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زهرا باقري

 طوری خودتان را معرفی کنید که برای مخاطب جوان جذاب باشد!
من صالح میرزاآقایی هســتم؛ متولد اول مــرداد 1349 در تهران. به نظر من 
جذابیت  امری درونی است. ربطی ندارد که شما شکل آلن دلون باشید و صورت 
مثل ماه شب چهارده داشته باشید. به نظر من برای مخاطب ها کسی جذاب است  
که حرفی برای گفتن داشته باشد و دارای درون جذابی باشد.  امیدوارم که 
صحبت هایم در نهایت سادگی آن قدر جذاب باشند که 
خوانندگان این مطلب مصاحبه را تا انتها دنبال کنند.

  بازیگری از کجا برایتان جدی شد و به آن 
عالقه پیدا کردید؟

از کودکی بارقه هایی در من بود. خیلی دلم می خواست 
که دیده بشوم. عضو گروه سرود بودم. چیزهایی درونم 
بودند که کشــف نشــده بودند. در نهایــت در دوران 

دبیرستان به کشف  رسیدم و این مسیر را دنبال کردم.

    نام اولین فیلمی که بازی کردید، چه بود؟ 
فیلم مورد عالقه تان کدام بود؟

توی برنامة کودک، یک کار عروسکی به نام »صندوق پست« به کارگردانی 
آقای ایرج طهماسب که من به عنوان بازیگر میهمان در چند آیتم حضور داشتم. 
بهترین کارها، »بانوی عمارت« در نقش جهانبخش میرزا و حضرت واال، »کاله 

پهلوی« در نقش ژان،  و »گمگشته« در نقش داوود.

 بیشتر چه نقش هایی بازی می کنید؟ مثبت یا منفی؟
از نظر من نقش منفی و مثبت تفاوتی ندارد. نقش مهم است. هر نقشی را که 

چالش برانگیز باشد و برایم فضای جدیدی را به وجود بیاورد، دوست دارم.

  برای شهرت سراغ بازیگری رفتید یا عالقه به هنر؟
قطعاً برای رسیدن به شهرت راه های دیگری هم وجود دارند. برای دلم و حال 
خوبم بازیگری را  انتخاب کردم و حس می کنم در این کار خوبم و استعدادش را 
دارم. البته کم یا زیاد عالقه به شهرت هم وجود دارد، ولی توانسته ام مهارش کنم.

 تا حاال کسی به شما  گفته که: بازیگری چیست؟! برو دنبال نان که 
خربزه آب است؟

ســؤال جالبی اســت. خودم به شــدت اعتقاد دارم که بازیگری باید از شغل 
درآمدزایی که هر شخص بازیگر دارد، جدا باشد. ۲0 سال پیش، در کاري مشترک 
با استاد جمشید مشایخی، ایشان متوجه شد که در کنار بازیگری شغل پدری ام را 
که پخش کنندة  لوازم خانگی است، با اکراه ادامه می دهم.  یک روز می روم و دو 
روز نمی روم. ایشان به من گفتند: در کنار بازیگری حتماً یک شغل داشته باش. 
بعد از آن فکر کردم که اگر قرار است نقش هایم را به سلیقة خودم انتخاب کنم و 

تن به هر نقشی ندهم و ماندگار باشم، حتماً باید شغل دیگری هم داشته باشم.
 

چه  دنبال  کنید،  انتخاب  را  دیگری  هنری  رشتة  بود  قرار  اگر   
رشته ای می رفتید؟

معتقدم جذاب  ترین شغل دنیا بازیگری است. ولی اگر قرار بود انتخاب کنم و 
استعدادش را هم داشتم، همیشه دلم می خواست که آهنگ ساز باشم. 

  آیا برای بازیگری باید از میان بازیگران دیگر الگو انتخاب کرد؟
هر رشته ای بزرگان خودش را دارد. بزرگان در واقع کسانی بوده اند که چراغ به 
دست راه را روشن کرده اند. در بازیگری هم به همین صورت است. من معتقدم 
آدم حتماً باید یک مجموعه بازیگر استاندارد را بشناسد و از آن ها  الهام بگیرد، نه 

اینکه شبیه آن ها بشود. 

