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کسی که بازیگر 
است برای هنر 

بازیگری جدا 
از بدن و بیان 

و عواطف و 
احساسات که 
همه جا تعریف 

می شوند چیزهای 
مشخصی نیاز دارد 
مثل: حس ششم، 
آگاهی، فراآگاهی 

و... معتقدم که 
بازیگر باید بتواند 

کار فیزیکال، 
کمدی و رئالیستی 

انجام دهد چون 
توانایی هایی دارد 

و می تواند بازی 
کند. اگر بتوانید 

توانایی کسب کنید 
و خودت را از این 
نظر به حد باالیی 
برسانید و در آنجا 

نگه دارید همه نوع 
نقشی را می توانید 

بازی کنید

خــودش را دارد. کارکرد های تنفــس و انرژی و 
خروجی هایی که بیرون می دهد از طریق »داوود 
بیزاکودیل« چیزی دیگر اســت و من از این متد 
برای خلق این شخصیت در »هیوال« استفاده کردم. 
در این موضوع بازخوردهــای خوب و همین طور 
بازخوردهای بدی هم گرفتم هرچند که بیشــتر 

بازخورد ها، خوب بوده است.

 جایی شنیدم که شــما برای بازیگری 
تمرین روزانه دارید. تمرین روزانه شما 

شامل چه چیزهایی هست؟
یک نقاش ژاپنی روزی 10-12ســاعت نقاشــی 
تمرین می کرد. روزی یک نفر از او می پرســد در 
حال حاضر که خودت اســتاد هســتی برای چه 
این قدر تمرین می کنی؟ او گفت من اگر یک روز 
تمرین نکنم فقط خودم متوجه می شــوم شاید 
تماشــاگر و آدم های دیگر متوجه نشوند، اگر دو 
روز تمرین نکنم متخصصان ایــن حوزه متوجه 
می شوند که چیزی کم است. اگر سه روز تمرین 
نکنم آدم های دیگر متوجه می شــوند چیزی کم 
اســت. اگر چهار روز تمرین نکنم حتــی عوام و 
کسانی که هیچ سررشته ای از نقاشی ندارند متوجه 
می شــوند چیزی ناقص اســت. این حرف بسیار 
درستی است و اعتقاد من بر این است که هر کسی 
که شغلی را انتخاب می کند آن شغل نیاز به تمرین 
و یک ســری چیزهایی دارد که انســان باید روی 
آن ها وقت بگذارد و تمرین کنــد. باید مثل یک 
پیانیستی که روزی 2-3ساعت تمرین می کند تا 
انگشت آماده ای داشته باشد یا از نظر روحی آماده 
شود و از نظر توان نت خوانی آماده شود، تمرین کند 
و همیشه مهیا باشد. چون اولین روز بدون تمرین 
خودش متوجه می شود، دومین روز متخصصان و 
سومین روز... به همین ترتیب. تمرینی که من انجام 
می دهم براساس متد »امیم ترا« هست و با گروه 
تئاتر خودمان، هفته ای چهار روز، چهار تا شــش 

ساعت تمرین می کنیم. 

فکر می کنید این تمرین که شــما در 
آن ممارســت دارید همکاران جوان و 
هم رده شما هم همین قدر به آن اهتمام 

می ورزند؟
کسی که بازیگر است برای هنر بازیگری جدا از بدن 
و بیان و عواطف و احساســات که همه جا تعریف 
می شوند چیزهای مشخصی نیاز دارد مثل: حس 
ششم، آگاهی، فراآگاهی و... معتقدم که بازیگر باید 
بتواند کار فیزیکال، کمدی و رئالیستی انجام دهد 
چون توانایی هایی دارد و می تواند بازی کند. اگر 
بتوانید توانایی کسب کنید و خودت را از این نظر 
به حد باالیی برسانید و در آنجا نگه دارید همه نوع 
نقشــی را می توانید بازی کنید. به نظر من، ما دو 
دسته بازیگر داریم؛ یک ســری آن هایی که بازی 
می کنند که بازیگران بزرگی هستند و یک سری 
از بازیگران هستند که خلق می کنند و خلق شان 
جاودانه و ماندگار می شــود و این نیازمند تمرین 
و ممارســت های زیاد اســت. منظورم از تمرین، 
همین هایی هســت که گفتم، چون خودم چند 
ســالی اســت که آواز کار می کنم، روی بدن کار 

