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صفحه 8
دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹ 
۲۱ ذی القعده ۱۴۴۱ -شماره ۲۲5۱۱
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اغلــب فیلم های ایرانی، ســراغ مصیبت و رنج بازمانــدگان مقتولین نرفته و دوربین خــود را در طرف قاتلین و 
منسوبین آنها نگاه داشــته تا احساسات تماشاگر را علی رغم درســت بودن حکم اما علیه اعدام وی، برانگیخته 
و آن را زیر عالمت ســؤال ببرند. آنچه در ســینما و فیلم های آمریکایی کاماًل برعکس انجام می شــود تا مخاطب 
از سیســتم قضایی آمریکا، با وجود همه بی عدالتی ها و بی رحمی ها، عدالتی پرشــکوه و عظیم را مشــاهده کند.

سالم آقای فرمان آرای محترم!
من محمدرضا محقق هســتم. سینما درس 
می دهم و نقد فیلم می نویســم. اینکه االن و در 
این متن، از قالب معمول نقد فیلم خارج شده ام 
و خطابم مســتقیما به شخص شماست دالیلی 
دارد و از آن جمله اینکه، شــخص شما فارغ از 
فیلم هایتان برای من محترم هستید. من اینجا نه 
تنها مخاطب فیلم آخر شما »حکایت دریا« هستم 
بلکه دوستدار خود شــما و فیلم هایتان بوده ام. 
صادقانه بگویم که سکانس به سکانس برخی از 
فیلم های شما در ذهن و ضمیر من مانده است و 
منبع الهام و ارجاع و یادآوری و لذت شده است.
اینک اما متأســفانه و دردمندانه باید بگویم 
من با »حکایت دریا«ی شــما روبه رویم که جز 
سستی و بی مایگی و هدررفت نام و حضور شما 

و سابقه تان دستاورد دیگری ندارد!
مــن حتی معذور و معذبم که نام »فیلم« را 
بر این مجموعه تصاویر متحرک شما بگذارم! این 

مقام معظم رهبری صبح شــنبه هفتم تیرماه 1399 
در ارتباط تصویری با رئیس و مســئوالن عالی قضایی و 
همچنین رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور ضمن 
ارائه رهنمودهایی درباره قوه قضائیه و مسائل قضایی کشور، 
از عدم توجه رسانه های تصویری مانند سینما به پیشرفت ها 
و عدالت قضایی در ایران گالیه کردند که »متأســفانه با 
غفلت برخی مسئوالن مربوط در عرصه نظارت بر فیلم ها، 
شاهد نمایش فیلم هایی هستیم که اساس و مبانی قضایی 

جمهوری اسالمی را زیر سؤال می برند« و افزودند:
»غربی ها برخالف واقعیت، در فیلم های ســینمایی ، 
دادگاه های خود را عرصه عدالت محض نشــان می دهند 
ولی ما حتی در ارائه واقعیات کشور از ظرفیت های هنری و 
رسانه ای بهره نمی گیریم و گاهی برعکس نشان می دهیم.«

یکی از موارد مهمی که در سینمای غرب و به خصوص 
 هالیوود، سیستم قضایی آمریکا را عادالنه نشان می دهد، 
نمایــش هیئت منصفه اســت. فی المثل در فیلم معروف 
»دوازده مرد خشمگین«، وجود همین هیئت منصفه در 
دادگاه های آمریکا به موثرترین وجه تبلیغ می شــود که 
چگونه آراء صادره را ظاهرا به عدالت نزدیک تر می ســازد. 
»دوازده مرد خشمگین« در سال 1957، به عنوان نخستین 
فیلم سیدنی لومت )فیلمساز مشهور آثاری مانند »تپه«، 
»سرپیکو«، »قتل در قطار سریع السیر شرق«، »بعدازظهر 
سگی« و »شبکه«( با بازی هنرپیشگانی همچون »هنری 
فانــدا«، »لی جی کاپ«، »ای جی مارشــال« و »مارتین 
بالسام« جلوی دوربین رفت. فیلم »دوازده مرد خشمگین«، 
تالش طاقت فرسای یک هیئت منصفه دادگاه های ایاالت 
متحده آمریکا نشان می دهد که قرار است درباره گناهکار 

برنامه »گفت وگوی فرهنگی« رادیو گفت وگو، با حضور چهار کارشــناس و منتقد 
سینما به بررسی سریال های محبوب روز جهان پرداخت.

