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ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ« ﻫﯿﺲ! دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ »ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﺤﺚ ﮐﻮدکآزاری
راﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی
ﺷﯿﺮﯾﻦ  ۳۲ﺳﺎﻟﻪ ،در روز ﻋﺮوﺳﯽ ﺧﻮد ﺳﯿﺮوس ﻋﺎﺷﻮری ،ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻣﺰد ﺧﻮد در آن
ﻣﺸﻐﻮل ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری و ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﻣﺮاﺳﻢ ازدواجﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﯿﺮﯾﻦ ﭘﺲ از ﺑﺎزداﺷﺖ و در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از
ﻣﺪﺗﯽ و ﺑﺎ ﺗﻼش وﮐﯿﻞ ﻟﺐ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﻦ دﯾﻮوﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ! ﻣﻌﺘﺎد ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ!»
او ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در دادﮔﺎه اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﯿﻨﻪ و درﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯽای ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻋﻨﺎد ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺳﺮاﯾﺪار ﻣﯽرود
و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .دادﮔﺎه ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﺳﯿﺮوس ﻋﺎﺷﻮری ﺑﻪ اﺷﺪ ﻣﺠﺎزات ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺎﻣﺰد
ﺷﯿﺮﯾﻦ و وﮐﯿﻞ او ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮادر ﺳﯿﺮوس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ وﻟﯽ دم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ
اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻼ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺑﺨﺸﺶ ﺷﯿﺮﯾﻦ از ﮐﻒ ﻣﯽ رود .ﺷﯿﺮﯾﻦ اﻋﺪام ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﭼﺮا ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮﯾﻦ روز زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﯽزﻧﺪ؟
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ  ۵۱ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ؛ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ او .در زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر او ﮐﻪ
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻓﯿﻠﻢ از ﺳﻄﺢ ﺗﻤﻮل و رﻓﺎه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺨﺖ درﮔﯿﺮ ﮐﺎر و ﻣﺸﻐﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و وﻗﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻣﻮر
ﮐﻮدکﺷﺎن را رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎ ﻣﺎدر او ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮده ،از ﺑﺎزﯾﮕﻮﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ دﺧﺘﺮش ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
و از« ﻣﺮاد» ،ﮐﺎرﮔﺮ و راﻧﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺳﺮ راه او را ﺑﻪ ﭘﺎرک ﻫﻢ ﺑﺒﺮد .ﻣﺮاد ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﺧﻮد از او ﻋﮑﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻣﺮاد در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺮاد ﺑﺎ او ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزیﺳﺖ اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﺑﺎزی اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ در دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪ آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﻣﺮاد ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻫﺮاس ﺧﻮد را از ﺑﻮدن ﺑﺎ او ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺮاد ﮐﻪ ﺟﻮان ﺑﯿﺴﺖ و
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎز ﺑﻪ دﻓﻌﺎت و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﻫﻤﺮاه ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد واﮐﻨﺶﻫﺎی
ﻋﺼﺒﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﻣﺪام دﺧﺘﺮک را ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺟﺎﯾﯽ از ﻓﯿﻠﻢ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺮ او داد ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻫﯿﺲ!
دﺧﺘﺮا ﮐﻪ داد ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ!»
