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»اأمتّن����ى اأْن يكوَن وج����ودي منفذًا �صغريًا يبثُّ 
حلياِتَك ال�صوَء وال�صعادَة«)1(، كتبت )فروغ( 
هذه اجلملة يف ر�ص����الة بعد انف�صالها الر�صمّي 
من زوجه����ا وما كان����ت تع����رف اأّن وجودها مل 
يكن منفذًا بل نوافذ م�صرعة �صيفتحها الع�ّصاق 
ويتداولون ما كتبته يف ر�ص����ائلهم وخطاباتهم 
الغرامّي����ة، لك����ّن – عل����ى ح����ّد قوله����ا – اإبلي�س 
ال�ص����عر قد �ص����حبها م����ن يده����ا امللّطخة باحلرب 

وبات ال�صعر ع�ّصًا للطيور يف يديها)2(.
)فروغ فرخ����زاد(، بداأت يف �ص����ّن مبّكرة كتابة 
ال�ص����عر الغنائّي مبوا�ص����يع رئي�ص����ة ك�ص����كوى 
ب����ني املحّبني اأو معان����اة امراأة �ص����رقّية تناجي 
الرجل الذاهب، الظ����امل، الالمبايل، ورّدًا على 
ما قي����ل عن النوع الأّول الذي كتبته قالت: »اإّن 
الكلمات حّتى واإن كانت اأدوات ال�صاعر لي�صت 
مهّم����ة بقدر املحتوى واإن تكن املفردات مكّررة 
اإل اأّنه����ا فوران ع�ص����ق كان موؤّثرًا بالن�ص����بة يل 
يف تلك احلقبة«، )فروغ( مل تكن مع م�ص����طلح 
ال�ص����عر احلديث والق����دمي بل ال�ص����عر هو ذاته 
يف كّل الع�ص����ور، لكّن����ه يختل����ف م����ن جيل اإىل 
اآخ����ر والف����رق – فق����ط – يف امل�ص����افات املادّية 
بني الع�صور، فال�صاعر الذكّي يجب اأن يواكب 
ع�ص����ره ويّتخذ معاناة الفرتة التي يعا�ص����رها 
م�صدر اإلهام لإبراز طاقته على ك�صف احلقائق 
املختبئ����ة واإ�ص����هار الظلم والزي����ف، كما تعتقد 
اأّن فع����ل الفّن هو بيان لإع����ادة ترتيب احلياة، 
واحلي����اة لها ماهّية التغرّي والتو�ّص����ع والنمّو، 
بالنتيج����ة البيان اأو الف����ّن يف كّل فرتة له روح 
����ة ب����ه واإن كان عك�����س ذل����ك فه����و مزّي����ف  خا�صّ

ومقلَّد.
***

 تقول ال�ص����اعرة: »اإّن عامل����ي – مثاًل – يختلف 
اأو  ال�ص����ريازّي(  – عن عامل )حافظ  – متام����ًا 
)�ص����عدي( حّت����ى يختلف عن ع����امل اأبي، طريقة 
تلق����ي ال�ص����اعر والق����ارئ يف فه����م مفاهيم عّدة 
كالع�ص����ق وال�ص����جاعة واملعتقدات تختلف عن 
الأم�س«، وتذكر مثاًل عن )جمنون( يف الأدب: 
»اإّن جمنون هو اأيقونة للع�صق وفداء املحبوب 
يف ق�ص����ائد الع�صور املا�ص����ية«، اليوم – على 
ح����ّد راأيها – تغ����رّيت ه����ذه الروؤي����ة، فبتحليل 
الأطّباء النف�ص����ّيني �ص����خ�س )جمنون( مري�س 
يح����ّب اأن يك����ون حتت �ص����يطرة معان����اة دائمة 

خا�صعًا للعذاب غري �صاٍع للحرّية)3(. 
)فروغ( يف ال�ص����عر ت�صتخدم اأق�ص����ى املفردات 
واأب�ص����عها وتق����ول: »اإن كان وج����ود املف����ردات 
ال�ص����ادمة �ص����رورّي على ال�ص����اعر ا�صتخدامها 
حّتى واإن مل ُتتداول كهذه املفردات يف ال�ص����عر 
من قبل«، كما توؤكد: »اإّن البالغة لي�ص����ت كافية، 

ال�ص����عر احلدي����ث يجب اأن يحتوي على ل�ص����ان 
حّي، ل�ص����ان ع����اٍر غ����ري روؤوف ومتجان�س بكّل 
اللحظ����ات الت����ي نعي�ص����ها«، كم����ا تذك����ر اأّنها مل 
ت�ص����لم املف����ردات لل����وزن يف ال�ص����عر بل ت�ص����لم 
الزوائ����د،  م����ن  للمف����ردات وتتخّل�����س  ال����وزن 
تذك����ر – اأي�ص����ًا – : »على ال�ص����اعر اأن يكّف عن 
كتابة امل����دح اأو تقدمي الن�ص����ائح واملواعظ اأو 
اّتخ����اذ دور القائد واملر�ص����د، ال�ص����عر احلديث 
خرج من قول الكّلي����ات وبات قريبًا من الروح 
الإن�ص����انّية ومن الفن ذات����ه، اإذن.. هي – ومن 
خالل اكت�صافها هذه الأ�صرار كما با�صتخدامها 
احل����وار واملخاطبة يف ال�ص����عر – خلقت منطًا 

جديدًا يف ال�صعر الفار�صّي احلديث اآنذاك.
عرفنا )فروغ( ب�)ال�ص����اعرة املتمّردة(، من اأين 
ج����اء ه����ذا التم����ّرد؟ تق����ول لزوجه����ا يف اإحدى 
ر�ص����ائلها: »ل اأع����رف اأن اأجل����اأ مل����ن ك����ي اأقت����ل 
املا�ص����ي، اأنت يحيي����ك الله يف قلب����ي«، مل يكن 
التم����ّرد مينعه����ا كي تخ�ص����ع حل�ص����ن احلبيب 
وتخربه اأّنه ن�ص����فها الثاين، مل يكن التمّرد ول 
ال�ص����عر – الذي و�ص����فته باآلة متت�ّس الدماء – 
مهّم����ًا لها بقدر الع�ص����ق، لكّنه الع�ص����ق ذاته يف 

ديوانها الأخري بات �صببًا للدمار.
اإذن.. اخلذلن وحماربتها كامراأة �صاعرة �صنع 
منها متمردة لتحّط رحالها م�ص����رعة من مدينة 
اإىل اأخ����رى والقل����م وال����ورق يرافقانها لتنجز 
اأكرب عدد ممكن من الدواوين يف فرتة حياتها 
الق�ص����رية، ولن تن�ص����ى ه����ذه املراأة ع����ّد املبالغ 
����لها من ن�ص����ر ال�ص����عر  املالّية القليلة التي حت�صّ
يف ال�ص����حف واملجاّلت لتوفري دّراجة هوائّية 
لبنه����ا، اأو لت�ص����رتي مفر�ص����ًا م����ن البال�ص����تيك 
لتغّطي اأر�ص����ّية بيته����ا ال�ص����غري، كاأّنها بيديها 
تريد الت�ص����ّبث باحلياة وتذّوق طعم ال�ص����عادة 
كاأّي ام����راأة عادّية، ومل حت�ص����ل عل����ى قليل من 

تلك ال�صعادة اإّل يف طّيات الورق.
املق����الت  م����ن  كث����ري  ُكتب����ت  �ص����عرها  ع����ن 
والتحقيق����ات بع����ّدة لغات، من يكت�ص����ف عوامل 
)فروغ( �ص����يتعّرف على اأنثى نا�ص����جة ملتهبة 
الع�ص����ق م����ّرة، ومنبوذة م����ن البي����ت الزوجّي 
مّرة اأخرى، و�ص����عرها احلّر املتم����ّرد الذي كان 
حدي����ث املثّقفني والقراء م����ّرات ومّرات، وهي 
كا�ص����فة عن الأقنعة يف جمتمع باأنا�س فارغني 
متخمني ب�ص����عادات وهمّية، وبال�صدمات التي 
حّفزت قواها ا�صتطاعت اأن توؤّثث عاملًا خمتلفًا 
����ة وتركيب  بلغته����ا ال�صل�ص����ة واأدواتها اخلا�صّ
جملها ال�ص����عرّية يف جمتمع تع����رف املراأة فيه 
– فقط – عن الرجل �صوت ال�صوط يف النهار 

والختباء حتت عباءة يف الليل!
اأن ترّك����ب  تاأت����ي )ف����روغ( ال�ص����اعرة لتخت����ار 

ترجمة مريم العطار 

املف����ردات لتكّون ق�ص����يدة تع����ّري الزائف اأمام 
زيف����ه واأم����ام امل����الأ، فالت����ي تخت�ص����ر عن����وان 
جمموعتها ال�ص����عرّية الأوىل ب�)الأ�صرية( تعي 
متام����ًا يف اأّي جمتمع تعي�س وم����ا مكانة املراأة 

فيه.
***

)ف����روغ فرخ����زاد( ه����ي اأّول ام����راأة يف تاري����خ 
ال�ص����عر الفار�صّي ا�ص����تطاعت اأن تكتب مبطلق 
احلرّي����ة م�ص����تخدمة اأق�ص����ى العب����ارات تطلقها 
املوروث����ة،  املكت�ص����بة  للعقائ����د  الرج����وع  دون 
ب����ل تاأخذها من �ص����دى الطبيعة اخلال�ص����ة يف 
قلبها وح�ّص����ها الوجدايّن وه����ذا النبع املتدّفق 
لهوّي����ة  جدي����دة  طرق����ًا  خل����ق  فيه����ا  الداخل����ّي 

ال�صاعرة يف الأدب الفار�صّي.
يف اأوىل جماميعه����ا ال�ص����عرّية يدخ����ل القارئ 
مغ����ارات الفق����د الغري����ب، النتظ����ار املوح�س، 
احل����ّب الع����ذرّي املفع����م بالع����ذاب الطوي����ل يف 
جمموعته����ا ال�ص����عرية الأوىل )الأ�ص����رية(، ثّم 
الثاني����ة )اجل����دار( املجموع����ة الت����ي ج�ّص����دت 

خاللها معاناتها بالأ�صر من وراء اجلدار.
ث����ّم تدخ����ل يف نقط����ة حت����ّول وا�ص����حة بعيدة 
عن التخّيالت ال�ص����اعرّية فت�ص����ع )الع�ص����يان( 
عنوان����ًا جدي����دًا ملجموعته����ا ال�ص����عرّية الثالثة 
تاركة حزن العبودية وخريف العقول الفارغة 
لتدخل مملكة ال�ص����عر هنا من باب �صريح قدمي 
ق����دم الث����ورات التي حت�ص����ل له����ا وملجتمعها، 
)الع�ص����يان( اأدخلها اإىل عامل جديد مبجموعة 
اأخرى(،العن����وان  )ولدة  بعن����وان:  رابع����ة 

وا�ص����ح يظهر فك����رًا جديدًا وت�ص����ويرًا للهوّية 
العاّمة، للح�صور الن�ص����وّي العاّم اأمام جمتمع 
تقلي����دّي حام����ل للم����راأة ال�ص����اعرة اأو املتمّردة 

مطرقة الكفر والتحقري.
لكّنها لي�صت خا�ص����عة له، واإن ك�صرها احلبيب 
باأخ����ذ مولوده����ا الوحيد حتارب����ه بتبني طفل 
وجلب����ه معه����ا اإىل البي����ت الأب����وّي، لي�����س هذا 
املو�صوع بعيدًا عن مهنتها ك�صاعرة بل اخللق 

الإن�صايّن متج�ّصد يف كال اجلانبني.
***

الفردّي����ة ه����ي اإحدى اأهّم النق����اط التي متتلكها 
ال�ص����فات  ق�ص����ائدها،  جمم����ل  يف  ال�ص����اعرة 
الإن�ص����انّية اأي�ص����ًا هدفه����ا ال�ص����ريح، )ف����روغ( 
مبالم����ح ق�ص����ائد جدي����دة خمتلفة جت�ّص����د ثقل 
م����ا تعانيه ت�ص����ع ب����ولدة اأخرى ملح����ة حزينة 
�صاخرة من التاريخ مب�صمون ق�صيدتها: )اأّيها 
البلد الثمني(، هنا تعتلي روؤية ال�صاعر بحدود 
اأك����رب مّم����ا تناولته �ص����ابقًا لكّن الرج����ل ما زال 
يتنّف�����س ببطء يف مفا�ص����ل ق�ص����ائدها وحتمل 
ل����ه عبارات جديدة غري خا�ص����عة له هذه املّرة! 
تت�ص����اءل: »كيَف ميكُن للرجِل الذي يعرُب بثقٍل 
و�صرٍب و�صمٍت و�ص����ياٍع اأْن ناأمَرُه بالوقوِف؟! 
����ُه مْل يكْن حّيًا اأب����دًا؟!... »هذه  واأْن نق����وَل َلُه اإنَّ
املواجه����ة حقيقّي����ة و �ص����ادمة للرج����ل، تاأت����ي 
بع����د مرور اأعوام ب����كّل �ص����راحة وبوؤ�س لتبداأ 
بانتق����اده يف ق�ص����يدتها املعروف����ة: )فلنوؤم����ْن 
بطليع����ِة املو�ص����ِم الب����ارِد( لتخربه اأّنه ي�ص����عها 
حتت البحار والأ�صماك تاأكل من حلمها« وهي 
رمّبا اإ�صارة للب�ص����ر الطّماع! وهي التي »تكره 
الأق����راط �ص����دفّية ال�ص����كل« اأّي متعلق����ات تل����ك 

اجلماعة امل�صتغلة.
ل����دى )ف����روغ( يف ه����ذه الق�ص����يدة م�ص����ارحة 
واقعّي����ة، فتذك����ر والدته����ا يف الواقع اأي�ص����ًا اإذ 
طلب����ت )ف����روغ( اأن تر�ص����ل لل�ص����حف التعازي 
وتخربهم بوفاتها، كما تذكر بق�صيدتها معلنة 
اأّن كّل �صيء قد انتهى وقد فات الأوان!... اإّنها 
نبوءة باملوت، وت�صتقبله روحها ال�صاعرة قبل 

وفاتها باأّيام على الأ�صطر بكّل رحابة.
***

)ف����روغ( يف ذل����ك الع�ص����ر و�ص����مت على جبني 
ب واخلانع  الورق هوّيتها ك�صاعرة �صّد املتع�صّ
والظامل واملتناق�س رمّبا بك�صف هذه احلقائق 
جتّل����ى ا�ص����مها عاملّيًا لتكون �ص����اعرة ل تن�ص����ى 
الط����ري الذي ن�ص����حها )اأن ل تن�����َس التحليَق(، 
التحلي����ق الذي اأو�ص����ل �ص����وتها لن����ا بدواوين 

ترجمُتها للعربّية بكّل اأمانة وحّب. 
من مقدمة االعمال الكاملة 
ال�صادرة حديثا عن دار املدى

من كتاب..فروغ فرخزاد.. 

حين يتحول الش��عر إلى نوافذ 
مشرعة للعشاق

يك���وَن  أْن  أتمّن���ى 
منف���ذًا  وج���ودي 
صغيرًا يبثُّ لحياِتَك 

الضوَء والسعادَة
 

قلبي يريُد أْن يصغَر 
ث���مَّ  طي���رٍة  بحج���ِم 
يحّلُق ليأتَي بقرِبَك.

فروغ
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محمد حجيري

ترجمة: المدى 

يحك���ي كول�ص���تاين اأن �ص���ديقني قّدم���اه اإىل 
حينه���ا  اخلم�ص���ينيات،  اأواخ���ر  يف  ف���روغ 
وّظفها ك�ص���كرترية يف مكتبه، قبل اأن تتحّول 
العالق���ة بينهم���ا. واأجم���ع عدد م���ن الباحثني 
على تاأثر فروغ بكل�ص���تاين ال���ذي عّرفها على 
الأدب الغرب���ي احلدي���ث، قب���ل اأن تخرج معه 
فيلم”البي���ت اأ�ص���ود". بعد �ص���نوات من مقتل 
فرخ���زاد، يف بحادث �ص���ري، غادر كول�ص���تاين 
اإيران، ب�ص���بب ا�ص���تيائه من املناخ ال�صيا�صي 
حت���ت حك���م ال�ص���اه، وعا����س يف �صا�ص���ك�س-

بريطاني���ا من���ذ الع���ام 1975، ومل يع���د اإىل 
بالده قط...

يعرتف كول�ص���تاين اأنه اأحب الكاتبة ال�ص���ابة 
تعل���م  كان���ت  الت���ي  زوجت���ه،  اأح���ب  مثلم���ا 
بعالقتهما:”تخي���ل اأن لدي���ك اأربعة اأبناء، هل 
�ص���تتوقف عن حب اأحدهما لأنك حتب الآخر؟ 
ت�ص���تطيع اأن حتمل م�صاعر لكليهما، ت�صتطيع 
الكاتب���ة  ون�ص���رت  �صخ�ص���ني".  حت���ب  اأن 
والباحثة الإيرانية، فرزانه ميالين، موؤّخرًا، 
كتاب���ًا ع���ن احلياة الأدبي���ة لفرخزاد، ت�ص���ّمن 
ر�ص���ائل غري من�صورة لل�ص���اعرة، منها ر�صائل 
عاطفي���ة كانت قد بعثتها اإىل كل�ص���تاين، ويف 
واح���د من تلك اخلطابات التي يعتقد اأنه كتب 
قب���ل عام من وفاتها، اأر�ص���لته من لندن، حيث 
كان���ت يف زي���ارة له���ا، كتبت فروغ:”�ص���اهي 
)ا�ص���م التدليل لكول�ص���تاين( اأنت اأعز ما لديَّ 
يف الدني���ا، اأن���ت الوحيد ال���ذي اأ�ص���تطيع اأن 
اأحب���ه، �ص���اهي، اأحب���ك، اأحب���ك اإىل ح���د اأن���ه 
يرعبن���ي ماذا ق���د اأفع���ل اإن اختفي���ت فجاأة.. 
�صاأ�ص���ري بئ���ًرا فارغ���ة". واج���ه كول�ص���تاين 
انتق���ادات لعدم ن�ص���ره ردوده على ر�ص���ائلها، 
وعندما �ص���ئل عن ذلك اأجاب باأنه ل ميلك هذه 
الر�صائل:”عندما تكتب ر�صائل لأحد هل تفكر 
يف امل�ص���تقبل ويف الحتفاظ بها؟ اأو ت�ص���نع 

ن�صًخا منها؟".
ل جديد يف اأقوال كل�صتاين، فهو يوؤكد املوؤكد 
ع���ن عالقته ب�ص���اعرة لمتناهية يف ق�ص�ص���ها 
وق�ص���ائدها وحكاياتها ودراميتها ومواقفها، 
وت�ص���به يف �ص���ريتها الجتماعية والبداعية 
اىل ح���د م���ا �ص���رية ال�ص���اعرة �ص���يليفا بالث، 
والأدي���ب اللبناني���ة م���ي زي���ادة، وال�ص���اعرة 
امل�ص���رية جوي�س من�ص���ور. فهي مبدعة”بني 
ال�ص���يطان واملالك"، وحياتها الجتماعية بني 
املجد العاث���ر والدراما احلتمية، بني ال�ص���عر 

الفريد و�صائعات الع�صق الكثرية. 
فرخ���زاد  ف���روغ  تعت���رب  الأح���وال،  كل  ويف 
اأول �ص���اعرة اإيرانية”و�ص���فت احلبيب باأدق 
تفا�ص���يله بينما تنغم�س معه يف حالة الع�صق 

م���ن دون �ص���وابط". وانتبه امل�ص���هد الثقايف 
الإي���راين لفروغ الت���ي كانت متثل”�ص���رخة 
ن�صوّية ت�صج بحّدة مل يعهدها امل�صهد الثقايف 
الإي���راين"، اذ ت�ص���ف قبلة احلبي���ب وتتهكم 
على العادات والتقاليد ب�ص���عر قوي مل يجعل 
منه���ا كاتبة”�ص���اذة”عن اجلمع فح�ص���ب، بل 
�ص���احبة روؤي���ة خا�ص���ة كان���ت كافي���ة لتجعل 
امل���اليل  زم���ن  يف  للرقاب���ة  معر�ص���ة  كتبه���ا 
واحلر����س الث���وري. وَم���ن يتاب���ع �ص���اعرات 
اليوم يف طهران، �ص���يالحظ اأثر نظام املاليل 
يف لغة ال�ص���عر، اإذ بدت الرقابة الذاتية اأقوى 
من اأي �صيء، وغابت العرتافات وال�صراحة 

مل�صلحة الكالم الف�صائي والعرفاين....
���ق فرخ���زاد يف حياته���ا الجتماعي���ة،  مل توفَّ
م�ص���ريها م�ص���ري مي زيادة واإن كان �صعرها 
تخط���ى احل���دود اليراني���ة اىل الكث���ري م���ن 
البل���دان واللغات. فق���د كان والدها ع�ص���كريًا 
تغّلب واقعه املهن���ي على اأي نوازع ثقافية قد 

تنميها يف نف�صه مكتبته العامرة بكتب الأدب، 
والتي التهمت فرخزاد كثريًا منها، خ�صو�صًا 
دواوين ال�ص���عر. وهي تزوجت يف ال�صاد�صة 
ع�ص���رة من قريبها ر�صام الكاريكاتري ال�صهري، 
برويز �ص���اهبور، وانف�ص���لت عن���ه بعد ثالث 
�صنوات اأجنبت خاللها ابنها الوحيد كاميار. 
وظ���ّل طفله���ا نقط���ة �ص���عفها الوحي���دة، ومن 
جّرائه اأ�ص���يبت بانهيار ع�صبي، اأدخلت على 
اأثره م�ص���ّحًا نف�صّيًا مكثت فيها �صهرًا، واأ�صيع 
عنها اأّنها قد ُجّنت. كانت هناك �صغوط خمتلفة 
على فروغ اأثقلت كاهلها، فكتبت قائلة:”اأردت 
اأن اأكون امراأة، اأي اأن اأكون - كائنًا ب�ص���رّيًا- 
اأردت اأن اأق���ول اإّنن���ي اأنا اأي�ص���ًا يل احلّق يف 
اأن اأتنّف�س واأن اأ�ص���رخ، لكّن الآخرين اأرادوا 
اأن يخنقوا ويخر�صوا �ص���راخي على �صفَتّي، 
واأنفا�ص���ي يف رئَت���ّي". قب���ل وفاته���ا، كتب���ت 
فرخ���زاد ق�ص���يدة لبنه���ا كاميار، ال���ذي رمبا 
علم���ت اأنها ل���ن تتمّكن من تربيته، بالإ�ص���افة 

اإىل اأنها ُحرمت من ح�ص���انته ب�ص���بب طالقها، 
وكانت نتيج���ة الغرام زواجًا”م�ص���حكًا”كما 

عرّبت يف ر�صالتها لكل�صتاين.
تقول يف الق�صيدة:

هذه اآخر التنوميات على مهدك،
لعّل ال�صوت املتوّح�س ل�صرختي

�صدى يف �صماء �صبابك.
ليكْن ظلي التائه منف�صاًل وبعيدًا عن ظلك

واإذا، يومًا ما، التقينا ثانية
فلن يف�صل ما بيننا اإل الله.

اأعل���ُم اأن �ص���راعي مل يكن �ص���هاًل اأم���ام هوؤلء 
الزّهاد الأتقياء الكذبة
اإن مدينتي ومدينتك،

اأْي طفلي احللَو،
كانت على الدوام ع�صًا لل�صيطان.

�ص���يجيء يوم ترتع�س فيه عيناك بحزن اأمام 
هذه الأغنية املوجعة

�صتفت�س عني يف كلماتي
قائاًل لنف�صك:

هذه كانت اأمي
...

