
  با پروين سليمانیعکس و گفتگو
 

 فرانك آذري
  
. فر است؛ بتول سليماني» بتول«اش  نام اصلي. يكي از بازيگران قديمي سينماي ايران، پروين سليماني است 

هاي قديمي   هجري شمسي، در يكي از محله1301 گذشته بود آه به دنيا آمد؛ سال 1300يك سال از سده 

آغاز آرد؛ زماني آه » گو شهرزاد قصه« سالگي با نمايش 22 آارش را در تئاتر در سن 1323سال . تهران

واي آه اين عمر «: گويد  نشيند و مي  لبخند بر لبانش مي. گيرد  آند، انرژي مضاعف مي  از آن روز تعريف مي

ديو فعاليت آرد، اما سي ساله بود آه به ها در زمينه صدا، دآلمه، آواز و گويندگي را سال. گذرد  چقدر زود مي

به » نسا گل«بازي در فيلمي به نام . ساختند  هاي سينمايي مي هايي آه تازه فيلم همان سال. سينما آشيده شد

 فيلم سينمايي، فيلم آوتاه، سريال تلويزيوني، 200ها فعاليت در بيش از  آارگرداني سرژ آزاريان طي سال

به خانه او در حوالي خيابان . پروژه سينمايي200فكرش را بكنيد . يفاي نقش پرداختهتئاتر به ا تئاتر و تله

نزديك به دو سال . اش ناراحت است آند، در فراق پسر از دست رفته  تنها زندگي مي. مرودشت تهران رفتيم

م و او از آن پيش او رفتيم و با او به گفتگو نشستي. پيش پسرش در اثر سكته قلبي جان خود را از دست داد

  . با او انجام داديم86اي را آه در اسفند سال  بخوانيد مصاحبه. گويد  روزها برايمان مي

 
اهل محل، . نشيند   آه در طبقه اول پروين سليماني مي ساختمان سه طبقهاي شصت متري آوچك، در يك  خانه

زنيم،   زنگ را آه مي. ها از او خاطره دارند هاست نه تنها آنان، بلكه خيلي همه او را دوست دارند چرا آه سال

در حال . ودش  اگر عصايش نباشد، راه رفتن برايش سخت مي. آند  اي خندان در را به روي ما باز مي با چهره

چهره خليلي هم جزو  هاي دختري او به نام ماه هايش هستند و يكي از نوه اش، نوه حاضر تمام دلخوشي

 .بازيگران سينماي ايران است در واقع به مادربزرگ هنرمندش رفته است

 آه يك نامادري داشتم«: اي دارد آه هميشه با اوست خاطره. هاي دور بگويد خواهد برايمان از زمان  مي

خواستگاري داشتم آه پدرم او را تاييد آرد و به . خيلي زود بزرگ شدم. آارهايش هميشه در ذهنم وجود دارد

هميشه . تصوير پدر خدابيامرزم است«: آند  به يك قاب عكس نگاه مي».همين خاطر خيلي زود ازدواج آردم

بينم   آنم، مي   آه به آن روزها فكر ميحاال. ها رفتار آنم بزرگ دوست داشتم خيلي زود بزرگ شوم و مثل آدم

 ».آه اين عمر چقدر زود گذشت

بچه بسيار شيطوني بودم، «: گويد  اش برايمان بگويد، او هم مي خواهيم آه بيشتر در مورد آودآي  از او مي

م، آخرين باري آه او را ديد. يك دوست دوران آودآي داشتم آه تا همين چند سال پيش هم از او باخبر بودم

چه . آرديم  آباد زندگي مي ها در شاه آن زمان. دانم االن آجاست  سه سال پيش بود، اسمش زهراست، نمي



بچه آه بودم، هميشه در نقش يك . ها دوست داشتم پزشك شوم آن زمان! روزهايي بود، چه صميميتي بود

ديديم، همه   دآتر مي اگر يك خانوم. ردآت ها دآتر آم بود چه برسد به خانوم آن زمان. آردم  دآتر بازي مي خانوم

آن روزها من بچه .  است1313 و 1312هاي  گويم مربوط به سال  آنچه آه برايتان مي. آردند  ها ذوق مي بچه

 » .ديديد  گويم بايد مي  خيلي شيطوني بودم، شيطون آه مي

به درس بسيار . يطنتم آم شدمدرسه آه رفتم، از ش. نه مادرجون«پس البد در مدرسه هم به همين شكل بود؟ 

