




مقدمه

ــــبهرغمغیبت سوسنتسلیمینیازیبهمعرفیندارد؛هموکههمۀاینسالهاـ
ین طوالنـیاشدرایـران،کـهحـاالعمـریشـده،سـیوچندسـالـــــعنـوانبهتر

یخسینمایایرانراـــــبهحقـــــباخودیدکمیکشد. یگرزنتار باز
یگر ینباز بـهگمانـمایـنعنوانرابهراحتـیمیتوانبـه»بهتر

ً
مـنکـهاساسـا

ــــچـهزنوچـهمردــــــتغییـردادتـاحقمطلـببهترادا یـخسـینمایایـران«ـ تار
بارۀ یـیبلنـدبـودمبـرایچـاپکتابیمفصـلدر شـود،همیشـهبـهفکـرگفتوگو
یگربیهمتایسینمایایرانکهبهقول زندگی،تجربیاتودیدگاههایاینباز

بهرامبیضائیهرصدسال،یکبارظهورمیکند.
یــرنظــرمــن کــهز گرانایــران انتشــارمجموعهکتــابزندگــیوآثــارســینما در
بودمنتشرشود)وبهدلیلمهاجرتمخالصهشدتنهادردوکتاب(،پساز قرار
ــزرگ ــۀب یب ــوانغر ــاعن ــهب ک ــده ــی)نوشــتۀنگارن ــرامبیضائ ــیبه کتــاباولیعن
منتشرشد(،اولیننامیکهبرایکتابدوماینمجموعهبهذهنمرسید،سوسن
براینبودکهبههرمنتقدسفارشیککتابرابدهموکتاب تسلیمیبود.قرار
نکــهنتیجــهاشبــاعنــواناســطورۀ سوســنراپیشــنهاددادمبــهیــکمنتقــدز
راهدور،امــکانگفتوگــوبــاسوســن مهــرمنتشــرشــد.امــابهرغــمتــالشمــااز

تسلیمیفراهمنشدوتنهابسندهشدبهیکیادداشتکوتاهازاو.
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کنلنـدنشـدمودرنتیجـهنزدیکتربـهفکراولیـهامبرای گذشـتومـنسـا
انجـامیـکگفتوگـویبلنـدهمهجانبۀرودررو.خوشـبختانهسوسـنتسـلیمی
گرفتاریهایشپذیرفتکهاینگفتوگوانجامشـودودرچندین درمیانهمۀ
سفرمنبهسوئدازسال2007تااواخر2010،هموارهمیهماننوازیکردکهبرای

همیشهممنونشهستم.
بـارۀ کتـابحاضـراسـتدر گفتوگـویمـا، حاصـلبیـشازسـیسـاعت
یگریوخاطراتوتجربههایشازکودکیتاکار بارۀباز تحلیلهاونظراتاودر
کارگاهنمایـش،تئاترهـایآربـیاوانسـیان،فیلمهـایبیضائـی،مهاجـرتبـه در

یوناینکشور. یز تئاتروسینماوتلو سوئدوفعالیتمستمردر

محمد عبدی



دوسـتی همیشـه شـوخی می کند و از نعمت داشـتن یا خسـران نداشتن یک پدر پول دار 
که شـما پدر پول دار داشـتید یا نـه، نمی دانم، اما از این   حـرف می زنـد.... راجع بـه ایـن 
بیت و رشد یک هنرمند خیلی  یم، داشتن یک خانوادۀ اهل هنر، در تر که بگذر شوخی 
یگـر تئاتر  ی داشـتید؛ از مادر باز کـه می دانـم شـما خانوادۀ اهـل هنر  مهـم اسـت. آن طـور 

یگر و تهیه کننده... و سینما تا پدر باز

یسـندهبود؛ کبـرآخونـدافمترجـمونو بـزرگمـادریامعلیا .پدر
ً
بلـه،دقیقـا

کو. ایرانیاالصلامامقیمبا

پس مادرتان ترکی بلد بود؟

بله،گاهیباپدرشوبعضیفامیلهاترکیحرفمیزد.