 كان طبيعي���ًا اأن تك���ر ال�ص���ائعات حول حياة 
فرخ���زاد اخلا�ص���ة بع���د طالقه���ا، مثله���ا مثل 
اإن  احل���ال  فكي���ف  ال�ص���رقيات،  الن�ص���اء  كل 
كان���ت م���ن امل�ص���هورات، ويزي���د الط���ني بل���ة 
مع فروغ ب�ص���بب ال�ص���راحة التي ت�ص���ّمنتها 
اأ�ص���عارها، ولأن ع���ددًا من الأدب���اء كان يّدعي 
اإقام���ة عالق���ات عاطفي���ة معها. وق���د ارتبطت 
فعاًل بعالقة �ص���داقة بال�ص���اعر نادر بور، قبل 
اأن تتع���رف اىل كل�ص���تاين. ويق���ول الباح���ث 
مايكل هلمان يف كتابه”امراأة وحيدة: فروغ 
�صل�ص���لة  ل���دى  واأ�ص���عارها”)ترجم  فرخ���زاد 
ابداع���ات عاملية(:”يروي عارفوها اأنها كانت 
عدائية، جاحمة، تهني الآخرين يف منا�صبات 
اجتماعي���ة كثرية". اأما �ص���بب ف�ص���ل زواجها 
ع���ن  نق���اًل  الط���الق فيظ���ن هلم���ان،  وطلبه���ا 
�صقيقها، اأنه عائد اىل اأن العالقة بني الزوجني 
و�صلت اىل حيث مل تعد ال�صاعرة بحاجة اىل 
اأن حتتمل طباع زوجها الأبوية، ف�ص���عرت اأن 

عليها النطالق مبفردها.
عل���ى رغم غيابه���ا، ما زال���ت فرخ���زاد مبثابة 
جنمة م�ص���يئة لي�س لل�صعر الن�صائي فح�صب، 
ب���ل لل�ص���عر االعاملي عموم���ًا. فق���د ظهرت يف 
ع�ص���ر لي�س للم���راأة فيه اأي مكان���ة اأو حقوق 
يف اإي���ران... عارف���و فرخ���زاد من���ذ اأوا�ص���ط 
اخلم�ص���ينات وم���ا تاله���ا، ي�ص���فونها باأنه���ا 
تلب�س الثياب امللّونة با�ص���تمرار، وتت�ص���رف 
بهدف اإظه���ار فرديتها اأحيانًا ورف�ص���ها تقليد 

ما ينتهج���ه املجتمع. وكان���ت تاأخذ طفلها يف 
نزهة يومي���ة وهي جتر عربت���ه مرتدية ثيابًا 
�صيقة بع�س ال�ص���يء وتنانري ق�صرية، وهذا 
ام���ر مل جتروؤ على فعله �ص���وى ن�ص���اء قليالت 
ج���دًا الع���ام 1954... لق���د ُكت���ب الكثري حول 
ف���روغ فّرخ���زاد، كونها متردت عل���ى املجتمع 
الذكوري ال�ص���رقي باأفكارها الن�صوية املثرية 
ع���ن  ق�ص���ائدها  ف�ص���ل  ميك���ن  ول  للج���دل. 
امل�ص���مون الجتماع���ي ال���ذي ت�ص���منته هذه 
الق�ص���ائد. روى مايكل هلمان كيف اأن العديد 
من الكّتاب وال�صعراء اليرانيني �صربوا على 
�ص���دورهم وقاموا بقراءة املراث���ي واأظهروا 
الكث���ري من احلزن عل���ى زميلتهم الراحلة، يف 
حني اأن هوؤلء اأنف�صهم هم الذين اآذوا فرخزاد 
يف حياتها، و�ص���ّهروا بها وب�صلوكها املتحرر 
اىل اق�صى حدود الت�صهري. وينقل هلمان عن 
بوران، �ص���قيقة ال�ص���اعرة الراحل���ة:”مل يكن 
اأ�ص���دقاوؤها ليتعدوا اأ�ص���ابع الي���د الواحدة، 
لكن بعد مماتها، اأي �ص���خ�س كنت تلتقيه كان 
يخ���ربك عن عالقت���ه به���ا. يف كل جريدة كنت 
تت�ص���فحها تقراأ ميينًا و�ص���ماًل مقالت تتذكر 
ف���روغ ومراثي وتنه���دات وندمًا، كل هذا كان 
ي�ص���در ع���ن اأ�ص���خا�س مل ي���وؤدوا اأي دور يف 
حياتها، ب���ل قاموا مب�ص���ايقتها ق���در الإمكان 

ودفعوا بها تدريجيًا نحو الدمار".
التحلي���ل  ميالين:”ح�ص���ر  فرزان���ة  وتق���ول 
ا�ص���تغراق  يف  فرخ���زاد  ل�ص���عر  النق���دي 
وه���و  األ  للح���ب،  واح���د،  بجان���ب  وحي���د 
اجلن�ص���ي ب�ص���ورة رئي�ص���ة، لي����س اإل تتفيهًا 
ل�ص���عرها واإهم���اًل مليزاته الأخ���رى الكثرية.  
الإف���راط  له���ذا  الدقيق���ة  النتائ���ج  واإح���دى 
رف����س  ه���و  اجلن�ص���ي  احل���ب  ت�ص���وير  يف 
بو�ص���فه”عاطفيًا  البع����س  م���ن  �ص���عرها 
و"�ص���هوانيًا”وبالتايل”غري مه���م". فعندم���ا 
اخرتت درا�صة”ن�صوية”ل�ص���عرها كمو�صوٍع 
لأطروحتي يف منت�ص���ف ال�صبعينات، ُدِه�صت 
متام���ًا لرد فع���ل النا����س. وقد ت���راوح اجلدل 
ب���ني ال�ص���لطوي املح����س  �ص���د ذاك اخلي���ار 
واجلن�صاين". هكذا كانت نظرة املجتمع اىل 
فرخزاد يف زمن حكم ال�ص���اه، فكيف �ص���يكون 
احلال يف زم���ن حكم املاليل؟ رمبا هذا احلكم 
جعله���ا يف دائ���رة املخفيات اللوات���ي ل مكان 
لهن، برغم اأن اإيران تقد�س الرموز ال�ص���عرية 

من ال�صريازي اىل عمر اخليام.
فروغ الع�صيقة اليرانية التي عا�صت املاأ�صاة، 

ن�صعر مبتعة فائقة يف قراءة كتبها.

عن جريدة العرب اللندنية

كانت فروغ  فرخزاد، واحدة من ال�صخ�صيات 
الأدبي���ة الأك���ر �ص���عبية يف اإي���ران يف القرن 
املا�ص���ي ومل ت�صتهر مبا ت�ص���تحق يف الغرب، 
وعرفت بكتاباتها ال�ص���ريحة املتحدية  لقيود 
ال�صلطة الأبوية يف املجتمع الإيراين، وقد مت 

ت�صبيهها بال�صاعرة  �صيلفيا بالث.
عالقته���ا مع غول�ص���تان،، تزامنت م���ع الفرتة 
التي كتبت بع�س من اأعمالها التي ل تن�ص���ى. 
ولك���ن ل يع���رف ال القلي���ل عن عالق���ة احلب 
الت���ي جمعتهما، والكثريون كان���وا يعتقدون 

ان فرخزاد مل تبادل احدا م�صاعر احُلب.
يف مقابلة نادرة اأُجريت معه  يف ق�صره الفخم  
الذي يعود بناوؤه اىل الع�ص���ر الفيكتوري يف 
قرية بولن���ي، والذي زين���ت جدرانه  لوحات 
اليراني���ني،  الر�ص���امني  اب���رز  م���ن  لبع����س 
اعرتف غول�ص���تان بعالقة احُلب التي جمعته 

بال�صاعرة.
ويقول”بالطب���ع اأن���ا احت�ّص���ر عل���ى كل تل���ك 
ال�ص���نوات الت���ي مل تك���ن فيه���ا هن���ا،  وه���ذا 
ام���ر وا�ص���ح"،”كنا قريب���ني جدا م���ن بع�س، 
ولكن���ي ل ا�ص���تطيع قيا����س حجم م�ص���اعري.
نحوها  كي���ف ميكنني قيا�س ذل���ك بالكيلو اأم 

بالأمتار؟”
ويق���ول مه���دي جام���ي، الذي كت���ب كثريا عن 
تاأث���ري فرخ���زاد عل���ى الأدب الفار�ص���ي ان ذلك  
املخ���رج ال�ص���ينمائي كان له تاأث���ري كبري على 
كتاباته���ا، ول �ص���يما يف تعريفه���ا باحلركات 
الأدبية احلديثة يف الغ���رب.”اإذا كنت ترغب 
يف ت�ص���مية �صخ�س واحد كان له اكرب التاأثري 
على فروغ، فمما ل �صك فيه انه كان  غول�صتان. 

لقد التقيا يف اللحظة املنا�صبة”.
وي�ص���يف”يف ثقاف���ة اي بل���د هن���اك  رم���وز 
ثقافية، مثل �صك�صبري يف بريطانيا.، فرخزاد 

املعا�ص���رة   لإي���ران  بالن�ص���بة  كذل���ك  كان���ت 
فه���ي م���ن �ص���كلت الهوي���ة احلديث���ة لل�ص���عر 
اليراين".”كان���ت تكت���ب بطريق���ة ب�ص���يطة 
وحميمة. مل تكن تت�ص���نع ل يف �صخ�ص���يتها، 
ول يف �ص���عرها... كانت اآخر �ص���خ�س  يقول 

احلقيقة يف بالدنا”.
وقال حممد ر�ص���ا �ص���فيعي الكدكني، ال�صاعر 
الأكر �ص���هرة يف  اإي���ران ممن م���ا زالوا على 
قي���د احلي���اة يف حدي���ث ل�ص���حيفة الغارديان 
حق���ا"،  حمدث���ة   انها”�ص���اعرة  طه���ران  م���ن 
م���ن دون احلدي���ث مبا�ص���رة ع���ن احلداثة يف 
�ص���عرها.”كانت طبيعي���ة ج���دا. و كانت مثاًل 
لل�صاعر احلقيقي يف زمنها”.”مل تكن ترتدي 
الأقنعة، وهذا هو ال�ص���بب يف اأننا ل زلنا اىل 

اليوم نقراأ �ص���عرها، و�ص���نقراأه يف امل�ص���تقبل 
اأي�صا".

يقول  غولل�صتان ان اثنني من ا�صدقائه عّرفاه 
على  فرخزاد يف اأواخر اخلم�ص���ينيات عندما 
كانت تبحث عن وظيفة. وكان يف ذلك الوقت 
يدي���ر ا�ص���توديو مع���روف يف دارو�س، وهي 
منطقة ثرية تقع يف �ص���مال طهران. بعد ب�صع 
�ص���نوات من وفاة فرخزاد غادر ايران تعبريا 
عل���ى مدى ا�ص���تيائه من املناخ ال�صيا�ص���ي يف 
ظل حك���م ال�ص���اه، وعا����س يف �صا�ص���ك�س يف 
بريطاني���ا من���ذ عام 1975، ومل يع���د اأبدًا اإىل 

وطنه.
ق���ّرر جول�ص���تان ان يع���نّي ال�ص���ابة  فرخ���زاد 
ك�ص���كرترية يف املكت���ب ال���ذي كان يعم���ل فيه 
اكر م���ن 40 خمرجًا وم�ص���ورًا. وقال انه مل 
مت�ِس �ص���وى ب�ص���عة  اأ�ص���هر حتى اأقام عالقة 
معه���ا، على الرغم من اأنه كان متزوجًا يف ذلك 

الوقت.
اما ف���روغ، التي تزوجت وهي يف ال�صاد�ص���ة 
ع�ص���رة من عمره���ا، فقد انف�ص���لت عن زوجها 

بعد اأربع �صنوات فقط.
وقال غول�ص���تان انه كان يحب الكاتبة ال�صابة 
بق���در م���ا يح���ب زوجت���ه، الت���ي كان���ت تعل���م 
بعالقتهما.”تخّيل ان لديك اأربعة اأطفال، فهل 
متتنع ع���ن  حب احدهم  لأنك حتب الآخرين؟ 
ميك���ن اأن تك���ون لديك م�ص���اعر ح���ب جتاههم 
جميعا وميكن ان تكون لديك مثل تلك امل�صاعر 

ل�صخ�صني يف اآٍن واحٍد”.
الإي���راين فرزان���ه مي���الين  الباح���ث  اأ�ص���در 
موؤخرا كتابا يحتوي على ر�ص���ائل  مل ُتن�ص���ر 
من قبل  كتبتها فروغ اىل غول�ص���تان، ح�ص���ل 
عليها منه �صخ�ص���يا ، تك�صف لأول مرة طبيعة 

العالقة  احلميمة التي جمعتهما.
يف واح���دة م���ن تل���ك الر�ص���ائل، الت���ي يعتقد 
اأن ف���روغ  كتبته���ا يف لن���دن قب���ل ع���ام م���ن 
وفاته���ا حي���ث كان���ت يف زيارة، تكت���ب فروغ 
قائلة:”�ص���اهي ]وه���و لقب غول�ص���تان[، اأنت 
اأع���ز ما ل���دّي يف احلي���اة. ان���ت الوحيد الذي 
ميك���ن اأن احب���ه... �ص���اهي، اأن���ا اأحب���ك   اإىل 
حد اأنني ا�ص���اب بالرعب حينم���ا اتخيل ماذا 
�صيح�ص���ل يل اإذا م���ا اختفي���ت فجاأة. �ص���وف 

ا�صبح مثل بئر فارغة".
لك���ن غول�ص���تان واج���ه انتق���ادات لعدم ن�ص���ر 
ر�صائله اخلا�صة التي بعثها لل�صاعرة. وعندما 
�ُص���ئل عن ذل���ك، قال اإن���ه ل  ميلك �ص���يئا منها. 

وا�ص���اف”عندما تكتب ر�ص���ائل اإىل �ص���خ�س 
م���ا، هل تفكر يف الحتفاظ بها للم�ص���تقبل  اأو 

تقوم بكتابة ن�صخة منها؟”
وتقول فاطمة �ص���م�س، وهي �ص���اعرة ايرانية 
واأ�ص���تاذة الأدب الفار�صي احلديث يف جامعة 
���ِعر فروغ  ولية بن�ص���لفانيا، كان ينظر اىل  �صِ
احيانًا  على انه �صعٌر متمرٌد على التقاليد لذلك 

اخفي عن النظار.
كان عم���ري 15 عام���ا عندم���ا وج���دت للم���رة 
الوىل ن�ص���خا من ق�ص���ائد ف���روغ، بني الكتب 
القدمي���ة لوالدتي. كانت حمفوظة يف الطابق 
ال�ص���فلي يف بيتن���ا  منذ ف���رتة طويلة. مل تكن 
عل���ى الرف م���ع غريها م���ن الكت���ب يف مكتبة 
الطاب���ق العلوي. فقمت  بتهريب تلك الن�ص���خ 

اإىل غرفتي”.
فخ���ورة  اك���ون  ان  ميك���ن  كي���ف  اتعل���م  “مل 
الفر����س  ال�ص���عراء  م���ن  للح���ب   ومتحم�ص���ة 
ولكن���ي  حاف���ظ،  اأو  اخلي���ام  مث���ل  القدام���ى 
تعلمت���ه  م���ن ف���روغ: الت���ي كان���ت تكت���ب عن 

احلب بجراأة، جتاوزت فيها كل احلدود".
فروغ نف�ص���ها اأملحت اإىل هذا، ذات مرة عندما 
عرها ب�”احلاجة ال�صرورية للحياة   و�صفت  �صِ
مثل الأكل والنوم، او مثل �صيء ي�صبه الهواء 

الذي  نتنف�صه".
فرخ���زاد  ق�ص���ائد  غول�ص���تان  و�ص���ف 
باأنها”متوافقة مع م�صاعر النا�س الب�صيطة”، 

مقلال من حجم تاأثريه  عليها.
الذاتية، فقد  الف�ص���ل اىل  جهوده���ا  “يع���ود 
كان���ت تدر����س وتتعل���م كم���ا ل���و كان���ت طالبة 
يف  التاأث���ري  اأك���رب  لن�ص���اطها  كان  جم���دة. 
�ص���عرها. فلم اراها يوما وهي غري منغم�ص���ة 

يف الكتابة، كانت تع�صق ذلك الأمر”.

عن: الغارديان

فروغ فرخزاد... العشيقة اإليرانية
الشاعرة الدرامية

عاشق الشاعرة اإليرانية فروغ فرخزاد 
يخرج عن صمته

بعد خمسني عاًما عىل رحيل الشاعرة االيرانية فروغ فرخزاد املفاجئ العام 1967، يخرج مواطنها وعشيقها 

الق��اص االيراين ابراهيم كولس��تاين املنعزل يف بريطاني��ا، متحدًثا عن عالقتهام الجدي��ة، واصًفا إياها 

بالشاعرة التي كتبت بصدق عن أكرث املشاعر اإلنسانية جوهرية. ونقلت صحيفة”الغارديان”أن كولستاين 

اعرتف أن عالقتهام كانت متبادلة.."أنا آسف أنها ليست موجودة كل هذه السنوات"، وأضاف:”كنا مقربني 

جًدا، لكني ال أستطيع قياس مشاعري تجاهها، هل أستطيع؟ بالكيلومرتات؟ باألمتار؟". 

يف قرية هادئ��ة تبعد نحو 60 كيلو م��رتا اىل الجنوب 

من لندن،  يعي��ش املخرج والكاتب اإليراين إبراهيم 

غولستان البالغ من العمر 94 عاما الذي بقي صامتا ملدة  

نصف قرن عن الحديث عن محبوبته السابقة الشاعرة 

فروغ فرخزاد، عمالق��ة األدب الفاريس الحديث التي 

ُقتل��ت يف حادث س��يارة ومل يتج��اوز عمرها 32عاما 

فقط..

ولكن بع��د 50 عاما من وفاة ف��روغ فرخزاد املفاجئ، 

ف��إن ذلك الرجل املنعزل  ك��ر صمته اخريا متحدثا 

حول العالق��ة بينهام واصفًا إياها بأنها الش��اعرة التي 

كتبت بصدق عن املشاعر اإلنسانية األصيلة.
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»�صعيدة انا، لأن �صعري �صار ابي�س وجبيني 
تغ�ص���ن وانعق���دت ب���ني حاجب���ي جتعيدت���ان 
�ص���عادتي  ب�ص���رتي  عل���ى  ر�ص���ختا  كبريت���ان 
ه���ي اين مل اعد حامل���ة. قريبا �ص���اأبلغ الثانية 
والثالثني، �صحيح ان ال� 32 عاما هي حياتي 
الت���ي تركته���ا خلفي وامتمتها، لكن ما ي�ص���فع 
يل هو انن���ي وجدت فيها نف�ص���ي«.. اذن فهي 
تنب���اأت، بل وكاأنها ق���ررت ان حياتها لن تزيد 
على هذا الرق���م، وبالفعل فقد انتحرت اأو هو 
»حادث �ص���ري”يف ال�ص���ابع من مار����س )اآذار( 

1967، وهي املولودة عام 1935.
نتذك���ر ال�ص���اعرة، هن���ا، معتمدي���ن اول كتاب 
�ص���در لها باللغة العربية، ع���ن )احتاد الكتاب 
الع���رب يف دم�ص���ق( برتجمة واع���داد: ناطق 
عزيز واأحمد عبد احل�صني.. فمنذ موتها حتى 
�صدور هذا الكتاب مل نقراأ لها �صوى ترجمات 
متناث���رة هن���ا وهن���اك، ل���ذا فق���د ج���اء كتابها 
)عمدين بنبيذ المواج( ال�صادر لي�صد الفراغ 
ال���ذي ن�ص���اأ انتظارا ل�ص���دور ه���ذه املجموعة 
الطيبة من ا�ص���عارها املميزة، وبحجم ي�ص���بع 
النتظار الذي طال، وهو 123 �صفحة، ت�صم 
اختي���ارات وا�ص���عة م���ن ا�ص���عارها وبرتجمة 

موفقة اىل حد معقول.
ان ا�صعار )فروغ( تقع يف برزخها اخلا�س.. 
تق���ع ب���ني دن���ى الطفول���ة الربيئ���ة ال�ص���اذجة 
الب�ص���يطة الو�ص���اءة ودنى احلا�ص���ر الواعي 
والت�ص���وه..  وال�ص���رور  بالوج���اع  امللغ���وم 
وم���ا دام���ت الطفولة، ب���كل او�ص���افها، مل تعد 
مقدورا عليها يف ال�ص���لوك احلا�صر النا�صج، 
فاإن املمكن ازاءها هو ال�ص���تغراق يف التذكر 
ملواجهة الق�صوة احلا�صرة ال�صاخ�صة، فاإن مل 
يدم هذا ال�ص���تغراق، فاإن امام ال�صاعرة مزية 
ال�ص���تغراق يف الطبيع���ة، مت���رر م���ن خاللها 
�ص���حنات روحها املتاأزمة، بحث���ا عن التوازن 
امل�ص���تحيل.. فلقد وج���دت ال�ص���اعرة )فروغ( 
نف�ص���ها او اكت�صفت نف�ص���ها فجاأة بعد زواجها 
املبك���ر.. وجدت روحها حما�ص���رة بالوجاع 

وال�ص���رور والت�ص���وه، ف���كان طالقه���ا وكانت 
ب���رزخ  عل���ى  واخلط���رة  املحموم���ة  رحلته���ا 

الرباءة املا�صية/ الق�صوة احلا�صرة.
ان جم���رد ا�ص���تعرا�س عناوي���ن دواوينها او 
افالمه���ا الق�ص���رية ميكن ان يعط���ي فكرة عن 
عامله���ا املتوتر املرتاك���م بني الوج���ع والتاأمل 
واحلن���ني: )ا�ص���ري � حائط � ع�ص���يان � نار ما � 
البيت ال�صود(.. ان فروغ � وكما يقول الناقد 
اليراين )عبد العلي د�صتغيب( � »دائما تفر�س 
ذكريات الطفول���ة امام عينيها على خط مليء 
بالهيجان، قلقة ازاء حلظة احلا�ص���ر وخائفة 
من الغد املجهول ال���ذي يجربها على اللجوء 

اىل ذكريات الطفولة«.
ذهبت تلك الأيام

اأيام الجنذاب واحلرية
اأيام النوم وال�صحو

اأيام كل ظل له �صر
وكل علبة مغلقة تخفي كنزا

وكل زاوية من ال�صندوق يف �صكوت
الظهرية، كاأنها العامل.

وكل من ل يخاف من الظلمة
كان يف عيني هو البطل

اأج���ل، فلق���د اخرتق���ت تل���ك الي���ام، وانعزلت 
النفو�س وجاءت الوجاع وعم الت�صوه:

باحة بيتنا منعزلة
الأب يقول: »فات اأواين

فات اأواين
لقد حملت اأوزاري

واأمتمت عملي«
اأما الأم فهي:

مذنبة بالفطرة.
كل يوم تقراأ الدعاء

وتعزم على كل الزهار
وتعزم على كل ال�صماك

وتعزم على نف�صها
الأم يف انتظار )يوم الظهور(

وحلول املغفرة.

اما الخ فهو »ي�صمي احلديقة مقربة”و»ي�صخر 
من �ص���غب احل�ص���ائ�س« وه���و يرى ان �ص���فاء 
احلديق���ة يف ازالتها.. اما الخ���ت التي كانت 
�ص���ديقة الزهور، فهي اليوم يف »داخل بيتها 
ال�ص���طناعي/ م���ع ا�ص���ماكها ال�ص���طناعية/ 
ويف حماي���ة زوجه���ا ال�ص���طناعي/ وحت���ت 
اغ�ص���ان ا�صجار تفاحها ال�ص���طناعية. تغني 

اغاين ا�صطناعية. وت�صع اطفال طبيعيني«!
ان )فروغ( تر�ص���م وح�ص���ة احلا�ص���ر واأ�صاه، 
من فقدان الطفولة وعذوبتها. وهي ت�ص���تعري 
احلديقة املهملة املن�صية وامل�صتباحة للطفولة 
الغارب���ة دون رجعة او ام���ل بالرجوع ال يف 
قلبه���ا.. هي الت���ي تعتقد »ان م���ن املمكن اخذ 
احلديق���ة اىل امل�صت�ص���فى”لأن »قلب احلديقة 
ت���ورم حتت ال�ص���م�س/ قل���ب احلديقة ينزف، 

بهدوء، ذكريات خ�صراء«.
ويف ق�صيدة اخرى تلخ�س ال�صاعرة املا�صي 

واحلا�صر يف قولها باأن:
البنت التي لونت خديها يوما

باأوراق ال�صمعدان
هي الآن امراأة وحيدة!

والوح�ص���ة  بالوح���دة  �ص���عورها  �ص���ار  لق���د 
يالزمه���ا، ب���ل ه���و يت�ص���خم يف ذاته���ا كلم���ا 
ا�ص���تعادت �ص���ور طفولتها املوغلة يف البعد، 
وكلم���ا �ص���عرت بق�ص���وة املحيط، ابت���داء من 
جترب���ة زواجه���ا الفا�ص���لة، حت���ى ف�ص���لها يف 
الن�ص���جام م���ع كل م���ا حتب���ه يف النا�س ويف 
الطبيعة، ب�صبب الوجاع والق�صوة والت�صوه، 

ففي ق�صيدة عنوانها )زوج(:
ياأتي الليل

ومن بعد الليل ظالم
ومن بعد الظالم عينان

يدان،
واأنفا�س
واأنفا�س
واأنفا�س

و�ص���وت امل���اء املن�ص���كب � قط���رة قط���رة � من 
ال�صنبور

بعد قطرتي دم
من �صيجارتني م�صتعلتني

تكتكات �صاعة
وقلبان

وعزلتان
ان العودة التذكرية للطفولة مل تكن حال كافيا 
لأزمته���ا الدائم���ة الت���ي �ص���ببها هو احلا�ص���ر 
املليء بالت�ص���وه، فكانت تلجاأ اىل �ص���مو اآخر 
غ���ري �ص���مو الطفولة، ف���كان له���ا ان جتول يف 
الطبيع���ة وتخ���رتق جزئياته���ا الق���ادرة على 
احت�ص���انها وحمايته���ا م���ن ق�ص���وة م���ا اآل���ت 
الي���ه وم���ا اآل���ت اليه احلي���اة مبعن���اه الفردي 
واجلماعي.. تلج���اأ اىل درام���ا الطبيعة حتى 
ول���و كانت تنطوي على حزن او فجيعة، فهي 

ارحم من ق�صوة احلياة املبا�صرة:

يف ال�صماء امللول
جنمة حترتق

جنمة تذهب
جنمة متوت

ان هذا يعني ان )فروغ( ال�صاعرة متهد لغيابها 
ع���ن هذه احلياة، هذا الغياب املبكر واملوؤكد.. 
مته���د لذل���ك مبظاهر الطبيع���ة اخلالدة، وهي 
تنطفئ او تو�ص���ك، كاأنها تريد ان تقنع نف�صها 
بامل�ص���ري ال���ذي ل ب���د من���ه، فتلتحم باأ�ص���مى 
ال�ص���ياء واأكرها جمال وقد�صية، وهي كذلك 
عر�ص���ة للفن���اء، فيكون ذلك �ص���فاء للحظتها.. 