می کنــم و االن در حال کار کــردن پرکتیکال و 
تئوری هســتم که در آمریکا و قاره های دیگر هم 

برگزار می شود.

در کار یک بازیگر کدام بیشتر به چشم 
می آید؛ تنفس و بیان، بدن یا زیبایی؟!

من به عنوان تماشاگر یا بیننده، اول از همه، کنش 
ســطحی بازیگر را می بینم این که چه فرایندی 
در درون یک بازیگر طی می شــود که این کنش 
سطحی به وجود بیاید و این کنش سطحی شامل 
اتفاق های وســیع و عمیقی اســت. بازیگر باید 
فراینــدی را از درون طی کند تا به بیرون برســد 
مثال وقتی یک شــیر گاز را باز می کنیم و وارد دو 
لوله مختلف می شود که جلوی یکی از آن ها توپ 
چهل تکه قــرار داده ایــم و جلوی آن یکی، توپ 
تنیس که ایــن گاز آن ها را بــاد می کند و جلوی 
آن ها یک دکمه است. این توپ ها به دکمه برخورد 
می کنند و از سطح بیرونی توپ چهل تیکه حباب 
بیرون می آید. من به عنوان تماشاگر حباب را نگاه 
می کنم که متوجه می شوم از سطح توپ تنیس تیغ 
بیرون می ریزد و باز من به عنوان تماشاگر آن را نگاه 
می کنم این که چه اتفاقی در پس آن رخ می دهد 
را نمی بینم. به نظر من بازیگر آن چیزی هست که 
در پشت آن قرار دارد که شامل آگاهی، فراآگاهی، 
فرافیزیکال و... می شــود بدن، بیان و زیبایی یک 
بازیگر در ادامه و راستای درون شکل می گیرد به 
این منظور که یک بازیگر به خاطر نقشش می تواند 
زیبا باشد و وقتی از نقشــش بیرون می آید زشت 
باشد که این اتفاق بسیار رخ می دهد. چون انرژی 
درونی آن فرد زیاد بوده و به دلیل این که کاراکترش 
در آن نقش زیبا بوده صورت زشت آن بازیگر زیبا به 
نظر می رسد و همه انرژی در راستای آن نقش قرار 
می گیرد. به نظر من درون انسان مثل یک اقیانوسی 
است که بیان و بدن و زیبایی مثل یک موج کوچکی 
هســتند که از این اقیانوس می آیند و فقط لمس 
می شود و تجربه می شود و بقیه به چشم نمی آیند 

چون دیدنی نیستند.

تعبیر فیلسوفانه و خاصی بود، بگذریم. 
آقای شجره در قسمت های اول »هیوال« 
نقشی بازی کردید که تندتند دیالوگ 
می گفتید که قطعا تبحــر می خواهد و 
برگرفته از تنفس درست و شاید همین 
مدیریت تنفس و درون است که شما به 
آن اشاره کردید؛ چقدر طول کشید این 
ریتم تنفسی شکل بگیرد و تفاوت بازیگر 
دیگر با شما که این نقش را با وجود این 

متدها بازی کردید در چیست؟ 
هر انسانی یک الگوی تنفســی مشخص دارد که 
متناســب با آن بدن و مکانیزم بدنی اش شروع به 
حرکت می کند. برای مثال یک کارمند بانک را در 
نظر بگیرید در طول روز کاری اش بلند می شــود، 
امضا می کند و... میزان تنفس و الگوی تنفســی 
که این فرد دارد و متناسب با آن، انرژی درون بدن 
او تنظیم می شود  و این انرژی متناسب با کار آن 
فرد است. حاال من اگر الگوهای تنفسی متفاوت 
را تجربه کنم می توانم شــخصیت های متفاوت را 

