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نویسنده

در ســالی کــه گذشــت کمافیالســابق شــاهد رقابــت
تنگاتنــگ اینفلوئنســرها و شــاخهای مجــازی بودیــم.
رقابتی کــه گاهی تأثیرات شــگرف اجتماعی و سیاســی
نیز میگذارد .مثالً مشــاهده شــد که حمایت یکی از این
افــراد از یکی از کاندیداها ســهم بســزایی در رأی آوردن
رقیبش داشت! روشهای مختلفی برای کسب شهرت
و رســیدن بــه درجه شــاخ مجــازی وجــود دارد .مثالً زل
بزنید در دوربین گوشــی و ســر و صورتتان را مثل صحنه
آهســته برخورد تــوپ با صــورت بازیکنان کــج کنید و با
مخاطبانتان صحبت کنید .یا حتی کارگر ساده بودن نیز
میتواند باعث جذب فالوئر شــود؛ کافی اســت کارگری
ســاده در ویــای هزارمتــری شمالشــان چنــد عکــس با
اقوامش منتشر کند.
بعــد از آن میتواند پلههای ترقی را چندتا یکی طی کند
و در مدت زمان کمی با اقوام شــعبه ترکیهشــان زندگی
خوبی داشــته باشد .از دیگر کارهایی که برای شاخ شدن
در فضــای مجــازی میشــود انجــام داد ،گــردن کلفتی
اســت .امروزه بر خالف گذشــته که بــزن بهادرها مجبور
بودند در گذرها بچرخند و شب خونین و مالین به خانه
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«خوب
برگردنــد ،هرکســی میتوانــد با گذاشــتن لقــب
ِ
فالن محله» یا «وحشــی» یا «تنهای خشــن بیاعصاب
داغــون» روی خودش ،در حالی که ماســک توت فرنگی
روی صورتــش گذاشــته و ناخنهایــش را فــوت میکند،
در فضای مجازی شــاخ و شــانه بکشــد .روش دیگر شاخ
مجازی شدن ،تغییرات با شیب تند در ظاهر است.
کافی است فرد ،بینی و چربیهای اضافیاش را ساکشن
کرده و در قسمتهای مورد نیاز فرو کند.
هرچــه باقــی ماند را نیــز در لبهایش بــه کار گیرد .اصالً
میتــوان پــا را فراتر گذاشــت و با یک جراحی پالســتیک
چشــمها را لــوچ کرد .یا انگشــت اشــاره را داخل ســوراخ

در ادامه معرفی چهرههای برگزیده سال گذشته ،پس از
بررسیهای دقیق و بحث و تبادل نظر ،تصمیم گرفتیم
در زمینههای هنری و ورزشــی ،دوتا یکــی کرده و یک نفر
را معرفــی کنیم .دلیلــش هم نه به خاطــر نبودن چهره
مجــزا در هر زمینه ،نه بــه خاطر صرفهجویــی در تقدیم
جایــزه به چهرههــای منتخب و نه عالقــه دوبرابر به این
شــخص بود .بلکه خواســتیم با این انتخــاب اعالم کنیم
کــه بــرای ما شــهرام و بهــرام و پژمــان و جمشــید ندارد.
هرکســی در هر زمینــهای موفق عمل کند ،مــا انتخابش
میکنیــم .حتی ممکن بــود در زمینه اقتصــادی و آداب
معاشــرت(عذرخواهی) آقــای علــی دایــی را انتخــاب

کنیم ،یا در حوزه سیاســت علی آقــا کریمی و برای چهره
زیســت محیطــی بــا دوره زمانــی طوالنــی مــدت و صبر
فراوان و تحمل زیاد ،دکتر زیباکالم را انتخاب کنیم.
پژمان جمشــیدی که ســال گذشــته  40ســاله شــد ،با
بازی در چند تیم فوتبال مانند پرسپولیس ،سایپا ،پاس،
ابومســلم و ...بهعنــوان یک فوتبالیســت موفــق مطرح
بــود ،تــا وقتی که پایــش به تلویزیون باز شــد .پــس از این