حلظاتها قبل الرحيل او قبيل الرحيل.
من���ذ وعيه���ا حلالته���ا ه���ذه، وحت���ى حلظ���ة 
زاد(  ف���رخ  )ف���روغ  ت�صت�ص���لم  مل  انتحاره���ا، 
للعدمي���ة، رغ���م الوج���ع ال���ذي �ص���ار اغنيتها 
الدائمة، ولكنها اغنية لها م�ص���احات وا�ص���عة 
وعميق���ة م���ن دن���ى الطفول���ة ودنى ال�ص���ياء 

ال�ص���امية: ال�ص���ماء والنج���وم والف���كار ذات 
النق���اء الن���ادر.. تل���ك الت���ي كانت تلج���اأ اليها 
م���ن اجل الت���وازن، ل ب���ل من اج���ل ان تثبت 
لنف�صها، قبل اي احد اآخر، باأنها حمبة للحياة 
ومت�ص���بثة بها، فهي ل تلجاأ للتغني بالطفولة 
التي توغل يف البعد ول للتالحم مع ال�ص���ياء 
ال�ص���امية وال�ص���ماوية م���ن اج���ل ان تن�ص���ى 
النا����س واحلياة، ب���ل هي تنحو ه���ذا املنحى 

لتوؤكد حبها للنا�س واحلياة:
اأب���دا م���ا متني���ت ان اك���ون جنمة يف �ص���راب 

ال�صماء
ول �صبيهة باأرواح امل�صطفني

اأو جلي�صة للمالئكة..
اأبدا.. مل اأكن منف�صلة عن الأر�س

مل اأتعرف اإىل النجمة.
على الرتاب وقفت

بقامتي مثل �صاق نبتة
متت�س الهواء وال�صم�س واملاء

لتحيا.
بل هي تخاطب من يعطف عليها:

اذا ما جئت اىل بيتي
اأيها العطوف

فهات م�صباحا ونافذة
لأرى ازدحام الزقاق ال�صعيد.

انه���ا م�ص���دودة اىل النا�س واحلي���اة، ولكنها 
غ���ري قادرة عل���ى حتمل ه���ذا الك���م الهائل من 
الوج���اع والق�ص���وة والت�ص���وه الت���ي تتخلل 
ه���ذه احلي���اة وه���وؤلء النا����س، انه���ا تعي�س 
حال���ة م���ن الالتوازن، ه���ي، يف الوق���ت ذاته، 
حالة توازنها اخلا�ص���ة: مغرو�صة يف الر�س 
تتغذى بالطفولة، وم�ص���تجرية بال�ص���ماء من 
واق���ع الفك���ر ال���ذي اآلت الي���ه، والنق���اء الذي 
تخاف عليه من الوجع والق�ص���وة والت�ص���وه. 

انها م�صدودة اىل الرى والريا!

عن ال�صرق االو�صط اللندنية

ال�ص����ارم  الع�ص����كري  اجل����رال  والده����ا  كان 
”حمم����د باق����ر فرخ����زاد” يق����ف بح����زم اأمام 
رغبات العائلة التي يبدو انها غادرت ب�ص����كل 
نهائ����ي طموحات����ه الفج����ة، مل يك����ن يعرف اأن 
ال�ص����غرى فقط �ص����تلطخ �ص����اربيه ال�صخمني 

بال�صعر، لكنه عار.
ال�صوء كهذا يعني ا�صمها يف الفار�صية، لكنها 
�ص����وء مل يح����ب والده����ا اأو اأقرانها اأن ي�ص����ع 
كثريًا، لكنه �ص����ع رغم املاأ�ص����اة التي عا�ص����تها 

فروغ فرخزاد ال�صاعرة اليرانية املجددة.
احتف����اء مب����رور اربع����ني عام����ًا عل����ى مقتله����ا 
بحادث �ص����ري بعد ان �ص����عرت مب����رارة خيانة 
طه����ران الت����ي طاملا اأن�ص����دت ا�ص����عارًا بحبها، 
فطهران النثى الفار�صية الزراد�صتية املانوية 
البهلوية وال�صالمية اأ�صلمت نف�صها للرجال، 
عر�صت عن ن�صائها اجلميالت و امل�صجونات 

ق�صرًا و هجرت احالمهن.

ا�ص����در املجل�س الوطني للثقاف����ة و الفنون و 
الداب يف الكوي����ت �ص����من �صل�ص����لة ابداعات 
عاملي����ة يف اكتوبر 2007 كتابًا عن ال�ص����اعرة 
اليرانية م����ن تاأليف مايكل هليمان و ترجمة 

د.بول�س �صروع و مراجعة اأ.د فكتور الكك.
اأجنحة بطعم النهد

يتبني من الر�ص����ائل و احلوارات التي كتبتها 
و اجرته����ا ف����روغ انها كانت جم����ربة على ان 
ت�ص����ع ح����دًا و نهائي����ًا حلياته����ا م����ن البداية، 
لنها مل تكن توؤمن يومًا ان تكون جمرد دمية 
بريئ����ة، او تفتع����ل الرباءة بين����ا روحها اكرب 

من ان حتتويها زنزانة ا�صمها التقاليد.
و عل����ى الرغم ان هيلمان اراد ان يكون باحثًا 
حيادي����ا، لكن����ه �ص����ورها يف ج����زء كب����ري من 
الكت����اب على انه����ا جمرد عاه����رة يتالعب بها 
ال�صبق، و التمرد اجلن�صي، فيما اعطى احلق 
كله للعائل����ة التي حرمتها م����ن طفلها الوحيد 
كامي����ار )يف الف�ص����ول الث����الث الوىل(، و مل 
ان  يف  املحاولت”احلتمية”لف����روغ  يب����ني 
جتمل �ص����ورتها امام طفلها او ت�صرتده، وال 
كيف ميك����ن ان نفهم ق�ص����ائد كتبتها لكامي و 
خ�صو�صا يف جمموعتها ال�صعرية الرابعة و 

الخرية و اخلالقة ميالد اخر.
لي�����س ذل����ك طبع����ًا من الع����دل و الن�ص����اف، و 
لي�س من الن�ص����اف حتمًا ان ي�صعرنا الكاتب 
خن����ق  و  بال�ص����ر  ف����روغ  �ص����عور  جم����رد  ان 
حريته����ا جتعله����ا ت����رتك زوجه����ا وطفلها يف 
الهواز جنوب غرب ايران، دون اية م�صاعر 
باألمومة او احلب او العرفان ل�ص����ابور الذي 

انقذها من احتمالية م����وت موهبتها يف بيت 
اجلرال، وهي ابنة ال�صتة ع�صر ربيعًا.

لميكن ان يحدث ذلك قطعًا لن �صاعرة مرهفة 
و جمددة و حمبة، ان تفعل ذلك دون ال�صعور 

بالذنب، او تكون انانية ب�صكل �صيطاين.
ويبدو يل ان الو�ص����ف القرب ملوتها هو انها 
قتل����ت يف ريعان ال�ص����باب و ال�ص����عر عن عمر 
مل يتع����دى 32 ربيعًا، اأما مل����ا قتلت، لن الذي 
دفعها للقتل هو ع�ص����يقها كل�صتان الذي توثب 
عل����ى موهبتها و بنى له جمدًا زائفًا من خداع 
فروغ، و هيلمان اي�ص����ًا م�صارك فعلي يف تلك 
اجلرمية امل�صتمرة �ص����د ال�صاعرات فهو مثال 
مل يعط����ي لرواية اختها”بوران”اهمية تذكر 
م����ن الكتاب- من انها  – يف الن�ص����ف الول 
اكت�ص����فت ر�ص����ائل لكل�صتان ار�ص����لها لزوجته 
الفعلي����ة يق����ول فيه����ا ان فروغ جم����رد امراءة 
للت�ص����لية و العم����ل، ال يعد ذلك جرح����ًا غائرًا 
يف ذات و قل����ب ف����روغ، انه����ا �ص����اعرة ل هرة 

متوح�صة.

لكنه يعود يف الف�ص����ل الرابع ليقف منا�ص����را 
لفروغ و يك�ص����ف لنا عن �ص����ورتها احلقيقية، 
غ����ري ان ه����ذا الم����ر رمبا �ص����يكون انت�ص����ارا 
متاأخ����را جدا بعد 200 �ص����فحة، ر�ص����خت يف 

ذهن املتلقي فكرة ال�صاعرة”ال�صاقطة".
و لي�����س كل�ص����تان املهوو�����س بانت����اج الفالم 

الوثائقي����ة، الدافع الوحي����د الذي حمل فروغ 
على اختيار املوت �صبياًل لالنعتاق، فقد كانت 
اخليان����ات امل����رة رمزي����ًا، و �ص����عورها الدائم 
بالرف�����س و ال�ص����طهاد الذكوري و ال�ص����يق 
م����ن اظه����ار احلقائ����ق مهم����ا كان����ت معادي����ة 
للمجتم����ع التقليدي، ا�ص����افة اىل ما ميكن ان 
جنده قا�صمًا م�صرتكا لدى كل ال�صعراء و هي 
مهيمن����ة الت����وق اىل املوت كمعادل مو�ص����وع 
حل����ب احلي����اة لديهم، تق����ول فروغ مم����ا نقله 

هيلمان يف كتابه )اأمراءة و حيدة( :
اظ����ن  لل�ص����عر،  كتابت����ي  تف�ص����ري  ميك����ن  “ل 
ان جمي����ع م����ن خا�ص����وا غم����ار عم����ل خ����الق 
مدفوع����ون بداف����ع واح����د عل����ى الق����ل، ه����و 
الن�ص����ال  و  كينونته����م  الغ����اء  اىل  احلاج����ة 
م����ن اجل البق����اء على عليها، ه����وؤلء يحبون 
احلي����اة و يفهمونه����ا اك����ر من �ص����واهم، كما 
يحب����ون امل����وت ويفهمون����ه، العم����ل اخلالق 
ن����وع من ال�ص����راع على البق����اء / افكر احيانًا 
: �صحيح ان املوت هو احد قوانني الطبيعة، 
اإل ان الكائ����ن الب�ص����ري ينتابه �ص����عور واحد 

باأنه مهان وتافه ازاء هذا القانون".

خطيئة بلون الياسمين
طيع����ة،  فرخزاد،كان����ت  �ص����رية  اقتنا�����س 
بالن�ص����بة لهيلمان بل كان ذلك �ص����راعًا خانقًا 

م����ع املوؤ�ص�ص����ة الثقافي����ة الر�ص����مية و املحيط 
الثقايف و الن�ص����وي اليراين على حد �صواء، 
فالف����رتة الت����ي عا�ص����ت به����ا القتيلة م����ن اعقد 
يف  وا�ص����تقرارها  ال�ص����لطة  ت�ص����كل  مراح����ل 
ايران”اللعوبة”�صيا�صيًا.و املرحلة التي كتب 
بها هيلم����ان موؤلفه الثاين – على ما اعتقد – 
ع����ن التجربة ال�ص����عرية اليراني����ة بعد كتابه 
الول )وحدة الغر�س ال�صعري لدى حافظ(، 
مرحلة اكر ق�ص����وة و خنق للحريات الفكرية 
و خ�صو�ص����ا اذا ما كان المر يتعلق بفروغ، 
حيث �ص����در الكت����اب بطبعت����ه النكليزية عام 
1987 يف ف����رتة حكم املر�ص����د العلى للثورة 
اليرانية روح الل����ه اخلميني. كانت حماولة 

هيلمان خطيئة بلون اليا�صمني.
ويقع موؤلف ماي����كل هليمان”اإمراأة وحيدة.. 
ف����روغ فرخ����زاد وا�ص����عارها”، يف 5 ف�ص����ول 
على امتداد 303 �صفحة من القطع املتو�صط، 
بعنوانات رمزية )من امليالد اىل الع�ص����يان، 
من ميالد ثانية اىل املوت، ال�ص����وت النثوي 
الول يف ايران، ال�ص����عر الفار�ص����ي الذي هو 

احلياة، حياة ايرانية �صعرية(.

الكتابة : االثر
يعنون مايكل هليمان املهتم بالدب الفار�صي 
احلديث، الف�صل الخري من موؤلفه عن فروغ 
ب� )حياة �ص����عرية ايراني����ة( والذي ميكن عده 
مرجعا مهما ي�ص����لط ال�ص����وء على التحولت 
احلداث����ة  نح����و  الفار�ص����ي  لل�ص����عر  الك����ربى 
وما بعده����ا على القتيلة و ال�ص����اعر يو�ص����يج 
نيم����ا، يف ان����ه يحك����ي م�ص����رية ذل����ك التطور 
الدراماتيك����ي ال�ص����ريع و امل�ص����احب لث����ورة 
التمدن التي بدات م����ع عودة احلكم البهلوي 
و انقالب م�صدق، ويو�صح دور فروغ الكبري 
يف ريادة امل�صهد التجديدي 

حتى وفاتها عام 1967.
ويق����ول جمايليه����ا ا�ص����افة 
اىل هيلم����ان ان القدر لو مل 
يخطف فروغ بكل �ص����الفة 
م����ن عواملها، لغ����ريت وجه 
الثقاف����ة اليراني����ة ب�ص����كل 
و  العاملي����ة،  م����ن  يدانيه����ا 
ح�صاري  خلطاب  ا�ص�ص����ت 
ك����وين عاب����ر للحداثة على 
و  ال�ص����عري   : امل�ص����تويات 
الن�ص����وي  و  ال�ص����ينمائي 

الن�صايل.

جمل����ة  كتبت����ه  م����ا  ولع����ل 
”�ُصخن” اليرانية بعد موت فروغ باأيام فقط 
كان من����وذج معرب ع����ن ردة الفع����ل اجلماعية 
لالو�صاط اليرانية على تلك اخل�صارة بقولها 
:”كانت فروغ اول كاتبة يف الدب الفار�ص����ي 
تعرب عن امل�ص����اعر و الحا�صي�س الرومان�صية 
يف ق�ص����ائدها باأ�ص����لوب متيز بال�ص����راحة و 
الناق����ة، وعليه فقد ا�ص����تلهمت ف�ص����ال جديدا 
يف ال�ص����عر الفار�صي، قبلها كانت الكاتبات... 
يع����ربن ع����ن م�ص����اعر عام����ة ل تنط����وي عل����ى 
خ�ص����ائ�س انثوية مميزة،... لذا جاء موتها 
املبكر يف وقت ل تزال فيه قادرة على ابتداع 
اعمال مده�ص����ة مدعاة لأق�صى م�صاعر ال�صف 

وال�صى”.

نه����ار 15 فرباي����ر 1967 اعل����ن نع����ي ف����روغ 
الت����ي اطلق����ت �ص����رختها الوىل يف طه����ران 
يف اخلام�����س من يناير 1935، عن 32 ربيعا 
حاف����ال بال�ص����ى و اخليان����ات، لتدفن مبقربة 
ا�ص����رتى جزءا منها ع�صيقها الكر حظا منها 
باحلياة ابراهيم كل�ص����تان، ولت�ص����اب طهران 
بعنجهيتها ال�ص����افرة �صد الن�ص����اء ب�صدمة مل 
تكت�ص����ف للحظ����ة انها تقتل ر�ص����ولتها دائما، 

غري مبالية انها انثى رائعة مثلهن.

و تع����د جمموعاته����ا )ال�ص����رية، مي����الد اخر، 
لنوؤمن بف�صل الربد( اهم اعمالها ال�صعرية.

الشاعرة االيرانية فروغ فرخزاد.. 
الطفولة الساذجة والنهاية المفجعة

النهاية الفاجعة.. املفاجئة 

واملبكرة التي انهت حياة 

الشاعرة االيرانية املختلفة 

)فروغ فرخ زاد( مل تكن 

مفاجئة وال مبكرة، اذ ان 

اشعارها ومنذ بدايتها، كانت 

تنبئ وتوحي وتهيئ كل من 

قرأها ويقرأها ملثل ما انتهت 

به حياتها، ويف الوقت شبه 

املعلوم ويكاد ذلك ان يكون 

معلوما لديها، اىل درجة اننا 

نقرأ سطورا يف واحدة من 

رسائلها اىل صديقها القاص 

االيراين )ابراهيم كلستاين( 

تقول فيها:
مهدي محمد علي

فروغ فرخزاد : مراهقة تمردت 
فقتلتها عنجهية طهران

�صاعر راحل

  صفاء خلف 
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محمد األمين الكرخي

حدث���ان ب���ارزان يعي���دان ال�ص���اعرة الإيراني���ة 
الب���ارزة فروغ فرخزاد اإىل دائرة ال�ص���وء بعد 
خم�ص���ني  عاًم���ا عل���ى رحيله���ا، وفاُة �ص���قيقتها 
والباحث���ة  ال�ص���اعرة  اأ�ص���رارها  وم�ص���تودع 
واملرتجم���ة ب���وران فرخزاد الت���ي حتولت اإىل 
مرجع اأ�ص���ا�س يف مق���الت ال�ص���ري الذاتية عن 
فروغ، و�ص���دوُر كتاب:”فروغ فرخزاد: �صرية 
اأدبية ور�ص���ائل غري من�صورة"، للباحثة ميالنه 
ف���رزاين اأ�ص���تاذة الأدب الفار�ص���ي يف جامع���ة 
فرجيني���ا يف الولي���ات املتحدة. اأع���اد الكتاب 
اجل���دل يف الو�ص���ط الثق���ايف الإي���راين ح���ول 
ا يف تاريخ الأدب  عالقة حب هي الأكر غمو�صً
الإي���راين املعا�ص���ر. واحلديث هن���ا عن عالقة 
ال�ص���اعرة ف���روغ فرخ���زاد بالقا����س واملخ���رج 
ال�ص���ينمائي اإبراهي���م كل�ص���تان. و�ص���اعف من 
الغمو����س و�ص���جع عل���ى انت�ص���ار الإ�ص���اعات 

والأكاذي���ب ح���ول العالق���ة، امل���وُت املفاج���ىء 
واملبّكر لفروغ يف حادث �صري يف العام 1967. 
ولذ  كل�ص���تان بال�ص���مت والته���رب م���ن تناول 
العالقة التي جمعته بال�ص���وت الن�صوي الأبرز 
يف تاريخ ال�ص���عر الفار�صي ب�صّقيه الكال�صيكي 
واملعا�ص���ر، لغاي���ة احل���وار ال���ذي اأج���راه معه 
الناق���د ال�ص���ينمائي الإي���راين بروي���ز جاه���د، 
والذي حمل عنوان:"الكتابة بالكامريا"، الذي 
ك�صف عن جانب من عالقته بفروغ. لكن القيمة 
الأ�صا�ص���ية لكت���اب الدكت���ورة فرزان���ه ميالين 
تكمن يف الوثائق التي تعر�صها، وهي ر�صائل 
بخط يد فروغ قال كل�ص���تان بعد �صدور الكتاب 
اإن���ه هو م���ن زّود ميالين بها، ي�ص���اف اإىل ذلك 
احل���وارات الت���ي اأجرته���ا الباحث���ة هاتفًيا مع 
كل�ص���تان املقيم يف لندن على مدى اأربعة ع�ص���ر 
عاًما. اإذ ا�ص���تطاعت اأن ت�ص���تنطقه يف تفا�صيل 

لها اأهمية كربى للباحثني يف امل�ص���ار ال�صعري 
لفرخزاد:

 
تقول فروغ يف ق�صيدتها”لنوؤمن ببداية ف�صل 

الربد":

الوهم اأعمدة  على  هنا،  �صلبْت،  كيف  "انظر 
 روح من نطقت بالكالم

 وعزفت بالنظر
 وتخّل�صت بالراأفة من �صغب املوت

 وكي���ف بق���ي عل���ى خّده���ا اأث���ر اأغ�ص���ان كفك، 
اخلم�صة

ال�صبيهة باأحرف احلقيقة اخلم�صة".

- ما ق�صدها؟

- لقد كتبت ذلك باللغة الفار�صية، ل بد اأن يكون 
كالمها مفهوًما.
- ماذا ق�صدت؟

- ق�ص���دت اأن هن���اك اأث���ًرا لالأ�ص���ابع اخلم�ص���ة 
ب�صبب �صفعتك.

- هل كنَت ت�صفع فروغ؟
- �صفعتها مرة واحدة، مرة واحدة فقط.

تغري جذري

ويف جان���ب اآخر من احلوار ت�صتف�ص���ر ميالين 
عن ق�صيدة”وردة حمراء”التي و�صفها النقاد 
الإيرانيون بالق�ص���يدة الأكر جراأة يف ال�صعر 

الفار�صي:
يف ق�ص���يدة الوردة احلمراء تتحدث فروغ عن 

احلمل، اإىل اأين انتهى مو�صوع حملها؟

مل ترغ���ب اأن ي�ص���بح له���ا طف���ل، كان���ت ترغب 
وترف����س بع����س الأم���ور يف اآن واح���د.. تنفذ 
بع�ص���ها وترف����س بع�ص���ها الآخ���ر.. كان���ت ل 
ترغ���ب يف اإجراء عملية جتميلي���ة لأنفها لكنها 

فعلت ذلك. 
عل���ى غ���رار ق�ص���ائدها � ل تغي���ب  
العفوي���ة  واجل���راأة يف التعبري 
عن امل�صاعر والأفكار واخلروج 
اأج���واء  معظ���م  ال�ص���ائد  ع���ن 
الر�صائل الثالثني التي يت�صمنها 
الكتاب، �صواء الر�صائل اخلم�س 
ع�ص���رة الت���ي كتبته���ا لإبراهي���م 
كل�صتان اأو الر�صائل الت�صع التي 

كتب.

وق���د اآل���ت العالقة الت���ي جمعت 
واملخ���رج  بالقا����س  ف���روغ 
الإي���راين اإبراهيم كل�ص���تان اإىل 
تغ���ري ج���ذري يف حياتها، ويف 
الجتماع���ي  ف�ص���ائها  ات�ص���اع 
والثقايف. وكان لها الأثر الكبري 
يف التح���ول الفك���ري واملعريف 
لف���روغ، وهو ما ميك���ن برهنته 
ب�صهولة من خالل الق�صائد التي 
كتبته���ا ال�ص���اعرة من���ذ  عالقتها 

بكل�صتان.

ال�ص���اعرة الت���ي قدمت ل���الأدب الفار�ص���ي نوافذ 
جدي���دة وكتبت ق�ص���ائد مك�ص���وفة ع���ن الذات، 
ت�ص���افر م�ص���روعها ال�ص���عري مع اأ�صماء كبرية 
اأولوي���ة  يف  الإي���راين  احلداث���ي  الفك���ر  يف 
واأ�ص���الة امل�ص���اعر والتجارب ال�صخ�صية، على 
اأن الر�ص���ائل الت���ي تك�ص���ف عنها مي���الين تقدم 
اإ�ص���افة كبرية لدار�ص���ي ق�ص���يدة ف���روغ، فهي 
تتناول فرتة الن�صج الفكري واملعريف لفروغ، 
ابروي���ز  زوجه���ا  اإىل  ر�ص���ائلها  خ���الف  عل���ى 
�صابور، والتي �ص���درت بعد اأعوام من رحيلها 
حتت عنوان”اأوىل نب�ص���ات قلبي العا�ص���قة". 
اإذ تظه���ر وكم���ا ع���رّبت يف عن���وان جمموعتها 
مبجتم���ع  الأوىل:"اأ�ص���رية”مقيدة  ال�ص���عرية 
حمافظ يحكمه النفاق وازدواجية ال�صخ�صية، 
فيم���ا يطغى يف ر�ص���ائلها يف الإ�ص���دار الأخري 
الحتف���اء باحلري���ة الت���ي حرم���ت منه���ا داخل 
اإي���ران والتحرر م���ن ال�ص���وابط والقيود التي 

فر�صها عليها املجتمع.

البيت األسود
يف ر�ص���ائلها املوجه���ة اإىل اإبراهي���م كل�ص���تان 
واآراء  عميق���ة  روؤي���ة  ع���ن  فرخ���زاد  تك�ص���ف 
نا�صجة عن الفن ال�صابع، اإذ اأتاحت لها رحلتها 
م���ن  1965وبدع���وة  الع���ام  يف  اإيطالي���ا  اإىل 
مهرجان �ص���ينما املوؤل���ف يف”بيزارو”لعر�س 
فيلمها”البي���ت الأ�ص���ود"، اأن ت�ص���اهد عدًدا من 
الأف���الم وت���دون تقييمه���ا لالأف���الم واملمثل���ني 
التمثي���ل  ال���ذي ط���ور مهاراته���ا يف  حلبيبه���ا 

والإخراج:

الر�ص���الة  ه���ذه  اإلي���ك  اأكت���ب  املدل���ل  "حبيب���ي 
من”بيزارو”الت���ي و�ص���لت اإليه���ا ي���وم اأم�س، 
واأقي���م الآن يف الفن���دق ذات���ه ال���ذي �ص���بق لك 
اأن اأقم���ت فيه. م���كان مرعب وب���ارد ومهجور، 
يتع���ب امل���رء مثل اأي���ام العطل، دون فك���رة اأنك 
اأقمت هن���ا، ودون ه���ذه النافذة امل�ص���رعة على 
البحر ول���و اأنني مل األتق ببريتولوت�ص���ي هنا، 
م���ن املوؤك���د اأنن���ي مل اأك���ن ق���ادرة عل���ى البق���اء 
هن���ا وكنت �ص���اأعود ف���وًرا. حينم���ا هبطت من 
القط���ار كان �ص���يارة الأج���رة بانتظ���اري. ومع 
جمموعة اأخرى و�ص���لت اىل الفندق مبا�ص���رة. 
اأم����س اأقي���م حف���ل الفتت���اح، قبل عر����س فيلم 
الفتتاح، كدت اأ�ص���عر بالختن���اق يف الدهليز، 
اأينما اأدرت وجهي كان هناك ال�ص���عور بالغربة 
والوجوه الهرمة والرثرة والقبعات العجيبة 
والت�ص���ريحات املثرية للده�صة والنهماك الفج 
بتن���اول الطعام.. لكن ذات حلظة وقع ب�ص���ري 
كما الآخري���ن على برتولوت�ص���ي، حينها بداأت 
اأ�صعر بالرتياح. بداأ الفتتاح بعر�س فيلمني؛ 
ق�ص���ري من هولندا وطويل م���ن الربازيل. كان 
الفيل���م الهولن���دي جي���ًدا للغاي���ة، �ص���حيح اأنه 
مل يق���دم جدي���ًدا، لك���ن كانت تطغى عليه �ص���مة 
ال���رباءة. اأم���ا الفيل���م الربازيل���ي ف���كان عبارة 
عن ف�ص���يحة مب���ا للكلم���ة من معن���ى. تعاطفت 
م���ع خمرج الفيلم، لقد هلك نف�ص���ه م���ن اأجل اأن 
يق���ّدم روؤي���ة كونية. عالق���ة ماألوفة ب���ني امراأة 
ثري���ة متزوجة مع كاتب �ص���اب فقري، �ص���اعتان 
م���ن اجل���دال واخل�ص���ومة والنقا����س ح���ول ل 

�ص���يء حول امراأة بائ�ص���ة )وبوؤ�ص���ها يكمن يف 
ح�ص���اباتها( ت�ص���عى اإىل احلف���اظ على الروة، 
ورف���اه موقعها العائل���ي وعل���ى غرامها خارج 
الإطار العائلي. ومن ال�صدف اأنها كانت جتل�س 
جنبي، ل ميكنك اأن تتخيل كم اأنها كانت �ص���يئة 
اإىل  م�ص���دوًدا  انتباهه���ا  كان  ال���دور.  اأداء  يف 
الكامريا، ونظرته���ا تنحرف عن املحور، كانت 
ت�ص���ري مثل متثال، وكانت تنت�صر على ال�صرير 
كمث���ل خمرية. كنت غا�ص���بة منها اإىل حد اأنني 
مل اأق���َو على النظر اإىل معطفه���ا. بعد العر�س، 
ذهبت م���ع برتولوت�ص���ي وزوجت���ه التي كانت 
يف منته���ى اللط���ف اإىل ناٍد ليل���ي. والتحق بنا 
الهولندي���ون، وتعرف���ت اإىل املخ���رج ال���ذي مت 
عر����س فيلمه، كان خج���وًل اإىل حد اأنه ل يرفع 
نظرات���ه ع���ن الطاول���ة، ويتح���دث الإجنليزية 
بلهج���ة هولندي���ة غليظة. وم���ن اأج���ل اأن اأفهم 
الآخ���ر  ا�ص���تعنت بهولن���دي كان ه���و  حديث���ه 
يتح���دث الإجنليزي���ة بلهجة هولندي���ة غليظة. 