تجربه کنم چون ذهن و تنفس باهم رابطه مستقیم 
دارند. وقتــی که تنفس قطع می شــود ذهن هم 
از کار می افتد که در شــرق به آن تنفس کیهانی 
می گویند. پاولف، روان شناسی است که می گوید 
اگر B +A مســاوی با C شود من هر کدام را تغییر 
بدهم ناخودآگاه آن دیگری هم تغییر می کند. اگر 
ریتم تنفسی من با شخصیت »شکیب« این چیزی 
است که االن می بینم و کسی که دونده است ریتم 
تنفسی که بر اســاس آن استوار است 100درصد 
با یک هنرمند و مهندس و دکتر فــرق دارد. اگر 
بتوانم ریتم تنفســی متفاوتــی را امتحان کنم 
شرطی شدن های ذهنم تغییر می کند و انرژی هم 
بالطبع تغییر می کند. اگر دم و بازدم طوالنی تری 
بگیرم ذهنم خاموش می شــود و یک ســری از 
عادت هایش را از دســت می دهد. بنابراین برای 
خلق یک کاراکتر به سمت ریتم تنفس آن کاراکتر 
می روم؛ تنفسی که به من کمک کند تا آن کاراکتر 
را خلق کنم که متناسب با آن ذهن و افکارش به 
وجود می آید. پس درنتیجه از تمرینات متد »امیم 
ترا« برای خلق شخصیتی که در »هیوال« هست 
اســتفاده کردم. متدهای دیگری هم هستند که 
خوب هستند و من به همه آن ها اشراف دارم، در 
استرالیا درس آن را خوانده ام، روی تمام آن متدها 
کار کرده ام و سیســتم استانسالوسکی را هم کار 
کرده ام اما درنهایت متد خودم را پیدا کرده ام و آن 
را ادامه داده ام چون معتقدم هر کسی متد خاص 

خودش را دارد.

در زمینه کنترل انرژی به کدام ســبک 
قائل هســتید؟! بازیگرانی که اوراکت 
بازی می کنند و بازی هــای انفجاری 
دارند مثل حامد بهداد و نوید محمدزاده 
و... بیشــتر می توانند انرژی را هم در 
خودشان هم در بیننده درست تر کنترل 
یا منتقل کنند یا بازیگرهایی که سعی در 
بازی های درونی تری دارند؟ این کنترل 
انرژی تعریفش از نظر شما چه چیزی 
هست و کدام طیف از بازیگران را از نظر 
شکل بازی درست تر و در این بخش، 

بهتر می دانید؟
انرژی مبحثی است که در فیزیک هم به آن اشاره 
شده است و ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک 
هم باهم فرق دارند. انرژی درکوانتوم فرق دارد. 
انرژی های بین هسته ای، انرژی کالسیک که در 
فیزیک کالســیک، نیوتن در مورد آن صحبت 
می کند و... باهم فرق دارند. درباره این که انرژی  
همیشــه در حال حرکت اســت مبحث های 
مختلفی وجود دارند. انرژی در بدن انســان هم 
وجود دارد که حتی سه چهارم انرژی که در بدن 
من انســان وجود دارد تحت تاثیر جاذبه زمین 
است. این موضوعی که حال من بد است، حال 
من خوب است، احساس سبکی کردن، احساس 
سنگینی کردن، امیال جنسی و عواطف، همه و 
همه، تحت تاثیر جاذبه زمین اســت چه بسا که 
وقتی انسان از جو زمین خارج شود و بیرون برود 
دیگر این احساسات را یا ندارد یا کمتر دارد و این 

نشان می دهد که انرژی موجود است. 
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