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  گفتگو با آیدین آغداشلو درباره فروغ فرخزاد 

آغداشلو بھ . مصاحبھ با آیدین آغداشلو، گرافیست و نقاش معاصر درباره فروغ فرخزاد پیشنھاد احمدرضا احمدی بود
غ فرخزاد و آشنا بھ وجوه شخصیتی او، گزینھ خوبی برای گفتن حرف ھای عنوان یکی از دوستان بسیار نزدیک فرو

  .تازه در مورد فروغ بود

بھ ھمین خاطر در یکی از غروب ھای سرد تھران بھ گفتگو از زنی پرداخت 
این . کھ حضور تاثیر گذاری در جریان ادبی و روشنفکری ایران داشتھ است

جام شد تا بلکھ بتواند دریچھ مصاحبھ بھ مناسبت سالمرگ فروغ فرخزاد ان
  . اویی کھ مثل ھیچ کس نبود. تازه ای بھ شخصیت و زندگی او بگشاید

  آشنایی شما با فروغ فرخزاد از چھ زمانی آغاز شد؟

دوستی کھ . آشنایی من با فروغ فرخزاد بھ واسطھ یک دوست آغاز شد
وغ مھرداد صمدی نام داشت و ھمراه ھمسرش از دوستان بسیار نزدیک فر

در نتیجھ ما با ھم آشنا . بھ شمار می آمدند و ھمین طور دوستان صمیمی من
شدیم و برای من بسیار باعث افتخار بود کھ با شاعر مھم دوران خودم آشنایی 

این آشنایی تا وقتی کھ او درگذشت ادامھ پیدا کرد و ھر . نزدیک داشتھ باشم
  . لحظھ و ھر روزش برای من مغتنم بود

  یا بعد از آن؟" تولدی دیگر"از چھ مقطعی بود ؟ قبل از چاپ دفتر  این آشنایی

ما آن زمان مجلھ اندیشھ . سال بیشتر نداشتم ٢۵ – ٢۴سالی کھ من با او آشنا شدم احتماال ". تولدی دیگر"بعد از انتشار 
  . ر بود کھ با او آشنا شدمو ھنر را در می آوردیم کھ مجلھ ادبی بسیار معتبری بود و یکی دو سال بعد از شروع این کا

در مورد فروغ اولین خصوصیتی کھ بھ ذھن تان می آید چیست؟ چیزی کھ با ھر بار یادآوری او بالفاصلھ بھ ذھن تان 
  خطور می کند؟

این عمده ترین چیزی است کھ دائما بھ خاطر . خنده خیلی قشنگی داشت
مھمی است  ولی ببینید ممکن است شما با کسی کھ مثال شاعر. می آورم

  . آشنا شوید ولی این آشنایی دوستی شما را تضمین نمی کند

. مھم بودن یک شاعر یا نقاش اثر عمده ای در تداوم یک رابطھ ندارد
برای خیلی ھا بسیار ارزشمند بود کھ ھنرمندی در ابعاد فروغ فرخزاد 

بھ خاطر . را از نزدیک بشناسد ولی این بھ تنھایی واقعا کافی نبود
ت شاعری و یگانھ بودن طبع و سرشت اش این بسیار جذاب خصوصی

 بود کھ آدم بشناسدش، ولی این دوام نمی آورد مگر اینکھ صفات



  . دیگری در کار می آمد

محضر بسیار مطبوعی . بھ پای او می ایستاد. فروغ اگر با کسی طرح دوستی می ریخت دوست بسیار خوبی بود
در . ر کسی را کھ دوست نداشت دست بیندازد و بامزه ھم این کار را می کردمی توانست ھ. خیلی بامزه بود. داشت

در واقع . دوستی تقریبا سنگ تمام می گذاشت و در مجموع ھمھ خصلت ھای مردانھ دوستی بین دو مرد را داشت
صر باعث نھ از آن سوءاستفاده می کرد و نھ اجازه می داد این عن. عنصر زنانھ اش را بھ دوستی تحمیل نمی کرد

