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پشت پرده سیاه یک جنایت
روایتقاضیجناییازپروندهپیچیدهتصادفساختگی

مرجان همایونی /تجربه ســالیان سال بازپرسی و قضاوت در پایتخت ،خاطرات بســیاری را در ذهن حسین اصغرزاده رئیس
شــعبه  8دادگاه کیفری یک استان تهران به ثبت رســانده اســت؛ خاطراتی که با همه تلخیهایش گاه آنقدر پیچیده شده بودند
که میشد با آنها رمانهایی چند صد صفحهای نوشــت .گزینش یک پرونده از میان اتفاقات پرماجرای جنایی کار سادهای نبود.
وقتــیازاوخواســتمیکی از پروندههــارابرگزیند اندکیتأملکردوســپس از ماجرای خیانت زن میانســالیگفتکهدرپسیک
تصادف ساختگی پنهان شده بود و هرگز تصور نمیکرد دستش رو شود.
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پرونده برمی گردد به ســالها قبل و زمانی که بازپرس کشیک
قتل تهران بودم.شب قبل از حادثه کشیک قتل بودم و اول صبح
مقدمات تحویل شــیفتم را آماده میکردم که ناگهان تلفن زنگ
خــورد .مأمور یکــی از کالنتریهای شــرق تهران از آن ســوی خط
خبر تصادفی را اعالم کرد که راننده به دلیل از دست دادن کنترل
خودرو به دره سقوط کرده بود.
جسد پابرهنه
بــا دریافت گــزارش بالفاصلــه راهی محل شــدم .بــا توجه به
تجمع مردم در اطراف صحنــه تصادف ،پیدا کردن محل حادثه
کار ســختی نبود .کمــی جلوتر مأموران کالنتــری را دیدم که تمام
توانشــان را به کار گرفتــه بودند تا جمعیت را متفــرق کنند ،اما نه
تــاش مأمــوران و نه نــوار زرد رنگی کــه دور محل حادثه کشــیده
بودند نمیتوانســت مردم کنجکاو را مهار کند .ســر تا ســر حاشیه
کنــاری جاده گاردریلهای بتونی قرار داشــت که از ورود خودروها
بــه دره جلوگیــری میکــرد .از میــان گاردریلهــا به ســمت محل
تصادف رفتیم .بررســیهای اولیه نشان میداد جسد متعلق به
مرد میانســال و تنومندی بود که با انحراف از مســیر به دره سقوط
کــرده و جــان باخته بــود ،اما نکتــه عجیب و شــک برانگیــز اینکه
راننــده هیــچ مــدرک شناســایی همراه نداشــت و پابرهنه پشــت
فرمان نشســته بود .شرایط کمی عجیب به نظرمی رسید اما باید
هر احتمالی را در نظر میگرفتم .به همین دلیل با این فرضیه که
راننده کفشهایــش را در حال رانندگی درآورده و هنگام ســقوط
کفشهــا از داخــل ماشــین به بیرون پرتاب شــده اســت ،دســتور
بررسی اطراف محل حادثه را دادم ،اما همانطور که حدس زده
بودم هیچ کفش و جورابی در کار نبود.
ردی از یک جنایت
همــه چیــز مرموز بــه نظــر میرســید .بعــد از اینکــه صحنه را
بررســی کردم برای پیدا کردن پاســخی به ابهام هایم جسد را نیز
وارســی کردم .رد کبودی روی گردن مرد میانســال مشخص بود.
پزشــکی قانونــی هم زمان مرگ را قبل از ســقوط خــودرو به دره و
علت احتمالــی را خفگی اعالم کرد .دیگر شــکی نبود که این یک
تصــادف معمولــی نبــود و قاتل یا قاتــان با طراحــی صحنه این
تصادف قصد عادی نشان دادن مرگ را داشتند.
بایــد دنبــال ســرنخی در اطراف محل میگشــتیم .به ســمت
جــاده بــاال رفتــم و در نخســتین نــگاه متوجــه چیدمــان عجیــب
گاردریــل بتونــی کنار جــاده شــدم .گاردریلها در محل ســقوط و
دقیقاً به انــدازه عرض خودروی تصادفی از هم فاصله داشــتند.

گاردریلهای بتونی ســنگین بودند و روی زمین باید ردشان دیده
میشــد .بــا این فــرض با دقــت بر حاشــیه جــاده متمرکز شــدم.