  به نظر شما چطور بازیگری موفق است؟
بازیگر موفق بازیگری اســت که چنان در نقشش فرو  رود که تماشاگر نتواند 
تفکیک کند که االن دارد یک زندگی واقعی را می بیند یا یک درام و فیلم را. بازیگر 
موفق به قدری در نقشش استحاله و غرق می شود که فضای ذهنی تماشاچی را  

به هم می ریزد.  او به طور تمام عیار خودش را وقف نقشش می کند.

  شما برای آنکه بتوانید بازیگر بهتری باشید، چه کردید؟
یک ویژگی که به آن باور دارم و خدا را  از این بابت شاکرم، این است که واقعاً 
خودم را درگیر نقش می کنم. سر صحنه اصالً حاشیه ندارم و متمرکز روی نقشم 
هستم. شب قبل با نقشم می خوابم تا صبح با حال و هوای نقشم جلوی دوربین 
بروم و  بی تابم که آن نقش را بازی کنم. می گویند اگر نقشی را بازی کردی و توی 
دلت نلرزید، فاتحه ات خوانده شده است و داری ماشینی به نقشت نگاه می کنی. 
خوش حالم که بعد از بیســت و اندی ســال بازیگری، هنوز قبل از اینکه جلوی 

دوربین بروم، بی تابم.

  کدام دیالوگتان را بیشتر دوست دارید؟
در ســریال بانوی عمارت، دیالوگ های نقش خاکستری قصه، حضرت واال را 

گفت و گویي صميمي با »صالح ميرزآقایي«

بازيگري يعني مطالعه، 
مطالعه و مطالعه

شاهد عیني
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که بسیار هم براساس پیچیدگی های شخصیتی اش دیکتاتورمآبانه رفتار می کرد 
و دشــمنانش را از دم تیغ می گذراند، دوســت داشتم. منتها در سکانس پایانی 
که مواجهه جهانبخش میرزا و ارســالن میرزا است، جمله ای می گوید که خیلی 
تکان دهنده است. می گوید: »در قدرت لذتی هست که پایان نداره.« این حکایت 
همة دیکتاتورها در طول تاریخ بوده و این جمله برای همیشــه توی گوش من 

مانده است. 

  برای زنده و طبیعی بازی کردن نقش ها و شخصیت ها چه می کنید؟
زنــده و باورپذیر بودن یک نقش برای مخاطب صرفاً به بازیگرش ربطی ندارد 
و یک کار گروهی اســت. یعنی به آن شــخصیت باید از اول در فیلم نامه و در 
تقابلش با شخصیت های دیگر درست پرداخته شده باشد و کارگردان هم بتواند از 
بازیگرش درست بازی بگیرد. گریم و طراحی خوب هم مطرح است. همة این ها 
کمک می کنند تا بازیگر با دریافتی عمیق از نقشش و با نگاهی متفاوت، نقش را 

قابل باور ارائه دهد.

  آیا کتاب مي خوانید؟
بازیگر باید فرهیخته باشد؛ یعنی ذهنش تربیت یافته باشد. این یعنی کتاب 
بخواند و فیلم ببیند که مهم ترین اصل برای یک بازیگر است. متأسفانه خیلی از 
همکاران از این اصل غافل شده اند. من خدا را شکر در خانواده ای هستم که همه 

کتاب می خوانند. 

 آیا شده وسط مسیر رسیدن به آرزوی تان خسته شوید و کم 
بیاورید؟ اگر بله، چه کرده اید؟

بارها. ولی می دانستم که من مرد این میدانم و ایستادم و سخت کوشی کردم. 

  برای موفقیت چقدر مبارزه کرده اید؟
بسیار بسیار بسیار زیاد. معتقدم نبوغ نیروی جدیت و پشتکار آدمی است؛ همان 
تفکر دیل کارنگی، روان شناس معروف. برای موفقیت خیلی باید تالش کرد. هیچ 
مقصودی به ســادگی به دســت نمی آید و باید زمان و جان گذاشت. اگر ایثار 

همه جانبه نباشد، امکان ندارد آدم به موفقیت نهایی دست پیدا کند. 

