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لطالما شّكلت قصص زواج ملوك وملكات إنكلترا مصدر فضول وبحث المؤرخين والجمهور على حد سواء. بعضهم تزوج 
من نساء لم يرض القصر عنها، وآخرون فّضلوا عدم الزواج قط

هوامش

معن البياري

ليلى  األردنــيــة،  واإلعالمية  واملسرحية  الروائية  طافت 
األطــــــرش، الـــراحـــلـــة قــبــل أيــــام )مـــوالـــيـــد بــيــت ســاحــور، 
غربا«  وتــشــرق   ..« منذ  التسع،  روايــاتــهــا  فــي   ،)1948
)1988(، فــي بـــالٍد عــديــدة، فــي الــشــرق والــغــرب، وكــان 
من شخصياتها، إلى فلسطينيني وأردنيني، عراقيون 
وسودانيون ولبنانيون و... . ودائما، لفلسطني حضوٌر 
باهظ، بشعبها في أرضه وشتاته، في مجمل ما كتبت، 
في  تمت 

ُ
اخت  ،

ً
ربــاعــيــة ُيمكن حسبانها  مــا  فــي  سيما 

القدس،  كانت  التي  الــروايــة   ،)2014( الــغــوايــة«  »ترانيم 
مكانا وتاريخا وروحا، فضاء السرد والحكي فيها. أما 
آخر روايات صديقتنا »ال تشبه ذاتها« )دار الشروق، 
لفلسطني  فيها  حــضــوٍر  بعض  فــإلــى   ،)2018 عــّمــان، 
ــهــا املــــركــــزي، الــطــاغــي فـــي مــســار 

َ
ونــكــبــتــهــا، فــــإن عــامل

الــســرد وانــعــطــافــاتــه ومــحــكــّيــاتــه الــصــغــرى والــكــبــرى، 
هو أفغانستان. وهــذا الفــٌت في ســيــرورة تجربة ليلى 
 على رغــبــٍة لــدى الكاتبة 

ّ
األطـــرش الــروائــيــة، وربــمــا يــدل

في اختبار كفاءتها وجدارتها في تصوير مقاطع من 
حال هذا البلد، سّيما وأن الشخصية املركزية في النص 
امرأة أفغانية، هي التي تحكي وتروي، في غرفتها في 
مركٍز للعالج من السرطان في عّمان التي وصلت إليها 

مــن لندن التي كانت قــد هــاجــرت إليها مــن كــابــول مع 
أسرتها الثرية، هربا من األوضاع التي استجّدت هناك.

نجحت ليلى األطــرش، إلى حّد كبير، وإْن ليس تماما، 
في هذه اإلزاحة التي أخذت إليها قارئها، بعد أن أجرت 
بحثا تاريخيا وسياسيا بشأن أفغانستان، البلد الذي 
ماء  وهــي حبيبة  ومــنــظــورهــا،  الــراويــة  بعيني  ر 

ُ
يحض

العينني أرسالن الغلزاني، الطبيبة في لندن، سليلة عائلٍة 
الــثــراء، والــُدهــا سفير سابق في  بشتونية مترفة بالغة 
اللغات  م 

ّ
للفن واملوسيقى وتعل  محّبة 

ٌ
امللك. عائلة عهد 

ر على ما ييّسر هذا، قبل أن 
ّ
األجنبية، والبلد كانت تتوف

يطرأ عليها كارهو الفن الذين يغلقون معهد املوسيقى 
فــي كــابــول، ويــهــدمــون تماثيل بـــوذا. كــُبــرت حبيبة في 
الذكريات  فيها  وتــدافــعــت  هــنــاك،  وعُيها  لــنــدن، ونضج 
أحــواٍل كانت  أبويها عن  أفغانستان، وسمعت من  عن 
في البلد الذي صار كثيرون من شبابها يرتحلون إلى 
قبيل  تظهر  التي  الحركة  »طــالــبــان«،  مع  للقتال  الجبال 
تدافع السرد في الرواية ومساِره، وجريانه على لسان 
حبيبة، عن مــراراٍت ومغامرات، عن أفــراح وأحــزان، عن 
أحّبته  الــذي  الفلسطيني  مــن  لئيم، عــن طالقها  مــرض 
في لندن، وكان مخادعا ومقامرا، وغير عابٍئ بقضية 
شعبه، عندما ال يمتنع عن الشراكة في مشاريع تجارية 
مــع إســرائــيــلــيــني. حــضــرت أفــغــانــســتــان فــي »ال تشبه 

