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از دست بدهند و احترام و اعتبار پیشین  را به 
قیمت الیک بیشتر نداشته باشند.

   از ویولون انتظار صدای گیتار را نداشته 
باشید

  هدیه تهرانی شــمایل یــک زن مغرور و 
اصطالحاً پوکر فیس را خــوب ایفا می کند و 
به زعم من این تکرار کار اشــتباهی نیســت. 
نمی توانیم دربــاره ی کارهای نکرده ی آدم ها 
قضاوت کنیم اما در تاریخ ســینما بازیگران 
مختلفی را با این ویژگی داریم و بســیاری از 
غول ها و بزرگان سینما کســانی هستند که 
همین ویژگی را دارند؛ یعنــی یک نوع نقش 
خاص یا یک پرســونای بســیار مشخص را 
بازی می کنند و از آن دایره خارج نمی شوند. 
همه ی بازیگران مثل کریستن بیل، لئوناردو 
دی کاپریو، دنیل دی لوئیس، متیو مک کانهی، 
ادوارد نورتون و از نسل قبلی مثل آل پاچینو 
و داســتین هافمن و بازیگرانی از این دســت 
نیستند که نقش های متعددی را بازی کنند. 
از خانم ها هم اگــر بخواهیم مثال بزنیم مریل 
استریپ نمونه ی یک بازیگر هزار نقش است. 
اما در مقابِل بازیگرانی با تنوع نقشی زیاد که 
کمدی، درام و نقش های اکشــن و ... را بازی 
می کنند بازیگرانی را هم داریم که فقط در یک 
شمایل خاص تبحر دارند و در اصل خودشان از 
این دایره خارج نمی شوند. برای مثال می توان 
گفت که همه گلن کلوز نیســتند که انواع و 

اقسام نقش ها را بازی کنند. 
ما چنین چیــزی را در ســینما داریم و نه 
تنها هیچ اشــکالی ندارد بلکه در اصل یک 
سبک است. هدیه تهرانی هم یک پرسونای 
مشخصی دارد که خیلی هوشمندانه محدوده  
توانایی خود و انتظــار مخاطب از خودش را 

می شناسد و در همان محدوده پیش می رود. 
این را هــم در نظر بگیرید که در ســال های 
گذشته بسیاری از بازیگران بزرگ ما به دلیل 
اینکه تحت تاثیر این گــزاره  غلط بودند که 
بازیگر باید هزار نقش و هزار چهره باشد و تنها 
برای اینکه نقش های متفاوتی را تجربه کنند، 
شمایل خودشان را هم خراب کردند. نقش 
متفاوت خیلی آموزه  خطرناکی است. هدیه 
تهرانی هم در دوره ای سعی کرد تا نقش های 
ســخت و دور از خودش را بــازی کند اما به 
سرعت فهمید که نباید این کار را کند. اصال 
لزومی ندارد که یک بازیگر حتما نقش هایی 
با گریم سنگین و دور از خود را بازی کند. چه 
اشکال دارد که یک بازیگر و یک سوپر استار 
محدوده  خودش را بشناسد و در همان کوک 
جلو برود. مثل یک ســازی که بسیار خوش 
آهنگ و زیباســت اما یک صدای مشخص و 
یک محدوده ی آوازی مشخصی از او انتظار 
می رود. برای مثال شــما از ویولــون انتظار 
ندارید که صدای گیتار یا پیانو بدهد، آن ساز 
این صدا را دارد و برای ارکســتر الزم است و 

فوق العاده خوش صدا و زیباست.
تهرانی تنها ستاره دوران خودش نبود، اتفاقا 
آن زمان شانس مطرح شدن در سینما بسیار 
بیشتر از امروز بود و نقش های اصلی خیلی 
راحت تــر از امروز به جوان ها داده می شــد. 
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. لیست اسم های مطرحی 
که امروزه در دهه  چهل زندگی شان هستند 
اما در بیست سال گذشته نقش اصلی داشتند 

تهرانی تنها ستاره 
دوران خودش نبود، 
اتفاقا آن زمان شانس 
مطرح شدن در سینما 
بسیار بیشتر از امروز 
بود و نقش های 
اصلی خیلی راحت تر 
از امروز به جوان ها 
داده می شد. سینمای 
ایران در نیمه های 
دهه  هفتاد تا اواخر 
دهه هشتاد در دوران 
رونق اقتصادی و 
تولیدی خود بود. 
نمونه  اش تعداد 
بسیار زیاد ستاره های 
جوانی که در آن دهه 
هر کدام چند نقش 
اصلی گرفتند اما 
امروز خانه نشین 
هستند.

