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والغرام امللوك

أنهم ة بحجَّ اآللهة» «أنصاف لقَب: امللوك عىل يُطلقون — هللا رحمهم — أجدادنا كان
واملعصية. الخطأ عن بعيدون

ال اآللهة أنصاف أن أثبتت اآللهة ألنصاف وقعت الحوادث من طويلة سلسلة ولكن
اآللهة، أنصاف لقب امللوك من آباؤنا سَحب أن فكان الناس، من غريهم عن يختلفون

األزرق». الدم «أصحاب لقب عليهم وأطلقوا
االندفاع، حرارة من الخايل املرشح النقي الدم هو — أنا أفهمه كما — األزرق والدم

القلب. من ال رأًسا العقل من ينبع الذي الدم الجائحة؛ العاطفة تأثري عن البعيد
واملسز الثامن إدوارد امللك حادثة آخرها ليست الحوادث من أخرى سلسلة ولكن
يختلف ال وامللكات امللوك عروق يف يجري الذي الدم أن لنا أثبتت أولها، هي وال سمبسون،
أحيانًا امللك يكون قد بل آخر. شخص أي وعروق وعروقي عروقك يف يجري الذي الدم عن
املحاطة املحافظة الحياة فعل برد ومنك مني أكثر بها والتأثر عواطفه يف لالندفاع عرضة

الضيقة. وحدودها الصارمة، وقوانينها العتيقة، وتقاليدها القصور، بآداب
تُنسيه كيف تعرف امرأة عن بحث إذا األحيان بعض يف حق عىل املِلك يكون وقد
محبوبة رنَّة لصوتها يكون كيف مجرًَّدا باسمه نادته إذا وتعرف ومشاغله، الحكم مسئولية
يأمر الذي وهو فيها رغبته باشتداد فيشعر أحيانًا، عليه تتمنَّع كيف وتعرف نفسه، يف

فيُجاب. ويَطلب فيُطاع،
بمحض لحياته مة ُمتمِّ حياتها أن يعتقد التي املرأة لنفسه يختار منا الواحد كان وإذا
بمن يصطدم ولكنه االختيار، حرية يف امُلِلحة الرغبة بهذه أحيانًا يشعر امللك فإن إرادته،
فال شعبه؛ مِلكة هي وإنما فقط، زوجته ليست زوجته أن ويخربه القديس، واجبه إىل ينبهه

شعبه. ومِلكة زوجته اختيار عند الشعب صوت سماع عن أذنه يُِصمَّ أن يجب



امللوك غرام

العصور ويف األخرية السنوات يف غرامهم يف للملوك وقع ما بعَض الكتاب هذا جمع وقد
امللوك بعض كان إذا أنه عىل دليًال لتقوم التاريخية؛ املصادر أوثق إىل مستنًدا القديمة،

هو. قلبه عىل السيطرة يملك َمن منهم فالقليل رعاياهم، قلوب عىل السيطرَة يملكون

املؤلف
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سمبسون واملسز الثامن إدوارد امللك

امليالد

نفسه: يف وقال املغلق الغرفة باب إىل باضطراب ينظر وهو وارفيلد واليس تيكل املسرت فكَّر
ولًدا. يكون أن عىس

الهدوء يلتمس النافذة من ونظر وجيئة، ذهابًا الخارجية الحجرة يف يتمىش أخذ ثم
الناس وكان األفق، عنه تحجب كانت التي اللون الزرقاء القمم تلك منظر يف اضطرابه من
الداخل؛ يف يجري مما ليشء أحدهم يهتم أن دون مونتريى يف املنزل أمام يمرون الطريق يف
تغطي وكانت الجبال، بني ومرييلند بنسلفانيا حدود عىل لالصطياف أيًضا هم حرضوا فقد
«موضة» هي هذه كانت إذ الطويل؛ الريش يُزيِّنها الحجم كبرية قبعاٌت السيدات رءوَس

.١٨٩٦ عام يف القبعات
ابتسامة، عن شفتاها انفرجت وقد املمرِّضة وأقبلت فجأة، املغَلق الغرفة باب وُفتح
منخفض بصوت له قالت ثم إليها، تدعوه بإصبعها وارفيلد واليس تيكل املسرت إىل وأشارت

ابنتك. لرؤية تعاَل منها: اقرتب ملا
رأى ما فإنه طويًال؛ تَُدم لم خيبٌة ولكنها أمل، بخيبة وارفيلد واليس تيكل شعر فتاة!
تكن ولم — زوجته وبدت وبكى، بالسعادة شعر حتى أرجوحته يف الصغري املالك ذلك

وجهها. شحوب من الرغم عىل جذَّابة — عاًما عرش ثمانية عن تزيد سنُّها
أليس. –

وقال: البكاء، يف أخذت التي بابنته منشغًال كان األب ولكن رأسها، األم وأدارت
األيام. من يوم يف ما شخًصا الصغرية السيدة هذه ستصبح

ا. جدٍّ جميلة ستكون األم: وأردفت
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الذي هو الوالدي الغرور ولكنه يقول، مما كلمًة يُصدِّق األم، أو األب أحدهما، يكن ولم
الكالم. هذا إىل يدفعهما كان

كانت واشنجتون تقطن التي عمتها فألن بييس أما واليس». «بييس الطفلة يت وُسمِّ
االسم. هذا يحمل بولد دائًما يحلم كان تيكل الوالد فألن واليس وأما االسم، بهذا تُدعى

األوىل الحفلة

وارفيلد. واليس بييس آنسة فصاح: قدومها الخادم أعلن
عيون رأتها فتاة أجمل درجاته تنزل بدأت الذي السلم نحو كلها األنظار وتحوَّلت

الحارضين.
الحرب حول إال يدور ال والحديث مضطربة، كلها العالم وأفكار ١٩١٤ عام يف هذا كان
ولم املناقشات، وانقطعت األصوات، خفتت حتى وارفيلد اآلنسة ظهرت ما ولكن املرتقبة،
أرشَقها! ما واحد: فيقول املرة؛ هذه مختلًفا موضوعها وكان بمدة، ذلك بعد إال تستأنف

جيًدا! انظر عينيها، إىل انظر آخر: ويقول
أخرض. أم رماديٍّا أم أسود لونهما كان إذا اإلنسان يذكر أن الصعب من –

اللون. أسود شعرها حال كل عىل –
سواد! وأي –

رأًسا واتجهت حولها، يقال بما تهتم أن دون القاعة يف تتحرك الفتاة كانت ذلك ومع
قالت وهناك القاعة، أركان من ركن إىل وقادته بلطف فقبَّلته وارفيلد، دافيز املسرت عمها إىل
نجحت؟ أنني تظن هل الرقة، بمنتهى تُعاِملني إنك سعيدة! أنا كم العزيز، عمي يا له:

يُعترب فهذا الحياة، يف دخولك مبدأ هذا كان إذا وايل؛ الصغرية أيتها نعم، العم: فقال
أن له يطيب كان شخًصا ألعرف وإنني ا، جدٍّ بديعة إنك الصحيح. باملعنى الحياة يف دخوًال

املساء. هذا يف ننساه أن يجب ال إننا الليلة. نجاحك يشهد
تعرف بييس وكانت البكاء، عن يمتنع أن من يتمكن لم ذلك لها يقول كان وفيما
صدرها إىل عنقها من تتدىل ذهبية بحلية فأمسكت بكلماته؛ والدها املرحوم يقصد أنه
يبتسم وكان الشكل، بيضاوية وارفيلد واليس تيكل األب صورة فيها فظهرت وفتحتها،

خالدة. ابتسامة
ثالثة عىل تزيد سنك تكن لم وايل! مسكني أحزانها: يبدد أن يحاول وهو العم وقال
عن الوعود مختِلَف ويُلِقي َمِلكته، ويدعوك يعبدك، كان فقد ذلك ومع ، تُويفِّ يوم أشهر

أقبَلت. قد أليس ها ولكن مستقبلك،
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مونتاج بيت سليلة

درجة إىل تحبها كانت والتي جميلة، تزال ال كانت التي أمها ذراَعي بني الفتاة وارتمت
الرقص. حلبة إىل وايل واقتاد رجل تقدَّم األثناء تلك ويف العبادة،

قد الحفلة كانت شجيَّة. واملوسيقى مضيئة، واألنوار ُظرفاء، والرجال ِحَسان، النساء
شقيقه، ابنة تناديه كانت كما سول العم أو وارفيلد، دافيز العم وكان باهًرا، نجاًحا نجحت

رسوًرا. يَديه يفرك
إحداهما: فقالت تتحادثان، السن يف تقدَّمتا سيدتان جلست األركان من ركن ويف

جميلة؟ أليست
فاتنة. بل –

عرشة، الثامنة سن يف وهي لت ترمَّ فقد كثريًا؛ تعذَّبت والدتها إن املسكينة! لليتيمة يا –
وارفيلد مسز حماتها عند األمر بادئ يف لتعيش تذهب أن اضطرت إذ مؤمًلا؛ هذا كان لقد

كبري. حد إىل بييس حفيدتَها تحب كانت التي العجوز
الشاي. صالون أليس افتتحت ١٩٠٦ عام يف أنه أظن –

بيدل بشارع منزل يف تستقر لكي وارفيلد الجدة منزَل غادَرت العام ذلك يف نعم، –
راسني. جون املسرت من تزوجت ١٩٠٨ عام ويف ببلتيمور،

راقية! مهذبة هي كم بييس، إىل انظري –
إىل األمر بادئ يف فأرسلها ا، خاصٍّ اهتماًما برتبيتها اهتمَّ الذي عمها بفضل هذا إن –

ليفيفر. مدام إىل ثم أروندل، كلية
مونتاج، أليس األصيل واسمها بييس، فأم مجد، بيت سليلة الصغرية هذه فإن وبعد،
أرض قدماه وطئت الذي الغازي غليوم زمالء أحد وهو مونتكوتو؛ دروجودي إىل تنتسب
جزيرة النبيلة األرسة هذه أعضاء أحد حكم وقد .١٠٦٦ عام فرنسا يف الربيطانية املمتلكات
يف س وأسَّ أوروبا من هاَجر الذي هو مونتاج، بيرت واسمه األرسة، هذه أعضاء وأحُد مان،

بييس. إيل تنسب الذي الفرَع فرجينيا بوالية ١٦٢٣ عام
بيجان إىل األصل يف تعود دامت ما يَِشينها ما هناك فليس وارفيلد أرسة وأما –

وارفيلد.
لم إذ املناقشة؛ استئناف من السيدتني فمنعت ارتفعت أن املوسيقى أنغام لبثت وما

الضجيج. أصوات غري ذلك بعد تسمعا
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دييجو سان مقابلة

اآلالت تكن ولم الوطني، اإلنجليزي النشيد املِلك!» هللا «يحفظ نشيد: تعزف املوسيقى كانت
بعد، وارفيلد هو واليس بييس لقب يكن ولم نحاسية، آالت كانت وإنما خشبية، العازفة
والعرشين. الرابعة يف كانت وإنما عمرها، من عرشة الثامنة يف تكن ولم سبنرس، أصبح وإنما
البحري الطريان مالزم زوجة أصبحت قد بييس كانت ١٩١٦ عام من نوفمرب ٨ منذ
سان محطة وكانت ،١٩٢٠ عام من أبريل ٧ يوم يف اليوم ونحن سبنرس، وينفيلد املدعو

إدوارد. األمري أو ويلز أوف الربنس إنجلرتا؛ عهد ويل لزيارة تستعد البحرية دييجو
الفقريات أفقر من كامل، أسبوع من بشدة تدق دييجو سان يف الفتيات قلوب كانت
تكون قد أنها أحالمها يف ر تتصوَّ منهن واحدة كل وكانت الثروات، صاحبات أغنى إىل
أن الخيالية القصص يف يَِرد أََولم زيارته، أثناء يف الفاتن األمرِي نظَر تستلفت التي السعيدة

الرعاة؟ بنات من يتزوَّجون قد األمراء
أحالمهن من وتَسخر الصغريات، صديقاتها من تَسخر سبنرس بييس السيدة كانت

خرافة. أو خياًال ليست الحياة ولكن مرة: لهن قالت لقد حتى التحقيق، البعيدة
الخيال! من قطعة نفسك أنت إنك لها: فقالت بحياء إحداهن عليها وردت

تبدو وكانت الجمال، تتحدى أنها عىل يدل بييس مظهر كان فقد حقيقيٍّا! هذا وكان
جميلتان! وعينان سحر! رشاقة! املساء. أثواب أو الصباح أثواب األثواب، كل يف جميلة
يعتربون الناس كان العالم!» يف صوت «أجمل حتى يشء، ينقصها يكن لم سوداء! وغدائر
ملكيتها تكن لم ولكن ُمناِزع، ُملكها يف ينازعها ال التي دييجو سان مِلكة سبنرس زوجة
االستقبال حفلة يف أمامها الشاب األمري يقف لم املحدد اليوم يف إنه إذ بعُد؛ امللوك عىل تؤثر

غريها. أمام وقف مما أكثر
الخرضاوين، العينني بنظرات الرماديتني العيننَي نظرات فيها تقابلت واحدة لحظة
لحظة األسود، الشعر ذي الرأس أمام األصفر الشعر ذو الرأس فيها انحنى واحدة ولحظة

واحدة.
ُقدِّر الذي الرجل ذلك بني األوىل املقابلة تميز الواحدة اللحظة هذه كانت فقد ذلك ومع
صديقته. تصبح أن لها ُقدِّر التي املرأة وبني الثامن، إدوارد باسم إنجلرتا عرش يرتقي أن له
أنه يعتقد َمن االثنني، بني اتصاًال أشدهم حتى الحارضين، بني هناك يكن لم ولكن
وتُحِدث بأرسها، إمرباطوريًة الجميلة بييسواليس السيدة فيه تهز الذي اليوم يجيء سوف

بأرسه. العالم حديَث تصبح حادة أزمة
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البالط مقابلة

كذلك ضجيًجا، زواجهما يُحِدث لم وكما ،١٩٢٥ عام يف زوجته عن سبنرس وانفصل
بسكون. مرَّ انفصالهما

برسعة. سبنرس املسرت ج وتزوَّ
تزوجت ثالثة أعواًما انتظرت فقد وارفيلد، مسز فأصبحت عادت سبنرسالتي مسز أما

لندن. إىل أمريكا من سفرها أثناء يف قابلته الذي سمبسون، املسرت إثرها عىل
لندن؛ يف حياته قىضمعظم أنه إال األصل، كندي الثاني زوجها سمبسون املسرت وكان

لندن. يف سمبسون، واملسز املسرت الزوجان؛ استقر ولذلك
وانحنت امللكي، البالط إىل سمبسون املسز فَقِدمت دائًما، يحدث ما هذا بعد وحدث
— الثانية للمرة — نظراتها وتقابلت ماري، امللكة أمام انحنت ثم الخامس، جورج امللك أمام
النجوم، غري معنى لها يدرك لم النظرات بني مقابلة كانت ولكنها العهد، ويل نظرات مع

الساخرة. األقدار وغري
املقابلة بعد تأثري بأقل يشعر لم سمبسون، املسز أو العهد ويل االثنني؛ أحد أن والحق
قيامها عىل يمِض لم التي الحسناء، األمريكية تلك أن يظن َمن هناك يكن ولم والثانية، األوىل
الهند. وإمرباطور إنجلرتا ملك حياة يف دوًرا ذلك بعد تلعب سوف قليلة، أيام غري أمريكا من
ينتاب وما غموض، من يكتنفهما بما عيناها، وأخذت الطويل، األبيض ثوبها يف ومرت
لون يف وأخرى األزرق، البحر لون يف وتارًة الرماد، لون يف تارًة فهما تغيري؛ من لونهما
تقطن كانت التي بييس العجوز عمتها عن البحث يف أخذتا عينيها إن نقول: األخرض؛ الزرع

بلقائها. فسعدت التاميز، ضفاف عىل عليها عثرت حتى واشنجتون،

الكربى املقابلة

دييجو سان مىضإىل بييسفيما قادت التي القدر عجلة تدور، األثناء هذه يف العجلة وكانت
العهد ويل مسكن إىل األيام من يوم مساء يف قادتها اإلنجليزي، العرش بهو إىل قادتها ثم
عرف أنه كيف الطريق يف عليها يقص وأخذ بنفسه، قادها الذي هو زوجها وكان الخاص.
الكندي بها ألحق التي الكولدسرتيم، حرس فرقة يف العظمى الحرب نهاية يف إدوارد األمري

األصل.
النجاح من صادفته فيما تفكر كانت وإنما إليه، تصغي تكن لم زوجته واليس ولكن
والفخر. الرسور بنشوة وتشعر غروًرا، بذلك فتمتلئ اإلنجليزية؛ األرستقراطية الطبقات بني
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أصحاب أعظم من كنارد، باخ السري أرملة كنارد، الالدي الحفالت يف تقديمها تتوىل وكانت
وهي فرينس، تيلما الالدي صادقت قد وكانت كنارد»، «خطوط العالم يف املالحة رشكات

فاندربيلت. جلوريا شقيقة أنها كما أيًضا، إنجليزية أمريكية سيدة
منزل إىل اليوم ذلك يف وزوجته سمبسون املسرت دعت التي هي فرينس الالدي وكانت

تقديمهما. فتولت هناك، هي كانت إليه وصال وملا العهد، ويل
األسود، الشعر خصالت هي ترى أم املعجزة؟ املتغري اللون ذواتا العينني أتمت هل
يف أخذ حتى ويلز أوف الربنس عىل التأثري إحداث يف اشرتكت قد والخصالت العينني أن أم
ويواليها يوم كل يف تليفونيٍّا عنها يسأل اليوم ذلك منذ فأخذ سمبسون، املسز من التقرب
بلفيدير»، «فورت يزوران ما كثريًا سمبسون آل الزوجني أن ذلك بعد لوحظ كما بخطاباته،

فيه. اإلقامة العهد ويل يفضل كان الذي القرص وهو
وتقريًرا حرًجا. الزوج مركز ازداد كلما وايل وبني األمري بني توثقت كلما العالقة وكانت
وقت يف وكياسته بكرامته االحتفاظ مع التجربة احتمل قد الرجل أن نذكر أن يجب للواقع،

واحد.
علنًا املستقبل وملكة أمرية فيهاجم الطالق يطلب هل يفعل؟ أن وسعه يف كان وماذا
عن يشء كل تجهل كلها الجماهري كانت اإلنجليزية؟ القوانني تحرمه ما وهو املحاكم، يف
وكان — العهد ويل قام ملا ١٩٣٦ عام صيف يف إال اليسري النزر عنه تعرف ولم املوضوع،

الرسمية. غري البحرية برحلته — الثامن إدوارد لقب يحمل ملًكا أصبح قد

البحرية الرحلة

وقد املرتفع، الشاطئ من يقرتب وهو األدرياتيك بحر عباب يشق «ناهلني» اليخت كان
وكانا وايل! بكتفصديقته كتفه التصق وقد اإلمرباطور الثامن إدوارد امللك ظهره عىل وقف

املاء. إىل ينظران
وعيون تشقها، وهي الباخرة وحركة األمواج كانت الحديث، إىل حاجة هناك تكن لم
العالم؛ يف العشاق كل يفهمها غامضة رسية لغة يف كلها تتحدث األصفر، وشعره وامللك وايل
رقيقة بكلمات إليهما ويرس أرجوحتهما، يف وهما يهزهما البحر وتركا االثنان سكت ولذلك

بها. تنطق أن اإلنسانية للشفاه يمكن ال
وهتاف العمال صيحات يسمعان فأخذا الشاطئ، من يقرتبان األثناء تلك يف وكانا
مقبلني املصورين من فوج إىل وايل أشارت الرب إىل فيها نزال التي اللحظة ويف الجمهور.

صورتنا. يأخذون إنهم وقالت:
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كتفيه. هزَّ بأن امللك واكتفى
عىل أم البلقان، بالد مدن طرقات يف ذلك كان سواء كلها، الرحلة تلك أثناء ويف
منفرًدا. امللك صورة التقاط من واحدة مرة املصورون يتمكن لم غاباتها، يف أم شواطئها،
وجهيهما وعىل سمبسون مسز بيد ممسًكا يَُشاهد الثامن إدوارد كان مكان كل يف

عاشقني. أي وجها يحمله الذي والطهر الرباءة طابع
كان ذلك، من العكس عىل به كأننا بل الطفيليني، من بالهرب يهتم امللك يكن لم
عام صيف فقط، الوقت ذلك ومنذ سفره، لرفيقة حبه كله العالم يعرف أن يف الرغبة شديد

وايل. يعرف كله العالم بدأ ،١٩٣٦

الصحافة

وكانت األمريكية، الجرائد من األوىل الصفحات تحتل الوقت ذلك منذ سمبسون مسز بدأت
وقد األمريكية، الصحف بقية تبعتها ثم أخبارها، نرش إىل الصحف أسبق هريست صحف
املسرت املتحدة؛ الواليات جمهورية رئيس أخبار عىل سمبسون مسز أخبار تقدم أنها لوحظ

اإلسبانية. الثورة أخبار وعىل روزفلت،
واحد، بحرف إليه ترش ولم املوضوع، عن تنرششيئًا لم فإنها الربيطانية الصحف أما
مراقبة بأنها اإلنجليزية الصحافة تتهم وأخذت األمرييكية، الصحافة اهتمام من ذلك فزاد

سمبسون. واملسز إدوارد امللك أخبار نرش عليها حرمت التي الحكومة من
يسعها ولم شديدة، حرية يف وقعت فقد واشنطون يف الربيطانية السفارة وأما
وزير إىل وترسله املوضوع هذا يف األمريكية الصحف كتبته ما جميع تجمع أن إال
الصحف نرشتها التي املقاالت عدد بلغ إذ سهًال؛ العمل هذا يكن ولم اإلنجليزية. الخارجية
واملسز إدوارد امللك عن كلها مقال آالف ثالثة من أكثر واحد يوم يف األمريكية واملجالت

سمبسون.
يقضون كانوا الذين العظماء اإلنجليز الزائرين يضايقون أمريكا يف الصحفيون وبدأ
رغبة أمريكا؛ يف إقامتهم مدة اختصار إىل هؤالء من كثري اضطر حتى أمريكا، يف عطلتهم
غرفهم؛ أبواب عند يوم كل يجتمع كان الذي األمريكيني الصحفيني جيش من التخلص يف
سمبسون، املسز الحسناء باألمريكية الثامن إدوارد ملكه غرام يف رأيه منهم واحد كل ليسأل

منها. امللك زواج احتمال يف ورأيه

17



امللوك غرام

سمبسون. مسز

سيندريال حكاية

بعد زوجها عن افرتاقها صار إذ للغاية، حرًجا سمبسون املسز مركز أصبح األثناء تلك ويف
عىل يدل حالٍّ الكندي الزوج وجد امللحة الرضورة تلك وأمام ُمحتًَّما، أمًرا الضجة تلك كل
فاجأت أنها بحجة زوجها؛ من الطالق طالبة املحاكم إىل تتقدم زوجته وايل ترك إذ النُّبل،
تفاِجئُه فعًال وتركها الذهبي»، «الزرار عليها: يطلقون حسناء مع سمبسون أرنست زوجها

بسهولة. الطالق عىل تحصل حتى الشهود مع
وبدأ صحافتها، وُجنَّْت أمريكا، ُجنَّْت مطلقة وأصبحت الحرية عىل وايل حصلت وملا
حديث ذلك قبل الحديث كان أن بعد منها، امللك زواج هو واحد موضوع حول يدور البحث
عىل يوافق كان إذا عما الصحف بواسطة العام الرأي استفتاء وبدأ بها! وغرامه لها، حبه
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يف جدٍّا ومحبوبًا جيًدا معروًفا امللك وكان ال. أم سمبسون املسز من إنجلرتا ملك زواج
األمريكيني. خيال وايل من زواجه احتمال أطلق ولذلك أمريكا؛

وهو أمريكا، يف الخالد الحلم هو ذلك املشهورة! قصتها يف سيندريال زواج مثل زواج
ذا هو وها السينما، مدينة هوليود يف يخرجونها التي السينمائية األرشطة أرباع ثالثة غذاء
األوىل، للمرة التاريخ صفحات عىل ستخلد أمريكية هي ذلك وفوق حقيقة! يصبح الحلم
القومية العزة ويشعر غروًرا، النفوس يمأل مما هذا أن شك فال العرش! سلم وترتقي
حتى املعجزة، تتم أن قلوبهم صميم من يتمنون األمريكيني من مليونًا ١٢٨ بدأ بالرضا.
التي سمبسون أرنست املسز عن ألسنتهم وتتحدث أمريكية، ملكة األوىل للمرة عيونهم ترى

وايل». «امللكة بالخيال أشبه هو فيما أصبحت

أثقله! ما

تيكل األب كان الزرقاء! جبالها وعن ١٩٠٠ يف املعدنية املياه مدينة عن اليوم أبعدنا ما
أهميته. له شخًصا تصبح سوف األوىل: للمرة ابنته يشهد وهو قال قد وارفيلد

شخًصا. أصبحت ولقد
وأمامها النار، جانب إىل بلفيدير بقرصفورت الصالون أركان من ركن يف جالسة هي
الصالون يف والنور الضباب، غري يوجد ال النافذة ووراء النار! لهيب إىل نظر وقد يفكر امللك
وهناك؛ هنا البيضاء األكوام توجد الغرفة أرض وعىل والكآبة، الحزن عىل يبعث ضعيف

الصحف. هي تلك
الحكومة كانت فقد اإلنجليز، الرعايا يراها ال التي من أمريكية الصحفمعظمها كانت
فقد سمبسون واملسز امللك أما امللك. ذكر فيها يرد التي الصفحات تمزق أو بيعها، تمنع

بقراءتها. لهما مسموًحا كان
للدفاع العرصيني امللوك أقوى يناضله قد الذي الغريب، النضال هذا يف يحاول وامللك
أن يجب الذي الثقيل العبء هذا فوق يقدِّر وهو العالم! رأي حقيقة يفهم أن غرامه، عن

اإلمرباطورية. وبسبب اململكة، وبسبب التقاليد، بسبب كتفه يحتمله
الخرضاوين عينيها يحب وأنه أمامه، تجلس التي املرأة تلك يحب أنه كذلك يعرف وهو
أذنه يف يهمس سوف الذي العالم»، يف صوت «أجمل الصوت ذلك يحب وهو املتحولتني،

يصنع؟ فماذا حبيبي!» يا الفكر منشغل تبدو «كم بظرف: له فيقول آجًال، أم عاجًال
يلبث فما ويقيسه، تتويجه يوم يف رأسه عىل يضعه أن يجب الذي بالتاج يمسك إنه

وزنه! أثقل ما برسعة: يرفعه وهو يقول أن
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بخفة. عليها وتضغط بيده تمسك فإنها ووضوح، بجالء أفكاره تقرأ وكأنها وايل، أما
قلقة. األخرى هي

الوزارة موقف

من أكتوبر ٢٠ يوم يف إدوارد امللك قابل قد بلدوين املسرت اإلنجليزية الوزارة رئيس كان
األمريكية الصحف تكتبه وما سمبسون املسز موضوع يف األوىل للمرة وحادثه ،١٩٣٦ عام
هذا اإلنجليزية الصحف فتحت لو البالد يهدد الذي الخطر وعن بامللك، صلتها وعن عنها،
أنه وأخربه وزرائه رئيس كالم عىل امللك وافق وقد عنه. تتحدث وبدأت بدورها املوضوع

املوضوع. يف سيفكر
بكنجهام قرص يف نفسه العام من نوفمرب ١٦ يف امللك فقابل بلدوين املسرت عاد ثم
ال له: وقال برأيه فصارحه — سمبسون املسز قضية يف صدر قد الطالق حكم وكان —
تتزوجها التي السيدة أن عليه يرتتب إذ البالد؛ موافقة ينال الزواج هذا أن موالي، يا أظن،
أن أقبل ال ولكني القديم، الفيكتوري العهد رجال بقايا من أكون قد إنني ملكة. تصري
اتخاذ الربيطاني الشعب يف يحدثه الذي الفعل رد أعرف ال إنني أعدائي ألد عني يقول

