 +دوست داری به چی اعتراف كنم؟
ــ خودت بهتر میدانی.به قتلهایی كه انجام دادی.
+آنها را كه خودم خبر میدادم ،اگــه نكته جدیدی میخواهی بدانی بگو.
چرا میكشتی؟

5
ویژهنامه حـ ـ ـ ــوادث روزنامـ ـ ـ ــه جام جم

+باید كشته میشدند.
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این را تو تعیین میكنی؟

داستانجنایی

+آره .چون من بودم كه زخم خوردم.
چه زخمی؟

+خیلــی ســؤال میپر ســی ســرگرد و مــن هــم اصــا حوصلــه ســؤال و
جــواب نــدارم .ببیــن كارآ گاه مــن عا شــق زنــم بــودم و هــر كاری میكــردم
تــا در زندگ ـیاش كمبــودی نداشــته باشــد .بــه همیــن خاطــر هیــچ وقــت
فكــر نمیكــردم بــه مــن خیانــت كنــد ،امــا ایــن كار را كــرد .وقتــی فهمیــدم
فقــط طالقــش دادم .البتــه چنــد روز بعد ســراغش رفتم تــا او را بكشــم اما
همراه مــردی كــه بــا او ارتباط داشــت فــرار كــرده بودنــد .همــان موقــع فكر
انتقــام از زنــان بــه ذهنــم رســید .ســراغ زنانــی كــه تیپشــان شــبیه زنــم بود
میرفتــم و بــرای اینكــه آ تــش انتقــام درونــم آرام شــود ،قبــل از قتــل آزار و
اذیتشــان میكــردم .طنابهــا را دور گــردن قربانیــان میانداختــم تا نشــان
دهم همــه قتل كار یك نفر اســت .بعــد از اولیــن قتل دچار عــذاب وجدان
شــده و از پــدر و مــادر مقتــول عذرخواهــی كــردم ،امــا در قتلهــای بعــدی
ماجرا فرق كرد .از درون آشــفته میشــدم و فقط با كشــتن یك زن دیگر آرام
میشدم.
چرا در دهان یكی از قربانیان پول گذاشتی؟

خواهــد عملیــات پلیســی كنــد احتمال
ن خاطر از مامور جوان خواست فاصله
هم ســریع راهی محل شــد .ســرانجام
امان از ماشــین پیــاده شــد تــا ســراغ
رس فقــط گر یــه و التمــاس میكــرد و
اصلــه دارد .این بهتر یــن فرصت برای
فســر جوان با موتور خود را به سامان
ان نقــش بر زمین شــد و چاقویش در
ه بفهمــد چه اتفاقــی افتاده ،دســتبند

ســید .دختر جوان را آرام كرد و خواست
د .بعــد از اینكــه گش ـتهای آگاهی و
ختر جوان را سوار خودرو كرده و راهی

ــی كــه قاتــل اعتــراف نكــرده ،كســی از
گاهــی رســیدند ،ابتــدا از دختــر جوان

تحقیــق كــرد .هنوز شــوك و تــرس در وجــودش بــود« .كنــار خیابــان منتظر
تاكســی بودم تا به خانه دوســتم بروم .خودروی پژویی مقابلــم توقف كرد.
مقصدم را گفتم و راننده خواست سوار شــوم .خیلی آرام حركت میكرد اما
در میان اتوبان ناگهان تغییر مســیر داد و ســرعتش سرسام آور شد .به او
اعتراض كردم كه چاقویــی را نشــانم داد و تهدید كرد اگر مقاومــت كنم مرا
میكشد .مجبور شــدم ســكوت كنم .ناگهان به فكر قاتل ســریالی افتادم.
میدانســتم پایــان راه هســتم و هیچ راه فــراری نــدارم .خودم را بــرای مردن
آماده كرده بودم كه یك دفعه مردی با موتور سررسید و نجاتم داد».
راننده حرفی درباره قتل زنان نزد؟

نه .میگفت اگر ساكت باشی بالیی سرت نمیآورم.
ســرگرد بعد از تحقیق از دختر جوان ،ســرباز اداره را صدا زد و خواســت او را
تا خانه شــان برســاند .بعد هم به اتــاق بازجویی رفــت تا از ســامان تحقیق
كند.
كارآگاه ســاك مشــكی را روی میــز گذاشــت و از داخلــش تكــه طنابــی را كــه
شــبیه حلقه دار بود بیــرون آورد« .فكر نمیكردی اینقــدر زود رو به روی هم
بنشــینیم ،اما باالخره نشســتیم .فكــر نمیكنم راهــی برای فــرار از حقیقت
داشته باشی پس بهتره خودت اعتراف كنی».

+فهمیدم هیچ ســرنخی از مــن ندارید .به همیــن خاطر پــول را در دهانش
گذاشــتم تــا حداقــل بفهمید در پوشــش مســافربر زنــان را شــكار میكنم.
حاال من یك سؤال دارم .چطور به من رسیدید؟
آخرین قربانی و بوی لباســش بهترین رد بــرای ما بود .فهمیدیــم با قاتلی
رو به رو هستیم كه در دامداری كار میكند.