حدســم درســت بود .گاردریلها برای اینکه خودرو به داخل دره
پرتاب شــود دستی جابهجا شده بود و از آنجا که هیچ خط ترمزی
در لبه دره نبود ،میشــد به این احتمال رســید کــه مقتول پیش از
سقوط به دره کشته شده است.
شناسایی قربانی
بــا توجه به اینکه مقتول هیچ مدرک شناســایی نداشــت برای
تعیین هویت اش ،به بررســی پالک خــودرو پرداختیم .صاحب
ماشــین مرد میانسالی به نام «خشــایار» و درست هم سن و سال
مقتول بود .برای اطمینان بیشــتر به نشانی محل زندگی صاحب
خودرو رفتیم و بدینترتیب هویت مقتول تأیید شد.
همســر خشــایار وقتی خبر مرگ همســرش را شــنید به گریه و
زاری افتاد و بعد هم گفت« :دیشب خانه خواهرم میهمان بودم
و شــب همانجا ماندم .نزدیک ظهر به خانه برگشــتم و چون فکر
میکردم خشایار سر کار رفته سراغش را نگرفتم».
نخستین سرنخ
تحقیقــات میدانــی بــا تعییــن هویت قربانــی آغاز شــد .همه
همســایگان ،خشــایار را مــردی آرام و محتــرم میشــناختند و
هیــچ کــس از او شــکایتی نداشــت .البته تعــدادی از همســایهها
از اختالفــات و درگیریهــای اخیــر او و همســرش صحبــت
می کردند که میتوانســت سرنخ خوبی باشــد .یکی از آنها گفت:
«مدت زیادی اســت که خشایار را میشناسم ،رابطه او با همسر و
فرزندانــش خوب بود .امــا نمیدانم در این چند ماه گذشــته چه
اتفاقی افتاد که هرازگاهی صدای ســر و صدای او و همسرش بلند
میشد .دیشب هم خشایار تنها بود و من ندیدم که از خانه بیرون
برود».
با شــنیدن این حــرف ها دانســتم باید دنبال مدرکــی در خانه
باشــم .وقتی وارد شــدم رختخواب خشــایار هنوز روی زمین بود و
از وضعیــت پتــو و ملحفه میشــد حدس زد که مقتــول در خواب
از ســوی قاتل یــا قاتالن غافلگیر شــده و برای زنــده ماندن تقالی
زیــادی کرده اســت .ســراغ در ورودی خانــه رفتم .هیچ نشــانی از
خرابی قفل نبود.شــواهد نشــان میداد عامل یــا عامالن جنایت
براحتی وارد خانه شــده بودند.همان موقع ازهمسرش پرسیدم
دسته کلید شوهرت کجاست؟
او هم خیلی ســریع وطوری که انگار از قبل این پاســخ را آماده
کــرده بــود ،گفت« :چنــد روز قبل کلیــدم را گم کردم .شــاید قاتل

کلید مرا پیدا کرده و با آن وارد خانه شــده است ».و دوباره به گریه
افتاد...
افشای راز شوم
درحالــی کــه ســمیرا مدعــی بــود کلیــدش را گــم کــرده امــا
همســایهها گفتنــد کــه او را دیدهاند با کلیــد خود وارد خانه شــده
اســت .شــواهد زیــادی علیــه زن میانســال وجــود داشــت؛ جــر و
بحثهای چند ماهه اخیر ،داستان پردازی درباره گم شدن کلید
و اجبار خواهرش به شــهادت دروغ درباره میهمان شــب حادثه
و...
حاال دیگر شکی نبود که او اطالعات زیادی در این باره دارد.
تحقیقــات میدانــی ادامــه یافــت تــا اینکــه مشــخص شــد از
مدتــی قبل پســر جوانی بــه نام بابــک در ســاعتهای خاصی به
خانــه مقتول رفــت و آمد دارد .ســمیرا در این بــاره گفت« :بابک
معلم پســرم اســت و رفــت و آمدهایش بــه خانه مــا ،فقط برای
درس دادن به اوســت ».امــا منطقی نبود یــک معلم خصوصی
تا این حد با خانم یک خانه صمیمی باشــد .سمیرا با شنیدن این
حرف ســکوت کــرد .بــه او گفتم« :بهتر اســت واقعیــت را بگویی.
همه مدارک علیه توســت و تو مظنون اول پرونده قتل همســرت
هســتی .به نفع خودت است که داســتان پردازی نکنی و حقیقت
را بگویی».