على العموم مل تكن اأم�صية �صيئة.
ح���ني ع���دت اإىل الفن���دق ل ميكنك اأن تت�ص���ور 
ال�ص���عور الذي انتابني، مثل الأطفال اليتامى، 
كنت اأفّكر طوال الوقت باأزهار عباد ال�ص���م�س. 

ترى كم منت؟

اكت���ب يل، اكت���ب يل مبا�ص���رة ح���ني تتفت���ح. 
قلب���ي يبحث ع���ن �ص���خ�س ميكنن���ي اأن اأحدثه 
عنك. �ص���خ�س يعرف���ك ويتفهمك مثلم���ا اأعرفك 
واأفهم���ك. لو مل يك���ن الهواء ب���ارًدا هنا لذهبت 
اإىل البحر وا�ص���تلقيت على الأمواج واأجه�صت 
بالب���كاء. اأحبك اأفدي���ك، اأحبك. اأري���دك. اأريدك 
بجل���دي ح���ني اأترب���ع عل���ى ال�ص���رير اأنتظر اأن 
جتاور عيناك عين���ي، لكن بيا�س املالءة يحتل 

نظرتي".
و"داًع���ا  فيل���م  ع���ن  مالحظاته���ا  ولع���ل 
اإفريقيا”للمخرج الإيطايل غوالرتيو جاكوبتي 
تك�ص���ف ع���ن البع���د الإن�ص���اين وت�ص���امنها مع 
ال�ص���حايا بعي���ًدا ع���ن �ص���وفينية كان���ت حتكم 

جمايليها من املثقفني الإيرانيني. 

م���ن اآخ���ر ر�ص���الة كتبته���ا ال�ص���اعرة م���ن روما 
وموؤرخ���ة يف ال�ص���ابع والع�ص���رين م���ن مايو/ 

اأيار 1966، تكتب فروغ:

فيلم”وداًع���ا اإفريقيا”حتف���ة �ص���ينمائية، لأن���ه 
ا�ص���تطاع اأن يوثق بحياد ونظ���رة ثاقبة حلظة 
تاريخي���ة م���ن حياة �ص���عب.. تتحول ال�ص���لطة 
اإىل �ص���يء ق���ذر اإن مل تقرتن بال�ص���مري احلي. 
اإفريقيا بالن�ص���بة لنا هي الأخبار التي نقروؤها 
يف اجلرائ���د. لك���ن مواجه���ة احلقيق���ة، كما قد 
وقع���ت يف الكونغ���و، خ���ارج قدراتن���ا ول نقَو 
عل���ى ا�ص���تيعابها. طري���ق ميت���د اآلف الأمت���ار 
ممل���وء باجلثث. جثث متعفنة، رجال ون�ص���اء 
واأطفال وحيوانات اآكلة اجليف وفرق الإعدام 
اجلمع���ي، حالت اإع���دام دون حماكمة، جمازر 
جماعية، عمليات �صلب، وابل من الر�صا�س".

املوؤلف���ة  ول  كل�ص���تان  اإبراهي���م  ل  ي�ص���لم  ومل 
فرزان���ه مي���الين، م���ن النق���د احل���اد، وكان من 
املتوق���ع اتهامهم���ا بانتهاك اخل�صو�ص���ية. يف 
حدي���ث مع ال�ص���حافة الإيرانية وقب���ل رحيلها 
باأيام و�صفت ال�ص���اعرة بوران فرخزاد الكتاب 

بالتجاري الذي يهدف اإىل الربح املايل.

الشاعرة وأبوها
لك���ن الكتاب ال���ذي حال �ص���دوُره يف الوليات 
املتح���دة دون الو�ص���ول اإىل القارىء الإيراين 
داخل اإي���ران، وهو بذلك يبتعد عن اأي فر�ص���ة 
لتحقيق مكا�ص���ب مالية، يك�صف ف�صوًل جديدة 
لي����س فيما يرتب���ط بعالق���ة فرخزاد بكل�ص���تان 
فق���ط، واإمنا بالعالقة امللتب�ص���ة وال�ص���اقة التي 
جمعت بني فروغ ووالده���ا الكولونيال حممد 
فرخ���زاد، عالق���ة بقي���ت مرتاوح���ة اإىل الي���وم 
الذي فارقت فيه فروغ احلياة يف حادث �ص���ري. 

احلر����س عل���ى التعب���ري احلمي���م عن م�ص���اعر 
املحب���ة التي تكنها دون غياب عتب �ص���ديد على 
�صلوك الأب، وال�صعي اإىل اإقناعه بدوره الكبري 
يف �ص���وء التفاهم الذي اآلت اإليه العالقة بينهما 
وترك اأثًرا نف�ص���ًيا كبرًيا على حياتها، بدًءا من 
زواجها الفا�ص���ل الذي انتهى بالطالق وفراقها 
عن ابنها، ومروًرا باأكر من حماولة لالنتحار. 
ول تخفي ال�ص���اعرة اأن اإقامتها مع اأخيها اأمري 
م�ص���عود يف ميونخ، قد �صاعدها كثرًيا يف فتح 
م�ص���ارات للعالقة م���ع والدها، تقيي���م ما حدث 
بلغ���ة مهذب���ة وب���اأدب ج���م دون اأي تن���ازل عن 

كرامتها:

"كلما �صممت يف قرارة نف�صي اأن اأكتب ر�صالة 
لكم، ت�ص���اءلت عن ماذا ميكنني اأن اأكتب وباأي 
�ص���يء ميكنني اأن اأمالأ امل�صافة بيني وبينك، ل 
ي���روق يل اأن اأكتب: اأنا بخري وب�ص���المة تامة، 
كي���ف حالك���م وماذا تفعل���ون. يف ه���ذه الأيام. 
ي���روم قلب���ي اأن يكتب لكم عن حيات���ي برمتها، 
عن كل الأحا�ص���ي�س والآلم والتعا�ص���ة، لكنني 
ل اأ�ص���تطيع كتاب���ة ذل���ك. فحينم���ا ن�ص���تعر�س 
املنظومتني الفكريتني املختلفتني والف�ص���اءين 
الجتماعي���ني املغايري���ن واملحكومني بظروف 
خمتلف���ة، كي���ف ميك���ن حينه���ا اأن نخل���ق ح�س 
التفاهم امل�ص���رتك، اإن �ص���رعت اأحتدث عن هذا 
املو�ص���وع، ف���ال �ص���ك يف اأنن���ي �صاأ�ص���ع كتاًبا 
يف ه���ذا ال�ص���دد، وخ�ص���يتي اأن يوؤملكم كالمي 
ول ي���روق لك���م. لكنن���ي ل اأ�ص���تطيع يف نف�س 
الوقت اأن اأ�ص���عر بالر�صا والطماأنينة اإن كتمت 
ه���ذا ال���كالم يف �ص���دري. يهمن���ي اأن تكون يل 
�صخ�ص���يتي ح���ني اأراكم، ل ميك���ن يل اأن اأكون 
كائًنا ل يبت�ص���م ول ينطق. كائنًا خانعًا يجل�س 
يف رك���ن من البيت. معاناتي الكربى تكمن يف 
اأنك مل تعرفني قط ول ترغب يف اأن تعرفني".

 حب بال ميوعة رومان�صية
يعي���د ه���ذا الإ�ص���دار، ال���ذي ه���و ثم���رة بحٍث 
الباحث���ة  خالله���ا  التق���ت  �ص���نوات،  ع���دة  دام 
بع�ص���رات الأ�ص���خا�س من املقرب���ني لفروغ من 
الأه���ل والأ�ص���دقاء، تكري����س �ص���ورة فرخزاد 
كمثال ل�ص���اعرة كان احلب دائًما نواة �صعرها، 
ع���ن  تن���ازل  ودون  رومان�ص���ية،  ميوع���ة  دون 

اأحقي���ة ال�ص���اعرة يف التعب���ري عن اأحا�صي�ص���ها 
واأفكارها بلغتها اخلا�ص���ة بها، غري امل�صتعارة 
م���ن ال�ص���وت الذكوري الذي �ص���اد يف ال�ص���عر 
الفار�ص���ي. لق���د اأرادت فروغ فرخ���زاد اأن تقدم 
احلب كتجربة �صخ�ص���ية، متم���ردة على احلب 
ال�ص���ائد ال���ذي مل يك���ن �ص���وى مقول���ة منطي���ة 
كّر�ص���ها ال�صعر الكال�ص���يكي، وكان لها اأن تدفع 
�ص���ريبة كبرية عل���ى ه���ذا التم���رد، اأن تذمرها 
من احتقار �ص���ريحة وا�ص���عة م���ن املجتمع لها، 
ينعك����س جلًي���ا يف عدد م���ن ق�ص���ائدها مبا يف 
ذل���ك ق�ص���يدتها اإىل ابنها”كاميار”الذي فقدت 
ح�صانتها له بعد انف�ص���الها عن زوجها الكاتب 

ال�صاخر برويز �صابور:

بالف�ص���يحة  املقرتن���ة  املفجوع���ة  تل���ك  “كن���ت 
والعار

الهازئة من الكالم الالذع
قلت فالأكن �صدى كينونتي
لكنني وااأ�صفاه امراأة كنت

عندما تقع نظرات عينيك الربيئتني
على هذا الكتاب

املبعر الذي ل بداية له
�ص���وف ترى التمرد املتجذر للع�ص���ور مزدهًرا 

يف كل �صوت واأغنية".

لق���د اأدرك���ت فرخ���زاد اأن الن�ص���يج الجتماعي 
م�ص���يد على الكذب واخل���داع والف�ص���اد، اإل اأن 
ذل���ك مل يحب���ط عزميته���ا يف حمارب���ة اجله���ل 
وال�ص���تغالل. وكما كتب���ت الباحث���ة الإيرانية 
روح اإنكيز كرات�صي يف كتابها املعنوان”فروغ 
فرخزاد"، فاإن ق�ص���ائد فرخزاد تت�ص���من روؤية 
فيمن�ص���تية منح�ص���رة به���ا وغ���ري ذات �ص���لة 
باخلطاب الفمني�ص���تي الذي �صاد يف اإيران منذ 

منت�صف القرن املا�صي.

لق���د نا�ص���لت من اأج���ل اأن متتلك ج�ص���دها واأن 
يكون لها احلق يف انتخاب م�صاعرها والتعبري 
���ا يف الكرامة  عنه���ا، اأن يك���ون لها احل���ق اأي�صً
الإن�ص���انية واحلق���وق املدنية. وم���ن املفارقات 
العربي���ة  اإىل  فرخ���زاد  ترجم���ة  تخ�ص���ع  اأن 
للكثري من التحوير التع�ص���في والت�ص���رف يف 
ق�ص���ائدها بن���اء على �صيا�ص���ة التزم���ت التي ل 

ت�ص���مح ل�ص���وتها اأن ي�صدح يف ف�ص���اء الثقافة 
العربية حتى بعد مرور ن�صف قرن على رحيل 

ال�صاعرة.

 وردة حمراء

وردة حمراء 
وردة حمراء 
وردة حمراء 

هو اقتادين اإىل مزرعة الورود احلمر 
يف الظلمة علق على جدائلي امل�ص���طربة وردة 

حمراء 
ثم �صاجعني على وريقة وردة حمراء. 

اأيتها احلمائم الك�صيحة 
اأيتها الأ�صجار اليائ�صة ال�صاذجة 

اأيتها النوافذ العمياء 
حتت قلبي، 

بني حنايا خ�صري 
ثمة وردة حمراء تنمو 

حمراء كبريق �صامق يوم قيامة 
اآه، حبلى اأنا حبلى، حبلى.

مقاطع من ر�صائل فروغ 

حبي���ب قلبي وروحي، هذه اآخر ر�ص���الة اأبعثها 
اإلي���ك من روما. غًدا �ص���اأغادر عرب رحلة جوية، 
ل ميكن���ك اأن تتخيل حجم �ص���عادتي واأنا اأجته 
اإىل مكان كنت تعي�س فيه، �ص���عور يخفف عني 
الإح�ص���ا�س الثقي���ل بالغرب���ة، كان يل �ص���عور 
مماثل حني كنُت يف �ص���رياز. حينما كنُت اأ�صري 
يف �صوارعها، كان يتملكني �صعور باأنني اأرافق 
طفولت���ك و�ص���باك، وحني كن���ت اأ�ص���م الهواء، 
كن���ت اأ�ص���عر اأنني اأ�صتن�ص���ق اأنفا�ص���ك الغالية، 
وكانت عين���اي تالحق ذكرياتك ف���وق الأبواب 
واجلدران وتعود را�صية. فديتك، فديت قامتك 
ووجودك، فديت ال�ص���عر الأبي�س خلف رقبتك، 
فدي���ت بوؤبوؤي عينيك احلائري���ن، فديت حزنك 
و�ص���رورك. م���ا اأنت ال���ذي ل ميكنن���ي اأن اأهداأ 
دون���ك؟ يكفيني اأثر قدمك عل���ى الرتاب يكفيني 
ذل���ك، يكفيني كي اأثق بك كي اأق���ف، كي اأكون. 
يكف���ي اأن تناديني ف���روغ، فاأول���د ثانية وتولد 
معي الع�صافري والأ�صجار.. اأحبك، اأحبك، ول 

طاقة لقلبي ال�صغري بكل هذا احلب.
***

اآه فديت���ك يا حبيبي، قلبي يت���وق اإىل وجودك 
يف غرف���ة نوم���ي، يت���وق اإىل تل���ك الظه���ريات 
املنع�ص���ة واأحالم الظه���رية املذهلة، قلبي يروم 
ج�صدك العاري ملت�صًقا بج�صدي العاري، ترى 
هل �ص���يتحقق حلمي واأراك مرة اأخرى، واأقّبل 

�صفتيك؟
***

عيني���ك  فدي���ت  العزيزت���ني،  �ص���فتيك  فدي���ت 
العزيزت���ني، فديت رّباط حذائك.. كم اأحبك، كم 

اأحبك، كم اأحبك.
 ***

حبيب���ي، ملاذا مليء هو العامل باأ�ص���ياء مرعبة؟ 
بعداوات مرعبة؟ باحتياجات رهيبة؟ بكل هذه 
الأمرا����س واجلن���ون؟ اأم�س، هن���ا يف ميونخ، 
�ص���نق رج���ل نف�ص���ه ب�ص���بب عط���ل يف جه���از 
تلفازه اأثناء م�ص���اهدته مباراة كرة قدم جمعت 
املنتخبني الأملاين وال�صوي�ص���ري، ولأنه مل يعد 
ق���ادًرا على متابع���ة اللقاء ق���ام بتحطيم التلفاز 
ثم �ص���نق نف�ص���ه. بالن�ص���بة يل كان ه���ذا اخلرب 
عجيًبا للغاية. لقد �صارت احلياة مرتبطة بهذه 
الرغائب ال�صحلة، و�صارت هذه الرغائب رغم 
�صحالتها م�ص���ريية و�صعبة املنال.. فديتك.اأنا 
التي اأحبك.. اأنا التي اأحبك.. لن اأ�ص���يف �صيئًا 

اآخر، اإذ اإن �صحتي متدهورة للغاية.

نتوا�صل غًدا
اأقّبلك 

فروغ.

رس��������ائ��������ل ح���ب
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ح���وايل منت�ص���ف القرن الع�ص���رين ن�ص���اأ يف 
اإيران اإرٌث جديٌد من �صعر الن�صاء، اإرث ن�صاٍء 
منهم���كاٍت ب�ص���دة يف عملي���ة التاأم���ل الذات���ي 
والب���وح الذاتي وغري م�ص���ترتاٍت اأو مقيداٍت 
بالهوي���ة املجهول���ة اأو الغمو�س الكامنني يف 
احلجاب، اإرُث ن�ص���اء مل يكتفني بالك�ص���ف عن 
اأنف�صهن فح�صب بل قمن اأي�صًا بك�صف ال�صتار 

عن الرجال يف كتاباتهن. 
وتت�ص���من القائم���ة م���ن ب���ني العدي���دات زاند 
وجال���ة   )1952-1911( �ص���ريازي  دوخ���ت 
ب���ادي  دولت���ا  وبارف���ن   )1921( اأ�ص���فهاين 
 )1927( بحبح���اين  و�ص���يمني   )1922(
وماه���ني   )1930( �ص���يباين  ف���ال  ولوب���ات 
ا�صكندري )1940( وفروغ فرخزاد )1935-

1967( وطاهرة �صافرزادي )1936(.  
اأف���كاٍر  ع���ن  الن�ص���اء  تل���ك  كتب���ت 
واأحا�ص���ي�َس،”حقائَق”كانت حتى ذلك الوقت 
خا�ص���ًة وذاتي���ًة. وبج�ص���ٍد غري مت�ص���رٍت وقلٍم 
���نْيَ بالق���ارئ اإىل خل���ف ج���دراٍن  بالي���د، م�صَ
واأحجبٍة حيث يكمن عامل اخلا�س، ونا�ص���لن 
م���ن اأجل الت�ص���وية ب���ني اجلوان���ب العاطفية 

واحل�صية والجتماعية للذات الأنثوية. 
ويف اأعمالهّن، ل يخ�صع �صوُت الكاتبة لأفكاٍر 
مبتذل���ة ول يت���وارى خلف قواننَي مفرو�ص���ٍة 
ذات بع���ٍد نف�ص���ّي واجتماعّي. فامل�ص���اعر غري 
خا�ص���عٍة للعقلنة، والنفعالت غري م�ص���وبة، 
والعواط���ف غري �ص���طحية، والتفا�ص���يل غري 
متجنبة، والرجال غري غائبني. لقد خلقت تلك 
الكاتبات وبدرج���اٍت متفاوتة نوعًا من الذات 
املنف�ص���لة عن التعريف التقليدي لالأنوثة يف 
اإيران، وهي يف الغالب ذاٌت مهددة يف جمتمٍع 
اأ�ص���بحت فيه اجل���دران والأحجب���ة اعتيادية 
وغدت مراقبة و�ص���ائل الت�ص���ال املو�ص���وعة 
�ص���غل النا�س ال�ص���اغل حيث”يهم����س النا�س 
حت���ى خل���ف اجل���دران ال�ص���ديدة الرتفاع"، 
ح�صب تعبري الروائي �صارنو�س بار�صيبور.  

وترف����س معظ���م تل���ك ال�ص���اعرات الرائ���دات 
الهم�ص���ات ال�ص���امتة للمراأة يف عزل���ة املنزل. 
فبم�ص���اركة قرائهّن يف جتاربهّن ال�صخ�ص���ية 
والإف�ص���اء عّم���ا يف اأنف�ص���هن اإىل ال���ورق ل 
 The Patient( ال�ص���بور  احلج���ر  اإىل 
ل  م���ا  يقل���ن  ال�ص���اعرات  ه���وؤلء   ،)stone
يق���ال ويحاولن اأن ل ي�صت�ص���لمن اإىل الرقابة 
اخلارجية اأو الرقابة الذاتية التي تنمو معها، 
وبعفويٍة ومتيٍز اأي�صًا يرف�صن مزج اأ�صواتهن 

مع ت�صوراٍت اأو طموحاٍت جماعية.  
وق���د تنوع���ت ردة فع���ل املجتم���ع جت���اه هذا 
ال���ذات  وه���ذه  اجلدي���د  الأنث���وي  ال�ص���وت 
الأنثوية، فبالن�صبة اإىل امل�صلمني املت�صددين، 
كان الإخ���الل بالتقاليد دومًا اأكر بروزًا واأقّل 
قبوًل يف جم���ال حترر امل���راأة. وكان موقفهم 
وا�صحًا متام الو�صوح ورا�صخًا منذ البداية. 
فق���د ردوا عل���ى حترر امل���راأة واإلغ���اء التفرقة 
بينها وبني الرجل وب�صورٍة خا�صة على عدم 
ت�صرتها اجل�صدي بغ�صٍب وعداء. وبراأيهم اإّن 

اأّي انحراف عن العالقات التقليدية بني الذكر 
والأنث���ى يدّل عل���ى ف�ص���وٍق ويدّمر الأ�ص���الة 

الثقافية ويبعد النا�س عن الإ�صالم”احلّق".  
وحتى نخبة املثقفني واملجددين الذين اّدعوا 
اأنه���م يدعمون التغي���ري مل ت�ص���تطع اأن تتقبل 
التغ���ريات الت���ي توؤث���ر يف و�ص���ع امل���راأة فقد 
كان ُيعتق���د اأن تغريات ال�ص���لوك ذات خطورٍة 
بال�ص���لوك اجلن�ص���ي  يتعل���ق  فيم���ا  �ص���يما  ل 
والع���ادات اجلن�ص���ية. كم���ا حافظ���ت العادات 
القدمي���ة عل���ى �ص���يطرتها حت���ى ل���دى نخب���ة 
املتحرري���ن الذي���ن دافعوا عن حق���وق املراأة. 
فالكاتب علي �ص���ريعتي، وهو كاتٌب اجتماعي 
اأمّت تعليمه يف الغرب ومعروٌف ب�صكٍل خا�س 
بني �ص���فوة املثقف���ني، رف�س الو�ص���ع اجلائر 
الرج���ال  ا�ص���تعباد  اأدان ب�ص���دة  للم���راأة كم���ا 

جلن�س الأنثى. ويف راأيه:  
حيواٌن  ُيعاَم���ل  كم���ا  امل���راأة  الرج���ل  "عام���ل 
متوح����ٌس ل ميك���ن تروي�ص���ه اأو تعليم���ه اأو 
ال�ص���يطرة علي���ه. وح���اول ال�ص���يطرة عليه���ا 
بحب�ص���ها.. فكان���ت امل���راأة كال�ص���جني الذي ل 
ُي�ص���َمح له بالن�صمام اإىل املدار�س اأو املكاتب 
اأو املي���دان الع���ام". اإل اأّن الن�ص���اء املتطبعات 
نف����س  يف  الهل���ع  اأََث���ْرَن  الغرب���ي  بالطاب���ع 

�صريعتي:  

"ه���ذه الدمى امل�ص���ّنعة يف الغ���رب، الفارغة 
م���ن الداخل، املزيفة واملقّنعة ل متلك م�ص���اعر 
الي���وم  ن�ص���اء  ذكاء  الأم����س ول  ن�ص���ائنا يف 
الغربي���ات، اإنه���ّن دم���ى اآلي���ة ل ه���ي اآدم ول 

هي حّواء! ل ه���ي الزوجة ول هي املحبوبة، 
ل هي ربة املنزل ول املوظفة. اإّنهّن ل ي�صعرن 
بامل�ص���وؤولية جتاه اأولده���ّن اأو جتاه النا�س. 
اللوات���ي  كالنعام���ات  وه���ّن  ول!  ل  ل،  ل، 
ل يحمل���ن اأي ثق���ل بحج���ة اأنه���ّن طي���ور ول 
يطرن بحج���ة اأنهن كبريات احلجم كاجلمال. 
وه���ذا ن���وٌع هج���نٌي م���ن الن�ص���اء مرتاكٌم يف 
�ص���وق ال�ص���ناعات املحلي���ة م���ع ل�ص���ٍق ُكتب 