عمليٍّا. ينفذ أن يمكن ال هذا أن من واثق إنني للعمل، معينة خطة
عن يختلف امللك زوجة مركز أن للملك الثانية املقابلة هذه يف بلدوين املسرت وأوضح
فزوجته امللك؛ يدفعه الذي الثمن من جزء هو وهذا البالد. يف آخر فرد أي زوجة مركز
األمر دام ما مسموًعا الشعب صوت يكون أن يجب ولذا للبالد؛ ملكة وملكته ملكة، تكون

ملكته. باختيار يتعلق
استعداد عىل وأنا سمبسون، املسز سأتزوج إنني له: قال ثم لحديثه، امللك واستمع

أذهب. ألن
تنفيذ عىل مصمًما كان امللك أن إال الوزراء، رئيس عىل الوقع شديدة مفاجأة وكانت
ودوق يورك، دوق أشقاءه: أخرب ثم اليوم، ذلك مساء يف الوالدة امللكة أمه فأخرب إرادته،

التايل. اليوم يف كنت ودوق جلوسرت،

املتكافئ غري الزواج

هو جديًدا؛ اقرتاًحا مبارش غري بطريق الوزراء رئيس عىل امللك عرض املدة تلك خالل ويف
ملكة، زوجته تصبح أن بدون الزواج من بواسطته امللك يتمكن قانونًا الربملان يسن أن
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عن امللك فسأله نوفمرب، ٢٥ يف امللك بلدوين املسرت وقابل امللك! زوجة تكون بأن ويُكتفى
ولكن كهذا، قانون عىل يصادق لن الربملان أن يعتقد بأنه الوزراء رئيس فصارحه رأيه،
األمالك وزارات رؤساء وعىل الوزراء، مجلس عىل االقرتاح عرض رضورة عىل أرص امللك

ديسمرب. ٢ يوم يف ذلك بعمل بلدوين املسرت فوعد املستقلة،
يحرضملقابلته، أن منه امللك طلب الجميع آراء جمع من بلدوين املسرت ينتهي أن وقبل
إىل إليه وصل ما بأن الوزراء رئيس فصارحه املوضوع، يف رأيه عن امللك سأله حرض وملا
املستقلة، األمالك يف أو إنجلرتا، يف استعداد أي هناك ليس أنه عىل يدل كان الوقت ذلك

سنه. جاللته يقرتح الذي القانون عىل للموافقة
باملرة. املوضوع يف الحديث إىل ذلك بعد يعد ولم الجواب، لهذا امللك يدهش ولم

امللك. نفس يف كامًال أسبوًعا استمر الذي الحاد النضال وبدأ

الحب؟ أم التاج

ولكن ،١٩٣٦ سنة ديسمرب ٩ يوم إىل ديسمرب ٢ يوم من كامل أسبوع مدة النضال استمر
لرئيس قالها التي كلمته يف ليرتاجع يكن ولم األمر، أول منذ رأيه استقر قد كان امللك

يذهب. ألن استعداده ذكر عندما وزرائه
ولكنه عزمه، عن امللك إثناء ماري، الوالدة امللكة مقدمتهم ويف األرسة، أفراد حاول وقد
سافرت التي سمبسون املسز سبقته أن بعد للرحيل يستعد الفرتة تلك يف وأخذ يتحول، لم

كان. يف ُمدًة استقرت حيث البالد، يف األزمة خرب انترش أن بمجرد
الوزراء لرئيس ورصح بلفيدير، فورت قرص يف األزمة مدة يظل أن امللك ل فضَّ وقد
من الهاتفني لجماهري يتعرض ال حتى وذلك قائًما، النزاع دام ما لندن إىل يعود ال بأنه
حقيقتها، غري عىل مبدئها يف األزمة فهموا قد كانوا الشعب أفراد من كثريين إن إذ الشعب؛
غري إىل جوابه، تستعجل وأنها امللك، جاللة عىل إرادتها تفرض أن تريد الوزارة أن أُشيع إذ

املثرية. األقوال من ذلك
الرأي الصباح صحف تهيئ أن بد ال أن تقرر ١٩٣٦ سنة ديسمرب ٩ يوم مساء ويف
كان حتى ١٩٣٦ سنة ديسمرب ١٠ الخميس يوم أصبح فما الصدمة، يتلقى لكي العام
أن يأملون وهم طويًال قلقهم استمر أن بعد يحل أن يوشك حدثًا بأن يشعرون الناس

املحبوب. ملكهم لهم يبقى
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الصاعقة

إعالن نرشت التي الصحف من الخاصة الطبعات يحملون الصحف بائعو خرج وأخريًا
يتجمعون وأخذوا باأللوف، رشائها عىل الناس وأقبل العرش، عن امللك تنازل تنازل؛
إدوارد امللك أن يصدقون ال كانوا لو كما يقرءون، ما ويعيدون يقرءون الطريق يف حلقات
وغادرهم ا، حقٍّ العرش عن تنازل قد قلوبهم كل من الحب له يجزلون كانوا الذي الثامن

سيدة. أجل من
رئيس ودخل الظهر، بعد الرابعة الساعة منتصف يف اإلنجليزي النواب مجلس واجتمع
امللك بها تخىل التي الرسالة املجلس لرئيس وقدم ،٣٥ والدقيقة الثالثة الساعة يف الوزراء

فيها: جاء التي الرسالة تلك عرشه، عن

عندما الشعب، مصالح بتقديم يقيض الذي واجبي عن أحيد ال أنني أعتقد إنني
يجب ما عىل الشاقة املهمة بتلك القيام عىل قادًرا اليوم بعد أعد لم بأنني أرصح

يريضضمريي. ما أو

قانون فأقر ،١٩٣٦ سنة ديسمرب ١١ التايل اليوم يف جلساته الربملان استأنف وقد
وكانت — فيها أمضاه التي الساعة ويف نفسه. اليوم يف امللك أمضاه ثم املجلسني، يف التنازل

ملًكا. يعد لم — ٥٢ والدقيقة األوىل

األخري العشاء

وامللكة السابق، امللك وندسور: قرص يف امللكية املائدة حول اجتمع اليوم، ذلك مساء ويف
جلوسرت. والدوق امللك»، «شقيقة رويال والربنسس الجديدة، وامللكة الجديد، وامللك الوالدة،
التي الرتتيبات وكانت الثامن، إدوارد للملك وداع شكل الليلة تلك يف العشاء اتخذ وقد
اختيار عىل بنفسها السابقة، يورك دوقة الجديدة، امللكة أرشفت إذ للغاية؛ مؤثرة اتخذت

قبل. من ميوله تعرف كانت ألنها السابق؛ امللك يحبها التي الطعام ألوان
شعبه إىل نفسه القرص من وتحدث مكانه، من السابق امللك قام العارشة الساعة ويف

فيه: جاء وقد أجمع، العالم سمعه حديثًا الالسلكي طريق عن

أحبها. التي املرأة معاونة دون بأعبائي أقوم أن عيل املستحيل من وجدت إنني
أن حاول فقد اآلخر الشخص وأما وحدي. قراري فهو اتخذته الذي القرار أما

أخرى. خطة باتخاذ يقنعني
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ميناء إىل سيارة واستقل كلها، األرسة أفراد امللك ودَّع لألمة، املؤثر الوداع ذلك وبعد
راكبها، بشخصية علم عىل البوليس كان إذ أحد؛ يقفها أن دون املدخل اجتازت بورتسموث
ثم برهة امللك وحادثه لألسطول، العام القائد فيُِرش، األمريال مسكن إىل السيارة وسارت

الليل. ظالم يف بورتسموث ميناء من انسلت مدمرة استقل
حجاب وراء عنه تغيب وهي امليناء أنوار إىل يتطلع ظهرها عىل السابق امللك وبقي
تلك يرى أن قبل يميض قد الذي الزمن عن نفسه يسائل كان ولعله الليل، ظالم من كثيف

ثانية. األنوار
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األول الغرام

تم وقد المربينو، زيزي السيدة هي رومانيا ملك الثاني كارول امللك بها تعلق من أول كان
العهد. ويل كارول األمري ذاك إذ يزال ال امللك وكان ،١٩١٨ عام يف االثنني بني الزواج

ملا غضبه واشتد كارول، امللك والد فرديناند، امللك املرحوم العالقة هذه أزعجت وقد
وذهب الزواج. هذا بإلغاء وأمر المربينو، السيدة وبني ابنه بني تم الذي الزواج نبأ بلغه
تتنازل أن مقابل املال من كبريًا مبلًغا السيدة تلك عىل يعرضون والحكومة البالط سمارسة
لهذه إخالصه عىل الزمن من مدة كارول األمري وظل بتاتًا. ذلك رفضت أنها إال الزواج، عن
الغرام، هذا يف تورط قد أنه وأدرك جانبها، إىل الحياة ملَّ أن ذلك بعد لبث وما السيدة،

عنها. بعيًدا الخارج إىل فرحل
عندما خالف إنه إذ الزواج؛ هذا خرب إعالن بعد كارول األمري عىل الخناق ضيق وقد
حيث أودسا مدينة إىل بالده غادر ألنه وذلك له؛ يخضع كان الذي العسكري القانون عقده
من الزواج هذا بطالن الفقه رجال قرر كما رسمية، إجازة عىل الحصول دون الزواج تم

القانونية. الوجهة
اسمه صغري غالم هي ثمرة؛ المربينو زيزي السيدة من كارول األمري لزواج كان وقد
الوقت يف معه تعيش وهي أمري، أو «برنس» باسم تناديه أن دائًما أمه وتحب مرسيا، األمري
غالم أي مثل املدرسة إىل الغالم يذهب حيث الصغرية الفرنسية املدن إحدى يف الحارض

الشعب. أبناء من آخر
بعد لندن، من قادًما باريس إىل كارول امللك جاللة وصل ملا ،١٩٣٦ عام يف حدث وقد
ربما أنها المربينو زيزي السيدة ظنَّت أن الخامس، جورج امللك جنازة تشييع يف اشرتك أن
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رفض ولكنه للقائه، باريس إىل بالسفر أرسعت ولذلك بجاللته؛ عالقتها إعادة من تمكَّنت
محاولتها. يف توفق ولم هناك مقابلتها

الزواج

قسطنطني امللك ابنة اليونانية، هيالنة األمرية من كارول األمري تزوج ،١٩٢١ عام ويف
ميخائيل، أو ميشيل األمري له خلفت التي وهي الحايل، امللك الثاني، جورج امللك وشقيقة

الحايل. رومانيا عهد ويل

التنازل

جنازتها، حفلة ليشهد كارول األمري سافر ،١٩٢٥ عام أواخر يف ألكسندرا امللكة توفيت وملا
يعد لم ذاك وإذ امليالد، عيد يف أرسته بأفراد يجتمع ولم رومانيا، إىل ذلك بعد يعد لم ولكنه
األمري أن ١٩٢٥ سنة ديسمرب ٣١ يوم يف فأعلن الجمهور؛ عن الحقيقة إخفاء اإلمكان يف

ميالن. يف يزال ال وأنه بالده، إىل العودة يرفض
أرسته نحو واجبه يف النظر إنعام عىل يحضه رسوًال فرديناند امللك والده إليه وأرسل
من كتابًا يحمل عاد الرسول ولكن العهد، كويل أعماله الستئناف والعودة وبالده، وزوجته
جميع ويف العرش، وراثة يف حقوقه عن التنازل وهو األخري؛ قراره يعلن وفيه كارول، األمري
عىل وافق أن بعد — امللك نادى وقد املالكة. األرسة أعضاء من كعضو له التي االمتيازات
من الرابعة يف ذاك إذ يزال ال وكان للعهد، وليٍّا الصغري ميخائيل األمري بحفيده — تنازله

عمره.
عرش عن الثامن إدوارد امللك تنازل عند حاولوا كما ذاك، إذ الكتاب بعض حاول وقد
بتجهيز صلة كارول األمري لتنازل إن فقالوا: املوضوع، يف السياسة يقحموا أن إنجلرتا،
املصلحة لهذه رئيًسا بصفته العهد ويل كان إذ جديدة؛ بطائرات الرومانية الطريان مصلحة
من الرغم عىل األجنبية، الدول من دولتني مصانع يف ومحركات طائرات عىل أوىص قد
مصانع يف واملحركات الطائرات عىل تويص أن تريد كانت التي نفسها املصلحة معارضة
قتل الرومانيني الطيارين خرية من طياًرا أن هو هذا بعد حدث الذي إن وقيل: أخرى، دولة
إن قيل: إذ ترصفه؛ وانتُقد مسئوًال األمري فُعدَّ الجديدة، الطائرات إحدى بتجربة يقوم وهو
املسئولون وطلب جيد، طراز من تكن لم بنفسه صنعها أوىصعىل التي الطائرات محركات
بمعارضته. تعبأ لم الوزارة ولكن ذلك، يف وعارضاألمري التحقيق، إجراء الجوي السالح يف
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العهد. ويل ميخائيل األمري نجله مع كارول امللك

لم األمري وأن املوضوع، يف كبري شأن ذات تكن لم السياسة أن بعد فيما ظهر ولكن
كارول األمري تنازل عىل رومانيا يف الوطني املجلس وافق وقد القلب. لنداء تلبية إال يتنازل
هو ميشيل أو ميخائيل األمري أن وأعلن أصوات، ٣ ضد صوتًا ٢٣٤ بأكثرية العرش عن
— عمه — نقوال واألمري األرثوذكيس، البطريرك ضم عنه للنيابة مجلس وتألف العهد، ويل

واإلبرام. النقض محكمة ورئيس
بوخارست إىل البندقية من خاص رسول وصل ،١٩٢٦ عام من يناير ٤ يوم ويف
يف رغبته عن ويعرب العرش، يف حقه عن نزوله فيه يكرر كارول األمري من كتابًا يحمل

موناسيري. يف أمالكه من مشتق اسم وهو موناسرتياتو». «سكاريات اسم اتخاذ
مملوءًا كان هيالنة األمرية قرينته إىل األمري من ا خاصٍّ خطابًا الرسول حمل وقد
عن يتنازل وأنه بها، الزوجية عالقته قطع أنه فيه أبلغها وقد الرقيقة، املؤثرة بالعبارت
منه! الطالق تطلب أن لها يرصح وأنه العهد، ويل ميشيل األمري ابنه عىل األبوية سلطته
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تعرف ال إنها وقالت: الخطاب، هذا قرأت ملا باإلغماء أصيبت هيالنة األمرية إن ويقال:
الترصف. هذا إىل كارول األمري زوجها يدفع الذي السبب

مغموًما، امللك كان كارول األمري تنازل يف للنظر العرش مجلس عقد ملا أنه وروي
بسؤال املجلس هذا أعضاء من واحد أي يتقدم لم ولذلك بمكروه؛ يصاب أن خيش لقد حتى

األمري. ترصف عن استيضاح أو
الشديد الخالف التنازل إىل كارول األمري دفعت التي األسباب بني من إن ذاك: إذ وقيل
املجر عرش يتوىل قد لذلك وأنه فرديناند، امللك والده وبني بينه طويلة مدة استحكم الذي
لبث وما هذا، من يشء يحدث لم ولكن البالد، تلك يف الوطنيني بعض عليه عرضه الذي
مع يعيش أنه عرف حيث فرنسا؛ إىل ثم إنجلرتا، إىل إيطاليا عن رحل أن كارول األمري

لوبيسكو. ماجدا األحمر: الشعر ذات الحسناء اليهودية
عرش انقضاء قبل رومانيا إىل يعود أال تعهد العرش عن كارول األمري تنازل وملا
امللك. من بالعودة ترخيًصا يطلب أن يجب املدة هذه بعد حتى وأنه تنازله، عىل سنوات

الصغري امللك عهد

ميخائيل األمري حفيده العرشإىل انتقل ،١٩٢٧ عام من يوليو ٢٩ يف فرديناند امللك تويف وملا
إجراءات بإتمام ذاك إذ الروماني امللكي البالط رجال أرسع وقد «الحايل»، كارول امللك ابن

والفتن. للخطر البالد وتعرض والده عودة من خوًفا الصغري؛ امللك تتويج
اجتمع حيث ،١٩٢٧ عام يوليو شهر من األخري األسبوع يف ميخائيل امللك توج وقد
عليها جلس عالية منصة االجتماع قاعة صدر يف وأقيمت مؤتمر، شكل يف الروماني الربملان
وأعلن الشيوخ مجلس رئيس نهض الظهر، بعد الثالثة الساعة ويف بوخارست. مطران
من ميخائيل األمري دخل اللحظة تلك ويف امُلْلك، ميخائيل األمري وتوىل فرديناند، امللك وفاة
— واألم االبن — فقوبال والده، هجرها التي هيالنة األمرية أمه بيد أمسك وقد القاعة باب
الخامسة يف وهو الصغري، األمري وكان صداه. االجتماع قاعة جوانب رددت شديد بهتاف

اللون. البيضاء البحارة مالبس يرتدي عمره، من
شئون إدارة يقبلون أنهم الوصاية مجلس أعضاء أعلن القاعة يف الهدوء ساد وملا
ذلك بعد وأعلنوا لجاللته، اإلخالص يمني أقسموا ثم الصغري، امللك عن بالنيابة اململكة

استقالتها. قبولهم وعدم القائمة، بالوزارة ثقتهم
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الجماهري وكانت والدته، األمرية مع امللكي القرص إىل ذلك بعد الطفل امللك وعاد
لقد قائًال: أمه بالقرصسأل الخاص جناحه إىل وصل وملا عظيم، بحماس تقابله املحتشدة

يبكون؟ الجميع كان ملاذا ولكن بديًعا، رأيته ما كل كان
إنهم له: وقالت الحقيقي، سببه يدرك ال الطفل كان الذي العظيم حزنها أمه وكتمت

مات. الذي جدك يبكون
صاحب بيا أمس منذ ينادوني يعودوا لم وملاذا سألها: ثم لحظة الصغري فأطرق

قبًال؟ يفعلون كانوا كما امللكي السمو
الجد. كثري رشيًفا تكون أن عليك واجبًا وأصبح ميخائيل، امللك رصت ألنك فأجابته:
بعد بلعبي اللعب من ستمنعونني هل أماه: يا أخربيني ولكن محزونًا: الولد فسألها

اليوم؟

وأهملت العادة، هي كما الصغري امللك حكم إبان يف األحزاب بني التنافس ساد وقد
رومانيا، مستقبل عىل خوًفا يوجسون والزعماء العقالء جميع وأخذ للبالد، الحيوية املرافق

إليها. تردت التي الفوىض حالة من البالد إنقاذ يمكنه الذي الرجل إىل ويتطلعون
أحدهما يكن لم جانبه، إىل التي السيدة تكن ولم بالده، عن البعيد الرجل ذلك يكن ولم

عمله. إىل الواجب يدعو وعما الحالة عن غافًال

العودة

عىل سنوات عرش انقضاء قبل رومانيا إىل العودة بعدم كارول األمري تعهد من الرغم عىل
أن ،١٩٣٠ عام من يونيو ٧ يوم يف حدث امللك، من ترصيح عىل الحصول وبدون تنازله،
لفيف فاستقبله ترنسلفانيا، مقاطعة يف كلوزنربج إىل فرنسية طائرة متن عىل سموه وصل
نقلته رومانية طائرة استقل كلوزنربج ومن به، ورحبوا الحماسة بمظاهر الضباط من
أفراد وكان امللكي. القرص إىل سيارة ركب بوخارست مطار ومن العاصمة، بوخارست إىل
إىل وصل وملا شديد! بحماس له وهتفوا الطرقات يف فاجتمعوا بعودته عرفوا قد الشعب
مجلس عضو نيقوال األمري شقيقة وعانقه وديٍّا، استقباًال امللكي الحرس استقبله القرص

العرش. عىل الوصاية
خططها ووضعت محكًما، تدبريًا رومانيا عرش إىل كارول األمري عودة دبرت وقد
مسامع بلغ وملا الربق. برسعة البالد أنحاء جميع يف عودته نبأ انترش وقد وحذر، بعناية
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وتنازع الفوىض حالة ملَّ قد كان الشعب ألن ذلك وكل هتافهم. تعاىل مجلسهم يف النواب
لذلك كارول األمري واعترب االنتشار، يف أخذ الذي السيايس والفساد الحكم، عىل األحزاب

جانبه. إىل الجيش انضم كما البالد، منقذ
عودته تاريخ من أيام خمسة قبل فرنسا يف أصدقاءه أبلغ كارول األمري لعودة وتمهيًدا
بمقاطعة قرصه يف معها يقيم كان التي لوبيسكو ماجدا بالسيدة عالقته قطع قد أنه
العوامل من وكان رومانيا، يف األثر أحسن له كان الذي الخرب أصدقاؤه نرش وقد نورمنديا.

به. الشعب ترحيب عىل ساعدت التي
العاصمة؛ إىل وصوله بموعد يعلمان نيقوال واألمري مانيو، املسيو الوزراء، رئيس وكان
أما البوليس. مدير معهما وكان وصوله، عند الستقباله امللكي القرص باب عند وقفا ولذلك
الحدود اجتازت قد كانت فإنها ولذلك عودته؛ عن شيئًا تعرف تكن فلم ماري امللكة والدته
يف املسيح آالم رواية تمثل حيث «أوبرمرجاو»؛ إىل طريقها يف الليل منتصف عند الرومانية

عام. كل
يكن لم باألحرى أو طريقه، يف العراقيل تضع أن تشأ فلم هيالنة، األمرية زوجته وأما

جانبه. إىل الحياة استئناف عدم إىل ميلها تخف لم ولكنها ذلك، تفعل أن وسعها يف
أن الوزارة عىل يجب التي الخطة بشأن مانيو املسيو وزارة أعضاء اختلف وقد
الوصاية مجلس وقبل الوزارة، استقالت الخالف اشتد وملا كارول، األمري عودة إزاء تتبعها
الوزارة بتأليف املستقيلة، الوزارة يف الخارجية وزير مريونسكو، املسيو وكلف استقالتها،

مانيو. املسيو وزارة استقالة من واحدة ساعة بعد فألفها الحال، يف الجديدة
وثيقة إلغاء وقررا حدة، عىل والشيوخ النواب مجليس من كل اجتمع يونيو، ٨ يوم ويف
جديد. من أمريًا فصار للعهد؛ وليٍّا ميخائيل امللك وعنيَّ العرش، عن كارول األمري تنازل

عقدت ثم األحزاب، زعماء لدى بمساعيه مريونسكو املسيو الوزراء رئيس وقام
٤٨٦ بأكثرية رومانيا عىل ملًكا كارول باألمري فيها نودي خطرية جلسة الوطنية الجمعية
كارول امللك باسم العايل والهتاف بالتصفيق النتيجة هذه وقوبلت واحد! صوت ضد صوتًا
الوطنية الجمعية خطب ثم وقوف، والجميع فأقسم اليمني، يقسم لكي ُدِعي الذي الثاني

قائًال:

الذين الشعب أفراد جميع قلوب بني أؤلف أن أود ولكني أحد! من للثأر آت لم
البالد. ترقية سبيل يف معي يتعاونوا أن يريدون
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الحصول يجب الغرض ولهذا االنقسام، من البالد حفظ عىل مصمم إنني
نظهر أن يمكن ال االتحاد وبدون البالد، يف الحية العنارص جميع معاونة عىل
العرصية. اآلالت أحدث يحمل منظم جيش عليها يسهر قوية أمة حسادنا أمام

استتب أن بعد امللك إن وقيل: ساعة، ٤٨ خالل يف الحوادث هذه جميع تمت وقد
رفضت التي هي األمرية إن وقيل: هيالنة، األمرية وبني بينه الخالف إزالة حاول األمر له
عنها ينزع أن إال األخري هذا يسع فلم امللك، مطلقها إىل العودة عدم عىل وصممت الصلح،
من الصغري األمري انتزاع كان وقد بنفسه. ودراسته تربيته عىل ليرشف العهد؛ ويل ابنها
والده ولكن أمه! مفارقة يريد ال أنه وكرر الدمع أذرف إنه إذ للغاية؛ مؤثًرا والدته أحضان

آلخر. وقت من والدته رؤية من يحرمه لن بأنه وعده
لبثت ما إذ تقطع؛ لم لوبيسكو ماجدا بالسيدة كارول امللك عالقة أن الناس تأكد وقد
السفر تنوي وأنها قرصنورمنديا، غادرت قد السيدة إن تقول: فرنسا من جاءت أن األخبار

بوخارست. إىل ومنها سويرسا، إىل

املخلصة الصديقة

ماجدا عن بالحديث كلها أوروبا شغلت الروماني العرش إىل كارول امللك عاد أن بعد
جديد، من تعارشه أن اليونانية هيالنة األمرية زوجه رفضت أن بعد وخاصة لوبيسكو،
كانت أن بعد عام، كل من متقطعة فرتات يف ميخائيل األمري املحبوب ابنها ترى بأن وقنعت

البالد. خارج والده غياب مدة واحدة لحظة تفارقه ال
ماجدا إليها حرضت الرومانية، العاصمة بوخارست، هيالنة األمرية غادرت أن وبعد
أحاطها إذ امللكات؛ تعيش كما فيه تعيش فخًما قًرصا لها أعد قد امللك وكان لوبيسكو،
الخفية القوة إنها عنها: قيل حتى طلباتها جميع يلبي وكان العظمة، مظاهر بجميع جاللته
اليهودي أصلها فوق هذا لها، الحديدي» «الحرس حزب كراهية إىل أدى مما العرش؛ وراء
رومانيا؛ يف اليهود نفوذ مناهضة مبادئه بني من إذ أيًضا؛ الحزب هذا نقمة عليها جرَّ الذي

دوكا. املسيو الوزراء رئيس مقتل بتدبري يتهمهم ألنه
تليفون آلة يحوي كان بوخارست يف لوبيسكو ماجدا فيه تعيش القرصالذي إن وقيل:
تتحدث أن شاءت إذا نفسها السيدة تجهد ال حتى وذلك الحمام؛ غرفة حتى غرفة كل يف

التليفون. مكان إىل باالنتقال الغرف إحدى من
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القرص، يف الخاصة امللك بحجرة رأًسا تتصل كانت التليفون آالت إحدى إن ويقال:
أن وبغري «السنرتال»، وساطة دون وقت أي يف إليها يتحدث أن جاللته يستطيع حتى

للحديث. يستمع أن إنسان ألي يمكن
املصورين مطمح ألنها وذلك الرسي؛ والبوليس بالحرس محاًطا قرصها وكان
أو بصورة يفوزوا لكي صباح كل يف القرص يقصدون الذين والصحفيني والرسامني

خائبني. يعودون فكانوا حديث،
للمالبس، اختيارها وحسن السليم، بذوقها الفتان جمالها فوق لوبيسكو ماجدا وتمتاز

والسينما. والفراء للماس وحبها
الحفالت؛ من حفلة أي يف معه الظهور ترفض إنها حتى للملك اإلخالص شديدة وهي
مكان يف وصديقاتها أصدقائها بني وتجلس مالبسخاصة، يف تتخفى كانت ما كثريًا ولذلك
فرًحا، وجهها أسارير انبسطت وقد ملوالها الجماهري تحية ترقب الحفالت تلك أثناء منعزل
وهي كله بهذا تقنع وهي عليها، بها أنعم التي جاللته بصداقة وزهًوا فخًرا نفسها وامتألت

أحد. يعرفها أو يلحظها أن دون ركنها يف

هيالنة! اذكري

وأخذ البالط، يف نفوذها بتضخم لوبيسكو ماجدا الرومانيون اتهم ،١٩٣٤ عام أواخر يف
نفوذها؟ من البالد يخلص لكي يفعل أن عساه فيما يفكر الحديدي الحرس حزب

