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 Social  اجتماعی

  
  بھرام رحمانی 

  ٢٠١٧ نومبر ٢٢

  
  نسون، چارلز مۀپايان افسان

 ! جنجالی و آمر قتل ھمسر پوالنسکیۀ رھبر فرق
  

 به ،١٩۶٠ نژادپرست مخوفی که افرادش در دھه  رھبر فرقه،Charles Milles Manson - چارلز مايلز منسون 

 سالگی در ٨٣ سال حبس در سن ۴۶، پس از ٢٠١٧مبر  نو١٩شنبه  امريکا دست زدند، شامگاه يکھای فجيعی در  قتل

  .علت بيماری، از زندان به بيمارستان منتقل شده بود او، به.  درگذشتامريکا

 پزشکان اما داشت نياز جراحی به و شد منتقل بيمارستان به ودهر شديد خونريزی دليل به »منسون« ،جنوری ماه در

  .شد بازگردانده Prison زندان به او و است ضعيف شدن جراحی برای او که گفتند

 از را خبر که کرد اعالم او  شد؛ مخابره ھا رسانه در »تيت شارون« خواھر از نقل به بار نخستين نسونم درگذشت خبر

  .است کرده دريافت مسؤول مقامات

شان تبديل به يک اسطوره و بت  ھای جھان افرادی بسيار خاصی ھستند که با وجود اعمال وحشتناک در تاريخ جنايت

بسياری از » قھرمان«عنوان   است، شخصی که تا زمان مرگش، بهمنسونشوند، يکی از اين افراد چارلز  می

ھا زندانی بودن، ديگر ھمان   پس از سالمنسونما خود ا. شد  محسوب میامريکاھای تندرو در  نژادپرستان و گروه

  .ترين گروه راک دنيا را بسازد  يک نوازنده موسيقی بود که زمانی قصد داشت بزرگمنسونشخص قبلی نبود، 
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خانواده «ار تندی روی آورد و پس از مدتی تالش گروھی به نام يد نژادپرستانه بسي سالگی به بعد، به عقا٢٥ن ياو از سن

  .ن گروه بودندين اعضای اي اولل داد، اعضای خانواده اويرا تشک» منسون

کی از يت ي نفر به حبس ابد محکوم شد، شارون ت٧ن گروه و دستور قتل حداقل يت اي به جرم ھدامنسون، ١٩٧١در سال 

رفت تا ي ھرگز اتھامات وارد شده به خود را نپذمنسونن گروه بود، يان ايکی از قربانيز ي ن٦٠گران معروف دھه يباز

ھلتر «نام  ای به دهيرو عقين نفر را صادر کرده است، او پي اعتراف کرد که دستور قتل چند،١٩٩٠که در سال  نيا

 جلسات دادگاه او بسيار جنجالی و .گرفته بود» بيلتز«ای  ز از گروه معروف و افسانهين نام را نيبود که ا» اسکلتر

  .پرھياھو بود

ن پوستان رخ خواھد داد که در يدھا و رنگيان سفي و گروھش معتقد بودند که در زمانی خاص جنگی نژادی ممنسون

  .روز خواھند شديدھا پيھا جنگ سف ت و پس از سالينھا

ترين داليل   شد و يکی از اصلیامريکاھای نژادی در تمام  ھای درگيری  با گذشت زمام، به يکی از چھرهمنسون

اک و تالش برای ساختن يک گروه محبوبيت عجيب او حتی پس از زندانی شدنش عضويت در يک گروه موسيقی ر

  .ای دوستانه با يکی از اعضای گروه بيلتز داشت  حتی مدتی رابطهمنسونموسيقی در دوران جوانی بود، 

ترين   بيشمنسونکرد،  ھا بود که در نھايت ادعای پيغمبری می  جز آن دسته از انسانمنسونروانشناسان معتقدند 

 يک محکوم دارد و به علت وجھه عجيب اجتماعيش تا ھمين امروز نيز عنوان  بهامريکامصاحبه را در تاريخ 

  .، تعدادی از طرفدارانش خواستار عفو و آزادی او شدند٢٠٠٨طرفداران متعصب بسياری دارد، در سال 

 پس از مدتی به علت محيط و خصوصيت و زمان زياد زندانی بودنش سالمت روحی خود را از دست داد و در منسون

 ٢٠٠١ای در سال  زد، برای مثال او در مصاحبه ھای بسيار عجيب و خاصی می  به بعد گاھا حرف١٩٩٥ای ھ مصاحبه

  !رود کند و به بيرون از زندان می ھا از درون ديوار زندان عبور می گفت که شب

ک امضاء استفاده عنوان ي  از نام او بهمنسون مانند مرلين ئیھا  بسيار زياد است، خوانندهامريکا او در جامعه تأثير

 را منسونعنوان يک شخصيت منفی بسيار زياد است،   کتاب درمورد او نوشته شده است که به٥اند و تا به امروز  کرده

  .نامند او يکی از داليل اصلی در خشن خوانده شدن موسيقی راک است گاھا پيغمبر سفيد نيز می

اين ازدواج به درخواست الين و به ! يک مدل است ازدواج کرد، منسون با افتون الين که در واقع ٢٠١٤ نوامبر ١٧در 

  .ام خوشحالم که ھنوز نيز فراموش نشده: علت عالقه زياد او به منسون بيان شد، منسون در اين رابطه گفت

دادی؟ او جواب داد چون که اگر  ھا را خودت انجام نمی ھايش که از او پرسيدند چرا قتل  در يکی از مصاحبهمنسون

  .)خبرنگار سياه پوست بود( !کشتم ديگر تو نبودی که با من مصاحبه کنی دم شما کاکاسيا ھا را میخو

شناخته » منسونخانواده « گروه پيروان چارلز منسون که با نام .مشھور شد» البيانکا- تيت«ھا به پرونده  پرونده اين قتل

  .نه کشتند ميالدی، ھفت نفر را در دو واقعه جداگا١٩۶٩شدند، در سال  می

ھای آخر بارداری بود،  شارون تيت، بازيگر و ھمسر رومن پوالنسکی، کارگردان مشھور سينما که در آن زمان در ماه

 .مشھورترين قربانی اين گروه بود

اش کشت و با خون  سوزان اتکينز، يکی از پيروان جوان چارلز منسون، با ضربات متعدد چاقو شارون تيت را در خانه

 » کثيف خوک  « : خانه نوشتاو جلو در

ھا،  يک روز بعد از اين قتل. طرز فجيعی کشته شدند چھار نفر ديگر ھم که در آن روز در خانه شارون تيت بودند به

 .آنجلس کشتند شان در لس نام لنو و رزماری البيانکا را ھم در خانه يک زوج ثروتمند به» منسونخانواده «اعضای 

***  
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الوقوع   قريبامريکاگفت که معتقد است جنگی نژادی در  کرد می  پيروانش را جذب می،١٩۶٠ھه  که در اواخر دمنسون

  .خواھد بود

 .عنوان رھبر يک نظام نوين اجتماعی ظاھر شود  را تسريع کند در نھايت بهئیبرنامه او اين بود که اين جنگ ادعا

پوستان بيفتد و اين  ھا به گردن سياه سون اميدوار بوده اين قتلالبيانکا مدعی شدند که من- ھای تيت  ھا در دادگاه قتل دادستان

 .ھای نژادی را افزايش دھد  تنشمسأله

او با . ، گروھی از پيروان خود را متقاعد کرده بود که روح عيسی مسيح در جسم او حلول کرده استمنسونچالرز 

ان جوان متعلق به طبقه متوسط بودند، گرد خود جمع ترکيبی از کاريزما و استفاده از مواد مخدر گروھی را که عمدتا زن

 .کرده بود

کدام از   بار تقاضای بخشش و آزادی پيش از موعد کرده بود که با ھيچ١٢ در طول چھار دھه دوران حبس خود، منسون

 .ھا موافقت نشد آن

اتش ھم از چنان شھرتی يحمعروف است كه او حتی در زمان . ا بودين جانی دنيتر  معروفمنسونبدين ترتيب، چارلز 

اش با  ژه پرونده، پس از مرگ او كتابی دربارهيبازپرس و» وسينسنت بوگليو«برخوردار بود كه درباره شھرت او، 

  .خ شديھای تار ن كتابيتر كی از پرفروشين كتاب، ينوشت كه ا» منسونھرج و مرج «عنوان 

ھا و  اش، با بحران دوران کودکی. ر متولد شديای فق نوادهكا در خايمرا» ناتیينسيس« در ،١٩٣۴مبر  نو١٢، در منسون

  . مشکالت زيادی گذشت

ب از ين ترتيت دولت درآورد و بديساله بود، مادرش برای حفظ جان فرزند خود، او را تحت حما ١٢ منسونھنگامی كه 

ه پس از اقامتی كوتاه در ھر  به سر برد كئیھا اش را در خانه چارلز تمام دوران نوجوانی. فرزندش سلب سرپرستی كرد

ری، زندان و انتقال يھا، دزدی، دستگ ابانيان خيز مي، در گرمنسوندوران نوجوانی . شد جا فراری می ھا، از آن ك از آني

  .ب دولتی فرستاده شديك دارالتادي شد تا سرانجام به ید و باز ھم فرار از آن جا سپريبه خانه جد

ھای زياد روحی و روانی ديده بود بسيار ناھنجار و پرخاشگر و پر   و جوانی آسيبروشن است که او در دوران کودکی

ن ين و با مزد كم رو آورد اما نتوانست از اياو در جوانی، به چند كار سطح پائ. از عقده ھای مختلف بار بزرگ شده بود

كار او در . شد آورد مرتكب خالف می از مالی بر او فشار میين، ھر گاه ني كند بنابراتأميناش را  راه مخارج زندگی

معموال . افتاد ل جرائم، دائم به زندان میين قبيخاطر ارتكاب ا او به. سالی، دزدی، جعل چك و تجاوز بود جوانی و بزرگ