علی اکبر عبدالعلی زاده، منتقد سینما در این برنامه، با بیان اینکه تولیدات اروپایی 
بر اســاس نیاز اجتماعی و با دیدگاه فرهنگی خودشان انجام می شود، افزود: گروه دوم 
تولیدات که مخاطبان زیادی هم دارد تولیدات شــرقی و کره ای هستند و بخش دیگر 
هم تولیدات آمریکایی اســت که جریان ســلطه فرهنگی را به معنای واقعی و با تولید 

سریال های طوالنی مدت دنبال می کنند.
وی افزود: بخش زیادی از سریال هایی که در آمریکا تولید می شوند مشخصاً مخاطب 
ایرانی را هدف گرفته و اهمیت ایران در اینجا معلوم می شود که سریالی مانند »۲۴« 
در تمام قسمت هایش بدون اینکه اسمی از ایران بیاورد اما به ریشه تروریسم در ایران 

 اشاره می کند.
این منتقد سینما و تئاتر ادامه داد: بخش دیگری از سریال های آمریکایی هم برای 
مخاطب شرقی تولید می شوند، این تولیدات در بیان موضوعات معناگرایانه و معنویات، 
که محور نگاه شرقی است گوی رقابت را از ما ربوده و محتوا را از آن خود کرده است 

که این هم می تواند فرصت باشد و هم تهدید.
وی در رابطه با تاثیر »نتفلیکس« در تغییر سریال سازی و فرهنگ رسانه ای جوامع 
گفت: این کمپانی یک اتاق فکر گسترده و پژوهشکده جدی دارد و از همه توانمندی های 
حوزه اجتماعی و انسان شناســی استفاده می کند و متخصصان اندیشه های مختلف در 
حوزه های جهان بینی هم در این کمپانی حضور دارند. این شکل کمپانی های جدید با 
اینکه تمرکزگرا نیســتند اما دیده بان های خوبی دارند و به همین دلیل هم هست که 

درباره ما بهتر از خود ما عمل کنند.
عبدالعلــی زاده بــه یکی از ســریال های روز جهان  اشــاره کرد و گفت: ســریال 
»چرنوبیل« ســعی دارد که ایران را هنوز یک کشــور بدوی، غیرمتخصص و متحجر 
تعریــف کند و مخاطب خارجی در دلــش می گوید که چه خوب ایران صاحب قدرت 
 نمی شــود چون تخصص ندارد و این ها موضوعاتی اســت که ما بایــد رصد و به آنها 

فکر کنیم.
در ادامه، احسان رشیدی، روزنامه نگار و منتقد سینما نیز درباره سریال ضدایرانی 
»تهران« گفت: پخش کننده این سریال کشور کاناداست و به تازگی هم در حال پخش 
است. موضوع این است که یک مأمور موساد قرار است به پدافند هوایی ایران نفوذ کند. 
این فرد در اغتشاشات ۸۸ هم حضور دارد و همکاری می کند اما در نهایت مأموریتش 

شکست می خورد.
وی همچنین در رابطه با سریال »خالفت« گفت: خالفت یک سریال سوئدی است 
که به همکاری سوئد در نابودی داعش  اشاره می کند و طوری روایت می کند که گویا 
ســوئد داعش را در رقه دمشق نابود کرده است. این سریال تاریخ را جعل کرده و ضد 

اسالم است.
حمید صنیعی منش و محمدناصر احدی، دو فعال رسانه ای بودند که در این برنامه، 

نکاتی را درباره سریال های روز جهان مطرح کردند.

سازنده سریال »تهران« از همان فصل نخست و قبل از تیتراژ، موضع خود را به صورت 
بیانیــه اعالم می کند. دقت کنید: »اینجا تهرانه؟ نمی دونم. نمی تونم نفس بکشــم« و 
مبتذل تر، دو فصل بعد که قهرمان داســتان یعنی جاسوســه نفوذی در مسیر فرودگاه 
حرکت می کند، در مواجهه با اعدام خیابانی،  اشــک اش جاری می شود! اما همین خانم 
چند ســکانس بعد، در قسمت اول ســریال، به آسانی یک نفر را در اداره برق می کشد 

و...»تهران« سریالی محتوا زده، شلخته و فاقد منطق روایی است.

 محمدتقی فهیم

نگاهی به سریال تهران

اسرائیلِی عقب افتاده!

بیرونی هــا، در ادامه ســریال های ضدایرانی که در برخی قســمت هایش به ایران 
می پرداختند، مانند هوم لند و... از پارسال، کارهایی را کلید زده اند که تماما داستان در 
داخل کشور روایت می شود، مانند فیلم »مأمور مخفی« و حاال در سریال »تهران« ساخته 
دنی سرکین )به سفارش اسرائیل(، قریب به اکثر فصل های قصه در ایران، نمایشی می شود. 
گروه سازنده صحنه هایی از اماکن و جاهای مختلف تهران تصویربرداری و ال به الی 
تصاویری که در یونان بازسازی کرده اند، قرار داده اند، اما این تلفیق در تدوین نتوانسته 

