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ایران باستان

خاستگاه داستانهای پهلوانی
هخامنشی یا اشکانی؟

گزارش تاریخی

روایت«کلینتایستوود»درفیلم«فرار ازآلکاتراز»،چقدرباماجرایواقعیگریختن«فرانکموریس»همخوانیدارد؟

جواد نوائیان رودسری – «فرار از زندان» یک
گونهمحبوبدرمیانژانرهایمختلفسینمایی
است .داستانهایی سراسر هیجان که بیننده را
سرجایشمیخکوبمیکند.یکیازمشهورترین
فیلمهایاینژانرکهبهتازگیازشبکهنمایشهم
پخششد،فیلم«فرارازآلکاتراز»،بانقشآفرینی
تأثیرگذار «کلینت ایستوود» اســت؛ فیلمی با
کارگردانی «دان سیگل» که در سال 1979
ساخته شد .بسیاری از مخاطبان فیلم ،بهویژه
در ایــران ،ماجرای فرار ایستوود از آلکاتراز را،
داستانیخیالیمیپندارند؛درحالیکهفیلمنامه
اثر،ازروییکیازمشهورترینپروندههایجنایی
تاریخ آمریکا به رشته تحریر درآمــده است؛ فرار
از زنــدانــی که در ژوئــن ســال ( 1962خــرداد
)1341اتفاقافتادودرتاریخایاالتمتحده،بانام
«»Alcatraz escape attemptشهرتفراوانی
پیدا کرد .طی این فرار ،سه زندانی به نامهای
«فرانک موریس»« ،جــان آنگلین» و «کالرنس
آنگلین» توانستند از زندان آلکاتراز بگریزند .با
وجودآنکهمأموراندولتینتوانستندسرنخیاز
فراریهاپیداکنندورسم ًااعالمکردندکهاینسه
تن،درآبهایسردخلیجسانفرانسیسکو،جایی
که زندان آلکاتراز در آن قرار دارد ،غرق شدهاند،
امــا پــرونــده ایــن فــرار تا ســال 1358( 1979
خورشیدی) بــاز بــود و بعدها ،تا ســال 2010
( 1389خورشیدی) شواهدی از زندهبودن
فراریها به دست میآمد که در ادامــه مطلب،
دربارهآنهااطالعاتیراارائهخواهیمکرد.
▪موریس؛جنایتکاریباضریبهوشی133

فرانک لی موریس که نقش او را در فیلم «فرار
از آلــکــاتــراز» ،کلینت ایستوود بــازی میکند،
برخالف گزارش این فیلم ،یکی از جنایتکاران
مشهور آمریکا بود؛ متولد سال 1305( 1926
خورشیدی) در واشنگتن .موریس در کودکی،
توسط والدینش رها شدهبود و از  11سالگی،
عم ً
ال در پرورشگاه روزگــار گذراند .گزارشی از
بررسی وضعیت هوشی وی در دست است که
او را در زمره دو درصد افراد فوقالعاده باهوش
جامعه آمریکا ،با ضریب هوشی  133درصد
معرفی کردهاست .در سیاهه جرایم موریس،
از ضرب و جرح تا حمل مواد مخدر و سرقت از
بانک وجود داشت .او در زندانهای دیگر ،چند
بار اقدام به فرار کردهبود و به همین دلیل ،آخر
سر روانه آلکاتراز شد .موریس که زندانی شماره
« »AZ1441زنــدان آلکاتراز بــود ،باید دوران

فرانک موریس(سمت راست) که نقش او را در فیلم «فرار از آلکاتراز» کلینت ایستوود (سمت چپ) ایفا کرد

 10ساله حبس خود را در این ندامتگاه مخوف
میگذراند؛ جایی که مسئوالن مدعی بودند
هیچکس نتوانسته است از آن بگریزد .موریس
هنگام فرار ،کمتر از دو سال از محکومیت خود
را در آلکاتراز گذرانده بود .جالب است که طبق
روایــت فیلم ،او به دلیل حمله به مأموری که
همسرش را به قتل رساند ،سر از زندان آلکاتراز
درآوردهبود!
▪ 3همراهخبیث!

موریس را در ماجرای فرار از آلکاتراز ،سه نفر
همراهی میکردند که یکی از آنهــا موفق به
ترک زنــدان نشد .این روایــت درستی است که
«دان سیگل» در فیلم خود به آن اشاره میکند.
برادران آنگلین ،جان و کالرنس ،دو نفری بودند
کهباموریسگریختندو«آلنوست»فردیبودکه
ازفراربازماند.برادرانآنگلین،اهلجورجیاودر
خانوادهای بسیار فقیر به دنیا آمدهبودند .همین
مسئله زمینه را برای پیوستن آنها به باندهای
خالف فراهم کردهبود .با ورود دو برادر به دوران
جوانی ،سرقت از بانک به اصلیترین فعالیت
آنها تبدیل شد .در یکی از همین سرقتها بود
که به دام پلیس افتادند .با این حال ،فرارهای
مکرر آنها ،دادگــاه را واداشــت که حکم انتقال
آنها را به آلکاتراز صادر کند .آلن کلیتون ِوست
هم،یکسارقخودروبودکهبهدلیلفراراززندان
فلوریدا ،در  28سالگی به آلکاتراز منتقل شد و
جالب است بدانید که برخالف گزارش فیلم ،او
زودترازبقیهوسهسالقبلازموریسبهاینزندان
رفت .وست بعدها از زندان آزاد شد ،اما دوباره به
جرم سرقت ،سر از زندان درآورد .در پرونده او