تهديًدا إليها أرسلوا إنهم قيل: حتى واملؤامرات الدسائس يدبرون أعداؤها أخذ وقد
الذي سينايا ضاحية يف الصيفي كارول امللك قرص تغادر أن أثره عىل اضطرت بالقتل،
كلما كانت إذ ذلك؛ بعد ا جدٍّ تعسة حياتها وأصبحت آخر، إىل وقت من عليه ترتدد كانت
الصيحات تعالت املسارح، من مرسح أو املجتمعات، من مجتمع يف الجمهور أمام ظهرت

هيالنة!» اذكري هيالنة! «اذكري بها: تنادي وهي اآلذان، تصم وجهها يف
رمًزا هيالنة األمرية السابقة امللك زوجة من اتخذوا الذين األعداء صيحة هذه كانت
يف تالحقها الصيحات هذه وكانت لوبيسكو. ماجدا سلطان ضد والعفاف والطهر للحق
فتسقط الطعام لتناول مائدتها عىل تجلس وهي الغطاء تفتح كانت ما وكثريًا مكان، كل
مطوية، ورقة بها فتجد سيارتها تركب قد أنها كما هيالنة!» «اذكري عليها: ورقة منه

بها. ما جيًدا تعلم ألنها وذلك توٍّا؛ النافذة من بها تقذف بل تقرؤها ال ولكنها
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فإذا منزلها، يف وهي مساء ذات يف للراديو تستمع كانت أنها هو لها حدث ما وأغرب
يصيح الراديو تسمع بها وإذا فجأة، تقطع إليها تصغي كانت التي املوسيقية بالنغمات

هيالنة!» «اذكري بها:
لحظة. بعد عادت أن املوسيقى تلبث ولم

يف البالد تغادر أن من ا بدٍّ تجد لم حتى ذهبت أينما يالحقها اإلنذار ذلك كان وهكذا
كارول. امللك سكرتري ديمرتيسكو، املسيو خاللها يف رافقها الخارج، إىل رحلة

للملك الخاص الياور كان الذي أنتونيانو املسيو من تزوجت إنها ذلك: بعد وقيل
املسيحية الدينية للطقوس طبًقا فيينا، يف الرومانية املفوضية يف تم قد الزواج وأن كارول،
الروماني الجيش ضباط وأحد بوخارست محافظ كانا الزواج شاهدي وأن األرثوذكسية،

العظام.
التي األلسنة خرست فقد رومانيا، يف السيف حملة أمهر من أنتونيانو املسيو كان وملا
ذلك بعد ماجدا عن املتكلم أن أصحابها عرف ملا لوبيسكو؛ ماجدا مدام عن تكلمت طاملا

املشهور. املبارز أنتونيانو مدام عن يتكلم إنما

فرنسا يف

املرحوم جنازة تشييع يف لالشرتاك لندن إىل امللوك بعض سافر ،١٩٣٦ عام أوائل ويف
األرسة بني القائمة للصالت نظًرا كارول؛ امللك سافروا الذين بني من وكان الخامس، جورج

رومانيا. يف ماري الوالدة امللكة طريق عن رومانيا يف املالكة واألرسة إنجلرتا يف املالكة
لوبيسكو، ماجدا بالسيدة والتقى باريز طريق عن عودته فرصة كارول امللك وانتهز
بعيًدا معها األسبوع نهاية عطلة كارول وقىضامللك فيينا، إىل سافرت أن منذ يرها لم وكان
الرحلة هذه يف معه يصحب ولم ميًال، وعرشين مائة عن يزيد بما وصخبها باريس عن

باريز. يف الحاشية رجال باقي وترك له، إخالًصا أخصائه أشد من اثنني سوى
فيه نزل الذي الريفي القرص فأحاطت الزيارة؛ لهذه الفرنسية الحكومة واحتاطت
االقرتاب، أيشخصمن يمنعون كانوا الذين الحرس برجال لوبيسكو ماجدا مدام مع امللك
يف دام ما نهار ليل امللك يتبعوا لكي الرسي البوليس رجال أمهر من ستة أرسلت أنها كما
عىل واجبهم أداء سبيل يف املشاق أعظم املساكني هؤالء القى وقد الفرنسية. الحدود داخل
مع الفرنيس الريف إىل رحلته خرب عنهم يكتم أن عىل أرص امللك ألن وذلك األكمل؛ الوجه

لوبيسكو. ماجدا السيدة
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لوبيسكو. ماجدا مدام

بعد الثانية الساعة منتصف يف خرج الريف، إىل النتقاله امللك حدده الذي اليوم ففي
بذلة هو وارتدى الفرنسية، الحكومة مع تجارية اتفاقية عىل عون يوقِّ وزراءه تارًكا الظهر
أحد سيارة وركب الخلفي، بابه من الفندق غادر ثم عنقه، حول ملفعة ووضع عادية،

إنجليزيٍّا. رقًما تحمل وكانت أصدقائه،
يف وهو دقائق تمضعليه لم ولكن الرسي، البوليس رجال تخلصمن أنه امللك واعتقد
يكون امللك جاللة إن لهم: يقول أمنائه كبري إليهم فأرسل به؛ لحقوا قد رآهم حتى الطريق
ا. خاصٍّ ا رسٍّ هذه رحلته تبقى أن يريد ألنه وذلك اليوم؛ متابعته من أعفيتموه لو ا جدٍّ شاكًرا
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كانترصيحة إليهم صدرت التي األوامر ولكن الرشطة، رجال يتمناه ما كل هذا وكان
وكانت لوبيسكو، ماجدا بمدام التقى حيث إىل امللك متابعة عىل فأرصوا التأويل، تقبل ال

وجهها. عىل كثيًفا حجابًا تضع
وصلت حتى تالحقها البوليسالرسي وسيارة بأقىصرسعتها، السيارة بهما وانطلقت
«بيالم»، قرية من مقربة عىل القائم الريفي القرص إىل بقليل السابعة الساعة بعد االثنتان

البوليس. سيارة يضلل أن مرة من أكثر الطريق يف حاول امللك أن من الرغم عىل

األمري

القرية سكان ألن «األمري» ونقول القرية. تلك يف برسعة «األمري» وصول خرب وانترش
اللقب هذا عليه يطلقون ألنهم وذلك «األمري»، باسم كارول امللك جاللة يعرفون يزالون ما

قلبه. يهوى من جانب إىل فيه لإلقامة البعيد القرص هذا تخري أمريًا كان منذ
املايضالعذبة ذكريات يستعيد جديد من بينهم «األمري» بوجود القرية سكان ُرسَّ وقد
إليه يحتاج ما بإرسال األوامر إليهم وصلت الذين التجار رسوًرا أكثرهم وكان املرة، أو

القرص.
بامللك! يرحب القرية عمدة ذهب املساء ويف

القرية. يف وجودهما مدة القرص لوبيسكو ماجدا مدام أو امللك يغادر لم ولكن

بوخارست إىل

جاللته عىل أثرت لوبيسكو ماجدا السيدة مع باريز يف امللك قضاها التي األيام أن والظاهر
بوخارست إىل السيدة به لحقت حتى امللك رحيل بعد قصرية تمضمدة لم إنه حتى وعليها،

العاصمة. بضواحي به الخاصة «الفيال» يف وأقامت جديد، من
جديد من املؤامرات نسج بدأ حتى تعود كادت ما إذ منها؛ عظيمة َشجاعًة وكانت
مصلحة تدعو بمن قائمة فيه وضع اجتماًعا الحديدي الحرس حزب وعقد بوخارست، يف
أو لوبيسكو، ماجدا اسم القائمة رأس يف وكان برسعة، حياتهم من التخلص إىل البالد

عليها. يطلقوا أن شاءوا كما البلقان بومبادور» دى «مدام
أما فيهم، املشتبه بعض عىل فقبضوا الروماني، البوليس برجال املؤامرة خرب واتصل
بالعكس، بل لها، تحاك التي والدسائس باملؤامرات اهتمام أقل تُظهر فلم لوبيسكو ماجدا

عليها. للمحافظة احتياطات من البوليس يتخذه مما تمتعض ما كثريًا
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الحسناء املستشارة

بعد امللك تزور وهي يوم، كل يف امللكية املائدة عىل الغداء لوبيسكو ماجدا السيدة وتتناول
أسبوع، كل مرتني مًعا العشاء يتناوالن أنهما كما الرسمية، مقابالته من انتهى قد يكون أن
القرص. يف سينمائية رواية يشهدان أو األصدقاء، بعض مع الورق يلعبان العشاء وبعد

له، وأخلصهن إليه النساء أقرب الرجل يستشري كما الدولة شئون يف يستشريها وامللك
استشارها إذا امللك أن الحقيقة بل يشء، كل يف تتداخل أنها من به تتهم ما حقيقيٍّا وليس

األحيان. أغلب يف الصواب الرأي وهو رأيها، إبداء يف ترتدد ال الشئون من شأن يف
أصدقاءها، تالزم كارول امللك مع لوبيسكو ماجدا فيها تكون ال التي األوقات ويف
يالزمها. الرسي والبوليس هذا كل التمثيل. ملشاهدة وتذهب منزلها، خارج العشاء وتتناول
إليها. يميل الجمهور يجعل مما والجهر؛ الرس يف الخري أعمال من بكثري تقوم وهي
عدد أن كما مشورتها، عن يستغني ال أصبح رومانيا ملك جاللة إن ويقولون:
السياسية، خدمتها عن تستغني ال أصبحت نفسها رومانيا أن يعتقدون الذين الرومانيني

باستمرار. يزداد التاج، وراء من كامنة قوة وأنها

لوبيسكو؟ مدام هي من

وهي بكثري، حقيقتها من سنٍّا أصغر تبدو هذا ومع عمرها، من األربعني تبلغ أن أوشكت
اللون. أحمر بشعر تتميز

ال التي السياسية ومقدرتها الساحرة، شخصيتها السيدة هذه قوة يف الرس إن ويقال:
أنفسهم. عىل الرأي يف معارضيها وانقسام أنفسهم، أعداؤها عليها ينكرها

مجموعة أن كما ورشاقة، أناقة الجميالت بوخارست سيدات أكثر بأنها مشهورة وهي
كثرية قطًعا امللك لها قدم وقد الجنيهات! من ألًفا ٥٠ عليها التأمني قيمة بلغت قد حليها

الحيل. هذه من
تضع بدأت قد وأنها الشعب، أفراد من محبوبة أصبحت األخرية املدة يف إنها ويقال:
مع سخاءها أن كما بأرسها، اململكة تهم التي والحربية املالية الشئون من كثري يف أصبعها

بها. تنزل مقاطعة كل يف بها يرحبون جعلهم الفالحني
أصبحت حتى البلقان، بالد يف يوم بعد يوًما نفوذها يتضخم التي املرأة هي تلك

بومبادور. دي لقب تستحق
متتالية. عاًما ١٤ امللك حب عىل املحافظة يف أفلحت أنها لها فخًرا ويكفي
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بياريتز مقابلة

إحدى بياريتز، مدينة يف تقيم الرصبي إسكندر امللك والدة كانت األعوام من عام صيف يف
قرص يف الفيض، بالساحل املسمى الغربي الجنوبي فرنسا ساحل عىل العظماء مصايف
مشاغل ينىس حتى مصيفها؛ يف يزورها أن إسكندر امللك رأى وقد ساشينو. قرص اسمه

قصرية. فرتة الكثرية امللك
سأل فلما أمه، يرافقن الالتي الوصيفات إحدى جمال نظره لفت هناك إىل وصل فلما
يُخِف ولم عظيًما، إعجابًا بشكلها امللك أعجب وقد ماشني». «دراجا إنها له: قيل اسمها عن

والدته. عن اإلعجاب ذلك
عند بعضصديقاتها مع واقفة دراجا وكانت البحر يف يستحم امللك كان يوم ذات ويف
أرشف أن لبث فما السباحة؛ يتقن ال وامللك اليوم، ذلك يف مضطربًا البحر وكان الشاطئ،
الشاطئ، من بنظراتها تراقبه وكانت األمواج، يغالب أنه دراجا لحظت وملا الغرق، عىل
يف عظيًما مجهوًدا تبذل وكانت استطاعتها. قدر إنقاذه تحاول مرسعة البحر إىل اندفعت
يف تمكنت وقد عنها، ويتساءلون بها يعجبون الشاطئ عىل املجتمعني جميع جعل ذلك
األمر. بادئ يف بجمالها أرسته أن بعد وإخالصها بجميلها فأرسته امللك؛ إنقاذ من النهاية

مايضدراجا

أصغر يراها ملن تبدو كانت أنها إال سنوات، بتسع امللك تكرب كانت دراجا أن من الرغم وعىل
ألن ثانية؛ تتزوج أن فأبت زوجها، مات ثم ذلك قبل تزوجت قد وكانت بكثري، منه سنٍّا
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أساء الطباع، حاد الخلق، سيئ رجل براثن بني األول زواجها عند أوقعها قد الطالع سوء
املال. من صغري مبلغ غري لها يخلف أن دون وتركها مات حتى معاملتها

لها يكن ولم يدها، ذات لضيق تتألم وهي الزمن من مدة املسكينة دراجا وعاشت
العامة مع تجلس فكانت األناشيد، يف واالشرتاك الدينية املجتمعات إىل الذهاب غري تسلية
أحد يف املقاعد، هذه من مقعد وعىل وترنم. تنشد وهي البسيطة الخشبية املقاعد عىل
باستقامتها وتأثرت بجمالها، فأعجبت إسكندر، امللك والدة ناتايل، امللكة رأتها االجتماعات
بعد امللكة وعرفت لها. خاصة وصيفة واتخذتها حاشيتها إىل فضمتها الدينية؛ وعقيدتها
ميلوش األمري أصدقاء أعز من كان لونيفيتزا نيقوال اسمه لرجل حفيدة دراجا أن ذلك

لها. وحبها تقديرها فزاد إسكندر؛ امللك جد أوبرينوفتش،

اإلشاعات

الفضل أعظم بياريتز مدينة يف الصيف فصل من إسكندر امللك قضاها التي للمدة وكان
كان بلغراد، العاصمة إىل امللكة والدته مع عادت فلما دراجا، وبني بينه الصالت ازدياد يف
األمور، بعض يف ويستشريها األحيان، من كثري يف إليه ويدعوها ويحادثها باستمرار يراها
إىل ترسبت أن لبثت ما ثم أوًال، القرص يف تنترش اإلشاعات بدأت أن ذلك أثر من وكان
شكوا الوزراء إن ذاك: إذ قيل وقد والدته، بوصيفة امللك عالقة بذكر تلغط وكلها خارجه،
يف يتناقشون يغادرهم ما كثريًا وأنه دراجا، استشارة قبل يشء يف يبتُّ ال امللك أن من

املوضوع. ذلك يف هي رأيها ويسألها تليفونيٍّا يحدثها لكي موضوع
إحدى وأقبلت بالوصيفة، امللك زواج احتمال تناولت حتى ذلك بعد اإلشاعات وزادت
حني املستقبل يف ومجد عظمة من ينتظرها ما عىل مقدًما تُهنِّئها البالط يف دراجا زميالت
نعم، هذيانًا! كفاِك بها: وصاحت صديقتها لحديث غضبت دراجا ولكن ملكه، امللك تشارك
أنا أحبه إنني إذ بالفخر؛ أشعر وأنا به أعرتف إنني بل ذلك، أنكر ال وأنا يحبني، امللك إن
وبني بينه أحول أن وإخاليصلجاللته حبي معنى يكون لن ولكن العبادة، حد إىل األخرى
تنتسب زوجة يختار أن عليه يحتم الذي الواجب ذلك العرش: ونحو البالد نحو واجبه
أنا أما دائًما! جانبها إىل تقف قوية حليفة بالدنا تجد حتى قيرصي؛ أو ملكي أصل إىل

سبيله! يف بسعادتي أضحي أن فحسبي
صدقها يتأكد يسمعها من تجعل وحماسة بقوة األلفاظ بهذه تفوه دراجا كانت
صار حتى بدراجا تعلًقا يوم كل يف يزداد فكان امللك أما وبالدها، مللكها قائلها وإخالص
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يف وظيفتها تعد لم دراجا إن النقد: معرض يف ذاك إذ وقيل لحظة، فراقها عىل يقدر ال
إسكندر. امللك وصيفة ولكن ناتايل، امللكة القرصوصيفة

عراف تنبوءات

تدرك كانت إذ بوصيفتها؛ امللك ابنها عالقة عن يقال مما بيشء تهتم ناتاىل امللكة تكن ولم
غريها يف بالرغبة ويشعر دراجا، امللك يسأم أن بعد قريبًا تنتهي أن بد ال ثائرة عالقة أنها
فمرت باريس، يف امللكة كانت أن األعوام من عام يف حدث ولكن الزواج! يف بالرغبة أو
الرجل ذلك قاله ما بني من وكان املستقبل، حوادث كشف عىل بمقدرته اشتهر عراف عىل
احذري صدرك، يف جاللتك بها تحتفظني سامة حية أرى إنني موالتي! يا احذري للملكة:

مميتة! لدغة تلدغك ذي هي فها منها؛

الزواج

عادت فلما دراجا! — السامة الحية يف تفكر وهي — امللكة فكر إليه اتجه من أول وكان
خطاب عىل مصادفة عثرت أن ذلك بعد حدث ثم بالنفور، نحوها تشعر أخذت بلغراد إىل
عىل الوصيفة تأثري مقدار سطوره يف تتبني أن وراعها فقرأته دراجا، إىل امللك ابنها أرسله
بمغادرة وأمرتها دراجا نادت ثم شديدة، وغرية عظيم بغضب وشعرت لها، وخضوعه امللك
طويلة مدة من هذا مثل حدوث تتوقع كانت إذ بسكون؛ دراجا فأطاعتها الحال، القرصيف

امللكية. القصور تمأل التي والدسائس الوشايات بسبب
ذلك فعلت ملا إنها إذ القرص؛ من دراجا طردت ملا ترصفها يف مخطئة امللكة كانت
مسامعها عىل ويكرر يواسيها إليها أرسع فقد لها؛ وحبٍّا بها، تعلًقا يزداد امللك ابنها جعلت
وإنها ذلك، قبل مرة من أكثر دراجا يد طلب قد كان امللك إن ويقال: منها، للزواج استعداده
بعد ولكنها الرشف، هذا تستحق ال بأنها له وترصح مرة، كل يف ترفض كانت التي هي
امللك عىل تأثريها بأن أحست أن وبعد مهددة، بأنها تشعر وأخذت القرص من طردت أن
الوالدة. امللكة عطف فقدت أن وبعد صديًقا، وال نصريًا لها تجد فلن عنه، بابتعادها سيزول
املرات يف رفضته كما امللك طلب ترفض أن قبل مليٍّا تفكر أن يجب كان كله هذا بعد
من أمان يف تكونني زوجتي تصريين عندما إنِك فقال: بإلحاح طلبه امللك وكرر السابقة،
عنك! والدفاع حمايتك أتوىل فدعيني عليِك، سلطة أي ملخلوق يكون ولن الدهر، أحداث

من الزواج عىل امللك عزم خرب وذاع طلبه! وقبلت امللك ألمر دراجا الوصيفة وامتثلت
إليه وتقدموا امللك إىل الوزراء وأرسع البالد، يف هائًال دويٍّا الخرب فأحدث والدته؛ وصيفة

39



امللوك غرام

سيئة، نتائج من إليه يفيض قد ما له يرشحون وأخذوا الزواج، هذا عن يعدل حتى بالرجاء
واحدة امرأة غري هناك ليست ا: محتدٍّ لهم قال ثم عليهم وغضب بكالمهم، يهتم لم ولكنه
عىل قادرة وحدها املرأة هذه التاج! عىل حتى يشء، كل عىل وأفضلها أحبها العالم هذا يف
زوًجا املرأة هذه أريد فأنا وآالمي، متاعبي أنىس أن يمكن فقط منها مقربة وعىل إسعادي،

النتيجة. كانت مهما يل
ملكة فصارت ماشني دراجا من إسكندر امللك تزوج الجميع إرادة من الرغم وعىل

رصبيا.

والزواج األب

يزال ال وهو ١٨٨٩ عام يف الحكم توىل وقد ،١٨٧٦ عام يف أوبرينوفتش إسكندر امللك ولد
ذاك إذ عليه عني وقد سياسية، ألسباب والده استقالة بسبب عمره؛ من عرشة الثالثة يف
الحكم مقاليد أخذ ١٨٩٣ عام يف عمره من عرشة السابعة بلغ ملا ولكنه األوصياء، بعض

يده. يف
باهتمام، وبالده ابنه أخبار يتتبع وهو باريز، العرشيعيشيف اعتزل الذي والده وكان
تأكد ملا ولكنه الخرب، تصديق يف وتردد غضبه اشتد دراجا من الزواج يف برغبته سمع فلما
يُصدَّق! ال يكاد ا حقٍّ مرعب لخرب إنه جلسائه: ألحد قال أنه عنه ونُِقل ابنه، عىل حنق منه
ابني يرتكب هل عليهم! ملكة املرأة هذه بمثل يرضون ال الرصبيني أن من ثقة عىل إنني
لقد األبدي! العار به تلحق بأن كفيلة امرأة إنها الوحيد! ابني الشنعاء، الفعلة هذه إسكندر
وقع قد ذا هو وها الخلق، سيئات النساء حبائل يف يقع أن من ابني عىل أخاف دائًما كنت

العظيمة. أوبرينوفتش أرسة كلها، أرستي عىل العار وسيجر فعًال،
البالد طول يف ا عامٍّ استياءً فأحدث ،١٩٠٠ عام يف دراجا من إسكندر امللك زواج وتم
بعد لها حبه فكان زوجها أما املؤامرات. لها يدبرون وحسادها أعداؤها وبدأ وعرضها،
فيزيد رغائبها؛ جميع وينفذ طلباتها، كل ويجيب يدللها، أخذ إنه حتى ازداد، قد الزواج

لها. الشعب كراهية من بذلك

العرش ضد الدعوة

العرش «تطهري بوجوب الناس يف وينادون البالد، يف ضده الدعوة يبثون الفوضويون وأخذ
تخلف أن تريد ال أنها ادعوا كما وإرسافها، تبذيرها أخبار يف ويبالغون دنسته»، ممن
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هذه وكانت البالد! عرش شقيقها الرتقاء السبيل تمهد حتى العهد، ويل يكون ولًدا لزوجها
الجيش. رجال بني وخاصة كثريين، من صاغية أذنًا تلقى الخطرية التهم

دراجا امللكة زوجته مع إسكندر امللك دخل ،١٩٠٣ عام من يونيو ١١ ليلة ويف
القرص يف السكون ساد وملا القدر، لهما خبَّأه مما شيئًا يعرفان ال وهما ليناما مخدعهما
أن بعد خلفي باب القرصمن إىل املتآمرين الضباط بعض انسلَّ صوت، كل وخفت امللكي،

هناك. الحراس رشوا

النهاية

فساروا الخمر؛ رشب يف أفرطوا القرصقد لدخول االختيار عليهم وقع الذين الضباط وكان
حتى الحرس، رجال من طريقهم يعرتض من كل برصاصهم يقتلون وهم الردهات يف
يف ترددوا ثم بابه عند هناك ووقفوا امللك، مخدع يوجد حيث العلوي الطابق إىل صعدوا

الدخول.
الحال، يف يشء كل ففهما الرصاص؛ صوت عىل نومهما من أفاقا قد وامللكة امللك وكان

مصريهما. من خوًفا يرتجفان أخذا وقد الباب وراء متالصقني ووقفا
بحيث بإحكام مغلًقا وجدوه أنهم إال الباب فتح فحاولوا ذلك، بعد املتآمرون وتشجع
تلك يف ووصل لتحطيمه، فأًسا يستحرضلهم من الحال يف فأرسلوا بسهولة؛ فتحه يمكن ال
مخدعه باب عن السكارى الثائرين ويبعد امللك ينقذ أن فحاول الحرس، رئيس اللحظة
ذاك؛ إذ وصلت قد الفأس وكانت غرضه، إدراك يف يفلح لم أنه إال الفرار، عىل يساعده حتى

تردد. أو هوادة دون بها الباب يحطمون الضباط فبدأ

لوجه وجًها

مطوًقا كله القرص وجد إذ املقاومة؛ وراء من ترجى فائدة ال أنه الحرس رئيس وأدرك
الباب لهم يفتح أن امللك من يطلب بأن ووعدهم الضباط، ثائرة من يهدئ فأخذ بالجنود،
أذى. أي به يلحقوا أن دون ومطالبهم بشكواهم إليه يتقدموا أن له أقسموا إذا بنفسه
فقال الباب وراء من امللك وخاطب الحرس رئيس فتقدم ذلك، عىل الضباط بعض وأقسم
ا. رشٍّ بك يريدون ال وهم ضباطجيشك الطارقنيمن فإن املخدع؛ باب موالي يا لهم افتح له:
وفتح قليًال اطمأن — إخالصه يعرف وكان — حرسه رئيس صوت امللك سمع وملا
وهما وامللكة امللك أمام لوجه وجًها أنفسهم الثائرون املتآمرون فوجد الحال، يف الباب
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ثم األمام، إىل خطوة امللك وتقدم وثباتهما. جأشهما رباطة استعادا وقد النوم، بمالبس
الساعة هذه يف مني تريدون ماذا متزنة: حازمة بلهجة لهم فقال الضباط إىل الحديث وجه

مللككم؟ إخالصكم دليل أهذا املتأخرة؟
يجب ما يعرفوا ولم جوابًا، أحدهم يحِر فلم وترددوا املوقف، برهبة الضباط وشعر
بالجسارة يمتاز كان بينهم من ثمًال ضابًطا أن إال املوقف، ذلك يف وهم يُقال أو يُفعل أن
انظروا! وأيديكم؟! ألسنتكم الخوف شلَّ هل الجبناء؟ أيها أصابكم ماذا بهم: صاح واإلقدام

والئي. رمز للملك أقدم هأنذا
ذراعي بني رصيًعا فخرَّ امللك؛ عىل منه رصاصة وأطلق الحال يف مسدسه وأخرج
جميًعا فأرسعوا اآلخرين؛ نفوس يف الكهرباء تأثري األوىل الرصاصة لهذه وكأن زوجته!
ناحية كل من ينهال الرصاص وأخذ وامللكة، امللك عىل النار وأطلقوا مسدساتهم، وأخرجوا
فيهما وأعملوا سيوفهم استلوا بل بذلك، القتلة يكتِف ولم جلدهما، مزَّق حتى الجثتني عىل

الكالب. إىل بهما اقذفوا النافذة، من بهما ألقوا قائدهم: صاح حتى تمثيًال
بعد وألقوا القرص، حديقة إىل منها ألقوه ثم النافذة، حتى أوًال دراجا جسد وجروا

وراءه. امللك بجثة ذلك
وبجريمتهم عملهم، بإتمام ابتهاًجا الفضاء يف هتافهم أصوات ذلك بعد وارتفعت

بطرس. امللك فليحيا يصيحون: وكانوا الفظيعة،
العرش. عىل إسكندر امللك خلف الذي جورجفش قرة بطرس يقصدون وكانوا

من وينتقلون القرص أنحاء يجوبون فأخذوا الجريمة، بخمر ثملوا قد القتلة وكأن
ما كل ويحطمون أصواتهم، بأعىل ويهتفون ويرقصون يصيحون وهم أخرى إىل غرفة
فراش بالفأس وحطموا الغالية، الفنية القدور أو النفيسة، األواني من أيديهم تحت يقع

