
قاب ویژه

آن ها تک بعدي نیستند و هر کدام رنگ خودشان 
را دارند و این رنگارنگ بــودن آدم ها در تقابل با 
یکدیگر فضاي متنوعي را به وجود آورد که باعث 
شد کاراکترها و بازیگرانشان در ذهن ها بمانند و 
بتوانند شخصیتي را به تماشاچي ها نمایش دهند 
که ممکن است در آینده و طي سالیان سال براي 

آن ها خاطره  انگیز باشد.
اصال مي شــود گفت که اين سريال، 

سريال زنانه اي محسوب مي شود؟
بله به جز چهار، پنج قسمت اول بقیه  ماجرا حول 
محور اتفاقاتي رقم خورد که زن ها باعثش بودند. 
عنصر عشــق که وارش نمایانگر آن است، باعث 
شد تا این تضاد به وجود آید. به همان اندازه که 
بسیاري از مردها در این قصه تاثیرگذارند، زن ها 
هم موثر هستند، ولي اینطور نیست که بگوییم 
کار صرفا زنانه  است. ما در قصه شخصیت هاي به 
یاد ماندني مردي هم داریــم که خیلي در روند 
داستان اثرگذار بوده اند و به یادماندني شده اند؛ 
از یارمحمد، تراب، یوســف و جاویــد گرفته تا 
آدم هاي جزئي تري مثل صادق که با یک پا خرج 
یک خانواده را مي داد. ولي به نظر من نویسنده با 
استفاده از رماني که در دست داشته توانسته این 
تقسیم بندي را درست انجام دهد و این سهم را 
بین مردها و زن هاي قصه تقسیم کند. اسم این 
سریال در ابتدا »بهترین سال هاي زندگي ما« بود 
که ما به دلیل ایجاد جذابیت بیشتر و تک سیالبي 

بودِن »وارش«، آن را انتخاب کردیم. 
يک نکته درباره  سريال »وارش« اين 
است که در آن، شــهر بيشتر از اينکه 
بخواهد تبديل به کاراکتر بشــود يک 
موقعيت است و شــما در طول روايت 
تاکيدي روي موقعيــت جغرافيايي 
نکرده ايد. اين کار بــه دليل ترس از 
حاشــيه هاي احتمالي بوده يا اينکه 
آدم هاي داســتان براي شما مهم تر 

بوده اند؟
این کار بیشتر سرنوشت آدم ها را دنبال مي کند 
و قصدش این نیســت که بخواهد فضا و اتمسفر 
یک منطقه را به نمایش بگــذارد. حتي با اینکه 
رویدادهایــي مثل انقالب، جنــگ و قطعنامه، 
اتفاقات مهمي در کشور ما هســتند، بیشتر در 
خدمت چرخش مسیر شخصیت ها قرار مي گیرند 
تا اینکه خود اهمیت مجزایي پیدا کنند و قصه  ما 
را بسازند. قصه  ما راجع به جغرافیا نیست. قصه  
ما متعلق به آدم هایي اســت که به هر دلیلي یا 
خصمانه در مقابل هم قرار مي گیرند یا عاشقانه 
یکدیگر را در آغوش مي کشند. به همین خاطر 
بیشــتر بار قصه روي دوش شخصیت هاست تا 

اتمسفر، فضا و اتفاقات بیرون. 
شما براي اين کار بيشتر با بازيگران 
درجه دو همکاري کرديد که البته همگي 
بازيگران خوبي هم هستند، اما چرا از 
نام هاي مطرح تر اســتفاده نکرديد؟ 
آن ها ســرکار بودند يا دستمزدشان 

زياد بود؟ 
به نظر مــن بازیگران این کار همــه درجه یک  
هستند. من متوجه نمي شوم که این رتبه بندي 
را چه کسي انجام داده یا براساس چه دیدگاهي 
صورت گرفته است. اگر منظور ستارگان سینما 
هستند که آن ها اصال در سینما کار مي کنند. در 
تلویزیون هم من درجه یک تر از آقاي بهنام تشکر 
و هدایت هاشمي ندیده ام. دیگر بازیگران کار هم 
از همین دســته اند؛ مثل آقاي امیررضا دالوري 
و آقاي علیرضــا کمالي و دیگــران. اگر منظور 
سلبریتي هایي هستند که گاهي ممکن است به 
واسطه  اسمشان و یا به واسطه  حضور پر رنگشان 
در یک سري کارهاي شاخص تر براي تماشاچي 
جذاب تر جلوه کنند، باید بگویم راهبرد ما در این 
کار اصال این نبوده که به سراغ این اشخاص برویم. 
اتفاقا خوشبختانه در این قصه کار به شکلي پیش 
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رفت که به سراغ هرشخصي رفتیم توانست با ما 
همکاري کند، چون بیشــتر کساني که در این 
کار بودند، جزو انتخاب هاي اول ما به حســاب 

مي آیند. 
رحيــم نــوروزي يــک مجموعه  
به يادماندني يعني »پس از باران« را 
در کارنامه دارد کــه به خاطر اصالت 
شمالي اش در يادها ماند. از انتخاب 
دوباره   او نترسيديد؟ اين کار ريسک 

نبود؟
به نظر من اگر واقعا هم ریسک بوده، االن جواب 
داده اســت. من ذهنیت زیادي نســبت به آن 
سریال نداشــتم و کار را کامل ندیدم. تا همین 
اواخر هم خیلي متوجه نبودم که کاراکتر رحیم 
نوروزي شبیه یکي از کاراکترهاي این سریال 
اســت، ولي االن در میــان بازخوردها معدود 
نظراتي را مبني بر این قضیه مي بینم و بقیه این 
نظر را نداشــتند. این انتخاب حداقل براي من 
که نسبت به پیشینه آن ناآگاه بودم، ریسک به 
حساب نمي آمد و اصال شاید چون ناآگاه بودم 

دست به این انتخاب زدم.
براي نقش وارش گزينه هاي چهره 