ذاتها« )نالت جائزة كتارا في 2019( مشاهد من ماٍض 
يــذهــب إلــيــه حــنــنٌي مــقــيــٌم فــي الــعــائــلــة، سيما األب الــذي 
يأتي في سرد ابنته شخصا رائقا، وذّواقــة، وصاحب 
يفعله  الــذي  الخيام، وساخطا من  بعمر  مـــزاج، مغرما 
النافذون في بلده. وحضرت أفغانستان، سيما كابول 
عطوفا،  متسامحا،  متدّينا،  مجتمعا  شــريــف،  ومـــزار 
شغوفا بمولويات املتصوفة. وإلــى هــذا، ثّمة يهود هذا 
أصل  عــن  يتحّدث  كــابــول  فــي  الكنيس  فحاخام  البلد، 
عبراني للبشتون األفــغــان، وعـــزرا ابــن ســـارة، صديقة 
أم حبيبة، يهاجر إلــى فلسطني. ال تأتي ليلى األطــرش 
على هذه املحكيات بلغة املتسأنس بالتاريخ واالجتماع 

إلــى إثنياٍت وعقائد وخــرافــات،  الــذي يهجس بــإحــاالٍت 
املتكلمة بتفاصيل كل ما  الراوية  وإنما إيحاء بإحاطة 
يخّص أسرتها وذاكرتها. وكان في الوسع أن تكون هذه 
سقت مع اعتناء 

ّ
ات الرواية أكثر إقناعا، لو  املواضع من 

أكثر بتفاصيل أوفى للمكان، من قبيل األطعمة واألزياء 
وغيرهما. أما أن جّد األب، بالغ الثراء، لم يتوّرع عن تجريب 
مبيدات حشرات في فقراء لصالح شركة أجنبية مقابل 
 تنبئ عن توازي االنتهازية في منبٍت 

ٌ
املال، فثمة مرسلة

الذي  الفلسطيني  في  البادية  االنتهازية  مع  العائلة  في 
تزوجته حبيبة عن رضى وإعجاب به، وأثمر الزواج عن 
ابنٍة، نلقاها في الرواية تستمع إلى ما نقرأ، ما تحكيه 
مضاّدة  عابرة  راهنة  أفغانية  وقائع  ولنا.  لها  والدتها 
ملزاج آخر في زمن انسحب ومضى، ووقائع فلسطينية 
ــر وتــأمــل فــي لحظة مـــرٍض قــاس، 

ّ
عــابــرة، وتــداعــي تــذك

رته محكياٌت تنامت وتناسلت 
ّ
اجتمعوا في سرد ضف

من بعضها، فانبنى نصٌّ يتوفر على كثيٍر من أسباب 
مــتــجــّددة عليه هنا  فــي استعادته وإطــاللــة  بــه.  الغبطة 
في  ت 

ّ
والتي شق حقا،  املبدعة  كاتبته،  روح  إلــى   

ٌ
تحية

لــهــا، مسَربا فــي رحلتها التي  روايــتــهــا هـــذه، األخــيــرة 
خاضت في غير مجرى للتجريب واملغامرة اإلبداعية، 
في أفغانستان مثال، .. وكانت املغامرة، في غير عمل 

 غالبا.
ً
ونص وكتابة، أنيقة وممتعة

ليلى األطرش في أفغانستان

وأخيرًا

وقائع أفغانية راهنة عابرة 
مضاّدة لمزاج آخر في زمن 

انسحب ومضى، ووقائع 
فلسطينية عابرة
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الزواج الملكي
حكايات من قصر بكنغهام

كاتيا يوسف

مـــن عــادتــهــا أن تــشــغــل الــعــاقــات 
الــغــرامــيــة والـــزيـــجـــات بـــن املــلــوك 
الــــــنــــــاس. ورّبــــــمــــــا تــــكــــون قــصــص 
األكثر  بن  من  البريطانية،  املالكة  العائلة 
إثــــارة، خــاصــة فــي عصرنا الــحــديــث؛ حياة 
أميرة ويلز ديانا ومصرعها، وما تاها من 
نظريات مؤامرة، قد تداول أحداثها العالم.  
تبقى أســـرار مــلــوك الــعــالــم الــتــي أفلتت من 
 ،

ً
جنبات قــصــورهــم وقــاعــهــم جـــزءًا ضئيا

ــهــا قـــد تــكــون األكـــثـــر رومــانــســيــة. على 
ّ
لــكــن

ــــن املــلــكــة  ــة الـــــغـــــرام بـ ــّصــ ســـبـــيـــل املـــــثـــــال، قــ
فــيــكــتــوريــا واألمـــيـــر ألـــبـــرت، الــــذي عــرضــت 
األول  أكتوبر/تشرين   15 فــي  الـــزواج  عليه 
1839، وأقيم حفل زفافهما في 10 فبراير/

شــبــاط 1840 فــي قــصــر ســانــت جيمس في 
لــنــدن. ولــغــايــة يــومــنــا هــــذا، يــذّكــرنــا مبنى 
»متحف ألبرت وفيكتوريا« في لندن بهما.