عليه”�صناعة اأوروبا".  
وحنني �صريعتي ملا�ٍس كانت فيه القيم والهوية 
الأنثوية الأ�ص���يلة غري عر�صة لل�صبهة وكانت 
فيه”الن�ص���اء ن�صاء”ميثل ال�ص���عور بال�صياع 
والنحط���اط ال���ذي ي�ص���ود اأعم���ال الكثري من 
كتاب منت�ص���ف القرن الع�صرين رجاًل ون�صاًء 
على ح���ّد �ص���واء. ه���ذه ال�صخ�ص���ية الأنثوية 
املغاي���رة لأ�ص���ولها التقليدي���ة، ه���ذا التقلي���د 
ال���رديء الق���ادم م���ن الغ���رب، هذه ال�ص���ورة 
املزيف���ة للن�ص���اء الإيراني���ات التقليديات، هذا 
الهج���ني مل يكتِف بدحر ال�ص���لطة وال�ص���يطرة 
الذكرية فح�ص���ب بل ج�ّص���د اأي�ص���ًا اخل�ص���ائر 
الثقافي���ة.  الهوي���ة  تكّبدته���ا  الت���ي  املوؤمل���ة 
وكم���ا ه���و مزع���وم، ف���اإّن انحط���اط الثقاف���ة 
الإيراني���ة بالن�ص���بة اإىل الكث���ري م���ن الكت���اب 
كان���ت ق���د ت�ص���ببت ب���ه ه���ذه املراأة”املتطبعة 
بطاب���ع الغرب"،”ن�ص���ف املتعّرية"، اأي”غري 

املحجبة”و”الفا�صقة".  
لق���د حتدى”ت�ص���ّممها بالطاب���ع الغرب���ي”كّل 
اإمياٍن بالفروقات اجلن�ص���ية الثابتة و�صّوهت 
الثقايف  اجلن�صانية”الطبيعية”وال�ص���تقرار 

وهددت النظام ال�ص���رعي، وحتّدت التما�ص���ك 
والهوية احلقيقية لكلمة”مذكر”ذات المتياز 
اخلا����س والتي ُعرف���ت تقليدي���ًا باأنها نقي�س 
كلمة”موؤن���ث". وب�ص���عوبة ال�ص���يطرة علي���ه 
وت�ص���نيفه وتعريفه وحتدي���د مكانته، مل يبُد 

جن�ُس الأنثى هذا اأنثويًا على الإطالق.  
هذا النظ���ام اجلديد الذي جعلت فيه الن�ص���اء 
وجوده���ّن ملمو�ص���ًا ب���دا مفتق���رًا لأّي نظ���اٍم 
كان. فقد �ص���عر كثرٌي من النا�س بقهر الفوارق 
ب���ني واقع حياته���م اأو حياة اأولئ���ك الذين من 
حوله���م وبني مثالياته���م التقليدية. ومع اأّنهم 
كان���وا مفعم���ني باحلنني لعامٍل ونظ���رٍة عامليٍة 
اأكر متا�ص���كًا ومفتون���ني بالتغيري واحلداثة 
ب���وادَر  اأظه���روا  اأّنه���م  اإّل  والدميقراطي���ة، 
لطموح���اٍت متناق�ص���ة ل يح���ّل اأحده���ا حم���ّل 
الآخر. فعلى �صبيل املثال، علي �صريعتي الذي 
رف�س و�صع املراأة اجلائر مل يحمل اإّل الزدراء 

لتلك الن�صاء الهجينات،”النعامات".  
Zilch-(”الع���دم اأ�صماهّن”ن�ص���اء  فق���د 

القيم���ة  عدمي���ات  اأي   ،)women
وعدمي���ات الفائدة وعبدات ال���روح التجارية 
واملهتم���ات  احلمق���اوات  وال�ص���تهالكية 
باملظاهر فقط واإ�صباع رغباتهّن التي ل حدود 
له���ا. كان���ت كل اإجنازاتهّن يف راأيه �ص���ٌف من 
الأ�ص���فار غري امل�ص���بوقة برقٍم اآخر، فقد بلغت 

  .)Zilch( هذه الإجنازات الال �صيء
ومما هو وا�ص���ح اأّن �صريعتي مل يكن مفتونًا 
بامل���راأة  ول  التقليدي���ة  الإيراني���ة  بامل���راأة 
الع�ص���رية. غري اأّن ت�ص���ويره للم���راأة املثالية 

في���ه التبا����س، فه���و م���ن جه���ٍة يلق���ي بالل���وم 
على و�ص���ائل الإعالم لأنها ل تعر�س للن�ص���اء 
الإيرانيات �صورًا لن�صاٍء متحرراٍت ومثقفاٍت 
وذكي���اٍت من اأمثال اآجنيال ديفي�س اأو لن�ص���اٍء 
مفك���راٍت ب���ارزاٍت و�صخ�ص���ياٍت علمي���ٍة م���ن 
الغرب من اأمثال مدام كوري. ومن جهٍة اأخرى 
يقّدم فاطمة الزه���راء ابنة النبّي حممد )�س( 
كاأمن���وذٍج مثايلٍّ ُيحتذى به. اإّل اأّن ت�ص���ويره 
ٌد  لفاطمة الزهراء هو ت�ص���ويٌر حم���دوٌد ومقيِّ
����س لها اأدواَر الإح�ص���ان  نوع���ًا م���ا فهو يخ�صّ
يقرنه���ا  اأ�صا�ص���ي  ب�ص���كٍل  وامل�ص���اعدة ولك���ن 
ب���اأدوار التف���اين والت�ص���حية من اأج���ل اأفراد 

عائلتها الذكور: والدها وزوجها وولديها.  
وزوج���ٍة  كاأمٍّ  للم���راأة  التقلي���دي  فالنم���وذج 
وابن���ة يبقى حج���ر الزاوي���ة يف نظ���ام القيم 
عند �ص���ريعتي. وق���د يكون �ص���ريعتي مفتونًا 
بحرّية املراأة وا�ص���تقاللها وتطّورها الفكري، 
ب���ل ه���و بالفعل كذل���ك، اإّل اأّنه ل ي�ص���تطيع اأن 
ي�صت�صلم بالتنازل عن القيم العائلية التقليدية 
املطلوب���ة من املراأة. بن���اًء على ذلك فهو يعزو 
العزل���ة املت�ص���اعدة يف اإي���ران اإىل ا�ص���تقالل 

املراأة وانخراطها خارج دائرة العائلة.  
ومل يك���ن �ص���ريعتي وحي���دًا يف حتليله. ففي 
 Westomonia”بالغرب كتاب”الهو�س 
الأك���ر حظ���وة وذي الطاب���ع اجل���ديل يعترب 
ج���الل الأحمد حت���رر امل���راأة اأحد”ال�ص���روط 

ال�صرورية”ل�”الهو�س بالغرب"، ففي راأيه:  
عن  النقاب  بن���زع  ر�ص���ينا  الإيرانيني  "نحن 
وجوهه���ّن واإن�ص���اء ع���دٍد م���ن املدار����س م���ن 
اأجله���ّن. ولك���ن م���اذا بع���د ذل���ك؟ ل �ص���يء... 
ه���و ح���ّق  بالفع���ل  للم���راأة  اأعطين���اه  م���ا  اإذًا 
ا�ص���تعرا�س اأنف�ص���هّن اأم���ام املالأ ل غ���ري. لقد 
اجتذبنا الن�ص���اء، �ص���ائنات التقاليد والعائلة 
واأجيال امل�ص���تقبل اإىل الفراغ والت�ص���كع. لقد 
اأجربناه���ّن عل���ى التفاخر والعب���ث وعلى اأن 
يج���ددن مظهرهّن كّل يوم فيجّربن زيًا جديدًا 
وياأخ���ذن بالتجّول. ماذا عن العمل والواجب 
وامل�ص���وؤولية الجتماعية وال�صرية احل�صنة؟ 
بع���د الآن ل يوجد اإّل القليل جدًا من الن�ص���اء 

املهتمات باأموٍر كهذه".  

الأحي���ان  بع����س  ويف  �ص���منيٍة  وب�ص���ورٍة 
�ص���ريحٍة متام���ًا، مّت اإلقاء الل���وم يف اأمرا�س 
امل���راأة  ات�ص���الت  عل���ى  جميعه���ا  املجتم���ع 
اجلن�صية غري ال�ص���رعية والتي ُكِتب عليها اأن 
ت�صبح ب�ص���رعة مرادفًة لتحرر املراأة. فاإحدى 
الفقرات املاأخوذة من مقاٍل ُن�صر يف”�صحيفة 
العمل”Kar وهي ال�ص���حيفة الناطقة با�صم 
حزب”فدائي���ي خلق”الأك���ر ي�ص���ارية )وهو 

حزب الأقلية( تّدعي اأّن:  
اأّن  الكادح���ات يعلمن جي���دًا  "ن�ص���اء وطنن���ا 
التح���رر ال���ذي يعد ب���ه موؤي���دو الربجوازية، 
اأولئك اخلانع���ون لالإمربيالية ونظام ال�ص���اه 
املعادي لل�ص���عب لي�س اإل �ص���ماحًا با�ص���تغالٍل 
اأكرب لبيع الإمربياليني املرتفني ب�ص���ائع على 

ح�صاب الكادحني امل�صلوبي احلقوق.  
اإنها لي�صت اإل ن�صرًا لتغلغل الثقافة الإمربيالية 
املنحطة. دفاعهم عن حترر املراأة يعني دفاعًا 
عن البغ���اء والإدمان على املخدرات واإن�ص���اء 
بي���وٍت للرذيلة والآلف م���ن املظاهر الأخرى 

للثقافة الراأ�صمالية".  
كت���اٌب  يلج���اأ  اأن  ال�ص���دفة  مبح����س  ولي����س 
معا�ص���رون ب���ارزون اإىل ا�ص���تقاء �ص���وٍر من 
عذري���ة امل���راأة عندم���ا يريدون ت�ص���وير نهب 
اأّن  ذاك  خارجي���ة.  ق���وًى  ي���د  عل���ى  بالده���م 
فقدان العذرية ميثل فقدان ال�ص���رف واملوارد 
الوطنية. وكّل من”بارفن ابنة �صا�صان”بقلم 
�ص���ادق هداية”وداندل”بقل���م �ص���عيدي مثاٌل 
على ذل���ك. الفك���رة الأ�صا�ص���ية للكت���اب الأول 
ه���ي ن�ص���ال الإيرانيني البطويل �ص���ّد العرب 
وا�صتح�ص���ار حلظ���ات مقاومته���م الأخ���رية؛ 
ب���اء  الرا�ص���خ  الإيراني���ني  اأّن موق���ف  فرغ���م 
بالف�ص���ل اإّل اأّن���ه حظ���ي بالتمجي���د، و�ص���احة 
قتاله���م الت���ي ت�ص���كل فر�ص���ًا املعق���ل الأخ���ري 
للت�صدي يف وجه ثقافٍة غازية حظيت بدرجٍة 

عاليٍة من التبجيل.  
غ���ري اأّن حلظ���ة ال�ص���قوط تاأت���ي عندم���ا يت���ّم 
اغت�ص���اب بارف���ن بطل���ة امل�ص���رحية عل���ى ي���د 

عربي.  
اأما”داندل”فهي ق�ص���ٌة ق�ص���ريٌة جدلية كتبها 
الكاتب امل�ص���رحي البارز �صعيدي وقد ُن�صَرت 
ل���دى  ممنوع���ة  واأ�ص���بحت   1968 ع���ام  يف 
ن�ص���رها، وله���ا حبكٌة ب�ص���يطة. ُتوؤخ���ذ عذراء 
تبل���غ من العمر خم�ص���ة ع�ص���ر عام���ًا اإىل بيٍت 
للبغ���اء يف حيٍّ اأحمر )احل���ّي الأحمر: منطقة 
تك���ر فيها املواخري( يف بلدٍة �ص���غريٍة تدعى 

داندل. 
وعندما تبحث �صاحبة املاخور عن زبوٍن ثري 
لب�ص���اعتها الت���ي اقتنتها موؤخرًا ي�ص���ري رجُل 
ال�ص���رطة املحلي اإىل �ص���ابٍط اأمريكي”يكون 
ق���ادرًا على اإنف���اق امل���ال بجنون �ص���ريطة اأن 

ين���ال بع�س الت�ص���لية". يلق���ى الزبون الري 
الذي ين�ص���د الت�صلية ا�صتح�صان اجلميع ويف 
يوم و�ص���وله يتدفق الداندليون اإىل ال�ص���ارع 
متلوؤه���م الرهب���ة والتوقع���ات؛ اإل اأّن البهجة 
ل تلب���ث اأن تتحول اإىل ا�ص���مئزاز والده�ص���ة 
م���ا  �ص���رعان  اجلمي���ع  فلده�ص���ة  رع���ب.  اإىل 
يغ���ادر الأمريك���ي حتى دون اأن ي���وؤدي الأجر 
املتعارف عليه. وبذلك ي�صبح على الداندليني 
اخلائبي الأمل والذين ل حول لهم ول قوة اأن 
يواجهوا كابو�ص���ًا: فقد �ص���اعت عذرية الفتاة 

و�صاع معها �صرفهم اأي�صًا.  
بحقوقه���ا  امل���راأة  مطالب���ات  خلق���ت  لق���د 
ال�صخ�ص���ية وا�ص���تقاللها م�ص���كالٍت مل ي�صبق 
له���ا مثيل يف جمتمٍع بقي���ت فيه القيم القدمية 
ًا واملتمح���ورة ح���ول الذكر، ل �ص���يما يف  ج���دَّ
جمال اجلن�س، حمافظًة على وجودها. فاحلد 
الفا�ص���ل بني العامل الذك���ري والعامل الأنثوي 
اأ�ص���بح الآن غ���ري وا�ص���ٍح ومع���ه اأ�ص���بح اأّي 
�صعوٍر بال�صتقرار م�صو�صًا. كما اأم�صى الفرق 
الوا�ص���ح بني الذكورة/ الأنوثة، امل�ص���موح/ 
املحظور، الطهارة/ الدن�س، ال�ص���رف/ العار 
فرقاُ مثلومًا. وغدِت الن�صاُء التحدي احلقيقي 
ل�ص���عور الرج���ل بالرجولة، فقد �ص���ّككن بهذه 
الرجولة وفر�ص���ن عليها با�ص���تمرار اأن تثبت 
وقوته���ا  الحتم���ال  عل���ى  وقدرته���ا  نف�ص���ها 
ت�ص���ليط  مّت  لق���د  الواق���ع،  يف  و�ص���يطرتها. 
ال�ص���وء عل���ى امل���راأة يف كلِّ �ص���كوك املجتمع 

حول نف�صه وحول احلداثة وحول التغيري. 
مبا اأّن الن�صاء يخ�ص���عن مل�صاعرهّن املختلطة 
لأعرا����سٍ  خا�ص���عاٍت  اأي�ص���ًا  اأ�ص���بحن  فق���د 
خمتلطة. فهن منغم�صات يف جلة قيم �صلوكية 
مت�ص���اربة؛ اإذ تراُهنَّ حري�ص���ات على �ص���ون 
الكث���ري م���ن املث���ل التقليدي���ة عل���ى الرغم من 
افتتانه���ّن بالتغي���ري، وه���ّن يتاأرجح���ن ذهابًا 
واإيابًا ب���ني القدمي واحلديث. يقول ال�ص���فري 

الأمريكي يف اإيران ريت�صارد هيلمز:  

"هنا �صتجد �صيداٍت مرتدياٍت اأزياَء باري�صية 
ومتزين���اٍت يلع���ن الربي���دج، ولك���ن قب���ل اأن 
يقمن برح���الٍت اإىل اخلارج كّن ي�ص���افرن اإىل 
مدين���ة م�ص���هد ]املقد�ص���ة[ مرتدي���ات الرباق���ع 

لطلب احلماية".  
ه���ذه احلالة الفكري���ة املت�ص���اربة عند مفرتق 
الط���رق ب���ني ال�ص���تمرارية والتغي���ري والتي 
يتقا�ص���مها الرجال والن�ص���اء على حّد �ص���واء 
تتلخ�س يف احلياة الأدبي���ة لفرخزاد. فالأثر 
الأدب���ي ال���ذي تركت���ه وراءه���ا لي����س وح���ده 
ال�صاهد الكال�صيكي على مطامح مت�صاربة بل 
اإن النقد الذي اأثاره اأي�ص���ًا مده�ٌس بتناق�ص���ه 
اأي�ص���ًا. اأي���ًا كان مو�ص���وع النقا����س يب���دو اأّن 
اجت���اه النقد الأ�صا�ص���ي قب���ل اأو بع���د وفاتها 
يدور حول الطبيعة اجلن�ص���ية - ال�ص���هوانية 
لأعماله���ا الأدبي���ة. فالكث���ريون ترجم���وا وما 
ال�ص���تقالل  ع���ن  بحثه���ا  يرتجم���ون  زال���وا 
والتط���ور واحل���ب اإىل تعاب���رَي جن�ص���ية يف 
الغال���ب، وه���م يتجاهل���ون كفاحه���ا م���ن اأجل 
تغي���ري عامله���ا كم���ا يتجاهل���ون دوره���ا في���ه 
���لني عل���ى ذل���ك املو�ص���وعات امل�ص���ورة  مف�صّ

للحب ال�صهواين يف ق�صائدها. 
  

�صحيٌح اأن مو�صوعات احلب ت�صكل با�صتمراٍر 
نواة �ص���عر فرخ���زاد، لك���ّن معاجلتها لي�ص���ت 
�ص���هوانية ح�ص���رًا. ف�ص���عرها ي�ص���تلزم اإعادة 
تنظي���ٍم جذري���ًة للقيم ويع���رتف مبحدوديات 
احلب التقليدي وف�ص���له يف اإر�ص���اء ال�ص���اعر 
ويخ�ص����س حقاًل معرفيًا توا�صليًا و�صخ�صيًا 
جدي���دًا كان���ت الن�ص���اء ق���د حرم���ت من���ه فيما 
م�ص���ى. ففرخ���زاد ت�صتك�ص���ف ال���ذات �ص���من 
ح���دود عالق���ات احل���ب ب���ني اجلن�ص���ني وم���ا 
وراءه���ا يف اآٍن واح���د وه���ذا ل يتطل���ب ول 
يحدث اإنكارًا لعالقاته���ا العاطفية مع الرجال 
بل على العك�س فاإنه يو�صع طاقتها العاطفية، 
اأّن  جن���ُد  ق�ص���ائدها  بع����س  فف���ي  وبالفع���ل 

حاجتها لل�صداقة والّت�صال والتطور م�صبعة 
بنف�س درجة احلاجة اجل�ص���دية. هذا التبادل 
الفك���ري، ه���ذا اللت���زام بالتو�ص���ع باإمكاني���ة 
���َف يف ال�ص���عر الفار�ص���ي  العالق���ات قلما ُو�صِ

احلديث قبل فرخزاد فكما تقول:  
الفار�صي احلديث معنى  ال�ص���عر  "قلما عرف 
اأن حتب ب�ص���دق، فاحل���ب فيه مبال���ٌغ به جدًا 
ل  اأن���ه  لدرج���ة  ج���دًا  ومت���اأمٌل  ج���دًا  وكئي���ٌب 
ينا�ص���ب الدروب امل�صطربة وال�صريعة حلياة 
هذا الع�ص���ر. اأو اأّنه بدائيٌّ جدًا ويفي�س باأمل 
المتن���اع ع���ن ال���زواج بحيث اأن���ه يذكر املرء 
تلقائي���ًا بالقط���ط الذكور يف مو�ص���م التزاوج 
على ال�ص���طوح امل�صم�صة. فاحلب غري حمتفًى 
ب���ه كاأجم���ل واأنق���ى �ص���عور ل���دى الب�ص���رية، 
واحتاد وامتزاج ج�صدين الذي ي�صبه بجماله 
الت�ص���بيح والدع���اء ق���د انحط مب�ص���تواه اإىل 

جمرد حاجٍة بدائية".  
اإّن ح�ص���ر التحليل النقدي ل�ص���عر فرخزاد يف 
ا�صتغراٍق وحيٍد بجانٍب واحٍد للحب، األ وهو 
اجلن�ص���ي ب�ص���ورٍة رئي�ص���ية، لي�س اإل تتفيهًا 

ل�صعرها واإهماًل مليزاته الأخرى الكثرية.  
الإف���راط  له���ذا  الدقيق���ة  النتائ���ج  واإح���دى 
رف����س  ه���و  اجلن�ص���ي  احل���ب  ت�ص���وير  يف 
�ص���عرها م���ن قب���ل بع�ص���هم بو�ص���فه”عاطفيًا 
و"�ص���هوانيًا”وبالتايل”غري مه���م". فعندم���ا 
درا�صة”ن�صوية”ل�ص���عرها  باختي���ار  قم���ت 
منت�ص���ف  يف  لأطروحت���ي  كمو�ص���وٍع 
ال�ص���بعينات ُدِه�ص���ت متامًا لردة فعل النا�س. 
وق���د ت���راوح اجل���دل �ص���د ذاك اخلي���ار ب���ني 

ال�صلطوي املح�س واجلن�صاين ال�صارم.  
فبع�ص���هم كان قلق���ًا بالفعل ب�ص���اأن م�ص���تقبلي 
املهني، بينم���ا اأراد اآخرون بده�ص���ٍة واهتمام 
اأن يعرف���وا فيم���ا اإذا كان بالإمكان منح درجة 
الدكت���وراه لأطروح���ٍة مكتوب���ٍة ع���ن �ص���اعرٍة 
ام���راأة ه���ي نف�ص���ها مل ت�ص���تطع اأن تنال حتى 
�ص���هادة الثانوي���ة العام���ة وحتدث���ت فقط عن 

�ص���هواتها اجل�صدية ومغامراتها. وكان العامل 
الهن���دي غريده���اري تيك���و اأي�ص���ًا ق���د واجه 
”عل���ى �ص���بيل املزاح”ب�ص���بب اختياره  حتّديًاٍ

ل�صعر فرخزاد كمو�صوع بحٍث جدي:  
يف  املتح���دة  الولي���ات  اإىل  ع���دُت  "عندم���ا 
خري���ف ع���ام 1965 ق���راأت مق���اًل ع���ن �ص���عر 
ال�ص���رقية  للجمعي���ة  اجتم���اٍع  يف  فرخ���زاد 
الأمريكي���ة يف فيالدلفي���ا واأعلن���ت في���ه اأنه���ا 
اأحد اأهم �ص���عراء اإيران يف القرن الع�ص���رين، 
وقد اأظهر الراحل جوزيف �صاخت من جامعة 
ل�”�ص���توديا  حم���ررًا  كان  وال���ذي  كولومبي���ا 
مبحا�ص���رتي  اهتمام���ًا  اإ�ص���الميكا”اآنذاك 
ودع���اين لكتابة مق���اٍل عنها ملجلت���ه. لكن هذا 
يتناق����س كليًا م���ع التعليقات الت���ي، ولو اأنها 
ج���اءت على �ص���بيل الدعاب���ة، اأطلقها �ص���ديٌق 
وزميٌل اإيراين �ص���يبقى ا�صمه جمهوًل كان قد 
�صاألني ملاذا اخرتُت خائنًا من بني الأنبياء)1( 
ذل���ك اأن النق���اد التقليديني الذين ُيع���دُّ زميلي 
واح���دًا منهم مل مينحوا �ص���عر فرخزاد درجًة 

عاليًة من التقدير".  
بحثًا عن ال�ص���تقالل وبالوقت نف�ص���ه مت�صكًا 
�ص���قت فرخ���زاد  لالأنوث���ة،  التقليدي���ة  باملث���ل 
طريقها بني �صراعاٍت من الداخل وتناق�صاٍت 
اجتماعي���ٍة وثقافي���ٍة م���ن اخلارج. لق���د كتبت 
يف ج���ٍو م���ن الت�ص���جيع والإعج���اب مم���زوٍج 
بالنقد الالذع وحت���ى الزدراء. وبالفعل قلما 
ت���رك �ص���عرها الق���راء الإيراني���ني متجردي���ن 
م���ن ردة فعٍل. فق���د كان يثري اإم���ا افتتانًا قويًا 
اأو نفورًا �ص���ديدًا، فبينما اأدانه بع�ص���هم لعدم 
اأخالقيت���ه ولدفاعه عن الخت���الط، احتفى به 
اآخرون لل�ص���وت الأنث���وي املتميز فيه والذي 
لك���ن  ثقافته���ا.  ال�ص���ائدة يف  القي���م  يتح���دى 
عمومًا طاملا قدم عدد كبري من القراء املتلهفني 
واملتحم�ص���ني تاأييدهم ال�ص���ادق لهذا ال�صعر. 
فبطبعات���ه العدي���دة، ُيع���د عمله���ا الأدب���ي من 
بني الأعمال الأكر �ص���هرة يف الأدب الفار�صي 
احلديث. والإقبال ال�ص���ديد على كتب فرخزاد 
قد اذهل النقاد لعقوٍد عديدٍة من الزمن الآن.  

  ***
ولدت فوروغ فرخزاد يف اخلام�س من كانون 
الث���اين من عام 1935 م���ن عائلٍة كبريٍة وهي 
الثالث���ة بني �ص���بعة اأولد. وبع���د تخرجها من 
مدر�ص���ة الأحداث العليا2 انتقلت اإىل مدر�صٍة 
فنية لدرا�صة الر�صم واخلياطة ومل تنِه املرحلة 
الثانوية. كانت تبلغ ال�صاد�ص���ة ع�ص���رة عندما 
تزوج���ت م���ن بارفيز �ص���ابور، اأح���د اأقربائها 
البعيدين وهو حفيد خالة والدتها. وخالفًا ملا 
ه���و احلال عند ابنتي اجليل ال�ص���ابق طاهرة 
ق���رة الع���ني وبارف���ن اعت�ص���امي بزواجهم���ا 
التقلي���دي، تزوجت فاروغ فرخ���زاد من رجٍل 
وقع���ت بحب���ه. وبعد ع���ام ولد طفلهم���ا الأول 
والوحيد وهو �صبي اأ�صموه كاميار. �صدرت 
الأوىل حت���ت  ال�ص���عرية  فرخ���زاد  جمموع���ة 
ع���ام   The Captive”عنوان”الأ�ص���رية
1955 وحتتوي على اأربٍع واأربعني ق�ص���يدة 
تتحدث عن ق�صة امراأٍة حمبطٍة وعن �صعورها 
بالقيود يف حياته���ا. وعنوان املجموعة بحد 
ذاته ي�ص���ري اإىل اإح�صا�صها بالتورط والياأ�س. 
ام���راأة  ه���ي  �صخ�صية”الأ�صرية”ال�ص���عرية 
�ص���ابة م�ص���طربة تق�ص���ي وقتًا مريرًا ت�صوغ 
في���ه هويًة لنف�ص���ها وتقع بح���ريٍة بني مطالب 
املراأة -الزوجة والأم التي، على ما يبدو، اأنها 

تتناق�س مع مطالب ال�صاعرة امل�صتقلة:  

اأفكر يف الأمر ويف الوقت نف�صه اأعلم  
اأنني لن اأ�صتطيع اأن اأغادر هذا القف�س  

حتى لو �صمح يل احلار�س بالذهاب  
فقد فقدت القدرة على الطريان بعيدًا..  

