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سید کامران علمدهی

بازيگ�ران ج�وان در واقعي�ت و عالقهمن�دان ب�ه بازيگري در
رؤياهاي ش�ان ،تمايل دارند تا در سريال يا فيلمي پيشنهادي،
نق�ش ي�ك قهرم�ان را ب�ازي كنند .حت�ي برخ�ي از بازيگران
هم ك�ه تاكنون يك يا چن�د كاراكتر قهرمان را ب�ازي كردهاند
راغب نيس�تند كه با ب�ازي در نقشهاي ض�د قهرمان ،ذهنيت
ً
اصلا انگار بازي
مخاط�ب را نس�بت به خودش�ان تغيير دهند.
در نقشهاي منفي و به تعبير درس�تتر ضد قهرمان ،ش�هامت
خاص�ي ميخواه�د؛ چراك�ه هم ذه�ن مخاطب عام نس�بت به
آن بازيگر مش�وش میش�ود و هم ب�ازي در چني�ن نقشهايي
باعث میش�ود ك�ه هيچگاه ب�ازي در نقش قهرم�ان قصه به او
پيش�نهاد نش�ود .اما «س�ياوش طهمورث» جور ديگري به اين
قضيه نگاه ميكند .او بر اين باور است كه بازي در نقشهاي ضد
قهرمان و به گونهاي منفي بس�يار دشوارتر از بازي در نقشهاي
قهرم�ان و مثبت اس�ت .طهمورث براي ب�ازي در نقشهاي ضد
قهرمان آنقدر با دقت و ريزبيني كار ميكند كه ش�خصيت خلق
شده بس�يار باورپذير ميش�ود .به گونهاي كه در حال حاضر او
از بهتري�ن بازيگران نقشهای ضد قهرمان و منفي اس�ت .اين
م�درس و بازيگر پيشكس�وت ميگويد چ�ون در واقعيت افراد
منف�ي و ضد قهرمان خودش�ان را حق به جانب ميدانند بر اين
اس�اس من هم هم�واره به نقشه�اي اينچنين�ي اينگونه نگاه
ميكنم و براي ش�خصيتي كه آن را ايفا ميكنم ارزش و احترام
خاصي قائلم .به هرحال کار «سياوش طهمورث» با كاراكترهاي
ضد قهرمان پيوند خورده و در اغلب مواقع نقشش را به گونهاي
قدرتمند و با صالب�ت بازي ميكند كه مخاطب نميتواند بازيگر
ديگ�ري را در جاي او و بازي روانش فرض كند .او پس از مدتها
دوري از صحن�ه تئاتر ،نمايش «اژده�اك» را با دو تك اجرا در
س�الن رودکی در تاالر وحدت به صحنه برد و اين بهانهاي ش�د
براي گفتوگو با او كه در ادامه مشروح آن را ميخوانيد:

مس�ائل روزم�ره ب�ا
مس�ائل اجتماع�ي و
انس�اني متفاوت است .اگر در
تاريخ ف�ردي به ن�ام «ويليام
شكس�پير» و آث�ارش ماندگار
ش�ده ب�ه دلي�ل آن اس�ت كه
هي�چگاه به ورط�ه روزمرگي و
تكرارنيفتادهاست.نويسندگان
بزرگ و ماندگار به ذات انساني
پرداختهاند و آنجاست كه تمام
آن داش�تنيهاي اجتماع را هم
در درون خ�ودش جاي داده و
مطرح کردهاند

توگو با سياوش
گف 
طهمورث بازيگر تئاتر،
سينما و تلويزيون

روایتی خاکستری
از نقشهای ضد قهرمان
پ�س از مدته�ا غيب�ت باالخره
ب�ه صحنه تئاتر برگش�تيد كه البته
بازگشتتان هم قدري با ساير كارهاي
تئاتري متفاوت بود چراكه شما اثري
از بهرام بيضايي را روخواني كرديد
كه ظاهراً با ش�يوه مرسوم روخواني
در ايران فرق داش�ت .حتي س�عي
كردي�د مخاطبانتان را هم خودتان
انتخ�اب كني�د .اي�ن متد و ش�يوه
نوعي برجستهس�ازي رسانهاي بود
يا براي مخاطبانتان برهان و داليلي
تكنيكي و تخصصي داشتيد؟
«اژده��اك» از جمل��ه آث��ار قوي و
