روزﯼ ﮐﻪ ﻓﺮوغ را در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ

ﻳﺤﻴﯽ دهﻘﺎن ﭘﻮر اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻋﮑﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﯽ از ﻋﮑﺲ هﺎﯼ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﻨﺎزﻩ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " ﺁن روز ﻓﺮوغ را در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ" را
در ﮔﺎﻟﺮﯼ "راﻩ اﺑﺮﻳﺸﻢ" ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺑﻬﻤﻦ ۴٢ ،ﺳﺎل از ﻣﺮگ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ﻣﯽ ﮔﺬرد و دو روز ﺑﻌﺪ او
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
ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺎ ﻇﻬﻴﺮاﻟﺪﻟﻪ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺑﻬﻤﻦ  ١٣۴۵ﻋﮑﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دهﻘﺎن ﭘﻮر در ﺁن روزﮔﺎر هﻨﻮز ﻋﮑﺎس ﺣﺮﻓﻪ اﯼ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﭘﺎﮐﺰاد )
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻋﮑﺲ هﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ( دورﺑﻴﻦ ﻧﺎﮐﺎرﺁﻣﺪ
او را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ دورﺑﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﯼ در اﺧﺘﻴﺎر او ﻣﯽ ﮔﺬارد.

ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در هﻤﺎن زﻣﺎن در ﻧﺸﺮﻳﺎت ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﮕﺎﺗﻴﻮ هﺎﯼ ﺁن
روز ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل از ﻳﺎد ﻣﯽ روﻧﺪ و درﮔﻮﺷﻪ اﯼ ﺧﺎﮎ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ.
ﻳﺤﻴﯽ دهﻘﺎن ﭘﻮر ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ" :اﻳﻦ ﻋﮑﺲ هﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم ﺗﺎ روزﯼ
ﻣﻄﻠﺒﯽ از ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻬﻨﻮد ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ در ﺁن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﻨﺎزﻩ
ﻓﺮوغ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ .ﻳﺎد اﻳﻦ ﻋﮑﺲ هﺎ اﻓﺘﺎدم ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم ﺑﻬﻨﻮد اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮕﺎﺗﻴﻮهﺎ را ﻳﺎﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺳﭙﺮدم .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺧﻮد ﺑﻬﻨﻮد را هﻢ در ﻣﺮاﺳﻢ
ﭘﻴﺪا ﮐﺮدم".
ﻋﮑﺲ هﺎ ﺑﺮاﯼ هﻢ ﻧﺴﻼن ﻓﺮوغ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﻳﮏ اﺳﺖ .ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﻮد دارﻧﺪ.
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ و دﻗﺎﻳﻖ ﻣﺘﻤﺎدﯼ در ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﭼﻬﺮﻩ اﯼ ﺁﺷﻨﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﮏ
ﻋﮑﺲ ﻣﯽ اﻳﺴﺘﻨﺪ و ﻏﺮق ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دهﻘﺎن ﭘﻮر اﺑﺘﮑﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻩ اﺳﺖ .او ﺗﻤﺎم ﻋﮑﺲ هﺎﯼ ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ را ﭼﺎپ ﮐﺮدﻩ
و ﺑﻪ دﻳﻮار ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ زدﻩ ﺗﺎ ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻬﺮﻩ هﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎزدﻳﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن هﻢ ﻧﺎم اﻓﺮادﯼ را ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻩ و ﻧﺎم ﺁﻧﺎن را
در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
اﻳﻦ اﺑﺘﮑﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﻧﺪوﻩ زا هﻢ هﺴﺖ .دﻳﺪن ﭼﻬﺮﻩ هﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ هﻨﻮز ﺟﻮان
ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺳﺎل هﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻴﺮ ﺧﺎﮎ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ،اﻣﺎ دﻳﺪن ﭼﻬﺮﻩ ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ
ﺣﻀﻮرداﺷﺘﻨﺪ و هﻨﻮز هﻢ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از دﻟﮕﺰاﻳﯽ ﻋﮑﺲ هﺎ ﻣﯽ ﮐﺎهﺪ.