امللكني.
يقتلون فأخذوا القرص، من خمًرا رشبوا أن بعد وخاصة املنكرة، أعمالهم يف واستمروا
ويقال: دراجا، أقارب أكثر قتلوا من بني من وكان وضباط، وزراء من للملك املوالني جميع
الجيش بزحف القتلة هدد حدها؛ عن خرجت قد املسألة أن وجد ملا النمسا سفري إن
فامتنعوا أثره؛ التهديد لهذا وكان فظائعهم، عن يكفوا لم إذا الحال يف بلغراد عىل النمسوي

فقط! الفجر قرب القتل عن
يهطل واملطر طويلة ساعات القرص حديقة يف ودراجا إسكندر امللكني جثتا وبقيت
حرض حتى جسميهما، من كثرية أجزاء عن فكشفت النوم مالبس تمزقت وقد عليهما،

القرص. إىل بإدخالهما وأمر بنفسه الروسيا سفري
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الزرقاء اللحية ذو امللك

الثامن. هنري امِلْزواج: امللك

وعملوا بإخالص، بالدهم خدموا الذين العظام إنجلرتا ملوك من الثامن هنري امللك يعد
الرغم وعىل ملصلحتها، العمل يف وتفانيه لبالده حبه من الرغم عىل ولكنه شأنها، رفعة عىل
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يرحمونه ال جنسه أبناء من حتى الُكتَّاب فإن عهده، يف إنجلرتا إليه وصلت الذي التقدم من
املتعددات، لزوجاته وإعدامه وطالقه، زواجه حوادث فذكروا حياته، سرية لكتابة جلسوا إذا
القديمة األسطورة بطل إىل نسبة الزرقاء، اللحية ذي امللك باسم لقبوه منهم كثريًا إن حتى

يريد. ما كل منهن ينال أن بعد يقتلهن ثم النساء يصيد كان الذي املشهورة

أراجون كاترين

زوجاته أوىل كانت وقد ستٍّا، عددهن بلغ حتى زوجاته بتغيري الثامن هنري امللك أغرم
يف وهو مات الذي أرثر ألخيه زوجة وكانت األصل، إسبانية وهي أراجون». «كاترين

شبابه. عنفوان
بجمالها يعجب كان ألنه أخيه؛ بأرملة الزواج يف رغب الحكم الثامن هنري توىل فلما
الثامن هنري امللك جانب إىل كاترين قضت وقد سنٍّا. منه أكرب كانت أنها من الرغم عىل
يرث ذكًرا له تلد أن يف أخفقت ولكنها عاًما، ٨٣ إىل وصل الذي حكمه نصف تبلغ مدة

التجديد. يف بالرغبة شعر أن لبث ما أنه كما بعده، من العرش

بولني آن

السن؛ صغرية الجمال، بارعة فتاة وكانت بولني»، «آن عىل الوقت ذلك يف امللك نظر ووقع
عينت لجمالها نظًرا أنها إال متواضعة، أرسة من آن كانت وخفتها. لحسنها قلبه فأرست
عادت وقد ،١٥١٤ عام يف فرنسا إىل سفرها عند امللك شقيقة ماري لألمرية رشف وصيفة
بخفة الوقت ذلك يف عرفت وقد اإلنجليزي، البالط دوائر يف شهرتها فذاعت ١٥٢٢ عام يف
عىل وصممت العظيمة، أطماعهما بدأت بها امللك تعلق رأت وملا البديهة. وحضور الروح،
رفضت كلما وكانت الرشيفة، غري امللك عروض إباء بكل فرفضت إنجلرتا، ملكة تصبح أن

سري. بلقب والدها عىل أنعم أن فعله ما أول وكان لها، حبٍّا هو ازداد
نصريات السابق العهد نساء تهاجم قوية نسوية نهضة إنجلرتا يف كانت العهد ذلك يف
وأغراضها املتعددة، ألوانها النهضة لهذه وكان أراجون، كاترين مثيالت والقديم الجمود
ذلك تأثري تحت وهو هنري، شعر ولذلك املبتذلة؛ وحرياتها املتطرفة، ونزعاتها الجديدة،
بولني. آن الحسناء من والزواج كاترين زوجته من التخلص إىل تدفعه قوية برغبة الجو،
جامحة برغبة يشعر وهو وردهاته القرص حجرات يف بولني آن يطارد امللك وكان
الغزال برسعة مطاردته من وتتخلص منه، تفر كانت الفتاة ولكن جانبها، إىل البقاء يف
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يئس أن بعد منها، الزواج فكرة عند االستقرار من ا بدٍّ يجد لم ولذلك صياده؛ أمام الشارد
زواج. دون منها يشء عىل الحصول من

الطالق لطلب ينتحل عذر وأي بل الطالق، تحرم الكاثوليكية والديانة العمل ما ولكن
أراجون؟ كاترين من

عذًرا يجد أن بولني بآن القوي بغرامه مدفوًعا الثامن هنري عىل الصعب من يكن لم
أرملة أراجون بكاترين لزواجه االضطراب دائم ضمريه أن يدعي فأخذ الطالق، به يلتمس
الزواج، هذا مثل لعقد ارتاح شقيقه أن يف يشك إنه وقال: الدين، تحريم من الرغم عىل أخيه
شقيقه. ذراعي إىل انتقلت قد املحبوبة زوجه يرى وهو قربه يف يتعذب املسكني أن بد ال بل
أن منها، الزواج عىل وصمم وَعِشقها، بولني آن امللك رأى أن بعد غريبًا يكن ولم
من طويلة سنوات بعد أخيه أرملة أراجون كاترين من الزواج عىل ليؤنبه ضمريه يستيقظ

الزواج. هذا
عارضت أن بعد ،١٥٢٤ عام يف أراجون كاترين األوىل زوجته من امللك طالق وتم
الزواج عىل املصادقة عن امتنعت أن وبعد ملعارضتها، هنري يأبه فلم روما، يف البابوية
املسيحية انتابت التي االنقالبات أخطر من انقالبًا أحدث أن إال منه يكن فلم الجديد،
الكنيسة وفصل الجديد، الزواج يعقد اإلنجليزي كنرتبري أسقف جعل فقد أوروبا، يف
وكل الكنيسة. رأس هو الوقت ذلك منذ إنجلرتا ملك وصار روما، كنيسة عن اإلنجليزية

الحسناء. بولني آن عيني أجل من ذلك
فإن طلقها، ملا أراجون بكاترين كبريًا ظلًما ألحق قد الثامن هنري امللك كان ولنئ
الثامن»، «هنري املزواج امللك عن الكبرية روايته يف أنصفها قد الخالد الشاعر شكسبري
أن كاترين قلب طيبة من بلغ وقد الكاملة. والزوجة للمرأة صورة أحسن عىل فرسمها
أذى، أي به تلحق أن دون عهدها خان الذي الرجل ذلك املوت فراش عىل وهي سامحت

تودعه: وهي له تقول إليه فكتبت

الحياة! يف آخر يشء أي من أكثر أحبك أزال ال إنني

وقد امللكة، فصارت كاترين، مقام إىل وارتقت بولني، آن من الثامن هنري زواج وتم
لبثت ما ولكن — ١٥٣٣ عام من يناير أوائل يف عقد — األمر بادئ يف رسيٍّا الزواج كان
التي الغرام خطابات أبدع من مجموعة إليها امللك خطابات وتُكوِّن تُوِّجت. أن ذلك بعد آن

حبيبته. مع ملك تبادلها
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بعد، فيما إنجلرتا عرش ارتقت التي اليصابات األمرية سبتمرب شهر يف له ولدت وقد
خفتها أن كما بولني، آن سئم أن لبث فما والتجديد، التغيري إىل دائًما يميل كان هنري أن إال
عليها غضب أنه كما سنها، صغر بسبب العذر لها يلتمس يكن ولم باملرة، تروقه تكن لم

أراجون. كاترين السابقة امللكة وفاة نبأ بلغها عندما تأثر بأقل تشعر لم أنها لحظ ملا
إعجابًا لها ويبدي منها، يتقرب نوريس هنري السري أن لحظ الحفالت إحدى ويف
ملحاكمتها استعداًدا التايل اليوم يف لندن برج إىل بإرسالها وأمر غضبه، فانفجر بريئًا؛
وخريِّ إدانتها، وقرر انعقد لورًدا، ٢٤ من خاص مجلس بتأليف أمر وقد الخيانة. بتهمة
فنفذت الثانية العقوبة امللك واختار رأسها! قطع أو حية إحراقها عقوبتني: إحدى بني امللك

سيمور. جني من هو تزوج التايل اليوم ويف فيها،

سيمور جني

أسماه بولد ترزقه أن يف أفلحت التي سيمور جني جانب إىل قانًعا هادئًا امللك عاش وقد
من سيمور جني ينقذ أن أراد هللا أن والظاهر عظيًما. رسوًرا بمولده وُرسَّ إدوارد، األمري
فماتت بولني، وآن أراجون بكاترين قبل من غدر كما بها يغدر أن قبل الثامن هنري

يقول: ذاك إذ امللك وكتب واحد، بأسبوع الطفل مولد بعد املسكينة

هذه منحي يف السبب كانت من عىل بالحزن سعادتي يمزج أن إال أبى هللا كأن
السعادة!

نشك تجعلنا املتقلبة عواطفه إن ا؟ حقٍّ سيمور جني وفاة عىل باألسف يشعر كان فهل
العبارة. هذه صدق يف

كليفز آن

شهوًرا ظل بل بذلك، عادته جرت كما بالزواج سيمور جني وفاة بعد امللك يرسع ولم
عىل كانوا ولكنهم زوجات، بثالث واكتفى الزواج زهد قد أنه الناس ظن حتى وحده يعيش
املصور هولبني ريشة من لها صورة رأى أن بعد كليفز بآن تزوج أن لبث ما إنه إذ خطأ؛

املشهور.
سابقاتها من العكس عىل األمر، بادئ من كليفز آن جانب إىل الحياة له ترق ولم

الزواج. بدء يف عظيمة بسعادة جانبهن إىل يشعر كان الالتي
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ولكن آن، نحو امللك بها شعر التي الكراهية لهذه كثرية أسبابًا العارفون ذكر وقد
عنها عفا ولكنه كليفز، آن من زواجه بإلغاء الثامن هنري وأمر رسدها، من يمنع الحياء
فأمر مستشاره، كرومويل ذنب كان بل ذنبها، الذنب يكن لم إذ للمحاكمة؛ يقدمها فلم

بقتله!
حياة فاستأنفت حريتها، إليها أعاد الذي الطالق هذا عىل تأسف فلم كليفز آن أما

ليشء. تهتم أن دون والعبث واإلرساف البذخ

هوارد كاترين

امللك تزوجها وملا الثاني، نورفوك دوق حفيدة هوارد، كاترين هي الخامسة الزوجة وكانت
قبل متصلة كانت أنها الطبيعي ومن عمرها، من العرشين يف تزال ال كانت ١٥٤٠ عام يف
علمه إىل وصل فما ذلك، له يرق لم الثامن هنري أن إال الشبان، ببعض امللك إىل زفافها
من عامني بعد أي ١٥٤٢؛ عام يف بقتلها أمر حتى بكولبيرب قديم اتصال عىل كانت أنها

زواجها.
من وليس إليه، ت ُزفَّ منذ للملك أخلصت إنها فقالت: نفسها عن املسكينة ودافعت
الذين جميع بقتل فأمر هذا؛ بدفاعها يأخذ لم امللك أن إال مىض، يشء عن يسألها أن حقه

غرامياتها. وعن عنها روى فيما ذكرهم جاء
أموت «إنني فقالت: لكولبيرب بحبها قتلها ساعة واعرتفت هوارد، كاترين وأعدمت
يل! هللا فليغفر أال كولبيرب! حبيبي زوجة وأنا أموت أن ذلك عىل أفضل كنت ولكنني ملكة!

أجيل!» من صلوا الناس، أيها

بار كاترين

ها تخريَّ وقد له، سادسة زوجة بار كاترين اختار ملا السن يف تقدم قد الثامن هنري وكان
األم معاملة تعامله كان فقد ولذلك الدهاء؛ من كثري عىل ماهرة وكانت أيًضا. السن صغرية
وقد موته، بعد تعيش أن يف هذه بسياستها أفلحت وقد إليها، اطمأن حتى الصغري لطفلها
يف بها الغدر حاول إنه ويقال: زوجاته، بني من ذلك من تمكنت التي الوحيدة هي كانت
هذا فيه ع يوقِّ كان الذي الوقت يف ولكنه السجن، إىل بإرسالها أمًرا ع فوقَّ األيام، من يوم

القرص. من هربت قد هي كانت األمر
نساء. ست من تزوج الذي امللوك بني من الوحيد هو الثامن هنري املزواج امللك ولعل
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قرن منذ

كما للحب ويضطرب األحياء، كسائر ينبض قلب لها السن، صغرية الجمال، بديعة كانت
أنها فيظن وجهها أسارير انقبضت إذا أحد يراها أن يمكن يكن ولم قلوبهم، تضطرب

فيه. املختلفة الدولة ملهام دخل ال نفيس شاغل لغري تنقبض
وكانت الزمان، من قرن منذ أي ١٨٣٩؛ عام يف هنا سنرسدها التي الوقائع حدثت وقد
يزنوا أن ببال ألهله يخطر يكن لم بحيث اآلن؛ األخالق عن تختلف العهد ذاك يف األخالق
دفينًا فيكتوريا امللكة غرام ظلَّ ولهذا اآلخر؛ عىل أحدهما يرجح حتى والواجب الحب بني
عمرها. من العرشين يف تزال ال كانت أنها مع مفكراتها، يف أحيانًا ذكرياته تسطر قلبها يف

إسكندر الغراندوق

عهد ويل إسكندر، الغراندوق كبرية حاشية يف إنجلرتا بالط إىل وصل ،١٨٣٩ ربيع يف
القيرص. والده لرغبة امتثاًال بأوروبا؛ طوافه يف القيارصة، تاج ووراث الروسيا

الرجولة مظهر وعليه الزرقة، شديدتا كبريتان عينان له أشقر شابٍّا الغراندوق كان
رقًصا ويرقص بطالقة، والفرنسية اإلنجليزية يتكلم وكان ساحرة. ابتسامة فوق الكاملة
ويؤمن الصيد، ويحذق الخيل، ركوب ويتقن واملناقشة، الحديث يجيد كان كما بديًعا،

بسهولة. ينساها ولكنه بعظمته،
ولذا أقل؛ الفتيات عدد كان كما ا، جدٍّ قليًال نظره عليهن وقع الالتي النساء عدد وكان

الحب. يف يفكرون ال الذين الشبان إغراء فيه كان
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األوىل املقابلة

ييل: ما مذكراتها يف فيكتوريا امللكة كتبت ١٨٣٩ عام من مايو ٤ يوم يف

الذي الغراندوق استقبلت حيث مكتبي إىل ذهبت والنصف الواحدة الساعة يف
بوزودي والكونت أورلوف الكونت بصحبته وكان باملرستون، اللورد قدمه
رصيحة منبسطة وتقاطيع رقيق وجه وله الغراندوق، أجلست وقد بورجو،
عينني عىل عالوة بالجمال، يتميز ما فيها يكون أن دون يراها من تعجب

رقيقة. ابتسامة له بديع وفم قصري، وأنف زرقاوين، جميلتني
رجاله الغراندوق يل قدم حيث االستقبال حجرة إىل األثر عىل انتقلت وقد

النبالء.
هنري، األمري وبني بينه وجلست السري، أثناء بنفسه سموه قادني وقد
الغراندوق ألجد وإنني أنسون. ومس نورمندي الدي بني مارلبورو لورد وجلس
مرح، بسيط وهو طبيعية، فطيبته لصحبته؛ يقابله َمن كل يميل مسليًا شخًصا

بالضبط. واحد بعام يكربني أنه كما
ا، جدٍّ طبعي فهو كثريًا؛ الغراندوق أحب إنني ظرفاء. حاشيته رجال وكل

األلفة. شديد املرح، كثري

فتحدثت الجياد؛ صهوة عىل نزهة يف باألمري امللكة تقابلت أن يومني بعد حدث وقد
تحدث الغراندوق أن كما ملبورن، اللورد ووزيرها الكبري صديقها إىل املقابلة عن امللكة
الجنرال هو حاشيته رجال من خاص بنوع إليه يميل كان رجل إىل املقابلة هذه عن

يوريفتش.
ييل: ما مذكراته يف ١٨٣٩ عام من مايو ٧ يوم يوريفتش الجنرال وكتب

إليها يميل التي فيكتوريا امللكة مع بها قام نزهة عن بحماس الغراندوق حدثني
كثريًا.

أبعث لكي السفارة بريد إرسال فرصة انتهزت وقد جيدة. بصحة يمتع وهو
اللورد الوزراء رئيس استقالة عن هنا الجميع ويتحدث القيرص. إىل بتقريري

ملبورن.
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الراقصة الحفلة

هذا أدرك حتى يوريفتش، للجنرال بامللكة إعجابه عن الحديث يف يرسف الغراندوق كان
من العالقة هذه عن ينشأ قد فيما يفكر وأخذ نفسه، يف عميًقا تأثريًا أحدثت أنها األخري

والروسيا. إنجلرتا بني الودية العالقات مبدأ تكون قد سياسية نتائج

فيكتوريا. امللكة

امللكية القصور نظام بني الحرية من بيشء لالستمتاع الوسائل أحسن أن شك وال
امُلَسلَّم من راقصة حفلة إقامة هي الضيقة الربوتوكول حدود يف الصارمة وقواعدها الدقيق،
وليتصور ودي. بشكل املحادثات فيها وتجري وترأسها، بنفسها امللكة فيها ترقص أن
املألى سمائها إىل تدعوهما واملوسيقى االثنني، عروق يف ترسي وهي الليل حمى القارئ
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الجميل، الرقيق الخيال عالم إىل بهما تحلق الجميلة الرائحة ذات واألزهار والرقة، بالعذوبة
الجمال ألوان إليهما تعكس واملرايا والرواء، بالبهجة املكان جو لهما تمأل الساطعة واألنوار
من الغرام فيه ليخرج منه أنسب يجد أن ملخلوق يمكن مكان فأي أمامهما، يمر الذي

والكتمان؟ الرس نطاق
مظاهر عليه تبدو وكانت امللكة، مع كثريًا الغراندوق رقص الباهرة الحفلة تلك ويف
جميع وكان بصحبته، سعيدة أنها امللكة عىل يبدو كان كما جانبها، إىل دام ما السعادة

بديًعا. «زوًجا» فيهما ويرون اإلعجاب، بمنتهى االثنني إىل ينظرون املوجودين
رجال والحظ الحفلة، انتهت ملا صباًحا الرابعة الساعة يف الغراندوق ركب وعاد

سموه. عىل الفكر وانشغال العميق التفكري مظاهر الحاشية
الجمعة يوم تحت الخاصة مفكرتها يف الحفلة هذه عن شيئًا فيكتوريا امللكة كتبت وقد

فقالت: ١٨٣٩ عام من مايو ١٠

أفراد وجدت حيث العادة، هي كما األوىل القاعة إىل العارشة الساعة يف دخلت
أورلوف الكونت ومعه الغراندوق القاعة تلك إىل بنا ولحق انتظاري، يف حاشيتي
وقد الرقص، بدأ «الدائرة» عمل أتممت وملا وغريهم، أورنج أوف هنري واألمري
راقصت حيث األخرى القاعة إىل ذلك بعد ذهبنا ثم الغراندوق، مع أوًال رقصت

دوجالس. اللورد ثم دولجروكي، األمري
العشاء بعد الرقص واستأنفنا العشاء طعام تناولنا الواحدة الساعة ويف

أعظم. بحماس
رقصبعضاالسكتلنديني، شاهدنا حيث الصغرية القاعة إىل ذلك بعد وعدنا
سموه، مع برقصة الحفلة ختمت وقد جانبي، إىل يجلس الغراندوق وكان
الرضا، غاية يف وأنا صباًحا ١٥ والدقيقة الثالثة الساعة يف الصالة وغادرت

الروح. سعادة من كثري بيشء أشعر

األزمة

أما الروح، سعادة من كثري بيشء تشعر وبراءتها، الفتاة سذاجة يف فيكتوريا، امللكة كانت
مغامرة أي إىل يقدر بدأ أنه إال الصغري، سنها مثل يف كان أنه من الرغم فعىل الغراندوق
واألزمة. الترصيح تبعها أيام ثالثة يفكر لبث وقد واألقدار، الظروف تسوقه كانت سيئة
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أيام، ٨ من أكثر والغراندوق امللكة تعارف يميضعىل أن قبل أي مايو، ١٢ يوم ففي
مفكرته: يف يأتي ما مضطربة بيد يوريفتش الجنرال كتب

كان واالرتباك. االضطراب شدة يف اآلن وأنا فقط، الساعة الغراندوق غادرني
ثقة عىل وأنه امللكة، يحب بأنه يل رصح وقد ا، جدٍّ الوجه شاحب الغراندوق
رقة مقدار أعلم إنني إذ كثريًا؛ يزعجني الترصيح هذا إن كذلك. تحبه أنها من

للتفكري. مهلة يل يرتك أن سموه من طلبت وقد إحساسه،

يوم: تحت ييل ما يوريفتش الجنرال وكتب واضحة، األزمة صارت التايل اليوم ويف

١٨٣٩ سنة مايو ١٣ االثنني
ال ساكنًا جلس وقد جانبه، إىل أبقى أن الليلة هذه يف الغراندوق مني طلب
الحديث بدأ طويل صمت وبعد به، يحيط بما يشعر ال وكأنه طويلة مدة يتحرك

املروع: االعرتاف بهذا

ا رسٍّ حياتي يف أكتم لم تحبني. أنها من واثق وأنا امللكة، أحب إنني
فيها أصادف حياتي يف مرة أول هي هذه بأن اآلن لك أرصح وأنا عنك،

جانبها. إىل بالسعادة وأشعر ا، حقٍّ وأحبها امرأة

االرتباط أن له وذكرت كثريًا، تأثرت حتى املعنى هذا يف طويًال حدثني وقد
لو إنه إذ واجباته؛ عن يغفل أن يجب ال وأنه أبًدا، ممكن غري وبينها بينه بالزواج
القيارصة، عرش وراثة يف حقوقه عن يتنازل أن عليه لوجب امللكة يتزوج أن أراد

ضمريه. عليه يقره أن يمكن ال ما هذا وأن
كثري يشء عىل كان غادرني وملا رأيي، إىل ينضم أن يف الغراندوق يرتدد ولم

والحزن. األىس من
شك ال القيرص؟ عىل هذا أقصكل أن يجب فهل عظيم، بارتباك أشعر إنني

به. سمع لو عظيًما يكون غضبه أن

يوم: تحت يوريفتش الجنرال فكتب قبل، ذي عن األزمة تحرجت يومني وبعد

مايو ١٥ األربعاء
وهو آخر، إىل يوم من يزيد فغرامه عظيًما، قلًقا يل تسبب الغراندوق حالة إن

مستحيًال. صار مركزه بأن يعرتف أن اضطر وقد شديد، بألم يشعر
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مايو، ٣٠ يوم سفرنا تحدد وقد ألمله. أتألم فأنا ولذلك يل؛ ابنًا أعتربه إنني
البقاء. يف برغبته يل رصح ولكنه

عىل الحال يف ستوافق فإنها للزواج، امللكة يد طلب لو أنه من ثقة عىل وهو
هي ابني سعادة كانت فقد األزمة؛ هذه يف هللا فليساعدني أال زوجته. تصبح أن
يف املسألة هذه يف أتخذه أن يجب الذي القرار ولكن الحياة، يف الوحيد غريض
وإنني الوحيد، صديقه إني يل: قال وقد كبرية، مسئوليتي إن الوضوح. غاية

يساعده. أن يمكنه الذي الوحيد الشخص

النجدة إىل

األمور رأى أن بعد الصيحة هذه يصيح أن من نفسه يوريفتش الجنرال يضبط كيف
من بكثري أفضل الرسيع الجرح أن وهي الحب، يف القاعدة يعرف وهو برسعة، تتطور
ولذلك امللكة؛ عىل التأثري ويجب الغراندوق، عىل التأثري يجب إذن املفعول، البطيء العالج
الحبيبني، مقابالت تراقب حتى فيكتوريا من املقربات إحدى إىل يتحدث أن الجنرال قرر

هو. سيعمل كما بعضهما عن إبعادهما عىل وتعمل
وكانت طويلة، محادثة «… «ل البارونة محادثة من مايو ٢٢ يوم يف الرجل وتمكن
امللكة أن له اتضح وقد أرسارها، عىل امللكة تستأمنها التي الوحيدة هي البارونة هذه
تشعر ال أنها كما حياتها، يف أحبته رجل أول وأنه ا، حقٍّ الغراندوق تحب بأنها إليها أرست
من أبعد إىل امللكة ذهبت لقد بل ظريًفا، جميًال تجده وهي جانبه، إىل كانت إذا إال بالسعادة
القبول. يف ترتدد لن فإنها يدها؛ يطلب الغراندوق تقدم لو أنه رسها ألمينة فرصحت ذلك،
خطرية، نتائج من الغرامية العالقة هذه إليه تفيض قد ما للبارونة الجنرال وبنيَّ

الكارثة. هذه وقوع منع عىل ناحيته، من كلٌّ وهي، هو يعمل أن عىل معها واتفق

األخرية الحفلة

أصيبت امللكة أن كما الغراندوق، عىل تبدو والحزن األلم ومظاهر يقرتب الفراق يوم وكان
— والغراندوق امللكة — ولكنهما ملبورن، اللورد الكبري صديقها له ارتعب غريب بذهول
يف منهما الواحد يفكر أن يجب ال أنه واستقرت عاطفتهما هدأت أن بعد أدركا قد كانا
واجبها. لتؤدي هي تبقى أن يجب كما لبالده، واجبه ليؤدي هو يسافر أن يجب إذ اآلخر؛
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مقابالتهما تفاصيل غري مفكرتها يف تسجل ال صارت أن امللكة حزن من بلغ وقد
ييل: ما امللكة عنها فكتبت األخرية، الوداع حفلة أقيمت مايو ٢٧ يوم ويف األخرية.

خالجني، شعور أول كان ملاذا أعرف ال ذلك ومع بديًعا، جميًال يوًما كان لقد
رأيت وقد الحزن. شعور هو وبهائه، نباته واخرضار اليوم جمال من الرغم عىل
أرسل وقد ،٢٠ والدقيقة السابعة الساعة يف القرص إىل يصل وهو الغراندوق
مع ١٥ والدقيقة الثامنة الساعة يف الطعام تناول ثم نافذتي، يف وأنا التحية إيل

حاشيته. رجال
إىل يؤدي الذي وهو األحمر، الصالون إىل بقليل العارشة بعد ذهبنا وقد
أوًال رقصت وقد الرقص. بدأنا وهناك موسيقية، فرقة به وكانت املائدة، حجرة
بعد ورقصت مكاني، يف فبقيت للفالز دوًرا املوسيقى عزفت ثم الغراندوق، مع
الزمه كما مكاني فالزمت جديد من الفالز دور جاء ثم تولستوي، املسيو مع ذلك

الغراندوق.
العشاء وبعد للعشاء، املائدة حجرة إىل انتقلنا بقليل الليل منتصف وبعد
أن الغراندوق مني طلب وقد ساعة. نصف نحو املازوركا1 الجميع رقص
قبل من ذلك جربت قد أكن ولم ففعلت، خطوات بضع أدور بأن فيها أشرتك
الرقص يف زميلته فإن الحركة، خفيف الغراندوق كان وملا لطيًفا. فوجدته
رقصة يف الحال هو كما تطري كأنها تشعر ثم ومن به، للحاق العدو إىل تضطر

الفالز.
لم إنني حتى كثريًا، وضحكت معه وعبثت الغراندوق مع رقصت ولقد
يف مخدعي إىل آويت وقد جانبه، إىل وأنا بها شعرت التي مثل بتسلية أشعر
الساعة إىل إال النوم من أتمكن لم ولكنني صباًحا، الرابعة الساعة منتصف

الخامسة!