ماندگار در عرصه نمايشنامه نامهنويسي
كش��ورمان است كه ويژگيهاي منحصر
ب��ه فردي دارد به طوري كه در طول اين
اثر ش��خصيتهاي متف��اوت و متعددي
وجود دارد ك��ه بازيگر ب��راي اجراي آن
بايد بسياري از واژهها ،حسها و صداهاي
گوناگ��ون را تمري��ن كند تا ب��ه تعبيري
كار دربياي��د .از طرفي ه��م اين متن به
خاط��ر محتواي جذاب و همچنين وجود
كاراكتره��اي پرداخته ش��ده ب��ه لحاظ
آموزش��ي ،جاي كار زيادي دارد از اين رو
تصميم گرفتم با ش��اگردانم آن را مرور و
تمري��ن كنم .بعد از مدت��ي كه از تمرين
گذش��ت به اي��ن نتيجه رس��يدم كه كار
هم قابليت و ه��م ارزش اجراي روخواني
را دارد .بنابراين يكي از ش��اگردانم را كه
نسبت به ساير نفرات موفقتر بود انتخاب
ك��ردم و اج��راي روخوان��ي را با جديت
دنبال كرديم و نهايتاً يك اجرا در س��الن
رودكي تاالر وحدت داش��تيم .برخوردها
و واكنشهاي مخاطبان باعث ش��د تا ما
اجراي ديگري هم براي مخاطباني كه كار
را ندي��ده بودند ،انجام دهيم .اما بياغراق
عرض ميكنم كه نمايشنامه «اژدهاك»
كار بسيار سنگين و دشواري بود.
و البت�ه اجراي�ي ك�ه ب�ا س�اير
روخوانيهاي نمايش�نامهها بس�يار
متفاوت بود.
كاري ك��ه ام��روزه در تئاتر كش��ور با
عنوان نمايشنامهخواني به خورد تماشاگر
ميدهند از پايه اش��تباه و خراب اس��ت.
اص�ل ً
ا نميدانم چه كس��اني گفتهاند كه
بايد بازيگر بدون هيچ حس��ي بنش��يند
و ب��ه حالت خوان��دن روزنام��ه صدايش
را ب��اال و پايي��ن ببرد و بع��د هم بگويند
كاري كه ميكنند ،عنوانش نمايش��نامه
خوان��ي اس��ت؟! يا اي��ن دوس��تان تا به
حال نمايش��نامهخواني درست نديدهاند
ي��ا اص ً
ال تعريف درس��ت و تخصصي اين
كار را نميدانند .متأس��فانه همكاران ما
نمايش��نامهخواني را با روخواني اش��تباه
گرفتهاند .ميآيند از روي متن ميخوانند
و ب��دون اينك��ه قدري حس مت��ن را به
مخاط��ب منتقل كنن��د و عكسالعملي
هم بدرس��تي نش��ان دهند كارش��ان را
پيش ميبرند و بعد هم فكر ميكنند كه
نمايش��نامهخواني كردهاند ،در حالي كه
اين شيوه اص ً
ال عنوانش نمايشنامه خواني

نيس��ت .نمايش��نامهخواني به آن عملي
گفته ميشود كه يك گروه آخرين مرحله
از تمرين خود را كه انجام ميدهند و قرار
است تمرين روي ميزانسن را آغاز كنند،
آن را براي تماش��اچيان نش��ان دهند نه
اينكه فقط يك روخواني روزنامهاي كنند
و صدايش��ان را قدري باال و پايين ببرند
و بعد هم با افتخار از خوانش نمايش��نامه
بگوين��د .م��ن معتق��دم اجراي درس��ت
نمايش��نامه خواني بايد ب��ا تمام حس و
لحن درس��ت صورت گيرد به طوري كه
تماشاگر احساس كند بازيگر يا بازيگران
كاراكت��ر را ب��ازي ميكنند .حتي ش��ما
اجراي من را ديديد كه فضاي متفاوتي را
خلق كردم تا مخاطبان به كارم نزديكتر
شده و اثر را بيشتر درك كنند .اما خوب
اس��ت اگر چيزي را نميداني��م عالوه بر
ن را هم گمراه نكنيم.