ﭘﺲ از  ۵۱ﺳﺎل از آن روزﻫﺎی ﺷﻮم ،ﺷﯿﺮﯾﻦ در روز ﻋﺮوﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺳﺮ او آﻣﺪه
اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن از ﻃﺮف ﺳﺮاﯾﺪار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺎل ﭘﯿﺎده ﺷﺪن ﺑﺮ ﺳﺮ دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .او ﺑﻪ اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽرود ،اﺑﺘﺪا دﺧﺘﺮ
ﺑﭽﻪ را ﻓﺮاری ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﯿﺮوس ﻋﺎﺷﻮری درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ درﮔﯿﺮی ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺷﯿﺮﯾﻦ اﻣﺎ ﮐﻪ ﻗﻔﻞ
ﺳﮑﻮت ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ و در ﺣﻀﻮر ﺑﺎزﭘﺮس و وﮐﯿﻞ ﺧﻮد ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺮاد را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
در ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺑﺎ ﮐﻮدک ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ،ﻫﺸﺪارﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
ﮐﻮدکآزاری ﺟﻨﺴﯽ ،واﮐﺎوی ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻮدکﻣﺎن آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺒﯿﻨﺪ
ﻣﺮاد ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ او روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﺣﻮاﻟﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﺑﻮس  ۵۱ﺳﺎﻟﻪ اوﺳﺖ .ﻣﺮاد در
اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺧﻮد اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﺟﻨﺴﯽ او ﻧﺒﻮده .او ﺑﻪ  ۷۲ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ
ﺑﺎزﭘﺮس اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﺮای وﮐﯿﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﮐﯿﻞ ﺣﯿﺮت زده ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ۷۲ «:ﻣﻮرد ﺑﺪون ﺷﺎﮐﯽ؟! اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل؟!»

ﺑﺎزﭘﺮس ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺑﻠﻪ! ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ».
آﯾﺎ ﮐﻮدکآزاری ﺻﺮﻓﺎ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ از ﻓﯿﻠﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽدﯾﺪه ،اﻣﺎ در
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آزار ﻣﯽدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﻫﻤﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯽزﺑﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪ آزار و اذﯾﺖ ﻣﺮاد را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎدر او ﻣﺸﻐﻠﻪ زﯾﺎد
ﺧﻮد را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ را از ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺟﺎﯾﯽ از ﻓﯿﻠﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ «:ﻫﺮ وﻗﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﻣﻮﻧﺪم اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﺮدم ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮهس .دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ».
ﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻮسﻫﺎ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺧﻮد داﺳﺘﺎن آزاردﯾﺪﮔﯽاش از ﻣﺮاد را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رواﯾﺘﯽ دروﻏﯿﻦ
از ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎدر در ﻣﯿﺎن رواﯾﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﯿﭻﮐﺲ
دﯾﮕﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺣﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ آن اﻧﮕﺸﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدکآزاری ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﺎص
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺸﺮ ﺧﺎﺻﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ« ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻔﻠﺖ و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری »و ﻧﯿﺰ« ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻮدک»
ذﯾﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻮدکآزاراﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در واﻗﻊ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدکآزاری ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺮﻓﺎ در رﻓﺘﺎر ﺷﻨﯿﻊ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ آنﻫﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮد .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻟﺰوم آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آزار
ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ از ﺳﻨﯿﻦ ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻟﻪ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺴﺮ و ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ
وﺟﻮد ﻧﺪارد «:ﭘﺴﺮﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮﻫﺎ از ﺳﻮی واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ از ﻧﻈﺮ ﻟﺰوم آﻣﻮزش
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﭘﺴﺮﺑﭽﻪﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ واﻟﺪﯾﻦ در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﺎ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﺶ اﻟﯽ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل از آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﻨﺪ».
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاوان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ وﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رﻓﺎه دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻮش
ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﮐﻮدک ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎریﺷﺎن در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای ﮐﻮدکﺷﺎن ،رﻓﺘﺎر آنﻫﺎ را ذﯾﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻮدک
آزاراﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺷﯿﺮﯾﻦ  ۵۱ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﺮاد در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ،زﯾﺮ ﻟﺐ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ «:ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﺑﭽﻪام رو ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺮدم».