اﺣﻤﺪرﺿﺎ اﺣﻤﺪﯼ ،ﻋﺒﺎس ﮐﻴﺎرﺳﺘﻤﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ،ﭘﺮﯼ ﺻﺎﺑﺮﯼ ،ﺻﻔﺪر ﺗﻘﯽ زادﻩ،
اﺣﺴﺎن ﻧﺮاﻗﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻬﻨﻮد ،ﭘﻮران ﻓﺮﺧﺰاد و ﺗﻌﺪادﯼ دﻳﮕﺮ هﻨﻮز هﺴﺘﻨﺪ.
دهﻘﺎن ﭘﻮر ﻋﮑﺲ ﺷﺎﻣﻠﻮ و ﺟﻼل ﺁل اﺣﻤﺪ را از ﻋﮑﺲ هﺎ ﺑﺮﻳﺪﻩ و در ﻗﻄﻊ ﺑﺰرگ ﭼﺎپ
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺎﻟﺮﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﺷﺐ اﻓﺘﺘﺎح ﺑﻴﺸﺘﺮ هﻨﺮﻣﻨﺪان ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺧﺎﻃﺮات ﺁن دوران
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﺟﺎن ﺑﯽ ﻗﺮار ﻓﺮوغ
ﻓﺮوغ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮران وزﻳﺮﯼ ﺗﺒﺎر و ﺳﺮهﻨﮓ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺧﺰاد اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﭘﻮران ﻓﺮﺧﺰاد )ﺧﻮاهﺮ ﻓﺮوغ( ،او در هﺸﺘﻢ دﯼ ﻣﺎﻩ  ١٣١٣ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺻﺮار دارﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ او را ﭘﺎﻧﺰدهﻢ دﯼ ﻗﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﻌﺮ ﻓﺮوغ "دﻳﻮار" ﺑﻮد ﮐﻪ در  ١٣٣۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﮐﺘﺎب "ﻋﺼﻴﺎن" در
 ١٣٣٧ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ.
در ﺷﻬﺮﻳﻮر  ١٣٣٧ﺑﺎ اﺑﺮاهﻴﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ و ﻓﻴﻠﻤﺴﺎز ﭘﻴﺸﺮو ﺁﺷﻨﺎ و در "ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﻓﻴﻠﻢ" ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮد  ،ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﺪ  .اﻳﻦ ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮوغ را
ﺗﻐﻴﻴﺮ داد و او را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮد.
ﻓﺮوغ در ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻤﺴﺎزﯼ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ  ١٣۴١ﻓﻴﻠﻢ "ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﻩ اﺳﺖ" را
در ﺁﺳﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺟﺬاﻣﻴﺎن ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺳﺎﺧﺖ .در  ١٣۴٢ﻓﺮوغ در ﻧﻤﺎﻳﺶ "ﺷﺶ ﺷﺨﺼﻴﺖ در
ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ" ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻟﻮﺋﻴﺠﯽ ﭘﻴﺮ اﻧﺪﻟﻮ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﭘﺮﯼ ﺻﺎﺑﺮﯼ ﺑﺎزﯼ ﮐﺮد و
در اواﺧﺮ هﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ "ﺗﻮﻟﺪﯼ دﻳﮕﺮ" ﺑﺎ ﺗﻴﺮاژ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﻪ هﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در زﻣﺴﺘﺎن  ١٣۴٣ﻓﻴﻠﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﻩ اﺳﺖ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻓﻴﻠﻢ را در ﺟﺸﻨﻮارﻩ اوﺑﺮهﺎوزن را ﺑﺮد .در ﺁﺑﺎن " ١٣۴٣اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻏﺎز ﻓﺼﻞ
ﺳﺮد" ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﻓﺮوغ در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر و ﻧﻴﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺑﻬﻤﻦ  ١٣۴۵در ﻳﮏ
ﺣﺎدﺛﻪ هﻮﻟﻨﺎﮎ راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺟﺎدﻩ دروس -ﻗﻠﻬﮏ درﮔﺬﺷﺖ.
ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﻞ و دو ﺳﺎل از ﻣﺮگ ﻓﺮوغ ﺗﺎﺛﻴﺮﯼ ﺑﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﻠﻨﺪ او در ﺷﻌﺮ ﻧﻮ اﻳﺮان
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

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