بازيگران ،مخاطبا 
ش�يوهاي كه روي آن تأكيد داريد
تنه�ا ش�يوه تخصصي نمايش�نامه
خواني است يا متدهاي ديگري هم
وجود دارد؟ آيا اين شيوهها عنواني
مثل شيوههاي بازيگري «برشت» و
«استانيسالوسكي» دارند؟
به ياد داش��ته باشيد كه من نخستين
كسي بودم كه نمايشنامه خواني را در ايران
باب كردم و به اعتقاد من درس��تترين،
منطقيتري��ن و تخصصيتري��ن ش��يوه
نمايشنامهخواني همين شيوهاي است كه
من به آن اشاره كردم .باني اين شيوه هم
فقط ش��خص «سياوش طهمورث» است
والغير...
اين نوع تعريف ممكن اس�ت باعث
س�وء تعبير نزد همكارانتان ش�ود
ً
مثلا «س�ياوش طهم�ورث»
ك�ه
خودخواهان�ه فقط نظر خ�ودش را
قبول دارد و...
من نه به كس��ي بياحترامي كردم و
نه خودخواهانه صحبتي انجام دادهام .اين
شيوه يك شيوه تخصصي است و مطمئن
باش��يد كه اس��تادان فن هيچكدام شيوه
اجراي من را محكوم و متهم به اش��كال
و خطا نميكنند .اين يك واقعيت اس��ت
كه متأسفانه در ايران اص ً
ال چنين چيزي
را نميشناس��ند و درستي و نادرستي آن
را نميدانند .اين ش��يوه مرسوم دوستان
بيشتر به درد اجراهاي پشت ميكروفني
رادي��و ميخورد .ضمن اينك��ه از ابتداي
كالمم هم تأكيد داش��تم كه اجرا در هر
رش��تهاي بايد تخصصي و اصولي باش��د
حاال يا من يا هر همكار و دوست ديگري
كه بخواهد از اين جاده خارج شود اشتباه
است و بايد خودش را اصالح كند.
بعد از اتمام اجرا براي نخس�تين
ب�ار بود كه ديدم بي�ش از  90درصد
تماش�اگران ايس�تادند و منتظ�ر
صحبت با شما ش�دند .اين آشنايي
تماشاگران با شما و انتخابشان در
راستاي همين اجراي تخصصي بود؟
هم��ان ط��ور ك��ه گفت��م اج��راي
«اژدهاك» بسيار سنگين و دشوار بود .به

همين خاطر هركسي نميتوانست با اين
متن و اجرا ارتباط برقرار كند .اين قضيه
باعث ش��د تا اغلب مخاطب��ان اين كار را
خودم انتخاب كنم ك��ه معموالً ترمهاي
آخر دانش��گاهي و افراد آش��نا با اين نوع
ادبي��ات و هنر بودند و حتي برخي از آنها
خودشان دستي بر هنر هم داشتند .حتي
معتقدم اگر مخاطبان عام براي ديدن اين
اجرا ميآمدند ممكن بود خسته و كالفه
شوند.
با وجودي كه در اين س�الها آثار
زيادي در حوزه تئاتر اجرا ميش�ود
و تماش�اگران براي دي�دن آن بايد
مبالغ زيادي هم بپردازند ،اما ش�ما
دو تك اج�را را به ص�ورت رايگان
در معرض ديد عالقهمندانتان قرار
دادي�د و قطع به يقين اگر بليت هم
ميفروختيد اين تماش�اچيان براي
ديدن اين كار هزينه هم ميكردند.
