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هوامش

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

زواج الملك جورج الخامس ()Getty

الزواج الملكي

باختصار

حكايات من قصر بكنغهام
كاتيا يوسف

م ــن عــادت ـهــا أن تـشـغــل ال ـعــاقــات
ال ـغــرام ـيــة وال ــزي ـج ــات ب ــن امل ـلــوك
ال ـ ـ ـنـ ـ ــاسّ .
ورب ـ ـ ـمـ ـ ــا ت ـ ـكـ ــون ق ـصــص
العائلة املالكة البريطانية ،من بني األكثر
إث ــارة ،خــاصــة فــي عصرنا الـحــديــث؛ حياة
أميرة ويلز ديانا ومصرعها ،وما تالها من
نظريات مؤامرة ،قد تداول أحداثها العالم.
تبقى أس ــرار مـلــوك الـعــالــم الـتــي أفلتت من
ً
جنبات قـصــورهــم وقــاعـهــم ج ــزءًا ضئيال،
ّ
لـكــنـهــا ق ــد ت ـكــون األك ـث ــر رومــان ـس ـيــة .على
ّ
س ـب ـي ــل املـ ـ ـث ـ ــال ،ق ــص ــة الـ ـ ـغ ـ ــرام بـ ــن امل ـل ـكــة
فـيـكـتــوريــا واألمـ ـي ــر ألـ ـب ــرت ،الـ ــذي عــرضــت
عليه ال ــزواج فــي  15أكتوبر/تشرين األول
 ،1839وأقيم حفل زفافهما في  10فبراير/
شـبــاط  1840فــي قـصــر ســانــت جيمس في
ّ
ل ـنــدن .ول ـغــايــة يــومـنــا ه ــذا ،يــذكــرنــا مبنى
«متحف ألبرت وفيكتوريا» في لندن بهما.
وال ت ـ ـ ـ ــزال عـ ــاقـ ــة ال ـ ـحـ ــب الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ال ـت ــي
عــاشـهــا امل ـلــك إدوارد ال ـثــامــن حـتــى تـنــازل
ع ــن ال ـع ــرش لـ ـل ــزواج م ــن حـبـيـبـتــه وال ـيــس
س ـي ـم ـب ـســون ،م ـث ــار إعـ ـج ــاب واس ـت ـه ـجــان.
وكانت سيمبسون أميركية مطلقة ّ
مرتني،
من رجلني كانا ال يــزاالن على قيد الحياة،
ً
وهو ما لم يكن مقبوال في الكنيسة آنذاك.

ول ــو قــارنــا بــن قـصــة املـلــك إدوارد الثامن
واألمـيــر ه ــاري ،نــرى أوجــه تشابه إلــى حد
ما .إذ ّ
تزوج هاري من ميغان ماركل ،وهي
أيضًا أميركية ومطلقة .وبعد فترة وجيزة
ّ
من زواجهما ،اختارا في عام  2020التخلي
عن مهامهما امللكية ومغادرة بريطانيا.
تـ ّ
ـرب ــع ع ـلــى ال ـع ــرش ال ـبــري ـطــانــي  61ملكًا
وم ـل ـكــة خ ــال م ــا يــزيــد ع ــن أل ــف عـ ــام ،لكن
أربعة منهم فقط لم ّ
يتزوجوا على اإلطالق.
وه ــو مــا أث ــار فـضــول ال ـنــاس الــذيــن راح ــوا
ّ
يحللون أسباب ذلك.
ّ
ّ
بارلوّ ،أن امللك ويليام
يرجح املؤرخ ،فرانك ً
الثاني ،لم يتزوج مطلقا ،ألنــه كــان مثليًا.
وذلــك بحسب ما أورد موقع «مــاي لندن»،
وهـ ــو اع ـت ـق ــاد ال ي ـق ـب ـلــه املـ ــؤرخـ ـ ًـون ال ـي ــوم
بشكل عام وحسب ،بل يقبله أيضا بعض
مـعــاصــريــه فــي ال ـقــرن ال ـح ــادي ع ـشــر .ومــن
املفترض أن ّ
يفسر هذا االحتمال سبب عدم
زواج ـ ــه .وق ــد قـتــل وي ـل ـيــام ال ـثــانــي فــي نيو
فــورســت بسهم طــائــش أث ـنــاء الـصـي ّــدُ ،وال
تزال حقيقة قتله غامضةُ ،
ويعتقد إنه قتل
عمدًاً ،
بناء على تعليمات شقيقه األصغر،
هنري ،للوصول إلى العرش.
ّأم ـ ــا امل ـل ــك إدوارد ال ـخ ــام ــس ،االب ـ ــن األك ـبــر
إلدوارد الــرابــع ،فال يحتاج عــدم زواجــه إلى
اف ـت ــراض ــات ،كــونــه تــولــى ال ـع ــرش وه ــو في