  . شد ا با عفو مشروط از زندان آزاد میيمدت محكوم شده و  ھای كوتاه ھم به حبس

، دادستان پرونده، »وسينسنت بوگليو«به گفته . روط از زندان آزاد شد با عفو مش،١٩۶٧ مارس ٢١ن بار ھم ياو آخر

رون از زندان را يای بيگفت راه و رسم زندگی در دن او می.  در دادگاه تقاضا كرد كه او را از زندان آزاد نكنندمنسون

ار با عفو مشروط از زندان ن بي، برای آخر»منسون«ن وجود ياما با ا. رون زندان ندارديای بيداند و قرابتی با دن نمی

  .آزاد شد

ھا نزديک شد و طرح دوستی با  »پیيھ«سكو رفت و به گروھی از يفرانس  ساله بود به سان٣٢ن آزادی، او كه يپس از ا

ھا   از آنمنسون. كردند بودند و آشكارا مواد مخدر مصرف می» راك اند رول«قی يگروھی که عاشق موس. ختيھا ر آن

ای توقف کند و او  ايستاد تا راننده ھا می رفت و در جاده ن شھر به آن شھر میين زمان مدام از ايو در اا. خوشش آمده بود

قرار گرفت كه عازم » ماری برونر«نام  ن شھری، بر سر راه زنی بهين سفرھای بيكی از ايدر . را به مقصد برساند

. آمد و نه از درسش اما او نه از شغلش خوشش می. بودن و كتابدار يسكانسيل دانشگاه ويالتحص ماری فارغ. بركلی بود

جا  دند، از آنيھمراه خانم برونر به بركلی رس  بهمنسونموقعی كه .  خوشش آمده بودمنسونطلبی  برونر از تفكر پوچی
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  به اقرار خود-آن شب .  مكانی برای اقامت نداشت، برونر به او اجازه داد شب را در خانه وی بگذراندمنسونكه 

ان احساس يچ راھی برای بياما ھ. ك زن شده استيفته يكرد ش  حس میمنسونن باری بود كه ي اول- در دادگاه منسون

  .افته بوديدن به ھدفش نيخود و رس

م گرفت ياز آن به بعد بود كه تصم. ديك فولكس واگن ارزان و کھنه خري با برونر، با پول دزدی، ئی پس از آشنامنسون

. ن خانواده برونر بودين عضو اينخست. گذاشت» منسونخانواده «دست و پا كند كه خودش اسم آن را برای خود گروھی 

ن افراد، دختر جوانی بود كه چند يكی از اي. اورديب» خانواده«ن يگر را ھم به جمع ايكی دو جوان دي توانست منسون

نام  گری بهياما دختر د. اش بازگردد د خانوادهح داد نزيھا را ترك كرد و ترج ، آنمنسونوستن به گروه يروز پس از پ

ن يھا به ا آن. ل دادنديك باند سه نفره تشكي و برونر، منسونھمراه  ب، بهين ترتيبد. وستين گروه پيبه ا» نت فروميل«

ن گروه، ھرج و مرج طلبی يعالئق ا. دن ندارديده بودند كه زندگی پوچ است و ارزش كار كردن و زحمت كشيجه رسينت

  .كننده آن بودند كا ابداعيھای آمر پیيود كه برخی ھب

گری يھا در شھرھای مختلف ھم اعضای د آن. رفتند چ ھدفی، به شھرھای مختلف میيھ اعضای گروه با ولگردی و بی

 منسونلی زود گروه يآوردند و خ ن گروه دوام نمیين اعضا، در ايكدام از ا چياما ھ. كردند جذب می» خانواده«ز برای ين

ھا در  آن. ن باند ماندگار شدنديدر ا» نزيسوزان اتك«و » نكليا كرنويشيپاتر«ھای  نام گر بهيفقط دو جوان د. را رھا كردند

ا، اورگون، واشنگتن و نوادا را گشتند و سرانجام در منطقه اسپان رانچ يفرني تمام سواحل كال١٩۶٩ تا ١٩۶٨ھای  سال

، »رابرت بوبی«، »واتسون» «چارلز تكس«ھای  نام زمان بود كه چند مرد بهن يدر ا. آنجلس سکن شدند در حوالی لس

  .وستندي پمنسونز به گروه ين» و گروگنياست«و » سيويبروس د«

جاد رعب و وحشت در اعضای گروه، خوف از خود را ي با امنسون، آن دوره معتقد بودند كه ئیاری از مفسران جنايبس

ھای  دست آمده از اعتراف از شواھد به. ای کسب كرده بود ق برای خود جذبهين طريھا كاشته بود و از ا در آن

كار و سرگردان بود كه تمام وقت خود را به ولگردی، يای ب ن باند، متشكل از عدهيشود كه ا ، مشخص می»منسون«

  .گذراندند جمعی می گر و آوازھای دستهيكديزدن با  مصرف مواد مخدر، گپ

تر او در  شيا جذبه خاص او مربوط باشد، مربوط به سن بيت يشخص ش از آن كه بهي، بن گروهي در امنسونحضور 

او اگرچه .  ساله داشت١٣-١۴ھای  ان اعضای گروه، رفتاری مانند بچهي ساله، در م٣۴ منسون. ان اعضای گروه بوديم

ت اعضا و كلنجار رفتن بر سر ل بدون مخالفين تحميگاه ا چيكرد اما ھ ل میيھای مطلوب خود را بر گروه تحم خواسته

كردند و عمال ھر چه را  مات او نمیي به تصمئیھا، اعتنا لی وقتيخ» منسونخانواده «اعضای . شد ن اجرا نمیين قوانيا

  .دانستند دادند و البته ھمواره او را پدر خانواده خود می دند انجام میيپسند كه خود می

نظامی مبدل شده بودند  ك گروه شبهيبا به يپی كه تقرين گروه ھيا: سدينو خود می» ھرج و مرج«وس، در كتاب يبوگل

  . ده گرفتيتوان ناد ن سازمان را اصال نمیيری ايگ  در شكلمنسوندارای ساختار و سازمانی بودند كه نقش 

رده بود و برندا ھای گروه منصوب ك كش س آدمئيعنوان ر را به» برندا«نام  كی از افراد باند خود بهي منسون: سدينو او می

زان ين مياگر واقعا من ا«ن اتھام، به دادگاه گفته بود كه ي در پاسخ به امنسوناما خود . ھم كامال تحت فرمان او بود

كردم  ن كسی كه معرفی میياورد، پس اوليقدرت داشتم كه ھر كسی را كه دلم بخواھد، به برندا معرفی كنم تا دخلش را ب

چ وقت ين است كه دادگاه ھيت ايواقع» !چديپای من نپ طور به نيس لعنتی پرونده بود تا االن اوس، بازپرين آقای بوگليھم

م متعدد بود و نه ارتكاب ينتوانست ثابت كند كه برندا قتلی مرتكب شده باشد، اتھام برندا در دادگاه فقط مشاركت در جرا

  .قتل
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ھای خاص  نيكننده مرام و آئ  معتقد بودند ابداعمنسونده ن گروه آن است كه افراد خانوايكی از نكات جالب درباره اي

.  گروه بودیھای اصل كی از سرگرمیيگذشت   میئیگو فيجمعی كه غالبا به حرافی و اراج وگوھای دسته گفت. ھستند

 سردسته و رھبر اركستر منسونشه خود يجمعی بود كه ھم ھای دسته ھا، آوازخوانی ھای آن گر از سرگرمیيكی دي

كی از يبار  ني برای اولمنسون، ١٩۶٨در سال . كرد تار کھنه برای گروه نوازندگی میيك گيگی گروه بود و با ساخت

س عادت داشت در يدن. را مالقات كرد» سيدن«نام   به) Beach Boys (»زيچ بويب«قی ياعضای معروف گروه موس

ك بار بر حسب اتفاق، دو نفر از اعضای ي. كندد او را سوار يد ن شھری خود، اگر در جاده مسافری را میيسفرھای ب

اش  ھا را به خانه دن به مقصد، آنيھا را سوار كرد و بعد از رس لسون آنين بودند كه وي در جاده منتظر ماشمنسونگروه 

ھای  مهين. رود در خانه وی بمانند و میيدعوت كرد و اجازه داد عصر آن روز كه خودش برای ضبط برنامه به استود

ك مرد ين زن و مرد جوان و يموقعی كه وارد شد چند. دياش د بی جلو در خانهيلسون برگشت اتوبوس عجيكه وشب 

 سر من ئید باليخواھ می«: ديھا پرس  لرزان از آنئیده بود با صدايلسون كه حسابی ترسيو. سال را مشاھده كرد انيم

و » م؟ياوري سر تو بئیم باليد كه بخواھيآ افه ما میيبه ق«: لسون آمد و گفتيسال، به طرف و اني مرد ممنسون» د؟ياوريب

. ق شدنديلسون حسابی با ھم رفي و ومنسون، ئیاروين رويپس از ا. ديلسون زانو زد و پای او را بوسيبعد ھم در برابر و

  .كردند آمد می و ساز معروف رفت  و بعضی از اعضای گروھش مدام به خانه آن آھنگمنسوناز آن به بعد، 

كردند، خانه  آشپزی می. شدند دار می ن خانه بودند، زنان گروه، زنانی كامال خانهي در امنسونوقعی كه اعضای گروه م

  .شستند قی را ھم میيھای ستاره موس رفتند و حتی لباس د میيكردند، به خر ز میيرا تم

لسون بارھا به صدای ساز و يو. بودندوگو كرده  قی با ھم گفتين مدت، بارھا در مورد موسيلسون در طول اي و ومنسون

قی دارد كه تا آن زمان كسی به آن ينه موسي استعدادی در زممنسونكرد كه   گوش داده بود و گاه حس میمنسونآواز 