مچ شود و آشکارا توی ذوق می زند. 
اگر به تحریف واقعیت و غلط ســازی واضح و بزرگ از تهران کاری نداشــته باشیم 
و از بازســازی های غیرقابل انطباق با نیروهای داخلــی مانند نبودن مأمورهای زن در 
نهاد های امنیتی و بازجویی از زنان توسط مردها و... بگذریم، اما از فقدان یک داستان 
چفت و بست دار که نمی توان گذشت. غلبه قصه های فرعی غالب بر روایت اصلی، عدم 
شخصیت پردازی حداقلی، میزانسن های به شدت دم دستی، دکوپاژهای آماتوری )مثال 
فصل کشته شدن مدیر اداره برق، بازجویی پلیس از کارمندان، فرار جاسوسه از منزل اش 
را به یاد بیاورید(، بازی های نچسب و بدون حس)شان توب تا حدودی تحمل می شود(، 
عناصر نازل زیبایی شناسی تصویری و در کل اجراهای عقب مانده به سیاق سال های دور 

فیلم های پلیسی مصری و   ترکی، شاکله سریال »تهران« را تشکیل می دهد. 
در واقع امر، آن قدر ســریال ضعیف و بی ارزش است که ضرورتی به نقد جدی فنی 
و تکنیکــی ندارد. در رویکردهای مضمونی هم این ســریال، حرف هایی غیر از مواضع 
اسرائیل را تبیین نمی کند که در همین ارتباط، تصویرسازی از اپوزیسیون و مخالفین 
جای تأمل دارد، چنانکه اگر در همین جا به یکی از آنها   اشاره شود، بی تردید صدایشان 
بلند و آقایان طلبکار خواهند شــد، ولی در برابر این بازنمایی واقعی توسط اسرائیل در 
سریال تهران... بگذریم، خالصه که تهران ساخته اسرائیل، ابتذال محض است و ارزش 

یک  بار دیدن هم ندارد.

 گزارشی از برنامه نقد مجموعه های تلویزیونی روز جهان 
در رادیو

مخاطب ایرانی در تیررس 
سـریال هـای آمـریکایـی

درامدادگاهی،سینماییکهجایظلموعدلراعوضمیکند
سعید مستغاثی بودن یا بی گناهی پســر بچه ای 1۸ ســاله )متهم به قتل 

پدرش با چاقو(، تصمیم بگیرند. در فیلم گفته می شود هر 
تصمیم این هیئت منصفه که از اقشار مختلف و ظاهرا با 
سوابق خوب و مثبت برگزیده شده اند، بایستی با رای هر 
1۲ نفر بوده و چنانچه یکی از آنها هم مخالف رای دیگران 
باشــد، تا اجماع بر ســر یک تصمیم، رای هیئت منصفه 
اعتباری ندارد. ظاهرا بر اســاس آنچه در دادگاه گذشته 
همه چیز به ضرر پسر 1۸ ساله بوده و اعالم گناهکار بودن 
وی از ســوی هیئت منصفه که منجر به صدور رای اعدام 
با صندلی الکتریکی خواهد شــد، قطعی به نظر می رسد. 
اما در اتاق تصمیم گیری هیئت منصفه، نفر شماره ۸ که 
در انتها متوجه می شویم نام دیویس دارد )با بازی هنری 
فاندا( با رای دیگران مبنی بر گناهکار بودن پســر مخالف 
بوده و براین باور اســت که برای تصمیم گناهکار بودن یا 
بی گناهی متهم باید بیشتر تأمل و بررسی کرد. کل فیلم 96 
دقیقه ای »دوازده مرد خشمگین« به جز سه دقیقه آغازین 
و برخی معدود صحنه ها، در همین اتاق و به بحث آن 1۲ 
نفر اعضای هیئت منصفه می گذرد و آنچه در نهایت عاید 
تماشاگر می شود )فارغ از گناهکار بودن یا بی گناهی پسر 
1۸ ساله(، بحث بر سر عدالت در نظام قضایی آمریکاست 
که گویا به رای یک نفر  قاضی متکی نبوده و عده ای تحت 
عنوان هیئت منصفه از اقشــار و طبقات گوناگون اجتماع 