وقت��ي در ح��ال حاضر يكس��ري كار
به اس��م تئاتر و نمايش در بيغولهها اجرا
ميكنند و هيچ ارتباطي هم به مقوله هنر
ندارد و جالبتر هم آنكه بليتهاي پنجاه
و شصت هزار توماني هم براي آن در نظر
ميگيرند ،س��طح توق��ع مخاطبان تئاتر
پايين ميآيد و در اين حالت اگر كس��ي
يك تئات��ر واقعي اجرا كند ،تماش��اچي
ب��ا بليت  10هزار تومان��ي هم تمايلي به
ديدن آن نمايش ندارد .حاال شما بگوييد
كه با اين فضا آيا درست بود كه من براي
اي��ن كار هزينهاي از تماش��اچي دريافت
ميكردم؟!
ب�ا اين تعص�ب و دق�ت نظر روي
مباحث هنرهاي نمايشي ،چرا فواصل
طوالني را براي ب�ازي يا كارگرداني
در تئاتر انتخاب ميكنيد؟ به هرحال
حضور ش�ما در صحنه تئات�ر براي
هنرجويان و دانشجويان اين رشته
بسيار ارزشمند است.
خيلي دوس��ت دارم فاصله كارهايم را
در ح��وزه تئاتر نزديكت��ر كنم اما ظاهراً
ميسر نميش��ود .در حال حاضر دوسالي
است كه موفق نشدهام براي اجراي كارم
س��الني را بگيرم حاال داليل ندادن سالن
صادقانه است يا نه نميدانم .در خصوص
بازي در نمايش همكاران هم متأسفانه در
اين مدت هرگاه پيشنهادي دادهاند ،من
سر فيلم يا سريالي بودهام و نتوانستم به
گروه بپيوندم.
ام�ا در تلويزيون هم ش�ما فاصله
حضورتان خيلي كوتاه نيست و بعد
از يك س�ريال ممكن است يكي -
دوس�الي ش�ما را در سريال ديگري
نبينيم .در مورد حضورتان در تئاتر
گفتيد ب�ه خاطر حض�ور در فيلم و
سريال نتوانستيد حضور چشمگيري
داشته باشيد در مورد تلويزيون هم
داليل�ي باعث ك�م كاريتان ش�ده
است؟
در ابت��دا بايد بگويم م��ن حتماً بايد
نق��ش را خودم انتخاب كنم .يعني عالوه

بر اينكه سعي ميكنم گزيده و با وسواس
وارد طرحي ش��وم ،نقش پيش��نهادي را
بايد بررسي كنم و اگر احساس كردم كه
جاي كار دارد ،آن را ميپذيرم و انتخاب
ميكن��م .البته موضوع ديگري هم وجود
دارد كه متأس��فم که آن را بازگو ميكنم
و آن ه��م حضور و وج��ود يك عده افراد
با عنوان تهيهكننده و مديرتوليد اس��ت
كه از بحث هنر فقط به انباش��ته ش��دن
اسكناسهاي جيبشان فكر ميكنند .اين
را براي كساني ميگويم كه فكر ميكنند
بازيگران فعال خيلي پولدارند ،باور كنيد
در حال حاضر اكثر بازيگران يا حقوقشان
خورده ميش��ود يا بايد مدتها به دنبال
احقاق حقشان باشند .اگر به شما بگويم
خودم همين حاال كه كنار شما ايستادم،
چه مبلغي را از طرحها طلبكارم ،تعجب
ميكنيد .تازه اين وضعيت كس��ي است
كه سالهاس��ت كار ميكند ،حاال ببينيد
بازيگران جوان و ت��ازهكار چگونه بايد به
دستمزدشان برسند.