ﺣﻔﻆ آﺑﺮو؛ اﺑﺰاری در دﺳﺖ ﮐﻮدکآزاران
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻮدکآزاری در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﮐﻮدک آزاردﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ از آن
ﺟﻨﺲ ﻣﻮاردیﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺪام ﺑﺮ آن اﻧﮕﺸﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻮدکآزاری در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آزار ﺟﻨﺴﯽ در دوره ﮐﻮدﮐﯽ ،در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور آنﻫﺎ اﯾﻦ
ﺳﮑﻮت در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان «،اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎدی »اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ« ﺑﮑﺎرت »و ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ« ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ »از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردیﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ آزار ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ« آﺑﺮو »ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﺘﺠﺎوزان و ﮐﻮدکآزاران ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳﻮدهﺗﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻨﯿﻊ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و
آن را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﺣﻀﻮر ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮوﻧﺪهاش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮاد ﻫﻤﯿﺸﻪ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻣﺘﻨﺎع و ﺑﯿﺰاری او ﻣﯽﮔﻔﺖ «:آﺑﺮوت
رو ﻣﯽﺑﺮم! آﺑﺮوی ﺧﻮدت رو و ﺧﻮﻧﻮادهات رو ﻣﯽﺑﺮم!»
و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ آزاردﯾﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای« ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ»
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻣﺴﮑﻮت ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﻗﺘﯽ وﮐﯿﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺧﺎﻧﻮاده« ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ »ﻣﯽ رود )ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه
ﮐﻮدک آﻧﺎن را آزار ﻣﯽداد( و ﻣﺴﺎﻟﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ دﺧﺘﺮﺷﺎن از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎدر اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ در اﺑﺘﺪا اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:دﺧﺘﺮ ﻣﻦ؟ ﮐﯽ ﻣﯿﮕﻪ؟ ﺣﺘﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ رد ﮔﻢ ﮐﻨﻪ .اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﭼﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮم؟ ﻣﺎ آﺑﺮو دارﯾﻢ! اﺻﻼ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﻣﮑﺎن ﻧﺪاره!»
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻼ ﻣﺴﺎﻟﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ دﺧﺘﺮﺷﺎن را رد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ زودی و ﺑﺎ دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻤﯽ از دﺧﺘﺮﺷﺎن در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﮐﻪ در

زﯾﺮ ﻓﺮش ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎز ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﺎن ﺑﺤﺚ« ﺣﻔﻆ آﺑﺮو »ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺟﺎﯾﯽ از ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ «:ﺗﻮ ﺧﻮدت دﺧﺘﺮ داری ،اﮔﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺑﻮدی ﭼﯽ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮدی؟!»
ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را از ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺎﺟﺮا و ﻣﺠﺎزات ﺧﺎﻃﯿﺎن ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ در اﺑﻌﺎدی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻧﯿﺰ در
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﺎﺟﺮای ﺗﺠﺎوز ﻧﺎﻇﻢ ﻣﺪرﺳﻪای در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﺶ ﮐﻮدک در ﺳﺎل  ،۳۹۳۱ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد از ﻧﺎﻇﻢ را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ« ﺣﻔﻆ آﺑﺮو» ،ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﯾﺎﺳﻤﻦ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻮری ،وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮی ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﯾﮏ« ﮐﺎر وﺳﯿﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ »در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
و درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ «… :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎﺑﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ
ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎر وﺳﯿﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و
ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ».
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ از زﺑﺎن وﮐﯿﻞ ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ« ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ »اﺳﺖ.
وﮐﯿﻞ در دﻓﺎع از ﺷﯿﺮﯾﻦ در دادﮔﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای راﺣﺖ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﺟﺴﺪ و ﺟﻨﺎزه و ﺳﺮﻧﺨﯽ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﻗﺘﻞ روح ﭼﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺗﻞ روح ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﻮﮐﻞ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ وﮐﯿﻞ از ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد آزار ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻫﯿﭻ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ
ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺒﺮدﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ؟ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ .آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز ﻫﻤﺪﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﯾﮏ
«ﻣﻘﺘﻮل »ﻣﯽداﻧﺪ و در دادﮔﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺗﻞ او ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد.
ﭘﺲ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺎل ﻃﺮح ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن آزاردﯾﺪه ﭼﻮن او ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﺗﻠﺨﯽ،
ﺳﻬﻤﯽ از ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﺑﺮ ﮔﺮدن ﮔﯿﺮﻧﺪ؟