  .توجه نكرده است

 و داد، خرج دوا ھا می پول نقد به آن. كرد ار سخاوتمندانه رفتار میي بسمنسونلسون، با افراد گروه ين حال ويدر ع

بار ھم  كيحتی . گذاشت ارشان میيداشتی و منتی در اخت چ چشميل خود را بدون ھيكرد و وسا شان را فراھم می درمان

  .ديواره كنار جاده كوبيك را به دين شيكی از افراد گروه داد كه راننده، ماشيمتش را به يل فراری گران قياتومب

ده بود كه يجه رسين نتيكم به ا لسون كميو. لسون به ھم خوردي و وونمنسك سال، روابط دوستانه يسرانجام بعد از حدود 

ش خطرناك خواھد بود ين مرد و اعضای گروه او، براياش با ا قی ندارد و ادامه دوستیي استعداد چندانی در موسمنسون

ن ي نكرد كه بتوان قطع ان دو بروزين ايگاه تنشی ب چيالبته ھ. ان دادي پامنسونل به روابط خود با خانواده ين دليھم به

  .دوستی را به آن نسبت داد

د از شھر و ينی، بايد كه برای فرار از تمدن و قواعد شھرنشيجه رسين نتيكم به ا ، كم»منسون «١٩۶٨در اواخر سال 

م يتری خواھ م زندگی مطلوبيھر چه از شھر دورتر باش«او معتقد بود كه . ھا پناه برد ابانيخت و به بيھا گر شھری

البته . دا كرده بودندينی نفرت پين حاكم بر زندگی شھرنشياو و گروھش به شدت از مراكز شلوغ شھری و قوان» .داشت

می كه مرتكب شده بودند و يخاطر جرا ھا به ز از شھر، آن بود كه آني برای گرمنسونل خانواده يل تمايكی از دالي

  . بودندپوليسب يواد مخدر، تحت تعقاد به ميز اعتيشان و ن ھای فراوان دزدگی خاطر دل به

ن مزرعه كه يا. رفتند» ھانشنال والی«ای در كوھستان  ن آن، به مزرعهيز از تمدن و قوانياين گروه سرانجام برای گر

 تعلق داشت كه گروه، برای منسونكی از اعضای گروه ينان بود به مادربزرگ يكامال دور از شھر و دسترس شھرنش

 كامال دور ئیھا در جا اكنون آن. ھای دزدی خود را به او دادند جا، مبالغی از پول اقامت در آنجلب موافقت وی جھت 

  .توانستند آزادانه زندگی كنند از شھر اقامت داشتند و به خيال خود می
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ن وندد از ھمان دوراي بپمنسون، قبل از آن كه به خانواده »چارلز تكس واتسون«نام   بهمنسونكی از اعضای گروه ي

ن كه يكاری و فرار از مدرسه داشت تا ا او بارھا سابقه خراب. د و فروش مواد مخدر بوديجوانی در مدرسه، سرگرم خر

  .وستي پمنسون به گروه ١٩۶٧خت و در سال يشه از خانه گريسرانجام برای ھم

پوست معتاد، مقداری  اهيك تاجر سياو از . ن قتل شودي مرتكب نخستمنسون، باعث شد ١٩٦٩، در سال »تكس واتسون«

. وعده خود عمل كند ده بود كه بهيلی نديچ دليافت پول ھيه كند اما بعد از دريش ماری جونا تھيپول گرفته بود تا برا

پوست كه حسابی از  اهيتاجر س. شان رفته بود ، به مزرعه محل اقامتمنسونھمراه اعضای خانواده  ل، بهين دليھم به

خواھد  خشم آمده بود خواھر وی را گروگان گرفته و به واتسون تلفن زده و گفته بود اگر می هبرداری تكس واتسون ب كاله

پوست تلفن  اهيزمانی كه معتاد س. ا اصل پول را برگردانديا طبق وعده، ماری جونا به او بدھد يد يخواھرش زنده بماند با

غام تاجر معتاد، يدن پي پس از شنمنسون. داشته بود گوشی تلفن را برمنسونزده بود، خود تكس واتسون در خانه نبود و 

  .به تكس اطالع داد كه خواھرش در دام آن مرد است

ر لباسش پنھان ي كه سالح خود را زمنسون. پوست رفتند اهي و تكس بالفاصله اسلحه برداشته و به آپارتمان مرد سمنسون

ملتمسانه از او خواھش كرد برای برگرداندن پول به حتی . را رھا كند» تكس«كرده بود از آن مرد خواست كه خواھر 

ا يشدت عصبانی بود، دوباره ھمان حرف قبلی را تكرار كرد و گفت تا پول  بخت كه به اما تاجر نگون. ھا مھلت دھد آن

دختر  در برابر آن مرد زانو زد و دوباره خواھش كرد كه منسون. مواد به او رسانده نشود آن دختر را آزاد نخواھد كرد

ھای مكررش ندارد  چ توجھی به خواھشيافت آن مرد ھي موقعی درمنسون. گناه را آزاد كند اما گوش مرد بدھكار نبود بی

ورش آورد اما قبل از آن كه يسوی او   ھول شده بود بهمنسوندن اسلحه يمرد كه با د. ر لباسش در آوردياسلحه را از ز

  .ده بود برسد، سه گلوله در بدنش خالی شمنسونبه 

ش از آن، آزادانه ھمه جا يھا كه تا پ آن. ات فراوانی شدتغييرخوش   و اعضای گروھش از آن به بعد دستمنسونزندگی 

گذراندند بعد از آن حادثه مجبور شدند مدام در ھراس و خفا زندگی  ا كنار آمده بودند و خوش میيگشتند و با پوچی دن می

  .گيری خواھند بود  عضو سازمانی است که احتمال اعضای آن، به دنبال انتقامدانستند اين تاجر، چرا كه می. کنند

 و پيروانش طی دو شب در ماه منسون.  وارد آمدمنسونن شوك بر اعضای گروه ياندك زمانی پس از آن حادثه، دوم

  . ھفت نفر را به ضرب چاقو يا گلوله کشتند،١٩۶٩اوت 

ون، سوزان آتکينز، پاتريشيا رينوينکل و ليندا کازابيان به سرکردگی ، قرار شد چارلز تکس واتس١٩٦٩ست نھم آگ 

جا بود را به بدترين شکل  ھا وقتی وارد خانه شدند ھر کسی که آن آن.  نقشه قتل شارون تيت را اجرا کنندمنسونچالز 

مقتوالن با شليک . دممکن به قتل رسانده و با خون مقتوالن روی در و ديوار کلمات گوناگون و اشکال مختلفی کشيدن

  .گلوله و ضربات چاقو جان باخته بودند

کس از ماجرا با خبر نشد تا اين که روز بعد مستخدم پس از ورود با صحنه وحشتناکی  در زمان ارتکاب قتل ھيچ

ان جسد شارون ھمراه يکی از مھمانانش در گوشه و کنار خانه در حالی که سرش.  را با خبر کردپوليساو . رو شد روبه

خورد ضمن اين که جسد دو نفر ديگر از  با نايلون پوشيده شده بود و طنابی دور گردنشان انداخته بودند به چشم می

پنجمين مقتول پسر . ھای باغچه افتاده بود مھمانان که با شليک گلوله کشته شده بودند در بيرون از خانه روی چمن

  .ده و با شليک چند گلوله جان باخته بودباغبان بود که جنازه اش روی فرمان اتومبيل افتا

 خود در ئی کردن پروژه سينمائیرومان پوالنسکی، کارگردان معروف سينما و ھمسر شرون در شب جنايت برای نھا 

 ماھه ٨ شرون در زمان قتل  .برد از لنو و روزماری البيانکا خواسته بود شب را در کنار ھمسرش بمانند سر می لندن به

 .باردار بود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 با قطع کابل تلفن ابتدا يکی از مقتولين را در پارکينگ به ضرب گلوله از پای درآوردند و پس از ورود به منسونفرقه 

 .ھا را به ضربات متعدد چاقو به قتل رساندند آويز کردن ديگر مقتولين آن خانه و حلق

 شب او را ١١:٣٠وی ساعت .  شدئیاسايکی از چھار مھاجمی که در اين ماجرا دست داشتند، توسط تنھا شاھد قتل شن

کننده  ھا مرتکب اين جنايت شوکه که چھار نفر از آن» منسونخانواده «در حوالی خانه شارون ديده بود و به اين ترتيب 

 .شده بودند، دستگير شدند

ھای  ز التماسا) سوزان اتکينز( ھا اين گروه پس از دستگيری به قتل تيت و دوستانش اعتراف کردند، حتی يکی از آن

  .شارون تيت برای زنده ماندن گفت و اظھار کرد شارون آخرين نفری بود که به قتل رسيد

 
محض اين که خبر اين  به. ی به اروپا رفته بودفلمقتل رسيد که او برای کارگردانی  شارون، ھمسر پوالنسکی، زمانی به

جستجوھای .  از قاتالن ادامه داشتئی برای يافتن ردپايسپولتحقيقات . آنجلس حرکت کرد حادثه به او رسيد به سمت لس

وقتی کارآگاھان صحنه جرم را . اند اوليه نشان داد که قاتالن پس از ارتکاب قتل جريان برق و خطوط تلفن را قطع کرده

  .ددانستند روز بعد بايد به نقطه ديگری از شھر بروند و صحنه قتل ديگری را بررسی کنن کردند نمی بررسی می

قاتالن . ھای خانه شارون را مرتکب شده بودند به خانه لينو و رزماری البينانکا حمله کردند روز بعد گروھی که قتل

اين بار قاتالن پس . ھا را صادر کرد  پيش از ترک خانه دستور قتل آنمنسوندست و پای زن و شوھر را بستند و چارلز 