اگ�ر در مقاب�ل هركارگ�ردان و
بازيگري قرار بگيريم شايد سؤاالت
بس�ياري مطرح باش�د اما در مقابل
شما اگر از هركسي  -چه تماشاگران
تئاتر ي�ا بينندگان آث�ار تلويزيوني
ي�ا س�ينمايي ش�ما  -بپرس�يم كه
بهترين س�ؤال از سياوش طهمورث
چيست ،بيترديد بيش از  90درصد
از افراد پرس�ش ش�ونده ،دوس�ت
دارن�د در رابطه با نقشهاي منفي و
به تعبير درستتر ضد قهرمان بودن
ش�ما بدانند .به هرحال ويژگي بارز
ش�ما ايفاي نقشهاي ض�د قهرمان
اس�ت .آيا از اين نگاه مخاطبانتان
شناختي داريد؟
كام�ل ً
ا .با اين حال و ب��ر خالف آنکه
برخ��ي بر اي��ن باورند ك��ه بازيگران ضد
قهرمان در جامعه منفورند ،من هميش��ه
با محبت م��ردم روبهرو ب��ودهام و آنقدر
به من لطف دارند كه احس��اس ميكنم
مخاطب كام ً
ال حرف��هاي به نقشها نگاه
ميكند .اما در خصوص تعبير نقش منفي
و ضد قهرمان بايد بگويم ،يكي از داليلي
كه برخ��ي از مخاطبان به نقشهاي من
ميگويند نقش منفي  ،به دليل آن است
كه نقش را س��ياه و س��فيد ميبينند در
حالي كه من به نقشها و شخصيتهايي
ك��ه بازي ميكنم نگاه خاكس��تري رنگ
دارم و وقتي هم شمابا اين طيف رنگي به
نقش نگاه كنيد ،چيزي جز ضد قهرمان
نميبينيد و اين يكي از داليلي است كه
نقشهاي خاكس��تري و ضد قهرماني كه
م��ن ايفا كردهام اغلب مورد پس��ند واقع
ميشوند.
يكي از داليلي كه بيننده با ش�ما
ارتب�اط برق�رار ميكن�د و به نوعي
از ش�خصيت ضد قهرماني كه بازي
ميكني�د متنف�ر اس�ت و حتي در
برخ�ي از س�ريالها دوس�ت دارد
با ش�ما برخ�ورد فيزيك�ي كند ،آن

اس�ت ك�ه ش�ما اصطالح� ًا نقش را
مال خ�ود ميكنيد .اي�ن قضيه هم
خيلي به تلويزيون ،س�ينما يا تئاتر
محدود نيس�ت .از نق�ش «داروغه»
در سريال «گرگها» و بازي در نقش
«مقام كشور» در مجموعه «سلطان
و ش�بان» و كارگردان�ي در تئات�ر
«معركه در معركه» تا بازي در نقش
«منوچهر» س�ريال «ناب�رده رنج» و
«ق�درت» در مجموع�ه تلويزيون�ي
«زير تيغ» همه ب�ه گونهاي بودهاند
كه كمتر مخاطبي ميتواند ادعا كند
كه كاراكتر شما را باور نكرده است.
م��ن تنه��ا بازيگ��ر نقشه��اي ضد
قهرمان در ايران هس��تم كههيچكدام از
بازيهايم شبيه به هم نيست و هيچكسي
ه��م نميتوان��د چنين ادعاي��ي كند كه
طهمورث در اين دو س��ريال نقشاش را
مثل هم بازي كرده اس��ت .به نظر خودم
يكي از اصليترين مسائلي كه نقشها را
ب��ه بهترين نحو بازي ميكنم آن اس��ت
كه هركدام از نقشه��ا را خودم انتخاب
ميكنم و...
اي�ن انتخابه�ا ميتوان�د چنين
شبههاي را ايجاد كند كه «سياوش
طهمورث» هر نقشي را كه از پساش
بر بيايد انتخاب ميكند و اگر بداند
كه نميتوان�د آن كاراكتر را خوب و
درست ايفا كند نميپذيرد! اص ً
ال اين
انتخابهاي شما بر پايه چه معيار و
اصولي صورت ميگيرد؟
بل��ه ميتوان��د اي��ن ش��بهه را ايجاد
كند ،اما كارنامه كاري من نش��ان دهنده
ظرفيت و تواناي��يام در خوب ايفا كردن
نقش هايم اس��ت .ثانياً من براي انتخاب
نقش به دنبال س��ختي و آساني نيستم.
هميشه به دنبال نقشهايي بودم كه يا در
فيلمنامه و نمايش��نامه از سوي نويسنده
درست پردازش ش��ده يا پنجاه درصد از
نق��ش در قصه به لحاظ جايگاه و ديدگاه
مؤلف مش��خص باش��د يعني م��ن بدانم
كه نويس��نده و كارگردان ب��ه دنبال چه
كاراكتري هس��تند و خودم هم بدانم كه
قرار است چه نقشي را بازي كنم.