طويلة، مقابلة ملبورن اللورد صديقها امللكة فقابلت الوداع، يوم التايل اليوم وكان
يفَّ تحدث واالستمتاع التسلية أنواع جميع إن للوزير: قالت أنها مفكراتها يف امللكة وذكرت

حسنًا. تأثريًا

روسية. رقصة 1
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إسكندر. الغراندوق

ال حتى بصحتك تعتني أن يجب بعد! فيما تتأملني ولكنك ملبورن: اللورد فأجابها
سيكون فإنه ولذلك تبذلني؛ الذي املجهود ومن املتزايد األلم من تشكني إنك املرض، يصيبك

العمل. إىل امليل وعدم باالشمئزاز ذلك بعد تشعري أن ا حقٍّ يضايقك مما
به. شعرت لو أحتمله أن يمكن ال ما هذا إن مؤكدة: امللكة فأجابته

معيشة إنها السن، صغرية لسيدة بالنسبة طبعية غري حياة تعيشني إنك لها: فقال
رجل.
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أحيانًا. بهذا أشعر إنني بحزن: امللكة وأجابته
الغراندوق. عن قليًال ذلك بعد وتحدثا

الوداع

باملرستون اللورد وكان نومها، لغرفة املالصق املخدع إىل امللكة فدخلت الوداع، وجاءتساعة
االنرصاف. يف واستأذن الغرفة تلك إىل الغراندوق أدخل قد

الوجه، شاحب وكان بشدة، عليه وضغط بيدها الغراندوق أمسك امللكة دخلت وملا
أشعر ما كل عن لك أعرب أن أردت إذا تخونني الكلمات إن لها: يقول وهو صوته واضطرب

به.
أنه لها وذكر بإنجلرتا، وجوده مدة بها حبته التي العناية عىل يشكرها ذلك بعد وأخذ
الدولتني: بني الصداقة ُعَرى يوثق مما ذلك أن لها أكد كما األيام، من يوم يف العودة يأمل

والروسيا. إنجلرتا
اآلخر هو فقبلها خديه، عىل وقبلته امللكة فعانقته وقبَّلها، يدها عىل ضغط ذلك وبعد

والحب. واإلخالص بالحرارة ممتلئ أنه مذكراتها يف عنه ذكرت بشكل بدوره
ذلك. بعد جديد من أيديهما وارتبطت

مذكراتها: يف امللكة قال

أشعر إنني شخصغريب. رحيل ال لصديق، انتزاًعا كان ذاك إذ به شعرت ما إن
حتى املحبوب، الشاب هذا عن العزيز، هذا عن أفرتق وأنا ا جدٍّ حزينة بأنني
وثيًقا، ارتباًطا به ارتبطت قد بالتأكيد وأنني قليًال، عشقته أنني يف أفكر إنني
أبًدا ووجه باملرح، ممتلئ السن، صغري أنه كما الرصاحة، من كثري يشء عىل فهو

الرجولة. فيه تتجىل الجمال، ساحر مبتسم،

الجنرال مع وحيًدا نفسه ووجد امللكة وداع من انتهى أن فبعد الغراندوق، أما
طويًال. االثنان وبكى ذراعيه بني ارتمى يوريفتش،

وأن الفراق، هذا ينىس لن أنه — طويًال بكى أن بعد — للجنرال الغراندوق وذكر
حياته. لحظات أسعد هي قبلته فبادلته امللكة فيها قبَّل التي اللحظة

عظمة فيه تتجىل حيٍّا غراًما كان إسكندر والغراندوق فيكتوريا امللكة غرام أن شك ال
الحب. سلطان أمام وذلها امللكية
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الزواج

خاصة؛ مهمة يف يوم ذات أُرِسل ولقد أظفاره، نعومة منذ بالشجاعة دديل روبرت اشتهر
مكان إىل طريقه ويف كيت»، «ثورة اإلنجليزي التاريخ يف تُعرف التي الثورة إخضاع هي
ذلك، قبل يعرفه ال كان أنه مع ضيًفا، لديه وحلَّ روبزارت جون السري بقرص مرَّ الثورة
عظيًما، إعجابًا بجمالها فأعجب «آمي»، واسمها روبزارت السري مضيفه ابنة هناك ورأى

ذلك. كلَّفه مهما منها الزواج عىل م وصمَّ
كانت روبرت. الشاب بجمال األخرى هي أُعجبت قد الجميلة آمي أن كذلك شك وال
ألن روبزارت؛ السري أرسة شهرة تفوق إنجلرتا تاريخ يف عظيمة شهرة الشاب ألرسة
روبرت الشاب أن الفتاة سمعت كذلك العظمى، الخيانة بتهمة ُحوِكما قد وَجدَّه والَده
تهتم بدأت قد بأجمعها إنجلرتا وكانت صغرها، منذ إليزابيث لألمرية وزميًال صديًقا كان
دقيقة بتحريات يقوم روبزارت جون السري الفتاة والد وأخذ أخبارها. وتتبع األمرية بهذه
إذ عظيمة؛ ثروًة سرتث آمي وكانت للزواج، ابنته يد يطلب إليه َم تقدَّ الذي بالشاب تتعلق
حني أرملة آمي والدة وكانت روبزارت. أرثر اسمه آخر ابن وغري غريها لوالدها يكن لم
جميًعا يحملون أمها من وأختان أخوان آلمي كان ولذلك روبزارت؛ جون السري تزوَّجت

أبليارد. لقب
أصبحت قد دديل روبرت الشاب وبني ابنته بني الحب صلة أن جون السري تأكد وملا
وكان باهرة، حفلة يف الخامس إدوارد امللك بحضور زوَّجهما الزواج، يتمنيان وأنها وثيقة،

واحد. بعام يكربها فكان الزوج أما عاًما، عرشة ثمانية ذاك إذ الزوجة سن
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هي القسوة تكن ولم الشديدة، بالقسوة الواقعة هذه فيه حدثت الذي العهد اشتهر
السهل من كان اإلنسان! أخيه عىل اإلنسان قسوة كانت بل الحيوان، عىل اإلنسان قسوة
يخشون بالبالط املتصلني كل كان كما عدوه، من ليخلِّصه قاتًال املرء يستأجر أن ذاك إذ
بها يثق يٌد ه تعدَّ لم رشاب أي تناول من بعًضا بعضهم يحذِّر كان الناس إن حتى السم،

حياته. عىل الخطر ازداد كلما الشخص مركز عال وكلما وبإخالصها،
الفجائي؛ املوت يخىش أحدهما يكن لم الجميل، دديل روبرت من آمي تزوجت وعندما
العداء من شيئًا لهما يُِكنُّ من هناك يكن لم سنهما وصغر مركزهما سمو من الرغم عىل إذ
وزوجها هي منحها فقد البنته، الحب يُظِهر روبزارت جون السري كان وملا الحسد. أو

سيدرستون. يف قرصه

السعادة أحضان بني

املتأنِّقات الجميالت زميالتها تفوق وكانت جماًال، تزداد آمي وكانت تباًعا، يمر الزمن أخذ
النساء، أم الرجال مالبس أكانت سواء بامللبس، العظيمة العناية وكانت بامللبس. العناية يف
الكريمة باألحجار مالبسها املرأة تحيل أن غريبًا يكن لم كما العهد، ذلك يف عاديٍّا شيئًا
مالبسها عىل سنويٍّا املال من عظيًما مقداًرا ترصف دديل روبزارت الالدي وكانت والآللئ.
وأصبحت وفريًا، ماًال عنه فورثت تُويفِّ أن والدها لبث وما ماليتها، يف ذلك يؤثر أن دون

بكثري. كانت مما أغنى
يف إخفاقها هو وذلك حياتها، يف واأللم الحزن لها يسبِّب كان واحًدا شيئًا أن عىل
ولد. عىل الحصول يف العظيمة ورغبتها أملها يف يشاركها زوجها وكان البنني، عىل الحصول
حتى ساكنة هادئة حياة يحيا أن اإلنسان يحاول أن الوقت ذلك يف العبث من كان
أعوام ثالثة من أكثر زواجها عىل يمِض لم ولذلك روبزرات؛ آمي مثل الحظ سعيد كان إذا
أن ومع امللك. ضد ثورة تدبري يف باالشرتاك ُمتَّهًما السجن يف دديل روبرت بزوجها ُزجَّ حتى
شجاعة عىل برهنت أنها إال عاًما، وعرشين واحد عىل يزيد ال ذاك إذ كان آمي زوجته سن
أن من تمكنت حيث لندن إىل وأرسعت بنفسها، زوجها أعمال أدرات فقد ومهارة؛ فائقة

جمة. صعوبات صادفتها أن بعد السجن يف بمقابلته إذن عىل تحصل
حيث الريف إىل ذلك عقب الزوجان وعاد زوجها، عن أُفِرج حتى مساعيها وتابعت

متبادل. وحب بذٍخ معيشَة عاشا

60



دديل روبرت واللورد اليصابات امللكة

اليصابات

هذا ُخلِّد وقد اإلنجليزي، العرش إليزابيث ارتقت ،١٥٥٨ نوفمرب شهر من عرش السابع ويف
طفولتها لصديق والود العطف أظهرت ملكة صارت أن وبمجرد التاريخ، وجه عىل اليوم
لبثت ما ثم فارس، بلقب األمر بادئ يف عليه فأنعمت دديل، روبرت ألعابها يف وزميلها
زوجها عىل تالحظ ذاك إذ روبزارت آمي وأخذت الساق. ربطة بنيشان عليه أنعمت أن
عن بنفسها هي ت عربَّ كما كثريًا»، ا همٍّ له تسبِّب عاتقه عىل ُملقاة خطرية مهام يف «انشغاله
اهتمام لبث وما أنظارها. يغادر ترتكه تكاد ال إليزابيث امللكة أن اتضح وقد املشاغل. تلك
سنٍّا، وأصغرهم عقًال، وأذكاهم شكًال، القرص شبان أجمل كان الذي الشاب بهذا جاللتها

للملكة. التابعني النبالء غضب ويثري األجانب، السفراء أنظار يلفت أخذ أن

وإشاعات أقاويل

رسائلهم يف خربه يفصلوا أن يمكنهم لالهتمام مثريًا شيئًا وجدوا إذ األجانب السفراء ُرسَّ وقد
لتفاصيلها وتتبًُّعا املسألة بهذه اهتماًما األجانب السفراء هؤالء أكثر وكان حكوماتهم، إىل

كودرا. واسمه اإلسباني، السفري هو ودقائقها
بدأ ولذا املحتشدة؛ الجموع أمام حتى وروبرت امللكة بني مرفوعة الكلفة كانت
إذ يتهامسون الناس وأخذ منه، ويشمئزون يشهدون ما يستغربون بالقرص املوجودون
أمكنه فربما زوجته، من التخلص من دديل روبرت اللورد تمكَّن لو إنه فيقولون: ذاك

امللك. نائب أو امللك مركز إىل الوصول
لقد حتى حد، أبعد إىل دديل روبرت باللورد الظن يُِيسء اإلسباني السفري كودرا وكان

حكومته: إىل رسائله يف عنه فقال وصفه

وهو وقسوة. خيانة كله روح، وال قلب بال فهو حياتي، يف قابلته شاب أسوأ «هو
زوجته.» يُطلِّق أن ينوي إنه اليوم ويقولون يوم، بعد يوًما طغيانه يف يزداد

له: يقول أصدقائه أحد إىل أرسل آمي؛ شقيق آذان اإلشاعة هذه بلغت وملا

وإال شقيقتي، طالق بخصوص هذه نواياه عن روبرت اللورد يقلع أن «يجب
الطبيعية.» امليتة يموت لن فإنه
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ألنها السجن؛ إىل وأُرِسلت امرأة ُقِبضعىل لقد حتى اململكة يف تنترش اإلشاعات وبدأت
دديل. روبرت اللورد من ولًدا للملكة إن فتقول: تتحدَّث ُسِمعْت

امليل إظهار عىل استمرت إذا باالستقالة امللكَة سيسيل، الكبري، السيايسُّ هدد ذاك وإذ
ومع بها، عالقته عن تتحدث كلها البالد جعل الذي الفاضح، الشكل بهذا دديل لروبرت
خارج يف الناس أن إال امللكة، حرضة يف هذا من كلمة يذكر أن من يتمكَّن لم أحًدا أن
شئون يف اآلمر السيد فقط هو ليس روبرت إن فيقولون برصاحة يتحدثون كانوا القرص
الكبري، السيايس سيسيل، صارح وقد امللكة. شخص عىل السلطان صاحب هو بل الدولة،
زوجة حياة عىل القضاء يف يفكران وعشيقها امللكة أن يف يشك ال إنه له فقال إسبانيا سفري
روبرت اللورد التخلصمن عىل معقودة النية بأن إشاعة راجت كما روبزارت. آمي روبرت؛
اإلسباني، السفري كودرا، تخرب أن يف نفسه روبرت شقيقة ترتدد ولم السم. بواسطة دديل
فكتب لهما، تُقام خاصة وليمة يف الطعام يف مدسوًسا ولعشيقها للملكة سيُقدَّم السم بأن

يقول: السفري هذا

يخطئ ولكن املقبل، امللك هو دديل روبرت اللورد بأن بسهولة املرء يتنبأ أن يمكن
ذلك سيشاهد أنه أو بسهولة، ذلك عىل سيوافق اإلنجليزي الشعب أن يظن من
روبرت وباللورد بامللكة يمر امرأة أو رجل هناك ليس إذ اليَدين؛ مكتوف وهو
حتى سوءًا تزداد املسألة وأخذت واالستنكار. االزدراء بصيحات ويقابلهما إال
تعيش زوجته كانت حيث نورفولك؛ إىل الذهاب عن نهائيٍّا روبرت اللورد امتنع

أهملها. أن بعد بائسة شقيًة وحدها

قرصكمنور يف

اللورد أرسل البالد، تحكم وهي عامان إليزابيث مىضعىل قد وكان ،١٥٦٠ عام صيف ويف
قرصجميل وهو قرصكمنور، إىل تنتقل أن منها يرغب أنه يخربها زوجته إىل دديل روبرت
تساورها أن دون هناك إىل ذهبت روبزارت آمي أن والظاهر أكسفورد. بناحية بالريف
أنه وعرفت كمنور، قرص جمال رأت حني والرسور الرضا من بيشء وشعرت ما، ريبٌة
األقل عىل كمنور قرص كان وقد قبل. من تعيش كانت حيث نورفولك قَرص بكثري يَفضل

آخر. قرص أي من لندن إىل أقرب
فيه، األسماك لصيد امُلَعدة والِربَك الَغنَّاء، بحدائقه اشتهر ا، جدٍّ جميًال القرص كان
دديل. روبرت أتباع أحد منه اشرتاه حتى أوين، واسمه الخاص، امللكة لطبيب ِملًكا وكان
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املوت

معيشة كمنور قرص يف عاشت فقد الخاصة، بثروتها غنية امرأًة روبزرات آمي كانت ملا
إىل ولكن عظيًما، إخالًصا لها يُِكنُّ َمن بينهم والحشم، الَخَدم من الكثري لديها وكان مرتفة،
خدمتها يف روبرت زوجها وضعهم الذين واألرصاد العيون بعض هناك كان هؤالء جانب
وكانت — ونذالتهما بدناءتهما اشتهرا وقد — وفوني فورسرت بينهم ومن أغراضه، لتنفيذ
فورسرت. خليلة الواقع يف هي ينجسلز، أدو تُدعى أخرى وسيدة أوين، زوجُة التابعات بني
تفاصيل سمعت إذ روبزارت؛ آمي عىل يستحوذ الشديد القلق بدأ قصرية بمدة ذلك بعد
يف الوحيدة العقبة بأنها صارحها ما شخًصا إن ويقال بامللكة، زوجها عالقة عن كثرية
قلبها إىل يدبُّ العميق الحزن وبدأ إنجلرتا، ُملك مركز إىل دديل روبرت زوجها وصول سبيل

زوجها. ُمقابَلة عن نهائيٍّا امتنَعت حتى
أن األجانب السفراء أحد امللكة أخربت ،١٥٦٠ العام ذلك نفس من سبتمرب شهر ويف
يف كانت املسكينة أن مع ماتت. قد تكن لم إن املرض، آالم أشدَّ تعاني روبرت اللورد زوجة
علَّق أن بعد حكومته إىل الخربَ السفريُ ذلك وأرسل صحتها. بتمام ُممتَّعة تزال ال الحقيقة
من الزواج عىل امللكة تُقِدم روبرت اللورد زوجة وفاة حالة يف أنه يظن ال إنه بقوله: عليه

اللورد. هذا
زوجة أن األجنبي للسفري امللكة فيه ذكرت الذي اليوم من أيام أربعة بعد وحدث
صعدت وقد كمنور قرص يف ُملقاة املسكينة الزوجة كانت أن ا، جدٍّ مريضة روبرت اللورد

اإلنسان. ألخيه اإلنسان ظلَم إليه تشكو ا، حقٍّ خالقها إىل روحها
أن عىل بالخروج، الخدم لكل سمحت قد بالذات موتها يوم يف روبزارت آمي كانت
ما البتة أحد يعرف ولم الغداء، طعام معها أوين السيدة وتناولت معها، ظلَّ بعضهم
نحبها قضت قد سيدتهم أن وجدوا السوق من عودتهم بعد الخدم أن عىل ذلك، بعد حدث
وماتت. األرض عىل برأسها فوقَعت زلَّت قدمها إن لهم وقيل لم، السُّ أعىل من بسقوطها

الناس وأخذ إنجلرتا، قرى من قرية كل يف انترشت قد األخبار كانت أيام ثالثة وبعد
بحادٍث روبزارت آمي وفاة نظريَة — قاسية بسخرية — وكذَّبوا الحادث، يف يتناقشون

زوجته. موت عىل امُلحرِّض بأنه علنًا دديل روبرت واتهموا ُمتوقًعا، يكن لم فجائي
وندسور بقرص امللكة خدمة يف دديل روبرت زوجها كان آمي ملوت التايل اليوم ويف
يف مقابلته يف يرغب وأنه الخاص، قرصه من حرض «بويز» يدعى خادًما أن أخربوه حني

األهمية. عظيم أمر يف الحال
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اليصابات. امللكة

رعبه عن يُعربِّ فلم الرسول من زوجته موت نبأ وسمع الحال، يف امللكة الرجل وغادر
ُدبِّر قد موتها أن من ثقٍة عىل بأنه حوله مَلن ح رصَّ ولكنه الخرب، سماعه لدى فقط وحزنه

التدبري. ذلك يف باالشرتاك سيُتَّهم وأنه تدبريًا،

التحقيق

زوجته، ماتت حيث كمنور قرص إىل الحال يف سيذهب أنه بالقرص من جميع وظن
خطابًا وكتب نورفولك، يف وأقاربها أهلها إىل تباًعا الرسل يبعث أخذ ذلك من بدًال ولكنه
موت يف بالتحقيق يقوم أن فيه منه طلب بلونت، توماس يدعى أصدقائه من لصديق
للقيام وأمهرهم القضاة أنزه من عدًدا ويختار كمنور قرص إىل يرسع أن ورجاه زوجته،
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املحققني عىل الجثة تعرض أن كذلك وأمر روبزارت، آمي وفاة سبب يف الدقيق بالتحقيق
لفحصها.

الوفاة يف السبب كان إذا فيه يقرر مفصًال تقريًرا له يضع أن هذا صديقه من وطلب
املحب «صديقك بتوقيع الخطاب ومهر مجرم؟! أثيم تدبري أنه أم السيئة، الصدفة هو
أن أبيالرد أرسة أعضاء من زوجته إخوان أحد من طلب بأنه حاشية كتب ثم املضطرب»،

التحقيق. يف يشرتك
إخالص عن الخطاب هذا كتب قد دديل روبرت كان إذا بما الجزم املستحيل من
مختلفة، معاٍن من الخطاب كلمات عليه تنطوي ما صديقه يُفهم أن يود كان أنه أو وأمانة،
فندق يف رحاله حط كمنور قطر إىل توٍّا يذهب أن من بدًال بلونت الصديق فإن يكن ومهما
دخل وصوله وبمجرد وأسبابها، الوفاة الناسعن عامة يقوله ما يسمع حتى صغرية بقرية
املسألة هذه يف يتحدثوا لم ولكنهم باملرشب، املوجودون يقول ملا يستمع وأخذ قهوة مرشب
بينما روبرت، عن بالخري يتحدثون البعض بأن له رصح املرشب صاحب حتى قليًال، إال

بالرش. يتحدثون غريهم
العامة، أفواه من خرب التقاط يف فشل أن بعد كمنور قرص إىل ذلك بعد بلونت وعاد
آمي وفاة عن التفاصيل من القليل إال يحِو لم دديل لروبرت طويًال خطابًا حرر هناك ومن
فورسرت أن والغالب األوىل. للمرة املأساة بهذه فورسرت الخادم صلة فيه ورد وقد روبزارت.

لروبرت. صنيعة كان إنه إذ روبزارت؛ آمي قتل الذي هو
بعض ظل هذا من الرغم عىل ولكن بعد، فيما بالتحقيق الخاصة األوراق أعدمت ولقد
أن بعد فيما أبيالرد أعلن وقد القاتل. هو فورسرت بأن جازًما اعتقاًدا يعتقدون املحققني
تلبية الجريمة ارتكب قد فورسرت أكان وسواء زوجها. بتحريض آمي قتل قد فورسرت
ارتكابها. بعد النعم من كثريًا عليه أسبغا فإنهما امللكة؛ رغبات أم دديل» «روبرت لرغبات
ما ولكنهم كمنور، كنيسة عند بهدوء روبزارت آمي جثة ُدفنت التحقيق انتهاء وبعد

فخم. باحتفال أكسفورد يف دفنها أعادوا أن لبثوا

امللكة زواج حول

دديل، روبرت وعىل امللكة عىل احتجاًجا تتهامس بدأت قد إنجلرتا كل كانت الوقت نفس ويف
املسكينة آمي أن يف شك لديهم يصبح لم حتى الناس لدى تتزايد والريب الشكوك وأخذت

مقتولة. ماتت قد دديل اللورد زوجة
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أخذ القلق أن إال الزواج، أْرس من نهائيٍّا تخلص قد حبيبها ألن ت ُرسَّ امللكة أن ومع
أن إال يسعها لم ولذا روبزارت؛ آمي مقتل بعد انترشت التي اإلشاعات جراء من يتناوبها
يف باملرة تفكر تعد لم أنها ابتسام يف لهم وأعلنت األجانب، السفراء استدعاء يف ترسل
يصري حتى األجانب األمراء من زوًجا تختار أن تنوي ولكنها إنجليزي، رجل من الزواج
وراءه ما جميًعا وعرفوا كالمها، السفراء من واحد أي يصدق لم ولكن ملك! نائب أو ملًكا
ستعلن دديل روبرت من امللكة زواج أخبار إن يقولون: حكوماتهم إىل وكتبوا خداع، من

قصري! وقت بعد
وأخذ لنفوذه، نظًرا دديل؛ بروبرت يتصلون الشخصية املصالح وعباد النفعيون وأخذ
اإلنجليزي السفري من مؤثرة رسالة بينها وكان زوجته، وفاة يف املتتابعة العزاء رسائل يتلقى
أن فيها عليه يلح أخرى رسالة سيسيل السيايس إىل الوقت نفس يف أرسل الذي باريز، يف
وزال حكمنا، يف الثقة لقلَّت الزواج تم لو «إنه خطابه: يف وقال «دديل»، ب امللكة زواج يمنع
اإلنجليزي السفري صديقه إىل آخر خطابًا كتب بل بذلك، يكتف ولم ضحية.» ورحنا نفوذنا،
وأنها صدفة، ُدقَّ قد روبزارت آمي عنق أن تعتقد إنجلرتا كانت إذا «إنه فيه: يقول بإسبانيا
امللكة.» سبيل يف قتيلة ماتت قد روبزارت آمي أن تعتقد فرنسا فإن طبيعية، ميتة ماتت
التأكيد؛ بلهجة الفرنيس البالط يف الناس يتناقله كان ما خطابه يف يذكر لم ذلك مع ولكنه

روبزارت. آمي وفاة عقب دديل روبرت اللورد من ا رسٍّ تزوجت قد امللكة أن وهو
السفري روبزارت، آمي شقيق وهو سيدني، هنري السري قابل أن ذاك إذ حدث وقد
ميتة ماتت قد آمي شقيقته أن تماًما تأكد أنه خاص حديث يف وأخربه كودرا، اإلسباني
أمني، رشعي زواج يف يرغبان محبني اآلن أصبحا قد روبرت واللورد امللكة وأن طبيعية،
أنها فتأكد روبرت، الالدي وفاة بظروف وأحاط بنفسه، كلها املسألة حقق أنه له وأعلن

السلم. أعىل من سقوطها بتأثري ماتت
عىل صحيًحا، يكون قد ذلك كل إن بقوله: ذلك عىل اإلسباني، السفري كودرا، رد وقد
آمي وأن ذلك، تصديق عىل الناس يحمل حتى عظيمة صعوبة سيجد روبرت اللورد أن
الجريمة. بمدبري رادًعا عقابًا سينزل هللا أن شك فال ا حقٍّ مقتولة ماتت كانت لو روبزارت
السفري فصارح غريبة، بحماقة الحديث موضوع عن سيدني هنري السري تحول وهنا
لو إنجلرتا يف الكاثوليكي املذهب نرش تعيد ألن استعداد عىل إليزابيث امللكة بأن اإلسباني

دديل. روبرت من الزواج يف رغبتها تحقيق عىل يساعدها إسبانيا ملك أن
بعد ذلك وكان العرض، هذا بنفس اإلسباني السفري إىل نفسه دديل روبرت وتقدم
إليها، اإلسباني السفري امللكة استدعت يومني، وبعد زوجته. وفاة من فقط شهور أربعة
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من روبرت اللورد به يتميز ملا معرفتها من الرغم عىل إنها بقولها: معه حديثها وبدأت
ولكنها آخر، رجل أي من أو منه الزواج بعُد تقرر لم أنها إال والفضائل، الجليلة الصفات
وهي الكربى، مهمتها أداء يف يعاونها مخلص زوج إىل بحاجتها يوم كل تشعر ذلك مع
عروض أن من الرغم عىل إنجليزي، رجل من مليكته تتزوج أن يفضل شعبها أن تظن

أنظارها. أمام عديدة كانت أجانب من الزواج
الزواج يف امللكة رغبة من إسبانيا تستفيد لكي سانحة الفرصة اإلسباني السفري ووجد
إنه لها: وقال وعشيقها امللكة مع خلوته فانتهز إنجلرتا، إىل الكاثوليكي املذهب إلعادة
الحنيف الدين وتعيد طريقها، يعرتض من نري نفسها عن جاللتها تنزع ال ملاذا يستغرب

قلبها. ويشتهي تريد بمن ذلك بعد وتتزوج البالد، إىل
أن وبعد بروبرت، غرامها عىل امللكة واستمرت النصيحة، هذه من يشء ينفذ لم ولكن
أن األيام من يوم يف أمرته غرفها، عن ا جدٍّ بعيدة غرف يف القرص يف يعيش روبرت كان
كانت أنها والحقيقة صحية، غري غرفه أن بحجة تماًما؛ غرفها فوق تقع غرف إىل ينتقل