اعتراف به خیانت
زن کــه بــا شــنیدن ایــن جمــات دســتپاچه شــده بــود و چون
میدانســت که مدارک موجود دروغهایش را فاش میکند بر سر
دوراهی ســکوت و اعتراف مانده بود .شرایط کسی را داشت که در
کوچهای بنبست مانده و راه برگشتی ندارد .بنابراین دوباره گریه
و زاری کــرد و گفت« :بابک ،معلم پســرم بــود ،رفت و آمدهایش
به خانهمان باعث شد ارتباطم با او بیشتر شود .مدتی که گذشت
متوجه شــدم به او دل بستهام .بابک هم همین حس را نسبت به
مــن پیدا کــرده بود .او  10ســالی از من کوچکتر بود امــا آنچه برایم
مهم بود عشــق وعالقهاش به من بود .من از خشایار خسته شده
بودم.به همین خاطرتصمیم گرفتیم او را ازســر راهمان برداریم
تــا بــا هــم ازدواج کنیــم .او مــرد خوبــی بــود امــا حاضر نمیشــد
طالقم بدهد و بحثهای اخیرمان ســر همیــن موضوع بود .این
دعــوا گاهی آنقدر جدی میشــد که همه همســایهها صدای ما را
میشــنیدند .خشــایار خیلی به آبرویش اهمیت میداد و با اینکه
از این جر و بحثها ناراحت بود اما راضی به طالق نمیشد».
اجرای نقشه قتل
شــکی نبود که مقتول قربانی هوســرانی همسرش شده است.
همســرمقتول ادامــه داد« :بابــک وقتــی فهمید خشــایار حاضر
نیســت طالقم دهد نقشه قتل شــوهرم را کشید .قرار شد آن شب
مــن و بچه هایم به خانه خواهــرم برویم و او با کلید من وارد خانه
شود .نمیدانم قتل را چطور انجام داد یعنی از او خواستم چیزی
بــه من نگویــد اما ما بــرای اینکه به هم برســیم راهی بجز کشــتن
خشایار نداشتیم».
با اعتراف ســمیرا ،بابک نیز بازداشــت شــد .متهــم وقتی پای
میز بازجویی نشســت اول منکر همه چیز شد اما وقتی به او گفتم
ســمیرا به همــه چیز اعتراف کرده قفل زبانش باز شــد و به شــرح
جنایــت پرداخــت« :مــن ســمیرا را دوســت داشــتم اما خشــایار
نمیخواســت کنار بکشــد و مجبور شــدم نقشــه قتلــش را عملی
کنم .خشــایار مرد تنومندی بود و میدانســتم تنهایــی از پس کار
برنمی آیم .به همین خاطر از برادرم هم کمک گرفتم اما بازهم
نفــر دیگری را الزم داشــتیم .به همین خاطر به یکی از دوســتانم
گفتــم خشــایار مزاحــم خواهــرم شــده و میخواهــم از او انتقــام
بگیرم .اوهم با شنیدن این حرف راضی شد و همراهیمان کرد.
آن شــب با کلیدی که از ســمیرا گرفته بودم وارد خانه شــدیم
امــا خشــایار که خواب بــود ناگهان ازخــواب پرید و ما نتوانســتیم
او را بــه قتــل برســانیم .به همیــن خاطر با هــم درگیر شــدیم .او
خیلی قوی بود به همین دلیل شــیلنگی را از آشــپزخانه برداشته
و او را خفــه کردیــم .بعــد هــم جســد را داخــل ماشــین خودش
گذاشــته و با بــرادرم به ســمت دره رفتیم .دوســتم هم بــا موتور
دنبالمــان بود .وقتی به دره دور از شــهر رســیدیم بــا کمک برادر
و دوســتم گاردریــل بتونــی را جا به جا کــرده و درحالی که جســد
خشــایار پشــت فرمان بــود ماشــین را بــه داخــل دره انداختیم.
وقتــی مطمئــن شــدیم خــودرو تــه دره رفته ســوار موتور شــدیم
و بــه خانــه برگشــتیم .آنقــدر کار را حرفــهای انجــام دادیــم کــه
هرگــز تصــور نمیکردیم لــو برویــم .خیالــم راحت بــود که پس
از مــرگ خشــایار با ســمیرا زندگــی مشــترکی را شــروع میکنیم
اما افسوس که»...
بــه دنبال اعترافهای بابک ،برادرش وهمدستشــان نیز به
اتهام مشــارکت در قتل دستگیر شــدند و هر دو به جرم خودشان
اعتراف کردند.همسرمقتول نیز روانه زندان شد.

