
بیننده امروز سینما تامل و تعمق کردن را دوست 
ندارد، دوست دارد تکلیف همه چیز مشخص باشد 
و لقمه جویده شده در دهانش گذاشته شود. شاید 
باورتان نشــود اما من بعضی از شب ها به تک تک 
سالن های سینما می روم و تماشــاچی ها را تا دم 
ماشین همراهی می کنم و آن ها را درحین حرف زدن 
در خصوص فیلم، چه بد و چه خوب، می بینم. چند 
فیلم این چنینی در چند سال اخیر داشتیم؟ پس 
قطعا »هزارتو« تاثیرگذاریش را داشــته است که 

درخصوص آن حرف می زنند.
تک تک کسانی که می گویند پایان فیلم باز است، از 
قدرت فکر کردن خود بهره نمی برند و یا نمی خواهند 
برای پرهیز از خدشه دارشــدن احساساتشان باور 
کنند که برای آن بچه چه اتفاقی افتاده است. ضمن 
اینکه این پایــان تاثیرگذارترین پایانی اســت که 
می تواند برای قصه آدم های خودخــواه این فیلم 
شــکل بگیرد، چه بســا اگر قصه به شکل دیگری 
تمام می شــد، مخاطب می گفت خب خداراشکر 
که ماجرا ختم به خیر شد، ولی این پایان است که 
می تواند بر من بیننده این تاثیر را بگذارد که بعد از 
دیدن این فیلم فکر کنــم اگر من هم به عنوان یک 
انسان در این جامعه وارد یک هزارتوی خطا بشوم، 
سرنوشت می تواند چنین اتفاقی را برای من رقم بزند 
و قربانی شدن یک بچه سرنوشت بسیار تلخی است. 
در یادداشتی از یک منتقد خواندم که نوشته بودند: 
»پایان تاثیرگذاری که مرا روی صندلی میخکوب 
کرد!«. متاسفانه عده ای از منتقدین ما، منتقدنما 
هســتند و به جای اینکه از مسائل تکنیکی و فنی 
صحبت کنند، درخصــوص محتوا حرف می زنند، 
درخصوص محتوا که آدم های کوچــه و بازار هم 
می توانند از آن حرف بزنند چون سلیقه ای است؛ 
اما نقد یعنی نقد فنی، نقد تکنیکی، یعنی صحبت 
درباره فیلمنامه، کارگردانی، فیلمبرداری و ... . اما از 
آن جایی که بعضی از منتقدان ما سواد کافی نوشتن 
و کارگردانی کردن  را  ندارند، فقط و فقط تمرکز را 
روی محتوا می گذارند و مثال می گویند پایان فیلم باز 
است. من سعی می کنم به چنین چیزهایی اهمیت 
ندهم. چندی پیش آقایی که من او را نمی شناسم، 
درخصوص فیلم مطلبی بسیار توهین آمیز نوشته 

بود و درحالی که خودش را منتقــد و اهل ادبیات 
می داند، به  سخیف ترین شکل ممکن به اسم فیلم 
و بازیگران توهین کرده بود. چندتن از دوستان به 
من گفتند نمی خواهی جوابش را بدهی؟ من گفتم 
اگر ایشان جسارت داشت، حتما من را تگ می کرد تا 
من به ایشان پاسخ بدهم. چون از نظر من مهم ترین 
ویژگی یک منتقد این است که روبه روی من بنشیند 
و نقد کند. اما متاسفانه او می خواهد با جواب دادن 
من به هدف خودش برســد و با ادبیات لمپنیسم 

بزرگ و مطرح شود.
در اين شــکل پايان بنــدی ما موضع 
نويسنده و فيلمساز را متوجه نمی شويم 
و برای مثال نمی دانيم کــه آيا عقوبتی 
برای خيانت کاران ببينند؟ چون ما خيلی 
راحت می بينيم دختری که خيانت کرده 
زندگی اش را می کنــد، کاراکتر پژمان 
جمشيدی حاال پول هم دستش آمده و 
مرد خائن هم که انگار خيلی از کرده اش 
پشيمان نيســت. موضع شما چيست 
و چرا نخواســتيد در پايان بندی برای 
آدم های بد قصه تان سرنوشت بدی در 