یعنی عنصر زنانھ اش را با وجود این کھ بھ دوستی . درعین حال طبیعتا زن مردانھ ای نبود. تضعیف دوستی اش شود
  . مخفی و پنھانش ھم نمی کرد. اش تحمیل نمی کرد ولی در تمام حرکاتش این خصوصیت متبلور بود

  ادامھ این دوستی می شد؟بین شما و فروغ فرخزاد ، چھ خصوصیات مشترکی وجود داشت کھ باعث 

سالھ با بانویی در آن اندازه و ابعاد و اعتبار و شھرت نمی توانستم یک رابطھ برابر  ٢٣طبیعتا من بھ عنوان یک جوان 
اما اگر این رابطھ بھ یک دوستی نسبتا مساوی تبدیل نمی شد بھ آن رابطھ ھایی شبیھ می گشت کھ فروغ با . برقرار کنم

حتی . کسانی کھ دوروبرش بودند و خودشان را منصوب بھ او می کردند . ی رابطھ مرید و مرادییعن. خیلی ھا داشت
بسیاری از ھنرمندان ھمان دوره، شعرا یا روشنفکران طراز اول آن دوران در نھایت پستی طبع خودشان را در قواره 

  . بیشتر از یک دوستی معمولی بھ او منصوب می کردند

گ آغاز می . گ تقدیم کرد یک آقای گوینده رادیو تلویزیون کھ اسمش با ھمین ا.را بھ ا" یگرتولدی د"وقتی کھ کتاب 
  . شد ادعا کرد کھ فروغ این کتاب را بھ او تقدیم کرده است

من خصوصیت خیلی چرک و پستی در رفتارھای آدم ھای اطرافش دیدم و ھمیشھ تعجب می کردم کھ او با چھ 
چون کھ بھ گمان من او ھمیشھ زنی مستقل، معتبر و با وفاداری بھ . وغ را تحمل می کندبزرگواری این پستی طبع و در
و این بحث ھایی . بھ واقع ھر کسی غیر از این بگوید بھ نظر من دروغگویی بیش نیست. انتخاب ھای مھم زندگیش بود

  . جز دروغ ندارد کھ در اطراف شخصیت فروغ بعدھا یا ھمین االن بھ صورت سلبی مطرح می شود پایھ ای

دروغی کھ آدم ھا اول بھ خودشان می گویند و بعد آنقدر بھ 
نقاط . خودشان این دروغ می قبوالنند کھ باورش می کنند

من نقاش بودم، . مشترک واقعا قابل توجھی بین ما وجود داشت
یک نقاش روشنفکر کھ فقط کارگر نقاشی نبود، می دانستم در 

بھ نظرم برای فروغ یک امتیاز این . این حوزه چھ می گذرد
البتھ او دوستان نقاش معتبر دیگری ھم داشت مثل سھراب . بود

تحسین بی حد مرا نسبت بھ خودش با . و خیلی ھای دیگر
ما چون یک مجلھ ادبی در می آوردیم . خوشحالی می پذیرفت

در نتیجھ مباحث مربوط بھ فرھنگ و شعر معاصر، مباحث 
د و بدل می شد در نتیجھ در آن ھم معمولی بود کھ بین ما ر

  . وجھ مشترک عمده ای را سراغ می کردیم

ولی این خوش قیافگی ھیچ تاثیری و ربطی در دوستی ما ) می خندد(بھرحال من جوان خیلی خوش قیافھ ای ھم بودم 
زه می دادم ھم من ھیچ وقت بیشتر از یک حدی بھ خودم اجازه ندادم کھ بھ ساحت او نزدیک شوم و اگر اجا. نداشت

  . این را می گویم تا از مقولھ کسانی کھ اشاره کردم نباشم. شاید نمی شد

در آن دوره زنان زیادی بودند کھ در حوزه ھای مختلف ھنری فعالیت می کردند اما ھیچ کدام مثل فروغ فرخزاد این 
افسانھ ھا صحبت کنم چون بی من البتھ نمی خواھم در مورد صحت و سقم این . افسانھ ھا در موردش شکل نگرفت