شان در مزرعه   پس از خوردن شام و دوش گرفتن به سمت محل زندگیاز ارتکاب قتل محل را زود ترک نکردند، بلکه

زدند تا شايد طعمه ديگری پيدا  کار در شھر پرسه می پس از ارتکاب اين دو قتل، اعضای گروه جنايت. رانچ برگشتند

  .شان را جلب نکرد کنند، اما موردی توجه

جا ديده   گزارش شده بود که گروھی مشکوک در اينسپوليبه اداره .  بودپوليسمدتی بود که مزرعه رانچ تحت نظر 

خودروھای سرقتی در گوشه و کنار مرتع به چشم . زد  بر فراز مرتع گشت میپوليساند و از اين رو ھليکوپترھای  شده

امه داشت تا چنان برای دستگيری اين گروه مشکوک اد ، ھمپوليسجوھای  و جست. خورد، اما خبری از گروه نبود می

 پوليس به اداره ئیاش به اتھام سرقت خودرو دستگير و برای بازجو  و خانوادهمنسون ،١٩۶٩ست ه شانزدھم آگاين ک

دليل نبود مدارک الزم و درج اشتباه تاريخ سرقت ھا اين خانواده آزاد شده و به اين ترتيب خانواده قاتل  منتقل شدند، اما به

  .از چنگ قانون گريخت

. گفت او يک جاسوس است  به دونالد شيا معروف به دونالد کوتوله مشکوک بود و میمنسون، پس از آزادی اين خانواده

آيد  کنند خيلی از اين خانواده خوشش نمی ھا در آن زندگی می منسونای که  دانستند دونالد کوتوله، صاحب مزرعه ھمه می

اش به مرتع بارکر  بود که ھمراه خانواده وقت آن منسوناز نظر . خواھد ھر چه زودتر مزرعه را ترک کنند و دلش می
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او ھمراه بروس داويس، تک . کرد تمام داشت که بايد آن را تمام می در دره مرگ بروند، اما پيش از رفتن يک کار نيمه

 .قتل رساندند و جنازه دونالد را پشت مرتع دفن کردند واتسون و استيو گروگن سراغ دونالد کوتوله رفتند و وی را به

ھا را پيدا  منسونھای سرقت شده ردپای   به مزرعه بارکر، کارآگاھان با رديابی اتومبيلمنسونمان با رفتن خانواده ز ھم

ھا نبود، اما کارآگاھان  منسونجا حمله کردند اثری از   به آنپوليسوقتی نيروھای . کرده و به مزرعه بارکر رسيدند

روزی در  طور شبانه  بهمأموربرای ھمين چند . گردند به ھمين منطقه برمیھا ھر جا که باشند باز ھم  دادند آن احتمال می

دوازدھم اکتبر . حدس کارآگاھان درست بود. دادند تا به محض ديدن موردی مشکوک گزارش دھند جا کشيک می آن

 . و ھفت نفر از اعضای گروھش به مزرعه بازگشتند و طولی نکشيد که دستگير شدندمنسون

دانست قاتالن   نمیپوليستا آن موقع . ، پس از دستگيری به جرم سرقت خودرو به زندان رفتندونمنساعضای گروه 

 از قاتالن آن ئیھا ای که کارآگاھان ھنوز به دنبال سرنخ روزھای نھم و دھم آگوست را دستگير کرده است؛ پرونده

 . گشتند می

***  

تحقيقات نشان  .ھای تخصصی را از او آغاز كردئیازجو پس از اين دستگيری بپوليسدستگير شد و » سوزان آتكينز«

تنھا  .داد كه سوزان در آن زمان در زندان بوده است بنابراين ارتباط زيادی بين اين قتل و دو قتل ديگر وجود داشت می

را  ئیضربه چاقو» ھينمن«سوی مردی حمله كرده است ولی جسد موردی كه وجود داشت اين بود كه سوزان با چاقو به

اين جسد را . با چاقو به قتل رسيده است» ويك فرايكونسكی«داد كه ھا نشان میبا اين حال بررسی. بر خود نداشت

  .پيدا كرده بود» شارون تيت« در برابر خانه پوليس

بود شروع به صحبت و درددل با ھم » ھينمن«در زندان در انتظار دادگاه خود برای قتل » آتكينز«در طول زمانی كه 

ھا بود كه آتكينز اعتراف كرد قتل كار او بوده است و اين در اين صحبت. كرد» ويرجينيا گراھام«ھايش به نام  سلولی

ھا را به محلی در يك زيرزمين به نام دره مرگ ھدايت  بوده است و او آن»  عيسی مسيحمنسونچارلز «ھا به دستور قتل

كردند كه او ديوانه  ھای آتكينز احساس می سلولی در حالی كه ھم. اھند شدرو خو خواھد كرد و درآنجا با تمدنی نوين روبه

ھا كار خود او بوده  در قتل شارون تيت و البيانكاھا نيز دست داشته است و ھمه اين قتل: شده است، او در ادامه گفت

ھا به دستور   زيرا اين قتلوجه ناراحت نيست او گفته بود از اين كه زنی باردار را به قتل رسانده است به ھيچ. است

 .چارلز انجام شده است

دادند اشاره  شان بود و بايد آن را انجام می ھای ديگری كه نقشه ھايش به قتل سلولی ھا و صحبت با ھم آتكينز در اين حرف

 بودند ئیريكاھای محبوب آم ريچارد برتون، استيو مك كوئين، اليزابت تيلور، فرانك سيناترا و تام جونز ھمه ستاره. كرد

  .كه در ليست مرگ قرار داشتند

اعتراف كرد كه » آن اسپرينگر«. دست آورد به» منسونخانواده « اعترافات ديگری از اعضای پوليسدر ھمين زمان 

 شروع به صحبت در مورد نحوه كشتن آن افراد كرده بود و اشاره كرده بود كه كلماتی منسونھا  چند روز بعد از آن قتل

  .اند  ھلتر اسكلتررا با خون روی درھا و ديوارھا نوشتهمثل خوك،

 اين شخص را پيدا پوليسوقتی كه . نام برده شد» كارلو دنی دی«ھا بود كه از شخصی موسوم به  در ميان اين صحبت

 در ميان گذاشت و از افرادی ديگر كه در آن پوليس با منسونھای زيادی را در مورد خانواده  كرد وی نيز حرف

  .آنجلس وارد عمل شد  لوسپوليسبا منسجم شدن اين اطالعات بود كه . كردند، نام برد  زندگی میمنسونعه ھمراه مزر

توانست  نوعی می پس از شنيدن اعترافات آتكينز بايد به» وينسنت بوليوسی« دادرس پرونده ،١٩۶٩ نوامبر سال ھجده

  .دستور او صورت گرفته است ھا به گ بوده است و تمام قتلفرمانده و رھبر اين گروه مر» منسونچارلز «ثابت كند كه 
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 وجود منسونھای قتل و ابزارآالت در محل زندگی گروه كشف شد، مدرك الزم برای متھم كردن  شواھدی كه در صحنه

حتی كيف پول يكی از . ھمان فلسفه وحشيانه ھلتراسكلتر بوده است» بوليوسی«گفته دادرس  داشت و انگيزه قتل به

پوستان بود، قرارداده شده بود تا وقتی يكی از  بنزين كه محل تردد سياه توالن نيز پس از ربوده شدن در يك پمپمق

پوست  ھای اعتباری درون آن را دارد، دستگير شود و تمام تقصيرھا برعھده يك سياه سياھان قصد استفاده از كارت

  .ول را در آن محل كشف كرد زودتر كيف پپوليسباشد، ولی اين اتفاق ھرگز نيفتاد و 

» بوليوسی«دادرس پرونده .  حضوری دائمی در دادگاه داشتمنسونھا كه چند ماه طول كشيد چارلز  در طول دادرسی

  :گويد در مورد او می

او متوجه تمام . اگر چه ھرگز خوب درس نخوانده و مدرسه نرفته است ولی بيانی شيوا داشت و خيلی باھوش بود ـ

ھر چند كه اتھامات وارد شده . كرد ھا را كامال بررسی می ت پاسخ دھد آنسؤاالكه به  شد و قبل از اين  مییئظرايف معنا

به او خيلی جدی بود با اين حال او ھميشه مشغول اين بود كه در دادگاه يك شوخی بكند و فضای دادگاه را از آن حالت 

  .جديت خارج كند

. در اين جلسه، شاھد اصلی ماجرا کازابيان بود.  تشکيل شدمنسون خانواده  اولين جلسه دادگاه،١٩٧٠ جونپانزدھم 

کازابيان با وجود اين که گروه را ھمراھی کرده بود، . ، آتکينز و رينوينکل نيز متھم به ھفت فقره قتل عمد بودندمنسون

 ھمکاری کند در مجازاتش يسپولھا دست نداشت و برای ھمين به او گفته شده بود که اگر با  اما در ھيچ يک از قتل

به ادعای کازابيان ھيچ يک از . کار است  گناهمنسونبه اين ترتيب، شھادت کازابيان ثابت کرد . شوند تخفيف قائل می

کشيد و ھمه بايد  ھا را می  بود که نقشه قتلمنسوناين .  را نداشتندمنسونت نه گفتن به دستورات أاعضای خانواده او جر

  .کردند  آن را اجرا میسؤال يک بدون پرسيدن حتی

 به ھرج و مرج معتقد است و عقيده دارد که ھرج و مرج با نبردھای منسونکازابيان، برای دادگاه توضيح داد که 

ھايش به ھرچه زودتر اتفاق افتادن نبردھای نژادپرستانه  او بر اين باور بود که قتل. نژادپرستانه به وقوع خواھد پيوست

ھا را به  کار خواند و آن  را گناهمنسون منصفه ھمه اعضای فاميل ھيأت ،١٩٧١ بيست و پنجم ژانويه .کمک خواھد کرد