نظر بگيريد؟
ما کلید اسرار نساختیم که بخواهیم سرنوشت بد آن 
آدم ها را نشان دهیم، ما سریال تلویزیونی نساختیم 
که بخواهیم تک تک آدم ها را ادامه دهیم تا درمورد 
سرنوشتشان حرف بزنیم. مهم تر اینکه اگر فیلم را 
با دقت نگاه کنید، متوجه می شوید که سرنوشت 
تک تک آدم ها در تمام سکانس ها مشخص است. 
نگار شش سکانس قبل از سکانس پایانی می گوید 
این زندگی برای تو شروع نشــده بود، اما برای من 
تمام شده است و بچه که بیاید من طالق می خواهم 
و با شناختی که از شــخصیت نگار داریم، متوجه 
می شویم قطعا دنبال طعمه تازه ای می رود تا در رفاه 
باقی بماند. سه سکانس قبل تر امیرعلی می گوید اگر 
من این بچه را پیدا کنم، باید بروم گم و گور بشوم، 
پس سرنوشت امیرعلی هم مشخص است. بیتا هم 
که می رود و مقابل یک پنجره در ارتفاع باال می ایستد 
و یک شهر در مقابل او قرار گرفته است. این جا کافی  
است مخاطب تنبل نباشد و فکر کند و صرفا برای 

ما کليد اسرار 
نساختيم که 

بخواهيم سرنوشت 
بد آن آدم ها را 

نشان دهيم، ما 
سريال تلويزيونی 

نساختيم که 
بخواهيم تک تک 

آدم ها را ادامه 
دهيم تا درمورد 
سرنوشتشان 

حرف بزنيم. مهم تر 
اينکه اگر فيلم را 

با دقت نگاه کنيد، 
متوجه می شويد 

که سرنوشت 
تک تک آدم ها در 
تمام سکانس ها 

مشخص است

گذراندن وقت به سینما نرود. من همیشه دنبال 
تریبونی بودم که این حرف ها را به مخاطبان سینما 

بزنم تا کمی اهل تفکر و تعمق شوند. 
انتخاب بازيگری که بيشتر در کارهای 
کمدی ظاهر شــده تا کار جدی، برای 
نفس کشــيدن مخاطب فيلم و کمی 
فاصله گرفتن از سياهی های قصه است 
يا لحظاتی که مخاطب با پژمان می خندد 

در راستای هدف فيلم نيست؟
پژمان جمشــیدی یکی از باهوش ترین بازیگران 
ســینمای ایران اســت که گاها بــه ناحق دچار 
هجمه هایی می شود. من با علم و استدالل کامل 
پژمان جمشیدی را برای این نقش انتخاب کردم تا 
تماشاچی زیاد آن را جدی نگیرد و وقتی اتهامات به 
سمت او می رود، باز هم باور نکند که او قدرت چنین 
کاری را دارد و در نهایت بفهمد بله این آدم قدرت 
این کار را دارد. ضمن اینکه التهاب و ریتم تند فیلم 
نیاز به تنفس دارد که پژمان بــا آن طنازی های 
ریزش که قطعا با سایر کارهایش متفاوت است، 
بسیار درست و کنترل شده این فضای تنفسی را 

ایجاد می کند.
لحظاتــی از فيلــم يعنی ســرزدن 
شهاب حســينی به خانه غزاله نظر يا 
بالتکليفی هايی که در يک ميزانســن 
يعنی خانه مدرن اتفاق می افتد، ما را ياد 
»سعادت آباد« می اندازد. اين به خاطر رد 

پای حضور مازيار ميری است؟
قطعا نه .