چیزی کھ برای من جالب است خاص بودن فروغ فرخزاد است، . گفتگو معلوم است کھ بر بنیان راست بنا نشده اند
اینکھ بعد از ھمھ این سال ھا ھنوز ھم کھ ھنوز است ھمان میزان توجھ و حساسیتی کھ در زمان حیاتش نسبت بھ او 

  می کنید علت چیست؟ شما فکر. وجود داشت حاال ھم ھست



گمان می کنم از میان صدھا . علتش ھمیشھ برای من ھم یک سئوال بوده، این کھ یک ھنرمند چطور اسطوره می شود
در میان شاعران دوران خودش شعر او . دالیلی کھ قطعا فروغ فرخزاد آنھا را داشت. علت، دو سھ علت را بیابیم

  . ۴٠درباره سال ھای دھھ . ی داریم صحبت می کنیمیادمان باشد درباره چھ سال ھای. خاص بود

نمی خواھم بگویم فروغ چپ روی نمی . و چپ روی و چپ زدن مرسوم ھمھ بود" متعھد"و " متعدد"وقتی کھ ھنر 
کرد، نھ ،فروغ دست راستی نبود، او ھم مثل ھر روشنفکری حتما یک حسی از عدالت خواھی در مجموع داشت، ولی 

  . و خیلی ھای دیگر، تقریبا اکثریت قریب بھ اتفاق سخنگوی چپ روشنفکری نشد مثل اخوان و شاملو

در واقع فروغ شعرش را بھ صورت یک ترنم و زمزمھ شخصی در آورد و از این نظر است کھ شاید با سھراب 
شقانھ شعرھای عا. او در شعرش درباره خودش صحبت کرد و درباره جھان بھ داوری نشست. شباھت ھایی داشتھ باشد

بھ بعد زیاد نیست، شعرھای تغزلی دارد ولی شعرھای عاشقانھ کھ بھ نام و نشان باشد ــ مثل " تولدی دیگر"اش از 
  . چون چنین آدمی نبود. شاملو کھ مدام اسم آیدا را می آورد ــ در آثارش نداشت

غ فرخزاد نمایش و جلوه دیگری من فکر می کنم در فضایی کھ این چنین سیاست زده و چپ زده بود این نوع شعر فرو
کھ یا جفا کرده یا وفا کرده یا دارد می آید یا دارد می رود سخن می " او"داشت و در جھانی کھ ھمھ داشتند درباره یک 

زبانی کھ ھیچ کس در آن زمان . زبان شاعرانھ خاصی داشت. گویند، او چنین چیزی را مشغلھ اصلی اش قرار نداد
خراسانی اخوان را داشت یا زبان ساختھ شده شاملو و شاید ـ این داوری شخصی من است ــ  نھ زبان مطنطن. نداشت

کھ باالخره حافظھ ام درست کار می کند تا بھ امروز اگر بخواھم دو شاعر مھم را در  ١٣٣٠در تمام این سالیان از 
چون ھر دوی اینھا دارند در . ادشعر معاصر ایران انتخاب کنم یکی اش حتما نیما است و یکی ھم حتما فروغ فرخز

  . باره اندوه خودشان صحبت می کنند و جھان را با نگاه دیگرتری نگاه می کنند

حاال من نمی گویم کھ با آداب اجتماعی ستیزه می کرد، نھ، اما در بسیاری از . جنبھ دیگر مسئلھ ستیزه جویی فروغ بود
نوعی کھ زندگی می کند و آن زندگی آرمانی کھ پشت سر  شعرھایش ما متوجھ نوعی از تناقض می شویم میان آن

  . در واقع میان حال و گذشتھ نوعی آمد و شد ھست. گذاشتھ

در خیلی از شعرھایش بھ چیزھای خیلی ساده ای مثل صدای چرخ خیاطی یا بھ ھم خوردن دیگ ھا و قابلمھ ھا اشاره 
رم از ستیزه جویی واقعا این نیست کھ ھمھ چیز را بھ ھم بریزد و بنابراین منظو. می کند و با دلتنگی از آنھا یاد می کند