منها. مقربة عىل تريده

االنتقام شهوة

ليسرت، لورد عىل امللكة جانب من تنهال النعم وأخذت واألعوام، والشهور األسابيع وتتابعت
يكن ولم الرشعي، امللك مركز يقارب مركز إىل به تصل لكي منه تتزوج لم ذلك مع ولكنها
أنه إال وجاهه، العظيم بنفوذه مرسوًرا كان أنه ومع طغيانه، يف يزداد أن ذلك بعد غريبًا
العداء. ناصبه أو املايض يف األذى له سبب قد أنه يظن من كل من االنتقام يف يرغب كان
يكن ولم بالقرص، من بقلوب الرعب أنزل حتى منهم ينتقم أشخاص عن ينقب وأخذ
عن غائبًا كان إذا نقده يف يمعنون كانوا ولكنهم جهًرا، ترصفاته انتقاد عىل يجرؤ أحدهم
يتحدث من كل بسجن أمرت أنني «لو ذاك: إذ اإلنجليز القضاة أحد قال حتى مجلسهم،
املعدة املنازل لعدد موازيًا إنجلرتا سجون عدد يكون أن لوجب ليسرت؛ لورد عن برشٍّ

للسكنى.»
السفري قاتل هو أنه ويرجح السموم، بأنواع تامة معرفة ليسرت للورد وكان
عند مؤثر عزاء خطاب له كتب الذي السفري هو تروكمورتون وكان — تروكمورتون
وإىل سيسيل، السيايس إىل آخرين خطابني الوقت نفس يف حرر ولكنه آمي، زوجته وفاة
السفري هذا تويف ولقد — امللكة من زواجه عىل فيهما يعرتض إسبانيا يف إنجلرتا سفري
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حادة؛ داخلية بآالم شعر منزله إىل عاد وملا روبرت، اللورد مع الغداء طعام تناول أن بعد
ذلك يف الطعام معه تناول الذي الرجل أن يرجح أنه إليهم وأعلن منزله أهل فاستدعى

وخطًرا. ا رشٍّ الرجال أكثر بأنه لهم ووصفه السم، له دسَّ قد اليوم

النساء

هو وبدأ برصاحة. فيه رأيهم يذكروا حتى روبرت اللورد وفاة ينتظرون كثريون أخذ وقد
كان كما كبري، مجهود دون أجملهن عىل الحصول يف يوفق وكان بالنساء، يشغل ذلك بعد
ضحايا األزواج بعض راح ما وكثريًا رغباته. تعرتض التي العقبات يذلل السامي مركزه
قد سلطته وكانت عليهن، الحصول يف ووفق زوجاتهن، روبرت اللورد فأحب لنزواته،
ولذلك له؛ وخداعها منه الزواج وتسويفها امللكة سئم أنه كما عظيًما، تضخًما تضخمت
التي امللكة، إىل الخرب فحمل أعدائه أحد به وويش ديفريو، لتيس تدعى بسيدة ا رسٍّ تزوج
بطرد أخريًا قنعت ولكنها السجن، إىل بإرساله هددت حتى به سمعت حني غضبها اشتد

القرص. من لتيس السيدة

ليسرت دولة

روبزارت آمي وفاة من عاًما وعرشين أربعة فبعد وحبيبها، امللكة عن غافلة األقدار تكن ولم
إن ويقال: واملثالب، املطاعن ملؤها كان ليسرت» «دولة عنوانها: رسالة بلجيكا يف طبعت
الرسالة مقدمة وكانت سيسيل، السيايس بتحريض كتبها وإنه فرنسيٍّا، كاهنًا كان كاتبها

األرضضده.» وتثور فجوره عن السماء «ستكشف فقط: الجملة هذه
باهتمام قرئت حيث إنجلرتا إىل ا رسٍّ الوصول من الرسالة هذه نسخ بعض وتمكنت
الرسالة، يف ورد ما كل فيه تستنكر منشوًرا تصدر أن إىل امللكة اضطرت حتى عظيم،
الرسالة أن إال بدقة روقبت كلها إنجلرتا شواطئ أن ومع والبهتان. بالكذب امتالءها وتعلن
أيديهم، بخط ينقلونها الناس وأخذ البالد، يف ذاعت أن لبثت وما باستمرار، تنترش كانت

اليوم. إىل باقية الخطية النسخ هذه بعض تزال وال
كله شخص بأنه فيها يوصف فلم ليسرت، عىل حملتها يف جدٍّا قوية الرسالة كانت

زوجته. قاتل بأنه رصاحة اتهم بل فقط، وكفر وجبن وفجور وكذب وخيانة خداع
أن األمر أول يف يريد كان ليسرت أن فذكر آمي؛ وفاة قصة املجهول الكاتب فصل وقد
الطبيب مساعدة طلب وقد املوضوعة، الخطة تنفيذ عىل خادمه فوني بإغراء السم لها يدس

68



دديل روبرت واللورد اليصابات امللكة

ليسرت ترك وأخريًا املروعة. الجريمة هذه مثل يف االشرتاك رفض الطبيب ولكن ذلك، يف تييل
القاتل. لحنكة القتل تنفيذ طريقة

السلم أعىل من ذلك بعد ألقيت ثم أوًال فراشها يف خنقت قد آمي أن آخر كاتب وذكر
أعىل من وسقوطها قدمها عثرة جراء من كان موتها بأن الناس يعتقد حتى عنُقها؛ فُدقَّ

السلم.
يحدث لم رده ولكن ليسرت، عن يدافع ليسرت» «دولة رسالة عىل ليسرت أقارب أحد ورد
كبريًا. رواًجا لقيت صدورها من عام مائة بعد ليسرت» «دولة طبع أعيد ملا إنه حتى أثًرا

روايته يف روبزارت آمي سكوتصورة ولرت السري املشهور اإلنجليزي الروائي خلد وقد
وجعلوها الصورة، هذه ذلك بعد األجانب الكتاب عنه وتناقل القراء، ملاليني «كنيلورث»

وأملانيا. وإيطاليا فرنسا يف القصص من كثري أبطال من بطلة
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يوليوسقيرص مع

يف رشيكها كان الذي شقيقها ضد دبرتها مؤامرة بوساطة العرش إىل كليوباترا وصلت
وسنها سنة، عرشة إحدى املشرتك حكمهما إبان سنه وكانت القديمة، للتقاليد تبًعا العرش
حكمهما واستمر رومانية، مستعمرة أنها اعتبار مرصعىل يحكمان وكانا عرشعاًما، ثمانية
عليه. األكرب الباعث هي الغرية تكون قد لسبب تخاصما أن حدث ثم أعوام، ثالثة املشرتك
يف سببًا كانت التي الحرب تلك بمرص، األهلية الحرب شبت أن خصامهما نتائج من وكان

قيرص. يوليوس األول بحبيبها كليوباترا اتصال
مع نزاعه من انتهى قد وكان الوقت، ذلك يف العالم سيد هو قيرص يوليوس كان
من منتًرصا قيرص يوليوس وخرج الرومانية، اإلمرباطورية هو النزاع محور وكان بومبي،
قوات أشعلتها مرص يف ثورة بحدوث سمع أن لبث ما ولكنه روما، إىل وعاد النزاع، هذا
حليف أقوى أنه عرفت ألنها قيرص؛ مقابلة إىل كليوباترا وأرسعت مرص. إىل فأرسع بومبي،

شقيقها. مع نزاعها يف عليه تعتمد أن يمكن
عليها حرَّم إذ عنه؛ معزل يف وجيشها كليوباترا وكانت باإلسكندرية، قيرص كان
لفة يف يحزمها أن أبلدورس خادمها تكلف أن رأت أخريًا قيرص؟ إىل تصل فكيف االنتقال،
وأخذ ظهره، عىل اللفة أبلدورس وحمل تم. وهكذا الشاطئ! إىل قارب يف ويحملها كبرية
ونزلت اللفة فك وهناك هديته، يحمل وهو قيرص بحرضة املثول من تمكن حتى يسعى

الفكرة! لهذه كليوباترا بذكاء القيرص أعجب وكم تبتسم. امللكة
عاًما، وعرشين واحًدا كليوباترا وسن عاًما، وأربعني خمسة ذاك إذ قيرص سن كانت
وجنديٍّا قويٍّا رجًال قيرص كان االثنني. بني العالقة توثق من يمنع لم الفرق هذا ولكن



امللوك غرام

تبتسم. منها امللكة فخرجت اللفة فك وهناك

إذ الحروب؛ متاعب ينسيه بأن كفيًال لطيًفا ناعًما مخلوًقا هي له ظهرت كذلك شجاًعا،
والشعر. العينني سوداء الشكل، ظريفة الجسم، صغرية كانت

التي الصغرية مرص ملكة مشاريع إىل قيرص يصغي أن ذلك بعد املستغرب من ليس
ثانيًا. حديثها ورقة أوًال، جمالها بسحر لبه ملكت

قد كليوباترا كانت فإذا حب، من بينهما نشأ فيما كبري دخل السياسية للشئون كان
يحكم ألن أيًضا هو سعى فقد مرص، وصالح لصالحها قيرص مع محالفة تعقد ألن سعت
غرام يف تجلت األول الحب قوة إن يقال: ذلك ومع كليوباترا. بوساطة قويٍّا حكًما مرص
أوقاتًا مًعا قضيا ولقد كلها. السياسية الشئون أنساها الذي الغرام ذلك بقيرص، كليوباترا
مئات من الرغم وعىل السعادة، من متصلة سلسلة بقرصاإلسكندرية الحياة وكانت هنيئة،
شأنًا أقلها وليس مرص، عن والرحيل السفر إىل قيرصوتدفعه كاهل تثقل كانت التي املهام
بمرص، البقاء إىل وسحرها كليوباترا جمال دفعه ذلك من الرغم عىل روما، يف زوجته وجود
ظل ذلك مع البقاء. إىل يدفعه سبب أي يبق ولم اململكة، إخضاع أنهى قد كان أنه مع
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«قيرصون»؛ دعي صغري طفل منه لكليوباترا ولد يرحل أن وقبل كامل، عام مدة بمرص
الصغري. قيرص أي

قيرصون

حتى وترصفاتها آمالها عليه تدور الذي األسايس املحور هو أصبح الطفل ذلك ولد ومنذ
حدثًا أصبح أن قيرص يلبث لم الزوال. يف عليها قيرص يوليوس تأثري وأخذ حياتها، نهاية
تحقيق يف وحيلها وقوتها وذكاءها جمالها تستعمل وأخذت املايض، حوادث من قديًما
به، الجدير الحقيقي مركزه إىل ابنها يصل أن يف ترغب التي األم أطماع وهي أطماعها؛

العالم. عرش عىل الرتبع يف يرثه أن يجب ولذلك قيرص؛ يوليوس ابن فهو
هو كان إذ نقص؛ قد «قيرصون» والدة بعد لكليوباترا نفسه قيرص حب أن والظاهر
ليحمل روما إىل عاد قد وكان العديدات، خليالته من واحدة كليوباترا وكانت عمليٍّا رجًال
لتشاركه ذلك بعد روما إىل كليوباترا واستدعى الجديدة. دكتاتوريته قبول عىل الناس
بروما كليوباترا وجود أن إال كالبورنيا، الرشعية زوجته عىل إياها مفضًال الرفيع، مركزه
تم إنه قيل الذي الزواج عىل ليوافق الروماني العام الرأي كان ما إذ كربى؛ فضيحة سبب

بمرص.
النفوذ؛ أقوياء أصدقاء ولها العليا، الطبقة من األوىل قيرص زوج كالبورنيا وكانت
ضفاف عىل يطل منزل يف األهمية قليلة للقيرص خليلة معيشة بروما كليوباترا عاشت ولذا
عىل قيرص انتصار تنتظر ولبثت فقط، ابنها أجل من الحياة تلك ذل احتملت ولقد التيرب،
ير لم ململكة وارثًا قيرصون ولصار العالم، ملكة هي ألصبحت ذلك له تم ولو أعدائه.

قبل. من مثلها التاريخ
وأوجدت األخرى، القوات بني عظيًما قيرصحسًدا قوات سببت فلقد ينترص! لم ولكنه
أثناء مارس شهر أيام من يوم يف طعن بأن األمر وانتهى العدد، كثريي أعداء أطماعه له

الحال. يف أردته قاتلة طعنة الشيوخ مجلس إىل ذهابه
التأثري، عظيمة كثرية ذكريات تحمل مرص إىل وعادت كليوباترا، أحالم انتهت وهكذا
قيرص. يوليوس ابن قيرصون، هو الرومانية؛ لألمالك قويٍّا وارثًا ذراعيها بني تحمل وعادت
الفرصة سنوح تنتظر األم ظلت وهكذا أبيه! مركز وليحتلَّ االبُن فليحي إذن الوالد، مات

األمل. هذا لتحقق
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أنطوني مارك

سينتقم أنه أنطوني قيرصأعلن قتل فلما يوليوسقيرص، أصدقاء أعظم أنطوني مارك كان
من يوليوس كان كما هو، أصبح عليهم انترص وملا بروتس، مقدمتهم ويف القتلة من له
قيرص يوليوس أخي ابن أوكتافيوس هو الوحيد عدوه وكان العالم، يف شخص أعظم قبله،

عليه. انترص أن لبث ما ولكنه الرشعي، ووارثه
عىل تعمل أن كليوباترا عىل واجبًا صار العليا؛ املكانة تلك إىل أنطوني مارك وصل وملا

الخالدة. العتيدة وأطماعها ابنها ومصالح مصالحها أجل من رضائه نيل
حيث روما يف تقابال قد كانا إذ بعضهما؛ عن غريبني وكليوباترا، أنطوني يكونا، ولم
أنطوني وكان التيرب، ضفاف عىل املطل باملنزل تقطن لها، عرش ال ملكة كليوباترا كانت
حني كليوباترا كانت ولذا قيرصوأخصائه؛ أصدقاء من بصفته املنزل ذلك يف كثريًا يزورها
ألنها ت ُرسَّ أنها شك وال تعامله، الذي الرجل جيًدا تعرف العظمة أوج إىل أنطوني وصل

جمالها. ملثل فريسة يقع أن السهل من أنه تعرف كانت إذ أنطوني؛ مارك ستعامل
روايته يف «شكسبري» رسمها كما تكن لم الحقيقية أنطوني مارك شخصية إن
كالولد «هو ربيان: عنه قال كما الحدث بالتلميذ أشبه أنطوني كان بل قيرص»، «يوليوس
جميل وكان امرأة.» أضعف مقاومة عىل قادر غري ولكنه العالم، يفتح أن به حقيق العظيم
بسيًطا كان كما النساء، وتعشقه أعداؤه، ويحسده جنوده، يعبده الجسم، قوي الشكل،

عواطفه؟ عىل تؤثر كيف كليوباترا تعرف بحيث القلب، طيب رصيًحا
عىل وكانت البنها، روما عرش يف تطمع كانت طريقه. يف تمر لكي استعدت ولهذا
بجنده أنطوني وصل ملا ولذا مرص؛ وملك جمالها ذلك مقابل ألنطوني تقدم ألن استعداد
حلل أبهى يف وهي األبيض البحر عرض يف اإلسكندرية من كليوباترا أقلعت طرسيس إىل

واإلغراء. الجمال
املطعمة واملجاديف الحريرية، الرشاع ذات القوارب يف امللكي موكبها يف إليه ذهبت
آالتهم، عىل يعزفون املوسيقيون وكان بها، يحيطون ورجال نساء من والعبيد بالفضة،

الجمال. البديعة امللكة أمام يحرتق الجميلة برائحته والعود
بطرسيسحني امللكي املوكب ورسا األبهة. تعرضهذه أن قصدت قد كليوباترا كانت
ليقابل أنطوني خرج املوكب فيها رسا التي اللحظة ويف سدوله. يرخي أن املساء أوشك
يف فأكال الفاخرة، مآدبها إىل ودعته عظيم، برتحاب كليوباترا واستقبلته القدر، له هيَّأ ما

الكريمة. باألحجار املطعمة الذهبية األطباق
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املرصي، الخمر طعم تذوقوا حني إعجابهم اشتد السفينة أعىل إىل الضيوف عاد وملا
فوق متكاثفة األشجار فروع بني من أنوارها عليهم تلقي كانت التي املصابيح ورأوا
الصغرية، امللكة إليهم توجهه كانت الذي الطيل بالحديث ذلك فوق وتمتعوا رءوسهم،

املصابيح. يف الضوء وانطفأ األباريق، يف الخمر نضب حتى ورسور سمر يف وظلوا

اإلسكندرية لهو

باإلسكندرية. والعبث اللهو يف أنطوني انغمس

كانت ما كل عىل أنطوني مارك من تحصل أن من كليوباترا تمكنت التايل اليوم ويف
إىل وعادت روما، مع إبرامها يف ترغب كنت التي السياسية االتفاقيات من وانتهت تريد،
مرص يف وزارها بوعده أنطوني ووىف مرص، يف يزورها بأن أنطوني من وعًدا تحمل مرص
قبضة يف أسريًا أصبح إذ الزيارة؛ لهذه سيدفعه الذي بالثمن علم عىل وهو ٤١ق.م. سنة

قبله. من قيرص يوليوس كان كما جميلة امرأة
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الذي الرسور لشيطان نفسه وسلَّم باإلسكندرية، والعبث اللهو يف أنطوني وانغمس
األبهة مظاهر بكل خدعت قد حواسه كانت القديمة». «باريز عىل ذاك إذ مستوليًا كان
مًعا، البحريات يف والنزهة للصيد يخرجان فكانا كليوباترا، بها أحاطته التي والعظمة
كما وقوته، ألعابه لرتاقب تقف كانت ما وكثريًا جنب، إىل جنبًا القرص حدائق يف ويسريان
اآلخر يف يرغب منهما كل وكان متينة، حب عالقة بينهما ونمت الفخمة، املآدب استمرت
ملركزها اعتبار أي دون عادية امرأة كأية إليه نفسها سلمت كليوباترا إن حتى قوية؛ رغبة

العظيم.
يوليوس، يف املايض يف أودعتها كانت التي اآلمال تلك أنطوني يف كليوباترا وأودعت
قيرصون. يليهما أن عىل رشيكته، وهي العالم إمرباطور أنطوني يصري أن أملها كل وأصبح
عاد إذ بروما؛ تتعقد املسائل كانت باإلسكندرية لغرامه أسريًا أنطوني كان وبينما
فرباير شهر ويف الروماني. الحكم ضد يثورون سوريا أمراء وأخذ نشاطه، إىل أوكتافيوس
وتركها مارس، شهر يف متحًرسا ففارقها معبودته، مغادرة إىل أنطوني اضطر ٤٠ق.م. سنة
أعوام أربعة عليها ومرت املقبل، الخريف فصل يف تلدهما توءمني يف ُحبْىل باألحزان، مثقلة

ثانية. تراه أن قبل

اليأسواألمل بني

ملرص، حكمها تثبيت إال لها شاغل وال أنطوني فارقها أن بعد أعوام ثالثة كليوباترا قضت
كان حيث بالرومانية، باإلمرباطورية يجري ما جيًدا تراقب أن املدة هذه طول تغفل ولم
من ابنها مركز أهمية املدة هذه طول أبًدا تنس ولم أنطوني، مع نزاع يف أوكتافيوس

النزاع. هذا يف يوليوس
كانت إذ مؤقتًا؛ ولو كليوباترا ينىس تجعله التي املشاغل مئات أنطوني لدى وكانت
فرصة منتهًزا بإيطاليا قدمه ثبت قد أوكتافيوس وكان ما، حدٍّ إىل نجحت بسوريا الثورة
التي فولفيا زوجته غضب بعد أنطوني يواجهه ما أسوأ وكان باإلسكندرية. أنطوني غياب

والغرام. الحب حديث من كليوباترا واسم زوجها باسم اقرتن ما بلغها
انتاب ما هو وفاتها سبب كان وربما أنطوني، زوجة فولفيا توفيت أن ذاك إذ وحدث
وهي أوكتافيا، ذلك عقب تزوج ثم غريتها، رش من اسرتاح أنطوني ولكن آالم، من قلبها
مؤداه: أوكتافيوس مع ودي اتفاق إىل الوصول من تمكن وبذلك أوكتافيوس؛ عدوه شقيقة
أوكتافيوس يحكم حني يف الرومانية، اإلمرباطورية من الرشقي النصف أنطوني يحكم أن
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فيما أصبحت التي هي صغرية، بنت أوكتافيا زوجته من ألنطوني وولدت الغربي. النصف
نريون. الظالم اإلمرباطور جدة بعُد

يف أخرى امرأة كل ينتاب ما فانتابها روما، يف حدث ما بكل طبًعا كليوباترا سمعت
ثم الحب، جزيل أحبت بامرأة هنا نتمثلها أن يمكن بل ويأس، وغضب غرية من موقفها
وُخدعت كامرأة، نبذت أنها بعد، ومن قبل من غريها كثرياٌت تبينت كما تبينت، أن لبثت ما
أوكتافيا، الجديدة، أنطوني زوجة أن جيًدا تعلم كانت أنها عىل عالوة وسياسية، كملكة

الجمال. بديعة السن، صغرية
ذكرى أنطوني ولنيس سهولة، يف يشء كل النتهى عادية امرأة كليوباترا كانت ولو
فقد ينبذها أن يف فكَّر قد كان وإذا — عادية امرأة تكن لم كليوباترا ولكن القديمة، خليلته
بهذه لتتنازل البطالسة سليلة كليوباترا تكن ولم — وتأثريها قوتها فهم يف مخطئًا كان

وغرامها. وبالدها أطماعها عن السهولة
يساعده من خري املرصي األسطول أن يعلم وكان سوريا، يخضع أن أنطوني عىل كان
يريد وكان ثانية، مقابلته إىل كليوباترا يستدعي أن اضطر ولهذا الغرض؛ هذا إدراك يف
املايض نسيت قد كليوباترا أن يعتقد كأنه محضة، سياسية مقابلة املقابلة هذه تكون أن

العاطفية. بصفحته
املرة تلك يف إليه تذهب لم ولكنها بسوريا، أنطاكية مدينة يف بينهما املقابلة وتمت
مرت التي األعوام إن إذ والعظمة؛ البذخ مظاهر تحوطها طرسيس يف وهو إليه ذهبت كما
امرأة مقابلة املرة هذه قابلته بالرجل. معرفة وزادتها كانت، مما عقًال أرجح جعلتها عليها
أملت التي هي السياسية املصالح بأن إليها يعتذر هو وأخذ غضبها، فاشتد كرامتها جرحت
أن عىل وأغرته تريد، ما كل عىل منه حصلت أن النهائية النتيجة وكانت ترصفاته، عليه
حملته أنطوني بدأ الربيع فصل ويف بأكمله، شتاءً مًعا فعاشا جانبها، إىل الحياة يستأنف

ولًدا. كليوباترا وضعت الخريف ويف السورية،

األخرية املحاولة

أن محاوًال الرشاب يف يرسف وبدأ الزوال، يف قوته فأخذت حربه يف فشل أنطوني أن غري
تزوره أن لها وخطر الحرب، ليستأنف واآلالت باملال تمده كليوباترا وكانت همومه، ينىس
جروحه، يعالج وهو صيدا مدينة بجوار البيضاء القرية يف فوجدته األيام، أحد يف بنفسها

اإلسكندرية. إىل به فعادت الخمر، كئوس يف أحزانه يغرق أن ويحاول
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العمل. إىل به تدفع أن يف واجبها ترى كانت

تبق لم إذ الحب؛ من قليل عىل إال تقوم ال وكليوباترا أنطوني عالقة أصبحت وهنا
يف مطامعها غري لرغباته االمتثال إال يدفعها يكن فلم هي أما امللكة. يف رغبته إال نفسه يف
فأصبح السيايس؛ الفشل به حل أن بعد نشاطه يفقد بدأ قد وكان قيرصون. ابنها سبيل

والتقاعد. الكسل إىل يميل
إمرباطور مركز إىل يصل حتى والنضال العمل إىل به تدفع أن يف واجبها ترى كانت
بلوتارخ، ليقول حتى الغرض، هذا إىل للوصول وبراعتها قواها كل استعملت وقد العالم،
من تقلل فأخذت به؛ هياًما تموت أنها توهمه أن حاولت «إنها ذلك: يف املؤرخني، كبري
عينيها إليه ترفع عليها الغرفة دخل إذا وكان والهزال، النحول يف جسمها بدأ حتى الطعام
من الدموع وتنهمر عليها، يغمى يكاد حتى الحزن تُظهر غادرها وإذا وتقديس، بإعجاب

باكية. يراها أال ترغب كأنها بتجفيفها فتسارع عينيها
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إحساسه، عدم عىل ويلومه أنطوني، عىل بالالئمة ينحى بكليوباترا يحيط من كل وكان
وعليه عليه، حياتها تتوقف مسكينة امرأة يرتك وتجعله القسوة إىل تميل التي طبيعته وعىل
املتوجة امللكة كليوباترا ولكن زوجته، كانت أوكتافيا إن ا حقٍّ الشكل. بهذا تموت وحده،
احتمال عىل تقوى تكن لم عنه انفصلت فإذا كخليلته، تُعرف بأن قنعت ممالك عدة عىل

ذلك.» بعد الحياة
بأن هو ووعدها لحبها، ثمنًا الرومانية باإلمرباطورية أنطوني تطالب كليوباترا كانت
ونيس نفسه نيس وكأنه القياد، سهل شعبًا الرومان يظن كان إذ الغايل؛ الثمن هذا لها يدفع
بغري الناس عنها يتحدث ال امرأة يد يف ألعوبة أصبح حتى وانقلب شعاره، ونيس وطنه

االزدراء. ألفاظ
إمرباطور مركز إىل الوصول سبيل يف األمام إىل خطوة يخطو أن عىل تحرضه وأخذت
يعمل وبدأ سباته من فاستيقظ وحماسها، طموحها من شيئًا نفسه يف وبعثت العالم،
غزو يريد كليوباترا ومعه بأسطوله اإلسكندرية من ٣٣ق.م. سنة شتاء يف وأقلع بنشاط،
هي تجلس أن إبحارهما قبل املحتشدة الجماهري أمام أقسمت قد كليوباترا وكانت روما.