 +آن روز از دامــداری كــه بیــرون آمــدم ایــن دختــر را كنــار جــاده دیدم و ســوار
كردم .وسوسه شدم او را بكشم و همین وسوسه كار دستم داد و دستگیر
شدم .به اندازه كافی امروز بازجویی كردید و جزئیات بماند برای فردا.
ســرگرد وقتی وضعیت ســامان را دید ،قبــول كرد صبــح فــردا بازجوییها را
ادامه دهند .به همین خاطر او را به انفرادی منتقل كرد.
موضــوع را به دادســتان اطــاع داد و بعــد از چنــد روز بــا فكری راحــت راهی
خانه شــد .صبح فردا ســاعت هفت صبح بــه اداره آمد تا از ســامان تحقیق
كند و او را برای بازســازی صحنه قتلها به محلهای جنایت ببرد.
وقتی در بازداشــتگاه را باز كرد با صحنه عجیبی رو به رو شــد .جسد سامان
از پنجره ســلول حلق آویز بود .ســامان بــا نوار دور پتــو خــود را از میلههای
پنجره حلــق آویز كــرده بود تــا پایانی ناتمــام بــرای جنایتهای ســریالیاش
رقم بخورد.

قصاص مرد دستفروش به خاطر قتل مرد رهگذر
مرد دســتفروش كه در جریان درگیــری خیابانی
یك رهگــذر را بــه قتل رســانده بود،روز گذشــته
در دادگاه ادعــا كرد تنهــا ضربه او منجــر به قتل
مقتول نشده است.متهم به قصاص محكوم
شد.
بیســت و پنجم فروردین ســال  96گزارش یك
درگیــری منجر بــه قتــل در خیابان خــاوران روی
میز ماموران پلیس قرار گرفت.
اظهارات شهود حاضر در صحنه حاكی از آن بود
كه مــردی دســتفروش در نــزاع ،مرد رهگــذر را با
چاقو به قتل رســانده و با اطالعاتی كه شاهدان
در اختیار پلیس قرار دادند،دســتفروش جوان
به نام هادی دستگیر شد.
متهــم در اعتــراف بــه قتــل گفــت :در نزاعــی كه

درگرفت ،من فقــط برای دفاع از خــودم چاقویی
را در هوا میچرخاندم و متوجه نشدم چطور به
جوان رهگذر اصابت كرد.
بــا اعتــراف متهــم ،پرونــده بــرای رســیدگی بــه
شــعبه دهــم دادگاه كیفری یــك اســتان تهران
ارجــاع شــد و روز گذشــته ،طرفیــن پرونــده در
دادگاه حاضر شدند.
ابتــدای جلســه رســیدگی پــدر و مــادر مقتــول
به عنــوان اولیــای دم تقاضــای قصــاص قاتل را
كردند .سپس متهم در جایگاه دفاع قرار گرفت
و گفت :اتهامــم را قبول نــدارم چــون در صحنه
درگیــری خیلیهــا چاقــو در دســت داشــتند و
شــاید كســی از پشــت ســر به مقتــول ضربهای
زده باشد.

ســپس او در توضیــح روز حادثــه گفــت:آن روز
مثل همیشــه كنــار خیابــان بســاط كــرده بودم
كــه دیــدم مقتــول كمــی آنطرفتــر داشــت بــا
تلفــن همراهش صحبــت میكرد و با كســی كه
پشــت خط بود جر و بحــث م یكــرد و حرفهای
ركیك میزد.چند نفر از كســبه محل بــه او تذكر
دادند كــه در محل عبــور زن و بچــه مردم،حرف
زشــت نزند اما او توجهــی نمیكرد.یكدفعه من
ســرش داد زدم و گفتــم مگــر نم یشــنوی به تو
میگویند درست صحبت كن .بعد با هم درگیر
شدیم و چند نفر از مغازه دارها از من جانبداری
كردند.بــرای همیــن او بــا دوســتانش تمــاس
گرفت و چند دقیقه بعد چند نفری روی سر من
ریختند .مقتــول روی زمیــن افتاد امــا نمیدانم

محا ک
مه هفته

چاقوی چه كسی به او اصابت كرد.
قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهم و
وكیل او حكم قصاص را صادر كردند.

من عاشق زنم بودم و
هر كاری میكردم تا در
زندگیاش كمبودی
نداشته باشد .به
همین خاطر هیچ
وقت فكر نمیكردم
به من خیانت كند ،اما
این كار را كرد .وقتی
فهمیدم فقط طالقش
دادم .البته چند روز
بعد سراغش رفتم تا
او را بكشم اما همراه
مردی كه با او ارتباط
داشت فرار كرده
بودند .همان موقع
فكر انتقام از زنان به
ذهنم رسید