دمــاغ قلمه زد .یــا دندانها را زیــاد مســواک زد و بعد از
چند دســت پولیش ،ســرامیک کرد .باور بفرمایید ناخن
شســت پای بنــده که زمان بچگــی مدام در فوتبال ســیاه
میشــد اگــر االن بــود ،من بــا نام مســتعار ممل شســت
ســیاه برای خودم کار و کاسبی سکهای در فضای مجازی
داشــتم .امــا روشــی کــه از همه روشهــای قبلی پیشــی
گرفــت ،روشــی بود که آقــای ترکیبــی پایهگــذاری نمود.
در ایــن روش ایشــان هرچیــزی را کــه گیــرش میآید در
مخلــوط کــن ریختــه و نــوش جــان میکنــد؛ از خــار پای
سوســک گرفتــه تا خــار مغیــان و دیگــر خارهــا .از موی
داخــل غــذا گرفته تــا ســس آلفــردو و ســرکه بالزامیک.
یعنــی گاهــی بــه ترکیبهایــی میرســد کــه لوبیاپلــوی
آخر هفته ســلف دانشــگاه پیشــش قرمهســبزی اســت.
بهطــور کل هرچه ترکیب مذکور مزخرفتر باشــد فالوئر
بیشــتری جذب میشــود .ابداع آقــای ترکیبــی عالوه بر
فضــای مجــازی ،تأثیــر زیادی بــر دنیــای واقعی مــا نیز
گذاشــته اســت .یعنی االن عدهای را مشــاهده میکنیم
کــه پول مــردم و زمین و جنــگل و دریا و کــوه را به صورت
ترکیبــی میخورند درحالی که قبالً خیلی شــیک و مجزا
و دانه دانــه میخوردند .یا عده زیادی از مســئوالن عزیز
را میبینیــم که صحبتهایشــان فقط نشــان از مصرف
ترکیبــی خوراکیهــای صنعتــی و ســنتی دارد .بــه قــول
مادربزرگم مرده شور ترکیبشان را ببرد!

بازشــدگی بود که هم خودش و هــم مخاطبانش متوجه
شــدند پژمان عمــرش را در پســت دفاع راســت و با یک
گل ملــی تلف کرده ،در حالی که میتوانســت زودتر وارد
هنر شــود و به جای شــوت کات دار ،کات شوت دار بزند تا
هم خودش بیشــتر حال کند و هم طرفدارانش .هرچند
مصدومیتهای ســینمایی گاهی ممکن اســت بیشتر و
عمیقتر و دردناکتر از آن یکی باشــد و محرومیتهایش
هــم همچنیــن .پس از بازی در ســریال «پژمــان» بود که
تهیهکنندگان و کارگردانهــا فهمیدند میتوانند در کنار
گلزارهــا و شاکردوســتها و رجبیهــا و پورمخبرهــا ،از
جمشــیدیها هم اســتفاده کننــد .بعد از آن ســریال بود
که ســیل پیشنهاد کار در ســریال و فیلم و تله فیلم و تئاتر
و خوانندگی در آلبوم موســیقی و بــازی در تیزر تبلیغاتی
و دوربیــن مخفــی و اســتندآپ کمدی و اجرا و عروســک
گردانــی و دابســمش و خلبانــی و ملوانی و ...به ســویش
روان شــد .تــا جایــی در این حرفــه پیش رفت کــه پس از
حدود  30اثر هنری در  4سال ،پایش به جشنواره فجر باز
شــد .مجدداًاین بازشدگی کار را به جایی رساند که نامزد
ســیمرغ جشــنواره شــد .گرچه پژمان به ســیمرغ نرسید
ت شــأن و شــعور عدهای از
ولی با نامزد شــدنش توانســ 
همکاران مطبوعاتی را آشــکار کند ،درســت همان وقتی
کــه نامــش خوانده شــد و بعضــی از این دوســتان پقی یا
هری یا کری زدند زیر خنده.
دلیــل دیگــری کــه باعــث شــد پژمــان جمشــیدی را
بهعنوان یکی از چهرههای ســال انتخــاب کنیم ،عالقه و
ارادتش به خانواده بود که هرجا و در هر مصاحبهای این
عالقه را ابــراز میکند .هرچند هنوز ازدواج نکرده اســت
(شما هم حاال هول نشــو ،گفته فعالً قصد ازدواج نداره)
ولــی اعــام کرده دوســت دارد با دختــری ازدواج کند که
زندگیاش همراه با هیجان باشــد و فوتبال دوســت هم
نبــود ،اشــکالی نــدارد (آی یواش ،حــاال نپر از بــاالی اون
بــرج ،دختــر هیجان انگیــز میخــواد ،نه خل! شــما هم
نمیخواد ضربه ایستگاهی تمرین کنی!)
در پایان ضمن آرزوی موفقیت بیشــتر در سال جدید
بــرای ایــن فوتبالیســت -هنرمنــد -خلبــان -مهنــدس
خــوب کشــورمان ،آرزو میکنیــم زودتــر بــه خانــه بخت
برود تا شــاهد مصدومیتهای کمتری باشیم( .هرچند
ممکن اســت در آن صــورت نــوع مصدومیتها و محل
جراحتها عوض شود!)
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