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معما

ارثیه  2خواهر
امید آرمین
ساعت  13بــود کــه صــدای شلیک
سه گلوله در ویالی ساحلی پیچید و
زنی در یک قدمی خواهر و شوهرش
کشته شد .یک سال از قتل عاطفه می
گذشت که بازپرس پژوهش ماموریت
گرفت تا قتلی را که در شمال رخ داده
بود ،رازگشایی کند  .وقتی پرونده را
در شمال تحویل گرفت ،در گزارشی
به امضای سرگرد فاتح این مطالب
به چشم میآمد :جسد در آشپزخانه
پشت به در ورودی است .سه گلوله
به سر و گردن او اصابت کرده است.
پسرخاله عاطفه که زمانی عاشق او
بوده تنها مظنون بود که البته اعترافی
نداشت .بازپرس پژوهش سراغ حامد
 25ساله رفت .اوسبیلهای پر پشت
و ریشی خرمایی رنگ داشت  .حامد
گفت عاطفه را دوست داشته اما به
خاطر ازدواجش با حبیب دیگر کاری
با او نداشته است .وی ادامه داد :روز
قتل در تهران بودم .داخل نمایشگاه
ماشینم امــا شــاهــدی نـــدارم چون
شریکم سفر بود و من هیچ فروش و
مراجعه کننده ای نداشتم .اکثرا با
تلفن معامله می کنم .با توجه به این
که همه طرف های پرونده در تهران
بــودنــد ،بــازپــرس پژوهش شمال را
ترک کرد و به محض رسیدن به تهران
با شماره تلفنهای خواهر و شوهر
مقتول تماس گرفت .فردای آن روز
نوشین به تنهایی وارد دادســرا شد.
وقتی بازپرس سراغ حبیب را گرفت،
او گفت که مــدت سه مــاه اســت از او
خبری نــدارد و گفت :روز قتل ما در
ویــا بودیم ،من و خواهرم در حال
کباب کردن ماهی سفید در حیاط
بودیم ،وقتی کارمان تمام شد من
خواستم به سمت دریا بروم و شوهر
خواهرم را که داخل دریا بود ،صدا
بزنم .عاطفه با سینی ماهی به داخل
ساختمان رفت.
هنوز چند قدمی نرفته بودم که سایه
دو مرد را پشت سرم احساس کردم.
به سمت ویال برگشتم .مردی را دیدم
که با کاله سیاه رنگی که به سرش
کشیده بود به داخل ساختمان رفت.
به سمت ساختمان دویدم که صدای
گلولهها را شنیدم .دیدم که دومرد
بیرون آمدند یکی از آن ها که تفنگ
داشت ،جوراب زنانهای به صورتش
کشیده بود .او با دیدن من سعی کرد
صورتش را بپوشاند اما سبیلهای
پرپشت و ریــش خرمایی رنــگ او را
نمی توانم فــرامــوش کنم .او حامد
بــود .هنوز بازجویی از نوشین تمام
نشده بود که حبیب وارد اتاق شد و
بــازپــرس از خواهر عاطفه خواست
بیرون از اتاق برود .حبیب با ناراحتی
گفت :من در دریا بودم که ابتدا صدای
جیغ خفیفی شنیدم .به ساحل آمدم
که صدای سه گلوله پشت سر هم را
شنیدم و به سمت ویال دویدم .نرسیده
به ساختمان دو مرد هیکلی را از پشت
سر دیدم که هر دو جوراب زنانهای به
رنگ پوست سرشان کرده بودند .آن
ها فرار کردند.
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بازپرس :حامد را می شناسی؟
اصال او را ندیده ام.مــن از نــوشــیــن شــنــیــدم کــه قاتل
چــهــر های مشابه حامد دارد .بعد
عکسی از او بــه مــن نشان داد که
شباهت زی ــادی بــه یکی از قاتالن
داشت همین!
این عکس را کی دیدی؟وقتی از شمال به تهران بازگشتم،
عکس حامد را نشانم داد و دیدم
خیلی شباهت وجود دارد.
چــرا این عکس اکنون در پروندهنیست؟
آخرین بار در دست نوشین دیدم.
او آن را در کیف خود گذاشته بود.
فکر کنم االن در ماشین من باشد،
چون نوشین کیفدستیاش را چون
لوازم آرایش داخل آن بود به دادسرا
نیاورد.
بــازپــرس پژوهش خیلی زود با دو
دلــیــل قدیمی و یــک دلــیــل جدید
مطمئن شد حامد بی گناه است و
نوشین و حبیب قاتل هستند.
وقــتــی حبیب دلــیـلهــا را از زبــان
بازپرس شنید به گریه افتاد و گفت:
«اینیکبازیاحمقانهبودکهنوشین
آن را طراحی کرد .من عاشق نوشین
بودم وقتی پدر و مادرش در تصادف
کشته شــدنــد ،او دی ــد خــواهــرش
میخواهد با حامد ازدواج کند ،برای
این که ارث پدری برای او مهم بود،
نقشه ای کشید و بین آن ها را به هم
زد ،سپس زیر پای من نشست تا با
عاطفه ازدواج کنم.
خیلی مخالفت کردم اما او میگفت
اگر می خواهم با او ازدواج کنم باید
عاطفه را از ارث محروم کنم .به
درخواست نوشین به خواستگاری
مقتول رفتم و او را به عقد خودم
درآوردم .روز قتل هم من شلیک
نــکــردم ،نوشین بــود کــه مــاشــه را
چکاند» .
▪پاسخ