ــرة الـــتـــي  ــيــ ــبــ ــكــ ــــب الــ ــــحـ ــة الـ ــ ــــاقـ وال تـــــــــزال عـ
عــاشــهــا املــلــك إدوارد الــثــامــن حــتــى تــنــازل 
ــعـــرش لــــلــــزواج مـــن حــبــيــبــتــه والــيــس  عـــن الـ
ــثـــار إعــــجــــاب واســـتـــهـــجـــان.  ســيــمــبــســون، مـ
مّرتن،  أميركية مطلقة  وكانت سيمبسون 
من رجلن كانا ال يــزاالن على قيد الحياة، 
وهو ما لم يكن مقبواًل في الكنيسة آنذاك. 

)Getty( زواج الملك جورج الخامس

املــلــك إدوارد الثامن  ولـــو قــارنــا بــن قــصــة 
واألمــيــر هـــاري، نــرى أوجــه تشابه إلــى حد 
ما. إذ تزّوج هاري من ميغان ماركل، وهي 
أيضًا أميركية ومطلقة. وبعد فترة وجيزة 
ي 

ّ
من زواجهما، اختارا في عام 2020 التخل
عن مهامهما امللكية ومغادرة بريطانيا. 

الــبــريــطــانــي 61 ملكًا  الـــعـــرش  تـــرّبـــع عــلــى 
ومــلــكــة خــــال مـــا يــزيــد عـــن ألــــف عــــام، لكن 
أربعة منهم فقط لم يتزّوجوا على اإلطاق. 
وهـــو مــا أثـــار فــضــول الــنــاس الــذيــن راحـــوا 

لون أسباب ذلك.
ّ
يحل

 امللك ويليام 
ّ
يرّجح املؤرخ، فرانك بارلو، أن

مثليًا.  كــان  ــه 
ّ
ألن ا، 

ً
مطلق يتزوج  لم  الثاني، 

وذلــك بحسب ما أورد موقع »مــاي لندن«، 
ــــون الـــيـــوم  ــــؤرخـ ــو اعـــتـــقـــاد ال يــقــبــلــه املـ ــ وهـ
ا بعض 

ً
بشكل عام وحسب، بل يقبله أيض

مــعــاصــريــه فــي الــقــرن الـــحـــادي عــشــر. ومــن 
املفترض أن يفّسر هذا االحتمال سبب عدم 
ــد قــتــل ويــلــيــام الــثــانــي فــي نيو  زواجـــــه. وقـ
فــورســت بسهم طــائــش أثــنــاء الــصــيــد، وال 
تل 

ُ
ه ق

ّ
تزال حقيقة قتله غامضة، وُيعتقد إن

عمدًا، بناًء على تعليمات شقيقه األصغر، 
هنري، للوصول إلى العرش. 

األكــبــر  االبـــــن  ــامـــس،  الـــخـ إدوارد  املـــلـــك  أّمـــــا 
إلدوارد الــرابــع، فا يحتاج عــدم زواجــه إلى 
ــتـــراضـــات، كــونــه تــولــى الـــعـــرش وهــــو في  افـ

الــثــالــثــة عــشــرة مـــن الــعــمــر، واســتــمــّر حكمه 
ــــي الـــفـــتـــرة األقـــصـــر  ــقـــط، وهـ ــــدة شـــهـــريـــن فـ ملـ
عــمــرًا فـــي تـــاريـــخ مــلــوك إنــكــلــتــرا. وبــحــســب 
بعنوان  شكسبير،  ويليام  مسرحية  روايـــة 
 قــتــلــه هــو وشقيقه 

ّ
الــثــالــث«، إن »ريــتــشــارد 

ريتشارد في برج لندن، جاء بناء على أوامر 
مــن عــمــه ريــتــشــارد دوق غــلــوســتــر، بــعــد أن 
أعــلــن أن األمــــراء املــوجــوديــن فــي الــبــرج غير 
شــرعــيــن، وســـّمـــى نــفــســه الـــوريـــث الــشــرعــي 
ه لم يتم إثبات هذه 

ّ
للتاج. وعلى الرغم من أن

التهمة على ريتشارد، فقد كان االشتباه به 
الــبــاد عــام 1483،  فــي  الجاني صدمة  كونه 
ــزال حــتــى يــومــنــا هـــذا تــثــيــر انــقــبــاضــًا  وال تــ
ــن يـــتـــعـــّرف عــلــى  ــل مــ ــي نـــفـــوس كــ ــًا فــ ــزنــ وحــ
النهاية املأساوية ألمراء برج لندن الصغار.