کار کرد و . بھ کلی از گذشتھ و از موقعیت معمول خودش جدا شود، ولی در عین حال استقالل خودش را حفظ کرد
  . وابستھ بھ کسی و جایی نبود، این استقالل بسیار برایش مھم بود

این مسیر، مسیر جالبی بود کھ از یک شعر خیلی ساده تغزلی شروع کرد و . نکتھ دیگر مسیری بود کھ طی کرده بود
بنابراین مسیر رو بھ تکامل او ھم بھ . رسید بھ جایی کھ ھم زبانش و ھم نحوه تفکرش و ھم تخیلش بھ کلی متحول شد

دیگری ھم می توانیم عالوه کنیم ولی بخاطر ھمین شاید اگر جستجو کنیم علت ھای . نظر من مولفھ مھمی بود
  . چیزھاست کھ اسطوره شد

بنابراین بھ محض این کھ ھنرمندی اسطوره . خود شاملو ھم اسطوره شد و اخوان ثالث ھم شاید کمتر. البتھ او تنھا نبود
مردند و شاعرانی  شاعرانی ھستند کھ واقعا. می شود در ذھن تاریخ جاری شده و زندگیش با مرگ قطع نمی شود

من فکر می کنم آن ھالھ اسطوره ای کھ . ھستند کھ اصال نمردند و شاعرانی را ھم من می شناسم کھ در حال مرگ اند
  . گرداگرد احمد شاملو ھست، دارد کمرنگ می شود

ن دوره خودش از سوی دیگر فروغ بھ نوعی نماینده جایگاه و تصور زنا. در مورد فروغ این ھالھ تا بحال دوام آورده
او با قرارداد . شد و این تصور بھ صورت مداوم تقریبا ادامھ پیدا کرد و در روح زنان و دختران این سال ھا جاری شد
این، جز شاعر . نوشتھ ناشده ای بھ نماینده معنوی بخش قابل توجھی از زنان روشنفکر ما تبدیل شد و ھنوز ھم ھست

  . خوب بودن فروغ است

و نوشتھ ھایی کھ از فروغ فرخزاد بھ جا مانده او زندگی غمناکی را پشت سر گذاشتھ است، تنھایی بر اساس شعرھا 
ھای وحشتناکی کھ بسیار اذیتش می کرد و من شنیدم کھ گاھی این تنھایی و افسردگی منجر بھ این می شد کھ چند 

از شادابی و سرزندگی او یاد می کنند و این اما آدم ھای آشنا با فروغ اکثرا .روز متوالی در را بھ روی کسی باز نکند
  شما در رفتار او متوجھ این تناقض می شدید یا شاھد آن زندگی غمناک بودید؟. کمی عجیب است



ماالمال بود از لحظھ ھای نشاط، . زندگی فروغ فقط غم انگیز نبود
جستجو، کنجکاوی و بھ دست آوردن امتیاز و امکاناتی کھ او را شاد می 

ل امکان فیلم ساختن یا آدمھایی کھ کشف می کرد و دوست می کرد، مث
  . داشت

نیروی عظیمی در درون او بود و او را سر پا نگھ می داشت تا بتواند با 
روزھای . ولی قطعا این اشاره درستی است. مشکالت متعدد روبرو شود

در تلخی معموال . پیاپی و لحظھ ھای زیادی داشت کھ خیلی تلخ می شد
بھ . بھ روی خودش می بست و آن را با کسی قسمت نمی کرددر را 

ھمین دلیل است کھ من از او در طول سال ھایی کھ شناختمش شکوه و 
شکایتی نشنیدم چز یکی دو بار کھ از رفتار اھل محل و ھمسایھ ھا 

  . شکایت می کرد یا پاسبان ھایی کھ مزاحمش می شدند

دند و توی خانھ اش می گاھی اوقات ھمسایھ ھا چیزی را آتش می ز
انداختند یا بارھا و بارھا پاسبان ھا بھ بھانھ ھای واھی آمده و مزاحمت 

اینھا چیزھای خیلی عادی بود ولی مطمئنا غمگینش . ایجاد کرده بودند
اگرچھ زن جنگنده ای بود ولی اینھا احساسات . می کرد و احساس خاص بودن بھ معنای انگشت نما بودن بھ او می داد