الكابيتول. يف قيرصون وابنها
ورائها من يأملون كانوا التي الحملة وبدأت عظمتها، قمة إىل الوقت ذلك يف وصلت
زوجته يطلق أن عىل تحرضرجلها كليوباترا وأخذت أنطوني، أقدام عند العالم يسجد أن
من مدة كليوباترا وحكمت القريب. بالنرص إيمانها دليل هذا وكان أوكتافيا. الرومانية
يرام؛ ما عىل تكن لم العظيم الجيش بذلك األمور ولكن العالم، ملكة كأنها أثينا يف الزمان
بعض هجر حتى أنطوني، جيش يف االنقسام دب أوكتافيوس جيش ظهر عندما إنه إذ
عىل كليوباترا يُحرِّض بعضهم وأخذ اإلمرباطور، جيش إىل وانضموا معسكره، الجنود

االنتظار. وفضلت رفضت ولكنها مرص، إىل العودة
جيوش هزيمة عن أكتيوم موقعة انجلت فلقد انهارت! التي آمالها عىل أسفاه وا
زوجها ومعها مرص إىل الحال يف العودة إىل املسكينة امللكة واضطرت وأنطوني، كليوباترا

الشقي. البائس
ولكنه لكليوباترا، بالنسبة الجدوى قليل أصبح أن بعد أنطوني اسم يختفي هنا
والندم باالستغفار أشبه معيشته وكانت عليه، به تجود كانت بما بمرص العيش إىل اضطر
تعقد فأخذت العمل؛ إىل تدفعها حية ظلت روحها ولكن صدم، قد قلبها كان فات. ما عىل
العروشألبنائها تهب وأخذت أمكن، إذا وتوسيعها املرصية الحدود لتأمنيسالمة املحالفات

وقوادها.
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عدوها أوكتافيوس كان رويًدا، تقرتب النهاية وكانت منها، يسخر كان القضاء ولكن
مرص. إىل سار قد كذلك أنطوني وعدو العنيد

يوليوس سحرت كما بجمالها أوكتافيوس تسحر أن إمكانها يف أن كليوباترا ظنت
يخدعون وال بالحقائق يؤمنون ممن كانت ذلك مع ولكنها قبله، من وأنطوني قيرص
يوازي ما هناك ليس أنه أخريًا تأكدت حتى السموم خواص يف بالبحث فشغلت باألوهام،

ألم. دون املوت ثم أوًال، العميق النوم تسبب ألنها األفعى؛ عضة
مثيل؟ املرأة لهذه كان هل

االنتحار

الذي أوكتافيوس ليقاوم ضعيفة بقوة أنطوني مارك وسار األخرية، التجربة ساعة وحانت
فرسانه أنطوني رأى املوقعة تبدأ أن وقبل اإلسكندرية، أسوار اخرتاق ذاك إذ يحاول كان
ولم كذلك، الهرب إال املشاة فرق يسع فلم العدو، لجيش وينضمون واحدة دفعة يهربون
ويتهمها كليوباترا يلعن وهو اإلسكندرية قرص إىل بنفسه يهرب أن من اآلخر هو ا بدٍّ يجد
لخادمه وسلَّم الندم فانتابه انتحارها، خرب إليه حمل أن رجاله أحد يلبث لم ولكن بالخيانة.
قتيًال وخر السيف بهذا نفسه طعن أيروس أن إال به، يقتله أن منه وطلب سيفه، أيروس
لم الذي العمل يتمم كيف لسيدك بينت لقد أيروس! يا فعلت حسنًا به: يصيح وأنطوني

عمله. عىل أنت تجرؤ
التي كليوباترا وكانت الحال، يف يمت لم ولكنه نفسه! به وطعن بالسيف وأمسك
جواره، إىل أرسعت به حل بما سمعت فلما ترزق، حية تزال ال انتحارها خرب إليه حملوا

ذراعيها. بني األخري النفس لفظ حتى واإلمرباطور والزوج بالسيد تناديه وأخذت
كليوباترا إىل رسله أحد ووصل اإلسكندرية، أبواب عند يزال أوكتافيوساملنترصال كان
امللكة تسلم حتى ينتظر لبث ولكنه اإلهانة، لهذه أوكتافيوس ينتقم ولم يقتل، كاد أن بعد
شفيت وملا شديدة، حمى أصابتها أنطوني جنازة من كليوباترا عادت أن وبعد نفسها،
يحملها سوف جمالها فيه يؤثر لم الذي الصخري الرجل أن وعرفت أوكتافيوس وقابلت
فصممت تحتمل، أن يمكن مما أعظم الصدمة كانت نرصه، موكب يف لتسري روما إىل أسرية

االنتحار. عىل
فلما أنطوني، قرب بزيارة لها يسمح أن أوكتافيوس من طلبت أيام، بضعة وبعد
إىل خطابًا وأرسلت القرب، حجر وتقبل وتبكي تصيح أخذت القرب إىل بالذهاب لها سمح
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الرابع. إدوارد

املؤملة الحقيقة أوكتافيوس فأدرك أنطوني، جانب إىل بدفنها يأمر أن منه أوكتافيوستطلب
يف السام الثعبان وضعت أن بعد ميتة فوجدوها رسله إليها وذهب الخطاب، هذا وصله ملا
حرصت ما أعظم التاج كان فقد تموت؛ أن قبل وتاجها امللكي رداءها طلبت وقد صدرها.
يف خلفت أن بعد عمرها، من والثالثني التاسعة يف تزال ال وهي وماتت حياتها، طوال عليه

واألطماع. الحب مأساة هي خالدة مأساة العالم تاريخ
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واليصاباتجراي الرابع إدوارد امللك

امللك أنا

مقربة عىل تجلس جميلة فتاة رأى حني الغابة يف به يخبُّ جواده عىل وهو رأسه امللك أدار
وجه عىل يتدىل الذهبي وشعرها فاتن، جمال عن يكشف وجهها كان البلوط، شجرة من
رحلة من مقبلة كأنها الخفيف االحمرار آثار خديها عىل وكان ذراعيها، بني تحمله طفل

بعيدة.
له ظهرت جنية أنها إليه خيل التي الفتاة رأى ما عند يتحرك ال مكانه يف امللك وبقي
مكانها من وقامت فرأته. نظرها رفعت بمراقبتها منشغًال كان وبينما الغابة، أعماق من
عن أبحث إنني العزيز! سيدي يا له: تقول وهي الغريب من واقرتبت الخجل، من يشء يف
جاللته؟ إىل الطريق عىل تدلني أن يمكنك فهل الطريق، من ثقة عىل لست ولكنني امللك،
عىل فوزرنجاي قلعة يف يعيش «جاللته» أن أخربها ولكنه املفاجأة، لهذه امللك ودهش
تريدين وماذا امللك: أنه يُشعرها ال حتى اهتمام دون ذلك بعد سألها ثم عديدة، أميال بعد

جاللته؟ من
الذي الجو كان إذ امللك؛ جاللة من تريد ما الغريب عىل تقص أن قبل الفتاة وترددت
سنها، من قريبة سنُّه رقيًقا ظريًفا شابٍّا يبدو كان ولكنه بأعدائها، مملوءًا فيه تعيش
األخرية، حروبه يف زوجي امللك قتل لقد له: فقالت اإلعجاب، تخفي ال كانت نظرته أن كما
أن أريد إنني شيئًا! نملك ال ونحن اليوم وأصبحنا ومالهم، أرضهم أطفايل من انتزع ثم

والدهم. وألقاب أرضهم حقوقهم: لألطفال يرد لكي جاللته أستعطف
امللك. أنا غضب: دون هدوء يف الغريب وأجابها
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الصغرية األم أثرها عىل وقعت والخوف، العجب صيحة هي صغرية، صيحة وكانت
امللك؛ وجه إىل لتنظر عينيها ترفع أن عىل تجرس ولم صامتة، رضاعة يف ركبتيها عىل جاثية
ابنها تضم أن إال املوقف ذلك يف وهي يسعها ولم والحنق، الغضب فيه تقرأ أن من خوًفا

مصريها. انتظار يف بشدة صدرها إىل
اسمك؟ وما الجد: لهجة يف امللك لها وقال

مثله، اسًما أعدائه أسماء من امللك يكره ال اسًما تحمل كانت إذ قلبها؛ غاض وهنا
إنجلرتا. وجه من يمحوه أن عىل أقسم اسًما

هو وأبي جراي! اليصابات يُْسمع: يكاد ال ضعيف بصوت أجابت طويل تردد وبعد
ودفيل. ريتشارد السري

جانبها إىل بامللك شعرت وفجأة العشب، عىل جاثية تزال ال وهي تنتظر وظلت
قدميها. عىل تقف أن عىل بلطف يساعدها

األعداء بني

مالمحه أن ومع تغمره، غريبة بعاطفة اآلخر هو شعر ولكنه روعها، يهدئ أن امللك وحاول
إىل دعا الذي هو باطني قلق عن تنمان كانتا عينيه أن إال ظاهر، هدوء عىل تدل كانت

عندكم! ضيًفا الليلة أحل وسوف رغائبك. تجاب قد لها: وقال قلبه، رضبات تضاعف
عىل يستقر كان الذي الصقر إليهم فسلم امللك، خدم بعض حرض اللحظة تلك ويف
إىل ذلك بعد معها وركب جواد، صهوة امتطاء يف وطفلها اليصابات عاون ثم معصمه،

والدها. مع تعيش كانت حيث نورثمبتون بمقاطعة قرصجرافتون
قد ويورك لنكسرت أرستي بني األخرية الحرب وكانت األغنياء، غري من ودفيل آل كان

املندحرة. لنكسرت أرسة جانب إىل فيها انضم ألنه األب؛ فقر من زادت
العرش توىل الذي الشاب امللك ذلك إليهم ذهب قرصهم، إىل الرابع إدوارد امللك وذهب
يف أعدائه، فلول عىل بالقضاء منشغًال الوقت ذلك حتى وكان املنترصة، يورك أرسة باسم
جديدة قوة تضيف أن يمكن ملكة عن له البحث يف يِجدُّون ومستشاروه ناصحوه كان حني

اسمه. إىل وعظمة
كانت إنها إذ بحالها؛ الرأفة يف امللك حماسة من األمر بادئ يف اليصابات وارتعبت
أطفالها أمالك ويصادر زوجها عىل يقض أفلم أعدائها، ألد إىل نظرتها دائًما إليه تنظر

املوروثة؟! حقوقهم عىل معتديًا
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أتباعه من الهرب من تمكن كلما وكان اليصابات، مواساة يف إدوارد استمر ذلك ومع
بمرأى عيناه تكتحل حتى جرافتون إىل الغابة يف وسار جواده امتطى الدقيقة ورقابتهم

وولهه. بحبه جديدة مرة لها يرصح ولكي اليصابات، يف ممثًال الجمال
موعدهما وكان يبثها، كان مما بيشء وحياء، رعدة يف أجابته، الزمن من مدة وبعد
زهور وكانت األوىل، للمرة تقابال حيث البلوط، شجرة الكبرية، الشجرة تلك تحت دائًما
لهما تغرد الطيور كانت كما وثريًا، مقعًدا لهما ن تكوِّ أكمامها تفتحت التي الباسمة الربيع

والحب. السعادة أناشيد
وكان الضيقة، الغابة طرقات يف وسارا جنب إىل جنبًا ركبا إذا بديًعا شكلهما كان
األحمر وفمها الزرقاوين، لعينيها يكون وهو وسطها إىل يصل الذهبي اليصابات شعر

رائًعا. وراء ما الجميل األبيض وعنقها الرقيق،

الزواج مشاريع

من ثقة عىل أنه عىل ذلك مع تدالن أنهما إال قليل، نعاس عينيه يف جميًال شابٍّا إدوارد كان
العظيمة. قوته

السن. صغريي االثنان وكان
اليصابات عىل يعطف وهو عظيم نضال يف ورأسه إدوارد قلب كان هذا كل ومع
وكبري عمه وارويك، إيرل أو أمه وواجه فازرنجاي إىل املساء يف عاد إذا وكان ويواسيها،

ودفيل. اليصابات باسم أمامهما ينطق أن عىل يجرس لم مستشاريه،
أنهما ومع الشاب، امللك زواج يف دائًما، يفكر العم كان كما تفكر، ما كثريًا األم كانت
عىل جدال دون متفقني كانا أنهما إال النهاية، يف االختيار عليها يقع فيمن يختلفان كانا

األعداء. فروع من حقري بفرع امللك بارتباط تتعلق فكرة كل نبذ
التابعة بونا باألمرية زواجه مزايا له يصف وهو وارويك إىل يصغي امللك وكان
ال وعظمة جديدة قوة تضيف بأن كفيلة ألنها نظًرا فيها له َفكَّر إنه له: ويقول لسافوي،

تاجه. إىل فيها نزاع
«سيس لقب عليها يطلقون وكانوا يورك، دوقة سيسيليا وهي إدوارد، والدة أما
قد اختيارها وكان امللك، ابنها بزواج خاصة مشاريع األخرى هي لها فكانت الفخورة»،
العهد، ذلك يف اإلنجليزية البيوتات أقوى من بيت ابنة لويس، اليصابات الالدي عىل وقع

غريها. عىل أفضليتها ذكر من تمل وال البنها، زوجة خري فيها ترى وكانت
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اعتزم قد وكان الحب، ونشوة الشباب تأثري تحت يزال ال فكان نفسه إدوارد امللك وأما
الغابة. يف صدفة قابلها التي ودفيل اليصابات غري ملكة يتخذ أال

يصنع؟ ماذا يعرف ال كان ولكنه

ليلة ذات ويف

اإلجابة إىل اضطر وإذا والدته، مقابلة يتحاىش وكان متسرتًا، متحفًظا ذلك بعد يبدو وأخذ
كتفيه من هزة بغري يجبها لم واالشتباه، الشك رائحة منها تشتم التي الكثرية أسئلتها عىل

بها. يتهرب
وأنه األنظار، أمام آجًال أو عاجًال يظهر سوف الليصابات املتقد حبه أن يعرف وكان

سعادته. سبيل معرتًضا ذاك إذ كله العالم سريى
يحدث؟ فماذا تزوج، قد هو يكون الزوبعة فيه تبدأ الذي الوقت يف أنه فرض لو ولكن

ريب. بال الحالة هذه يف تحتلف األوضاع إن
وصل وملا يحب، من منزل قاصًدا الغابة به واخرتق جواده امللك ركب ليلة ذات ففي
ووالدتها. والدها واصطحاب الحال يف معه للخروج باالستعداد اليصابات أمر هناك إىل

هو وذهب وحرية دهشة يف هناك وتركهم جرافتون، قرية كنيسة إىل جميًعا واقتادهم
الكاهن. عن يبحث

وعىل املذبح عىل الضعيف بضوئها تلقي الشموع كانت األوىل الصباح ساعات ويف
الصغري. الجمع وجوه

ودفيل. باليصابات ا رسٍّ إنجلرتا، ملك الرابع، إدوارد تزوج نائم، عالم وسط وهناك
واإلخالص. بالحب مألى قبلة تبادال أن بعد الكنيسة عتبة عند افرتقا ولكنهما تزوجا،
واألىس. بالحب وتحلم وحدها لتنام الصغري وفراشها منزلها إىل اليصابات وعادت

شيئًا أحد يدرك ال حتى الحذر بمنتهى جناحه إىل ودخل فازرنجاي إىل إدوارد وعاد
عودته. أو خروجه عن

منزل أثنائها يف رشف صيد رحلة نظم قد امللك وكان يومني، بعد العروسان وتقابل
رجال منه يشتم ما والرحلة الزيارة تلك أثناء يف اليصابات تُبِد ولم ودفيل، ريتشارد السيد

امللك. وبني بينها عالقة وجود الحاشية
الرجل هذا وصف هوارد جون السري مذكرات ويف العسل. شهر االثنان قىض وهكذا
مخلوق يعرف أن دون أثنائها يف ا رسٍّ اليصابات زارته ملا أيام أربعة هناك قىضامللك «كيف

أمها.» غري بذلك األرض عىل
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جراي. اليصابات

تزوجت لقد

وعاد الفراق، ثم السعادة من قصرية لحظات تتخللها زواجهما من األوىل الشهور ومرت
ولكن وثروتها، وجمالها بونا األمرية عن حسنة أخباًرا يحمل سافوي من ذلك بعد وارويك

اختيارها. أفضلية عىل أرصت امللك والدة
برسعة قراره يتخذ لكي عليه ا ألحَّ ولذلك االثنتني؛ إحدى إىل ميًال يظهر فلم امللك أما
لقد ضعيف: بصوت امللك قال إلحافهما اشتد وملا منها، الزواج إىل يميل من باسم ويبوح

تزوجت.
ممن؟ به: وصاحا
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أن وارويك تبني إذ الثورة؛ وبدأت جراي! جون السري أرملة ودفيل اليصابات من قال:
مستبد طاغية إىل وتحول الخاضع، املستكني الناصح رداء فخلع برسعة، انهارت قد آماله

الرسيع. الطالق برضورة يصيح
املرأة تلك ترى أال وأقسمت بكثري، غضبه من أشد غضبها فكان الوالدة امللكة أما

اإلهانة. تلك لها تغفر وأال خداعها، حبائل يف ابنها أوقعت التي الشيطانية
الرس دام وما الرس، افتضاح من خوًفا ذلك قبل سكت إنه إذ كذلك؛ بدوره امللك وثار

ذلك؟ بعد السكوت إىل يدعو الذي فما عرف قد
لم لذلك أجله؛ من يحارب أن يجب شيئًا يجد اليوم ذا هو وها محاربًا، إدوارد كان
اليصابات يتخذ أن عىل وإرصاًرا عناًدا إال ورجاؤهما وحججهما وتهديدهما غضبهما يزده

متوجة. ملكة وإنما فقط، زوجة ال ودفيل
قاسية. رصاحة يف بذلك وأخربهما

يصنع ما أحسن وأن أمره، عىل ُغلب أنه أدرك فقد محنًكا، سياسيٍّا وارويك كان وملا
الراهنة. الحالة من النتائج خري إىل يصل أن هو الحالة هذه يف

يمكن ال ثائرة: البنها وقالت بالهزيمة، لتُسلِّم كانت فما الفخورة» «سيس امللكة أما
عروقها. يف امللكي الدم يجري ال املرأة هذه إن األحوال؛ من بحال ملكة منها تجعل أن

منهم وسأطلب األنساب، علماء اختصاص من القول هذا إن برود: يف امللك لها وقال
أجدادها. يف امللكي الدم هذا عن للبحث االجتماع

امللكة

تحرير من تمكنوا حتى البحث يف وجدُّوا فاجتمعوا األنساب، علماء باجتماع امللك وأمر
الوصول من النهاية يف وتمكنوا ودفيل، اليصابات أرسة أعضاء أسماء فيها طويلة قائمة

ملكي. أصل إىل انتسابها يثبت ما إىل
سار العام أواخر ففي ١٤٦٤؛ عام أوائل يف اليصابات من تزوج قد إدوارد كان
من مرأى وعىل والعظمة، امللك أبهة يف وهما ريدنج كاتدرائية يف املذبح إىل جديد من االثنان
اليصابات زوجته إدوارد امللك قاد املذبح هذا سلم درجات وعىل اململكة، وعظماء اللوردات
فروض النبالءُ لها قدم وحيث امللكة، تاج تلقت حيث إىل املجهولة، الغابة فتاة ودفيل،

طاعتهم.
جميع إليه، نظرت حني زوجها، عيني يف تقرأ الوقت ذلك نفس يف اليصابات وكانت

املرأة. قلُب بها يُرسُّ التي والخضوع الطاعة فروض

88



بوثول واللورد اسكتلندا ملكة ماري

اسكتلندا إىل

البالط هذا فيه اشتهر الذي الوقت يف الفرنيس البالط يف اسكتلندا، ملكة ماري، نشأت
هنري ابن فرنسا، عهد ويل إىل زفت وقد سيئًا. تأثريًا ذلك عليها فأثر والفساد؛ باملجون
وقد عمره. من عرشة الخامسة يف هو وكان عمرها، من عرشة السابعة تبلغ أن قبل الثاني،
إن ويقال: ولد، دون وفاتها حالة يف فرنسا ملك إىل اسكتلندا تاج الزواج بمعاهدة نقلت
قىض أن لبث ما الذي ملرضه نظًرا تحتقره؛ كانت إنها بل زوجها، إىل تميل ال كانت ماري

.١٥٥٩ عام يف فرنسا عرش توليه من واحد عام بعد عليه
من نفر الحكم فتوىل جيز، ماري الوالدة امللكة اسكتلندا يف توفيت الوقت، نفس ويف

هناك. إىل الصغرية امللكة انتقال رضورة يستدعي كان مما التنازع؛ كثري النبالء
ريزيو، اإليطايل الشاعر حاشيتها ويف اسكتلندا إىل فرنسا من ماري امللكة وانتقلت
وكانت جميل، بصوت قيثارته عىل لها ويغنيها الغزل، وقصائد املديح لها ينظم كان الذي
والئه يف األمني بالكلب أشبه هو كان كما وإخالصه، وصوته وأدبه بريزيو تعجب امللكة

امللكة. لسيدته
باسم مقرونًا اسمها األلسن بعض الكت قصرية بمدة اسكتلندا إىل امللكة وصول وبعد
من كان وملا والقوة. بالدعابة مشهوًرا وكان بوثول، اللورد وهو الشجعان، النبالء أحد
الحكم، مهام يف عليه االعتماد يمكنها من جانبها إىل تجد حتى امللكة تتزوج أن الرضوري
وأول عمها ابن دارنيل، اللورد عىل اختيارها وقع فقد عنها، الناس يشيع ما عىل وتقيض

بعدها. من وإنجلرتا اسكتلندا عرش يف الحق أصحاب
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ريزيو مقتل

الزواج عىل أرغمت ولكنها الوقاحة، شديد الغرور، كثري الخلق، ضعيف رجًال دارنيل وكان
عليها أقبل وقد كارلوس، الدوق هو إسباني بنبيل الزواج محاولتها يف أخفقت أن بعد منه

الوقت. ذلك منذ فكرهته سكران؛ وهو للزواج ليلة أول يف
فصممت مؤامراتهم، يف عليها الخارجني مع يشرتك زوجها أن ذلك بعد امللكة وعرفت
رأس عىل بنفسها قامت حكمها ضد شبت التي الثورات إحدى ويف منه. االنتقام عىل
وكانت مكانه، من زوجها يتحرك أن دون منترصة عادت ثم الثوار شمل ومزقت الجيش،
كراهيتها اشتدت املخلص الشجاع املقدام بوثول اللورد بصفات الزوج صفات قارنت إذا

لدارنيل.
حتى يوفق، فال بينهما األمور إصالح ويحاول له، زوجته ببغض يشعر دارنيل وكان
تقرب وهي امللكة يرى وكان اإليطايل، ريزيو هو البالء مصدر أن اعتقد بأن األمر انتهى
فتتأجج وصوته لشعره وتتأثر مخدعها، يف وتستقبله يشء، كل يف وتستشريه إليها ريزيو

صدره. يف الغرية نريان
صمم الشاعر هذا أجل من دونه بابها تغلق وأنها زوجته، عشيق ريزيو أن توهم وملا
فعًال عزمه ونفذ ذلك، تنفيذ عىل ومورتون وروثفن موراي اللوردات مع وتآمر قتله، عىل
ريزيو وطعن هولريود قرص يف امللكة عىل فدخل ،١٥٦٦ عام من مارس ٩ يوم مساء يف

حياته. عىل قضت طعنات امللكة، من مشهد عىل بسيفه،
مقتل عىل تقترص لم إذ امللكة؛ ظنت مما نطاًقا أوسع املؤامرة أن ذلك بعد واتضح
الثائرين لرغبات تخضع حتى هولريود قرص يف نفسها امللكة سجن أعقبها وإنما ريزيو،

إرادتهم. وتنفذ
فأرصت قرصها؛ يف هي وتسجن حرضتها، يف وهو ريزيو يُْقتَل أن امللكة عىل عزَّ وقد
كما لالنتقام آلة نفسه زوجها من تتخذ أن عىل الثورة إقماع بعد وصممت االنتقام، عىل

ثورتهم. إلشعال أداة الثوار منه اتخذ

الخيانة وثيقة

ريزيو مقتل بعد أعدائها من االنتقام يف ملساعدتها استخدامه يف تفكر أن الغريب من وكان
وروثفن، مورتون أمثال املؤامرات، يف رشكاءه أن يعتقد جعلته ولكنها قرصها، يف وسجنها
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من به يتظاهرون مما الرغم عىل قلوبهم، يف عليه حقًدا أعدائه أشد إال الحقيقة يف هم إن
له. اإلخالص

ولكنه جميًعا، برشكائه فوىش له، وفزع امللكة زوجته من سمع ما دارنيل صدق وقد
املتآمرون، ضدها صنعه ما وإغفال املايض، ونسيان بالعفو أمًرا تصدر أن منها طلب
من ليًال الفرار من هي فتمكنت هدوئهم، إىل ثاروا الذين اللوردات عاد ذلك وإزاء ففعلت،

نفسه. زوجها يصحبها هولريود
ولذا وحياتهم؛ سالمتهم عىل فتؤمنهم وعدها عىل امللكة تحافظ أن املتآمرون وأمل

وعدتهم. كما عنهم العفو وثيقة تصدر أن منها يطلبون «أدنربه» يف وهي إليها أرسلوا
مقتل لحادث استنكارهم يعلنوا أن برشط العفو، وثيقة إصدار عىل امللكة ووافقت

ملدبريه. وعداءهم ريزيو
أبوا الذين أعضاء باقي أما لبالدهم، وعادوا برسور، الرشط هذا املنفيون قبل وقد

مخبئه. إىل كلٌّ وهربوا تفرقوا فقد املؤامرة
املتآمرين معظم عىل التغلب وأمكنها وسياستها، بحكمتها ماري امللكة فازت وهكذا

صفوفها. إىل وضمهم
سماعها، عند حقدهم فيزداد مخابئهم؛ يف الثوار من الباقني إىل تصل األخبار وكانت
ريزيو، مقتل مؤامرة من بتربُّئه ترصيحه دارنيل أصدر عندما أقىصدرجاته غيظهم بلغ وقد
ولذلك املؤامرة؛ تلك أركان من كان الحقيقة يف أنه مع بها، يتعلق يشء أي يف اشرتاكه وعدم

لجبنه. والسخرية بالضحك ترصيحه االسكتلنديون استقبل
وهو يسعه لم الذي روثفن، لنذالته: منه وغيًظا دارنيل عىل حقًدا املتآمرين أشد وكان
بالوثيقة ماري امللكة إىل يرسل أن إال التاريخ، ذلك من أسابيع ستة بعد املوت، فراش عىل

ضدها. الثورة يبدأ أن قبل بإمضائه دارنيل وقعها التي األصلية
بأن فيها يكتف لم امللك زوجها أن رأت إذ شديد؛ بعجب الوثيقة ماري امللكة وقرأت
مسئوليتها كل وأن وأمره، إرادته بمحض تقوم أنها أعلن بل املؤامرة، إىل انضمامه يعلن

العواقب. كل ضد الثائرين ن يُؤمِّ وأنه هو، عاتقه عىل تقع
بها، لتواجهه زوجها باستدعاء امللكة أمرت ولذلك بالخيانة؛ قاطعة الوثيقة وكانت
املمهورة الوثيقة له وأبرزت تسبه، وأخذت وازدراء، غضب بكل قابلته يديها بني مثل فلما
وطردته به، لها عالقة كل قطعت وأخريًا خيانته، عىل القاطع الدليل كانت والتي بإمضائه،

أمره. عىل مغلوبًا متحًرسا فخرج شديد، باحتقار حرضتها من
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اليأس ظالم يف

األمر، مبدأ يف املؤامرة يف شاركوه الذين اللوردات أصدقاءه فقد قد إذ يائًسا؛ دارنيل خرج
عىل يدها وضعت أن بعد امللكة فقد وكذلك وخانهم، منهم تربأ ألنه نبذوه؛ أن لبثوا ما ثم
وأصدرت عليه، نظرها وقع كلما االزدراء له تظهر امللكة وكانت خيانته. عىل املادي الدليل
وكان رضائها، وعدم غضبها نفسه عىل سيجر لزوجها االحرتام يظهر من كل بأن أمرها
مستحيلة أصبحت فيه حياته ألن القرص؛ من االنسحاب إىل دارنيل اضطر أن ذلك أثر من
األبواب؛ وجهه يف أغلقت وقد الزمان من حينًا يتجول ولبث واحتقار، هزء من يكتنفها ملا
واضطر االزدراء، بغري يقابله ال أعدائها، من أو امللكة أتباع من سواء يلقاه، من كل كان إذ
بالعبث نفسه يُسيلِّ أخذ حيث جالسجو، بمدينة لينوكس صديقه إىل الذهاب إىل النهاية يف

ونسائه. وطيوره كالبه مع
ويتنقل يعبث أخذ حتى منه، تنتقم أن دون زوجها تركت إذ أخطأت امللكة أن شك ال
جزاء إعدامه أو بنفيه فأمرت واحدة دفعة منه انتهت أنها لو الخري من وكان يشاء، حيث
الذي السبب نفس هو بإعدامه األمر عدم عىل يبعثها ما كان ولكن املؤامرة، يف اشرتاكه

طردة. رش قرصها من طرده عىل بعثها
دارنيل زوجها من وانتقامها مآربها تنفيذ سبيل يف عثرة حجر وقف الذي السبب ذلك
تنفيذ سبيل يف بالوسائل يهتم ال كان الذي الرجل بوثول؛ باللورد الغرامية عالقتها هو
ال حتى بوثول؛ أجل من زوجها أعدمت أنها الناس يظن أن امللكة َخِشيت فقد األغراض،

الزوجية. بحقوقه يضايقها رقيب ثمة عليها يكون

بوثول مع

صديق؛ إىل الحاجة أشد يف فيه كانت الذي الوقت يف مخلًصا صديًقا بوثول يف امللكة وجدت
تعتمد أن للمرأة يمكن الشكيمة قوي بوثول وكان به. تثق أن يمكنها رجًال تجد ال كانت إذ
القوي الحب عاطفة من نفسها يف أثاره وما امللكة، عىل العظيم نفوذه يعلل ما وهذا عليه.