الـثــالـثــة ع ـشــرة مــن ال ـع ـمــر ،واس ـت ـمـ ّـر حكمه
ملـ ــدة ش ـهــريــن ف ـق ــط ،وهـ ــي ال ـف ـت ــرة األق ـصــر
ع ـم ـرًا ف ــي ت ــاري ــخ م ـلــوك إن ـك ـل ـتــرا .وبـحـســب
رواي ــة مسرحية ويليام شكسبير ،بعنوان
ّ
«ري ـت ـشــارد ال ـثــالــث» ،إن قـتـلــه هــو وشقيقه
ريتشارد في برج لندن ،جاء بناء على أوامر
مــن عـمــه ري ـت ـشــارد دوق غـلــوسـتــر ،بـعــد أن
أعـلــن أن األم ــراء املــوجــوديــن فــي الـبــرج غير
شــرع ـيــن ،وس ـ ّـم ــى نـفـسـّـه ال ــوري ــث الـشــرعــي
للتاج .وعلى الرغم من أنه لم يتم إثبات هذه
التهمة على ريتشارد ،فقد كان االشتباه به
كونه الجاني صدمة فــي الـبــاد عــام ،1483
وال ت ــزال حـتــى يــومـنــا ه ــذا تـثـيــر انـقـبــاضــا
وح ــزن ــا ف ــي نـ ـف ــوس ك ــل م ــن ي ـت ـع ـ ّـرف عـلــى
النهاية املأساوية ألمراء برج لندن الصغار.
وبعد مــرور مــا يـقــارب قــرن مــن الــزمــن على
وفــاة إدوارد الخامس ،وتوالي العديد من
امللوك وامللكات ،استلم العرش البريطاني
صـبــي آخـ ــر ،وه ــو امل ـلــك إدوارد ال ـس ــادس،
ال ــذي كــان يبلغ تسع أو عشر سـنــوات من
العمر فقط عندما رحل والــده ،امللك هنري
الثامن .وكان هو االبن الوحيد ،املولود من
زوجته جني سيمور.
ّ
وم ــع أن إدوارد ال ـس ــادس ك ــان أول حــاكــم
ّ
بروتستانتي لـلـبــاد ،لــم يـتـســن لــه إنـجــاز
الكثير ،كونه رحل قبل بلوغه سن الرشد،

ال تزال عالقة الحب
الكبيرة التي عاشها
امللك إدوارد الثامن
حتى تنازل عن العرش
للزواج من حبيبته
واليس سيمبسون،
مثار إعجاب
واستهجان
■■■
ّ
يرجح املؤرخ ،فرانك
ّ
بارلو ،أن امللك ويليام
الثاني ،لم يتزوج مطلقًا،
ّ
ألنه كان مثليًا ،وهو
اعتقاد يوافق عليه
معظم املؤرخني
■■■
ال يزال قرار امللكة
إليزابيث األولى ،بعدم
الزواجّ ،
يحير املؤرخني.
وقد يكون إعدام
والدتها بقرار من
والدها هو السبب