دلیل یک – قدیمی :نوشین ادعا
کــرد یکی از دو مــرد مهاجم کاله
سیاه رنگ و دیگری جوراب زنانه به
صورتش کشیده بود که سبیل و ریش
خرماییاش شبیه به حامد بود.
امــا حبیب ادعـــا کـــرد ،دو مهاجم
جوراب زنانه رنگ پوست به سر کرده
بودند که با ادعاهای خواهر مقتول
متضاد بود.
دلیل دوم – قدیمی :حبیب ادعا کرد
دو مرد مهاجم را از پشت سر دیده
است اما وقتی از عکس حامد حرف
به میان آمد گفت ،ریش و سبیل او
به یکی از مهاجمان شباهت زیادی
داشت اگر آن ها را از پشت سر دیده
بــود ،نمیتوانست چهره حامد را
تشخیص بدهد.
دلیل جدید :نوشین ادعــا کرد از
سه ماه پیش حبیب را ندیده است
اما حبیب وقتی به دادسرا آمد ادعا
کــرد ،عکس حامد در کیف زنانه
نوشین است که او قبل از آمدن به
دادسرا در خودروی او جا گذاشته
است.

مرد جوان که به رابطه همسرش با دوست خانوادگی
خود شک داشت ،دست به جنایتی فجیع زد.
ساعت  22:30شنبه  25آبان امسال ،دو نفر در
منطقه افسریه با مردی که از ناحیه پا دچار خونریزی
شده و روی زمین افتاده بود ،روبه رو شدند.
دو مرد جوان به سرعت این فرد را که نیمه بیهوش
روی زمین افتاده بود ،سوار بر خودرویشان کردند
و به بیمارستان بعثت بردند و برای نجات جان وی
درخواست کمک کردند.
تیم پزشکی در بررسی های ابتدایی مشاهده کردند
که این جوان از ناحیه پا هدف ضربه سنگین قمه قرار
گرفته و به شدت دچار خونریزی شده است.
تالش برای نجات جان وی ادامه داشت تا این که مرد
زخمی روی تخت بیمارستان به کام مرگ فرو رفت.
بدین ترتیب ماجرای مرگ مرموز این مرد به ماموران
پلیس مخابره شد که ماموران با حضور در بیمارستان
در گام نخست به بررسی لباس های وی پرداختند و
از طریق کارت بانکی که همراهش بود ،مشخصاتش
به دست آمد.
▪تحقیقات تیم جنایی

با توجه به قتل این مرد ،تیمی از ماموران اداره 10
پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات پلیسی به دستور
بازپرس پرونده وارد عمل شدند و در گام نخست
کارآگاهان به سراغ خانواده مرد  45ساله رفتند.
خانواده مرد جوان وقتی شنیدند پسرشان به قتل
رسیده ،شوکه شدند تیم جنایی پس از تحقیق از
خــانــواده قربانی جنایت ،به چند مظنون در این
پروندهجناییرسیدندوعملیاتدستگیریمظنونان
پرونده یکی پس از دیگری در دستور کار ماموران قرار
▪تحلیل کارشناس