  نقطة شروع بازیگري کجا باید باشد؟
شروع بازیگری یعنی اینکه سواد داشته باشی و کتاب خوانده باشی. یعنی مطالعه 
مطالعه و مطالعه؛ حتی بچه هایی که سن کمی دارند. درست ترین راه این است 
که به روش آکادمیک شروع کنید. یعنی یا در دانشگاه رشتة بازیگری بخوانید یا 
وارد کالس های بازیگری شوید. البته این کالس ها شما را  بازیگر نمی کنند و باید 
اســتعدادش را در خودتان داشته باشید. کالس ها در واقع استعدادتان را شکوفا 
می کنند. این کتاب ها  و سواد اجتماعی پشتوانة شما می شوند تا بتوانید بازیگری 

را جدی و حرفه ای دنبال کنید.

  شنیده ایم که برای ورود به این رشته خیلی باید هزینه کرد!
برای رسیدن به هر هدفی باید هزینه کرد. بازیگری ویژه تر است، چون متقاضی 
بیشتری دارد. بخشی از هزینة آن مادی است که باید برای کالس ها پرداخت، ولی 
هزینة واقعی آن چیزی است که با تمام وجودتان باید بگذارید و می شود هزینة 
جانی شما. به این معنی که روح و روانت را باید  در این مسیر  بگذاری، خودت 
را وقف کنی و برای آموزش در این راه زمان بگذاری. با این تعریف بازیگری قطعاً 

یکی از پر هزینه ترین رشته هاست.

  اگر فرزندان خودتان بخواهند وارد این رشته شوند، جلویشان را 
می گیرید؟

مســلماً نه. ولی برایشان توضیح می دهم که بین کارهای گروهی، بازیگری به 
شدت سخت و دشوار است.

  بچه ها فیلم خوب و بد 
را از کجا تشخیص بدهند؟

بچه ها بایــد آموزش ببینند که 
معیار خوب و بد چیســت تا قوة 
تشــخیص پیدا کنند. وقتی زیاد 
مطالعه کنند،کتاب خـــوب، متن 
خـــوب و داستان کوتاه خـــوب را  
تشخیص می دهند. یا وقتی زیاد فیلم 
می بینند، تشخیص می دهند که یک 
فیلم بد، قصه اش چقدر قالبی است، 
یا نو نیست و تکراری است، یا بیراهه 

دارد حرف می زند. بنابراین ســاختار 
خوب را هم تشخیص می دهند. استنلی 
کوبریک، فیلم ساز بزرگ، می گوید: من 
آن قدر فیلم بد دیده ام که یاد گرفته ام 
چطور فیلم خوب بســازم. بچه ها هم 
تنها  وقتی می فهمند، که عمیقاً مطالعه 
کرده باشند و مقیاس و معیار دستشان 

آمده باشد.

رشد  مجله های  درخانواده   
مشترک هستید؟

این مجله برای پســرم، ماهور بسیار جالب است. چون قسمت های گوناگون 
علمی و هنری دارد و این دسته بندی ها برای بچه ها جذاب اند. 

  بزرگ ترین آرزوی کاری شما چیست؟
من به نوعی به آرزویم رســیده ام، خدا را  شــاکرم. شــاید پرکار نباشم، ولی 
گزیده کارم. هر وقت کار تاریخی با کارگردان های شاخص ساخته می شود، مرا  به 
کار دعوت می کنند که نشان می دهد، مسیرم را درست انتخاب کرده ام. دوست 
دارم یک کار تئاتری خوب انجام بدهم و با این گروه تئاتری و برای اجرا، یک سال 
به دور دنیا سفر کنم. چون از نظر من بازیگری یعنی سفری اودیسه وار به روان 

آدمی و به زمان و مکان های متفاوت.  

  حرف آخر؟
حرف آخرم جمله ای اســت از یک منتقد معروف سینما به نام اندرو ساریس: 
»هیچ چیز در دنیا جاودانه تر از این نیســت که آدم ها بنشینند و سهمشان از 
جاودانگی جهان و زمان را به این صرف کنند که گپ بزنند.« کتاب خواندن و فیلم 
دیدن در واقع نوعی گپ زدن با آن کتاب و فیلم است. قدر لحظه های جوانی تان را  
بدانید و تا می توانید، مطالعه کنید که سواد و دانش و خرد، چراغ روشنگر آیندة 
شما خواهد بود و آیندة شما را تضمین می کند. این شمایید که آیندة مملکت ما 
را رقم می زنید. هر  قدر بینش، سواد و دانش بیشتری داشته باشید، آیندة بهتری 

برای ایران عزیزمان رقم می خورد. 


