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وارش تالش مي کند 
ولي تالشش در جهت 
حفظ خود و حفظ 
خانواده است که اين از 
يک وجه مثبت است و 
همزمان مي تواند جزو 
نواقصش هم باشد؛ 
چون اين سوال را پيش 
مي آورد که چرا فقط به 
خودش فکر مي  کند؟

بگذاريد از تيتراژ شروع کنيم؛ جايي 
که شما با تاکيد نوشته ايد با اقتباسي 
آزاد از رمان »مهاجران«. چيزي که تا 
اينجا در قصه ديديم شباهت زيادي 
به مهاجران ندارد. در چه چيزهايي 
سعي داشــتيد اين شباهت را حفظ 
يا فضاي مهاجــران را تداعي کنيد؟ 
تنها ماهيگيــر بــودن يارمحمد و 
پوست آفتاب سوخته او و مهاجرتش 
از سيســتان مدنظر بودند يا موارد 
ديگري هم هست که ما متوجه  آن ها 

نشده ايم؟
به نظر من این طور نیست. درست است که پنج، 
شش قسمت پایاني ســریال با رمان متفاوت 

است، اما در کل شباهت زیادي به هم دارند. 
در دوره اي که معمــوال تمرکز روي 
بازي بازيگران و فرم اســت، اين 
داســتان گويي جذاب است و فکر 
مي کنم مخاطب عام هم بيشــتر پي 

همين داستان باشد. درست است؟
بلــه. مبناي ایــن ســریال داســتان گویي و 
قصه پردازي بــراي مخاطب اســت. بنابراین 

از ابتدا وجــود قهرمان و ضدقهرمــان و ایجاد 
فضاي تضــاد و تقابل بین آن هــا یک فضاي 
نمایشــي را ایجاد کرده و در خالل هر قسمت 
داستانک هاي زیادي را مي بینید که رفته رفته 
روشن و واضح  مي شوند و به پایان مي رسند؛ در 
واقع در هرقسمت یک جوري به نتیجه گیري 
مي رسیم. به جز سرنوشت و سرگذشت آدم ها 
داستان خاصي نداریم که در فضاي قصه از ابتدا 
تا انتها جاري باشــد. ما در هر قسمت با آدم ها 
همراه مي شویم و براي هر کدام یک ماجراهایي 
اتفاق مي افتد که زندگي شــان را به شــکلي 
تغییر مي دهد. قطعا به دلیل نوع مخاطبي که 
براي این کار برگزیدیم و مخاطب تلویزیون را 
انتخاب کردیم، داســتان گویي و قصه پردازي 

مبناي کار ما بوده است. 
تقابل خير و شر و سفيدي و سياهي 
معموال در دل داستان به وفور اتفاق 
افتاده و انگار ترجيح شما را براي يک 
روايت کالسيک تر نشان مي دهد. چرا 
نخواستيد وجه خاکستري افراد را در 

قصه و کارگرداني پررنگ تر کنيد؟
اتفاقا تمام شــخصیت ها وجهي خاکستري در 

خود دارند. مــا نقطه  تقابل بین خیر و شــر را 
یارمحمد و تراب درنظر مي گیریم. در شخصیت 
یارمحمد چیزهاي مختلفــي وجود دارد؛  پناه 
دادن به؟؟ و رفتار خشــم آگینش نســبت به 
مردم عادي که درگیر مسئله مهمي مثل زلزله 
هستند، دخالت هاي گاها بي جاي او نسبت به 
آدم ها و سرنوشت دیگران؛ همه نشان از وجوه 
خاکستري این کاراکتر دارد، ولي وجوه مثبت 
این شخص به عنوان خیر غالب است. تراب هم 
قطب شر این ماجراســت که او هم یک سري 
وجوه خاکســتري دارد. به نظرم وجوه ســیاه 
تراب به عنوان قطب شــر، بارزتر و ابعاد سفید 
یارمحمد به عنوان نماینده  خیر بیشتر است. در 
ادامه  قصه، ما این دو کاراکتر را کنار مي گذاریم 
و با شخصیتي همراه مي شویم که وارش است و 
همه  وجوه یک شخصیت اعم از مثبت و منفي 
را دارد. وارش تالش مي کند ولي تالشــش در 
جهت حفظ خود و حفظ خانواده است که این 
از یک وجه مثبت است و همزمان مي تواند جزو 
نواقصش هم باشد؛ چون این ســوال را پیش 
مي آورد که چرا فقط به خودش فکر مي  کند؟ با 
این که وارش کاراکتري  نمایشي و جذاب است، 
درنهایت این وجوه چندگانه را دارد. به نظر من، 

ما این آدم ها را اصال سیاه و سفید ندیده ایم. 
در همين بحث خير و شــر، واقعي 
بودن کاراکترها نکته اي اســت که 
توجه ما را به خودش جلب مي کند. در 
شخصيت پردازي چطور موفق شديد 
اين آدم ها را واقعي درآوريد؟ از کمک 
مشاوران اســتفاده کرديد يا ارجاع 
مکتوب يا نه همه اين ها کامال با فکر و 

تخيل پيش آمده است؟
هر ســه مورد دخیل بوده اســت. این داستان 
برگرفته از یک رمان اســت و همه  این آدم ها 
از دل یک رمان بیــرون آمده اند. در رمان هم 
این وجوه خیر یا شــر و کاراکتر مثبت و منفي 
و تقابل این دو بــا هم وجــود دارد. بنابراین 

پریسا سادات خضرایي: »قصه ما متعلق به آدم هاست؛ آدم هایی که به هر دلیلی خصمانه در مقابل 
هم قرار می گیرند و یا عاشقانه یکدیگر را در آغوش می کشند.« شاید بهترین جمله برای معرفی 
مجموعه ی تلویزیونی »وارش« همین باشد؛ جمله ای که احمد کاوری کارگردان این مجموعه به آن 

اشاره می کند. درباره  این سریال، با او به گفت وگو نشسته ایم که در ادامه آن را می خوانید.

 گفت و گو با احمد کاوری درباره فراز و نشيب های
ساخت سريال بومی برای رسانه ملی

تالش برای روایتی
با وجوه چندگانه