چرا از مازيار ميری مشــاوره گرفتيد؟ 
و در کدام نقاط نظــرات مازيار ميری 
اعمال شده اســت و چه تاثيری روی 

قصه داشته است؟
مازیار میری جزو فیلمسازان جوان کمی قبل تر از 
ما است و به اعتقاد من جدای از اینکه مشاور بسیار 
خوبی است، یک رفیق و دوست بسیار همراه است 
و همه جوره کنار پروژه »هزارتو« بوده است. من از 

همین جا از او بسیار تشکر می کنم.
سرمايه »هزارتو« مثل خيلی از فيلم های 
حــال حاضــر، روی دوش يکــی از 
سرمايه گذارهای بزرگ خصوصی بود؟ 

فیلم »هزارتو« به معنای واقعی در سینمای مستقل 
ساخته شده اســت و نه رانتی دارد، نه وامی برای 
آن گرفته شده است و نه درآن خبری از پول های 
مشکوک است. یک شــرکت تبلیغاتی با زحمات 
خود درحال پول درآوردن اســت و این پول را در 
راه فیلمسازی خرج می کند. قرار نیست هر آدمی 
به مدد فضای مجازی برای خودش منتقد و مفسر 
بشود و راجع به هرچیزی که درخصوص آن علم و 
اطالعی ندارد، نظر بدهد. مثال یکی از استندآپ 
کمدین های برنامه مشــهور تلویزیون به خودش 
اجازه داده که بیاید بدون علم و اطالع درخصوص 
فیلم نقد بنویسد و کسی نیست از او بپرسد که با 
چه علمی به خودش اجــازه می دهد فیلم را نقد 
کند؟! در نهایت باید بگویم که متاســفانه من در 
این مدت حتی یک نقد نخواندم که فنی و تکنیکی 
باشد و در جریان فیلمسازی بعدی من مفید واقع 

شود و این برای فضای منتقدانه، فاجعه است!

نگاه نو
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حقوق يکی از 
عاليق من بود و 
زمانی که در اين 

رشته پذيرفته 
شدم، ترجيح دادم 

فعاليت هنری 
خودم را متوقف 

کنم و به تحصيالت 
دانشگاهی در زمينه 
حقوق بپردازم. بعد 
از آن درگير پروانه 

وکالت بودم

خانم نظر گويا شما در سن 14سالگی فعاليت هنری 
خود را با بازی در فيلم »تنگنا« و همبازی شدن با شهاب 
حسينی شروع کرديد. سوالی که مطرح می شود اين 
اســت که چگونه وارد عرصه بازيگری شــديد و آيا 
شهاب حسينی که شانس چندين بار همبازی شدن با 

او را داشتيد، معرف شما در اين پروژه هم بود؟
من در سن ۱4سالگی وارد این عرصه شدم، اما اولین فعالیت من 
بازی در سریال »بیابان عشــق« بود که از شبکه یک سیما روی 
آنتن رفت. عالقه زیادی به بازیگری داشتم و در همان سن و سال 
تئاترهایی در رده ســنی کودک و نوجوان بازی می کردم و از آنجا 
توسط دستیاران آقای هوشنگ هدایتی، برای بازی در این مجموعه 
انتخاب و با محمود عزیزی، ســپیده گلچین، مهران احمدی و ... 
همبازی شدم. پس از آن توسط عوامل به پروژه های دیگر معرفی 
شدم و نزدیک به یازده تله فیلم بازی کردم. »تنگنا«، به کارگردانی 
علیرضا بذرافشــان یکی از آن تله فیلم ها بود و من برای بازی در 
این فیلم 2۰ یا 2۱ساله بودم که با شهاب حسینی، نیما رئیسی و 
صدرالدین حجازی همبازی شدم. در رابطه با فیلم »هزارتو« هم 
باید بگویم که حدود سه سال پیش تئاتری با عنوان »اعتراف« کار 
کردم و امیرحسین ترابی به خاطر دوستی با شهاب حسینی و دیگر 
عوامل برای تماشای این کار دعوت شد و می توان گفت جرقه ورود 
من به فیلم »هزارتو« از آنجا زده شد. برای این کار چندین کاندیدا 
هم داشــتند که در نهایت بعد از دورخوانی و گپ و گفت هایی که 
انجام شد، به این نتیجه رسیدند که من مناسب ترین گزینه هستم.
پيش بينی می شد شما که با اين سن کم وارد فضای 
جدی رسانه، تلويزيون و سينما شديد، خيلی بيشتر از 
اين ها کار کنيد اما وقتی کارنامه کاری شما را بررسی 
می کنيم می بينيم تعداد کارهايی که انجام داديد، خاصه 
کارهای ســينمايی و تلويزيونی که در سطح وسيعی 
ديده شود و چهره شما را برای مخاطب آشنا کند، خيلی 
کم است. اين کم کاری انتخاب شخص شماست يا 
کار زيادی به شما پيشنهاد نشده يا اساسا عالقه ای 
نداشتيد که تا يک مقطعی جدی تر در حوزه بازيگری 