كل �صباٍح من وراء الق�صبان  
تبت�صم يل عينا طفلي  

وعندما اأبداأ الغناء  

◄

ث����ورة ش�����اعرة
كش��ُف الّنقاِب عِن اآلخر
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تقرتب �صفتاه الالثمة من �صفتي..  
يا اإلهي! اإن احتجت للطريان يوماً  

من وراء هذه الق�صبان ال�صامتة  
كيف يل اأن اأجيب عيني هذا الطفل النديتني؟  

دعوين و�صاأين.. اأنا ع�صفورٌة اأ�صرية  

بعد ثالث �صنواٍت من الزواج، قررت فرخزاد 
اأن ترتك زوجها رغم ال�ص���عوبات الجتماعية 
والنف�صية واملادية العديدة املرتتبة على ذلك. 
وبكثرٍي من الأمل واحلزن خ�ص���رت احل�ص���انة 
الدائم���ة لطفلها الوحيد حت���ى اإنها ُحِرَمت من 
حق���وق الزي���ارة. ويف اأيلول م���ن عام 1955 
عان���ت من انهياٍر ع�ص���بي واأُِخ���َذت اإىل عيادٍة 
نف�ص���ية حيث بقي���ت تتعالج ملدة �ص���هر. وبعد 
���َرت  ُن�صِ ع���ام 1956  اأي يف  ذل���ك،  م���ن  ع���ام 
 Divar”جمموعتها ال�صعرية الثانية”ديفار
وتعني”اجلدار”وه���ي   The Wall اأو 

مهداٌة اإىل زوجها �صابقًا.  
"يف ذكرى ما�ص���ينا امل�ص���رتك اآملًة اأن تكون 
ه���ذه الهدي���ة الت���ي ل قيم���ة لها رم���َز امتناين 

للطفه الذي ل حدود له".  
كتابه���ا  �ص���در  ع���ام  م���ن  اأق���ّل  وبع���د 
 Rebellion اأو Esian”الثالث”ع�صيان
واأثبت فعاًل اأنها �ص���اعرٌة ذات م�صتقبٍل واعد، 
لك���ن يف الوق���ت نف�ص���ه رديئة ال�ص���معة. ويف 
ق�ص���ائد هات���ني املجموعت���ني البالغ���ة اثنتني 
واأربعني ق�ص���يدة يالحظ املرء �صعورًا اأقوى 
تنتق���د  فه���ي  ال�ص���اعرة  با�ص���تقاللية  واأك���رب 
جمتمعه���ا بق�ص���وة ول �ص���يما ظلم���ه للم���راأة. 
اإّن �ص���عورًا باحلنق والغ�ص���ب ي�ص���ّكل الدافع 

لكتابة الكثري من ق�صائد هذه الفرتة. 
عل���ى  كث���ريًة  �ص���واهَد  فرخ���زاد  متتل���ك 
موهبته���ا وطاقتها؛ فم���ا كادت تبل���غ الرابعة 
والع�ص���رين وق���د اأ�ص���درت ث���الث جمموعاًت 
�ص���عرية حت���ى مّن���ت اهتمام���اٍت جدي���دة يف 
الت�ص���وير ال�ص���ينمائي والتمثيل والإخراج. 
فف���ي ع���ام 1962 اأجن���زت فيلم���ًا وثائقيًا عن 
م�ص���تعمرة جمذوم���ني حت���ت عنوان”البي���ت 
 )The House is Black(”اأ�ص���ود
وقد لق���ى الفيلم جناحًا عاملي���ًا وفاز بجوائز 
ع���دة. بينم���ا مت ن�ص���ر جمموعته���ا ال�ص���عرية 
الرابعة التي جاءت حتت عنوان )ميالٌد اآخر( 
عام 1964. ومبا  Another Birth يف 
اأّن الذات���ي واخلا�س ي�ص���كالن خلفي���ًة دائمًة 
ل�ص���عر فرخ���زاد، ف���اإّن ق�ص���يدة )مي���الد اآخر( 
حتتفي مبيالد اأنثى تتمتع بحقوقها اجلديدة 
كمقاتل���ة نا�ص���لت م���ن اأج���ل كل خط���وة يف 
طريقه���ا اإىل احلرية؛ فهي ت�ص���بح اأمنوذجها 
اخلا�س وتخلق ذاتًا بال�ص���ورة التي تريدها 
منه���ا ميولها وطموحاتها اخلا�ص���ة. ميالدها 

اجلديد ميثل ميالدًا ذاتيًا حقًا:  
اأعرف حوريًة �صغريًة حزينة..  

ت�صكن يف البحر  
وتعزف على الناي اخل�صبي لقلبها  

برّقٍة.. برّقة  
حوريٌة �صغريٌة حزينة  

متوت يف الليل من قبلة  
وبقبلٍة ُتوَلُد كّل يوٍم من جديد..  

فارقت فرخزاد احلياة وه���ي يف قمة اإبداعها 
ومل تك���ن قد جت���اوزت الثاني���ة والثالثني من 
عمرها اإثر اإ�صاباٍت يف الراأ�س يف حادث �صري 

يف الرابع ع�صر من �صباط عام 1967. 

فبينما كانت حت���اول اأن تتجنب عربًة قادمًة، 
ا�صطدمت بجداٍر وانطرحت خارج �صيارتها. 
ومما يثري ال�ص���خرية هو اأّن ه���ذه املراأة التي 
جتنب���ت اجل���دران وف���رت منها طيل���ة عمرها 
قتلها يف نهاية املطاف جدار. لقد لقيت حتفها 
يف وقٍت اّدعت فيه اأنها اأخريًا وجدت نف�صها. 

وُدفنت حتت الثلج املت�صاقط:  

رمبا كانت احلقيقة َتنْي اليدين ال�صغريتني..  
ت���ني اليدي���ن ال�ص���غريتني املدفونت���ني حت���ت 

الثلج املت�صاقط  
ويف العام املقبل..  
عندما يّتحد الربيع  

مع ال�صماء املمتدة خلف النافذة..  
وتنبج�س الغ�صون من ج�صدها  

نوافرَي غ�صوٍن غ�صة خ�صراء.. �صوف تزهر  
اآٍه يا حبي.. اآٍه يا حبي العزيز الوحيد!  

يف الثانية والثالثني من عمرها كانت فرخزاد 
قد اأّلفت اأربع جمموعاٍت �ص���عريٍة واكت�ص���بت 
�ص���هرًة وجوائَز كما اأ�ص���بح لها”�ص���عٌر اأ�صيب 
ب���ني  جبينه���ا  يف  كبريت���ان  وجتعيدت���ان 
احلاجب���ني". والأه���م م���ن كل ه���ذا ه���و اأنها، 
وح�ص���ب تعبريها،”وج���دت نف�ص���ها"- لك���ن، 
لتخ�ص���رها لالأب���د. اإّن ع���دم الكتم���ال هذا يف 

حياة فرخزاد ي�صتوقف املرء.  

فكاحلل���م الذي تب���رته اليقظة انطفاأت �ص���علة 
حياته���ا وفنها املت�ص���مني بديناميكيٍة وقابليٍة 
مذهل���ة للتغرّي بهّبة ريح موٍت مبكر حتى اإنها 
مل ت�صهد ن�ص���ر جمموعتها ال�صعرية اخلام�صة 
الت���ي ج���اءت بعن���وان )دعن���ا نوؤم���ن ببزوغ 
 Let Us Believe in the )ف�ص���ٍل ب���ارد
 Dawning of a Cold Season

والتي ن�صرت بعد وفاتها.  

ميك���ن اعتب���ار الأث���ر الكام���ل ل�ص���عر فرخزاد 
نوع���ًا من”الرواي���ة التثقيفي���ة”اإىل ح���دٍّ م���ا 
)Bildungsroman(. وعل���ى الرغم من 
اأّن ه���ذا اجلن����س الأدبي �ص���رٌب م���ن الرواية 
وعل���ى الرغم من كون تعاليم���ه تقرتن تقريبًا 
الذك���ور  بال�صخ�ص���يات  ح�ص���ري  وب�ص���كٍل 
ال�ص���باب، اإّل اأّن���ه يج�ص���د عل���ى اأح�ص���ن وجه 
انبثاق فرخزاد من التقييد الثقايف ون�ص���الها 
كي تتو�ص���ل اإىل حتقيق ذاتها ب�ص���كٍل ي�صمن 
تكيفها م���ع رحلتها ويقظتها فكتبها اخلم�ص���ة 
ت�ص���كل و�ص���فًا خل���ربٍة يف احلي���اة وتاأريخ���ًا 
�صخ�ص���يًا للتط���ور والتغي���ري اإذ اإّن فرخ���زاد 
ت�صتك�صف وبالنهاية تتحدى القيود التقليدية 
املفرو�ص���ة على حياة امل���راأة والتي يبدو اأنها 
جتعل الرواية التثقيفية اأكر تنا�صبًا مع كون 

�صخ�صية البطل �صخ�صيًة ذكرّية. 

وب�ص���كٍل  دوم���ًا  كان  الأدب���ي  اجلن����س  ه���ذا 
ح�ص���رًا  بالذك���ر  متعلق���ًة  م�ص���األًة  تقريب���ي 
م���ن  كّل  فرواي���ات  الغ���رب،  يف  حت���ى 
 Wilhelm Meisters غوت���ه 
Lehrjahre وفلوب���ري )تربية العواطف( 
 Education Sentimentale
 David كوبرفيل���د(  )ديفي���د  وديكن���ز 
وجوي�س”�ص���ورة   Copperfield
 Portrait of the”ص���بابه� يف  الفن���ان 
كله���ا   Artist as a Young Man
روايات خ���ربة ذاتي���ة منوذجي���ة ذات اأبطاٍل 
رقيق���ي ال�ص���عور يحاولون اكت�ص���اب فل�ص���فة 
واإمكانياته���م.  قواه���م  احلي���اة وتفعي���ل  يف 
اأم���ا رواي���ة دوروث���ى ريت�صارد�ص���ون”زيارة 
فريجيني���ا  املقد�ص���ة”ورواية  الأماك���ن 
ج���ون  وولف”اأورلندو”ورواي���ة 
اأرنولد”التملق”وقل���ة م���ن رواي���ات اأخ���رى 
فاإنه���ا ا�ص���تثناءات ن���ادرة م���ن ه���ذه القاعدة 

العامة.  

لق���د وجد الرجال لأنف�ص���هم واقع���ًا ديناميكيًا 
دائ���م التغي���ري. فطاملا كان���ت قابلي���ة التحّرك 
مبعناه���ا احل���ريف واملج���ازي حقًا مق�ص���ورًا 
عليهم، كم���ا زودهم الدين والفل�ص���فة والأدب 

بنماذج لأدواٍر متعددة. اأما الن�صاء فقد ح�صلن 
تقليديًا على اأدوار ثابتة ل ديناميكية.  

وفرخ���زاد ترف����س ه���ذا اجلم���ود، و�ص���عرها 
تاأري���ٌخ لوع���ٍي متط���وٍر و�ص���اهٌد عل���ى اإدراٍك 
متن���اٍم. فه���و يغني ت���راث ال�ص���عر الفار�ص���ي 
بت�صوير �صخ�صيٍة ديناميكيٍة لمراأٍة تعريفها 
لل���ذات ل ميكن ح�ص���ره بعالقاِت اأو ق�ص����س 
اجلن����س  اأدوار  جتت���از  �صخ�ص���يٍة  احل���ب، 
م���ن  والتح���ّرر  ذاته���ا  وتعري���ف  باكت�ص���اف 

الفرتا�صات والتوقعات امل�صبقة.  

كم���ا تق���دم فرخ���زاد �ص���وت الآخ���ر يف الأدب 
الفار�ص���ي احلدي���ث فه���ي، بتحدثه���ا كامراأة، 
تخل���ق فعليًا �ص���وتًا اآخ���َر. واإذا كانت الأديبة 
اعت�ص���امي تكت���ب ق�ص����س الن�ص���اء عالني���ًة، 
ف���اإّن فرخ���زاد يف ق�ص�ص���ها تذه���ب بنف�ص���ها 
اإىل ال���راوي. واإذا كان���ت اعت�ص���امي حتاول 
ت�صمني هموم الن�صاء اليومية يف �صعرها فاإّن 
فرخزاد حتاول اأن توفق بني الأبعاد احل�صية 
والعاطفية واجل�ص���دية للذات الأنثوية وبني 
طريقتها الأدبية. واإذا كانت اعت�صامي متحو 
الرج���ال فعلي���ًا ف���اإّن فرخ���زاد تك�ص���ف النقاب 
عنهم. بالفعل، فاإّن فرخزاد يف �ص���عرها ت�صع 
نف�ص���ها وروؤيتها للرجل داخ���ل الن�س وتقوم 
بتكذي���ب مفاهيَم �ص���ائدة عن الأنث���ى والذكر. 

لي�ص���ت  �ص���امتة ول متخفي���ة،  لي�ص���ت  فه���ي 
حمت�ص���مة ول ثابتة. وهي ترف����س اأن تعاين 
دون اأن ت�ص���تكي فه���ي لتتحم���ل القي���ود اأو 
املحّرم���ات بجلٍد ول تدين اإر�ص���اء الذات ول 
تع���ّد التحدث عالنيًة اأمرًا غ���ري لئٍق حتى اإذا 
كان ذل���ك عن الرج���ال. اإنها متثل ق�ص���تها مبا 
فيها عالقاتها مع الرجال على امل�صرح الأدبي. 
كم���ا ت�ص���حك وتبكي عالنيًة وتق�ص���م همومها 
الكثرية ومتعها مع من هم غرباء عنها متامًا، 

األ وهم قراوؤها.  

منذ بداية م�صريتها رف�صت فرخزاد اأن تتجنب 
م�صاعرها. ف�صعرها يك�صف عن م�صكالت امراأٍة 
اإيراني���ٍة ع�ص���ريٍة ب���كّل �ص���راعاتها وتقلباتها 
املريرة وتناق�ص���اتها. كما يغني عامل ال�ص���عر 
الفار�صي بت�ص���ويره للتوتر وال�صلل امل�صتمر 
الذي ي�ص���يب حي���اة اأولئ���ك الن�ص���اء اللواتي 
ين�ص���دن التعبري عن ال���ذات وحقوق الختيار 
الجتماعية يف ثقافٍة غري ماألوفة لديهن كليًا. 
اإنه ي�صتك�ص���ف مواطن �ص���عف ام���راأٍة ترف�س 
اخل�ص���وع الأعمى للما�ص���ي وبالوقت نف�ص���ه 
تع���اين من جمهول امل�ص���تقبل. وبكّل ب�ص���اطة 
الفار�ص���ية  للم���راأة  اليوم���ي  الواق���ع  يج�ص���د 

النا�صئة.  
وي�صكل �ص���عر فرخزاد امللجاأ مما هو حمظوٌر 
تقليدي���ًا: ن�ص���يًا وجن�ص���يًا، وعل���ى الرغم من 

اختالف ق�ص���ائدها �ص���كاًل وم�ص���مونًا اإّل اأّنها 
ت�ص���رتك بتمّرٍد معني من البداية اإىل النهاية. 
فهي ت�ص���ّور متمّردًة �ص���نعت نف�ص���ها بنف�صها 
ومل ي�ص���نعها اأو ينجزه���ا الرج���ال، و�ص���نفًا 
عنيدًا وغرَي لنٍي من الن�صاء، ذلك ال�صنف الذي 

قد ينك�صر بدًل من اأن يتمايل مع الن�صيم.  
ومل تكن املراأة التي ي�ص���ورها �ص���عر فرخزاد 
خارج���ة عن التقلي���د مبفردها، ب���ل اإّن رجالها 
اأي�ص���ًا يك�ص���رون القوال���ب التقليدي���ة. فهم مل 
يع���ودوا حمكومني حتم���ًا اأو ملتزمني باأدواٍر 
اأُنيَط���ت بجن�ص���هم تقليدي���ًا، كما اأنهم لي�ص���وا 
متخّف���ني بذكورته���م كلي���ًا لدرج���ة اأن يكونوا 
جمربي���ن عل���ى اإخف���اء رغباته���م و�ص���هواتهم 
الذاتي���ة. ومل تق���م اأي���ة امراأة فار�ص���ية اأخرى 
بتقدمي ت�صويٍر اأكَر تف�صياًل ومتييزًا للرجال 

من هذا الت�صوير.  
لق���د اعتق���دت فريجيني���ا وول���ف اأّن”الن�ص���اء 
عمْل���ن طوال هذه الق���رون مبثابة مرايا متلك 
القدرة ال�صحرية والفاتنة على عك�س �صخ�س 
الرجل ب�صعفي حجمه الطبيعي". رمبا كانت 
ه���ذه ه���ي احل���ال يف الغ���رب لك���ن لي����س يف 
اإيران، اأو على الأقل لي�س يف الأدب الإيراين 
حتمًا. فقبل �ص���عر فرخزاد قلم���ا تواجدت يف 
كتاب���ات الن�ص���اء الإيراني���ات اأّية انعكا�ص���اٍت 
للرج���ال، فكي���ُف هو احل���ال يف النعكا�ص���ات 

الفاتنة واملكربة؟.  
اإن الرج���ال املدثري���ن بعب���اءات الغمو�س اأو 
امل�ص���غرين اإىل اأ�ص���كال جم���ردة، الذين كتبت 
عنهم الن�ص���اء تقليديًا يفتقرون اإىل التفرد اأو 
التعقيد يف ال�صخ�ص���ية. فه���م حمرومون من 
امل�ص���اعر احلقيقي���ة اأو التعب���ري ع���ن املتع اأو 
الآلم التي ل تليق بالرجال. كما اأنهم اأ�ص���رى 
���عت ل�ص���ورٍة ومن���وذٍج  �ص���ريعٍة ثقافي���ًة ُو�صِ
ذكريني. هم �صخ�ص���ياٌت كرتوني���ة تفتقر اإىل 
العم���ق وقابل���ة ل�ص���تبدال بع�ص���ها ببع����س 
نظرًا ل�ص���طحيتها، وبالت���ايل هم حمجوبون. 
فعل���ى �ص���بيل املث���ال، الرج���ل الوحي���د ال���ذي 
يقوم بظهوره املتفرد يف �صعر اعت�صامي هو 

والدها الذي تهدي اإليه ق�صيدة تاأبني:  

اآٍه يا اأبِت! وّجه فاأ�س املوت �صربته املميتة  
وبالفاأ�س ذاتها ُقطعت �صجرُة حياتي  

كان ا�صمك يو�صف.. وقد �صلموه للذئب  
يو�ص���في  ي���ا  اآٍه  ذئب���ك..  ه���و  امل���وت  كان 

الكنعاين!  

قمرًا كنَت يف قبة الثقافات الزرقاء  
الأر�س الآن هي م�صكنك  

والقرب �صجنك.. اآٍه يا قمري امل�صجون!  
باغتني القدر ال�صارق على حني غّرة  

�صرقك بغتًة، وي�صخُر الآَن مبكٍر من جهلي..  
ليت الذي اأرقدك يف الأر�س  

يكون قادرًا على تهدئة حياتي املزعزعة..  
مثواك اأزور.. واأرى تلك ال�صاهدة املباركة  

وا اأ�ص���فاه! ذاك الكالم املنقو�س يق�ّس حكاية 
قدري  

رحلت وتركت اأيامي اأحلك من الليل  
دونك اأتخبط يف الظلمة.. اآٍه يا نور العني!  
دونك الدموع واحلزن والأ�صى هم زّواري  

ارِث حلايل ي���ا اأبِت وامنحني �ص���رف قدومك 
اإىل ماأدبتي  

اأخّبئ وجهي من كّل العيون  
لئال يقروؤوا فيه �صطور ماأ�صاتي..  

كنت ع�صفورتك املغردة فما الذي حدث  
حتى مل تعد ت�صتمع لأغنيتي؟  

دعوتني كنزك، فلماذا هجرتني ورحلت؟  
اآٍه اأت�صاءل من بعدك �صيقوم بحمايتي؟!  

لك���ن عل���ى الرغ���م م���ن اأّن الرج���ال الإيرانيني 
ق���د ُحرم���وا تقليدي���ًا م���ن ج���زٍء م���ن  كان���وا 
�ص���ورتهم يف املراي���ا الأدبية الأنثوي���ة اإّل اأّن 

ه���ذه املراي���ا كان���ت حت���ت �ص���يطرتهم. فعلى 
مدى قروٍن عديدة كان لديهم الحتكار الفعلي 
للت�ص���ويرات الأدبية مبا فيها ت�صوير الذات. 
حيث كان املنرب والرياع والفر�صاة والإزميل 

والكامريا كلها حتت �صيطرتهم.  

ع���الوًة عل���ى ذلك ف���اإّن معرف���ة امل���راأة بالرجل 
جزئية وم�صّو�ص���ة نوعًا ما يف جمتمٍع يعاين 
من التمييز بني اجلن�صني. ف�صارلوت برونتي 
الت���ي قمعته���ا العقلية الفكتورية ا�ص���تكت من 
عدم مقدرتها على ت�صوير الرجال. وقد كتبت 

يف ر�صالٍة تقول:  

اأع���اين م���ن  الذك���ر  "يف ت�ص���وير �صخ�ص���ية 
العوائ���ق فاحلد�س والنظرية ل���ن حتاّل حمّل 
املالحظ���ة والتجربة ب�ص���ورٍة وافي���ة. عندما 
اأكت���ب ع���ن الن�ص���اء اأك���ون واثقًة م���ن متّكني 
من املو�ص���وع اأّما يف احلالة الأخرى فل�ص���ُت 

واثقة".  

عل���ى الرغ���م من اأن ق���وة الرجال كان���ت قائمة 
جزئي���ًا عل���ى بروزه���م الجتماع���ي، غ���ري اأّن 
قوته���م الرمزي���ة ق���د ن�ص���اأت عل���ى م���ا يب���دو 
الت�ص���وير  عل���ى  ا�صتع�ص���ائهم ج�ص���ديًا  م���ن 
الأنث���وي له���م. وعلى الرغ���م من اأنه���م كانوا 
مثقلني بع���بء ذكورتهم اإل اأنهم مل ي�ص���جعوا 
الت�ص���وير الأنث���وي لذاته���م، فق���د كانوا غري 
راغب���ني بالتعري م���ن حجاب الذك���ورة الذي 
ميده���م بالق���وة. عل���ى اأّية ح���ال، مب���ا اأنه مّت 
اعتب���ار امل���راأة ب���كّل ب�ص���اطة اجلن����س الأدنى 
الط���رف  عل���ى  يبق���ى  منزلًة،”ال�ص���عيفة"، 

املتفوق اأن يثبت تفوقه ويحميه با�صتمرار.  

فمه  يبقي  ال���ذي  ال�ص���خ�س  ذاك  "الرجل هو 
مغلق���ًا ويفّتل ع�ص���الته"، يقول مث���ٌل اإيراينٌّ 
قدمٌي ج���دًا م�ص���ورًا بدقٍة مذهل���ة المتيازات 
ويف نف�س الوقت القيود التي ي�ص���ببها �صمت 
الرج���ل املفرو����س ذاتي���ًا و�ص���ورته. فطيل���ة 
القرون املا�صية بقي الرجل الإيراين م�صجونًا 
 )mardanegi( صمن مناذج من الرجولة�
مت���ده بالق���وة، ومل يتم ت�ص���جيعه على البوح 
باأفكاره الداخلية وم�ص���اعره اأو الك�صف عنها 

ول على روؤية انعكا�صه يف عني الآخر.  

وتقليدي���ًا كان �ص���مته ه���و �ص���وت ال�ص���لطة، 
�ص���مٌت يتكّلم بقّوٍة يف غال���ب الأحيان لأنه ل 

يحت���اج لأن يتكلم بال�ص���رورة. اأما الآخرون، 
ول �ص���يما الن�ص���اء، فعليه���م اأن يفّك���وا رموز 
ر�صائله ال�ص���امتة واأن يحرتموها ويبجّلوها 

ويكت�صبوا املهارات حلّل رموزها.  

احلواج���ز  م���ن  املتع���ددة  الأ�ص���كال  وبه���ذه 
الرمزية واملادية بني اجلن�ص���ني، ل يبدو مثل 
ه���ذا امل�ص���هد الثقايف مكان���ًا منا�ص���بًا لتطوير 
الت�ص���وير الواقع���ي للرجال على يد الن�ص���اء 
اأو ت�ص���وير ن�ص���اٍء واقعيات على يد الرجال. 
فالقليل جّدًا من الن�ص���اء ومنذ عهٍد قريٍب فقط 

اآثْرَن اأن يك�صرن �صمت الأ�صالف.  

