جنگ ویتنام در دانشگاه کنت 

ـ م. استیت اوهایو در سال 1970. ـ



30  رئیس جمهور ما: هنرپیشة دغل و دوستانش

خود دارد براي بازگرداندن امیدش در اجرای كاري كه به پشتیباني از 
دویست میلیون آمریکایي به عهده گرفته كافي مي نماید. در واقع، حتي 
در میانة شگفت انگیزترین اشتباهات بین المللي و فجایع داخلي، تاکنون 
توانسته با كمك لباس راگبی و یك فیلم جنگي خوب، مثل توصیف 
خودش از رهبری واقعي در كتاب ششصد بحران، »رهبري خونسرد، 
قاطع و بااعتماد به نفس«، از مهلكه جان سالم به در ببرد. زماني آنچه را 
در مورد رهبري از شورش هاي سال 1958 كاراكاس ــ كه در زمان 
معاونت او و در پي دیدارش از كاراكاس اتفاق افتاد ــ آموخته بود، 
در جمله اي خالصه كرد تا، با تمركز كامل بر چگونگي رویارویي با 
خطر، بر هر اندیشه اي در مورد هراس شخصي اش خط بطالن بكشد 
و در كتابش نوشت: »آنچه در شرایطي از این دست ضروري مي نماید 
این نیست كه ‘شجاعانه’ با خطر مواجه شویم و نامش را ‘فداكاري’ 
ترس  های  خطر،  با  مواجهه  بر چگونگی  تمرکز  با  باید،  ــ  بگذاریم 

شخصی را از دل پاک کنیم.«
پارس کرده و ژست  آینة قدی   مقابل  امشب، هر قدر هم كه  اما 
دورخیزكننده ها را گرفته و دستانش را عقب برده تا توپي فرضي را )در 
حالي كه خط مقابل به او حمله کرده.( براي پاس گیر پایین زمین پرتاب كند، 
نتوانسته بر هراس شخصي خود خط بطالن بكشد و فکر »فداكاري« 
بازي  تمام  به رغم دو ساعت  به رویش نگشوده است.  هم دریچه اي 
مقابل آینه ــ و هشتاد و هفت پاس موفق از یكصد پاس و دستاوردي 
معادل دوهزار و ششصد و ده یارد براي یك شب )ركورد كاخ سفید( ــ 
هنوز قادر نیست براي مقابله با خطري كه مقابلش سبز شده تمركز کند. 
بنابراین تصمیم گرفته نزدیک ترین مشاوران خود را از خواب بیدار کند 
و آن ها را به خاطر آنچه در اصطالح راگبی »نشست آموزشي« نامیده 

مي شود، به اتاق رختكن زیرزمیني فرابخواند.


