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صحبت می کنیم که قشر محیط بان ها هستند 
اما وقتی در مورد روحیات شخصیت صحبت 
می کنیم این مســاله می تواند خیلی ارتباطی 
به صنف نداشته باشد. یعنی کاراکتر می تواند 
پزشک یا محیط بان باشد و می تواند هر شغل 
و صنفی را دنبال کند امــا از نظر خلق و خوی 
انفرادی باید بگویم من از نظــر روانی با نقش 
عجین می شــوم. یعنی به کمک دوستانی که 
در حوزه ی روانشناســی دارم، نقش را از نظر 
روانی تحلیل می کنم و به همین خاطر معموال 
فشــارهای زیادی را برای هر کاراکتر متحمل 
می شــوم. این را از زاویه دید خودم می گویم 
و همکاران من هم حتمــا برای نقش هایی که 
بــازی می کنند همین قدر انــرژی می گذارند 
اما به نوعی زندگی شخصی ام به واسطه ی هر 
کاراکتری که تا کنون بازی کرده ام یک مقدار 
دســتخوش تغییراتی شــده و حتی می توانم 
بگویم که مختل شده اســت. زندگی شخصی 
یک ریتم روتین و منظمــی می خواهد و بنا به 
روحیــات و ابعاد روانشــناختی که یک نقش 
دارد، هــر چقدر هم که بازیگــر روی خودش 
کار کند بــه هر حال ممکن اســت احواالت و 
زندگی شخصی اش به مخاطره بیفتد. بنابراین 
من از نظر روانی با ایــن کاراکتر خیلی عجین 
شدم؛ به واسطه ی اینکه مسعود منهای شغل 
و هویت خانوادگی که دارد، یک فردیت آسیب 
دیده دارد که این فردیت آســیب دیده ریشه 
در کودکی و ریشــه در دیده نشــدن امیال و 
آرزوها و جدی گرفته نشــدن اهدافش دارد. 
در واقع این مشــکالت برای او از آنجا نشــات 
می گیرد کــه قاموس تو همان چیزی اســت 
که باید پیرامونت بگویند و حق نداری که راه 
مستقل خودت را بروی. انگار که مسعود مثل 
خیلی از جوان ها یا آدم هــا به دنبال فردیت از 
دســت رفته اش اســت و دغدغه هایی در این 
فردیت هست، دغدغه های انسانی و دغدغه های 
صنفی که بعدها به واســطه ی شــکل گیری 
شخصیت مسعود در جوانی شکل می گیرد که 
شامل عالقمندی او به محیط زیست، استان، 
طبیعت، خاک و سرزمینش می شود. شاید این 
عدم پذیرش توسط اطرافیان، این خشم را در 
مسعود نهادینه کرده است. حداقل در ابتدای 
قصه سعی می کرده که کظم غیظ کند و گاهی 
شاید از دستش خارج می شــده و ما در جایی 
می بینیم که مســعود می خواهد عصبانتیش 
را کنترل کند اما انگار آنقدر فشارها بر روی او 
زیاد بوده که بعضی جاها از دستش در می رود.

مهدی ســلطانی بازیگری است که 
همه ی کســانی کــه در پروژه های 
مختلف پارتنر او بوده اند از همراهی 
با او لذت برده اند؛ مســاله ای که در 
ســینما و تلویزیون ما معموال زیاد 
اتفاق نمی افتد. فکــر می کنید چرا 
اینطور است؟ درواقع چرا در سینما 
و تلویزیون ما معمــوال خیلی اتفاق 
نمی افتد که پارتنر در نقش و بازی به 