اأّم���ا يف �ص���عر فرخ���زاد، فالرج���ل جم���رٌد م���ن 
�ص���رت هذا الغمو����س، حيث يت���ّم تقدميه بكّل 
ويف  الب�ص���رية.  وتناق�ص���اته  �ص���عفه  نق���اط 
بع����س الأحيان يت���ّم تقدميه بالتزام���ه املبالغ 
به بقوانينه الذاتية الذكرية. وهو م�ص���طرٌب 
وترّوعه ب���وادر العاطف���ة والّرّق���ة والرتبية، 
لدرج���ة  رج���اًل  يك���ون  اأن  جاه���دًا  ويح���اول 
اأن���ه ي�ص���بح كاريكات���ريًا للذك���ورة. ولكون���ه 
متخم���ًا بالدعاءات فهو مدم���ٌن على الإطراء. 
لك���ن خل���ف مظه���ر الق���وة لدي���ه، يكم���ن قلقه 
ال�ص���ديد وتتوارى مواطن �ص���عفه. اإنه”غري 
خمل�س”و”اأناين”و”م�صتبد”و”مت�صّلط". 
يتب���ع  فه���و  �ص���هوانيًا،  وباعتب���اره خملوق���ًا 
غرائزه اجلن�ص���ية ويبتعد عن الألفة احلميمة 
فقدرت���ه على تغيري م�ص���اعره وفق���ًا للظروف 
تخيب اآمال املراأة التي تطالب بالتزاٍم عاطفّي 

مياثل التزامها.  

تقول فرخزاد:  

مل ُيلّقن �صيئًا �صوى ال�صهوة  
مل يهتم ب�صيٍء �صوى املظاهر  

اأينما ذهب هم�صوا باأذنيه  
ُخلقت املراأة من اأجل �صهوتك..  

احل���ب  و�ص���الِت  املت�ص���دعة  العالق���ات  اإن 
الفا�ص���لة، والزيج���ات املفّكك���ة مت���الأ �ص���فحًة 
تل���و الأخرى من دواوين �ص���عر فرخزاد. فكلٌّ 
م���ن العا�ص���ق واملع�ص���وق، الظ���امل واملظلوم، 
الع�ص���فور وال�ص���ّجان، اقتبا�ص���ًا من ال�صورة 
يف  فرخ���زاد  ا�ص���تخدمتها  الت���ي  ال�ص���عرية 
ق�صيدة”الأ�صرية”)The Captive( التي 
يحم���ل الدي���وان عنوانه���ا، اأثبَت اأّن���ه يعاين 

م���ن تبن���ي ال���دور املفرو����س علي���ه. وكلٌّ من 
ال�ص���يد والعبد، الظافر وال�ص���حية، املفرت�س 
والفري�ص���ة، الرجل واملراأة يقا�ص���ي نار خيبة 

اأمله وا�صتيائه.  

ويف اأحي���ان اأخ���رى تق���ّدم ال�ص���اعرة الرج���ل 
املقولب���ة  الذكوري���ة  الأف���كار  م���ن  حم���ررًا 
بفردي���ٍة  ت�ص���وره  فه���ي  املبتذل���ة.  وال�ص���يغ 
متميزة وح�ص���وٍر ج�ص���دي. وباعتبار الرجل 
مل يع���د �صخ�ص���يًة وهمي���ًة اأو حلمًا اأو �ص���ربًا 
من اخليال اأو اأمري اأحالم اخليالت اجلاحمة 
ال�ص���احر، ومل يعد �ص���جنَي ال�صمت اأو اخلفاء 
ومل يع���د مقي���دًا يف تعب���ريه ع���ن عواطفه اأو 
ُم�ْص���َتَبهًا يف قدرته على الألف���ة احلميمة، فاإّن 
فرخزاد متنحه حياًة جديدًة باإعطائه متركزًاٍ 
اأو�ص���ح. وبعد قروٍن من اتخاذه دور العا�صق 
اأخريًا ي�صبح الرجل مع�ص���وقًا. يف الق�صيدة 
التالية بعنوان”ال�ص���خ�س ال���ذي اأحب”تربُز 
عمليُة قلٍب ممتعٍة للت�ص���ويرات التي يحددها 

اجلن�س:  

حمبوبي  
جامُح احلريةْ  

كالغريزة الفطريْة..  
يف قلٍب جزيرٍة مهجورة  

مي�صح غبار ال�صارع عن حذائه..  
مُبزٍق من خيمة جمنون العامريةْ  

حمبوبي..  
مثل اإله مقاٍم نيبايل  

ما زال طاهرًا منذ البدايةْ  
اإّنه رجل قروٍن ما�صيةْ  

تذكاٌر حلقيقة اجلمال..  
دومًا ي�صتيقظ  

وكرائحة الطفل  
حتيط به الذكريات الربيئةْ  

اإّنه كاأغنيٍة مبهجٍة �صعبيةْ  
تفي�س بامل�صاعر وال�صراحة العارية  

يحّب ب�صدق  
ذراِت احلياة.  

ذراِت الغبار  
والأحزان الب�صريةْ  

الأحزان النقيةْ  
يحّب ب�صدٍق  

طريَق ب�صتاٍن ريفيةْ  
و�صجرة..  

وطبقًا من اجليالتي  

وحبل غ�صيل  
حمبوبي..  

رجٌل ب�صيط  
خّباأته  

بني نهديَّ  
كالأثر الأخري لديٍن عجيب  

يف اأر�س العجائب امل�صوؤومة هذه..  

يتج���اوز املحبوب يف هذه الق�ص���يدة الأدوار 
الأدب���ي.  التقلي���د  يحدده���ا  الت���ي  اجلن�ص���ية 
فاملجنون )جمنون ليلى(، وهو الرجل الأكر 
تكرارًا يف الأدب الكال�ص���يكي، ميّث���ُل تخليدًا 
ملثاليٍة رومان�ص���يٍة مدمرة، ولكنه ل ي�ص���تطيع 
بع���د الآن اأن ي���وؤدي دور النم���وذج. ذل���ك اأّن 
املع�ص���وق مي�ص���ح الغبار عن حذائه باأ�ص���ماٍل 
بالية من خيمة املجنون. اإذا كان على املجنون 
اأن يبقى العا�ص���ق فاإّن على حبيبها اأن ي�ص���بح 
املع�ص���وق. واإذا كان املجن���ون قد ُجّن ب�ص���بب 
حّب���ه اخلائب فاإن حبيبها �ص���يكرب بحّبه. فهو 
يب�ُص���ُط نف�ص���ه ويك�ص���ر احلواجز ول يحتاج 
لأن يكون متحفظًا اأو م�صوؤوًل عن نف�صه وعن 
بيئته. وباعتباره لي�س منعزًل اأو م�صت�ص���لمًا 
لالأفكار فقط بدًل من امل�ص���اعر فه���و قادٌر على 
اأن  ي�ص���تطيع  اإن���ه  اإذ  واملتع���ة.  الأمل  اإظه���ار 
يحب”طبقًا من اجليالتي”واأن يكون”فيا�صًا 
اأح���د  بامل�صاعر”و”طليقًا”وبا�ص���تعارة 
فرخ���زاد،  ت�ص���تخدمها  الت���ي  ال�ص���ور 
بالع���ري”واأن  يكون”فائ�ص���ًا  اأن  ميكن���ه 

يكون”املع�صوق".  

 the(”كلمة”مع�ص���وق كان���ت  الق���دمي،  يف 
َزة للجن�س  beloved(، وهي كلمة غري مميِّ
لغوي���ًا، دومًا وبا�ص���تمرار ام���راأًة اأو حمبوبًا 
خمنث���ًا. بن���اًء عل���ى ذل���ك تك���ون كّل الأفع���ال 
امل�ص���رية اإىل عالقاٍت جن�ص���ية اأفع���اًل متعدية 
ولها مفع���وٌل به موؤنث. ويك���ون التاأكيد على 
الفع���ل املتمح���ور حول الذك���ر كب���ري فالكلمة 
الفار�ص���ية الت���ي ت�ص���ري اإىل”اجلماع”ميك���ن 
للرج���ل   )kardan(”اإىل”ِفْع���ل ترجمته���ا 
واإ�ص���المي  للم���راأة.   )dadan(”و”عط���اء
نادو�ص���ان Eslami Nadushan يرك���ز 
 )Days(”يف املذكرات املذهلة لطفولته”اأيام
على القيود الكثرية املفرو�ص���ة على الزدهار 

الكامل للعالقات بني اجلن�صني:  

"كانت العالقات بني الرجل واملراأة مبنيًة اإّما 
على التبادل وال�ص���تقرار اأو على ال�ص���يطرة. 
ومل يك���ن هن���اك م�ص���اواٌة بني اجلن�ص���ني يف 
توليد احلب. فب�ص���ورٍة عام���ٍة وبالفكرة التي 
اأخذه���ا الرجل عن املراأة اعت���رب اأّنه من املهني 
اأن ي�صعر نف�صه ملزمًا على اإر�صائها. وبتعبرٍي 
اآخر مل ي�صتطع اأن ينحدر بقدره اإىل م�صتوى 
اإ�ص���باعها. كان اإر�ص���اوؤه مرتبطًا بال�ص���يطرة 
والتمّل���ك اأي الأخذ بالقّوة والتفّوق. وهذا ما 

�صمي ب�”املتعة".  

واأخريًا اأ�ص���بح الرج���ل مرغوبًا ب���ه يف ن�سٍّ 
مكت���وٍب بقل���م اأنثى بعد اأن كان م���ن النادر اأن 
ي�ص���عر باأّن���ه مرغوٌب ب���ه. وق�ص���يدة فرخزاد 
الت���ي جاءت حت���ت عنوان”وقعُت يف الإثم"، 
وه���ي اإحدى ق�ص���ائدها الأوىل الأكر �ص���هرة 
والأو�ص���ع ن�ص���رًا، تلّخ�س مثَل هذا الإف�صاح 
ال���ذي مل ي�ص���بق ل���ه مثيل ع���ن رغب���ٍة اأنثوية. 
ففي هذه الق�ص���يدة امل�صّورة للحب اجل�صدي 
وامل�ص���بوب العاطف���ة تبدو الرغبة اجلن�ص���ية 
موؤمل���ًة ومبهج���ًة يف اآٍن واح���د، ويظهُر تغيرٌي 
التقلي���دي  املفه���وم  يف  فق���ط  لي����س  ج���ذريٌّ 
للح���دود التي يج���ب اأن تتوق���ف عندها املراأة 
يف م�ص���مون �ص���عرها، بل اأي�صًا يف العالقات 

التقليدية بني اجلن�صني:  

بجانب ج�صٍد مرتع�ٍس وخمّدر..  
وقعُت يف الإثم.. وقعُت يف اإثم ال�صهوة..  
اآٍه يا اإلهي! كيف يل اأن اأعلم ماذا فعلت"؟  

يف ملجاأ ال�صمت احلالك ذاك؟  
  يف ملجاأ ال�صمت احلالك ذاك  
نظرت يف عينيه الغام�صتني  

فارتع�س قلبي دون توّقٍف  
اأمام منا�صدة عينيه  

  يف ملجاأ ال�صوت احلالك ذاك  
جل�صُت منثورَة ال�صعر بجانبه..  

وان�صكبت الرغبُة من �صفتيه اإىل �صفتيّ  
وجنوُت من اآلم قلٍب اأحمق  

  هم�صت بحكاية احلب يف اأذنيه:  
اأريدك يا حبيبي..  

اأريدك اأيها ال�صدر املانح للحياة  
اأريدك يا حبيبي املجنون  

اأ�صرم ال�صغُف لهيبًا يف عينيه  
وتراق�س النبيذ الأحمر يف الكاأ�س  

ويف ال�صرير الناعم  
ارجتف ج�صدي ثماًل على �صدره  

  وقعُت يف الإثم.. وقعت يف اإثم ال�صهوة..  
يف ذراعني �صاخنتني وملتهبتني  

وقعُت يف الإثم بني ذراعيه  
ملتهبت���ني..  كاحلدي���د،  قويت���ني  ذراع���ني 

ومنتقمتني..  

يف ه���ذه الق�ص���يدة هن���اك انتهاكاٌت ل�ص���رائَع 
فم���ن  ولالحت�ص���ام.  للق���ّوة  وعك����ٌس  كث���ريٍة 
الناحي���ة اللغوّي���ة، تنته���ك الق�ص���يدة مب���ادئ 
حت���دد اللغة الالئقة بام���راأة، فاملراأة، اجلن�س 
الق�ص���ايا  ه���ذه  مث���ل  تعال���ج  ل  املحت�ص���م، 
اجلن�ص���ية ب�ص���راحة. ت�ص���تكي اإحدى بطالت 
 Tahereh( �ص���افرزاده  طاه���رة  الكاتب���ة 

قائلًة:    )Saffarzadeh

بالن�ص���بة  الّرغب���ة  ع���ن  الإف�ص���اح  "ُيعت���رب 
اإىل واح���دٍة من���ا نح���ن الن�ص���اء بغي�ص���ًا جدًا 
و�ص���نيعًا لدرج���ة اأن رغباتن���ا تختن���ق حت���ت 

�صرير ناقو�س املحظورات التافهة".  

وحت���ى اإْن حدث وعاجلت امراأة مو�ص���وعات 
جن�ص���ية فاإنه���ا، تق���وم بالتلمي���ح اإليه���ا م���ن 
خ���الل ال�ص���تعارات اأو حت���ت غط���اء الرموز 
والألع���اب والأغ���اين. لك���ّن ق�ص���يدة فرخزاد 
�صديدة الو�ص���وح ووثيقة ال�صلة باملو�صوع، 
فالن�صاط اجلن�ص���ي فيها غري مموٍه ب�صيَغ اأو 
تلميح���اٍت اأو ا�ص���تعاراٍت اأو رم���وز. كما اأّنها 
تثري الرع�صة ب�ص���راحتها وحّدتها، و�صورها 
الوا�ص���حة ل ت�ص���جع ق���راءاٍت متع���ددة. هذه 
الق�صيدة لي�صت ق�صًة رمزيًة ميثل فيها احلب 
ال�ص���هواين ح���ّب الإل���ه، فاحل���ب هنا ب�ص���ريٌّ 

ولي�س اإلهيًا. 

وخالفًا ملعظم ق�صائد احلب التقليدي، ل تقدم 
الق�ص���يدة ت�ص���ريحاٍت خارج���ة ع���ن الن�س؛ 
الإث���م"،  يف  ذاته،”وقع���ُت  بح���ّد  فعنوانه���ا 
يوحي برف�ٍس للط���ف التعبري، وميثل تاأكيدًا 
للذات خمتلفًا متامًا عن ف�ص���يلة املراأة املثالية 
املنِكَرة للذات. اإّن التعبري”وقعت يف الإثم”ل 
ميثل فقط ا�صت�صالم اجل�صد للعاطفة بل اأي�صًا 
ا�صت�ص���الم القلم للتعابري املحّرمة. فاإن مل يكن 
بالإم���كان احت���واء الن���زوات اجلن�ص���ية لهذه 
ال�ص���اعرة �ص���من احلدود التقليدية فاإنه لي�س 
بالإمكان احتواء �ص���عرها �صمن هذه احلدود 
وهكذا ي�ص���بح املج���ازف يف احلي���اة جمازفًا 

يف اللغة.  

كن���ُت ق���د حتدث���ُت ع���ن عك����س الأدوار وهذه 
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◄◄
الق�ص���يدة جدي���رٌة بالذك���ر لالأ�ص���لوب ال���ذي 
تعك����س في���ه القوان���ني الثقافي���ة. وفرخ���زاد، 
كغريه���ا م���ن الن�ص���اء، تعّلم���ت اأّن اخل�ص���وع 
لرغب���ات ج�ص���دها يعن���ي احلكم على نف�ص���ها 
الع���امل  ه���ذا  يف  الأب���دي  ال�ص���معة  ب�ص���وء 
وبن���ار اجلحي���م يف الع���امل الآخ���ر. ت�ص���رح 
 Mahshid الروائية ماه�ص���يد اأمري�صاهي
Amirshahi باإدراكه���ا الع���ريف الذات���ي 
كيف ميك���ن لعالقة حب مزده���رة اأن ُتقتل يف 
مهده���ا عل���ى يد القي���ود املري���رة وكيف ميكن 
لهذه العالقة اأن ُت�ص���َمر ومُت�َص���خ اإىل خوف. 
فراوي���ة الق�ص���ة الق�ص���رية”يف ذل���ك الزمان 
وامل���كان”There and Then ت�ص���تذكر 
ق�صة حبها الأّول مع فتى وفرارهما اإىل �صالٍة 
لل�ص���ينما، اإنها حكاية رغب���اٍت خائبٍة مرتاكمٍة 

فوق احتياجاٍت خائبة:  

ثاني���ًة. جاء  اخل���وف  ن�ص���دين  عندئٍذ  "لك���ن 
اإيل ب�ص���بب احلب.. توا�ص���ل اخلوف، خوٌف 
م���ن اأن اأك���ون ق���د ارتكب���ُت خط���اأً، اأم���رًا قذرًا 
وه���ذا ق�ص���ى عل���ى كّل احل���ب. كان���ت ذك���رى 
احل���ب الوحي���دة التي بقيت ه���ي الفيلم الذي 
مل اأ�ص���اهده والبوظ���ة )اجليالتي( التي ذابت 
يف ك���وب. كّل هذا بداأ مع لهفة ظّلني مي�ص���يان 
جنب���ًا اإىل جنب اإىل املدر�ص���ة وانتهى باحتاد 
نظرت���ني حمدقت���ني وتالم����س يدي���ن. لكنه مل 
يبلغ دفء َنَف�َص���نْي ونعومة ج�ص���دين. فعندما 
ج���اء امتزاج النف�ص���ني واجل�ص���دين فاإنه جاء 
م���ن دون ح���ّب -جاء م���ع قدوم الفقي���ه )رجل 

الدين( وعهود الزواج العربي".  

لكّن فرخ���زاد ل ت�صت�ص���لم يف النهاية للخوف 
اأو الع���ار. فهي جتت���از ال�ص���هوة الأنثوية من 
خالل اجل�صر الثقايف للتجربة والتعبري حتى 
واإن كان ه���ذا بكثرٍي من الهلع وال�ص���طراب. 
وبتورطه���ا بني دافع���ني اآمَرْين ومتناق�ص���ني 
عل���ى ح���د �ص���واء، وهما اخل���وف وال�ص���عور 
بالذنب من جهة ومطالب ج�ص���ٍد �صهواين من 
جه���ٍة اأخ���رى، تخت���ار اأق���ّل واأق���ّل اأن يحكمها 

الدافع الأول. 

ف�صخ�ص���ياتها ال�ص���عرية تنغم�س يف اأموٍر مل 
يكن م�ص���موحًا للن�ص���اء التعبرُي عنه���ا جهرًا. 
كما اأّنها تعك�س الفعل اجلن�ص���ي؛ فعلى �صبيل 
املثال من حق الرجل وحده اأن يختار �صريكته 
واأن ُيظِه���ر رغبته. هو ل ُيخت���ار ول ميكن له 
اأن يتوق���ع اإظهار الكثري من املتعة اجلن�ص���ية 
م���ن قبل امراأٍة تع���رف حّق املعرف���ة اأّن اإظهار 

اهتماٍم برجل يعّد �صلوكًا غري لئٍق، 

ومما هو مثرٌي لالهتم���ام اأّنه يف الوقت الذي 
ل يوجد فيه اعرتاٌف مقبوٌل ولئٌق و�ص���ريٌح 
برغب���ة امل���راأة اجل�ص���دية للرج���ال ف���اإن هناك 
م�ص���طلحًا ماألوف ال�ص���تخدام بل م�ص���طلحًا 
 Adam-( صرعيًا لرف�ص���ها اجلن�صي له هو�
يعني  التمكني”الذي  e Tamkin(”ع���دم 
حرفيًا”ع���دم الطاعة”وهن���ا ج���اء ليعني عدم 
اإذع���ان امل���راأة لرغبات زوجها اجلن�ص���ية. فقد 
مّت تلقينها اأن تكون غري مهتمة، وهي تتظاهر 
بع���دم الهتم���ام، ول نبال���غ اإذا قلن���ا اأّن هناك 
الكث���ري م���ن الن�ص���اء الإيراني���ات مب���ن فيهّن 
فرخ���زاد نف�ص���ها يف بع�س ق�ص���ائدها الأوىل 
مم���ن يوؤمّن حقًا باأّنه حامل���ا ُيْظِهْرَن اهتمامهّن 
الكّلي ورغبتهّن برجل فاإنهن قد فقدنه لالأبد:  

واأنِت، بقلٍب �صادٍق، اأيتها املراأة..  
ل تبحثي عن الإخال�س يف رجل  

فهو ل يعرف معنى احلب  
ل تخربيه اأ�صرار قلبك اأبداً  

اجلن�ص���ي  امل���راأة  �ص���لوك  �ص���وء  كان  لطامل���ا 
مرتادف���ًا تقليديًا م���ع انح���راٍف اأخالقي كّلي، 
فحتى �ص���رف الذكر يعتمد اإىل ح���دٍّ كبرٍي على 
عفة ن�ص���اء بيت���ه. واأعظ���م اتهاٍم بح���ّق امراأة 
وبالت���ايل بح���ّق اأقربائها الذكور ه���و اإقرانها 
ب�ص���لوٍك جن�ص���ٍي حمظ���ور. ولك���ن يف ه���ذه 
الق�ص���يدة ت�ص���رح املراأة جهرًا ب�صوء �صلوكها 

اجلن�صي، والأفظع من ذلك، بتمتعها به.  

الزائف���ة  الدع���اءات  م���ن  بتحرره���ا  وه���ي، 
واملناورات ال�ص���رتاتيجية، ت�صمح مل�صاعرها 
بالتعب���ري عن نف�ص���ها بحرية وتف�ص���ح املجال 
اأمام عاطفتها فهي ُتربزها وتتمتع بها، بل اإّنها 
تنُعم بها. اإنها ترف�س اأن تكون جمّرد مو�صٍع 
لل�ص���هوة، وت�ص���عر اأنه���ا منت�ص���رٌة يف قدرتها 
على حتويل”ملجاأ ال�صمت احلالك”اإىل لهيٍب 
م���ن العاطف���ة. وهي توّلد الرغب���ة وتعتز بها. 
كما ت�ص���ور رغبتها الذاتية عل���ى نحو درامي 
با�ص���تعمالها املتك���رر ل�ص���مري املتكل���م املف���رد 
يف الق�ص���يدة. بالفع���ل ف���اإن اأ�ص���لوب ال�ص���رد 
الذاتي يف الق�ص���يدة يجعلها متميزًة ب�صورٍة 
ا�ص���تثنائيٍة يف تعبريها عن جتارَب حمظورٍة 

وم�صاعر الرغبة اجلن�صية.  

قوّي���ة يف  للف�ص���ول،  مث���ريٌة  لق�ص���يدٌة  اإنه���ا 
بوحه���ا  يف  وجريئ���ٌة  للمتع���ة  ت�ص���ويرها 
وبالوق���ت نف�ص���ه م�ص���طربٌة يف انفعالته���ا. 
فهي تنق���ل املتعة ممزوجًة بال�ص���عور بالذنب 
وال�ص���ّك حيث تت�ص���ارع التقاليد مع العاطفة. 
اإّنه���ا حكاية ام���راأة يرّوعها ازده���ار عاطفتها 
ولكنها يف الوقت نف�ص���ه مذهولٌة به���ا، امراأٍة 
جتاربه���ا  ع���ن  بحري���ة  تتح���دث  اأن  ميكنه���ا 
لكنه���ا  التقلي���د،  ع���ن  اخلارج���ة  اجلن�ص���ية 
نف�ص���ها”مذنبة”فرغم  تعدها”ذنوبًا”وتع���ّد 
جتاهلها ملعايري جمتمعها وقيمه املهيمنة اإىل 
حدٍّ ما اإّل اأّنها مت�ص���ربة لهذه املعايري بطريقٍة 

دقيقة ول مفّر منها. 

والطموحات املتناق�صة جتعلها مزيجًا حمريًا 
من احلقائق وال�صكوك. فمن جهة هناك لهيب 
اجل�ص���د والعقل امل�ص���تعر، ومن جه���ٍة اأخرى 
هناك املعايري الجتماعي���ة املقّيدة والقوانني 
املندجمة يف الذات. اإنها ل ت�صتطيع اأن حترم 

نف�ص���ها من ميزة ال�ص���تماع اإىل عقلها وقلبها 
املجازف���ني ول ت�ص���تطيع حتري���ر نف�ص���ها مما 
مّت تعليمه���ا اإّي���اه بخ�ص���و�س اح���رتام الذات 
والف�صيلة. وهي تتاأرجح بني جمموعتني من 
القي���م والطموح���ات القدمي���ة واحلديثة دون 
اأن تك���ون قادرًة على التخّلي ع���ن اأحدهما اأو 

دجمهما معًا:  

قّيدوا قدمّي بال�صال�صل ثانيةً  
حتى ل جتعلني احليل واخلدع اأ�صقط  

لكيال تقيدين الإغراءات امللّونة  
ب�صل�صلٍة اأخرى اأي�صًا..  

يف جمموعاتها الث���الث الأوىل تدعو فرخزاد 
نف�ص���ها”مذنبًة”و”رديئَة ال�ص���معة”و”امراأًة 
العام  حمقاء”و"غرَي جدي���رٍة بالثقة”فالراأي 
وجمموعة القيم املبطّنة ذاتيًا ل ي�صالنها، لكن 
مع ذلك يوؤملانها. فقد اأ�ص���بحت ت�صعر باملرارة 

والنفور من حميطها وتغلبها حاجٌة للعزلة.  

اأتفادى اأولئك النا�س  
الذين يبدون خمل�صني جدًا وودودين  

لكنهم بازدراٍء مفرٍط  
يتهمونني بتهٍم ل ح�صر لها..  

ي�ص���تمعون  الذي���ن  النا����س  اأولئ���ك  اأتف���ادى 
لق�صائدي  

ويتفتحون كاأزهاٍر فّواحِة العطر  
لكّنهم يف قرارة اأنف�صهم  

يدعونني حمقاء رديئة ال�صمعة..  