درباره اش تصمیم می گیرند.
فیلم »دوازده مرد خشمگین« از فیلم های برجسته و از 
معروفترین آثار درام دادگاهی تاریخ سینما به شمار آمده 
که در همان سال نمایش، نامزد دریافت سه جایزه اسکار 
بهترین فیلم و کارگردانی و فیلمنامه شد. این فیلم در سال 
1997 توسط ویلیام فریدکین و با بازیگرانی همچون جرج 
سی اسکات، جک لمون و جیمز گاندولفینی بازسازی شد. 
آثار موســوم به درام دادگاهی درباره سیستم قضایی 
ایاالت متحده آمریکا، بخش عظیمی  از فیلم ها و سریال های 
ســینمای غرب را تشکیل می دهد. فیلم هایی که جایگاه 
ویژه ای در به اصطالح پانتئون تاریخ سینما دارند، همچون 
»کشتن مرغ مقلد« )رابرت مولیگان(، »کریمر علیه کریمر« 
)رابرت بنتون(، »حکم« )سیدنی لومت(، »چند مرد خوب« 
)راب راینر(، »شاهدی برای تعقیب« )بیلی وایلدر(، »تشریح 
یک قتل« )اتو پرمینجر(، »در کمال خونسردی« )ریچارد 
بروکــس( و... فیلم های فوق الذکر فــارغ از صدور احکام 
عادالنه یا ظالمانه اغلب در جهت احقاق حق ساخته شده 
و تصویری تأثیرگذار از سیستمی قضایی بودند که در آن 
فریاد عدالتخواهی حتی اگر نتیجه ای در صدور حکم ندهد 
اما به گوش همگان می رسد. آنچه در این فیلم ها اهمیت 
داشته، این بوده که سیستم قضایی آمریکا، سیستمی برپایه 
قانون و مستندات و رای عادالنه بنا شده که البته ممکن 
است در زمان هایی به دلیل عدم وجود اسناد و شواهد الزم، 

رای صادره برحق نباشد. 
مثال در فیلم »کشتن مرغ مقلد« )196۲( اگرچه در 
انتهای دادگاه، سیاهپوستی به نام تام رابینسن برای جرم 
ناکرده محکوم می شود اما آنچه در فیلم و نتیجه آن اهمیت 
دارد، این است که حتی در زمان وقوع داستان فیلم، یعنی 
سال 193۲ و در اوج نژادپرستی در آمریکا که کسی جرات 
دفاع از سیاهپوســتان را نداشت اما سیستم قضایی این 
کشور، وکیلی به نام فینچ )گریگوری پک( را برای دفاع از 
یک سیاهپوست متهم به تجاوز به یک دختر سفید پوست، 

مأمور می کند. دفاع آزادانه فینچ در طول جلسات دادگاه 
از تام سیاهپوست علی رغم همه فشارهایی که از بیرون به 
او و خانواده اش وارد می شود، فضایی آزاد و دمکراتیک در 
دادگاه های آمریکا را ولو در جو نژادپرستانه دهه 1930 به 
نمایش می گذارد، آنچنانکه در صحنه پایانی دادگاه نشان 
داده می شــود اغلب حاضرین حتی دادستان و آنان که بر 
مجرم بودن تام اصرار داشــتند نیز تحت تأثیر قرار گرفته 
و بدون هیچ گونه شادی و رضایت در مقابل حکمی که به 

نفعشان صادر شده تنها سکوت پیشه کرده اند. 
بســیاری از سریال های دادگاهی یا راجع به دادگاه ها 
و سیســتم قضایی آمریکا در دهه های 60 و 70 میالدی 

ساخته شدند، مثل سریال »وکالی جوان« درباره گروهی 
از وکیل های تازه کار و فعالیت آنها در سیستم قضایی ایاالت 
متحده یا ســریال هایی که اصال قهرمانش یک قاضی بود، 
مثل »ویرجینیایی« با شــخصیت اصلی وسترنری به نام 
قاضــی گارت )با بازی لی جی کاپ( و یا فیلم هایی درباره 
قاضی های بدنامی که اصال قانون شــکن بودند و بعدا برای 
خــود قانون وضع کرده و به عنــوان قاضی آن قوانین من 
درآوردی، در تاریخ ایاالت متحده آمریکا معروف شــدند 
همچون »قاضــی روی بین« که فیلم ها و ســریال های 
متعددی درباره اش ســاخته شــد و مهم ترین آنها فیلم 
»زندگی و دوران قاضی روی بین« ساخته جان هیوستن 
با شــرکت پل نیومن و ژاکلین بیسه و آنتونی پرکینز و. .. 

در سال 1973 بود. 
 واقعیات پشت صحنه فیلم ها 

و سریال های آمریکایی
اما خارج از این فیلم ها و ســریال ها، سیستم قضایی 

ایاالت متحده سرشــار از بی عدالتی و ظلم و ستم بوده و 
هســت. در تاریخ همین دو سه دهه اخیر آمریکا، شاهد 
انبوهی از این نوع قضاوت های ناعادالنه بوده ایم. همین چند 
ماه پیش بود که سه مرد زندانی شده در ایالت »مریلند« 
آمریکا، بعد از 36 ســال با بازبینی پرونده هایشان توسط 
دادگاه تبرئه و از زندان آزاد شدند. آنها در سال 19۸3 به 
جرم قتل یک نوجوان شــانزده ساله به حبس ابد محکوم 
شده بودند اما هیچگاه ادله کافی برای محکومیتشان اقامه 
نشد و حتی شاهدان بسیاری از تیراندازی فرد دیگری به 