وهو في الخامسة عشرة من عمره ّ ،بسبب
م ــرض حـ ّـيــر األط ـب ــاء ،لـكــن ُيـعـتـقــد أن ــه كــان
يعاني من السل.
وبـ ـع ــد وف ـ ــاة ّإدوارد ،ن ـش ــب ص ـ ــراع عـلــى
الـخــافــة ،مــع أنــه كــان قــد أعلن فــي وصيته
أنـ ـ ـ ــه ال ي ـ ــري ـ ــد أن تـ ـخـ ـلـ ـف ــه أخ ـ ـ ــوات ـ ـ ــه غ ـيــر
الشقيقات ،ماري وإليزابيث األولى ،بل ابنة
ً
ونظرا إلى أن ماري
عمه ليدي جني جراي.
كــانــت كاثوليكية ،فقد تــم اختيار السيدة
جني جراي لتكون التالية في ترتيب والية
ال ـعــرش .ولـكــن بـعــد إعــانـهــا مـلـكــة ،دخلت
ماري لندن مع مؤيديها وتم نقل جني إلى
البرج .دامت فترة حكمها تسعة أيام فقط،
ثم ُأعدمت عام  ،1554عن عمر ً 17
ّ
عاما.
وأخيرا ،ال يزال قرار امللكة إليزابيث األولى،
ب ـعــدم الـ ـ ــزواج ،يـحـ ّـيــر امل ــؤرخ ــن ،ويـفـتــرض
ّ
ّ
معرفتها بأن والدها امللك هنري
بعضهم أن ّ
الـثــامــن قــد نــفــذ حـكــم اإلع ــدام بــوالــدتـهــا ،قد
ّ
ّ
وتميزت
بتمسكها بخيارها.
يكون السبب
فترة حكمها باالعتدال واإلنـصــاف والسلم
ال ـن ـس ـب ــي فـ ــي ج ـم ـيــع أن ـ ـحـ ــاء ال ـ ـبـ ــاد ،عـلــى
الـنـقـيــض م ــن وال ــده ــا الـ ــذي أس ــس كنيسة
إن ـك ـل ـتــرا ف ـقــط ب ـهــدف الـ ـ ــزواج م ــن الجميلة
آن بــولــن ،وشقيقتها املـلـكــة م ــاري األول ــى
الكاثوليكية املتدينة ،التي سعت إلى تحويل
إنكلترا إلــى الكاثوليكية ،واعتمدت أقصى
درج ــات الـصــرامــة وأحــرقــت البروتستانت،
ح ـتــى أغ ــرق ــت ال ـب ــاد ف ــي ح ـم ــام دم .ول ـهــذا
ُ
السبب تعرف باسم ماري الدموية.
وبحسب موقع املتاحف امللكية غرينيتش،
ّ
إن إليزابيث ّاألول ــى أعلنت فــي وقــت مبكر
مــن حكمها أن ـهــا لــن ت ـتــزوج ألنـهــا «كــانــت
م ــرت ـب ـط ــة ب ـ ـ ــزوج وه ـ ــو م ـم ـل ـكـ ّـة إن ـك ـل ـت ــرا».
ّ
ووجدت أن كل الرجال الذين رشحوهم لها
لم يكونوا مناسبني لسبب أو آلخر.

وأخيرًا
ليلى األطرش في أفغانستان
معن البياري

طافت الروائية واملسرحية واإلعالمية األردنـيــة ،ليلى
األطـ ـ ــرش ،ال ــراح ـل ــة ق ـبــل أيـ ــام (م ــوال ـي ــد ب ـيــت ســاحــور،
 ،)1948فــي روايــاتـهــا التسع ،منذ « ..وتـشــرق غربا»
ـاد عــديــدة ،فــي الـشــرق وال ـغــرب ،وكــان
( ،)1988فــي ب ـ ٍ
من شخصياتها ،إلى فلسطينيني وأردنيني ،عراقيون
ٌ
حضور
وسودانيون ولبنانيون و . ...ودائما ،لفلسطني
باهظ ،بشعبها في أرضه وشتاته ،في ًمجمل ما كتبت،
ُ
سيما فــي مــا ُيمكن حسبانها ربــاعـيــة ،اختتمت في
«ترانيم الـغــوايــة» ( ،)2014الــروايــة التي كانت القدس،
مكانا وتاريخا وروحا ،فضاء السرد والحكي فيها .أما
آخر روايات صديقتنا «ال تشبه ذاتها» (دار الشروق،
ّ
ـور فيها لفلسطني
عــمــان ،)2018 ،فــإل َــى بعض حـضـ ٍ
ونـكـبـتـهــا ،ف ــإن عــامل ـهــا امل ــرك ــزي ،ال ـطــاغــي ف ــي مـســار
ال ـســرد وانـعـطــافــاتــه ومـحـكـ ّـيــاتــه ال ـص ـغــرى وال ـك ـبــرى،
هو أفغانستان .وهــذا الفـ ٌـت ّفي سـيــرورة تجربة ليلى
األط ــرش الــروائـيــة ،وربـمــا يــدل على رغـبـ ٍة لــدى الكاتبة
في اختبار كفاءتها وجدارتها في تصوير مقاطع من
حال هذا البلدّ ،
سيما وأن الشخصية املركزية في النص
امرأة أفغانية ،هي التي تحكي وتروي ،في غرفتها في
مركز للعالج من السرطان في ّ
عمان التي وصلت إليها
ٍ