ولي����س الق���ّراء املنافق���ون هم وحده���م الذين 
ي�ص���فحون ع���ن فرخ���زاد ويدينونها، ب���ل اإّن 
اأي�ص���ًا ُيظه���رون ازدواجي���ة. واإن  موؤيديه���ا 
ف���اإّن  نف�ص���ها”مذنبًة"،  تع���ّد  فرخ���زاد  كان���ت 
موؤيدها الأكر اإخال�ص���ًا يعدها مذنبة اأي�ص���ًا. 
ال�ص���عرية،  فرخ���زاد  ملجموع���ة  مقدم���ٍة  يف 
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اأّن:   دفاعية  وبطريقٍة  القارئ   Shafa

عل���ى  وقدرته���ا  لم���راأة  الفّن���ي  "الع���رتاف 
ت�ص���وير م�ص���اعرها ب�ص���كٍل �ص���ريح هي، كما 
اأعتق���د، ال�ص���يء اجلدي���د واملث���ري لالهتم���ام 
يف �ص���عر ه���ذه ال�ص���يدة. ع���دا ع���ن ذل���ك، فاإّن 
مو�صوع هذه الق�صائد لي�س جديدًا اأبدًا بحّد 

ذاته كي ي�ص���تحّق اهتمامًا. اإنها حكايٌة قدميٌة 
قدم الإن�صان نف�صه و�صتبقى معه حتى نهايته 
املطلقة. لنواجه احلقيقة، اأيٌّ منا قادٌر على اأن 
ينكر باأّنه �صعر يف قلبه بهذه الرغبات التي ل 
ي�ص���ّح احلديث عنها؟! وكما قال امل�صيح:”من 

كان منكم بال خطيئة فلريمها باأول حجر".  

لكّن اجلديد واملثري لالهتمام بالفعل يف �صعر 
فرخزاد هو يف الواقع اأكر بكثري من قدرتها 
على ت�صوير رغباتها التي ل ي�صّح البوح بها 
ب�ص���راحة. فلرمّبا كان ما ينال اهتمام الكثري 
م���ن الق���ّراء واإعجابهم يف اآٍن واح���د له عالقٌة 
بانبثاق �صخ�صيٍة �صعريٍة اأنثويٍة هامٍة تتحدى 
تعقيداتها الت�ص���نيف ال�صهل. وما مييزها عن 
اأ�ص���الفها وحتى عن الكاتبات املعا�ص���رات لها 
هو ا�صتخال�صها لتجربٍة يوميٍة دون اأن يكون 

ق�صدها التوجيه اأو التعليم اأو الإر�صاد. 

اإّن الن�ّس املتم���ّرد، واملبدع كان ملكًا لها لي�س 
بلغته اأو اأ�ص���لوبه اأو وجهة نظره فح�صب، بل 
مبو�ص���وعه اأي�ص���ًا. و�ص���راحة هذه الق�صائد 
ق���د تغ���ري الق���راء غ���ري املعتادي���ن عل���ى مثل 
ه���ذا البوح الذاتي ال�ص���ريح. ف�ص���راك احلّب 
وال�ص���غف املحاكة با�صتمرار والتي ت�صورها 
ه���ذه الق�ص���ائد ق���د تق���ّدم تنفي�ص���ًا تطهريي���ًا 
الف�ص���يلة  ال�ص���هوانية ومتنع���ه  عم���ا تقدم���ه 
عن الكث���ري من قرائها. وت�ص���ويرها لن�ص���وة 
الأغ���الل، وللقل���ق  م���ن  احلري���ة واخلال����س 
وال�صطرابات املرتبطة بذلك يف نف�س الوقت 
قد يعرب ببالغٍة عن حريٍة تبقى عند الكثري من 
قرائه���ا مكبوتة. وبعيدًا عن كون هذا ال�ص���عر 
تاأريخًا ذاتيًا، فاإّنه بالفعل ت�صويٌر دقيٌق لآلم 

وم�صّرات جيٍل كامٍل يعي�س تغيريًا جذريًا.  

بالتح���رر م���ن الأ�ص���كال التقليدي���ة واملقولبة 
واللت���زام  اجلن�ص���ية  والعواط���ف  لالأف���كار 
يحتف���ل  واإمكانيتهم���ا،  فر�ص���هما  بتو�ص���يع 
الرجل واملراأة بتبادل الأدوار يف هذا ال�صعر. 
وباإدراكهما للقيود الكثرية املفرو�صة عليهما 
با�ص���م الذك���ورة اأو الأنوث���ة، هم���ا ين�ص���دان 

التحرر واإىل حدٍّ ما يحرزانه.  

تتعل���م فرخ���زاد وتك�ص���ف اأكر ع���ن ذاتها من 
خالل حماولتها عك�س �صورة الآخر. فقيامها 

بالك�صف عن الرجل انتهاٌك للمعايري الأنثوية 
اأكر من كونه �ص���ورة مبتذلة لرغبٍة م�صبعة. 
وف�ص���ولها ح���ول احلقيق���ة الت���ي تكمن خلف 
احلجاب، �ص���واٌء كان يعرب عن ذاته ب�ص���ورٍة 
جن�ص���يٍة اأم ل، هذا التعط�س للحقيقة املجردة 
والرغب���ة اجلريئة بها يقودها يف النهاية اإىل 

مكاٍن من الوحدة الال متناهية وال�صدق: 

)األي����س ه���ذا  البارع���ني  ال�ص���عراء  وط���ن كّل 
الف�ص���ول وهذا التعّط�س يعك�ص���ان بالأحرى 
نف�س تلك ال�ص���وابط والقيود التي يفر�ص���ها 
عليه���ا املجتمع الذي يراقبها ويقيدها ويحكم 
�ص���معٍة  و�ص���وء  وغم���زاٍت  بهم�ص���اٍت  عليه���ا 
حتم���ي!، األي�ص���ت ب�ص���بب ه���ذه العوائق هي 
جم���ربًة على التعبري عن قيامها بالك�ص���ف عن 
الآخ���ر بلغة اجلن����س؟(. اإذًا، ل عجب اأنها من 
خالل �صعرها حتتاج لأن تخلق مكانها املثايل 

اخلا�س!  

الرو�ص���ة”النقد  ق�ص���يدة”فتُح  تك���ون  رمب���ا 
الأورع والأكر فتنة الذي ا�صتخدمته فرخزاد 
لإعادة تقيي���م بع�س معايري جمتمعها املتبناة 
ب�ص���دة. فهي حت���اول اإع���ادة �ص���ياغٍة جذريٍة 
لالأف���كار والعالق���ات واملعايري. اإنه���ا املغامرة 
الأ�ص���طورية لمراأٍة ل جتد فردو�صًا مغريًا يف 
اأ�صطورة ثقافتها ال�صهلة املنال. وب�صكٍل مبدٍع 
تعي���د ه���ذه الق�ص���يدة كتاب���ة ق�ص���ة اخلطيئة 
الأوىل وتعك�ص���ها با�صتخدام ال�صياق املاألوف 

املدّون يف الن�س الإجنيلّي والقراآين:  

الغراب  
الذي حّلق فوقنا..  

وتوّغل يف الأفكار امل�صّو�صة لغيمٍة �صريدة  
ال���ذي اأطل���ق �ص���راخه، ك���روٍح ق�ص���ريٍة، يف 

الأفق  
�صيحمل اأخبارنا اإىل املدينة  

الكّل يعرفون  
الكّل يعرفون  

اأننا، اأنا واأنت حّدقنا يف احلديقة  
وقطفنا التفاحة  

من ذاك الغ�صن البعيد اخلجول..  
الكّل يخاف  
الكّل يخاف  

ولك���ن اأن���ا واأنت ان�ص���ممنا اإىل امل���اء واملراآة 
والقنديل  

ومل َنَخف..  
اإنها لي�صت م�صاألة رابٍط �صعيٍف بني ا�صمني  

على �صفحات ال�ّصجّل القدمية  
اإنها م�صاألة �َصعري امل�صحور  
وفاوانيا)1( قبالتك املحرقة  

واحلميمية املتمردة جل�صدينا  
وُعرّينا املتاأّلق  

مثل حرا�صف �صمكٍة يف املاء  
اإنها م�صاألة اأغنية النبع ال�صغري الف�صية  

املغناِة عند الفجر  
يف الغابة اخل�صراء املتدفقة  

يف البحر امل�صطرب الوح�صي  
يف اجلبل الغريب املتغطر�س  

يف اإحدى الليايل..  
�صاألنا الأرانب الوح�صية والأ�صداف اململوءة 

بالالآلئ، والن�صور..  
فعله؟"   يجب  الذي  "ما 

الكّل يعلم..  
الكّل يعلم  

اأننا وجدن���ا طريقنا يف مهجع �ص���يمورغ)1( 
امت   البارد وال�صّ

وجدنا احلقيقة يف احلديقة ال�صغرية  
يف النظرة احليّية لزهرٍة جمهولة  

واخللود يف اللحظة الأبدية  
عندما حتّدق �صم�صان اإحداهما اإىل الأخرى  

اإنها لي�صت م�صاألة هم�صاٍت خائفٍة يف احللكة  
اإنه���ا م�ص���األة �ص���وء النه���ار ونواف���ذ مفتوحة 

وهواٍء منع�ٍس  
وموقٍد حيث حُتَرُق الأ�صياء التي ل قيمة لها  

واأر�ٍس خ�صبٍة مبح�صول جديد  
اإنها م�صاألة ولدٍة واكتماٍل واعتزاز  

م�صاألة اأيادينا املغرمة  
توا�صل الليايل  

بر�صائل عطٍر من الن�صيم وال�صوء..  
تعاَل اإىل املرج!  

تعاَل اإىل املرج الكبري  
وناِدين من خلف عبري براعم الأكا�صيا  

مثل ظبٍي ينادي رفيقته  
ال�صتائر تفي�س بحقٍد خمّباأ  

وحماماٌت بريئٌة بي�صاءْ  
من اأعايل اأبراجها البي�صاءْ  

حتّدق يف الأر�س من حتتها..  

فرخ���زاد  اجلّنة”تعك����س  ق�ص���يدة”فتح  يف 
طبيع���ة العالق���ة ب���ني الرج���ل وامل���راأة والتي 
اأو  الدين���ي  ب�ص���كلها  الأ�ص���طورة  ت�ص���ورها 
الدني���وي. هن���ا يف ه���ذه احلديق���ة امل���راأة ل 
تتكلم بل�ص���ان ال�ص���يطان ول ت�ص���اعد اإبلي�س. 
خمدوع���ة  ول  خادع���ة  ل  باعتباره���ا  وه���ي 
لي�صت �صاذجة ول �صعيفة بطبعها. فاإن كانت 
ح���ّواء تبدو اأ�ص���رية الهوية املفرو�ص���ة عليها 
واإن كان���ت بذنوبه���ا، وبف�ص���ائلها، تثبت اأّنها 
غ���ري متغرّية وغري قابل���ة للتغيري ف���اإّن املراأة 
يف هذه الق�ص���يدة تق���وم برحلٍة خا�ص���ٍة بها، 
فج�ص���دها املمدد تبعًا لتجارَب جديدٍة يرف�س 
اأن يعود اإىل بعده الأ�صلي. وعقلها املتعّر�س 
لآف���اٍق جدي���دة يرف�س التقيي���د. اإنها �صل�ص���ٌة 
كاملاء، متقلبٌة ودائمة التغيري والتحدي اأبدًا، 

دائمة احلركة ودائمة النمّو ودائمة التعّلم.  

ورفي���ق دربه���ا الرجل بعيٌد اأي�ص���ًا ع���ن كونه 
�صخ�ص���ية تقليدي���ة. فباعتب���اره غ���ري خائ���ٍف 
م���ن الإلف���ة احلميم���ة، ل يح���اول اأن يحم���ي 
ب���راءة مزيف���ة اأو يحافظ عليه���ا. ول يجد اأّنه 
من ال�ص���روري ل���وم املراأة عل���ى خداعه. فهو 
يقطف من ال�ص���جرة املحّرمة طواعيًة ويدخل 
يف احلديق���ة حيث ميكنه اأن َيخت���ار واأن يتّم 

اختي���اره، اأن يرغب واأن ُيرَغب به، اأن ُي�ص���ِبَع 
رغب���ًة واأن ُت�ص���َبع رغبُت���ه. اإن���ه ل يحتاج لأن 
يغ���زو اأو يخ���رتق اأو يهاج���م فه���و يعلم كيف 

َيع�صق وكيف يكون مع�صوقًا.  

يف ه���ذه الرو�ص���ة ل يوج���د اإبلي����س ليق���ود 
الرج���ل اأو امل���راأة اإىل �ص���قوطهما. فم���ن دون 
الو�ص���يط  دور  ليلع���ب  ف���داء  كب����س  وج���ود 
املكت�ص���ب،  والإث���م  املفق���ودة  ال���رباءة  ب���ني 
كالهم���ا يقط���ف التفاح���ة طواعي���ًة ويتحم���ل 
م�ص���وؤولية رغبات���ه واأعمال���ه. ه���ذه احلري���ة 
تف�صر ا�صتخدام ال�ص���مائر”اأنت”و”اأنا”بدًل 
من”نحن”بعنايٍة فائقة كلم���ا كان هناك قراٌر 
اأو خط���وٌة ُتّتَخ���ُذ. ففي هذه املدينة الفا�ص���لة 
الرجل واملراأة يوا�صي اأحدهما الآخر ويبهجه 
ويدعم���ه فاحل���ب ل ُي�ص���رَتى ول يباع با�ص���م 
ال�ص���لطة اأو امللكية اأو احلماي���ة. واجلن�س ل 
تتم مقاي�صته بالوفاء اأو الأمان. املتعة ُتقابل 
مبثلها، والن�صاط اجلن�صي ل يخ�صع للنقا�س 

على طاولة امل�صاومة.  

ه���ذه الرو�ص���ة م���كاٌن للثقة حي���ث ميكن لكال 
ال�ص���ريكني اأن يخّف����س ح�ص���ون دفاع���ه واأن 
يج���د متعًة يف الطبيعة الالنفعية ل�ص���راكتهما 
واأن يتلقى قّوة احلّب الكاملة ويرّحب بالألفة 
احلميمة واحلوار. باأيديهما املت�صابكة باحلّب 
ميكن لهما اأي�ص���ًا اأن”يوا�صال الليايل". ويف 
هذه الرو�صة”يتاألق”العرّي وُتهَدم اجلدران 
وتدّمر احلدود امل�ص���طنعة وُت�ص���َدل ال�صتائر 
وُتلقى الأحجبة جانبًا. فال�ص���فافية ل ال�صرية 
رة. هنا امل�صاعر كالأج�صاد  هي املطلوبة واملقدِّ

ل حتتاج لغطاء.  

لك���ن ه���ذا الفردو����س حم���اٌط باجلحي���م، فهو 
رو�ص���ٌة مطّوق���ٌة باأر����سٍ معادي���ٍة واجلان���ب 
الفردو�ص���ي منه���ا يعّك���ره الغ�ص���ب والقل���ق. 
وحت���ى اإن كان���ت اأر����سَ نعي���ٍم فامل���كان لي�س 
مب���اركًا. ه���ذه احلديق���ة ل متن���ح ال�ص���اعرة 
خ�صو�ص���يًة اأو ملجاأً. ف���الآذان والأعني تنمو 
على اأ�صجارها والع�ص���افري ترثر ب�صيحاٍت 
تخرتق الأف���ق كاخلناج���ر. والرثرات تغزو 
ه���ذا امل���كان املث���ايل، وزّواٌر غ���ري مدعوي���ن 
يقحمون اأنف�ص���هم، ومتطّفل���ون حقيقيون اأو 
وهميون ي���رتددون علي���ه. والغرب���ان، جتار 

الرث���رة امل�ص���وؤومون اأولئك، يزورون���ه. اإّن 
واحة الن�ص���جام هذه بني عا�صقني والطبيعة 

ل متنُح مكانًا للراحة احلقيقية.  
  

وخل���ف املزاج املبته���ج لهذه الق�ص���يدة تكمن 
م�صاعٌر من ال�صطراب وال�صعف، فمن ال�صطر 
الأول وعن���د حلظ���ة الن�ص���وة عندم���ا يدخ���ل 
العا�صقان فردو�صهما ت�صف ال�صاعرة الغراب 
وهو يحوم فوق راأ�ص���يهما. اإنه الغراب الذي 
�صين�ص���ر اأخبار عالقتهما اخلارجة عن التقليد 
يف النهاية. القلق يظهر من البداية وال�صعور 
بالذن���ب واحل���رية يب���داآن وعل���ى م���ا يب���دو، 
يبق���ى العا�ص���قان من�ص���لخني ع���ن حميطهم���ا 
اأو لنق���ل منفي���ني. هذا الفردو����س يتحّول يف 
نهاي���ة املط���اف اإىل منفى، منف���ى ذاتي متعمد 
يف اأح�ص���ن الأح���وال ف���ال عج���ب اأن يتوّجب 
على �ص���كانه اأن ي�ص���األوا الأرانب والأ�صداف 

والن�صور”ما الذي يتوجب فعله؟".  

ح اإليها يف  بع�س امل�ص���اعر املحجوب���ة اأو امللمَّ
ق�صيدة”فتح الرو�ص���ة”تبلغ تعبريًا وا�صحًا 
يف ق�صائد اأخرى ول �صّيما ق�صائد ُن�صرت بعد 
وفاة املوؤلفة. لقد تبني اأّن النعيم امل�ص���تمتع به 
يف الرو�ص���ة ق�ص���ري الأمد فيب���دو اأّن العرّي، 
مهما بلغت قيمته، ي�ص���بب اأملًا مربحًا و�ص���وء 
تفاهٍم وعزلة. كما اّت�صح اأّن احلّب ال�صهواين 
وه���ٌم زائل. حيث تنبثق �ص���وٌر من ثاناتو�س 
وهو يط���ارد الإله اإيرو�س و�ص���وٌر من املوت 
واحلّب وال�صهوة وفم القرب الفاغر وفوق كّل 

هذا �صوٌر من الوحدة:  

�صاقوا براءة قلٍب بكاملها  
اإىل قلعة حكايا اجلن  

والآن..  
كيف لها اأن ترق�س ثانيًة؟  

وتطلق �صفائر طفولتها  
فوق الأنهار املتدّفقة؟  

كيف لها اأن مت�صغ  
التفاحة التي ُقِطفت و�ُصّمت؟  

اآٍه يا حبيبي! يا اأعّز اأحبابي!  
يا لها من �صحٍب �صوداء..  

ترتّقب يوم ال�صم�س البهيج!  

ومع ذل���ك فاإّن م�ص���غ التفاحة ومغ���ادرة قلعة 
حكاي���ات اجلن اأمٌر حمّتٌم عليه���ا. فباعتبارها 
حاف���ة  عل���ى  ووحي���دًة  مبفرده���ا  تعي����س 
جمتمعها، ولكونها متمّردة ومدركًة لتمردها، 
ورمب���ا كانت متعبًة منه، تتنباأ فرخزاد بقدوم 
ال�صحب ال�صوداء. وبوجود منفى يف موطنها 
الأ�ص���لي، ت�ص���بح”امراأًة وحيدًة”عالق���ًة يف 
ف�ص���اء النتق���ال م���ن من���وذٍج ثق���ايٍف لآخ���ر. 
ومب���ا اأنَّ فرخزاد، مقتَلَعٌة م���ن جذورها فاإّنها 
متاأك���دة م���ن املجهول فقط، ومب���ا اأّنها جمتّثٌة 
من اأ�ص���ولها فهي جت�ّصد ملّذات تهجني ومزج 
القدمي باحلديث، لكّنها جت�ص���د اأي�ص���ًا ملّذات 

اآلمهما وم�صكالتهما:  

وها اأنا ذا!  
امراأٌة وحيدة  

عند عتبات ف�صٍل بارد  
قادمٌة لأعي تلّوث الأر�س  

وياأ�س ال�صماء اجلوهرّي احلزين  
وعجز هاتني اليدين ال�صلبتني  

 ____________
)الفاواني���ا: نب���اٌت ذو زه���راٍت كبريٍة حم���راء اأو 

قرنفلية بي�صاء. ( 

عن جملة  "االآداب االأجنبية"  1997



مقدمة كتاب

)أّول نبضات حّب لقلبي(

كت���ب هذه املقّدمة: عمران �ص���الحي )الكاتب واملرتجم ور�ّص���ام 
الكاريكاتري الإيرايّن ال�صهري( يف كتاب جمع فيه ر�صائل )فروغ( 
اإىل زوجها )برويز�صابور(، كما �صاعده يف جتميع هذا الكتاب: 
)كاميار( ابن ال�صاعرة )فروغ فرخزاد(، والكتاب بعنوان: )اأّول 

نب�صات قلبي العا�صق( عن دار )مرواريد( يف طهران.
عزيزي )كامي(..

يف الوق���ت الذي كتبت )فروغ( ر�ص���ائل اإىل )بروي���ز( ما كانت 
تفّكر اأن ياأتي يوم وف�ص���ول يح�ص���ر راأ�ص���ه فيها، ر�صائل ُكتبْت 

اأحيانًا بخوف وارجتاف وقلق وحّب لت�صل اإىل يَدِي املتلّقي.
يف ه���ذه الأّي���ام انتهت ع���ادة كتابة الر�ص���ائل الورقّية، من الآن 
ولحق���ًا، بدل الكتابة على الورق علينا اأن نحّدق على �صا�ص���ات 
الهوات���ف والمييالت والفاك�ص���ات، ب���راأي اأّي واحدة من هذه 
الو�ص���ائل ل تاأخذ مكان الر�ص���ائل الورقّية، الأ�صياء املخفّية لها 
�ص���عور اأجمل..ر�ص���الة ُتكت���ب بخوف ورع�ص���ة و�ص���وق ولهفة 
وُتق���راأ يف مكان بعيد عن الأنظار، اأن ترفع يدك نحو ال�ص���وء، 
لتق����سّ املكان ال�ص���حيح م���ن الغالف حت���ى ل تتم���ّزق الورقة، 
تفتحها بحذر وتعيد قراءة اأ�ص���طرها �ص���طرًا وراء �ص���طر لتنّث 

من كّل كلمة عطر املحّب.
قلت »ف�ص���ول«.. ه���ل تعلم اأّن هذا الف�ص���ول كان ي�ص���كن جوار 

بيتك���م قربك اأنت قرب فروغ و�ص���ابور، ع�ص���ُت �ص���نوات عديدة 
هناك، وعائلتي ما زالت تعي�س هناك، اأتذّكر.. كانت يف ال�صارع 
الذي ن�ص���كن فيه مدر�ص���ة با�صم )�ص���رو�س(، هذه املدر�صة كانت 
تدر�س فيها فروغ، كّنا �ص���غارًا نلعب يف ال�ص���ارع، وكّنا ن�صمع 
اأّن هناك فتاة ترجع كّل يوم من املدر�صة تعرب ال�صارع بجدائلها 

املفتوحة، كانوا يقولون اأّنها تكتب ال�صعر!.. 
فروغ يف ر�صائلها تذكر الأماكن بدّقة، اأنا اأعرف هذه التفا�صيل 

واأفهم ف�صاء �صعر فروغ من الداخل.
يف ع���ام 1945 التحق���ُت يف العم���ل بجري���دة )توفي���ق(، هناك 
تعّرف���ت عل���ى �ص���خ�س عايل املق���ام )بروي���ز �ص���ابور(، يف ذلك 
الوقت.. ما كنت اأعلم �صلة برويز بفروغ، مّرة.. �صاألني برويز 
ع���ن راأيي بفروغ، واأنا ب�ص���دق اأجبته واإجابت���ي اأعجبته جّدًا، 
ث���ّم �ص���األني عن )اأحمد �ص���املو(، قلت له.. اإّنن���ي ل اعرفه، ويف 
اللقاء الثاين جلب يل معه كتاب ل�)�ص���املو( بعنوان: )الع�ص���ق 
اجلدي���د/ هواى تازه( الذي قراأته يف ليلة واحدة ثم عرفت من 

هو �صاملو.
�ص���املو كان ياأت���ي للقاء بروي���ز يف مكتب اجلريدة يف �ص���ارع 
ا�ص���طنبول، لكن يف ذلك ال�ص���تاء – اأق�ص���د العام ال���ذي توّفيت 
فيه فروغ �ص���ابور – غاب عن الأنظار �ص���هرًا كاماًل، حّتى اأّنه مل 

يح�صر مرا�صيم الدفن والت�صييع، ويف ذلك الوقت كان له احلّق 
بذلك لأّن ال�صحافّيني والإعالمّيني كانوا ميالأون املكان..

مّرة.. �ص���ابور طل���ب مّني اأن نذهب اإىل بيتن���ا يف )اجلوادّيه(، 
ركبن���ا وب���داأت اأمّتع نظري ب���كّل الأماكن الت���ي نعربها، عربت 
املركبة �صارع )اأمرييه(، �صابور طلب مّني اأن ننزل يف التقاطع 
ونكمل الطريق �ص���ريًا على الأقدام، م�صينا يف كّل تلك ال�صوارع 
والأزّق���ة، �ص���ابور وقف ق���رب بيت واأ�ص���ار اإىل نافذة �ص���غرية 
وق���ال: اإّن ف���روغ كانت تق���ف وراءه���ا، وهو كان يع���رب اأمامها 
با�ص���تمرار، واأ�ص���ار اإىل باب البيت، قال: هن���ا راأيت فروغ اأّول 

مّرة ويف هذا البيت طلبت يدها.
عزيزي كامي.. كنُت �صديق والدك لثالثة وثالثني عامًا، وعك�س 
اجلميع مل اأ�ص���األ والدك عن فروغ يومًا، لكّنه يف بع�س الليايل 
كان يحكي يل وي�ص���رب نخبها، مل يزل �صوت �صابور يف اأذين، 
كان يطلب مّني اأن اأقّيم ع�صق فروغ له وع�صقه لفروغ!، �صابور 
كان يحّبها كثريًا، وهي كانت تع�ص���قه حّتى بعد انف�ص���الها عنه 

ع�صقته اأكر من ال�صابق. 

االأعمال ال�صعرية الكاملة فروغ فرخزاد..
 ا�صدار دار املدى 2017
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