بدبینی یک چالش جدی
دکتر مصطفی اقلیما
آسیب شناس اجتماعی
بدبینی در روابط زن و
شوهر ،نظام خانواده
را با چالش هــای عدیده ای رو به رو
میکند .بدبینی یکی از زوجین را
میتوان در قالب های مختلف رفتاری
تحلیل و بــررســی کـــرد .در برخی
خــانــواده ها دیــده می شــود ،مــرد به
خاطر وجود برخی روابط خانوادگی
بــا مـــردان دیگر کــه مجرد هستند،
احساس بدبینی میکند و ممکن است
به همسر خود تهمت هایی را بزند .در
ابتدا باید ریشه های بدبینی را که یک
آسیب روانی است ،بررسی و سپس به

گرفت.کارآگاهان پس از دستگیری چند مظنون
و تحقیق از آن ها متوجه شدند که هیچ یک از این
مظنونان در قتل نقشی نداشتند تا این که به آخرین
مظنون پرونده رسیدند که از دوستان صمیمی
قربانی جنایت بود.
تیم پلیسی در این مرحله پی بردند که مقتول چندی
قبل با یک مرد جوان دوست شده است و آن ها آن
قدر صمیمی بوده اند که با هم رفت و آمد خانوادگی
داشتند اما از چندی قبل بین آن ها یک اختالف
کوچک رخ داده است که ماموران با توجه به اختالفی
که این دو جوان داشتند ،تجسس های پلیسی را
آغاز کردند.
▪بازداشت قاتل

کــارآگــاهــان با اقــدامــات فنی و میدانی موفق به
شناسایی خانه مظنون اصلی این پرونده جنایی
شدند و ظهر سه شنبه  19آذر ماه در یک عملیات
غافلگیرانه ،حمید در خانه اش دستگیر شد.
حمید ابتدا خود را از ماجرای قتل مرد  45ساله
بی خبر نشان داد و وقتی شنید دوست اش به قتل
رسیده شوکه شد اما خیلی زود پرده از یک درگیری
خونین برداشت و تاکید کرد که من هیچ وقت قصد
کشتن دوستم را نداشتم.
حمید در اعترافاتش گفت :چند ماه قبل در یک
قهوه خانه با قربانی جنایت آشنا شدم و دوستی مان
از همان شب خیلی صمیمی و نزدیک بود .پس از
گذشت مدتی با توجه به اعتمادی که دوستم داشتم
او را به خانه ام دعوت کردم.
ویافزود:دوستممجردبودومنمتاهلهستموهیچ
وقت فکر نمی کردم رفت و آمدهای او باعث شود که

وظایفی اشاره کرد که زن در برخورد
با همسر بدبین خود دارد تا بتواند
رفتار خود را طوری مدیریت کند که
به اتفاقات هولناکی از قبیل نــزاع و
درگیری و در نهایت قتل منجر نشود.
مردانی که معاشرت گریز هستند در
جامعه و جلسات خانوادگی و دوستانه
همیشه به هر رابطه ای به دید شک
و تــردیــد نگاه میکنند و چنان چه
سرنخی از سوء ظن خود پیدا کنند،
مشکالت را گسترده تر و ارتباطات
خانوادگی و دوستانه را با چالش های
هولناکی رو به رو می کنند .اگر زن یا
مردی که از بیماری بدبینی خود رنج
می برد در نظام خانواده این بدبینی را
تعمیم دهد تا جایی که به همسر خود
انگ خیانت بزند یا باید به فکر درمان
رفتارهای بدبینانه و بیمارگونه خود

باشد یا اگر بیماری خود را قبول ندارد،
باید طالق بگیرد و کانون این زندگی
را ترک کند قبل از این که خشم های
فروخورده وی به جنایت های هولناک
منجر شود .بدبینی ریشه در تربیت
های دوران کودکی دارد و والدین این
افــراد چون مسئول تربیت فرزندان
شــان هستند ،در محیط خــانــواده
طوری رفتار میکنند که کودکان شان
با این ویژگی ناپسند بزرگ می شوند.
برخی مردان که در روابط خانوادگی
بــه دوســـت و همسر خــود شــک می
کنند ،در حقیقت خود بیمار هستند
و هیچ وقت این شک و تردید آن ها
واقعیت نــدارد بنابراین همسران آن
ها اگــر میخواهند به زندگی با این
افراد ادامه دهند باید یاد بگیرند که
چگونه برای مهار رفتارهای بدبینانه

