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كلمات

فروغ فرخ زاد
عشق على المأل

ّ
ّ
«أحس أني خسرت عمري كله ،كان َّ
علي أن أعرف أقل بكثير من خبرة الـ  27عامًا ،لعل السبب
يكمن في أن حياتي لم تكن مضيئة ،فالحب ،وزواجي املضحك في الـ  16من عمري ،زلزال أركان
ّ
حياتي .على الدوام ،لم يكن لي مرشد ،لم ّ
يربني أحد فكريًا وروحيًا .كل ما ّ
لدي هو مني ،وكل
ما لم أحصل عليه ،كان بمقدوري امتالكه لوال انحرافي وعدم معرفتي لنفسي .»...بالتلقائية
التي خرجت فيها قصائدها كاإلعصار ،كتبت الشاعرة فروغ فرخ زاد ( 1935ـ  )1967رسائلها
ّ
التحرر .أهــم الشاعرات في األدب اإليراني
العاطفية التي كانت ـ ـ كما أشعارها ـ ـ طريقها إلــى
املعاصر ،التي ال يزال صوتها يجد أصــداءه لدى جيل كامل من الشاعرات والشعراء في إيران
كمنيرة َب ـ َ
ـرو ِرش وفرزانه قوامي ،عــادت أخيرًا إلى الواجهة .إذ نشرت الباحثة اإليرانية فرزانه
ميالني سيرة لها ،مع مجموعة من رسائلها غير املنشورة بعنوان «فــروغ فــرخ زاد  ..سيرة
ذاتية أدبية برفقة رسائل غير منشورة» .أبرز هذه املراسالت ،هي تلك التي تبادلتها مع الكاتب
والسينمائي اإليراني إبراهيم كلستاني الذي يعيش حاليًا في بريطانيا .كتبت لكلستاني كمن
يكشف حياته على املأل بفطرية وفجاجة هادئتني ،كما في قصائدها التي أسهمت في صقل
ّ
مالمح للمرأة اإليرانية املعاصرة املتفلتة من مختلف أشكال السلطات األبوية .ورغم أن عالقتها
مع كلستاني أتت كالنجاة من ترسبات زواجها املبكر ،إال أنها لم تخل بالطبع من اإلنهيارات ،ومن
تلك الصلة امللتبسة مع الحياة والرغبة واملوت التي طبعت أدبها .بالتزامن مع الذكرى الخمسني
لرحيلها ،نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية قبل أيام مقابلة مع كلستاني ،الذي ّ
تحدث عن
عالقته الغرامية مع فرخ زاد ّ
للمرة األولى منذ وفاتها بحادث سير وهي في بداية الثالثني .تلك
العالقة التي نشرت فيها فرخ زاد أهم كتبها الشعرية مثل «والدة ثانية» ( ،)1964بدأت أواخر
ّ
وظفها كلستاني كسكرتيرة في مكتبه ،قبل أن ّ
تتحول العالقة بينهما ،مع
الخمسينيات ،حني
أن كلستاني كــان متزوجًا ولديه أربعة أوالد حينها .يجمع عــدد من الباحثني على تأثر فروغ
بكلستاني الذي ّ
عرفها على األدب الغربي الحديث ،قبل أن تخرج معه فيلم «البيت أســود» .من
ّ
منزله البريطاني ،ال يــزال الــرجــل التسعيني مسكونًا بهذه العالقة« :أنــا أتحسر على كــل تلك
السنوات التي لم تكن فيها هنا ...لقد كنا مقربني جدًا ،لكني ما زلت ال أستطيع أن أقيس حجم
مشاعري نحوها».