چه ويژگي در ش�ما وجود دارد كه
نقشه�اي ضد قهرم�ان را باورپذير
ب�ازي ميكني�د؟ با ش�ناختي كه از
رواب�ط عادي ش�ما دارم ،ش�خصي
بسيار خونگرم و شوخ طبع هستيد
و در واقعيت كاراكترتان ميانه خوبي
با كاراكتر افراد منفي و ضد قهرمان
ندارد .راز باورپذير ش�دن نقشهاي
ضد قهرمان توسط شما چيست؟
يك��ي از ويژگيه��اي اش��خاص ضد
قهرم��ان و حت��ي منف��ي آن اس��ت كه
هي��چگاه خ��ود را خط��ا كار نميدانند و
ب��ر اين باورند كه هر واكنش��ي كه انجام
ميدهند هم درست است و هم منطقي.
بنابراي��ن اين اف��راد همانند بس��ياري از
آدمها عملكردشان را مثبت و هر عملي را
حق خودشان ميدانند.

من هم بر اساس همين باورها كه اين
افراد دارند به س��راغ نقشهاي اينچنيني
م��يروم .بعد از آن هم س��عي ميكنم با
در نظر گرفتن ش��ناخت بيشتر ،جايگاه
دقيقتر و ديدگاه ظريف تري ش��خصيت
را پي��دا و با آن زندگيكنم .اين ش��يوه
باعث ش��ده كه تاكن��ون در اغلب مواقع
نقش��م را خوب و رضايت بخش ايفا كنم
و مخاطبان هم از كارم راضي و خش��نود
باشند.
در م�ورد پردازش ش�خصيتهاي
قصه ب�ه حداقلها اش�اره كرديد -
پنج�اه درص�د  -اين درص�د نمره
پايين�ي ب�راي پذي�رش ي�ك متن
نيس�ت؟ آيا پذي�رش نقشها با اين
ش�رايط س�طح كار نويس�ندگان
فيلمنام�ه و نمايش�نامه را پايي�ن
نم�يآورد؟ ب�ه هرحال وقتي ش�ما
بازيگر باتجربهاي هس�تيد و به اين
شرايط قناعت ميكنيد نويسندهها
ب�راي بازيگران ت�ازه كار و جوانتر
كه آن پنج�اه درصد را هم پردازش
نميكنند.
ام��روزه مگر فيلمنامه يا نمايش��نامه
كام�ل ً
ا اصول��ي و درس��ت ه��م نوش��ته
ميش��ود؟! وقتي هركس��ي ب��ه خودش
اجازه ميدهد اس��م فيلمنامهنویس��ی و
نمايشنامه نويس را به خودش بدهد شما
چه انتظاري داريد؟! متأسفانه نميخواهم
جس��ارت كنم و صراحتاً بگويم اص ً
ال بلد
نيس��تند يا اص ً
ال توانايي ندارند اما واقعاً با
يك سهلانگاري اساسي مواجهيم و اين
وضعيت باعث شده كه به متنها و قصهها
بيتوجه باشيم و نويسندهها هم در همين
سطح بنويسند .در نتيجه ما ميبينيم كه
تك��رار در تكرار اس��ت و مضاف��اً اين كه
اغلب فيلمنامهها تبديل به زبان و فضاي
روزمرگي شده است.
مسائل روزمرگي با مسائل اجتماعي و
انساني متفاوت است .اگر در تاريخ فردي
به نام «ويليام شكسپير» و آثارش ماندگار
ش��ده به دليل آن اس��ت كه هيچگاه به
ورط��ه روزمرگي و تكرار نيفتاده اس��ت.
نويس��ندگان ب��زرگ و مان��دگار به ذات
انس��اني پرداختهاند و آنجاست كه تمام
آن داش��تنيهاي اجتماع را هم در درون
خودش جاي ميده��د و مطرح ميكند.