▪راز وحشتناک

مشکوک شده بودم اما نمی خواستم حقیقت را باور
کنم .حاال که متوجه شده ام به دختر خردسالم رحم
نکرده و او را آزار داده است ،می خواهم حقیقت را
بگویم .او قبال هم دختر  ۵ساله همسایه را آزار داده بود
و با خواهرزاده نوجوان خودش نیز رابطه پنهانی دارد.
▪من شیطان نیستم

با این شکایت ،مرد جوان به کالنتری احضار شد و

فکر نمی کردم او را کشته باشم .چند بار هم به جلوی
در خانه شان رفتم که دیدم خبری نیست و دیگر
بیخیالش شدم تا این که پلیس به جلوی در خانه
مان آمد و مرا دستگیر کرد.
وقتی گفتند من قاتل هستم شوکه شــدم و باور
نداشتم که دوستم با یک ضربه قمه به پایش تسلیم
مرگ شده است .پشیمانم .
بنا به این گزارش ،مرد جوان برای تحقیقات بیشتر
در اختیار ماموران اداره  10پلیس آگاهی تهران
قرار دارد.

همسر خود اقدام کنند ،زیرا با نزاع
و درگیری نه تنها مشکالت حل نمی
شود ،بلکه از یکدیگر دورتر می شوند
و بحث و جدال هر روز سبب می شود
آن ها در آستانه طــاق عاطفی قرار
بگیرند که این مسئله نیز شک این
مردان را بیشتر می کند .زنی که می
داند همسرش بدبین است ،ابتدا باید
این مسئله را بپذیرد و با علم به این
که همسرش از هر رفتاری برداشت
منفی می کند ،بر اســاس ذهنیت و
نگاه او رفتارهای خود را در جمع های
خانوادگی که مردان غریبه یا دوستان
دیگر حضور دارنــد ،مدیریت کند و
ارتباطش را با مردان دیگر حتی در حد
کالمی نیز کاهش دهد .این قبیل زنان
بــرای ادامــه زندگی با مــردان شکاک
نیازمند آمــوزش هــای الزم هستند

اتهام سیاه به مرد ۲۱ساله

مردی در پایتخت به اتهام اقدام شیطانی با دخترش
و همچنین دختر همسایه و خواهرزاده اش از خود
دفاع کرد.
همسر این مرد راز تکان دهنده ای را فاش کرد ،این
درحالی است که او اصرار بر بی گناهی دارد.
دو روز قبل زن جوانی به نام ثریا به کالنتری ۱۵۸
کیانشهر رفت و از شوهر  ۲۱ساله اش به نام سلمان
شکایت کرد .
وی به مأموران گفت :من چهار سال قبل با سلمان
ازدواج کردم و حاال صاحب دو فرزند هستیم .دختر
کوچکم یک سال و نیمه است .چند روز بود دخترم
رفتارهای عجیبی از خودش نشان می داد که از دیدن
آن تعجب کرده بودم .من علت این رفتارهای عجیب
را از او پرسیدم که با زبان بچگانه به من فهماند پدرش
او را آزار داده است.
این زن ادامه داد  :مدتی بود که به رفتارهای شوهرم