آن نوجوان شهادت داده بودند. 
یا ســال گذشــته مقامات شهر »ســیمی ولی« در 
کالیفرنیای آمریکا فردی که به طور اشتباهی ۴0 سال به 
جرم کشــتن یک زن و فرزند چهار ساله اش زندانی شده 
بود را پس از آزمایش »دی ان ای« و اسناد و مدارک دیگر، 

تبرئه و از زندان آزاد کردند.
من، هم بی گناهم و هم گناهکار 

فیلم مستند »بهشــت گمشده 3: برزخ« ساخته جو 
برلینگر و بروس سینوفسکی در سال ۲011 به قانونی به 
 Carolina Vs »نام قانون »کارولینای شــمالی علیه آلفورد
Alford North  اشاره دارد. قانونی که به متهم می گوید برای 
آزادی خود باید اتهام وارده را بپذیری! یعنی اعتراف کنی 

که بی گناهی ولی در عین حال گناهکاری!
در فیلم »بهشــت گمشــده 3: برزخ »که ســومین 
قسمت از یک تریلوژی مستند به شمار می رود، متهمین 
یک ماجرای پیچیده قضایی که حدود 1۸ ســال قبل تر، 
یعنی از ســال 1993 برای قتل سه پسربچه محکوم شده 
بودنــد، پس از طی این مدت در زندان به دلیل آنکه هیچ 

مســتنداتی برای این محکومیت بدست نیامد، بر اساس 
همین قانون »کارولینای شمالی علیه آلفورد« ناگزیر برای 
آزادی از زنــدان ضمن بی گناه دانســتن خویش، به جرم 
خود اعتراف کردند یعنی خود را در عین بی گناهی مجرم 
دانســتند!این اعتراف آن قدر مسخره و بی مورد بود که در 
فیلم یاد شده،پدر یکی از مقتولین به آن اعتراض کرده و 

در میان جمعیت فریاد زد:
»... این درســت نیست، مردم آرکانزاس باید شورش 
به پا کنند، چون سه تا آدم بی گناه امروز مجبور شدند به 
گناهی که مرتکب نشدند، اعتراف کنند و این حرف مزخرف 
است. آنها بی گناه هستند. آنها پسر من را نکشتند. عمل 

دادگاه ایالت آرکانزاس در آزادی این گونه آنها اشتباه است. 
حالم به هم خورد. چون قاتل واقعی آزادانه راه می رود.«

قسمت اول این تریلوژی در سال 1996  توسط همین 
جو برلینگر و بروس سینوفســکی تحت عنوان »بهشت 
گمشده: بچه هایی که در تپه رابین هود به قتل رسیدند«، 
ســاخته شد. تپه رابین هود همان محل پیدا شدن جسد 
سه پســر بچه در ممفیس غربی در ایالت آرکانزاس واقع 
شده اســت. در آن فیلم ماجرای دادگاه سه متهم اصلی 
فیلم یعنی »دیمین اکولز«، »جیسن بالدوین« و »جسی 
میس کلی« روایت می شــد و شواهد و اسنادی که بسیار 
سؤال برانگیز بودند، مطرح گردید. اما آنها در دادگاه محکوم 
شناخته شدند، دو نفر به حبس ابد و دیمین اکولز به اعدام 

محکوم گردید.
فیلم دوم این تریلوژی در ســال ۲000 تحت عنوان 
»بهشت گمشــده ۲: افشاگری« توسط همان فیلمسازان 

قبلی ساخته شده، در زمانی که مسئله DNA محکومین 
مطرح شد و پرونده یاد شده بار دیگر به جریان افتاد. 

اما قســمت سوم در زمانی جلوی دوربین رفت که به 
دلیل فقدان مدارک و شواهد الزم و محکمه پسند، قرار بر 
آزادی موقت 3 محکوم گرفته شد، در حالی که اعالم گردید 
پرونده یاد شده همچنان تا یافتن شواهد متقن، باز می ماند 
و از همین روی این قسمت، عنوان »برزخ« گرفت که به 
نوعی حال و اوضاع متهمین یا محکومین پرونده »بچه هایی 
که در تپه رابین هود به قتل رسیدند«، را در میان زمین 

و هوا و بهشت و جهنم، نشان می دهد. 
ولیدر فیلم »بهشــت گمشــده 3: برزخ« نشان داده 
می شود که پس از آزادی مشروط دیمین اکولز و دوستانش، 
پرونده پیگیری نشــد و با سؤال های بی پاسخ بسیاری باز 
ماند. در حالی که گفته می شــود، هر سه نفر که در سال 
1993 بازداشت شــدند دوران سختی را گذراندند، مثل 
جیسون بالدوین که در زمان دستگیری نوجوانی 16 ساله 
بود و حاال یعنی زمان ساخت فیلم، به یک مرد 3۴ ساله ای 
تبدیل شده که بهترین سال های جوانی و زندگیش را بدون 