وقتی او .  ھمراه سه نفر ديگر از اعضای گروھش به مرگ در اتاق گاز محکوم شدمنسون. قتل درجه يک محکوم کرد

  ».شماھا ھيچ حقی برای مجازات من نداريد«: کشد دستان دستبند زده فرياد میبردند او با  را از دادگاه بيرون می

 منصفه تا پايان محاكمه در قرنطينه باشند تا از ھرگونه ھيأتدستور داده بود كه تمام اعضای » قاضی چارلز اولدر«

نيز تحت » اولدر«و آمد قاضی  رفت. شد در امان بمانند  میمنسونتھديد و آزارھای احتمالی كه توسط ھواداران خانواده 

را » چارلز منسون«، »بوليوسی«در آغاز اين محاكمه رسمی بود كه دادرس . گرفت نظارت و محافظت شديد انجام می

وی در پس پوشش يك ھيپی كه اصوال نماينده : كرد، ناميد و اضافه كرد يك ولگرد كه خود را عيسی مسيح معرفی می

ای است كه برای رفع عطش خود و  ھای متعدد زده است و او ديوانه ريزی قتل رنامهدوستداران صلح ھستند دست به ب

  .كند برای رسيدن به قدرت اقدام به خونريزی می

وكيل » اردينگ كانارك« منصفه ظاھر شد و با كمك ھيأتاش در برابر  آلود روی پيشانی ، با ضربدری خونمنسون

كرد  ترين چيزی كه او بايد در مقابل آن از خود دفاع می مھم.  خود پرداختمدافعش، به دفاع در برابر اتھامات وارد به

دادند، وضعيت و  اگر ھر كدام از اعضای گروھش عليه او شھادت می. اش بود اش بر اعضای گروه ای تسلط افسانه

ھا را  ھا آن ساير راهچارلز منسون به اين دليل در صدد بود كه با تھديد و . شد تمام می» منسون«شرايط كامال به ضرر 

. اش كشته خواھد شد يكی از كسانی كه عليه او شھادت داده بود، تھديد شده بود كه خودش و خانواده. از اين كار منع كند
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، اعترافاتی را كه عليه »سوزان آتكينز« بر اعضای گروھش كه در دادگاه حاضر بودند منسونواسطه نفوذ شديد  به

  .سر و ته و عجيب كرد  بیئیھا ت و شروع به تعريف كردن داستانكرده بود، پس گرف» منسون«

كرد تا جو دادگاه را به ھم بزند و به اين گونه به  تر سعی می شد، بيش تر می اش بيش  ھر چه شواھد و مدارك عليهمنسون

يك نفر بايد «:  زددر اوج اين جريان او شروع به مشاجره لفظی با قاضی كرد و فرياد.  دھدتغييرنفع خودش شرايط را 

در اين ھنگام آتكينز به ھمراه دو نفر ديگر از اعضای گروه بلند شدند و شروع به خواندن » .سرت را از تن جدا كند

ھا دوباره به دادگاه  قاضی آنان را با اين كار از دادگاه اخراج كرد وقتی كه آن.  مخصوص به زبان التين كردندئیآوازھا

ريزی و  ھا را خودشان برنامه  منصفه ادعا كردند تمام آن قتلھيأتحضار دادگاه و اعضای برگشتند در برابر حيرت 

  .است ھا نداشته ھيچ نقشی در اين قتل» منسونچارلز «اند و  اجرا كرده

در اين شرايط ساختگی حاضر نيستم در دادگاه حضور : ـ يكی از وكال ـ فرياد زد» رونالد ھيوز«با اين ادعا بود كه 

  .گيرم  بود ـ برعھده نمیمنسون باشم و دفاع از موكلم را ـ كه عضوی از خانواده داشته

 بزرگ در بخش ونتورا ئیھا مدتی بعد در ميان تخته سنگ» رونالد ھيوز«چند روز بعد از اين كار، او ناپديد شد و جسد 

  .عھده گرفتند ھا را به يت اين قتلمسؤول منسونبعدھا اعضای خانواده . پيدا شد

 روز ٩ منصفه تشكيل جلسه داد و بعد از ھيأتھا بود كه  ، يعنی ھفت ماه بعد از آغاز دادرسی١٩٧١ ژانويه انزدهپ

زيرا يكی از . تدابير امنيتی شديدی در اطراف ساختمان دادگاه برقرار شد. شور، باالخره رای خود را اعالم كرد

 دزديده بود و قصد داشت دادگاه را به روز قيامت تبديل یئ يك جعبه نارنجك از قرارگاه نيروی دريامنسونھواداران 

  .كند

 نيز دادگاه حكم خود ،١٩٧١ چ مار٢٩. تن از اعضای گروه را مجرم شناخت  به ھمراه سهمنسون منصفه چارلز ھيأت

خانه بھتر است در :  منصفه گفتھيأتقرائت حكم استكينز به اعضای  در لحظه. را مبنی بر اعدام متھمان ابالغ كرد

 را ئی قاضی دادگاه عالی چارلز اولدر حكم نھااپريل ١٩در . تان باشيد خود را قفل كنيد و مراقب جان خود و كودكان

اگر برای اين جنايات مجازاتی اينگونه در نظر گرفته .  اعدام است و اين شرايط الزامی استئیحكم نھا: اعالم داشت

طور كلی   دادگاه عالی كاليفرنيا مجازات اعدام را به١٩٧٢ سال نشود، پس چه جرمی مستحق حكم اعدام است؟ در

  . به حبس ابد محكوم شدندمنسونھمراه چارلز  ی در قانون اعضای گروه بهتغييركرد و بعد به واسطه چنين  ملغی

فر را ن ٣٠ھا و ولگردھا كرده بود، توانسته بود  آوری گروھی از ھيپی  سالگی شروع به جمع٣۴ كه از منسونچارلز 

طوری كه او را  پرستيدند، به او تمايل شديدی به رھبری داشت و ھمراھان و پيروانش او را می. دور خود جمع كند

  .دانستند پيامبر و شيطان می

، به حاميان خود وعده داده بود كه پس از پيروزی، برجھان حكومت خواھند كرد و در اين زمان است كه منسونچارلز 

  .نام دارد، راه پيدا خواھند كرد» دره مرگ«ير زمين پنھان شده و بر سرزمينی كه در ز

***  

توان مشاھده  ھايش نيز می فلمسايه اين اتفاق، ھمواره بر ذھن و روان پوالنسکی سنگينی کرده و رد آن را در برخی 

 بعد راضی شد برای کرد، اما چھل سال  وی، ھمواره از پرداختن به مسائلی که يادآور اين واقعه باشد دوری می.کرد

  .پردازد، مقدمه بنويسد کتابی که به زندگی ھمسر مقتولش می

کتابی را » پيانيست«و البته خالق » جوان کالينز«،  »جين فوندا«خواھر وی با ھمکاری چند ھنرمند معروف از جمله 

  . زندگی وی انتشار دادند درباره
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سه . کشته شد» منسونچارلز «، توسط ھواداران   به دنيا آورد ساله که قرار بود دو ھفته بعد، کودک خود را٢۶تيت 

  . کردند نيز در اين جريان به قتل رسيدند دوست ديگر او که در آن روز وی را ھمراھی می

برايم سخت » شارون«، نوشتن از   سال۴٠حتی پس از گذشت :  از اين پيشگفتار آورده استئیھا پوالنسکی، در بخش

اما اين کتاب به من اجازه . آمد، برايم غيرممکن است ماند چه پيش می  که اگر شارون زنده میالبته تصور اين. است

  .دھد گذشته را به ياد بياورم می

  .ناميده است» يادآوری«خواھر شارون اين کتاب را » دبرا«،  به گزارش نيويورک پست

در پاريس از پدر و مادری لھستانی متولد  ١٩٣٣رومن پوالنسکی، کارگردان مشھور عالم سينما در روز ھجدھم اوت 

  . را در بحبوحه جنگ جھانی دوم سپری کرد شد و دوران کودکی

وی . بازی کرد» آندره وايدا«به کارگردانی » يک نسل «فلم، پوالنسکی وارد عرصه بازيگری شد و در ۵٠در دھه 

در سال . در انگليس ساخته شد» تنفر« وی با نام فلمدومين . ساخت» چاقو در آب« بلند خود را در سال با نام فلماولين 

باک  قاتلين بی «فلم، وی ١٩۶٧در سال . روانه سينما کرد» بست بن«اش را با نام  فلم، پوالنسکی سومين ١٩۶۶

  .شد  رنگی او محسوب میفلمرا ساخت که اولين » آشام خون

، نام خود را بيش از پيش بر سر »بچه رزماری«ق  و موف  پرفروشفلم رفت و با ساخت امريکاپس از آن، پوالنسکی به 

   جايزه١١ که نامزد فلماين . را ساخت» ھا  چينی محله«ھايش يعنی  فلم يکی از بھترين ١٩٧٣او در سال . ھا انداخت زبان

نامه  فلمھمراه آورد و اسکار بھترين  به» فای دوناوای«و » جک نيکلسون«اسکار شد، جايزه بھترين بازيگری را برای 

را ساخت که » تس «١٩٧٩اش به اروپا و فرانسه رفت و در سال   بعدیفلمپوالنسکی برای ساخت . را نيز کسب کرد

  .برداری، بھترين طراحی لباس و بھترين کارگردان ھنری شد فلم اسکار بھترين  موفق به کسب سه جايزه

   جنايت ی دربارهفلم، »پيانيست«معرفی کرد؛ اش را به جھانيان  ئی بود که پوالنسکی شاھکار سينما٢٠٠٢در سال 

 نخل طالی کن را   اسکار بھترين کارگردانی و جايزهفلماين . داد  جھانی دوم که ھميشه او را آزار می ھا در جنگ نازی

بود که در جشنواره کن سال » ونوس در پوست خز«آخرين ساخته اين کارگردان سرشناس . برايش به ارمغان آورد

