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جلیل سامان با 
ارنج مناسب، مجری 
خوب و توانایی برای 
این شخصیت ساده 
و خوش خیال یافته 
است که در مسیر 
روایت، مدام در حال 
گلزنی است و برگ 
برنده ای است که 
در گذر سری های 
مختلف تراش و 
صیقل خورده و با 
درک مناسب از 
نقش، در سیری 
تکاملی هر چه بیشتر 
آن را نزدیک باورهای 
ما می کند.

مواجهه ام با ســریال »زیرخاکی« به نوعی 
صفر و صدی بود. در قسمت های ابتدایی، شاید 
به سبب تعلق خاطر به آثار گذشته جلیل سامان 
که تمامًا در فضایی جدی و تلخ روایت می شد و 
از طرفی انتظاری عبث، خیلی روایت بر بستری 
کمدی توسط او را برنمی تابیدم و حتی با گاردی 
اشــتباه، به توانایی فیلمســاز در ساخت اثری 
کمدی ایمان و اطمینان نداشتم. خیلی اما طول 
نکشــید که قوت محتوایــی و اجرایی اثر، خط 
بطالنی بر این ذهنیت منفی کشــید و من را از 
گروه مخالفان به دسته موافقان مشتاق و شیفته 
رهنمون کرد. به واسطه موقعیت های در ظاهر 
جدی اما برای ما کمدی، کلی خندیدم و برای 
باور تک تک شخصیت های اثر کار سختی نداشتم 
وقتی کارگردان سر صبر و حوصله آن ها را ساخته 
و پرداخته بود و مهیای ارتباط، پیگیری و هضم 
آسان کرده بود. به عبارتی با همان جزیی نگری 
و دقت آثار پیشین در طراحی و چینش اجزای 
تاریخی صحنه و عادات رفتاری و زیستی مردم 
در برهه زمانی انتهای دهــه پنجاه طرف بودیم 
و موقعیت هایی داستانی هماهنگ با این اجزا، 

ارتباط و باور اثر را آسان تر می کرد.
 سریال داستان گرفتاری های بی پایان و مدام 
یک زیرخاکی یاب کم هوش و بدشانس است که 
همیشه بعد از پشت سر گذاشتن مصائب فراوان، 
وقتی تنها یک قدم با آرزویش در رســیدن به 

گنج فاصله دارد، نصیبی 
نمی برد و دست تقدیر 
او را وارد موقعیت ها 

و مسیری با کامیابی های موقتی و محنت های 
بی پایان می کند. جلیل سامان با ارنج مناسب، 
مجری خوب و توانایی برای این شخصیت ساده 
و خوش خیال یافته اســت که در مسیر روایت، 
مدام در حال گلزنی است و برگ برنده ای است 
که در گذر ســری های مختلف تراش و صیقل 
خورده و با درک مناســب از نقش، در سیری 
تکاملی هر چه بیشتر آن را نزدیک باورهای ما 
می کند. نقشی که از نمونه های ایرانی و آشنای 
کاراکترهای ســینما و تلویزیــون مثل صادق 
مشکینی »لیلی با من اســت«، رضا مارمولک 
فیلم »مارمولک« و ســلیم فیلم »ضدگلوله« 
و حتی شــخصیت های انیمیشنی چون لوک 
خوش شــانس و یا حتی پرنده »میگ میگ« 
چیزی در خود دارد، اما درعین حال واجد عناصر 
و ارکان مستقلی هم هست تا فریبرز باغبیشه 
یا فری زیرخاکی این ســریال را بتوان به صف 
اسامی نام برده به عنوان نماد و الگویی تازه افزود. 
به مانند همان شــخصیت های همراهی آفریِن 
یادآوری شده در آثار ایرانی که در عین افتادن 
در مسیر عدم صداقت و دروغ، همذات پنداری و 
همراهی ما را برمی انگیختند، در »زیرخاکی« نیز 
علی رغم این که منفعت طلبی فریبرز از او آدمی 
دورو ساخته است، اما باز هم ما طرف اوییم 
و دلواپسش که لو 
نرود و دروغش 
آشکار نشود 
و از چشم 

معتمدین اطرافش نیفتد، شاید با این ذهنیت که 
چه زیان ما را که او هم برسد به آرزویی یا احتمااًل 
به این دلیل که او و تمام شخصیت های اسم برده 
در آثار دیگر، ایــن یقین را برایمان مســجل 
می کنند که در واقع صاحب ذات بدی نیستند 
و حتی زالل گاه وبیگاه وجودشان در دل ما جا 
باز کرده و دوست داشتنی شان می کند تا حدی 
که نه تنها خطاهایشان به چشــم ما نمی آید، 
بلکه فرجامی خوش و بی دردسر برایشان آرزو 
می کنیم و کردارشــان را صرفًا متأثر از تفکری 
غلط و موقعیتی وسوسه کننده می پنداریم که 
سبب شده تا ابعاد منفی وجودشان ظهور و بروز 
کند؛ که شاید چنان چه اگر نبود موضوع تداوم 
ساخت »زیرخاکی« در قالب فصل های مختلف، 
فریبرز باغبیشــه با وجود دوره ای پرمخاطره و 
آسیب در راه دســتیابی به گنج، باالخره باید 
سرش به سنگ می خورد و متحول می شد و به 
همان حقوق کارمندی قناعت می کرد و شاید 
هم این فرضیه، زیادی خوش بینانه و سرانجامی 
رستگارانه مخصوص آثار نمایشی است؛ چرا که 
نه تغییر امری آسان است و نه گذشتن از گنج 
و آینده ای در ناز و نعمت کاری راحت. درست 
مثل واقعیت انکار نشدنی سلیم »ضدگلوله« که 
در گذر سال ها نه راه ارتزاقش بلکه ابزار کارش 
به روزرسانی و متحول شد، که البته حرفه این 
نمونه آخری به نسبت قوانین اجتماعی و عرفی 

قابل توجیه ترین شان هم هست.
ســریال »زیرخاکی«، تصویری کم ایراد و 
گیرا از وقایع زندگی پرحادثه فریبرز باغبیشه را 
چنان دل پذیر با نمایشی جزئی نگرانه و آشنا از 
زندگی ایرانی درهم می آمیزد که در 
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