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 ديباچه
 

 1تد دانسون
 

 استاد كـالس بـازيگري در سـال دوم دانشـگاه     2، هنگامي كه باب بندتيسي سال قبل  
از .  بود، من براي اولين بار به عنوان دانشجوي وي، او را مالقات كردم       3كارنگي تك 

همان زمان كه او را شناختم، وي همواره به كاوش، كشف و ارائة آنچه معنا و مفهوم                 
 .ت پرداخته استبازيگري اس

كرد كـه ورزشـكاران هنگـام دسـت           كالسهاي او مرا سرشار از هيجاني مي       
او به مـن آموخـت كـه چگونـه          . كنند  يافتن به موفقيتي جديد در خود احساس مي       

اش، خـارج كـنم و آن را در بـدن خـود، در                بازيگري را از ذهنم، از حالت نظـري       
هايم را سانسـور     داد تا ذهنم انگيزه    او به من قدرت تمركز    . رويداد بيابم در  عمل و   
 . نكند

 نيز بود و بذر اين فكر را در ذهن من كاشت كـه بـازيگري و                 ححضور او مفرّ   
؛ تواند سرشار از شادي و نشاط باشد؛ بدين خـاطر هميشـه از وي سپاسـگزارم          اجرا مي 

 از نظر من بازيگري به هر شكل خود، خـواه بـه شـكل بازيهـاي كودكانـه يـا بـه                       زيرا
ليل عميق از زندگي، اگر هيچ چيز ديگر هم نباشد، آكنـده از    جشكل مراسمي براي ت   

اي عالي است تا زندگي را، تا آنجا كـه            از نظر من، بازيگري بهانه    . شور و نشاط است   
 .ممكن است، به طور كامل زندگي كنيم
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 گري      كار عملي باز2

 

پروردگـارا  <: كرد كه بـراي هميشـه در خـاطرم مانـده اسـت              مادرم دعايي مي   
وظيفة همة ما در زندگي ايـن اسـت كـه شـرايط              .>ن كه انسان كاملي شوم    كمكم ك 

وظيفة شما نيـز بـه      . انسانها را درك و انسان بودن خويش را به طور كامل تجربه كنيم            
اي كـه زنـدگي ديگـر         بـه گونـه      اين است كه تجارب انسـاني خـود را،        عنوان بازيگر   

 .انسانها را ارتقا بخشد و روشن كند، منعكس كنيد
ا رشخصـيتهايي كـه نقششـان       . شما به عنوان يك بازيگر، مدافع آرمانها هستيد        
تعهد كنيد آرمان و هدفي دارند، و اين به عهده شماست كه با احترام كامل و                  ايفا مي 

واقـع  كه در  ـ زندگي يك انسان وابسته به آن استگويي  به آن آرمانها، چنانكه     
 .چنين نيز هست ـ از آنها دفاع كنيد

در ايـن راه    . اي اينكه چنين كاري را بيابيد بايد در فن بازيگري استاد شـويد            بر 
به جسم خود، صدا و افكار و احساسـات خـود، تـا آنجـا كـه شـرايط انسـاني امكـان                       

مـنعكس كـردن همـه آنهـا را، و نـه      توانايي  همچنين، بايد .بخشيد  دهد، قدرت مي      مي
 .، بيابيدكنيد كوچكي كه در آن احساس راحتي مي فقط بخش

بايد پاسخهاي ساده و راحـت      :  بايد به همين گونه باشد     زتان ني   زندگي شخصي  
 در ؛ زيـرا  رها كنيد و به دنبال كشف ابعاد ترسـناك وجـود خـود و زنـدگي باشـيد          را

درونياتتان، حقايق وجودتان و برشي از شـرايط        تحليل نهايي شما چيزي جز خودتان،       
كنيد،   كه در اين مسير رشد مي     همچنان  . رضه كنيد انساني خودتان نداريد كه آن را ع      

به ياد داشته باشيد كه به عنوان يك بازيگر، در هر لحظه از اين سـفر شخصـي، فقـط                    
 .كه در آن لحظه هستيد براي ارائه كافي است آن كسي: دهيد خود را ارائه مي

در مسير يافتن تسلط كامـل در ايـن فـن، توجـه خـويش را بـه بيـرون از خـود                        
نگـران ايـن مسـأله نباشـيد        . نگران خودتان نباشيد، به ديگران فكر كنيد      . كنيد مركزمت

كه خودتان را جذاب نشان دهيد، تنها به ديگر افراد و به خود زندگي توجـه و عالقـه       
معنا خواهد بود مگر آنكه شما هم چيز باارزشي           دانستن همة فنون دنيا بي    . داشته باشيد 
خواهيـد دربـارة    ع ابـزاري اسـت بـراي بيـان آنچـه شـما مـي              د؛ فن در واق   يبه آن بيفزاي  

