
 روزی که فروغ را در باغچه کاشتند

 

يحيی دهقان پور استاد دانشکده عکاسی دانشگاه تهران نمايشگاهی از عکس های 
را " آن روز فروغ را در باغچه کاشتند" مراسم تشييع جنازه فروغ فرخزاد با عنوان 

 .به نمايش گذاشته است" راه ابريشم"در گالری 

و  سال از مرگ فروغ فرخزاد می گذرد و دو روز بعد ا۴٢بيست و چهارم بهمن، 
 .جزو ساکنان ابدی سرای جاودانان يا همان ظهيرالدوله می شود

يحيی دهقان پور در آن زمان بسيار جوان بود ، از تمام مراسم تشييع جنازه فروغ از 
پزشکی قانونی در کاخ دادگستری تا امامزاده اسماعيل قلهک که جسد در آنجا شسته 

 عکس ١٣۴۵ و ششم بهمن شد و سرانجام تا ظهيرالدله در روز چهارشنبه بيست
 . گرفته است

( دهقان پور در آن روزگار هنوز عکاس حرفه ای نشده بود و وقتی محمود پاکزاد 
دوربين ناکارآمد ) عکاسی که از شهر تهران عکس های ماندنی به يادگار گذاشته است

 .او را می بيند دوربين بهتری در اختيار او می گذارد



 

 زمان در نشريات چاپ می شود و نگاتيو های آن چند عکس اين مجموعه در همان
 .روز نزديک به چهل سال از ياد می روند و درگوشه ای خاک می خورند

اين عکس ها را کامال فراموش کرده بودم تا روزی : "يحيی دهقان پور تعريف می کند
زه مطلبی از مسعود بهنود خواندم که در آن نوشته بود احمد شاملو در مراسم تشييع جنا

. ياد اين عکس ها افتادم، مطمئن بودم بهنود اشتباه می کند. فروغ حضور نداشت
جالب است که عکس خود بهنود را هم در مراسم . نگاتيوها را يافتم و به چاپ سپردم

 ". پيدا کردم

. جوانان که جای خود دارند. عکس ها برای هم نسالن فروغ بسيار نوستالژيک است
يند و دقايق متمادی در جستجوی چهره ای آشنا در برابر يک آنها به نمايشگاه می آ

 .عکس می ايستند و غرق تماشا می شوند

او تمام عکس های پرجمعيت را چاپ کرده . دهقان پور ابتکار جالبی بکار برده است
و به ديوار نمايشگاه زده تا بازديد کنندگان بتوانند در بين آنها چهره ها را شناسايی 

کنندگان هم نام افرادی را که شناخته اند با خط مشخص کرده و نام آنان را بازديد. کنند
 .در حاشيه کاغذ نوشته اند

ديدن چهره هنرمندانی که در عکس هنوز جوان . اين ابتکار جالب اندوه زا هم هست
بوده اند و حاال سال هاست که اسير خاک شده اند، اما ديدن چهره آنهايی که در مراسم 

 .  و هنوز هم خالقانه کار می کنند از دلگزايی عکس ها می کاهدحضورداشتند



احمدرضا احمدی، عباس کيارستمی، مسعود کيميايی، پری صابری، صفدر تقی زاده، 
 .احسان نراقی، مسعود بهنود، پوران فرخزاد و تعدادی ديگر هنوز هستند

ع بزرگ چاپ دهقان پور عکس شاملو و جالل آل احمد را از عکس ها بريده و در قط
 .کرده است

مدير گالری می گويد شب افتتاح بيشتر هنرمندان آمده بودند و از خاطرات آن دوران 
 .می گفتند

 جان بی قرار فروغ

به گفته . فروغ الزمان فرزند چهارم توران وزيری تبار و سرهنگ محمد فرخزاد است
ه است، اما  متولد شد١٣١٣، او در هشتم دی ماه )خواهر فروغ(پوران فرخزاد 

 .مطبوعات اصرار دارند تاريخ تولد او را پانزدهم دی قيد کنند

در " عصيان" منتشر شد و کتاب ١٣٣۵بود که در " ديوار"نخستين کتاب شعر فروغ 
 . به چاپ رسيد١٣٣٧

گلستان " با ابراهيم گلستان نويسنده و فيلمساز پيشرو آشنا و در ١٣٣٧در شهريور 
اين آشنايی مسير زندگی فروغ را . ن بود ، مشغول کار شد که متعلق به گلستا" فيلم

 .تغيير داد و او را متحول کرد

را " خانه سياه است" فيلم ١٣۴١فروغ در گلستان فيلم با فيلمسازی آشنا شد و در پاييز 
شش شخصيت در " فروغ در نمايش ١٣۴٢در . در آسايشگاه جذاميان تبريز ساخت

ی پير اندلو و به کارگردانی پری صابری بازی کرد و نوشته لوئيج" جستجوی نويسنده
با تيراژ باالی سه هزار نسخه توسط " تولدی ديگر"در اواخر همان سال مجموعه 
 فيلم خانه سياه است جايزه بهترين ١٣۴٣در زمستان . انتشارات مرواريد منتشر شد

م به آغاز فصل ايمان بياوري "١٣۴٣در آبان . فيلم را در جشنواره اوبرهاوزن را برد
 . منتشر شد" سرد

 در يک ١٣۴۵فروغ در ساعت چهار و نيم بعد از ظهر دوشنبه بيست و چهارم بهمن 
 . قلهک درگذشت-حادثه هولناک رانندگی در جاده دروس

گذشت چهل و دو سال از مرگ فروغ تاثيری بر جايگاه بلند او در شعر نو ايران 
 .نداشته است



تا بيستم بهمن ماه در گالری راه ابريشم "  در باغچه کاشتندآن روز فروغ را"نمايشگاه 
 .ادامه خواهد داشت

 


