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يوم وقعت إليزابيث تايلور في ّ ّ
حب إيران
محمد األمين
ل��م يتوقع اإلي��ران��ي فيروز
زاه � ��دي أن ي�ح�ق��ق ن�ج��اح��ًا
ك� �ب� �ي� �رًا وي� �ص� �ب ��ح م� �ص � ّ�ور
أش � �ه � ��ر ن � �ج � ��وم ال �س �ي �ن �م��ا
األم �ي��رك �ي��ة ،أم �ث ��ال داس�ت�ن
ه ��وف� �م ��ان ،وج ��ون ��ي دي ��ب،
ول � �ي� ��ون� ��اردو دي ك��اب��ري��و
وآخ ��ري ��ن .ك ��ل ذل ��ك بفضل
مرافقته إليزابيث تايلور
ف ��ي إح � ��دى زي ��ارات� �ه ��ا إل��ى
إي� � � � ��ران ع � � ��ام  !1976ه ��ذه
ّ
ال� � � ��زي� � � ��ارة م� ��ث � �ل� ��ت م� �ح ��ور
م � � � �ع � � ��رض أق � � � �ي � � ��م أخ � � �ي � � �رًا
ف � � � ��ي م� � �ت� � �ح � ��ف م � �ق� ��اط � �ع� ��ة
ل � ��وس أن� �ج� �ل ��وس ل �ل �ف �ن��ون
وك� � � �ش � � ��ف
،LACMA
ت �ف��اص �ي��ل ش �ب��ه م �ج �ه��ول��ة
ع��ن حياة املمثلة املعروفة
( 1932ـــــ  )2011التي رحلت
م � �ن� ��ذ أش � � �ه� � ��ر ،إذ ال� �ت� �ق ��ط
زاه ��دي مجموعة ص��ور ل�ـ «حسناء
هوليوود» في مدن إيرانية مختلفة.
يومها ،لم يكن زاه��دي ذا خبرة في
مجال التصوير الفوتوغرافي ،إال أن
الصداقة التي ربطته بتايلور أثناء
اح�ت�ف��ال أق��ام�ت��ه ال �س �ف��ارة اإلي��ران�ي��ة
ف��ي واشنطن ،كانت بمثابة مفتاح
الشهرة لهذا املصور املغمور.
بعد فترة من الصداقة ،وافق زاهدي،
ال ��ذي غ ��ادر ب�ل�اده ف��ي ال�ع��اش��رة من
ع�م��ره ،على طلب تايلور مرافقتها
في جولتها اإليرانية ،بعدما ارتأت

أن ي��راف �ق �ه��ا رج ��ل م��ن أب �ن��اء ال�ب�ل��د.
ّ
ي ��وث ��ق م �ع��رض  LACMAل�ح�ظ��ات
حميمة ،ال ن��راه��ا ف��ي استديوهات
هوليوود الباذخ ،كما تبينّ الصور
اح� �ت� �ف ��اء «ك �ل �ي ��وب ��ات ��را ه ��ول� �ي ��وود»
باملناخ الشرقي.
يقول زاه��دي ل�ـ«األخ�ب��ار»« :الصور
التي التقطتها تبدو عادية للوهلة
األول � � ��ى م� ��ن دون ّ
أي خ �ص��وص �ي��ة
اس � �ت � �ث � �ن ��ائ � �ي ��ة .ول� � �ع � ��ل ذل� � � ��ك ع ��ائ ��د
إل � � ��ى ال� � �ص � ��داق � ��ة ال� � �ت � ��ي ج �م �ع �ت �ن��ي
بتايلور.
ّ
ل ��م أك� ��ن أش� �ع ��ر ب � ��أن ال �ت �ق ��اط ص��ور

ل �ه��ا ب � ��األزي � ��اء ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة
اإلي��ران �ي��ة أم ��ر اس�ت�ث�ن��ائ��ي.
ل��م أك��ن أدرك حينها أنني
ألتقط ص��ورًا ألشهر نساء
هوليوود ،بل كنت منهمكًا
بتصوير صديقة فحسب».