  . طبوعی نیستندم

من تا بھ این . مسائل شخصی و درونی خودش و باال و پایین ھای رابطھ ھای عاطفی اش را ھرگز اظھار نمی کرد
لحظھ کھ دارم درباره اش فکر می کنم ندیدم بھ دلبستگی خیلی زیادش بھ آدمی کھ دوستش می داشت اشاره ای کرده 

، ھر چند در جامعھ روشنفکری آن دوران، آدم صاحب حوزه این چیزھا را حوزه شخصی خودش می دانست. باشد
شخصی نمی شد ولی با علم بھ این موضوع، مسائل شخصی خودش را سعی می کرد شخصی نگھ دارد، در عین اینکھ 
بھ مختصات جامعھ روشنفکری واقف بود ولی اگر چیزی را نمی پذیرفت می توانست با طنز بھ مقابلھ خودش اکتفا 

  . بحث ھای وقت گیر نشود بکند و وارد

چون آن زمان جمع ھای روشنفکری بیشتری . تکرار شدنی نیست ۴٠و  ٣٠مناسبات جامعھ روشنفکری در دھھ 
نقش فروغ در این جمع ھا چھ بود و ھمین طور میزان تاثیرگذاری و . وجود داشت و ارتباطات گسترده تری بود

  تاثیرپذیری ؟

  ...ھم مرید زیادی داشت و ھم. کی از سردمداران بوددر این حلقھ ھای روشنفکری فروغ ی

  یعنی آدم مرید پروری بود؟

نھ بھ شدت جالل آل احمد و نھ بھ انزوای کسانی دیگری کھ اصال این خصلت . دوست داشت کھ آدم ھایی اطرافش باشد
ازه ای کھ تاثیرگذار بود، بسیار تاثیرگذار بود قطعا ، ولی بھ اند. ولی دوست داشت اطرافش شلوغ باشد. را نداشتند

  . ندیدم تاثیر بگیرد

شاید ھمکاری با ابراھیم گلستان در اعتالی زبان شعری اش موثر بود ولی من بھ وضوح کسی را نمی شناسم کھ بگویم 
 این تاثیری ھم کھ از ذھن و زبان گلستان گرفت، تاثیر مستقیمی بھ مثابھ رابطھ شاگرد و معلمی.فروغ از او تاثیر گرفت

نبود نھ، این حضور و دیدگاھی کھ با ان ھمجوار شده بود این امکان را فراھم آورد کھ کارش را جدی تر بگیرد دقیق 
شاید بھ علت حضور ابراھیم گلستان بود کھ دیگر آدمھای پرت را نپذیرفت بھ این ترتیب بلھ، شکر خدا از . تر کار بکند

  . تاثیرھای سوء مصون ماند

ایمان بیاوریم بھ "و " تولدی دیگر"چطور تبدیل می شود بھ فروغ " عصیان"و " اسیر"، "دیوار"اینکھ فروغ 
درست است کھ ابراھیم گلستان در جایی . یکی از سئوال ھای اساسی در مورد فروغ فرخزاد است" آغاز فصل سرد

تاثیر می گذاشتم اما بھ  گفتھ است اگر من می توانستم این قدر در زندگی یک آدم تاثیرگذار باشد روی زندگی خودم
  نظر شما واقعا چھ چیزی باعث این تحول شد؟



تحولش در دو سھ وجھ صورت گرفت ولی یک وجھش در تداوم شعرھای قبل از تولدی دیگر ادامھ پیدا کرد و آن جنبھ 
  . مقابلھ گر با دروغ ، پلیدی و حماقت است

  واقعا حضور ابراھیم گلستان اینقدر کارساز بود؟

فکر می کنم فروغ اگر قرار بود از نادر نادرپور تاثیر بگیرد ــ کھ احتماال ھم مقداری گرفتھ بود ــ این فروغ بلھ من 
  ... او نیاز بھ یک فضایی داشت ــ من گلستان را بخشی از این فضا می شناسم ــ. فرخزادی کھ ما می شناسیم نمی شد