 .كنيد، بگوييد كه بازي ميشرايط انسانها، از طريق شخصيتي 
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آنچه قرار است . نفسه بخشي از روند زندگي است  از ديدگاه من، بازيگري في     
افتـد يـا در       ام اتفـاق مـي      به عنوان يك انسان در من رشد كند، يـا در زنـدگي روزانـه              

ايــن آميختــه شــدن بــازيگري و . انــد  درهــم تنيــده شــدهام، ايــن دو كــامالً بــازيگري
هنگامي كه مشغول بازي در فيلم، تئاتر، يـا هـر نـوع كـار خالقـه گروهـي                      ام،  زندگي

در ايـن مواقـع كـه همگـي حـول يـك             . دهـد   هستم، به بهترين وجه خود را نشان مـي        
هـر  . افتـد   ي اتفاق نمـي   اند، هيچ امري تصادف     هدف همگاني با يكديگر هماهنگ شده     

افتـد همـه      راهم براي رفتن به سركار، يا در برابر دوربين اتفـاق مـي            ام، در     چه در خانه  
 خـود را از زنـدگي       تنهـا هنگـامي كـه بـازيگريِ       . مـان دارنـد     سهمي در هدف خالقـه    

ولـي هنگـامي كـه بـا        كننـد،     بـراي هـم ايجـاد مزاحمـت مـي         داريد،   خويش جدا نگه  
توان بـا تـالش در راه         بدين ترتيب، مي  . رسانند  ه هم كمك مي   يكديگر همسو باشند ب   

تـوان انسـان    شـدن، مـي  ، و بـا بـازيگر بهتـري    شـد   يانساني كاملتر شدن، بازيگر بهتـر  
 .كاملتري شد

 .به فن بازيگري برگرديم 
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  هشتمچاپپيشگفتار 
 
 

 بـا    در طـول ايـن سـالها،       .گـذرد   مـي كار عملـي بـازيگر      اكنون سي سال از چاپ اول       
ام هـر يـك از چاپهـاي بعـدي را             رسيدن به درك بهتـري از رونـد بـازيگري توانسـته           

.  نيسـت اتر ارائه كنم؛ چاپ هشتم اين كتاب نيز از ايـن قاعـده مسـتثن          منسجمتر و ساده  
كه در چاپهاي قبلي حذف شده بودند، بخصوص قسمتهاي مربوط به صـدا              بخشهايي

 در ايـن    اًجـدد لي بـازيگري م    از مهارتهـاي اصـ     انداز جامعتري    چشم ةبراي ارائ    و بيان، 
 .اند چاپ اضافه شده

در حالي كه مطالب اصلي اين كتاب همچنان به اجراي زنـده بـر روي صـحنه                  
ام در ده سال گذشته به طور كامـل در قلمـرو              يشود، فعاليتهاي شخص    تئاتر مربوط مي  

 دوربين سعي كـردم   در دو چاپ گذشته، با طرح نيازهاي      . فيلم و تلويزيون بوده است    
كه به مطالب كتاب وسعت بيشتري بدهم، اما به اين نتيجه رسيدم كه بـازيگري بـراي                 

 با اجراي زنـده بـر روي صـحنه تئـاتر          فيلم و تلويزيون از چند جهت، به طور اصولي،          
دوربـين   كار در مقابل     هبنابراين، گرچه ذكر بعضي مطالب دربارة نحو      . متفاوت است 

 اصـول  !اكشـن اي به نام  ز اهميت برخوردار است، كتاب جداگانه     در اين چاپ هنوز ا    
ام كـه ديـدگاه موجـود در      ليف كـرده   تـأ  1و تكنيك بازيگري براي فـيلم و تلويزيـون        

 .همين كتاب را به طور مشخص با الزامات بازيگري در برابر دوربين تطبيق داده است
 

 باب بندتي            
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كه طي سي سال گذشته با چاپهاي جديدي كه تقريباً هـر چهارسـال              بسيار خوشحالم   
ام تا درك فزاينـدة خـود         يك بار از اين كتاب به بازار آمده است اين فرصت را يافته            

كاران بخش توليـد     اندر  دستو  ه  ياز اعضاي تحرير  . توضيح دهم را از روند بازيگري     
از . كـنم   اين كتـاب تشـكر مـي       براي چاپ هشتم     1كان  در مؤسسة انتشاراتي آلين و بي     

كليه مربيان و دانشجوياني كه در طول اين سالها نظرخود را دربـارة ايـن كتـاب ابـراز             
اي سيلوا، كـالج امـريكن ريـور،          از نانسي اند، از ويراستاران چاپ هشتم كتاب،         داشته
ن متُديسـت   رِثوسـ تـام لَـن ويـچ از دانشـگاه             كر، دانشگاه وايومينگ و مـت      هيلي ربكا

 .ارمزسپاسگ
دينــو، بــراي همــة آنچــه در زنــدگي بــه مــن  و لــوال  بــيش از همــه از والــدينم، 
ود مـا را تـرك      زكنم و اين چـاپ را بـه روان پـدرم كـه خيلـي                  اند تشكر مي    بخشيده

 .دارم گفت، تقديم مي
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