بیش از  20مورد محکومیت مشاهده میشود.
وست در سال  1358( 1979خورشیدی) ،به
دلیل خونریزی در دستگاه گوارش ،جان خود را
درزندانازدستداد.
▪عبورازخلیجسانفرانسیسکو

موریس و بــرادران آنگلین ،یکدیگر را از دوران
زندان آتالنتا میشناختند .طرح فرار را موریس
ریخت؛ گریز از مسیر فاضالب باریک زیر شیر
آب سلول! همانطور که در فیلم نمایش داده
شدهاست ،آنها با استفاده از خمیر کاغذ ،برای
تــوری زیر روشویی سلولشان ،یک بدل کام ً
ال
طبیعی ساخته بودند .موریس از دوستانش
خواسته بود تا هر کدام یک َس ِر انسان از خمیر
کاغذیبسازندتاوقتفرار،دررختخوابگذاشته
شود.آنهاحتیموفقشدهبودندیکدریلبرقی
را با استفاده از موتور پنکه بسازند و از آن برای
سوراخکردن دریچه آهنی سقف زندان استفاده
کنند .هنگام کار روی نقشه فــرار ،موریس که
مهارت خوبی در نواختن آکاردئون داشــت ،به
نوازندگی میپرداخت و به این ترتیب ،فضا برای
کندن دیــوار ،فراهم میشد .او خــود ،شبها
برای این کار وقت میگذاشت و َس ِر خمیری را
در رختخوابش قرار میداد .آلن وست نتوانست
مسیرورودیبهفاضالبرادرستب َِک َند؛بههمین
دلیل در نیمه راه ،از فرار بازماند و دستگیر شد.
موریسوبرادرانآنگلین،باقایقهاییکهازجنس
نایلون ساخته بودند ،به آب زدند و دیگر اثری از
آنهامشاهدهنشد.
▪درماندگی اف.بی.آی

با فرار موریس و دوستانش ،اف.بی.آی به پرونده
ورودکرد تا فراریها را بیابد .اما آنها نتوانستند
ردی از جسد موریس و بــرادران آنگلین بیابند.
جستوجوی بیحاصل ،بعد از  10روز ،به

دروغگویی مقامات پلیس فدرال انجامید؛ آنها
موریسوبرادرانآنجلینراغرقشدهتصورکردند.
پنج روز بعد از اعــام این خبر ،قایق دستساز
فراریهادرسواحلخلیجسانفرانسیسکوپیداشد
وخبریازیکسرقتخودرو،همزمانبافرارآنها
از زندان ،درست در همان جایی که قایق را یافته
بودند،بهدستاف.بی.آیرسید.اماآنهاترجیح
دادند با چند ادعای دروغ ،فعال پرونده را مختومه
نشان دهند؛ در حالی که این پرونده ،دستکم
تا ســال  1358(1979خورشیدی) مفتوح
بود و پلیس فدرال به دنبال سرنخی از فراریها
میگشت؛اماآنهاآنقدردقیقعملکردهبودند
که اف.ب ــی.آی ،با درماندگی کامل ،پرونده را
بست! با وجود این ،خبرنگاران بیکار نماندند؛
اخبار مربوط به زندهبودن موریس و دوستانش،
یکیبعدازدیگریمنتشرمیشد.تاسال،2010
دستکم  34خبر در اینباره منتشر شد و مسئله
را برای اف.ب ــی.آی ،حیثیتی کرد .آنها حتی
به برزیل مأمور فرستادند تا دربــاره سرنخهای
موجود تحقیق کنند ،اما چیزی نیافتند .خانواده
آنگلینها مدعی بودند که در این مدت ،برادران
فراریچندبارباآنهاتماسگرفتهاند.ایناخبار،
ضریب اطمینان از زندهبودن فراریها را افزایش
داد؛ اما دریغ از یک موفقیت کوچک برای پلیس
فدرال! به هرحال ،به نظر میرسد این سه فراری
تاحاالمردهباشند؛موریسدرصورتزندهبودن،
 94سال دارد و بــرادران آنگلین ،از  85سالگی
عبورکرد هاند!
سری که فرانک موریس برای فریب دادن نگهبانان زندان ساخت؛ او از دریچه زیر روشویی فرار کرد

