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هیاهوی کشمکش طرفین خیر و شّر قصه، ما 
دل بسته و چشم انتظار تماشای روایتی به دور از 
تصنع و مزین شده به انواع واقسام جزییات جاری 
و آشنای رفتاری و گفتاری از طبقه آدم های برهه 
زمانی مورد رجوعش باشــیم: لحظاتی آغشته 
به انبوهی موقعیت ناب کمدی با چاشنی کلی 
مراوده و مشاجره تماشایی از زوج اصلی سریال 
که از همان ابتدا این قدر خواســتنی و جذاب 
شــکل گرفته و عرضه می شــود که حضورش 
در ســری های مختلف به نوعی امری حتمی، 
جدانشدنی و بی جایگزین می نماید؛ موضوعی 
که با دقت نظر محسوس فیلمســاز، حتی در 
جای گذاری های به وفورش در مســیر روایت، 
اینقدر طراوتش را حفظ می کند و شیرین است 
که در فصل سوم وقتی، در قسمت های ابتدایی، 
روایت کم افت وخیز اسارت فریبرز و تالش های 
بی ثمرش برای آزادی، ســریال را دچار روندی 
مالل انگیز و ما را دچار تردید برای پا شــدن از 
سر سفره اثر می کند، احتمااًل برگشت سریال به 
رویکرد خانوادگی تر و همچنین نمایش معاشرت 
بی پیرایه زوج سریال و در کنارش بگومگوهای 
ساده لوحانه و باورپذیر آن هاست که ما را پای اثر 

نگاه می دارد.
خیلی بیراه نیست اگر بگوییم بخش مهمی 
از شــیرینی و جذابیت سریال محصول حضور 
پررنگ و کم نقص پژمان جمشــیدی در سایه 
هدایت مشــهود کارگردان اســت؛ جایی که 
جمشیدی عالوه بر آن که با میمیک صورتش 
توانایی انتقال کلی احساس و عواطف مختلف 
اعم از شــور، شــادی، عصبیت و غم را دارد، با 
چاشــنی بیانی طنازانه و کمیک به همه آن ها 
وجهی دوست داشتنی و دلنشین می دهد. بستر 
شوخی ها و بســیاری از لحظات مفرح سریال 
نیز از ناحیــه او و جمع اضدادی کــه در وجوه 
شخصیتی اش متبلور ساخته ناشی می گردد. 
او در عین ســادگی، ساده اندیشــی و بالهت 
بی حّدوحســاب و مشــکل آفرینش در بیرون 
از خانه، در محیط خانه از ســلطه نصفه ونیمه 
با ضمیمــه نــگاه خوداندیشــمندپندارانه و 
خودپسندانه ای برخوردار اســت که به زعم او 
دیگر اعضای خانه، با نادانی مفرط شان هر بار او را 
تا مرز جنون می برند؛ جمع اضدادی که موجب 
تضارب آرا و احســاس نیز در او می شود تا مثاًل 
در برخورد با فرزندش و صرفًا در چند دقیقه و 
به شکل متناوب، هم قربان صدقه اش برود، هم 
دکتر بابا خطابش کند و شعورش را بستاید و در 
آنی تغییر موضع دهد و از در خشــم و عصبیت 
وارد شود و بابت کار کرده یا ناکرده او را تنبیه، 
شــماتت و توبیخ کند و پس از اندک فاصله ای 
دوباره او را در آغوش بگیرد و نوازش کند و عذر 
بخواهد و این بــار از اندوخته ناقص معلوماتش 
درباره جهــان اول و دوم و ســوم، با تکیه کالم 
همیشگی »کجای کاری«، حرفی به میان آورد 
و مثاًل اطالعاتش را به رخ فرزندش بکشد و نهایتًا 
دوبــاره به محض مواجهه با پرســش و برهانی 
خالف محدوده دانســته هایش، از سر عصبیت 
دندان هایش را به هم بفشارد و دوباره فرزندش 

را به واسطه عبور از خط قرمزهایش دور و طرد 
کند. این سیکل شیرین و خوشمزه روابط قهر و 
آشتی وار  پدر و پسری با چاشنی کلی موقعیت 
به غایت خنــده دار که بارها و بارهــا در فواصل 
زمانی مختلف شاهدش هستیم، به نوعی مشت 
نمونه خرواری است از کلی موقعیت همسان که 
به شکلی کاربردی و با مصلحت اندیشی درست و 
بر حسب اقتضای داستان، در ساختار اثر تنیده 
شــده و با وجود تکرارش در جای جای سریال، 

