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عماد رضایی نیک | سینما و سریال ها رفتار 
آینده ی ما را شــکل داده و تربیــت می کنند. 
ما از طریق فیلم هایی کــه می بینیم می توانیم 
ذهنیت تــازه ای پیدا کنیم و رفتــار دیگری را 
یاد بگیریم. مثاًل وقتی در ســریال ها می بینیم 
قهرمان هامــان، صبح هــای زود می دونــد ما 
هم ممکن اســت تصمیم بگیریم از این به بعد 
بدویم. یعنی به جای آنکه یکی پیدا شود به ما از 
محسنات دویدن بگوید؛ ما نا خودآگاه درگیرش 

شویم و انجامش دهیم. 
مسئله ای که در مدت  اخیر ، در تمام سریال های 
آمریکایی و انگلیســی نظرم را جلب کرده بود؛ 
مســئله  وجود یــک زوج همجنس گراســت. 
تقریبًا اگر تمام ســریال های معروف و مهجور 
دو سال اخیر را به یاد بیاوریم، می بینیم چه در 
حاشیه  داســتان و چه در تنه  اصلی؛ یک زوج 
همجنس گرا حضور دارد. کمی بعد مشــخص 
شــد که انگار یکی از شروط ساخت سریال،  در 
آن وِر آب ها، در چند سال  اخیر،  وجود یک زوج 
همجنســگرا در دل ماجراهاست. پدیده ای که 
به احتمال زیا د قرار اســت  به نرماالیز کردن یا 
عادی ســازی این اتفاق کمک کند و اجتماعی 
که فیلــم در آن رخ می دهــد پذیرش بیش تر 
و معنادارتری پیدا کنند. حــاال با توجه به این 
پیش متن، چیــزی که می خواهــم درباره اش 
بنویسم به یک الگوی دیگر اشاره دارد که در سه 
اثر، به طور اتفاقی، مشاهده اش کرده ام و گمان 
می کنم پــس از این حساســیت به وجودآمده 

ممکن اســت در آثار دیگری نیز رد پایش پیدا 
شــود. پای این  الگو که شــاید در زندگی های 
واقعی مان به وفور دیده و شــنیده می شــود، 
آنچنان بــه مدیای تصویری چه ســینما و چه 
تلویزیون باز نشده بود. الگویی که به نظر می آید 
-خیلی به  این امر مطمئن نیســتم- از اندیشه  

برابری حقوق زن  و  َمرد بیاید. 
»Big little lies« ســریال  دو   در 

و فیلــم »Another round« زن هــای 
خیانت کرده به شوهرهاشــان؛ بنابر خواســِت 
خود و یا توافِق طرفیــن برمی گردند و دوباره 
»رابطه« شان را از سر می گیرند. نکته   قابل توجه  
در همه  این ها پذیرش مرد داستان و  کنارآمدنش 
با اتفاق پیش آمده بوده اســت. در کلیشه های 
رایج، همیشــه دیده بودیم  کــه مردها مثل آب 
خوردن خیانت می کردند و با زنی دیگر ارتباط 
داشتند. مسئله ای که شاید آنچنان برای تماشاگر 
حیرت انگیز  نبود و نباشــد. به طور مثال، ما اگر 
بشنویم همسایه  طبقه دومی مان، آقای مجیدی 
به زنش خیانت کرده به  احتمال  زیاد متأســف 
می شــویم اما اگر خبر را اینگونه بشــنویم که 
خانم مجیدی خیانت کــرده؛ حیرت می کنیم و 
وا می رویم. تصور می کنــم آیا این الگوی جدید 
قرار اســت به نرماالیزکردن ایــن پدیده کمک 
کند تا ما به جای حیرت، متأسف شویم؟ شبیه به 
پدیده  گرایش های جنســی مختلف که نسبت 
به ده ســال پیش، به احتمال زیاد افراد پذیرش 
بیش تری نســبت به آن پیدا کرده اند، راجع به 

آن حرف می زنند و راهپیمایی های مختلف در 
سرتاسر جهان راه می افتد. راستش تمام این ها 
را نوشــتم که بگویم نرماالیز کردن پدیده  دوم 
جای نگرانی دارد. اگر به واقع قراراست ماجرایی 
طبیعی جلوه کند؛ بهتر است آسیب های روانی 
متأثــر از آن و پیامدهای هر مــدل خیانت، چه 
َمرد به زن و چه زن به مرد به تصویر کشیده شود. 
منظورم این است مِن تماشاگر در هر دو صورت 
با مشــاهده  خیانــت حالم دگرگون می شــود. 
این مدل قصه ها ممکن است یک سری تأیید های 
نامرئی و مجوزهای غیابی را صادر کند که روابط 
پس از هر مــدل خیانت، به حالت اولشــان باز 
می گردد و می شود بی دغدغه ادامه  داد. از منظر 
آسیب شناسی روانی، خیانت های زناشویی جزو 
تروماهای عمیق و شدید اســت و آنطور که ما 
در قصه ها و فیلم ها می بینیــم ، آدم ها پذیرش 
به این شــکل عقالیی ندارند. مشــاهدات به  ما 
می گویند برخی از افرادی کــه به آن ها خیانت 
شده، -چه مرد و چه زن- تا سال ها با آسیب روانی  
پیش آمده شــان جنگیده انــد و آســیب روانی 
متولد شده هر بار با یک شــکل تازه به  جانشان 
افتاده. برای همین اهمیت ســریال و ســینما 
تااین اندازه می تواند زیاد باشــد. ما خواه ناخواه، 
مستقیم یا غیرمستقیم از چیزهایی که می بینیم، 
می آموزیم و آن ها در انتخاب رفتارهای ما تأثیر 
می گذارند. همکار روان  شناس بالینی ای دارم که 
می گوید: »فردی که مورد خیانت واقع می شود؛ 

نیمی از زندگی اش را از دست می دهد.«

تقریباً اگر تمام 
سریال های معروف 
و مهجور دو سال 
اخیر را به یاد بیاوریم، 
می بینیم چه در 
حاشیه  داستان و چه 
در تنه  اصلی؛ یک 
زوج همجنس گرا 
حضور دارد. کمی 
بعد مشخص شد که 
انگار یکی از شروط 
ساخت سریال،  در 
آن وِر آب ها، در چند 
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