شما هم ترکی بلدید؟

نه،منبلدنیستم.پدربزرگمبعدازانقالبشورویمهاجرتکردهبودوآمده
بودبندرانزلی.خانوادهاشهمهتحصیلکردهبودند.پدرمنیر،هفتزبانبلد
بود،ازجملهفرانسهوعربی.دستخطشفوقالعادهبود.برایتئاترگیالن
بانفرانسهوروسینمایشنامهترجمهمیکرد. ز آنبازیمیکرد،از کهمادرمدر
یـادیداشـت.ازاخالفمیـرزافتحعلیخان اودردورانکودکـیمـنتأثیـرز
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بـانایرانـی،بـود.میـرزافتحعلیخـانبه یسترکز آخونـدزاده،نمایشـنامهنو
ادبیـاتخیلـیتسـلطداشـتونمایشـنامۀمـدرنمینوشـت.مـنهمیشـه
گونیهــایمختلــفبـهدنیـاآمــدم؛از خوشــحالمکـهدرخانـوادهایبـاگونا
بانمیدانست. بزرگمکهمترجمبودوهفتز بودتاپدر بزرگمکهشالیکار مادر

یگر تئاتر بودند... که هردو باز و پدر و مادرتان هم 

یگـرسـینماهـمبـود.مـندرچنین یگـرتئاتـربودنـدومـادرمباز بلـه،هـردوباز
دنیاییبزرگشـدموشـایدهمطبیعیبودکهبعدهاوارداینکارشـوم.اما
پدرمبیشـترمایلبودکهمندکتربشـوم.میگفتتابلومیزنی»دکتِرس«!
کـهآنموقـعنمیدانسـتممنظـورشازسـینآخـرشچهبـود.بعدهافهمیدم
ومـادرم،منیـرهتسـلیمی)133۴-130۵(و کـهسـینمؤنـثاسـت....پـدر
یگـرانتئاتـرگیـالنبودنـد.من باز خسـروتسـلیمی)1387-130۴(هـردواز
فرزنددومشانبودمواولیندخترکهدرسحرگاهیکشببرفیدرهجدهم
گیـالنبـهدنیـاآمـدم.فرزنـداول مرکـز بهمـن1328درشهرسـتانرشـتدر
خانواده،برادرمسـیروساسـتوفرزندسـوم،خواهرمسـهیال.دوسالهبودم
ومـادرمبههمـراههمـۀاهـلخانـوادهبـهتهـرانمهاجـرتکردنـد.در کـهپـدر
تئاترهایآنجا،ازجملهتئاتر پایتختامکاناتبیشتربود.هردوبهزودیدر

کارشدند. فردوسی،مشغولبه

ید؟ چیزی از نمایش های پدر یا مادرتان به خاطر دار

نمایشـنامههایـاایرانـیبـودیـافرنگـییـااقتباسـیایرانیازروینسـخههای
ین یکتورهوگو1،الکساندردوما2ومولیر3رایادمهست....دورتر پایی؛و ارو

1. Victor Hugo
2. Alexandre Dumas
3. Molière
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ومـادرممربوطبهاجراهایصحنهایآنهاسـت.یادم پـدر خاطـراتمـناز
میآیدخیلیازشبهامراباخودشانبهتئاتریکهبازیمیکردندمیبردند.
منپشتصحنهمینشستمرویصندلیوبازیهایشانراتماشامیکردم.
دنیاییبودپرازرنگوجادوکهتأثیرشـگفتانگیزخودرابرمنگذاشـتو

راهزندگیامراتعیینکرد.

کرد... ود فوت  مادرتان متأسفانه خیلی ز

بله.متأسفانهزندگیکوتاهشبهاوفرصتحضوربیشتررویصحنۀنمایش
وپردههــایسینمارانداد.اودربیسـتونهســالگیدرســیزدهماردیبهشــت
یگر 1333دراثرمرگینابهنگامازدنیارفت.دراوجشکوفاییبود.مادرمباز
مهمـیبـود؛هـمدرسـینماوهـمتئاتر.درمراسـمخاکسـپاریاشهـزاراننفر