دلیل در زندان سپری کرده است.
فیلم »بهشت گمشــده 3: برزخ« از جهت اینکه یک 
ماجرای حقیقی را در سیستم قضایی آمریکا نمایش داده 
و لنگی این سیســتم در برخورد با صریح ترین جرم ها را 
علی رغم همه ادعاهای شــداد و غالظ در مورد شــناخت 

جرم نشان می دهد، قابل توجه است.
 دو هزار و 110 سال زندان 

برای کودک نیازاری!
فیلم مستند »شکار شرارت« Witch Hunt ساخته دانا 

ناکمن و دان  هاردی جونیور و به تهیه کنندگی شان پن، 
محصــول ۲010 به پرونده کودک آزاری های دهه 19۸0 
آمریکا پرداخته اســت. پرونده های جنجالی موســوم به 
کودک آزاری که در ســال 19۸۴ با ورود دادستانی به نام 
»اد جاکلــز« به ایالت کالیفرنیا و منطقه بیگرفیلد مطرح 
گردید و عده ای از پدران و مادران و یا زوج های خوش نام 
بدون آنکه دالئل و مستندات کافی وجود داشته باشد، به 
حبس های نجومی محکوم شدند که در طول تاریخ بی نظیر 
به شمار آمده است. افرادی همچون جان استول، خانواده 
نیفن، خانواده مک کیون، جف نودال )پدر دو دختر( و ۲۸ 
نفر دیگر، ناگهان در ســال 19۸۴ مورد اتهام قرار گرفته 

و پلیس آنها را بازداشــت کرده و در دادگاه ایالتی مجرم 
شناخته شــدند.در خانواده مک کیون، آلن به ۲6۸ سال 
و دبورا مک کیون به ۲5۲ ســال زندان محکوم شدند. از 
خانواده نیفن، اسکات و برندا هرکدام به ۲۴0 سال محکوم 
گردیدند و این دو زوج و جان استول و جف مودال، مارسال 
و ریک پیت و پنج نفر دیگر در مجموع به دوهزار و 110 

سال زندان محکوم شدند.
تنهــا مســتنداتی کــه دادگاه روی آن تأکید کرد و 
حکم هــای نجومی خود را ارائه نمود، حرف های کودکانی 
بود که در آن زمان پنج- شش سال بیش نداشتند و تحت 
فشــار پلیس، ناگزیر از اعترافاتی شده بودند که دادگاه و 
پلیس تمایل داشــت. ماجرا ادامه پیدا کرد و متهمین به 
زندان های طویل المدت محکوم شــدند، بدون آنکه جای 
هیچ اعتراض و دادگاه تجدید نظری باقی بگذارند تا اینکه 
به تدریج بچه ها بزرگ شدند و اقرار کردند اعترافات قبلی را 
تحت فشار پلیس انجام داده بودند و هیچ یک از متهمین، 

آنها را آزار نداده و آزار دهندگان واقعی کسان دیگری بودند 
مانند جانی گونزالس و همسرش و همچنین جک کامنیگز 

که هرگز دستگیر نشدند.
بازخوانــی و شــنیدن نوار صوتــی آن بازجویی ها از 
کودکان، به خوبی مشــخص کــرد که چگونه پلیس، آن 
کودکان را تحت فشار قرار داده و آنها را ناگزیر از اعتراف 
به کودک آزاری متهمینی نمود که پلیس بازداشت شان 
کرده بود. در آن زمان هیچ یک از اسنادی که قابل توجه 
بوده و می توانست دال بر بی گناهی متهمین باشد، اساساً 
مورد توجه قرار نگرفت. از جمله حتی کودکان یاد شــده 
مورد آزمایش پزشکی هم قرار نگرفتند تا موضوع کودک 

آزاری به لحاظ علمی  و قانونی اثبات شود.
اما با اذعان کودکان سابق )که اینک بزرگ شده بودند( 
به دروغ بودن حرف های قبلی شان، مارسال و ریک پیت در 
دسامبر 1990 پس از شش سال و پنج ماه و سه روز که 
در پشت میله های حبس بودند، آزاد شدند. اسکات و برندا 
نیفن پس از شــش سال و یک محاکمه طوالنی سرانجام 
توانستند همدیگر را مالقات کنند و همچنین بچه هایشان 
را ببینند. اما آزادیشان تا شش سال دیگر یعنی اوت سال 
1996 به طول انجامید و هنگامی که پس از 1۲ سال آزاد 

شدند، مادر و پدر اسکات فوت کرده بودند.
آلن و دبورا مک کیون هم پس از آنها آزاد شدند و سه 
ســال بعد جف مودال پس از افشای مدارک پنهان شده 
از جمله شــهادت پزشک، و نوار بازجویی یک مددکار از 
کودکان آزار دیده، بیگناهی اش را ثابت کرد و پس از 15 

