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هدیه تهرانی تنها 
ستاره دوران خودش 
نبود، اتفاقا آن زمان 
شانس مطرح شدن 
در سینما بسیار  
بیشتر از امروز بود و 
نقشهای اصلی خیلی 
راحت تر از امروز به 
جوانها داده میشــد. 
ســینمای ایران در 
نیمه های دهه هفتاد 
تا اواخر دهه هشتاد 
در دوران رونق 
اقتصادی و تولیدی 
خود بود. نمونه اش 
تعداد بســیار زیاد 
ســتاره های جوانی 
کــه در آن دهه هر 
کدام چند نقــش 
اصلی گرفتنــد اما 
امروز خانه نشین 
هستند

بود. درواقع او تصویر یک موجود پر احســاس، 
گریان و سوگوار را شکست؛ تصویری که مدام 
در حال بروز احساساتش است و خوددار نیست 
و تعقل ندارد. بــه نظر من این مســاله عالوه 
بر اینکه وجه هنری و بازیگری داشــت، یک 
اتفاق تاریخی- جامعه شناختی هم بود. هدیه 
تهرانی بازتاب زن زمانه  خودش است و تا زمانی 
که این تعریف از شخصیت زن، مورد اجماع و 
اتفاق زنان جامعه باشد این شمایل هم همین 
نمایندگی را حفظ می کند. ضمن اینکه تکرار 
حرف و موضع حق یا تکــرار یک موضع الزم 
برای اجتماع بد نیست و تکرار بدی محسوب 
نمی شود. کمااینکه ما تکرار خوب هم داریم؛ 
درواقع تکرار یک موضع درست و یادآوری یک 
حق فراموش شــده، تکرار خوبی است و به آن 

تداوم می گویند. 

تهرانی هیچ وقت از یک سطحی پایین تر 
نیامده است

  سوپراســتار بودن درواقع یــک جایگاه و 
پرستیژ است که به دســت آوردن و حفظ آن 
نیاز به داشــتن ویژگی ها و حفظ یک ســری 
امتیازها دارد. چیزی نیست که کسی بتواند به 
خودش نسبت دهد یا به زور آن را به دست آورد 
و درواقع مدالی نیست که کسی بتواند به گردن 
خود بیاویزد. همه  سوپراســتارها حکایت های 
مختلفی می توانند داشته باشند، یعنی به تعداد 
هرکدامشان می شــود گفت که چطور کسی 
سوپراستار می شود و سوپراستار می مانَد. به نظر 
من درمورد هدیه تهرانی حفظ و تداوم حرفه ای 

به واسطه پرهیز ایشــان از ورود به بسیاری از 
عرصه های تجاری و ســخیف و از همه مهم تر 
مشی و شخصیت اجتماعی  اوست. او با اینکه 
در طول این سال ها در مرکز توجه و در مرکز 
حاشــیه بود )اتفاقا حاشــیه های بزرگی هم 
اطراف ایشان به راه افتاد( اما در نهایت توانست 
وجهــه ی اجتماعی  خود را حفــظ کند و این 
برای یک سوپر استار بسیار مهم است. چون ما 
سوپراستارهایی را داشته ایم که با یک اشتباه 
اجتماعی یا با نزدیک شدن به یک سیاستمدار 
یا با حرکتی خالف سلیقه و عرف از رده خارج 
شدند و محبوبیتشان را از دست دادند. فرقی 
نمی کند که چقدر بزرگ باشید؛ گاهی با یک 
اشــتباه و با یک لبخند بی جا از مدار اعتماد 
عمومی خارج می شــوید اما هدیه تهرانی این 
شخصیت را داشــته، خودش را حفظ کرده و 
توانســته از لحاظ حرفه ای هم تداوم داشته 
باشــد. او همیشه از یک ســطح استانداردی 
پایین تر نیامده است. او فیلم بد و بازی بد هم 
دارد، فیلم تجاری مثل »دختر ایرونی« را هم 
دارد ولی در همین کارها هم حرفی را مطرح 
می کند که برای جامعه جذاب است. او حتی 
در چنین کارهایی هم یک ســطحی از بازی 
اســتاندارد را حفظ می کند و به نظر من این 

مساله خیلی مهم است. 

سوپراســتاری که خــودش را از موج 
جمعیت حفظ کرد

  بعــد از اینکه فضای مجازی رایج شــد و 
اینترنت و اینستاگرام آمد تقریبا تمام چهره ها، 
شــخصیت های اجتماعــی  و هنرمنــدان  ما 

وارد این فضا شــدند. اصال بعضی ها ستاره ی 
اینستاگرام هستند، یعنی کارنامه ی سینمایی 
و موفقیت هنــری بزرگی ندارنــد اما آنقدر 
در اینســتاگرام ســروصدا می کنند که عماًل 
سوپراستار می شوند؛ یعنی سوپراستارهایی که 
فقط توجه جلب می کنند و معرکه می گیرند. 
فکر می کنم تنها پارسا پیروزفر و هدیه تهرانی 
باشند که در فضای مجازی در این سطح، حتی 
غیرمستقیم هم فعال نیستند. چون بعضی ها 
غیرمســتقیم در این فضا فعال هستند، یعنی 
خودشــان پیج رســمی ندارند اما عده ای در 
استخدامشان هســتند و برای آن ها تبلیغات 
و کارهای مربوط به سلبریتی بازی و مواردی 
از این دست را انجام می دهند. این دو بازیگر 
کالس و جایگاهی را برای خودشــان تعریف 
کرده اند که از نظر من در تاریخ ســینمای ما 
و در این دوران آشــفته به عنوان استثنائات 
بســیار مهم از آن ها یاد می شود. چون بسیار 
سخت است که شــخصی، آن هم هنرمند در 
برابر وسوســه ی دیده شــدن، الیک شدن و 
دسترســی به ارقام و آمار چشمگیر مقاومت 
کند. اینســتاگرام در اصل برای کسانی مثل 
هدیه تهرانی اســت که محتوایــی برای ارائه 
دارند و هنرمند هســتند. درواقع اینستاگرام 
قاعدتاً بایــد ویترین چنین آدم هایی باشــد 
که نقاش، عکاس و بازیگر هســتند اما آن ها 
به قدری خوددار هســتند که خوشــبختانه 
توانستند خودشــان را از موج جمعیت حفظ 
کنند و از طرفی در این سال ها مشاهده کردیم 
که اینســتاگرام تا چه میزان باعث شــده تا 
بسیاری از هنرمندان ما حتی جایگاهشان را 