ت �ك �ش��ف ال � �ص� ��ور ع� ��ن ول ��ع
«ق �ط��ة ه��ول �ي��وود امل��دل �ل��ة»
ب��ال �ح �ي��اة اإلي ��ران� �ي ��ة ،ب ��دءًا
م��ن ّ
حبها ل�لأزي��اء املحلية
ً
(ال� �ف ��ول� �ك� �ل ��وري ��ة) ،وص� ��وال
إل� � ��ى اه� �ت� �م ��ام� �ه ��ا ب ��دخ ��ول
املساجد وال�ج��وام��ع ،وهذا
م� � ��ا دف � �ع � �ه� ��ا إل� � � ��ى ارت � � � ��داء
التشادور اإليراني.
يقول زاهدي «رغم سفرها
إل��ى دول وأم��اك��ن مختلفة
من العالم ،رأت في الحياة
اإلي� � ��ران � � �ي� � ��ة ب� � �ع� � �دًا س ��ري ��ًا
غ��ام �ض��ًا ،ل��م ت�ش�ع��ر ب��ه في
أي مكان في العالم».
ب � �ع� ��د ع � ��ودت� � �ه� � �م � ��ا ،ت �ل �ق��ى
زاه� ��دي ع��رض��ًا م��ن ال �ف �ن��ان الشهير
ان��دي واره ��ول لنشر ص��ور تايلور
ف ��ي إي � � ��ران ع �ل��ى ص �ف �ح��ات م�ج�ل�ت��ه
«إن�ت��رف�ي��و» .وبتشجيع م��ن تايلور
ُ
نفسها ،وافق زاه��دي ،وقد اعتمدت
بعض هذه الصور ملصقات ألفالم
ً
شاركت فيها تايلور تمثيال.
ُ
وم � � � ��ن ي � ��وم� � �ه � ��ا ،ل � � ��م ت � � �خ � ��ل م �ج �ل��ة
أميركية شهيرة م��ن ص��ور زاه��دي،
ك �م��ا اع �ت �م��دت ب �ع��ض أش �ه ��ر أف�ل�ام
ه ��ول �ي ��وود ع �ل��ى أع �م ��ال ��ه ،ك�م�ل�ص��ق
فيلم  Pulp Fictionوغيره.

أربعون جيم موريسون ...األسطورة مستمرة
ب�ع��د أرب �ع�ين ع��ام��ًا ع�ل��ى رح�ي�ل��ه ،م��ا زال
ط�ي��ف ج�ي��م م��وري�س��ون ( 1943ـــــ )1971
ّ
يخيم على فرنسا ،حيث مات في باريس
ُ
ودف��ن في مقبرة «بير الشيز» الشهيرة.
أزم ��ة قلبية؟ ج��رع��ة زائ� ��دة؟ م��ؤام��رة من
ال �ـ «س��ي آي إي ��ه»؟ ح�ت��ى ال �ي��وم م��ا زال��ت
ع�ل�ام��ات اس �ت �ف �ه��ام ك �ث �ي��رة ت �ح��وم ح��ول
ظ ��روف وف ��اة م�غ�ن��ي ال� ��روك ،ال ��ذي وج��د
ف��ي ص �ب��اح ال �ث��ال��ث م��ن ت �م��وز (ي��ول �ي��و)
1971ميتًا في مغطس حمامه الباريسي.
ّ
ي��وم�ه��ا ،ك�ش�ف��ت تحقيقات ال�ش��رط��ة أن��ه
مات نتيجة ذبحة قلبية عن  27عامًا ،من
دون أن تجري ّ
أي تشريح للجثة.
ح �ل��ول م�غ�ن��ي ف��رق��ة ال �ـ  Doorsالشهيرة
وش��اع��ره��ا ع �ل��ى ع��اص�م��ة األن� � ��وار ،ج��اء
ّ
التعري خالل حفلة
بعدما أدي��ن بتهمة
ّقدمها في ميامي عام  .1969وفي ربيع
 ،1971ه� ��رب إل� ��ى ب ��اري ��س ل�ل�ع�ي��ش م��ع
ص��دي �ق �ت��ه ب��ام �ي�لا ك� ��ورس� ��ون ،وال �ت �ف� ّ�رغ
لكتابة الشعر بعدما فك ارتباطه بفرقته،
ّ
التي مثلت أيقونة الروك في الستينيات،
ّ
ل�ك��ن وض�ع��ه الصحي ك��ان سيئًا بعدما
استسلم للكحول والبدانة.