کار کنيد؟
حقوق یکی از عالیق من بود و زمانی که در این رشته پذیرفته شدم، 
ترجیح دادم فعالیت هنری خــودم را متوقف کنم و به تحصیالت 
دانشگاهی در زمینه حقوق بپردازم. بعد از آن درگیر پروانه وکالت 
بودم و به خاطر این جریانات چندسالی غیبت داشتم که کامال خود 
خواسته بود. پس از گذراندن این دوره دوباره تصمیم گرفتم این 
حرفه را دنبال کنم و در کارگاه هــای بازیگری آقای تارخ ثبت نام 
کردم و آنجا یک دوره کامل بازیگری را گذراندم. پس از آن خانم 
افروز فروزند، برای تئاتری به نام »مافیا« به من پیشنهاد همکاری 
داد. همزمان کار وکالت را هم خیلی کم انجام می دادم چون بیشتر 
هدفم این بود که مدرک را بگیرم و تخصصی کارم را به پایان برسانم 
و می دانستم که با وجود ســن کم، در هنر فرصت بیشتری دارم و 
می توانم به صورت حرفه ای تر دوره هایــی را بگذرانم و ادامه دهم. 
وقتی به گذشته رجوع می کنم، حس می کنم که انتخاب درستی 
کردم؛ من حدود شش سال خودخواسته کناره گرفتم و در حال 
حاضر تقریبا دو الی سه سال است که به لطف خدا پیوسته مشغول 

کار هستم.
»هزارتو« بعد از آن وقفه خودخواسته به نوعی معرفی 
جدی تر چهره شما به مخاطب محسوب می شود. در 
اين راستا بازيگران شاخص کار مثل شهاب حسينی ، 
ساره بيات يا حتی پژمان جمشيدی چقدر به شما کمک 
کردند تا بيشتر ديده شويد؟ برخی می گويند بازيگران 
صاحب نام ما عالقه چندانی به ورود بازيگران جديدتر 
که می خواهند خودشان را نشان بدهند، ندارند. شما 

اين را قبول داريد؟ 

 در گذشتـه
ساالری بود  شایسته 

اما حاال...

 گفت و گـو با غزاله نظـر که حاال بعد از »هزارتـو«
و سريال »ملكاوان« بيشتر ديده شده است

گروه سینما: غزاله نظر از ۱۴سالگی پا به عرصه سینما و تلویزیون گذاشته است، 
اما بعد از مدتی خودخواسته از این فضا فاصله گرفته تا ادامه تحصیل بدهد. وکیل 
پایه یک دادگستری است و از صحبت هایش هم می توان متوجه دغدغه اش 
نسبت به رشته تحصیلی اش شد. او پیش از »هزارتو« نقش های کوتاه تری در پروژه های دیگر 
داشته و این یک حضور جدی برای این بازیگر محسوب می شود. به بهانه »هزارتو« درباره 
حضور بازیگران با سابقه کمتر در میان گروه بازیگران شناخته شده، با او به گفت وگو نشستیم 
و چالش هایی را که در مسیر بازی یک بازیگر تازه به شهرت رسیده قرار دارد، با او مطرح کردیم و 

تحلیل های او را در این باره شنیدیم که در ادامه می خوانید. 