  . بخش رقابتی، نامزد نخل طالی کن شدگذشته در

نام پوالنسکی .  نام رومن پوالنسکی معروف و جنجالی نيست اندازه دار جھان، شايد ھيچ نامی به سازان نام فلمدر ميان 

در ... ھا و  چينی  محله  رزمری، مستاجر،  بچه ِساز لھستانی مقيم فرانسه و خالق آثار ماندگاری چون چاقو در آب، فلم

ترين اثر او با عنوان  گوش رسيد و دليل آن عالوه بر اکران تازه  جھان بهئیِدماه اخير بار ديگر در صدر اخبار سينماچن

 اجباری او    به ماجرای بازداشت او در سوئيس و اقامت چندماھه راه بود، سايه که با نقدھای اغلب مثبتی ھم  در  نويسنده

روايت پوالنسکی از سوی نشر چشمه  نا، کتابی جامع و جذاب با عنوان رومن به در ھمين اث.گردد در اين کشور بازمی

ھا و ساختن آثار   چگونگی شکل گرفتن ايده  زندگی جنجالی پوالنسکی و ست از اين کتاب روايتی. منتشر گرديد

  .قلم رومن پوالنسکی اش به درخشان

 صفحه، ھمراه با ٥٩٠، منتقد، در »محسن آزرم«ستاری و ويرا» آزاده اخالقی « روايت پوالنسکی با ترجمه رومن به

  . آثارش منتشر شده است صحنه تصاويری از پوالنسکی و پشت

 ئیای خود را در برنامه راديو ، کار حرفه١٩٤١در . ، در پاريس به دنيا آمد١٩٣٢ست  اگ١٨در » رومن پوالنسکی«

نامه  ، در نمايش١٩٤٩در . برنده جايزه شد» ر ھنگپس«خاطر بازی در تئاتر   به١٩٤٧آغاز کرد و در » مری کنگ«

. ، به تحصيل در مدرسه ھنر کراکوف روی آورد١٩٥٠در کراکوف بازی کرد و در » تارابومبا«عروسکی سيرک 

ی که به وسيله چند دانشجوی مدرسه فلمبود؛ » سه داستان «فلم، با بازی در ١٩٥١ او به سال ئینخستين حضور سينما
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 کوتاه فلمکارگردانی : توان به اين موارد اشاره کرد از جمله کارنامه ھنری وی می.  شد لودز ساختهفلم

 کوتاه فلم؛ ساخت )١٩٥٩( کنند ھا سقوط می نامه دانشگاه با نام وقتی فرشته  کوتاه برای پايانفلم؛ ساخت )١٩٥٥( دوچرخه

، برنده فلموی با ساختن اين .  پشت پرده نام داردی که او کارگرانی کرد، نويسندهفلمآخرين ... ؛ و)١٩٦١( چاقه و الغره

  ... خرس طالی بھترين کارگردانی جشنواره برلين شد و

شان قرار است  پرست طانيھای ش هي است که با برنامه شوم ھمسایدرباره زن و شوھر جوان» بچه رزماری «فلمداستان 

توان  ت میأنماست که به جريخ سيھای تار فلمن يتر طرحکی از مي» بچه رزماری«. اورنديا بيطان را به دنيفرزندی از ش

  .ده استيش کشيپرستی را پ طانيطان و شيست که موضوع ش یفلمن يتر گفت جدی

  
ن ي سال از ساخت آن ھنوز ھم جزء بھتر٥٠ک به يسازی بود و با گذشت نزد فلمای يب در دنيک حادثه عجي فلمن يا

ر منتظره در نھم يک اتفاق تلخ و غيش دارد اما فلمن نظر را درباره يپوالنسکی ھم ھمکه  نيبا ا. نه استين زميھا در ا فلم

  .ل کردي پوالنسکی تبدفلمن يتر را به تلخ» رزماری «١٩٦٩آگوست 

. ای بود ازدواج کرد وود با رومن که کارگردان شناخته شدهيگر تازه کاری بود که بعد از آمدن به ھاليت بازيشارون ت

لز ياش در بورلی ھ گذراند در خانه ش را میيبرد، شارون که ماه آخر باردار ن در لندن به سر میزمانی که روم

 ضربه ١٢٠ن شکل با يتر عيجا حمله کردند و او و مھمانانش را به فح ای به آن آنجلس مشغول استراحت بود که عده لس

 بچه رزماری و فلمھا قتل شارون را به  تفاق رسانهن ايبعد از ا. چاقو به قتل رساندند، بعد طنابی دور گردنش انداختند

) رھبر گروه( منسونھمراه چارلز  ک مرد را بهي سه زن و ئی قضاپوليسکه  نيپرستی ربط دادند؛ تا ا طانيموضوع ش

، ١٩٧٠ جوالی ٢٤خ يک سال در تاريپرستی داشت بعد از  طانيش شي که گرامنسونچارلز . ر و محاکمه کردنديدستگ

ھستم و با  x کيمن برای جھان شما «:  و گفت شدده بود وارد دادگاهيبر x اش را به شکل شانیيکه با چاقو پدر حالی 

  ».ديد مرا بشناسيتوان چ دادگاھی نمیيھ

***  

 ساله به نام لسلی فان ھوتن در قتل فجيع لنو ال بيانکا، صاحب يک سوپرمارکت ١٩يکی از اعضای اين گروه، دختری 

 سال ۴۵بيش از » منسون« لسلی فان ھوتن، عضو پيشين فرقه . مشارکت داشت١٩۶٩سر او در سال ای و ھم زنجيره

 . است

 و امريکائیيک روز پيش از اين جنايت، مانسن و پيروانش به خانه رومن پوالنسکی ريخته و شارون تيت، ھنرپيشه 

البته لسلی فان ھوتن در . سانده بودندھمسر باردار رومن پوالنسکی، و چھار نفر ديگر را به ضرب چاقو به قتل ر

 سال است که ۴۵لسلی فان ھوتن که در آن زمان زنی جوان بود، اکنون بيش از  .ماجرای قتل شارون تيت نقشی نداشت

  .اما اکنون ممکن است که او مورد عفو قرار گيرد. برد دھد و در زندان به سر می تاوان آن جنايات را پس می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٣

  
 ١٩٧٠اش در سال  تن به يکی از جلسات محاکمهدر حين رف) نفر اول سمت چپ از رديف جلو( لسلی فان ھوتن

 فروردين ٢۶ -  ٢٠١٧ اپريل١٤شنبه   رسيدگی به پرونده و وضعيت او است، روز پنجمسؤولکميسيونی حقوقی که 

  .به کار رود» تعليق مراقبتی مجازات«، توصيه کرده که در مورد لسلی فان ھوتن اصل ١٣٩٦

مزبور ھنوز بايد اين درخواست را مورد بررسی قرار دھد و در اين باره  باالتر از کميسيون ئیالبته يک مرجع قضا

تواند درخواست  حرف آخر در اين ماجرا را جری براون، فرماندار ايالت کاليفرنيا خواھد زد که می. گيری کند تصميم

 .آزادی لسلی فان ھوتن را رد کند

او پس از روی آوردن به مواد مخدر . بود» منسوناده خانو«ترين عضو   سال دارد، در آن زمان جوان۶۶لسلی که حال 

 .به عضويت اين فرقه درآمده بود

 سال ۴۶ برای رسيدگی به سرنوشت لسلی فان ھوتن اعالم کرده، او در طی نزديک به مسؤولگونه که کميسيون  آن

 مزبور است، در جلسه نام که عضو کميسيون علی زرين. ای بوده است  جدی نشده و زندانی نمونهئیحبس مرتکب خطا

 سال زندگی در ۴۶. تان به اندازه کافی گوياست رفتار شمار در دوران حبس«: شنود لسلی فان ھوتن به او گفته است

 ». جدیئیزندان بدون ارتکاب خطا

 با دادستانی کاليفرنيا تا کنون.  به بخشودنش استئیاين بيستمين تالش لسلی فان ھوتن برای متقاعد کردن مقامات قضا

آزادی فان ھوتن و اجرای تعليق مراقبتی مجازات در مورد او مخالف بوده، اما حال اعالم کرده که قصد بررسی 

 .ی کميسيون را دارد توصيه

***  

ی فلم. ی براساس اتفاقی واقعی رفتفلمساز پرطرفدار و نامتعارف سينمای جھان، به سراغ ساخت  فلمکوئنتين تارانتينو؛ 

  . به دست ھواداران چارلز منسون به قتل رسيد١٩۶٩، ھمسر رومن پوالنسکی که در سال »رون تيتشا«در ارتباط با 
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.  را به تصوير خواھد کشيدمنسونھای وحشيانه گروه چارلز   خود، داستان واقعی قتلفلمترين   کوئنتين تارانتينو در تازه

. نويس و کارگردان آن خود تارانتينو است نامه فلم اما طبق معمول ، تازه تارانتينو ھنوز نامی نداردئیوژه سينماپر 

 .اند  ھاروی و باب واينستاين ھستند که پيش از اين نيز با تارانتينو ھمکاری داشتهئیکنندگان اين اثر سينما  تھيه

برد پيت پيش از . عنوان بازيگران اصلی در نظر گرفته است  الرنس را به تازه، برد پيت و جنيفرفلمتارانتينو برای اين 

باره امضاء  شود ھنوز قراردادی در اين البته گفته می. با تارانتينو ھمکاری کرده است» ھای لعنتی حرامزاده «فلماين در 

 . آغاز خواھد شد٢٠١٨ از تابستان سال ئیبرداری اين اثر سينما فلم. نشده است

» ١بيل را بکش«، »جکی براون«، »پالپ فيکشن«، »ھای انباری سگ«ھای  فلماثر کوئين تارانتينو که پس از آخرين 