از اي��ن رو فكر ميكنم مس��ئوالن هنري
بايد قدري س��ختگيرانهتر ب��ه قصهها و
فيلمنامهها مجوز ساخت سريال و فيلمها
را بدهند.
در ح��ال حاض��ر ن��ه تنها م��ن بلكه
بسياري از بازيگران باتجربه و پيشكسوت
س��عي ميكنند در اثري ب��ازي كنند كه
متن همان حداقلها را داش��ته باش��د تا
پنجاه درصد مابقي را با كمك كارگردان
و آناليز خودمان پيدا كنيم .اين مس��أله
كوچكي نيس��ت و امروزه در بس��ياري از
آثار تلويزيوني و س��ينمايي ميبينيم كه
مجموعهاي از بازيگران و عوامل خوب در
كنار هم قرار گرفتهاند اما خروجي كار به

به نظرم بازي درست و
اصول�ي در نقشه�اي
ضد قهرم�ان و خاكس�تري به
مرات�ب س�ختتر از ب�ازي در
نقشهاي قهرمان و مثبت است
و هركس�ي كه اين ادعا را دارد
ك�ه ب�ازي در نقشه�اي ض�د
قهرم�ان راحت اس�ت فقط دو
دقيق�ه از اين نقشه�ا را بازي
كند بعد به فك�ر ادعا بيفتد .در
خصوص نقشه�اي مثبت هم
بايد بگويم كه در كشور ما نقش
مثبت خالصه ش�ده در تبسمي
تصنعي ،گذشت خيالي و محبت
الكي!

خاطر فيلمنامه ضعيف و غير اصولي غير
قابل دفاع شده است.
در اي�ن تحلي�ل و آناليزه�اي
ش�خصيتها آيا دوست داشتيد كه
مخاط�ب قدري ه�م ب�ا روي ديگر
شما آشنا شود .ش�ما همانطور كه
ت نقشهاي ضد قهرمان
در عصباني 
ترسناك و بد اخالق و منزجركننده
ميشويد در شادي و لبخند زدنتان
ش�يريني و مهربان�ي خاصي وجود
دارد .فك�ر نميكني�د ش�ايد اگ�ر
نقشهاي قهرمان را بازي ميكرديد
تبعات بهتري در كارتان داشت؟
به نظرم ب��ازي درس��ت و اصولي در
نقشهاي ضد قهرمان و خاكس��تري به
مراتب س��ختتر از ب��ازي در نقشهاي
قهرم��ان و مثبت اس��ت و هركس��ي كه
اي��ن ادعا را دارد كه ب��ازي در نقشهاي
ضد قهرمان راحت اس��ت فقط دو دقيقه
از اي��ن نقشها را ب��ازي كند بعد به فكر
ادعا بيفتد .در خصوص نقشهاي مثبت
ه��م بايد بگوي��م كه در كش��ور ما نقش
مثبت خالصه ش��ده در تبسمي تصنعي،
گذش��ت خيالي و محبت الكي! درحالي
كه اگر بازيگر نقش مثبت را هم درس��ت
و منطقي بازي كند كار دش��واري است.
با اي��ن حال و ب��ا توجه به لطف ش��ما،
فك��ر ميكنم جاي كار در نقشهاي ضد
قهرمان براي بازي بيش��تر اس��ت .البته
من چند نقش مثبت ه��م بازي كردهام
كه مورد اس��تقبال عموم قرار گرفته اما
انعطاف و ظرفيت نقشهاي ضد قهرمان
چيز دیگری است.
ب�ازي در نقش طن�ز و كمدي هم
ظراف�ت و پيچيدگيه�اي خاص�ي
دارد و ني�از به تبحر فراوان اس�ت.
فكر نميكنيد خواس�تههاي ش�ما
در خص�وص انعطاف و ظرفيت نقش
ميتواند شامل چنين نقشهايي هم
شود؟
ما در كش��ورمان اص ً
ال اثري با هويت
طنز و كمدي به معني واقعي نداریم و به
جرأت ميتوان گفت اغلب كارهايي كه به
اسم طنز و كمدي انجام شده ،چيزي جز
لودگي نبوده است .شكستن شخصيت،
شكس��تن لهجه و شكستن بيان ،فضاي
طنز و كمدي را ايجاد ميكند و پش��ت
همه اينها هم قطعاً بايد تراژدي خوابيده
باش��د وگرنه موقعيت درس��ت از آب در
نميآي��د .از اين رو م��ا نميتوانيم انتظار
موفقيت از طنزي را داشته باشيم كه در
پشت آن تراژدي قرار نداشته باشد.
