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به نظر من اينکه 
داستان در چه 
قالب و فرمي 
روايت شود، در 
درجه  دوم اهميت 
قرار مي گيرد. مهم 
اين است که شما 
قصه  خوبي داشته 
باشيد، کارگرداني 
درستي را پيش 
بگيريد و آدم ها را 
درست سر جاي 
خودشان قرار 
دهيد. اين کار، 
کاري است که با 
بضاعت تلويزيون 
و با يک هزينه  
متوسط ساخته 
شده است

داشتيد؟ چه کساني بودند؟ 
ترجیح مي دهم اسم شــخص خاصي را نیاورم، 
ولي بله مــا در زماني که داشــتیم براي جواني 
وارش بازیگر انتخاب مي کردیم، همزمان با چند 
نفر از کساني که شناخته شده تر هستند مذاکره 
کردیم و خدا را شکر مي کنم که این اتفاق نیفتاد 
چون خانم طهوري به نظر من بهترین انتخاب 
براي این نقش و ایــن کار بودند. ما همزمان که 
داشــتیم بازیگران را رصد مي کردیم و با آن ها 
وارد صحبت شــده بودیم که به دلیل مشغله یا 
هردلیل دیگري همکاري با آن ها میسر نشد؛ از 
تمام کساني که فکر مي کردیم ممکن است براي 
این نقش مناسب باشند تست گرفتیم. این تست 
از ابتداي پیش تولید حدودا دو ماه طول کشید. 
ممکن بود بعضي از بازیگران یا برخي از عوامل 
نگران این باشند که این ارتباط صورت نگیرد و 
چون شخصیت وارش یک شخصیت اصلي بود 
و قصه هم حول محور او مي چرخید، نتواند آن 
قابلیت هاي خودش را بروز دهد، ولي من مطمئن 
بودم که این اتفاق مي افتد و بعد از یکي، دو روز 

که از فیلمبرداري گذشت؛ تمام بازیگرها به این 
نتیجه رسیدند که انتخاب خوبي صورت گرفته 
و خوشبختانه همه داشتیم در مسیر درست قدم 

برمي داشتیم.
در دوره اي هستيم که شبکه نمايش 
خانگي و سريال هاي VOD در ميان 
مردم خيلي جا باز کرده اند. به نظر شما 
تلويزيون از پس اين رقابت برمي آيد و 
آيا اين مديوم را براي  رقابت مناسب 

مي بينيد؟
به نظر من اینکه داســتان در چه قالب و فرمي 
روایت شود، در درجه  دوم اهمیت قرار مي گیرد. 
مهم این است که شما قصه  خوبي داشته باشید، 
کارگرداني درســتي را پیش بگیرید و آدم ها را 
درست سر جاي خودشــان قرار دهید. این کار، 
کاري است که با بضاعت تلویزیون و با یک هزینه  
متوسط ساخته شده اســت. زمان فیلمبرداري 
هم به نســبت کارهاي هم تراز خودش بســیار 
بسیار کمتر بوده اســت چون طي هشت ماه و 
ده روز انجام شد. این هم بر اساس برنامه ریزي 

گروه تولیــد، تهیه کننده و مجــري طرح بود و 
قابلیت هاي اثر به شکلي تنظیم شد که بتوانیم در 
این زمان محدود و با این بودجه  معین و مشخص 
کار کنیم و ما نتیجه را دیدیم. حاال به طور مثال 
ممکن است از چهره هاي آنچناني در این کار به 
خاطر بضاعت مالي استفاده اي نشده باشد، ولي 
همه بازیگراني که انتخاب شدند در کار خودشان 
واقعا استاد هستند و درجه یک هاي این حرفه به 
حساب مي آیند. بررسي این اثرگذاري باید توسط 
نهادهایي که آمار مي گیرنــد، صورت بگیرد تا 
ببینیم این رقابت چقدر توانسته جواب بدهد، و 
یا به نسبت پولي که خرج شده، چقدر عقب بوده 
و یا به نسبت زماني که صرف این کار شده چقدر 
توانسته با تماشاچي ارتباط برقرار کند و اقبالي 
به وجود آورد. این ها چیزهایي است که به نظر 
من بعدها طي بررسي ها و آمارهایي که درمي آید 
مشخص مي شود. اثر جذاب اَرکان متفاوتي دارد 
که یکي از آن ها قصه و داستان و فیلمنامه است. 
وقتي فیلمنامه  یک اثر قابلیت جذب مخاطب را 
داشته باشد، ما نصف راه را رفته ایم. در کار ما هم 
فیلمنامه به شکلي بود که احساس کردیم بخش 
زیادي از مســیر را خودش با قوتي که دارد طي 

کرده است. 
آقاي تخشيد با سابقه مديريتي خوبي 
که دارند به نظرم بهترين گزينه براي 
تهيه کنندگي کاري مثــل »وارش« 
بودند؛ شــما هم اين را قبول داريد؟ 
ايشان بيشتر از هرکسي به چم و خم 

توليدهاي سخت آشنا هستند.
بله کامال. در این کار بخــش زیادي از کیفیت، 
شــرایط پخش، حضور آدم ها در کنار یکدیگر، 
امنیتي که ما در حین ســاخت کار داشتیم، به 
واسطه  حضور آقاي تخشــید و درک باالیي که 
ایشان از فضا و اتمســفر ساخت داشتند، تامین 
شد و قطعا حضور ایشــان براي این کار خیلي 
کارساز بوده است . اگر این اثر توانسته با مخاطبش 
ارتباط برقرار کند، بخش زیادي از کیفیتش را 
مدیون ایشان اســت؛ چون واقعا براي کیفیت 
مي جنگیدند. بارها ما به خاطــر فضایي که در 
بخشي از کار ایجاد شده بود، باید زمان بیشتري 
را صرف مي کردیم که ایشان با فراغ بال و سعه  
صدر این فضا را به ما و گروه تولید  دادند تا بتوانیم 

کارمان را درست تر انجام دهیم. 