وبعد مــرور مــا يــقــارب قــرن مــن الــزمــن على 
من  العديد  وتوالي  الخامس،  إدوارد  وفــاة 
البريطاني  العرش  استلم  وامللكات،  امللوك 
الـــســـادس،  صــبــي آخــــر، وهــــو املــلــك إدوارد 
الـــذي كــان يبلغ تسع أو عشر ســنــوات من 
العمر فقط عندما رحل والــده، امللك هنري 
الثامن. وكان هو االبن الوحيد، املولود من 

زوجته جن سيمور. 
حــاكــم  أول  كـــان  الـــســـادس  إدوارد   

ّ
أن ومـــع 

لــه إنــجــاز   
ّ
لــم يــتــســن لــلــبــاد،  بروتستانتي 

الرشد،  الكثير، كونه رحل قبل بلوغه سن 

وهو في الخامسة عشرة من عمره، بسبب 
ـــه كــان 

ّ
مـــرض حــّيــر األطـــبـــاء، لــكــن ُيــعــتــقــد أن

يعاني من السل. 
عــلــى  صـــــــراع  نـــشـــب  إدوارد،  وفـــــــاة  وبــــعــــد 
ــه كــان قــد أعلن فــي وصيته 

ّ
الــخــافــة، مــع أن

غــيــر  أخـــــــواتـــــــه  تـــخـــلـــفـــه  أن  يـــــريـــــد  ال  أنــــــــه 
الشقيقات، ماري وإليزابيث األولى، بل ابنة 
عمه ليدي جن جراي. ونظًرا إلى أن ماري 
السيدة  اختيار  تــم  فقد  كاثوليكية،  كــانــت 
جن جراي لتكون التالية في ترتيب والية 
الــعــرش. ولــكــن بــعــد إعــانــهــا مــلــكــة، دخلت 
ماري لندن مع مؤيديها وتم نقل جن إلى 
البرج. دامت فترة حكمها تسعة أيام فقط، 

عدمت عام 1554، عن عمر 17 عاًما.
ُ
ثّم أ

وأخيرا، ال يزال قرار امللكة إليزابيث األولى، 
بــعــدم الــــــزواج، يــحــّيــر املـــؤرخـــن، ويــفــتــرض 
 والدها امللك هنري 

ّ
 معرفتها بأن

ّ
بعضهم أن

ــذ حــكــم اإلعــــدام بــوالــدتــهــا، قد 
ّ
الــثــامــن قــد نــف

وتمّيزت  بخيارها.  بتمّسكها  السبب  يكون 
والسلم  واإلنــصــاف  باالعتدال  فترة حكمها 
ــــاد، عــلــى  ــبـ ــ الـــنـــســـبـــي فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـ
ــــذي أســــس كنيسة  الــنــقــيــض مـــن والـــدهـــا الـ
إنــكــلــتــرا فــقــط بـــهـــدف الــــــزواج مـــن الجميلة 
األولـــى  مــــاري  املــلــكــة  بــولــن، وشقيقتها  آن 
الكاثوليكية املتدينة، التي سعت إلى تحويل 
أقصى  واعتمدت  الكاثوليكية،  إلــى  إنكلترا 
البروتستانت،  وأحــرقــت  الــصــرامــة  درجـــات 
ــبـــاد فـــي حـــمـــام دم. ولــهــذا  حــتــى أغـــرقـــت الـ

عرف باسم ماري الدموية. 
ُ
السبب ت

وبحسب موقع املتاحف امللكية غرينيتش، 
إليزابيث األولـــى أعلنت فــي وقــت مبكر   

ّ
إن

ــهــا لــن تــتــزوج ألنــهــا »كــانــت 
ّ
مــن حكمها أن

ــتـــرا«.  ــلـ ــكـ ــو مــمــلــكــة إنـ ــ مـــرتـــبـــطـــة بـــــــزوج وهــ
حوهم لها 

ّ
 كل الرجال الذين رش

ّ
ووجدت أن

لم يكونوا مناسبن لسبب أو آلخر.

ال تزال عالقة الحب 
الكبيرة التي عاشها 
امللك إدوارد الثامن 

حتى تنازل عن العرش 
للزواج من حبيبته 
واليس سيمبسون، 

مثار إعجاب 
واستهجان

■ ■ ■
يرّجح املؤرخ، فرانك 
بارلو، أّن امللك ويليام 

الثاني، لم يتزوج مطلقًا، 
ه كان مثليًا، وهو 

ّ
ألن

اعتقاد يوافق عليه 
معظم املؤرخني

■ ■ ■
ال يزال قرار امللكة 

إليزابيث األولى، بعدم 
الزواج، يحّير املؤرخني. 

وقد يكون إعدام 
والدتها بقرار من 
والدها هو السبب

باختصار