در خصوص پرس��ش شما بايد بگويم
كه كارگردان و نويسنده بايد توانايي آن
را داشته باشد كه فضا و جريان كمدي و
طن��ز را در يك اثر يا يك مجموعه خلق
كن��د تا من بتوانم به عن��وان يك بازيگر
در خدمت شان باش��م .اما ميبينيم كه
توليدكنندگان فكر ميكنند بايد بازيگر از
يك داستان لوس و لوده يك كار سراسر
طنز و كمدي بيافرينند كه واقعاً ش��دني
نيس��ت و يكي ازمهمتري��ن عواملي كه
باعث شده من به سر كارهاي اينچنيني
نروم همين مسأله است.
خدا را ش��كر که هم توانايي بازي در
آثار كالس��يك را دارم و هم قادر هستم
آث��ار روز و مدرن را خل��ق كنم .بنابراين
در ح��د بضاعتم چ��ه در كارگرداني ،چه
در نويس��ندگي و چه به لحاظ بازيگري
در هركاري كه پايه و اساس داشته باشد
ميتوانم موفق ظاهر شوم و در نهايت هم
از كارم دفاع ميكنم.
ب�ه خاط�ر تجربي�ات و
اندوختههايتان در حوزه كارگرداني
و همي�ن ط�ور ايجاد ش�رايطي كه
بعده�ا بتوانيد از كارتان دفاع كنيد
آي�ا در مجموعههاي�ي ك�ه حضور
پيدا ميكنيد اعمال نفوذ هم داريد
يا چش�م بس�ته حرف كارگردان و
نويسنده را ميپذيريد؟
تاكن��ون به هيچ عن��وان اعمال نفوذ
نكردهام .اما در رس��يدن به نقش��م همه
تالش��م را ميكنم و هرجا كه نياز باشد
و احساس كنم كه ميتوانم به كارگردان
كم��ك كن��م پيش��نهادم را در اختي��ار
كارگردان ميگذارم .همه كس��اني كه با
من كار كردهاند اين حرف من را تصديق
ميكنن��د كه هي��چگاه خ��ودم ،حرفم و
نقش��م را به كارگ��ردان تحميل نكردهام
ام��ا در اغلب مواقع نظر و پيش��نهادم با
استقبال كارگردان و ساير عوامل روبهرو
شده است .حتي بارها شده با پيشنهادم
كارگ��ردان به اين نتيجه رس��يده كه به
كاراكت��ر من اضافه كن��د در حالي كه از
ابتدا نقشم در قصه كوتاهتر بوده است.
س�ؤالي را ك�ه ش�ايد باي�د اول
ميپرس�يدم در خاتمه ميپرس�م؛
س�ياوش طهمورث از روز نخس�ت
كارش فك�ر ميك�رد ك�ه روزي به
چنين جايگاهي برس�د؟ جايگاهي
كه ح�اال در بحث بازيگ�ري عنوان
اس�تاد را يدك ميكشيد و يكي از
مدعيان پر و پا قرص نقشهاي ضد
قهرمان باشيد؟
نخس��تين روزهاي��ي ك��ه كارم را
ش��روع كردم با يكي از دوستانم كه بچه
محلم��ان هم ب��ود و در حال حاضر هم
يك��ي از كارگردانهاي خ��وب و مديران
موفق كش��ور محس��وب ميش��ود ،قدم
به ورطه هنر گذاش��تم .يادم اس��ت از او
پرسيدم كه به نظرت آيا من روزي بازيگر
خوب و حرفهاي خواهم ش��د ي��ا نه؟! او
فقط سكوت كرد و من كارم را ادامه دادم
و هنوز هم كار ميكنم.