سال از زندان آزاد شد.
و باالخره آخرین نفر جان اســتول بود که پس از ۲0 

سال در چهارم ماه مه ۲00۴، بی گناهی اش ثابت شد و از 
زندان خارج شد. در میان 3۴ مورد اتهام دروغین، دو نفر 
نیز جان سپردند و البته پس از آن هیچ اقدامی علیه هیچ 

مسئول قضایی صورت نگرفت.
 پسر بچه ای 14 ساله 

که با صندلی الکتریکی اعدام شد
در نمونه ای تاریخی از این بی رحمی ها، پسر بچه ای 1۴ 
ســاله بدون هیچ شواهد و مدارکی به اتهام قتل، به اعدام 
محکوم شد و صرفاً با همین اتهام بی مورد به طرز فجیعی با 
»صندلی برقی« جان خود را از دست داد اما بعد از گذشت 
سالیان سال، بی گناهی این کودک سیاه پوست ثابت گردید!
پایگاه خبری«ایندیپندنت«در سال ۲01۴ نوشت: پسر 
 »George Stinney«   )بچه ای 1۴ ساله به نام )جورج استینی
در سال 19۴۴ به جرم قتل، محکوم به اعدام توسط صندلی 
الکتریکی شد که بعد از 70 سال، بی گناهی او در دادگاهی 
در »کارولینای جنوبی« اثبات گردید! این پسربچه 1۴ ساله 
به جرم قتل دو دختر ســفید پوست در یک کارخانه در 
کارولینای جنوبی بدون هیچ گونه شواهد و مدارکی و تنها 
در دادگاهی که کمتر از ســه ساعت به طول انجامید، به 
اعدام محکوم شد.اعدام کنندگان او بیان کردند که هنگام 
اجرای حکم او برای صندلی الکتریکی بسیار کوچک بود 

و تسمه ها مناسب دستان او نبودند.
قاضی »کارمن مولن« )شخصی که در سال ۲01۴ بعد 
از 70 سال جورج را تبرئه کرد( در مورد این پرونده گفت: 
»سرعتی که برای اجرای عدالت در برابر این پسر بچه 
انجام شد، تکان دهنده و بسیار ناعادالنه بود و پرونده وی 
یکی از بی عدالتی های بزرگ علیه سیاه پوستان در تاریخ 

آمریکا است.«
 اعدام یک نوجوان 

با تزریق داروی سّمی
»Into the Abyss »فیلــم مســتند »درون ورطــه 

ســاخته ورنر هرتزوگ، فیلمساز برجسته آلمانی در سال 
۲010 و در آمریکا و ایالت تگزاس ساخته شد. زمانی که 
قرار بود تا هشــت روز بعد، جوانی به نام »مایکل پری« با 
تزریق داروی ســمی، اعدام شود. او به دلیل قتل پرستار 
بازنشسته ای به نام »ساندرا استوتلر« در ۲۴ اکتبر ۲001 
به اعدام محکوم شــد اما چون در آن زمان هنوز به ســن 

قانونی نرسیده بود، اعدام وی به تعویق افتاد. 
مایکل پری به همراه دوستش جیسون بارکت، برای 
تصاحب اتومبیل گرانقیمت ساندرا استوتلر، وی را تهدید 
کرده و ســپس به قتل رسانند و بعد از آن پسر 1۸ ساله 
ســاندرا به نام آدام و همچنین دوست 17 ساله او به نام 

جرمی ریچاردسون را با فریب دادن کشتند. 
دوربیــن هرتزوگ وقتی به ماجرا رســیده که حدود 
9 ســال  از آن قتل های فجیع گذشته بود. قتل هایی که 
خیلی غیرمنتظــره و بدون برنامه ریزی دقیقاً مانند آنچه 
در فیلم »درکمال خونســردی« ساخته ریچارد بروکس 
اتفاق افتاد، به وقوع پیوســت. اما برخالف روایت بروکس 
و ترومــن کاپوتی که فیلم یاد شــده را شــکل داد، ورنر 
هرتزوگ در طرف مقتولیــن و خانواده آنها قرار گرفت و 
تنها رنج آنها را به تصویر کشــید. دختر ساندرا به نام لیزا 
 در فیلم می گوید که تنها با اعدام مایکل پری اســت که 