نگاهم به زندگی تغییر کند .از چندی قبل احساس
کردم همسرم با دوستم رابطه پنهانی دارد .همسرم
تاکید داشت که هیچ رابطه ای در کار نیست اما من
حرف های همسرم و دوستم را باورنمی کردم و هر
روز بیشتر شک می کردم تا این که یک بار سر این
موضوع با دوستم درگیر شدم.
عامل جنایت گفت :نخستین بار به خاطر شکی که
داشتم با دوستم درگیر شدم که او مرا با چاقو زخمی
کرد و بعد از آن ماجرا به همه دوستان مشترکمان
گفته بود که من چه فکری کرده ام و شروع به بدنام
کــردن من کــرده بــود .این در حالی بود که من به
رفتارهای همسرم و او مشکوک بودم.
مرد جوان ادامه داد :مرد  45ساله اصرار داشت اگر
مدرکی برای اثبات حرف هایم دارم رو کنم و چند بار
خواست با هم درگیر شویم که نشد تا این که تصمیم
گرفتیم با هم دعوا کنیم و این اختالفات و حرف هایی
را که او به دوستام می زند ،تمام کنیم.
مرد جوان گفت :شب حادثه در محل قرار حاضر
شدم .هیچ کسی خبر نداشت ما می خواهیم با هم
دعوا کنیم.
دوستم دست به قمه بود .به سمت اش که رفتم ،چند
قدم عقب رفت .ناگهان پایش داخل جوی آب رفت و
روی زمین افتاد .در این صحنه قمه از دستش رها شد
و من آن را برداشتم و یک ضربه محکم به ساق پایش
زدم و از آن جا دور شدم.
وی افزود :باور کنید من قصد کشتن نداشتم وگرنه
ضربه را به قلب یا سرش می زدم .در این مدت هم فکر
می کردم او زنده است و در این درگیری فقط زخمی
شده و دیگر به سراغم نیامده است .یک درصد هم

اتهاماتش را انکار کرد.
با توجه به فجیع بودن اقدامات این مرد ،پرونده وی
برای رسیدگی به شعبه 11دادگاه کیفری یک استان
تهران فرستاده شد و سلمان دیروز در جلسه تحقیق
خودش را بی گناه خواند.
وی گفت :من نصاب کابینت هستم .صبح ها از
ساعت  ۸به محل کارم میروم و ساعت  22به خانه
برمیگردم .من اصال با دخترم در خانه تنها نبودم که
بتوانم چنین بالیی را سر او بیاورم.
این مرد ادامه داد :از وقتی فرزند دوم مان متولد شده،
رفتارهای همسرم تغییر کرده است و مدام با من بد
خلقی میکند .او مدتی است به خانه عمه اش رفت
و آمد دارد و این دروغ ها را عمه اش به او یاد داده تا
علیه من مطرح کند.همسرم چند روز پیش قهر کرد
و به خانه عمه اش در کیانشهر رفت و حاال علیه من
شکایت کرده است.
سلمان درباره درگیری با همسرش به قضات گفت:

تا بتوانند خانواده و همسر خود را از
نظر فرهنگی ارتقا دهند و به مرور زمان
همسر شکاک خود را به یک ذهنیت
سالموسازندهبرسانندنهاینکهباشک
وتردیدزندگیکنندتاجاییکهتهمت
ها و انگ ها سبب پاشیده شدن کانون
خانوادگی شان شود .توصیه دیگر این
است که گاهی اوقات این مردان هیچ
گاهبهزندگیسالمبرنمیگردندوشاید
همیشه به هر حرف و نگاهی از سوی
همسر خود و مردان دیگر در خانواده
و اقوام نگاه منفی داشته باشند و هر بار
کارشان به نزاع و درگیری کشیده شود
زیرا آن ها از نظر تربیت روحی و فکری
بیمار هستند بنابراین ادامه زندگی با
این افراد سخت است و برای تحمل این
مصائب زنان نیازمند آموزش دیدن از
سویکارشناسانخانوادههستند.

چند روز پیش همسرم دختر یک و نیم ساله مان
را کتک زد و من که از رفتار همسرم عصبانی شده
بــودم ،با او درگیر شدم .همسرم همان موقع قهر
کرد و از خانه بیرون رفت.چندبار با او تماس گرفتم
تا به خانه برگردد اما قبول نکرد تا این که خودش
با من تماس گرفت و گفت می خواهد با من آشتی
کند .همسرم به همین بهانه مرا به کالنتری کشاند
و تحویل پلیس داد.
این مرد درباره اتهام رابطه پنهانی با خواهرزاده اش
نیز گفت :چون من رابطه خوبی با خواهرزاده نوجوانم
داشتم ،همسرم به این ماجرا حسادت می کرد .به
همین دلیل مدت دوسال است با خواهر و خواهرزاده
ام قطع رابطه کرده ام اما حاال همسرم ادعا کرده من با
خواهرزاده ام رابطه داشته و او را آزار داده ام.
با پایان اظهارات سلمان ،قضات ادامه جلسه تحقیق
را به روزهای بعد موکول کردند تا زن جوان به دادگاه
احضار شود و به تشریح شکایت اش بپردازد.