اي بود آه اگر تا شش آالس هم سواد داشتي و از طرفي يك زن شش  عالقه داشتم اما آن زمان به گونه

اما بگويم در . من هم تا شش آالس خواندم، به قولي ديپلم حاالها. شد  آالسه بودي، آلي برات مايه احترام مي

با بازشدن ... بگذريم. بردند  ها لذت مي  اين شيطنتهاي خاصي هم داشتم آه همه از مدرسه شيطنت

، 1313 تا 1308هاي  آردم، بين سال  ها يعني در واقع زماني آه من دوران ابتدايي را تحصيل مي دبيرستان

من هم به دبيرستان رفتم؛ . هاي دبيرستان به مدارس ايران راه يافت چند سال گذشت آه آالس. دبيرستان نبود

ام از جلوي  تمام دوران نوجواني. بازسازي شده بود. چند سال پيش هم به آنجا سر زدم. ددبيرستان ارشا

ام هم دبستان نوبخت  مدرسه. چند سال آنجا درس خواندم، بعد به مدرسه سادات انديشه رفتم. چشمانم گذشت

ره آن روزها اي آاش دوبا. آنجا هم چند سال پيش رفته بودم، به همان شكل بود اما بازسازي شده. بود

 ».گشت بازمي

  آدام روزها؟

عمر . ام همان روزها بود؛ هجده سالگي بهترين دوران زندگي. ام همان روزهاي مربوط به هجده سالگي«

آنم آه هجده ساله   شايد باورش براي شما مشكل باشد اما هنوز فكر مي. دانيد  گذرد اما قدرش را نمي  مدام مي

. ماه رمضان، بهترين دوران عمرم بود«: اش بگويد اي از دوران نوجواني طرهخواهيم خا  از او مي» !هستم

ها هنگام افطار در آوچه و  آن زمان. آردم  ها را مقابل خودم جمع مي زمان افطار بيشترين غذا و خوراآي

آه با اشتهاي آيد   يادم مي. آرديم  نشستيم پاي سفره افطار و شروع به خوردن غذا مي  مي. زدند  خيابان طبل مي

 » .خوردم  فراوان غذا مي

خواهيم از گذشته   پروين سليماني در شرايطي نيست آه زياد به خود فشار بياورد، به خصوص زماني آه مي

دانم چرا دارم   اصال نمي. پس از مرگ پسرم، ديگر زندگي برايم معنايي ندارد! مادر«. با او صحبت آنيم

دقيقا روزي آه به دنيا آمد، در . هبر ارآستر بود، او فرزند اول من بوداو سني نداشت، ر. آنم  زندگي مي

 » .هاي او را فراموش آنم توانم خوبي  اصال نمي! عجيب نيست؟. همان روز هم فوت آرد



  

 آودآي يا نوجواني 

  

  

دانيد چرا؟ چون وقتي   مي. آودآي و نوجواني هرآدام خاطرات قشنگ خودشان را دارند، اما آودآي بهتر بود

چيز جز  آودآي دوران فراموشي است؛ دوراني آه هيچ. آنيد  شما آودك هستيد، به مسائل بد فكر نمي

گوييد   وقت نمي ديگر هيچآنيد،   چيز را زود فراموش مي هاي زندگي جلوي چشم شما نيست، همه خوبي

 هستيد اما زماني آه بزرگتر شديد، از جهاتي  دونيد آودك آه باشيد، با غم و غصه بيگانه  مي... ام حوصله بي



گيرد و فضاي   شود، خاطرات خوبي براي شما شكل مي  زندگي خوب است چون روابط شما با مردم بيشتر مي

 .شود  تان عوض مي ذهني

. آند  بازهم به تابلوي عكس پسرش نگاه مي. آند خودش را مقابل ما نگه دارد   سعي ميديگر خسته شده اما

عكاس ما هم آن تصاوير . دارد  گيرد و مقابل دوربين نگه مي  آورد و تابلوي پسرش را به دست مي  طاقت نمي

 . آند  را شكار مي

شان بايد  گيري شخصيت ن از زمان شكلجوانا«. مند به هنر آمي صحبت آنيد خواهيم براي جوانان عالقه  مي

بايد طوري برخورد آنند آه همه دوستشان داشته باشند، . به آاري بپردازند آه به آن عشق و عالقه دارند

من با اين سنم، هنوز مورد . دار باشند، بايد به شكلي رفتار آنند آه مردم به آنان ابراز لطف آنند بايد مردم