  .تیا در واقع کسی کھ این فضا را در اختیار فروغ گذاش

ھمراه ابراھیم گلستان بھمن محصص .خب فقط خود ابراھیم گلستان نیست. بلھ، کمک کرد این فضا را بھ دست بیاورد
یا ھنرمندان دیگری کھ در سینما شناخت . ھم می آید کھ از روشنفکران ممتاز زمان خودش و دوست نزدیک فروغ بود

  . اھیم گلستان بود مرتبط می شودو اصال کشف سینما بھ نوعی بھ فضایی کھ ماحصل حضور ابر

من قسمتی از شعر و احساساتی بودن و غمگین بودنش را در امتداد ھمان شعرھای قبلی فروغ می دانم، اما در قسمتی 
. دیگر با نگاه گسترده تری بھ جھان نگاه می کند، وقتی این جھان و ابعاد مختلفش را کشف کرد شعرش ارتقاء پیدا کرد

  . ات بھتری کار کرد و این زبان را در یک کشف مجدد بھ صورتی در آورد کھ یک شاعر نیاز داردیا این کھ با لغ

متوجھ شد ممکن است آدم حواسش اگر پرت باشد، جنگ ھای کوچک را ببرد ولی نبرد اصلی را ببازد در نتیجھ دیگر 
شعرھای آخر . ای دیگری جستجو کرداو اعتبار را در ج... خودش را خیلی وقف این نکرد کھ مثال من گنھ کردم یا 

فروغ تا حدودی حتی سیاسی ھستند یعنی نگاھش بھ جھان و جستجوی درستی و عدالت در اواخر عمر کاریش، وسعت 
  . و اھمیت می گیرد

من فکر می کنم فروغ ھمان آدم است منتھا چون در فضای درست تری قرار گرفتھ، با آدم ھای درست تری آمد و شد 
متون بھتری را خوانده و راھنمای متشخص و ممتازی مثل ابراھیم گلستان داشتھ و از ھمھ مھم تر درون و  پیدا کرده،

باطنش مثل اسفنجی بوده کھ خوبی ھا را گرفتھ و بھ خود جذب کرده و حماقت ھا را پس زده، قاعدتا باید این طور 
  . شود

پروین . یا می رود باالی پشت بام و دنیا را تماشا می کندیادمان باشد فروغ مثل کسی است کھ از خانھ بیرون می آید 
  . اعتصامی بھ نظر من شاعر خیلی بزرگی است ولی از خانھ بیرون نمی آید

در وجھ فروغ فرخزاد این . مکاشفھ در دو حالت رخ می دھد
بھ ھمین دلیل . کامال بیرونی. مکاشفھ بھ صورت تماشای جھان است

درونش تخفیف پیدا می " من"اش  است کھ در شعرھای مھم بعدی
اما مکاشفھ پروین اعتصامی اصال از . نمی گویم از یاد می رود. کند

او آدمی است کھ بھ حرکت مورچھ ھا، . نوع و جنس دیگری است
نخود و لوبیا و صحبت میان سیر و پیاز توجھ می کند و این ھم 

 اگر شعر پروین درست خوانده شود آن. جھان شگفت انگیزی است
وقت متوجھ می شویم کسی کھ توی یک چاردیواری است چطور 
دیوارھا را نگاه میکند، چطور آجرھا را می شمرد و چطور نخود و 

  . لوبیای بی قابل، جایگاه سخن گفتن پیدا می کنند

یکی از چیزھایی کھ بھ نظر من متاسفانھ بھ نحو غیرمنصفانھ ای 
ا ھم مقایسھ می صورت می گیرد این است کھ این دو شاعر را ب

انگار این دو در یک جھان واحد بھ سر می برند یا رقبای . کنند
ھمدیگر ھستند یا نظرھایشان بھ یک سو و سمت است، نھ واقعا 

قطعا پروین اعتصامی از محدوده خودش یک وسعت شگفت انگیزی می سازد و فروغ فرخزاد . اینطوری نیست
  . من خودش ھمراه می کند و چیز فوق العاده ای می شود وسعت شگفت انگیز جھان اطراف را با جان و
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