وأم � ��س ،أح �ي��ا ك �ث �ي��رون ذك � ��رى ال �ش��اع��ر
وامل � �غ � �ن � ��ي األم � � �ي� � ��رك� � ��ي .وف� � � ��ي ب� ��اري� ��س
تحديدًاّ ،قدم رفيقاه في الفرقة الشهيرة،
ع� ��ازف األورغ راي م ��ان ��زاري ��ك ،وع ��ازف
الغيتار روب��ي كريغر ،حفلة ف��ي مسرح
ّ
«ب ��ات ��اك �ل�ان» .ول� �ع ��ل ال ��وف ��اة ال�غ��ام�ض��ة
ّ
ملوريسون ع��ززت ح�ض��وره ف��ي املخيلة،
بوصفه أسطورة وإحدى أكثر أيقونات

ً
ال � ��روك ج��اذب �ي��ة وس� �ط ��وة ف��ي ال �ت��اري��خ.
شخصيته املتطرفة ،وسلوكه وانخراطه
ف��ي ت�ي��ار أغنية االح�ت�ج��اج ،وخصوصًا
ضد الحرب على فيتنام ،جعلته يستحق
لقب «الشاعر امللعون» بامتياز.
ف ��ي امل �ك �ت �ب��ات ،م ��ا زال � ��ت األع� �م ��ال ال�ت��ي
تحاول فك لغز وفاته تلقى رواجًا كبيرًا.
ها هو سام بيرنيت يصدر أخيرًا كتابًا
ب �ع �ن��وان «ج �ي��م م��وري �س��ون :ال�ح�ق�ي�ق��ة»،
ح �ي��ث ض� ّ�م �ن��ه رواي� �ت ��ه ال �خ��اص��ة ل��وف��اة
ّ
األس � �ط� ��ورة ،إذ ادع� ��ى ال �ك��ات��ب أن� ��ه ك��ان
شاهدًا على الساعات األخيرة من حياة
م��وري �س��ون ،ال ��ذي م��ات ف��ي ملهى ليلي
ك��ان يديره في ب��اري��س ،ال في مرحاضه
ف��ي ش�ق�ت��ه ،وف��ق م��ا ي �ق��ول ب�ي��رن�ي��ت .أم��ا
ّ
الصحافي ج��ان ن��وي��ل أوغ ��وز ،فقد أل��ف
ك�ت��اب��ًا ب�ع�ن��وان «ف��رق��ة ال �ـ  :Doorsالقصة
ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة» .وإذا ك� ��ان ال �ع �م��ل ي��رص��د
ّ
أي �ق��ون��ة ال� � ��روك ف ��ي ال �س �ت �ي �ن �ي��ات ،ف��إن��ه
أي �ض��ًا ي��ول��ي أه �م �ي��ة مل��وس �ي �ق��ى ال �ف��رق��ة
واستمرارها بعد وفاة موريسون ،فيما
ّ
مصوري نجوم الروك،
أصدر أحد أشهر
ًَ
األم�ي��رك��ي ه�ن��ري دي�ل�ت��ز ،ك�ت��اب��ا بعنوان
موريسون والـ «دورز» .وسط ذلك،
«جيم ّ
توافد عشاق موريسون أمس على مقبرة
ّ
«بير الشيز» .ورغم أن معظم الحاضرين
لم يكونوا مولودين حني كان األسطورة
ف��ي أوج ��ه ،م��ا زال ��ت «ن�ص��وص��ه وش�ع��ره
ورس ��ائ� �ل ��ه راه � �ن� ��ة» ،وف� ��ق م ��ا ق� ��ال أح��د
ال�ح��اض��ري��ن ،ال ��ذي ك��ان ي��رت��دي قميصًا
سوداء عليها صورة جيم.
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