برخی بر ایــن بــاور هستند که ریشه بسیاری از
داستانهایاساطیریایرانوبهویژهشخصیتهای
مشهوری مانند رستم ،به ادبیات اسطورهای دوره
هخامنشی بازمیگردد و از این دودمان به یادگار
ماندهاست .اگرچه افسانههای ملی ایــران ،در
گذشتههای خیلی دور و زمانی که اقــوام آریایی
وارد فرارودان شدند و بهتدریج به فالت ایران نفوذ
کردند،شکلگرفت،اماواقعیتآناستکهبخش
مهمیازشخصیتهایاساطیریایران،وابستهبه
فرهنگ اشکانی هستند و بلکه باید رسم پهلوانی
را وابسته به دوران طوالنی حاکمیت فرمانروایان
اشکانی بدانیم .دکتر ذبیحا ...صفا در اینباره
مینویسد« :با آنکه جانشینان حکومت اشکانی،
یعنیساسانیان،باشدتفراوانازاحیایذکروآثار
شاهان اشکانی جلوگیری میکردند ،با اینحال،
یاد سالطین جنگاور و میهندوست اشکانی که در
نگاهبانی ایران و رهانیدن آن از مخاطرات فراوان،
زحمات بسیاری متحمل شدند ،از خاطر ایرانیان
محو نشد و به بهترین نحوی در داستانهای ملی
ما باقی ماند ».شیوه حکومت ملوکالطوایفی
اشکانیان،مجالعرضاندامپهلوانانوجنگاورانی
را میداد که با نشان دادن لیاقت خود در میدان
نبرد،جایگاهیواالدرخاطروحافظهتاریخیعامه
بیابند .میدانیم که در دوره اشکانی ،رزمجویی
و سلحشوری ،یکی از ویژگیهای مهم فرمانروا
محسوبمیشدکهاگرفاقدآنهابود،مشروعیتو
مقبولیتحکومتشراازدستمیداد.اینرویکرد،
البته ناشی از سابقه زندگی عشایری اشکانیان
و بقای دلبستگی آنها به شیوههای رایج در این
سبک زندگی بود؛ روشی که در دوره ساسانیان،
بهدلیلسابقهشهرنشینیوموبدیخاندانآنها،
کمتربهچشممیآمد.برخیازنامهایاسطورهای
ایران،مانندآرش،قارن،گودرز،گیو،بیژن،زراسب،
پالشان ،فرهاد و ...اصــو ًال یــادآور شخصیتها و
دودمانهاییاستکهحتیدردورهساسانیوپس
از آن ،در دوره اسالمی نیز ،برخی از آنها جایگاه
اجتماعیوسیاسیخودراحفظکردند.

آچمز شدن اف.بی.آی در مشهورترین پرونده «فرار از زندان»
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دزدی کردن ملکه ویکتوریا
از تیمورلنگ!

یکی از مشهورترین جواهرات جهان که توجه
بسیاری از فرمانروایان دنیا را ،طی بیش از
شــشقــرن بــه خـــود مــعــطــوف کــــرد ،یــاقــوتــی
سرخرنگ و  361قیراطی ( 72گرمی) مشهور
به یاقوت تیمورلنگ اســت .ظاهر ًا این یاقوت
در زمــان حمله تیمور به هندوستان در سال
 777خورشیدی به عنوان غنیمت به دست
وی افتاد .از گذشته این یاقوت و اینکه در ابتدا
متعلق به چه کسی بودهاست ،اطالعات زیادی،
جز در قالب افسانه و داستان ،وجود نــدارد .به
هــرحــال ،ایــن سنگ قیمتی و منحصربهفرد،
پس از مرگ تیمورلنگ ،به دست جانشینانش
افتاد و دوبــاره سر از هندوستان درآورد .روی
این یاقوت بزرگ ،نام تعدادی از صاحبانش ،به
زبان فارسی کندهکاری شدهاست؛ تیمورلنگ،
اکبرشاه ،جهانگیرشاه ،عالمگیرشاه ،محمد
فرخ و احمدشاه درانــی .جالب است بدانید که
در دوره صفویه ،این یاقوت مدتی را به عنوان
هدیه در اصفهان گذراند ،اما دوباره و در قالب
هدیه به هندوستان برگردانده شد .هنگامی که
نادرشاه در سال  1118خورشیدی به هند حمله
کرد ،یاقوت مشهور نیز ،جزو غنایم وی درآمد و
به مشهد آوردهشد .احمدشاه درانی که یکی از
ســرداران نادرشاه بود ،پس از کشتهشدن وی،
یاقوت را از آن خود کرد و به کابل برد .اما بعدها و
در خالل درگیریهایی که جانشینان احمدشاه
با هند یها داشتند ،هما نطور که اشــاره شد،
یاقوت ســرخ دوبــاره به هندوستان بازگشت و
اینبار با لطایفالحیل و کالهبرداری ،به دست
انگلیسیهای طماع افتاد .آنها هم این جواهر
گرانقیمت را به لندن فرستادند .در سال1853
میالدی ،ملکه ویکتوریا دستور داد که یاقوت
سرقتی را به صورت نگین در یک گردنبند طال
قرار دهند تا او ،آن را به گردن بیاویزد .از آن زمان
به بعد ،با وجود اعتراضات گاه و بیگاه هندیها،
یاقوت تیمورلنگ روی گردن ملکههای انگلیسی
جاخوش کرده است و آنها ابد ًا مایل نیستند از
این شیء زیبا و قیمتی دست بکشند!