آرام می گیرد. 
فیلم »درون ورطه« از گورســتان شــهر و صحبت ها 
مسئول کفن و وفن شروع می شود و بدون توضیح دیگری به 
مایکل پری درون زندان می رسد که قرار است تا هشت روز 
دیگر اعدام شود. او نیز به این اعدام راضی است و می گوید 
بر اساس اعتقاداتش در دنیایی دیگر، بخشیده خواهد شد. 
فیلمســاز با دوست مایکل و نامزدش و پلیس و حتی 
مســئول اعدام هم صحبت می کند و حتی تخت اعدام را 
هم نشــان داده می شود که قرار است مایکل پری به روی 
آن بسته شده و ماده مسموم درون رگهایش تزریق شود. 
هنر دوربین ورنر هرتزوگ آنجاست که برخالف اغلب 
فیلم های ایرانی درباره قصاص، اساســاً در طرف قاتلین و 
محکومین قرار نمی گیرد. هرتزوگ دوربینش را در سوی 
مقتولین و مصیبتی که به آنها وارد شده، باقی نگاه می دارد 
و هرگز به سراغ آدم ها و منسوبین و دوستان و خویشاوندان 
مایکل نمی رود و بدینصورت علی رغم ســن کم او و ظاهر 
بی گناهــش، از این ویژگی برای برانگیختن احساســات 
تماشــاگر اصال استفاده نمی کند تا اصل مجازات اعدام را 

زیر عالمت سؤال ببرد. 
این چنین فیلمساز، همراهی تماشاگر را با اعدام مایکل 
تــا به آخر حفظ می کند. اغلب فیلم هایــی ایرانی از این 
دست برعکس، سراغ مصیبت و رنج بازماندگان مقتولین 
نرفته و دوربین خود را در طرف قاتلین و منســوبین آنها 
خصوصاً خانواده نزدیک مثل فرزند و همســر نگاه داشته 
تا احساسات تماشــاگر را علی رغم درست بودن حکم اما 
علیه اعدام وی، برانگیخته و آن را زیر عالمت سؤال ببرند. 
آنچه در سینما و فیلم های آمریکایی کاماًل برعکس انجام 
می شود تا مخاطب از سیستم قضایی آمریکا، با وجود همه 
بی عدالتی ها و بی رحمی هایی )که تنها بخشی از آن روایت 

شد( عدالتی پرشکوه و عظیم را مشاهده کند.

 برسد به دست 
بهمن فرمان آرا:

یت  حکا
برهوت!

محمدرضا محقق

حد از دمدگی، سستی، از هم گسیختگی، بی طعمی، 
فرتوتی، ضعف، بی مایگی، پوچی، تباهی و فروبستگی 

واقعا تکان دهنده بود.
فیلم شــما بــا آن روایت مغشــوش و بی مزه، 
بازی های لَخت و بی تأثیر، فیلمنامه آبکی و فرتوت، 
فالش بک های مبتذل و سخره پیشــه که در عین 
جدیت، به طنز ناخواسته مبدل شده، آن نوستالوژِی 
بازی دمده و مدعیات بی اثبات گل درشت و باالخره 
با معایبی که شمارشش ممکن نیست، یک ضربه 
کاری و ناامید کننده بود بر پیکر تصویر نازنینی که 
من از شما در ذهنم ساخته بودم؛ حاال نمی دانم چرا 
اینچنین برای تخریب و ویرانی این بنای خاطره انگیز 

و ارزشمند کمر بسته اید!
نمی خواهم وارد مقوله نقد فنی و همه جانبه و 
ریز فیلم »حکایت دریا« شــوم که کاری رقت بار و 
دردآلود و احتماال عبث است و چه بسا فیلم، ارزش 
پرداختن از این زاویه را نداشــته باشــد که ندارد؛ 
فقط می خواهم یک درددل و غم بزرگ را با شــما 

در میان بگذارم.
من متأسفم که باید بگویم حتی آن »پوچی« 
ادعایی و سایر مدعیات شما در فیلم »حکایت دریا« 
هم دیگر حاال برایم رنگی ندارد و احساس می کنم 

با یک تظاهر بزرگ روبه رویم.
برایم دردآور است ولی اجازه بدهید بگویم حتی 
 ای کاش شــما به پوچی رسیده بودید و درباره آن 
فیلم می ســاختید و من لذت می بردم.دریغا دریغ 

که »حکایت دریا« باعث شد دیگر حتی نتوانم 
به پوچی رســیدن شــما را باور کنم و با شما 

همذات پنداری.
اســتاد عزیز! من خودم را در برابر یک بنای 
ویــران و دروغ بزرگ یا یک بیماری و تظاهر به 
شدت کشنده که دستاورد فیلم شما بود برایم، 

احساس می کنم.
آیــا باید بپذیریم که حداقــل در مقیاس و 
اتمسفر شما به عنوان شمایلی محترم و باسابقه 
از روشنفکری و زیست روشنفکرانه در سینمای 
ایران، ما با مرگ این پدیده روبه روییم؟! و یا بدتر 
از مرگ، با بیهوده زیســتن و بیهوده ساختن؟! 
یادتان هست؟ این جمله، تک مضراب معروف و 
زیبای فیلم خودتان، بوی کافور... بود: هراس من 
از مرگ نیست؛ هراس من از بیهوده زیستن است!
وقتی »حکایت« دریا تمام شد تنها با خودم 
گفتم کاش »بهمن فرمان  آرا« دیگر فیلم نسازد!

با احترام