بارهاشنوشتند. کردندوهمۀروزنامههادر شرکت

شما چند سالتان بود؟

کنده،مبهمواندکاند. پرا اودارمبسیار منپنجسالمبود.خاطراتیکهاز
لباسهایـشرایـادمهسـت؛مـدروزسـالهای19۴0و19۵0بـود.میگفتند
کـهتابسـتانهاموقـعقـدمزدندرسـواحلانزلـی چتـرسـفیدآفتابـیداشـت
کار یـنمشـوقاودر بـهبـودوبزرگتر دسـتشمیگرفـت.پـدرشاهـلبادکو
نمایششد.ابتدامیخواستبهشغل یگری.درشانزدهسالگیواردکار باز
یگریداشت.پدرشاشتیاقشرا باطنمیلبهباز پرستاریبپردازدولیدر
نبسـیارشـادیبـودوحرفـهاشرا فهمیـدوراهصحنـهراپیشـنهادداد.ز
عاشـقانهدوسـتداشـت.کوشـابـودوُپـرکار.بارهـامـرابـاخـودشبـهتئاتـر
یادم نمایشمیرفـت،هنوز یـیراکـهبـهتاالر وراهرو میبـرد.سـالنانتظـار
کالبـاسمیفروختنـد.راهـرو یچ نوشـابهوسـاندو هسـت.درسـالنانتظـار
پردهمینشستموبهنمایش کنار یچمیداد.منپشتصحنه بویساندو
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نـگاهمیکـردم.کودکـیمراآنلحظاتتشـکیلمـیداد؛لباسهاینمایش،
بزکها،پیشپردهها،صحنههایغمانگیزونمایشهایخندهآور.همهچیز
رنگجادوداشتومنمبهوتجهانیمیشدمکهدرمقابلمنتوسطآن
یگرانهنرمندخلقمیشـد.چندروزیپسازفوتمادرمیکباردیگر باز
گرفتهبود،در یگردیگر باپدرمبهتماشاخانهرفتیم.جایمادرمرایکباز
پیشگان یگربهصحنهاجراقطعشدوهمۀهنر هماننمایش.باورودآنباز
یهنکردم.ادراکمنازمرگبسیار یه.یادمهستمنگر شروعکردندبهگر
مبهـمبـود.معنـایازدسـتدادنرانمیدانسـتم.امـامـرگبـرایبزرگترهـا
فاجعهبود.میدانستندازدسترفتهودیگربرنمیگردد،ولیبرایمنیک
غیبتموقتبود.منیرروزیبههمانشکلکهدرآنصبحبهاریناپدید
شدهبود،دوبارهبازمیگشت؛بدونهیچتغییری.همانلباستنشبود،

همانصداراداشتوهمانخندههاونشاطهمیشگیاشرا.

ید... . که جایزۀ او را بگیر وی صحنه رفتید   شما به ر
ً
یک بار پس از فوت مادرتان، ظاهرا

ینهادرسینمایایران رفتنمادرم،مراسمانتخاببهتر بله.سهماهپساز
ین ینفیلماو،مهتابخونین،همجزوفیلمهابود.اوبهعنوانبهتر بود.آخر
یگرزنسالانتخابشد.جایزهاشرامنگرفتم.یکگلداننقرهبود. باز
تمامسالنشروعبهکفزدنکردند.منساکتبهجایزهوابرازاحساسات
آنلحظهیادمنیسـت؛نهشـادیبودو مردمنگاهمیکردم.احساسـمرادر
نـهانـدوه،نمیدانـمچـهبـود.گلداننقرهایجایزۀمنیـررامدتهادرخانه
ایرانبیرونآمدم،گلدانراجاگذاشتم. داشتم.وقتیبهقصدکشورسوئداز

امروزنمیدانمکجاست.

یگر بود... گفتید پدرتان هم باز

کار گذاشــتووارد کنــار یگــریرا کارباز بلــه،پــسازرفتــنمــادرم،پــدرم
بانــیبود.صبحتاشــبکارمیکرد. تهیــۀفیلــمشــد.مــردبســیارخــوبومهر
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پرقدرتیبود.حرفشرا پدرم.زنبسیار بزرگمبود؛مادِر نگهداریمابامادر
مهربانودرضمنبسیارمصّممبود.تمامکوششخود راحتمیزد.بسیار
رامیکردکهدرخانهچیزیکموکســرنباشــد.ادارهکردنســهبچۀکوچکدر
سنوســالاوآســاننبود.نظافتکردن،پختوپزورفتوروب،تماموقتش
رامیگرفــت.روزهایــشهمگــیشــبیهبههــمبود.گاهیخســتهوتلخمیشــد
بــانخــودششــکایتمیکــرد:»مــهرچــهرهمهرهبهزایــی«یعنیمادر وبــهز
گرهنوز گیلکیحرفمیزد.ا چرامرازائیدی؟اوتنهاکسیبودکهدرخانه
یادیبهخانهداشت.خانۀ گیلکییادممانده،خدمتاوست.وابستگیز
یرا،کاشیشمارۀبیستوچهار.نمیدانم مادرخیاباندلگشابود،کوچۀو
اینخانههنوزوجودداردیانه.گاهگاهیخوابشرامیبینم.همهچیزش
ییکهبهحیاطمیرسید،باغچه، یادمهست؛درودیوارها،اتاقها،راهرو
ودرخــتگلخرزهــره. گلهــایشــمعدانی،درخــتســیب،درخــتانگــور
روزهایجمعهمابچههاراباخودشبهمهمانیبهمنزل مادربزرگبعضیاز
یمــانپاییــننرفتهبــودکهاز گلو ناهــارظهــراز دوســتیــاآشــناییمیبــرد.هنــوز
یدبیشیمخنهتنهیه«یعنی»بلند یریز جایشبلندمیشدومیگفت:»و
یم،خانهتنهاســت.«برایاوخانهروحداشــت،زندهبودونبایدتنها شــیدبر
میماند.سال13۵۵منزلمافروختهشد.سهماهبعدمادربزرگمدرگذشت.

