
آوانگارد

انسان تنها موجودی است که می تواند با مسیر 
انرژی بــازی کند یعنی برای انجــام دادن یک 
کاری انرژی بگیرد و انــرژی بدهد. در بازیگری 
هم همین طور اســت اگر نیاز است که انرژی به 
سمت بیرون پرتاب شود، پرتاب می شود. اگر نیاز 
باشد که انرژی را کنترل کند، کنترل می کند و... 
متاسفانه خیلی از ما این را بلد نیستیم درحالی که 
انسان تنها موجودی است که می تواند خروجی 
انرژی اش را تغییر دهد. بازیگر متناسب با نقشی 
که در حال بازی کردن آن است انرژی می گیرد 
شــاید صفردرصد انرژی من، 30درصد انرژی 
بازیگر دیگر برای بازی کردن نقش های همدیگر 
شــود. پس من بازیگر باید بتوانــم انرژی های 
متفاوت را درون خودم به وجود بیاورم اما ما این 
ماجرا را بلد نیستیم. متناسب با نقش و این که 
من آگاه و مسلط باشم به انرژی و بتوانم تک تک 
سلول هایم را درگیر نقش کنم. این بازیگران هم 
با این مدل انرژی شان را آزاد می کنند که حتما 
تفکری پشــت آن دارند اما من به جای مقایسه 
می گویم اگر نحوه استفاده درست از انرژی را یاد 
بگیریم در همه وجوهات و مشخصا بازیگری به 

ما خیلی کمک می کند. 

به نظر شما تدریس و آموزش در ایران 
با هالیوود که صاحب سینماست چقدر 
متفاوت هست؟ و از لحاظ مباحثی مثل 
نفس، بیان، انرژی و... آن ها برای تربیت 
نقش چه فرایندی را طی می کنند و ما چه 

فرایندی را طی می کنیم؟
خیلی از بزرگان در خارج از ایران هستند که من 
نمی توانم در مورد هیچ کدام صحبت کنم. من یک 
بازیگر هستم و تمام تالشم را می کنم که بهترین 
خودم باشــم و با هیچ کس هم خودم را مقایســه 
نمی کنم چون این کار غلط محض اســت. اعتقاد 
دارم که من 100درصــد وجود خودم را در زمینه 
هدف و مسیرم می گذارم چون هدفی در بازیگری 
دارم که واالســت و من 100درصد خــودم را در 
بازیگری می گذارم که اگر بــه دیروزم نگاه کردم 
نگویم تو می توانســتی 100درصد بگذاری چرا 
80درصد گذاشتی. من درس این کار را در استرالیا 
خوانده ام، در ایــران هم همین متد هــا را درس 
می دهند ولی در خارج از کشــور منابع بیشتری 
داریم، اساتید بیشتری داریم و هر کدام در جاهای 
مختلفی آموزش دیده اند و تدریس می کنند ولی 
چه می شود یک دفعه یک نفر شماره1 می شود؟ 
این یقینا به دلیل تالش خودش است. فکر می کنم 
فرایندی که آن ها طی می کنند خیلی طوالنی تر 
و بیشتر از فرایندی هســت که در کشور ما طی 
می شــود و به نظرم آن ها خلق می کنند. ما بازی 
می کنیم ولی آن ها خلــق می کنند. چیزی که از 
بعد زمان و مکان خارج شود خلق جاودانه می شود.

ورزش کردن در بحث کنترل انرژی و 
پخش درست آن در رفتار ها و اکت های 
یک بازیگر چقدر نقش دارد و چقدر یک 
بازیگر باید به فکر ورزش هم باشــد؟ 
چون خیلی از بازیگرهای ما به باشگاه 

می روند اما حتما برای تربیت نفس و... 
ورزش خاصی هست که دوست داریم 

شما به آن اشاره کنید؟
بله؛ یقینا زمین تا آســمان فرق دارد. به نظر من 
آمادگی بدنی مهم اســت چون هــر کاری یا هر 
شخصیتی، بدن یا تمرینات خودش را می خواهد 
و ورزش کردن خاص خودش را دارد که متد های 
مختلف را شامل می شــوند و هر کدام مربوط به 
بازیگری است و بازیگر را تربیت می کند. خیلی ها 
به باشگاه می روند و بدن ورزیده ای دارند که بدن 
بازیگری نیست چون باید بازیگر به سمت ورزشی 
برود که بتواند مرتبط به بازیگری باشد. مثال شما 
در فیلمی می خواهید بــدن خودتان را فلج کنید 
باید بتوانید این کار را بکنید که این موضوع نیاز به 
مهارت فراوان دارد و به بازیگر کمک می کند. باید 
همزمان روح و روان هــم ورزش کند. بدن بازیگر 
باید طوری باشد که همه چیز را نشان دهد. صورت، 

چشم و بدن باید به همه چیز جوابگو باشند.