ذره ای تازگی و لطفش را از دست نمی دهد.
نه تمام، ولی بخش مهمــی از این موضوع 
مرهون توانایی ویژه پژمان جمشیدی در تحلیل، 
تلقی و اجرای درســت شــخصیتی است که  
باورپذیر و جذاب جلوه دادنش کار آسانی نیست. 
گویی در تمام ســال هایی که فوتبالی گذشت، 
او کّلی شــگرد، حقه و همچنین شوخ وشنگی 
آشــنای فوتبالی از داخل و بیرون زمین، برای 
خودش ثبت و ضبط کرده تــا در چنین زمانی 
و در این عرصه، بنابر طبع و درایت فیلمســاز، 
تک تک آن ها را از صندوقچه ذهن به قامت نقش 
درآورد و به آن ها جان دهد. توفیق او را نه نتیجه 
تحصیالت آکادمیک و یــا دانش آموختگی در 
کالس های هنرپیشگی و از این قبیل که می توان 
نتیجه پرورش تجربی یک استعداد، در محیطی 
ملتهب، پرمســئله و غیرپاســتوریزه فوتبالی 
قلمداد کرد که از امتیاز ارتباط دو سویه با آحاد 
مردم و جامعه نیز برخوردار است. حاال در چنین 
موقعیتی، انواع واقسام تمارض ها و جّروبحث های 
معمول و رفتار و حرکات پنهان از چشم دوربین 
و داور در زمین بازی را برای خلق شخصیت های 
باورپذیر کمدی و جدی معادل سازی کرده است. 
هر چند در این میان استعداد و هوش ذاتی اش 
هم به عنوان ســاده ترین و نزدیک ترین پاسخ، 
می تواند تمام این تعابیر و فرضیه های به راحتی 
نقض شــدنی را بی معنا کند. اما این فرضیه ها، 

پاسخی اســت به پرسشــی اجتناب ناپذیر در 
موضوعی که منطــق از هضمش بازمی ماند که 
چطور یک ورزشــکار در عرض چند سال و در 
حضــور درس خوانده هــا و تحصیل کرده های 
هنرهای نمایشــی، می شــود بازیگر قدرتمند 
نقش اصلی بســیاری از پروژه های سینمایی و 

تلویزیونی.
شاید بهتر است خیلی دنباله این نظریه ها 
را نگیریم و به جای ایــن تحلیل های چرایی و 
چگونگی وار، برسیم به اصل مطلب و برشمردن 
لذت ها از اثر و شخصیتی که در گذر فصل های 
مختلف، به کمال رســید و در فصل ســوم در 
نقطه ای قرار گرفت که توانســت در همراهی با 
فیلمنامه و کارگردان پروســواس و دقتی مثل 
جلیل ســامان، یکی از ارکان شکل گیری نقاط 
عطف و اوج فراوان مجموعه و به عبارتی محوریت 
بخش اعظمی از اتفاقات »زیرخاکی« باشــد. 
کارگــردان در راه حصول چنین دســتاوردی 
به خوبی اولین نشانه های کمدی را از دل تعارض 
و تضاد در تعریف شخصیت زیرخاکی یاب ساده 
اما کم هوش ایجاد کرده است. درحالی که اصواًل 
زیرکی و حیله گری و ویژگی هایی از این دست 
از شروط اولیه چنین آدم هایی است، ما با آدمی 
طرفیم که نه تنها واجد چنین خصلتی نیست 
که حتی به نســبت افراد عادی از بهره هوشی 
کمتری نیز برخودار اســت و به اصطالح اصاًل 
در باغ نیســت – تناقضی که اولین نشانه های 
کمیک را در او بنیان می نهنــد. با این تعاریف 
او به نوعی لوک خوش شــانس وار از مهلکه های 
خطرناکی که با ساده اندیشی در آن گرفتار آمده 
می رهد و به عبارتی با خوش شانسی از آن ها جان 
ســالم به در می برد. البته وضع همیشه به این 
منوال نیســت و او همزمان هم چوب و هم نان 
سادگی اش را می خورد: مثاًل وقتی ناخواسته و 
به سبب همان ســادگی، با وجود عدم اعتقاد و 

خیلی بیراه نیست 
اگر بگوییم بخش 
مهمی از شیرینی 
و جذابیت سریال 
محصول حضور 
پررنگ و کم نقص 
پژمان جمشیدی در 
سایه هدایت مشهود 
کارگردان است 

درحالی که اصوالً 
زیرکی و حیله گری 
و ویژگی هایی از 
این دست از شروط 
اولیه چنین آدم هایی 
است، ما با آدمی 
طرفیم که نه تنها 
واجد چنین خصلتی 
نیست که حتی به 
نسبت افراد عادی از 
بهره هوشی کمتری 
نیز برخودار است و 
به اصطالح اصاًل در 
باغ نیست