آيد  نھمين اثر اين کارگردان به حساب می» جاگوی آزادشده«، »ھای لعنتی حرامزاده«، »ضد مرگ«، »٢بيل را بکش«

  .ھای آن ما به ازای بيرونی دارند مبا ديگر آثار او متفاوت است؛ زيرا شخصيتی تخيلی ندارد و ھمه آد

 نخواھد منسون جديدش تنھا در مورد چارلز فلمکوئنتين تارانتينو در سخنان جديد خود اين موضوع را شفاف ساخت که 

 جديد در مورد چارلز فلم«:  چنين گفتIndieWireتارانتينو در سخنانی کوتاه به آن تامپسون، خبرنگار سايت . بود

  ». است١٩۶٩مورد سال منسون نيست؛ در 

 و اتفاقات آن زمان است ١٩۶٩ جديدش در مورد سال فلمعبارتی ديگر کوئنتين تارانتينو منظورش اين بوده است که  به

طور  اين.  خواھد بودفلمو فرھنگ مرسوم آن دوره را به تصوير خواھد کشيد و داستان چارلز منسون يک بخش از اين 

 و با ايدئولوژی اعتقاد به خويشتن را بر عھده منسونای با نام   که رھبريت فرقهنسونمشود شخصيت چارلز  که گفته می

به تصوير کشيده خواھد شد؛ ) ھای لعنتی زاده حرام (Inglourious Basterdsفلمداشت، ھمچون شخصيت ھيتلر در 

  . نخواھد شد ظاھرفلمھای  زمينه داستان قرار خواھد داشت و چندان در صحنه شخصيتی که بيشتر در پس

چون تمامی  داری داشت و در انتھا ديديم که وی ھم ، ھيتلر شخصيت مضحک و خندهInglourious Basterds فلمدر 

سوزد و اين  شود و در آتش می  که داخل سينما بودند، توسط الی راث و دوستانش به خاک و خون کشيده میئیھا نازی

با . را محوريت اصلی قرار داده بود) با بازی مالنی الرنت( نی شوشانا انتقام شخصيت قھرمان و يھودی داستان، يعفلم

 را دوست داشتند، ولی فلم که تارانتينو سر ھيتلر آورد خوشحال شدند و پايان ئیکه بسياری از طرفداران از بال وجود اين

تقاد داشتند و گفتند تارانتينو در برخی اعضای آکادمی اسکار و منتقدان به ناديده گرفته شدن تاريخ توسط اين کارگردان ان

ی که کوئنتين تارانتينو ساخته است به ھيچ عنوان فلمھا معتقد بودند  آن. نويسد ھای خود حتی تاريخ را نيز از نو می فلم

     . برای مردمان کشوری که اطالعات چندانی از تاريخ ندارند مناسب نيست

 ٧٠، اين ھيوالی دھه منسونگونه به تصوير کشيد، داستان چارلز  آنحال بايد ديد تارانتينو که جنگ جھانی دوم را 

آنجلس و  دادند، تمام شھر لس اش انجام می  و خانوادهمنسون که چارلز ئیھا قتل. ميالدی را چگونه روايت خواھد کرد

 شخصيتی ونمنسچارلز . سازی مرتبط بودند در بھت فرو برده و ترسانده بود فلمنحوی به صنعت  کسانی را که به

  . ھای سريالی زيادی را ترتيب داده بود کار بود که در اوج دوره ھيپی، قتل پريش و جنايت روان

برداری  فلم ميالدی کار ٢٠١٨رود از اواسط سال   کم کم در حال شروع شدن است و انتظار میفلمتوليد  مراحل پيش

توان سال  زودی مشخص شود، آن زمان می  نيز بهفلمکننده   کوئنتين تارانتينو آغاز شود و اگر استوديوی پخشفلمنھمين 

  . را سال اکران ساخته جديد تارانتينو در نظر گرفت٢٠١٩

***  

آنجلس بود و درپی آن بود تا با ايجاد  ای و دور از صنعت موسيقی لس  يک عضو حاشيهمنسونھا،  در دوره قبل از قتل

اش محکوم شد  ھای خاطر جنايت  بهمنسونکه  پس از آن.  موسيقی بشودای وارد کار شکل حرفه دنيس ويلسن به رابطه با
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ھای بزرگ موسيقی عرضه  صورت تجاری و توسط شرکت تعدادی از آثاری که ساخته بود اين شانس را يافتند تا به

را  منسونمريلين  گانز ان روززو توان اند می  را بازخوانی کردهمنسونھای معروفی که کارھای  از ميان گروه. شوند

 تا منسوناز چارلز .  نيز ساختئیھا  ای ياد گرفت و آھنگ چارلز در زندان، گيتار زدن را به شکل حرفه. نام برد

ھمراه برخی اعضای  اش و به آھنگ منتشر شده که تعدادی از آثارش قبل از محکوميت امروز چند آلبوم و تک به

 ميالدی ٢٠٠٧که در زندان ضبط شده در سال  One Mind  نامآخرين آلبوم او با. اند ضبط شده» منسونخانواده «

  . منتشر شد٢٠٠٨دانلود رايگان از شبکه اينترنت در سال  برای One Mind نسخه اينترنتی آلبوم. است منتشر شده

برايان ھيو «برای مثال، .  نيز ساخته شده استئیھا فلم منتشر گرديده و ئیھا  کتابمنسوندرباره زندگی 

شناخته » منسونمرلين «تر با نام  در کانتون، اوھايو، که بيش ١٩۶٩ ژانويه ۵ متولد (Brian Hugh Warner) »وارنر

عنوان  خاطر تصوير نامتعارف و شخصيت نمايشی او به عمده شھرت او به.  استامريکائیشود خواننده و ھنرمند  می

 منسونھای مرلين مانرو و چارلز  نام ترکيبی از ناماين .  استمنسونای با نام مرلين  رھبر و خواننده گروه موسيقی

  .ھا قرار دارند امريکائیاست که در دو سر طيف محبوبيت و نفرت 

 ئی بود و مرلين مانرو ھم يه بازيگر زن بوده که از چھره زيباامريکاای دھه شصت   يه قاتل زنجيرهمنسونچارلز 

او يکی از مشھورترين ستارگان سينما و ستاره پاپ در . وده استھای مشھور ب فلمبرخوردار بوده و به ايفای نقش در 

 .قرن بيستم است

موسيقی گروه گستره . آنجلس کاليفرنيا مستقر است ست که در لوس امريکائی نام يک گروه آلترنتيو متال منسونمرلين 

اعضای مرلين . شود یھا، از گلم راک و ھارد راک تا اينداستريال متال و شاک راک را شامل م وسيعی از سبک

ھا و طرح جلد  ای به پيروی از استانداردھا و قوانين جاری دنيای موسيقی ندارند که اين موضوع در ترانه ، عقيدهمنسون

کم  طوری که تا به امروز دست آثار گروه تاکنون با استقبال گسترده مخاطبان روبرو شده به. آثار گروه مشھود است

  . قرار گرفته استامريکا در ھنگام انتشار در صدر ده اثر پرفروش ھا چھار آلبوم از آثار آن

در فلوريدا بنيان ) گيتاريست( و اسکات پوتسکی) خواننده( منسونتوسط خود مرلين  ١٩٨٩ اين گروه موسيقی در سال

س اعضا، خيلی زود و به دليل سبک خاص گريم و لبا ١٩٩۴ شان در سال گروه درپی انتشار اولين آلبوم. گذاشته شد

 ھمواره در منسوناعضای گروه مرلين . شان مشھور شدند ھا و ويدئوھای ھا و اجراھای نمايشی در کنسرت متن ترانه

  .طوری که اعضای گروه در ھر آلبوم، از آلبوم قبلی متفاوتند ند بهتغييرحال 

***  

 ساله با ريش بلند ٨٠، داماد ونمنسکنند؛ چارلز  يک زوج که در ھمان نگاه اول تفاوت معنادارشان را آشکار می

خندی   ساله با صورتی الغر، لب٢۶خاکستری رنگ، يک صليب شکسته تتو شده روی پيشانی و الين برتون، عروس 

  .رسند ھايش می  که تا سر شانهئیمحجوب و موھا

اند و از قرار  ائه دادهاين دو درخواست ازدواج خود را به اداره مربوطه در منطقه کينگز کانتی در ايالت کاليفرنيا ار

  . روز پس از صدور مجوز عقد صورت گيرد٩٠مراسم ازدواج بايستی طی . ھا ھم صادر شده است جواز عقد آن

 منسونان گفته بود، وی و چارلز  ان را برای خود برگزيده، ماه اوت به شبکه تلويزيونی سی» استار«الين برتون که نام 

الين برتون اضافه . رود اش در زندان می  که امکان دارد به مالقات معشوقئیو تا جابسته يکديگر ھستند و ا شدت دل به

  .»متولد شده است «منسونکرده بود، او اصال برای بودن در کنار چارلز 

 بوده و بعدھا موفق شده تا به منسون» فلسفه«خانم برتون در اين مصاحبه اشاره کرده بود که از دوران نوجوانی پيرو 

  .ک شودوی نزدي
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پرسند که نظر والدينش  وقتی از استار می» .خوايم ازدواج کنيم من و چارلی می. راستشو بھتون بگم«: گفت استار می 

کرديم  وقتی با ھم صحبت می. پدر و مادرم چارلی رو دوست دارن«: دھد درباره نامزدی با يک روانی چيست، پاسخ می

ن نھر خونه ئيتونين مدتی تو زيرزمين بمونين و بعدش پا می.  با ما زندگی کنيننئيوقتی چارلی آزاد شد بيا«: گفتن می

 ».خودتونو بسازين

خواھند  ھا با قضيه ازدواج می او در مصاحبه با خبرنگار اين مجله گفت که آن.  به اندازه استار مشتاق نيستمنسونولی 