گویا در زمینه کنترل انرژی هم کالس 
برگزار کرده ایــد و معتقدید که در این 
زمینه هم آموزش دیده اید هم آموزش 
می دهید. مباحث کنترل انرژی، نفس، 
بیان و... را در دانشگاه آموزش دیده اید 

یا جای دیگری؟
برای متد »میم تــرا« در دانشــگاه »ولونگوگ« 
ورک شاپ برگزار کردم و بعد در »موسسه بازیگری 

ویکتوریا« در ملبورن ورک شــاپ برگزار کردم و 
بعد شروع کردم به تمرین کردن. توانستم تلفیقی 
از فلسفه شــرق، علم فیزیک، جهش کوانتومی و 
بازیگری ابداع کنم. در استرالیا اساتید، کارگردانان 
و... در زمینه های مختلف آن به من کمک کردند و 
با آن ها به بحث و مشاجره پرداختم و توانستم پیش 
آن ها این سبک را جلو ببرم. نمی توانم بگویم پیش 
کسی آموزش دیده ام اما توانســتم از همه این ها 
کمک بگیرم که خودم هم آن ها را پرورش می دهم 

و یاد می دهم.

به نظر می آید روی این موضوع تاکید 
دارید که درست باال بروید و دیده بشوید 
وگرنه در طول این سال ها می توانستید 
خیلی از کار ها را بازی کنید و دیده بشوید 

برای این تاخیر چه دلیلی دارید؟
ذهن انســان خیلی نتیجه محور است ولی به نظر 
من خیلی نباید به نتیجه فکر کرد. فرایند یا عمل، 
خیلی مهم است. فرایند و راه است که خیلی چیز ها 
را نشــان و یاد می دهد. من هم در این راه حرکت 
می کنم و راه می روم. اصال نمی دانم دیده شده ام یا 
نه! من عاشق بازیگری هستم و تمام توانم را روی 
آن می گذارم، تمام زمانــم را می گذارم، برای این 
موضوع کتاب می خوانم، فیلم می بینم، به آدم ها 
و فرم زندگی کردن آن ها نگاه می کنم و فقط روی 
این موضوع فکر می کنم. به خوب یا بد شدن فکر 
نمی کنم چون من 100درصد خودم را می گذارم.

مثل هوتن شــکیبا و نوید محمد زاده و 
قبل تر علی سرابی و افشین هاشمی و... 
شما هم از تئاتر برخاستید؛ تئاتر برای 
رسیدن به نقش و چیزی که می خواهید، 

چقدر کمک تان می کند؟
تئاتر کمک نمی کند، فراینــد و تمرین کردن 
است که کمک می کند. راه تمرین ها و بازیگری 
در تئاتر و سینما برای رسیدن به نقش فرق دارد. 
در فرایند تمرین های تئاتر برای رسیدن به نقش، 
تمرین هایی وجود دارد که آن ها مهم و متفاوت 
هستند و بازیگر را می سازند و بازیگر چیز هایی را 
در تئاتر یاد می گیرد و چون با پوست و گوشت 
خودش به تجربه یاد می گیرد دانش به حساب 
نمی آید، تغییری است که در او به وجود می آید. 
مثالی بگویم: خانم ماریا استیو نس در آمریکا که 
کروموزوم Y ،X را یافت، تعریف می کند در منزل 
یکی از دوســتانش به یک دختر خانم نابینایی 
قابلمه دادند و او گفت: خیلی زشــت است و از 
آن بدم می آید. یک ســاعت بعد یک لیوان آب 
به او دادند و از آن تعریف کرد. از او پرسیدند تو 
چطور متوجه این موضوع می شوی؟ دختر در 
جواب گفت: خواهرانم به من گفتند که قابلمه 
زشت است اما این لیوان آب زیباست. چیزی که 
خود شخص نمی داند و دیگران به او می گویند 
دانش است اما تجربه کردن مال خودش است و 
در او تغییر به وجود می آورد. تمرین های تئاتر 
این درک کردن را به شما یاد می دهند و تجربه 
باعث بهتر شدن مسیر می شود، البته اگر از آن، 

درست استفاده کنید.

اصال نمی دانم دیده 
شده ام یا نه! من 
عاشق بازیگری 

هستم و تمام 
توانم را روی آن 
می گذارم، تمام 

زمانم را می گذارم، 
برای این موضوع 
کتاب می خوانم، 
فیلم می بینم، به 

آدم ها و فرم زندگی 
کردن آن ها نگاه 

می کنم و فقط روی 
این موضوع فکر 
می کنم. به خوب 
یا بد شدن فکر 

نمی کنم چون من 
100درصد خودم را 

می گذارم
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