شوم، همه از حال من   هنگامي آه بيمار مي. دار باشم ا آه سعي آردم هميشه مردمگيرم چر  لطف مردم قرار مي

من . هرچه دارم، از محبت همين مردم است. گيرند  شوند، سراغم را مي  شوند، حالم را جويا مي  باخبر مي

 ».مردم را دوست دارم و مردم هم مرا دوست دارند

آنها پوشاك و لوازمي را آه نياز ندارند، . دانند   همه ميآند، اهالي محل  اي آه وي زندگي مي در محله

. رساند  او هم آن وسايل را به دست افراد نيازمند مي. سپارند  آنند و به پروين سليماني مي  بندي مي بسته

هاست از  خودش چيزي به ما نگفت اما اطرافيان به ما گفتند آه وي سال. آند  هاست آه اين آار را مي سال

. خواهيم آه به ذهنش بيشتر فشار بياورد و برايمان بيشتر از آن دوران بگويد  از او مي.آند  ونه آارها ميگ اين

التحصيل اولين هنرستان  ديگر از چه چيزي براي شما بگويم؟ من فارغ«: آند  او هم همين آار را مي

 ».راديو شدم سالگي وارد 21ام مخالف بودند اما سرانجام در  خانواده. هنرپيشگي هستم

ها پيش  همسرم آه سال. شان نيست دخترم و دو پسرم آه االن ديگر يكي«: افتيد  وقت تنهايي به ياد چه مي

 ».درگذشت، من ماندم و خاطراتم

  ايد، راضي هستيد؟ از راهي آه رفته

 
  

هنر عشق وجود من . ام، راه زندگي نيست، راه عشق است راهي آه من رفته. با تمام ناماليمات زندگي بله«

آردم؟ حاال هم آه   ميآنيد حاال در دو اتاق زندگي   واقعا اگر هنر و بازيگري، عشق من نبود، فكر مي. بوده

 ».آنم، به خاطر اين است آه دلم گرفته  بينيد با شما درددل مي  مي



گوييد؟ لبخند مليحي   پرسيم اگر آسي جلوي شما را بگيرد و بگويد مرا هنرپيشه آنيد، به او چه مي  از او مي

ام، فكر   همواره به آنها گفتهدر اين موقعيت. بارها از طرف مردم چنين تقاضايي داشتم«: گويد  زند و مي  مي

به معروفيت و مشهوريت اين آار نگاه نكنيد، بلكه بايد آنقدر توانايي . نكنيد بازيگر شدن خيلي آسان است

وقتي پس . مانند  من خوشحالم آه آثارم به يادگار مي. داشته باشيد آه آار شما به عنوان يادگاري باقي بماند

 ».گيرم، برايم آافي است  خيابان مورد محبت قرار مياز پنجاه سال، هنوز در آوچه و 

  اي داريد؟ چه خواسته

آنيد بيش از   فكر مي. مادربزرگ هستيم و توقع داريم نسل جديد سينما گهگاهي به ما سر بزنند. هيچي مادر«

هاي خيــريه و  ام همواره در آانون شصت سال ماندن در هنر شوخي است؟ من در طول عمر هنري

 »...ام دانم چرا امروز خودم فراموش شده  المنفــعه خدمت آردم، اما نمي هاي عام ســازمان

 .شود  اشك در چشمانش جمع مي

 ».شو بگذار يك روز ديگر بقيه. مادر ديگر خسته شدم«: گويد  مي

: شود  ان ميم دهد آه باعث تعجب  پاسخي مي. مادر خانه قشنگي داري:  گوييم  در زمان خداحافظي به او مي

اي يك  حاال در خانه. نشينم  در همين دور و اطراف مي. هاست آه مستاجرم من سال. مادر اين خانه من نيست«

يعني طي اين همه سال فعاليت، منزلي از خود ».تا صاحبخانه ما را بلند آند. اي ديگر دو سال سال، در خانه

 ».ابازهم پيش ما بي. چي بگم مادر؟ جانت سالمت«نداري؟ 

هاي پروين سليماني بودم اما چيزي ذهنم را معطوف خود آرده بود  در مسير بازگشت به خانه به فكر حرف

اميدواريم مسئوالن سينماي ارشاد بيشتر . باري از تجربه هنوز مستاجر است آه هنرمندي پيشكسوت با آوله

  .از گذشته به فكر هنرمنداني چون پروين سليماني باشند
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