کـه  گفتیـد برایـم از چگونگـی آشـنایی پـدر و مادرتـان  چنـد وقـت پیـش ، قصـۀ جالبـی 
به تازگـی از پدرتـان شـنیده بودیـد... . 

تماسهــایتلفنــِیروزهــای یکــیاز مــرگپــدرم،در بلــه،چنــدمــاهپیــشاز
کردیــد؟ کــهازدواج اوپرســیدم،شــماومــادرم،چطــورشــد یکشــنبهمان،از
یفکردکهبرایمنبسیارشگفتانگیزبودوتاآنروزنشنیده داستانیتعر
یگربودیم.نمایشهایماهم تئاترگیالنباز بودم.گفت:»منومادرتدر
بسیارموفقومحبوببود.پسازمدتیمذهبیونوسنتگراهایشهررشت
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ایــنتئاترمردهــاوزنهای شــروعبــهاعتــراضکردنــدکــهآقــابرویــدببینیــددر
نامحرمباهممعاشرتدارندوباهمرویصحنهمیروندومعلومنیستدر
نومردبهشــکلمختلطاز آنجــاچــهمیکننــد،اینهــانامحرمانــدوچــرابایدز
صبحتاشــامباهمبهســرببرند.عدهایآمدندکهتئاترراببندند.ماحیران
مانــدهبودیــمکــهچــهکنیــمتااینکهیکیازدوســتانراهحلیبهنظرشرســید
وگفــتکارینــدارد!باهــمازدواجمیکنیــم!اولفکــرکردیــمشــوخیمیکند،
ولیبعددیدیمکهراهحلبدیهمنیست.درجلسهاینشستیمکهببینیم
قبلهمدیگررادوست کیباکیمایلبهازدواجاست!البتهمنومادرتاز
داشــتیموتکلیفمانروشــنبود.منبهاواشــارهکردموگفتممنکهانتخابم
راکــردهام.دیگــرانهــمشــروعکردنــدبــهچانــهزدنبــایکدیگــرکــهببیننــدکــی
مناسبچهکسیاستوسرانجامهمهجفتخودراپیداکردندوبهتوافق
یعاتفاقافتاد؛بهســرعتبرقوبدونمراســم رســیدند!ازدواجهاخیلیســر

رایج!بدینترتیبماتوانستیمتئاترراازبستهشدننجاتدهیم.«

یخ سینمای ایران را هم هدیه دادند! ... رابطه تان  یگر تار ین باز  بدین ترتیب البته بهتر
با فیلم و سینما و تئاتر  چطور بود در دوران بچگی؟

میرفتیم
ً
یادمیدیدم.روزهایجمعهکهحتما دردورانبچگیفیلموتئاترز

ســینما،چــونپــدرمــنابتــدادر»کاروانفیلــم«وبعدهــادر»اســکارفیلم«
کارمیکــردوپخشکننــدههــمبــود.بــههمیــندلیــلمامیتوانســتیمفیلمهارا
رایگانببینیم.منبودمومرضیهبرومند،خواهرشراضیه،سیروسبرادرم
وخواهــرمســهیال.ســینمابرایــمخیلــیجالــببودامافکرنمیکــردمکهروزی
یگرفیلمبشــوم.ولییادمهســتوقتیخانهخلوتمیشــد،میرفتمبه باز
صورتمپودرمیزدم،آرایشمیکردموآینهرادستممیگرفتموفکرمیکردم
یــرمــنرانشــانمیدهــد.بــاآینــهراهمیرفتمو ایــنپــردۀسینماســتکــهتصو
ایــنبازیهــایبچگانــههیچکــسهــمخبرنداشــت،چون بــازیمیکــردم.از
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تادرمیزدندزودصورتمرامیشســتمتاکســینفهمد...نقاشــیمیکشــیدم
کوتــاهمینوشــتموحتــییــادم وداســتانمصــوردرســتمیکــردم...داســتان
هســتکهداســتانبلندهمنوشــتهبودمکهپنجاهشــصتصفحهایمیشد.
کــهبــامرضیــهبرومنـــد کاشایــنداســـتانهاراداشـــتماالن...یــادمهســـت
هرکدامکتابچهایداشــتیموداســتانمینوشــتیموبرایهممیخواندیم.از
یدیمومیچســباندیمدردفترچههایمانکهیعنی مجالتهمعکسمیبر

شخصیتهایداستانهایمانهستند.