  ».گيم قط واسه مردم میاينو ف. دونی چرنده، خودتم اينو خوب می«: مردم را گول بزنند

کند و مانند معلمی به شاگردش  رسد او مثل يک پروژه با نامزدش رفتار می نظر می ھدگارد در پاسخ به او گفت که به

آميز  ھای ديگر او پر سر و صدا و جنجال پروژه. اند ھای او ھيچ وقت پايان خوشی نداشته البته نقشه. دھد درس می

  .اند بوده

 منتشر شد، موضوع ازدواج با الين برتون را ٢٠١٣ای با مجله رولينگ استونز که در سال  مصاحبه در منسونچارلز 

خاطر   نه بهمنسوندر ھمان زمان الين برتون عنوان کرده بود که دليل عالقه و جذب شدنش به چارلز . رد کرده بود

  . و حفاظت از محيط زيست بوده است نسبت حيواناتمنسوندليل طرز فکر   که وی انجام داده، بلکه بهئیھا قتل

***  

ھای دھه شصت ميالدی،   بود و نامش در طول سالمنسونکاری که رھبر فرقه  مرد کاريزماتيک و باھوش اما جنايت

  .را داشت» ترس و رعب و وحشت«معنا و مفھوم 

اد توانست مجوز ھای زي بعد از دوندگی» رولينگ استون«خبرنگار » اريک ھدگارد«چند سال پيش و زمانی که 

طور مجذوب اين آدم شده بودند،  ھا چه توانم بفھمم آن بچه من می«:  گفتمنسون را بگيرد، در مورد منسونمصاحبه با 

 ».وقتی دستم را گرفت من آن جذبه را حس کردم

ھيچ  ھا بی  آن.ای را انتخاب کرده بود که زن و مرد نسبت به شرايط اجتماعی آن روزھا رضايت نداشتند  خانوادهمنسون

ای بود که معتقد  او رھبر فرقه. را داشت» دھنده مسيح و نجات«برايشان حکم . کردند  را جرا میمنسونپرسشی، اوامر 

توانند مابين جمعيت سياھان  بودند با ايجاد جنايت و آشفتگی در جامعه و رفتارھای ناھنجار و دور از عرف عمومی، می

بر ايالت » منسونخانواده «يا ھمان » موعود«رانی  حکم قدر که روز  آن.  بيندازندو سفيدپوستان غالب، درگيری راه

  .  نرسيده بودئی از اين ھمه جنايت، درمانده بود و سعی و تالشش به جاپوليس. متحده فرا برسد

ی موسيقی آن معتقد بود که مافيا. برد رفت گيتارش را ھم با خودش می او ھر جا که می.  عاشق موسيقی راک بودمنسون

 منتشر کرد که طرفدارانی ھم ئیھا  قادر به کشف استعداد غريبش نبوده، گر چه بعدھا در زندان آلبومامريکاروزھای 

ھای  ھا و سريال فلمھا، گفتگوھا،  ھای معروفی کارھايش را بازخوانی کردند، خودش ھم سوژه کتاب پيدا کرد و گروه
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ی را کارگردانی خواھد کرد که جريان فلمزودی  اعالم کرده است به» تارانتينو «تا آن حد که اخيرا. بسياری قرار گرفت

  . را به تصوير خواھد کشيدمنسونھای رخ داده توسط فرقه  قتل

داد و پيشاپيشش  ھايش او را در حال انتقال به زندان نشان می  که عکسئیچه آن روزھا. ، ھمواره خبرساز بودمنسون

کردند و  ھای خندان و در اوج شادابی و سرزندگی منتشر شده بود که او را ھمراھی می رهتصوير سه زن جوان، با چھ

ھای کاليفرنيا شدند و چه روزی که يک دختر جوان بيست و شش ساله  ھا راھی زندان دستی با او در اين قتل به جرم ھم

  .قرار است به زودی با او ازدواج کندکار ھشتاد ساله شده و  گفت که عاشق اين جنايت» افتون ايلين برتون«به نام 

***  

 رھبر يک فرقه متخاصم منسونچارلز . سال از صدور حکم دادگاه، درگذشت ٤٥ منسونتوان گفت که  بندی می در جمع

. شد عنوان يک نماد تاريک ضد فرھنگی شناخته می عام وحشيانه نموده بود، و به که پيروانش را وادار به يک قتل

 ئیآفريقا-امريکائیچون تشکلی  ھا ھم  سوی ديگر سازمان ای بود که انگشت اتھام به ھا به گونه ين قتلطراحی و اجرای ا

  .نشانه برود» ھای سياه پلنگ«موسوم به 

عھده خواھد گرفت و اميدوار بود که پس از اين  بر اين تصور بود که در نظمی نوين رھبری جامعه را به» منسون«

  .پوستان نشانه رود  به سمت سياهامريکاه جناياتش انگشت اتھام جامع

  »!جذبه«: گفتند بچه ھای دھه شصت به اين ھاله می. او ھاله داشت: گفت وينسنت بوگليوزی، وکيل می

 و کتاب و فلمچنان جذبه داشت و در عرصه  ، ھممنسونبا وجود گذشت بيش از چھار دھه از جنايات وحشيانه خانواده 

  .شود  به سوی اين آثار جلب میامريکاشوند و نگاه مردم  ازنگری به اين جنايات خلق میموسيقی، آثاری با موضوع ب

واسطه شکست اين کشور  کنند که چندی پيش به  ياد میامريکاعنوان پايان رويای ھيپی در  چنين بسياری از قتل تيت به ھم

  .در جنگ ويتنام با سرخوردگی بزرگی مواجه شده بود

 بود و شارون از امريکارتبه وزارت اطالعات  پدرش يک افسر عالی. پروا و شاد و سرزنده بود شارون تيت، زيبا و بی

 ئیاش روی جلد مجالت مد و زيبا بارھا عکس. نظيرش به صنعت سينما و مدلينگ روی آورد  بیئیسر اتفاق با آن زيبا

  .  و سريال نه چندان با اھميت ھم بازی کردفلم و در چند  منتشر شد

ساخته » آشام باک خون قاتالن بی «فلمآفرينی در   و پس از نقش١٩٦٨در سال   ميالدی،٦٠ و ٥٠، بازيگر دھه »تيت«

 سال داشت، توسط ٢٦که باردار بود و تنھا  ولی تنھا چند ماه بعد در حالی. ، با او ازدواج کرد»رومن پوالنسکی«

  .اش به قتل رسيد خانهھمراه سه تن ديگر از دوستانش در  ، بهمنسوناعضاء خانواده 

» روز دلفين«اش با نام  برد و سرگرم تھيه مقدمات پروژه بعدی سر می زمانی که اين اتفاق افتاد پوالنسکی در لندن به

شان خفه  دور گردن  ضربه چاقو از پای درآوردند و با پيچيدن طناب به١٠٢اش را با  ھا تيت و مھمانان منسون. بود

  .کردند

که قاتل و ھمراھانش، شارون و سه ميھمان ديگرش را در خانه  گيزه اين قتل روشن نشد با اينھيچ وقت علت و ان

 خانه شارون در بورلی ھيلز را ئیرو کاردآجين کرده با طناب خفه کردند و ھنگام خروج از خانه ھم ھمسايه روبه

  .کشتند

سوزان اتکينز، يکی از . ش از کشتن او بگذرندخاطر کودک کرده که به خواستند شارون را بکشند او التماس می وقتی می

: اش کشت و با خون او جلو در خانه نوشت ، با ضربات متعدد چاقو شارون تيت را در خانهمنسونپيروان جوان چالرز 

»PIG« )خوک( 
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 ٢٦ن  برای ازدواج با افتون ايلين برتومنسونھا خبر از گرفتن مجوز ازدواج توسط چارلز   خبرگزاری٢٠١٤مبر در نو

 منسوننقل مکان کرد تا به زندانی که   سال پيش به شھر کورکوران در ايالت کاليفرنيا،٩افتون ايلين برتون . ساله دادند

برتون اعالم کرده بود که در ماه نوامبر با مانسن ازدواج . در آن محبوس است نزديک باشد و بتواند به مالقات او برود

ازدواج منتفی شد، زيرا مانسن متوجه شد تنھا دليل ازدواج برتون با او، اين بود که بعد اما بعد از مدتی اين . خواھد کرد

  .عنوان يک جاذبه توريستی کسب درآمد کند از مرگش، بتواند از جسد او به

وسيله دولت تصويب شد، توسط دادگاه  به» اليحه حذف مجازات اعدام« و زمانی که ١٩٧٢ در سال منسونحکم اعدام 

اين دوازدھمين بار بود که .  درخواست عفو کرد که رد شد٢٠١٢ در سال منسون.  يافتتغييرليفرنيا به حبس ابد عالی کا

  . خواھد بود٢٠٢٧توانست درخواست عفو دھد سال  بار آينده که او می. شد او خواستار آزادی می

ھای  ا با سرھای برافراشته و چھرهھايش حضور نيافت و دخترانش ر انگيز مردی که ھرگز در صحنه جرم افسانه شگفت

اش بسيار بيش از آنی  ھای اثبات نشده گويند ليست قتل گناھان را کاردآجين کنند، مردی که می فرستاد تا بی خندان، می

مردی که . است که نوشته شده، مردی که در طول چھل سال اقامتش در زندان ھرگز لب به اعتراف رازھايش نگشود

کوبی کرده بودند، مردی که نام گروھش را از  ھايشان خال لگی، يک صليب شکسته روی پيشانیخود و پيروانش، جم

وار می پوشيد و زندگی ثابتی نداشت، اکنون تمامی اين رازھا  ھای ھيپی گرفته بود و لباس» بيتلز«يک ترانه معروف 

  !امشب به خاک سپرده خواھد شد و افسانه پايان يافت

 ٢٠١٧مبر  بيست و يکم نو- ١٣٩۶ ]ربعق[ام آبان شنبه سی سه

 

 