بازیگر کمک کند؟
همه ی ما به عنوان بازیگر و به عنوان هر کدام 
از عوامل بایــد بپذیریم که ســینما و به طور 
کلی تولید آثار نمایشــی یــک فرآیند تیمی 
اســت که یک مدیر هنری دارد کــه بر همه 
چیز اشــراف دارد و همان کارگردان اســت. 
یک تامین کننده  که زیرساخت هایی را برای 
ساخت یک پدیده دارد که تهیه کننده است و 
همچنین اعضای تیم متشکل از بازیگر، عوامل 
چه جلوی دوربین و چه پشت دوربین که هر 
کدامشان یک سری شرح وظایف فردی و یک 
ســری شــرح وظایف تیمی دارند. من از این 
وظایفی که می گویم به عنوان وظایف انسانی 
صحبت می کنم. در پروسه ی تولید یک سال 
یک تعدادی از افراد که هــر کدام در حوزه ی 
خودشان خبره هستند در کنار همدیگر زندگی 
می کنند و بیشــتر از اینکه خانواده هایشان را 
ببیننــد همدیگر را می بیننــد. پس هر کدام 
از ما اگر سعی نکنیم که با ســخاوت ارتباط، 
رفاقت، دوستی و مهری را ایجاد کنیم اساسا 
زندگی به کام مان تلخ می شــود. اگر بخواهم 
از بعد حرفه ای بــه ماجرا نگاه کنــم در این 
فرآیند تیمی این پاس کاری باید اتفاق بیفتد 
تا رســیدن به هدف نهایی محرز شود و بهتر 
اتفاق بیفتد. مهدی ســلطانی به واســطه ی 
اینکه جزو چهره های تحصیل کرده ی حوزه ی 
بازیگری است و علم این حرفه را دارد، طبیعتا 
مناسبات حضور به عنوان یک بازیگر و بازیگر 
مقابل را خیلی دقیق درک می کند. مدیریت 
این مجموعه که توسط بهرنگ توفیقی صورت 
گرفته حتمــا در ایجاد احســاس هم تیمی 
بودن در بین همه ی عوامل نقش به ســزایی 
داشته است. اینکه من، مهدی سلطانی، پژمان 
بازغی، مینا وحید، هامون سیدی و هر بازیگر 
دیگری که در کار حضور دارد دغدغه ام بشود 
و اینکه ما دغدغه ی هم بشویم؛ یعنی فعل تیم 
ورک )کار گروهی( اتفاق افتاده است. به نظر 
من این اتفاق در »افرا« افتاد و من بی نهایت 
از این بابت خوشحال هستم. سریال»افرا« به 
نوعی برای من نشان داد که می شود تیم ورک 

کرد. چون خیلی وقت ها ما را ناامید می کنند 
که تیم ورک نمی شود و اینجا جای تیم ورک 
نیست اما اینطور نیســت و در همین مملکت 
بهترین تیم ها وجود دارند؛ چــه در حوزه ی 
سریال سازی و فیلمسازی که حوزه ی کاری 
ماســت و چه در حوزه های شــغلی دیگر که 
تیم ها دارند کار می کنند و موفق هم هستند. 
فکر می کنــم در این ارتباطی کــه بین من و 
مهدی ســلطانی اتفاق افتاد؛ بــرای خود من 
چیزی فراتر از دو بازیگری بودیم که با هم کار 
کنیم. من به اصطالح قدیمی ها با او زلف گره 
زدم  و همکاری با او بی نهایت برایم لذتبخش 
بود. همواره بــا هم در تعامل بودیــم و با هم 
پــاس کاری می کردیم و فکــر می کنم در هر 
سکانسی که ما مقابل هم بودیم اینطور بود که  
برای هر دوی ما بازیگر مقابل مان به اندازه ی 
خودمان مهم بود و به اندازه ی خودمان دغدغه 
بود. من این حس را در تک تک بازیگران لمس 
کــردم و از تک تک آن ها بــی نهایت ممنون 
هســتم. از بازی با بازیگران بومــی که از قبل 
شناختی نســبت به هم نداشتیم لذت بردم و 
تازه متوجه شدم که چه حجمی از استعداد و 
توانمندی در استان گیالن حضور دارد که ای 
کاش هر چه سریع تر در کارهای حرفه ای تر، 
یعنی کارهایی که در تهران، در سینما و سریال 
سازی تلویزیون اتفاق می افتد از آن ها استفاده 
شود و عامه ی مردم هم آن ها را بشناسند. من 
دارم در مورد بازیگرانی صحبت می کنم که در 
استان گیالن به اندازه ی کافی شناخته شده 
هســتند، یعنی اهالی اســتان بزرگ گیالن 
بازیگرانشان را می شناسند ولی می گویم حیف 
اســت که بقیه ی مردم هم از این توانمندی 
آگاه نباشند. من در این کار جز مهر، رفاقت و 

همدلی چیز دیگری دریافت نکردم. 

صحبت های شما درست است اما به 
طور کلی آیا با این نظر موافق هستید 
کــه بازیگرها خیلی بــه هم کمک 
نمی کنند و انگار احســاس می کنند 
که اگر به دیده شدن هم کمک کنند 

همه ی ما به عنوان 
بازیگر و به عنوان هر 
کدام از عوامل باید 
بپذیریم که سینما 
و به طور کلی تولید 
آثار نمایشی یک 
فرآیند تیمی است 
که یک مدیر هنری 
دارد که بر همه چیز 
اشراف دارد و همان 
کارگردان است. 
یک تامین کننده  
که زیرساخت هایی 
را برای ساخت 
یک پدیده دارد که 
تهیه کننده است و 
همچنین اعضای 
تیم متشکل از 
بازیگر، عوامل چه 
جلوی دوربین و چه 
پشت دوربین که هر 
کدامشان یک سری 
شرح وظایف فردی 
و یک سری شرح 
وظایف تیمی دارند