و روبه روی هدیــه تهرانی و دیگــران بازی 
کردند بیش از سوپراســتارهای موفق است؛ 
پس این فرصت در دهه  هفتاد و هشــتاد به 
بازیگران داده می شد. اگر نگاهی به فیلم های 
تولیدشده، حتی فیلم های تجاری در آن دوره  
بیندازید، می بینید که ما چقدر بازیگر جوان 
داریم که در آن دهه و در آن دوران وارد سینما 
شــدند، نقش اصلی گرفتند، موفقیت هایی 
هم داشتند اما نتوانستند تداومشان را حفظ 
کنند. از دهه  هفتاد، پانزده الی بیست بازیگر 
موفق توانستند عبور کنند و برای خودشان 
یک کارنامه و شــخصیت حرفه ای درســت 
کردند. دیگران در حال حاضر یا خانه نشــین 
هســتند و یا در فیلم های ویدیویی، شــبکه 
نمایش خانگی، مســابقه  مافیــا، ُجنگ های 
دورهمی صدا و سیما و مواردی از این دست 
حضور دارند. هیچکدام نتوانستند تداومشان 
را حفظ کننــد در حالی که هدیــه تهرانی 
توانست این کار را کند و جزو چهره هایی بود 
که سینما به دنبال او رفت. جالب است این را 
هم بدانید که هدیه تهرانی به دنبال ســینما 
نرفت، سینما به دنبال او رفت. سینمای ایران 

به هدیه تهرانی نیاز داشت. 

  از » سلطان « تا »بی همه چیز« او کماکان 
فعال است

  حضور او در » بی همه چیز« را باید در زمان 
اکران فیلم و زمانی که مــردم فیلم را دیدند، 
نقد جدی کرد چراکه نــکات ریزی در بازی او 
و در شــکل نمایش مفهوم قدرت و آمیختن 
آن با زنانگی وجود دارد که این به تعریف نقش 
بازمی گردد و بحث برمی دارد و االن زمان مطرح 
کردن آن نیســت. من فکر می کنم با توجه به 
نمایشنامه ای که محل اقتباس فیلم بوده این 
نقش و این فیلم آنقدر قانع کننده بود که هدیه 
تهرانی تصمیم گرفته تا آن را بازی کند و این 
اتفاق خارج از عرفی نیست. یک بازیگر ممکن 
است چند ســال فعالیت های اجتماعی انجام 
دهد و به کارهــای خیریه و کارهای مطالعاتی  
بپردازد و بعد یک نقش سنگین بازی کند. در 
این سال ها هم ایشان همواره کار کرده و هرگز 
بیکار نبوده است. ممکن اســت آمارها، تاریخ 
تولید فیلم ها و تاریخ اکرانشان بعضی سال ها 
را خالی نشــان دهد امــا او هیچوقت خارج از 
دایره  حرفه ای  اش غیرفعال نبوده است. همواره 
فیلمنامه برای ایشــان فرستاده شده که آن ها 
را خوانده ، جلسه گذاشــته اند و فیلم هایی را 
شروع به تمرین کرده اند؛ اما در سینما اینطور 
است که همه  پروژه ها به نتیجه نمی رسد و به 
هر حال ایشان امسال با فیلم »بی همه چیز« 
حضور چشمگیرتری داشته اما از نظر من هدیه 
تهرانی از فیلم »ســلطان« تا به امروز بازیگر 
فعالی بوده و هنوز هم هست. او جایگاه خودش 
را می شناســد و هنوز جزو بهترین ها اســت. 
او شــمایل خوبی دارد و از همه مهم تر اینکه 
بازتاب دهنده و ثبت کننده  بخشــی از تاریخ و 

جامعه  ماست.