مــن لندن التي كانت قــد هــاجــرت إليها مــن كــابــول مع
ّ
استجدت هناك.
أسرتها الثرية ،هربا من األوضاع التي
نجحت ليلى األطــرش ،إلى ّ
ْ
حد كبير ،وإن ليس تماما،
في هذه اإلزاحة التي أخذت إليها قارئها ،بعد أن أجرت
بحثا تاريخيا وسياسيا بشأن أفغانستان ،البلد الذي
ُ
يحضر بعيني الــراويــة ومـنـظــورهــا ،وهــي حبيبة ماء
العينني أرسالن الغلزاني ،الطبيبة في لندن ،سليلة عائل ٍة
بشتونية مترفة ٌ بالغة الـثــراء ،والـ ُـدهــا سفير سابق في
ّ
عهد امللك .عائلة ّ
محبة للفن واملوسيقى وتعلم اللغات
ّ
ّ
األجنبية ،والبلد كانت تتوفر على ما ييسر هذا ،قبل أن
يطرأ عليها كارهو الفن الذين يغلقون معهد املوسيقى
فــي كــابــول ،ويـهــدمــون تماثيل ب ــوذا .كـ ُـبــرت حبيبة في
لـنــدن ،ونضج ُ
وعيها هـنــاك ،وتــدافـعــت فيها الذكريات
ـوال كانت
عن أفغانستان ،وسمعت من أبويها عن أحـ ٍ
في البلد الذي صار كثيرون من شبابها يرتحلون إلى
الجبال للقتال مع «طــالـبــان» ،الحركة التي تظهر قبيل
ومساره ،وجريانه على لسان
تدافع السرد في الرواية
ِ
ـرارات ومغامرات ،عن أفــراح وأحــزان ،عن
حبيبة ،عن مـ ٍ
مــرض لئيم ،عــن طالقها مــن الفلسطيني الــذي ّ
أحبته
عابئ بقضية
في لندن ،وكان مخادعا ومقامرا ،وغير
ٍ
شعبه ،عندما ال يمتنع عن الشراكة في مشاريع تجارية
مــع إســرائـيـلـيــن .ح ـضــرت أفـغــانـسـتــان فــي «ال تشبه

ماض
ذاتها» (نالت جائزة كتارا في  )2019مشاهد من
ٍ
يــذهــب إلـيــه حـنـ ٌ
ـن مـقـيـ ٌـم فــي الـعــائـلــة ،سيما األب الــذي
يأتي في سرد ابنته شخصا رائقاّ ،
وذواقــة ،وصاحب
مــزاج ،مغرما بعمر الخيام ،وساخطا من الــذي يفعله
النافذون في بلده .وحضرت أفغانستان ،سيما كابول
وم ــزار شــريــف ،مجتمعا ّ
متدينا ،متسامحا ،عطوفا،
ّ
شغوفا بمولويات املتصوفة .وإلــى هــذا ،ثمة يهود هذا
ّ
يتحدث عــن أصل
البلد ،فحاخام الكنيس فــي كــابــول
عبراني للبشتون األفـغــان ،وع ــزرا ابــن ســارة ،صديقة
أم حبيبة ،يهاجر إلــى فلسطني .ال تأتي ليلى األطــرش
على هذه املحكيات بلغة املتسأنس بالتاريخ واالجتماع

وقائع أفغانية راهنة عابرة
مضادة لمزاج آخر في زمن
ّ
انسحب ومضى ،ووقائع
فلسطينية عابرة

إثنيات وعقائد وخــرافــات،
ـاالت إلــى
ٍ
الــذي يهجس بــإحـ ٍ
وإنما إيحاء بإحاطة الراوية املتكلمة بتفاصيل كل ما
ّ
يخص أسرتها وذاكرتها .وكان في الوسع أن تكون هذه
ّ
املواضع من الرواية أكثر إقناعا ،لو اتسقت مع اعتناء
أكثر بتفاصيل أوفى للمكان ،من قبيل األطعمة واألزياء
وغيرهما .أما أن ّ
جد األب ،بالغ الثراء ،لم ّ
يتورع عن تجريب
مبيدات حشرات ٌفي فقراء لصالح شركة أجنبية مقابل
منبت
املال ،فثمة مرسلة تنبئ عن توازي االنتهازية في ٍ
في العائلة مع االنتهازية البادية في الفلسطيني الذي
تزوجته حبيبة عن رضى وإعجاب به ،وأثمر الزواج عن
ابن ٍة ،نلقاها في الرواية تستمع إلى ما نقرأ ،ما تحكيه
ّ
مضادة
والدتها لها ولنا .وقائع أفغانية راهنة عابرة
ملزاج آخر في زمن انسحب ومضى ،ووقائع فلسطينية
ّ
ـرض قــاس،
عــابــرة ،وتــداعــي تــذكــر ّوتــأمــل فــي ٌلحظة م ـ ٍ
اجتمعوا في سرد ضفرته محكيات تنامت وتناسلت
ٌّ
كثير من أسباب
من بعضها ،فانبنى نص يتوفر على ّ ٍ
الغبطة بــه .فــي استعادته وإطــالــة مـتـجــددة عليه هنا
ٌ
ّ
تحية إلــى روح كاتبته ،املبدعة حقا ،والتي شقت في
روايـتـهــا ه ــذه ،األخـيــرة لـهــاَ ،
مسربا فــي رحلتها التي
خاضت في غير مجرى للتجريب واملغامرة اإلبداعية،
وكانت املغامرة ،في غير عمل
في أفغانستان مثالً .. ،
ونص وكتابة ،أنيقة وممتعة غالبا.
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