أمًرا. له تعيص أو واحدة، لحظة تفارقه أن تستطيع ال غدت حتى
كتبتها التي الوصية يف نفسه زوجها من أكثر له وتقديرها لبوثول حبها تجىل وقد
بخاتمها لدارنيل ذاك إذ أوصت فقد الوضع، أثناء يف تموت أن وخشيت تلد، أن أوشكت حني
إذا ولده عىل وصيٍّا بوثول عينت ولكنها زواجهما، يوم لها قدمه الذي الحمراء املاسة ذي

بعدها! من الحكم مقاليد إليه تُسلَّم أن وأمرت املوت، أدركها
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وخاصة القرصبازدراء، يف فقوبل الطفل، ولدت أن بعد يزورها دارنيل زوجها وذهب
أنها حني يف شديد بفتور زوجها امللكة وقابلت ذاك، إذ ازداد قد نفوذه كان الذي بوثول من
وعاره. حزنه ازداد وقد يعود أن اضطر حتى أمامه؛ وإخالص حب كل لبوثول أظهرت

يف خاصة زيارة بوثول لزيارة ذهبت ا، أمٍّ صارت أن بعد فقط، شهرين مرور وبعد
بدارنيل خربها اتَّصل وما امللكة، بها ُوصمْت كربى فضيحة الزيارة هذه كانت وقد «الوا»،
هذه يف ينجح لم ولكنه وملك، كزوج حقوقه ليستعيد أخرية بمحاولة يقوم أن رأى حتى
يظهر ولم ولهوه، عبثه إىل فعاد اسكتلندا، يف كان طاملا خطر يف حياته أن وعرف املحاولة،

معدودات. مرات إال ذلك بعد امللكي القرص يف
العالم إىل تنتقل وكادت جدبورو يف خطريًا مرًضا امللكة مرضت أشهر، ثالثة وبعد

واحد. يوم غري معها يمكث لم ولكنه لزيارتها، دارنيل زوجها وذهب اآلخر،
حدثت مناوشات يف خطرية بجروح أسابيع بثالثة ذلك قبل أصيب قد بوثول وكان
سارعت حتى بامللكة ذلك نبأ اتصل فما مهجور، دير يف الفراش طريح وظل الحدود، عىل
أثر وقد اليوم نفس يف وعادت — ميًال ثالثني نحو وبينه بينها وكان — لرؤيته الذهاب إىل

فمرضت. سيئًا تأثريًا صحتها يف الربد
وأساء بوثول فاحتقره جدبورو يف بوثول زار لقد بل القصة، بهذه دارنيل سمع وقد
أي من أكثر له بوثول احتقار من يتألم كان ولكنه يقابله، من كل يفعل كان كما معاملته،

زوجته. عشيق هو بوثول أن لعلمه وذلك آخر؛ شخص

العقدة فك

القرص يف هي أعلنت كما عليه االستمرار يمكن ال حد إىل وزوجها امللكة بني األمور ووصلت
املرض. آثار تعاني تزال ال وهي

الربد، تقيها بعباءة والتفت قلبها غاض وقد املدفأة جانب إىل واسعة غرفة يف وجلست
ثم عانته، الذي املرض تأثري من عينيها عىل زرقاء هالة ظهرت وقد الوجه، شاحبة وكانت

أموت! أن أود كم وقالت: تأوهت
وأنفه العبوس بوجهه ظهر وقد مقعدها ظهر عىل يتكئ ذاك إذ بوثول عشيقها وكان
عدو أمام حياتي يف أقف لم يقول: وهو مثلها يتأوه بأنه وتظاهر الكثة، ولحيته األقنى

أموت. أن وتمنيت
إىل جالًسا كان الذي سكرتريه، عىل أوامره يميل وهو صوته من خفض أن لبث وما

سيده. عليه يمليه ما يكتب وهو منها مقربة عىل مائدة
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فرنسا. تودع اسكتلندا» «ملكة ماري

تميل؟ أوامر أي وسألته: عينيها امللكة إليه رفعت وفجأة
هو هذا ليس كال! تقول: وهي السلب إشارة وأشارت يدها رفعت أجابها وعندما

الطريق.
وهو صوته يخفض بأن يُعَن ولم املدفأة، إىل وظهره واجهها حتى بوثول وتحرك

قبل. من ذلك قررت وقد آخر، يشء هناك بربود: قال بل يحادثها،
قررته؟ الذي وما له: فقالت
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لها: يقول وهو وجهها عىل واالهتمام الخوف ظهر حتى أجش بصوت خاطبها ذاك إذ
اقرتح الذي هو نفسه مواري الرشيف إن شيئًا؛ تخايف ال قيودك. بفك يتعلق قررناه ما إن

ومصلحتك. اسكتلندا ملصلحة إال ذلك وما لثنجتون، إىل ه وأرسَّ ذلك
إياهما. مناديًا صوته رفع ثم

بينهم وامللكة غريبًا، منظرهم فكان الغرفة يف واجتمعوا لندائه، تلبية جميًعا وحرضوا
عىل يدل شكله فكان بوثول أما والضعف، والخوف االهتمام أمارات وجهها عىل تظهر

بالسواد. ُمتَّشحنِي فكانا ولثنجتون آرجيل أما مالبسه، أفخر لبس وقد والقوة العظمة
الطريقة بسماع تهتم امللكة جاللة إن هازئًا: له فقال للثنجتون الحديث بوثول ووجه

زواجها. عقدة تفك أن بها يمكن التي
العقدة! فك قال: ثم شفتيه عىل وضغط يديه وفرك امللكة إىل نظره لثنجتون ورفع
مرة منها للتخلص العقدة قطع وهي اإلسكندر؛ طريقة نستعمل أن هنا الخري من ها! ها!

األبد. وإىل واحدة
تقتلونه. أدعكم لن ال! ال! صاحت: امللكة ولكن الغرفة، يف برصه أدار وقد ذلك قال

تظهرينها التي الشفقة من يشء عىل يكن لم سيدتي يا ولكنه لها: قال بوثول ولكن
اآلن.

ذلك دبَّر الذي هو زوجها وبأن ريزيو، بمقتل يُذكِّرها أن طبًعا بذلك يقصد وكان
ريزيو! يحب كان نفسه هو كأنه الحادث،

قتله. عىل البتة أوافق ال فإني زوجي؛ صنعه مما الرغم عىل ولكن امللكة: فقالت
سجن يف اشرتاكه بتهمة املحاكمة إىل نقدمه أن يمكننا موالتي، يا ولكن، آرجيل: فقال

ريزيو. مقتل حادث بعد هولريود يف جاللتك
أن يجب وكان ا، جدٍّ متأخر الوقت ولكن وقالت: رأسها هزت ثم برهة ذلك يف وفكرت
هذه مرور بعد املحاكمة إىل نقدمه لم إننا اآلن: الناس سيقول إذ بعيد؛ أمد منذ ذلك نصنع

األسباب. من لسبب منه لنتخلص إال الحادث عىل املدة
عىل جليٍّا االهتمام وظهر زوجها، من للتخلص الطالق وسيلة غري يف امللكة تفكر ولم
الطالق هل نفيس. لغرضيف أريده ال أنني هللا ويعلم الطالق، يف فكرت لقد وقالت: وجهها

بالزواج؟ فيه رصح الذي البابا أمر بتمزيق ممكن
إىل نظرت ثم األمر. ذلك تمزيق بعد الغيًا يعد الزواج إن نعم، قائًال: آرجيل عليها فرد
خري هو الطالق أن ريب ال نعم، وقالت: وجهها عىل يدها ووضعت املدفأة نار وإىل بوثول

الوسائل.
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والخوف، الشك مظاهر عينيها يف فرأوا فجأة، برصها رفعت أن لبثت ما ولكنها
لولدي؟ يحدث ماذا الحالة هذه يف ولكن وقالت:

نعم، ثانية: شبكهما أن لبث وما يديه، وحرك كتفيه هز أن بعد ببطء لثنجتون فقال
مما ذلك أن ريب فال األمر؛ هذا نبحث ونحن سبيلنا اعرتضت التي العقبة هي هذه إن

واألخطار. باملصاعب محفوًفا بعدك توليه يجعل
رشعي، غري ابنًا سيعترب أنه تعني إنك أفكاره: يوضح أن منه تطلب وهي فصاحت

كذلك؟ أليس
ذلك. غري جزاؤه يكون ولن موالتي، يا الحقيقة هي هذه نعم، السكرتري: فقال

فما اإلسكندر، طريقة إىل بنا يعود ما فهذا كذلك، األمر دام وما بوثول: قال وهنا
قطعها. يف السكني استعمال وجب العقدة حل يف تفلح لم األصابع دامت

بعطف وخاطبها لثنجتون إليها فانحنى مالبسها، يف وانكمشت امللكة ارتعدت ذاك إذ
األحمق ذلك من لتخليصجاللتك الوسيلة وسنجد موالتي، يا األمر لنا دعي متمتًما: ولطف

ولدك. بحقوق الرضر نلحق أو رشفك، نمس أن دون
أفكاره، قراءة من تمكنت لو تود وكأنها منهم واحد كل وجه إىل تنظر امللكة وأخذت
تصنعوا أال أرجو فقالت: بسكون وتحدثت املدفأة نار إىل نظرها أعادت أن لبثت ما ثم

ضمريي. يرضاه وال يمسرشيف شيئًا
حتى األمر تدعوا أن أرجوكم إنني بل تقولها: كلمة كل تؤكد من بلهجة أردفت ثم

يريد. بما هللا فيه يقيض
بنا ثقي وقال: بسكون يديه فرك ثم إليه، ونظرا اآلخرين االثنني إىل لثنجتون ونظر

الربملان! عليه ويوافق يرضيك بشكل املسألة وسنحل موالتي، يا
عىل دليًال سكوتها يف يجدوا أن أرضاهم فقد ولذا الطلب؛ هذا عىل امللكة تجب ولم
الخمسة واتفق وبلفور، جنتيل هما: آخرين باثنني االجتماع إىل ثالثتهم وأرسعوا موافقتها،
والطاغية الصغري، «األحمق اسم عليه يطلقون كانوا الذي امللكة، زوج دارنيل، إهالك عىل

املتكرب».
باالشرتاك املتهمني من سبعنيشخًصا عن بالعفو أمرها امللكة أصدرت امليالد عيد وقبل

االشرتاك. تهمة عليهم ثبتت ملا قبل من عليهم الحكم يف قست الذين مقتل يف
عىل امللكي والعطف اإلحسان مظاهر من جميًال مظهًرا العفو ذلك يف العالم رأى وقد
الثمن غري يكن لم العفو هذا أن قالئل غري يعرف ولم اسكتلندا، ملكة عىل وأثنى الرعايا،
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أن عىل التامة موافقتها عىل يدل مما دارنيل؛ زوجها من تخليصها مقابل امللكة تدفعه الذي
قطعها. يجب حلها يمكن ال التي العقدة

لزيارة بوثول صحبة يف ذهبت بالعفو أمرها امللكة فيه أصدرت الذي اليوم نفس ويف
«توليربدين»، مدينة إىل مًعا ذهبا هناك ومن أسبوع، نحو يفضيافته مكثا حيث رمند؛ اللورد
غري عالقتهما عن تذاع التي والفضائح واإلشاعات األقاويل غذاء التنقالت تلك وكانت

الرشيفة.

الحب؟ عاد هل

األرشاف كان إذ تاعسة؛ عيشة يعيش كان حيث «سرتلنج» مدينة امللكة زوج دارنيل غادر
عن االستغناء إىل اضطر حتى حياته رضوريات لقضاء املال إىل حاجة يف وكان يتجاهلونه،
رأوه أن الناس لبث ما ولكن له، ُدسَّ قد السم أن فأشيع ذاك إذ املرض وأصابه خدمه،
التهتك لحياة نتيجة إال يكن لم به أصيب الذي املرض أن فعرفوا الجميل؛ وجهه شوه وقد

يعيشها. التي
امللكة، إىل استعطاف خطابات يكتب أخذ املوت أبواب إىل وصل قد أنه عرف وملا
مرضه؛ عن سمعت عندما اطمأنت وقد بخطاباته، وال به تُعنى وال تتجاهله، كانت ولكنها
سمعت فلما بسوء، اآلخرون يمسه أن قبل طبعيٍّا موتًا فيموت عليه يقيض قد أنه ظنت إذ

جالسجو. يف لزيارته ذهبت صحته بتحسن
فراشه يف وجدته زمان، منذ هجرته الذي املريض زوجها غرفة إىل امللكة دخلت وملا
تأثًرا فتأثرت لحقه، الذي التشويه ليخفي الرقيق النسيج من قطعة وجهه عىل وضع وقد
مرأى عىل البكاء يف وأخذت فراشه، بجانب ركبتيها عىل ركعت إنها ليقال: حتى شديًدا

املايض. عىل الشديد بندمها واعرتفت وأتباعه، حاشيتها من ومسمع
برضورة وأخربته بشأنه، واالهتمام والعطف الحب له تظهر وأخذت الصلح، ذلك وتبع
وَقِبل هو وُرسَّ الرفيع، بمركزه الئًقا ويكون أكرب، براحة فيه يتمتع آخر مكان إىل انتقاله
تنتقل أن خشية هولريود إىل الذهاب يمكننا ال له: قالت ولكنها هولريود، إىل معها يعود أن

الصغري. ابنك إىل مرضك عدوى
إذن؟ نذهب أين إىل فسألها:

التي القماش قطعة فوقعت فراشه، من واقًفا هب «كريجميلر» قرص له ذكرت وملا
من اشمئزازها تخفي أن امللكة وسع فما التشويه، من لحقه ما وظهر وجهه، تخفي كانت
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ما ا حقٍّ كان فلقد إذن كريجميلر! إىل هو: وصاح صعوبة، بكل إال املرعب منظره بشاعة
أخربوني.

أخربوك؟ وبماذا وجهها: شحب وقد النظر فيه تحدق وهي فقالت
سمع أنه فأخربها مسامعه، إىل وصلت قد كريجميلر قرص يف حدث ما أخبار وكانت

اإلمضاء. رفضت وأنها بإمضائها، لتمهره القرص ذلك يف إليها قدم قد خطابًا بأن
يطلب ولم بل أوقع، ولم خطاب أي أر لم فإني أخربوك! ما كل وهراء كذب له: فقالت
فإنني قرصكريجميلر إىل ذهابك أما ذلك. صحة عىل ألقسم وإنني خطاب! أي أوقع أن إيلَّ

تشاء. مكان أي إىل تذهب أن يف الحرية ملء ولك إليه، أضطرك ال
حديقة وله أوفيلد، كريك منزل هناك قال: ثم كلماتها صدق يف واعتقد قليًال فاطمأن
نصحني وقد النقي، الهواء إىل الحاجة أشد يف وأنا أدنربه، بقاع أخصب عىل يطل وهو غناء،
يصلح أوفيلد كريك منزل أن ريب ال املرض. هذا للتخلصمن كثرية حمامات بعمل األطباء

ذلك. عىل وافقت إذا
األثاث بعض وبنقل املنزل، ذلك بإصالح أوامرها وأصدرت الحال يف هي ووافقت

ملك. لسكنى اإلمكان بقدر الئًقا يكون حتى مدخله لتزيني هولريود قرص يف املوجود
تحيطه ما رأى إذ هدأت؛ أن شكوكه لبثت فما املنزل، ذلك إىل أيام بضعة بعد وانتقال

هناك. أتباعه من كثري لوجود وخاصة وحب، عطف من به
الشفاء إىل يتماثل وهو قضاها التي يوًما عرش االثني إبان جديد من ينمو حبهما وأخذ
عشيقها، مع املرأة تكون كما معه واللهو العبث كثرية هي وكانت أوفيلد، كريك منزل يف
الصلح ذلك يكون بأن وأملوا لزوجها، امللكة حب عودة عن يتحدثون الناس أخذ حتى
ينظر من هناك كان ذلك من الرغم عىل ولكن الجميع، منه يستفيد وهناء لألمة، سالًما
ما وعاطفتها املرأة خلق يف كان إذا عما ويبحث واالستغراب، الحرية بعني الصلح ذلك إىل

الحب؟ إىل الشديدة الكراهية من الفجائي التغري ذلك بمثل يسمح

وشكوك مخاوف

أرضها وفرشت فاخًرا، أثاثًا أثثت غرفة يف املنزل من األعىل الدور يف ينام دارنيل وكان
من جزءًا كان الذي الخاص، الحمام ذلك الفراش بجانب له ووضع الرشقية، باألبسطة

وثرية. مقاعد وعدة عالجه،
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نوافذها وكانت تماًما، زوجها غرفة تحت األسفل بالدور غرفة يف تنام فكانت امللكة أما
الحديقة. إىل املوصل املمر إىل فيؤدي بابها أما الواسع، الفضاء عىل تطل

أوفيلد قرصكريك تزور تكن لم أنها من الرغم عىل للملكة راقت قد هناك الحياة وكأن
فرتة يف لتُسلِّيه زوجها غرفة يف اليوم من كبريًا شطًرا تميض وكانت نادًرا، إال املايض يف
تسري كانت فقد زوجها غرفة يف فيه توجد تكن لم الذي الوقت أما مرضه. من نقاهته

فراشه. يف وهو تغني يسمعها زوجها كان ما وكثريًا الحديقة، يف للنزهة أثناءه
عقب إال اللهم اآلونة، تلك يف أظهرته كما أوانه يف الحب لزوجها ماري امللكة تظهر لم
لبث ما إذ طويلة؛ مدة يدم لم النعيم ذلك أن إال شكوكه، غادرته فقد ولذا مبارشة؛ زواجهما
لم إذا أنه أخربه فقد قلبه، يف الرعب ألقى تحذيًرا إليه يحمل روبرت اللورد إليه وصل أن
امللكة دارنيل وصارح حياته، يفقد أن بعد إال يغادره لن فإنه الحال؛ يف املكان ذلك يغادر
وأرسلت يشء، كل فأنكرت روبرت، اللورد طريق عن مسامعه إىل وصلت التي اإلشاعة بتلك
اإلنكار، غري وسعه فما ذكره، عما زوجها أمام وسألته روبرت، اللورد تستدعي الحال يف
إىل وأضاف بل لحديثه، فهم سوء يكون قد هنالك ما كل وأن بيشء، امللك ينذر لم إنه وقال:
والبحث العالج، طريقة تقتيضتغيري ربما التي الصحية امللك حالة يتعد لم حديثه أن ذلك

البقعة. تلك هواء من أنقى هواء عن
تصديق إىل مال أنه إال ووساوسه، شكوكه وعاودته يصدق، القولني أي دارنيل يدر ولم
جانبه. إىل دامت ما بالطمأنينة يشعر وكان حياته، سالمة له أكدت التي ماري زوجته

ليطمنئ أوفيلد؛ كريك قرص يف أسبوع كل من لياٍل بضع تقيض أن امللكة رضيت وقد
يف زوجها مع امللكة قضت فرباير شهر من األول األسبوع ويف سالمته. عىل ويأمن زوجها
خادمها أن لوال األحد ليلة قضاء تنوي وكانت الجمعة، وليلة األربعاء ليلة أوفيلد قرصكريك
الزواج ينوي كان — إخالصه تقدر كانت والذي فرنسا، من اصطحبها الذي — سبستيان
هذه أجل من سيُحييها التي الراقصة الحفلة تحرض بأن جاللتها وعدته وقد اليوم، ذلك يف

هولريود. يف السعيدة املناسبة
بوثول بصحبة املساء يف ركبت بل اليوم، ذلك يف زوجها تهمل لم ذلك من الرغم وعىل
تركتهم القرص إىل هؤالء بصحبة وصلت وملا أوفيلد، كريك تقصد وآخرين وآرجيل وهنتيل
العلوي الدور يف زوجها غرفة إىل هي وصعدت الورق، بلعب الوقت يقتلون األول الدور يف
يشء، حدوث يتوقع كأنه االضطراب أمارات وجهه عىل فالحظت فراشه، جانب إىل وجلست
الليلة، هذه ترتكيني لن لها: فقال الرجاء يف يلحف بدأ حتى جانبه إىل تجلس كادت وما

كذلك؟ أليس
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وعدته وقد الليلة، هذه يتزوج سبستيان فإن أغادرك؛ أن يجب لألسف! يا فقالت:
الحفلة. بحضور

أشعر ما كل سيغادرني ذاك وإذ قريبًا، سأشفى قال: ثم اضطرابه ازداد وقد فتأوه
أشعر إني نظري. عن تغيبي أن أحتمل ال فإنني اآلن أما إزعاجي، يف يزيد اضطراب من به
فإن عني ابتعدت إذا أما مجراه، يف يجري يشء كل أن وأحس جانبي، إىل دمت ما بالراحة

املكان. هذا يف وحدي وأنا واليأس بالخوف تمتلئ نفيس
تخاف؟ ومم فسألته:

نحوي. من الجميع بها يحس التي الحية الكراهية تلك أخاف إنني فقال:
تزعجك. أشباًحا لنفسك لتصور إنك فقالت:

إىل أصغي هذا؟ ما فراشه: من القيام يحاول وهو رعب صيحة اللحظة تلك يف وصاح
الصوت! هذا

األرض، عىل يشء وقوع وصوت السفىل، الغرفة يف أقدام وقع صوت فسمعت وأصغت
غرفتي. ينظمون وهم الخدم أصوات هذه أن ريب ال فقالت:

الليلة؟ هذه فيها تنامني ال دمت ما يرتبونها وملاذا فسألها:
الخاص. خادمه ونادى صوته رفع ثم

خادمك؟ من تريد وماذا بالخوف: شعرت وقد بدورها هي وسألته
ولو الشاب. ونزل السفىل، الغرفة يف يحدث ما لرؤية بالنزول خادمه وأمر يجبها، فلم
خادم هيربت ونيقوال وهربن هاي من بوثول أعوان لرأى بإخالص مهمته يؤدي أن له قدر
أن إال امللك، غرفة تحت لوضعها أخرى نارية ومقذوفات رصاص بتعبئة يشتغلون امللكة
رأسه، عىل قبعته ووضع واسعة، عباءة يف التف وقد نفسه بوثول قابل طريقه يف الخادم

فأخربه. يقصد الذي املكان عن بوثول وسأله
مكانه من امللكة فراشجاللة بنقل يشتغلون أنهم سوى هناك يشء ال بوثول: له فقال

رغبتها. حسب
طريقه عليه يسد وكان والقوة، األمر عىل يدل كان الذي بوثول وجه من الخادم وتأثر
ذهب كأنه بوثول من سمعه بما وأخربه امللك إىل وعاد املقاومة، عدم فضل ولذا بقامته؛

يروي. ما ورأى بنفسه
ألم هناك؟ بما أخربك ألم ماري: امللكة فقالت الخادم، وانسحب قليًال دارنيل واطمأن

كافية؟ كلمتي تكن
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أن بعد مطلًقا فيك أشك ال إنني شكوكي! عىل سامحيني قائًال: يرجوها دارنيل فأخذ
ِمحٍن. من أصابني ما عىل العطف هذا كل أظهرت

يف يختلف املايض كان لو أود كم قائًال: وأردف وأىس بحزن إليها نظر ثم وتأوه
صغري يف كنت الحكم؛ وليت حني صغريًا كنت أنني أظن وبينك! بيني حدث عما وقائعه
وملا ورذائلها، لسيئاتها الخضوع رسيع بالغرية، التأثر شديد وكنت السوء، ملشورة أستمع
الشيطان فأرسني صديق، بال الواسع العالم يف أتجول أخذت لدنك من تطرديني أن شئت
يشء، كل فسأصلح النسيان؛ قبور يف املايض ندفن أن عىل وافقت إذا ولكنك برشوره،

لك. يخطر بما قيمة أكرب أنني وستجدين
إىل واتجهت عباءتها، تحت يرتعش جسمها وأخذ شفتاها، ابيضت وقد هي وقامت
وكانت املحيط، والليل السكون ذلك إىل النافذة من تنظر أخذت منها، تطل وأخذت النافذة

ارتعادهما. شدة من حملها عىل تقويان ال قدماها
تجيبي؟ ال ملاذا هو: وصاح

قبل؟ من أجبك أولم تريد؟ جواب أي يرتجف: وصوتها فقالت
للرحيل. أزف قد الوقت أن أظن الحديث: عىل تقوى تكاد ال وهي أردفت ثم

لبث وما السيوف، بصليل أشبه وصوتًا السلم عىل أقدام وقع صوت ذاك إذ وسمعا
عند كتفيه وأحنى الحمراء، عباءته يف ملتف وهو بابها عىل بوثول وظهر فتح أن الغرفة باب
والغضب بالخوف فبعث دارنيل؛ عىل ألقاها ساخرة نظرة الواسعتني عينيه يف وكانت الباب،

موالتي. يا ينتصف أن الليل أوشك لقد امللكة: يخاطب بوثول وقال الحال، يف قلبه إىل
ما لتنفيذ تم قد يشء كل بأن امللكة ليذكر املناسب الوقت يف حرض قد بوثول كان

شفقة. أو لعطف مراعاة دون قبل من عليه اتفق
قادمة. هأنذي امللكة: وقالت

قليًال. رها أخَّ امللك أن إال قيامها، من ل ليُعجِّ ينتظر بوثول ولبث
واحدة. كلمة واحدة، لحظة انتظري يقول: ودارنيل الرجاء يف يلحف بوثول وأخذ

وغادرنا. سيدي يا وحدنا نتحدث دعنا قائًال: بوثول خاطب ثم
أمر ينتظر ولبث امللكة، عشيق الجبار ذلك يطعه لم امللك أنه من الرغم عىل ولكن
بل الخروج، منه تطلب إليه أشارت أن بعد إال الغرفة يغادر فلم يتحرك، أن دون امللكة
الباب؛ من اآلخر الجانب إىل انتقل أن إال منه يكن لم بالخروج امللكة أمرته أن بعد حتى
الساعة تلك يف الضعف عىل يدل ما منها بدا إذا يساعدها منها قريبًا يكون كي وذلك

الرهيبة.
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يرجوها: وأخذ بيدها أمسك ثم فراشه، الجلوسيف من تمكن حتى يجاهد دارنيل وأخذ
تغادريني. ال بربك تغادريني، ال

ييأس أن تريد هل هذا؟ ما ولكن نرباته: يف االضطراب يظهر بصوت فصاحت
واإلخالص؟ الحب من الكثري يل يحمل الذي وهو لذلك، ويحزن حضوري من سبستيان

بي. اهتمامك من أكثر بسبستيان تهتمني فأنت إذن فهمت. لقد فقال:
املخلص. خادمي إال سبستيان فليس الجنون؛ من هذا إن فقالت:

اآلن منذ غريضسيكون كل أن تصدقني أال املخلص؟ خادمك كذلك أنا أولست فقال:
الليلة. هذه والتشاؤم بالخوف ممتلئ إنني لضعفي، شفقة ولكن آه! بإخالص. أخدمك أن
وِعِديني لحبك، تأكيًدا — األقل عىل — أسمع دعيني ولكن تذهبي، أن واجبًا كان إذا اذهبي

أخرى. مرة عني تفرتقني ال بحيث غًدا بالحضور
الحد، هذا إىل صاحبه يتذلل كان الذي الشاحب األبيض الوجه ذلك إىل امللكة نظرت
ذكرت عندما إال بالقوة تشعر ولم نفسها، فاضطربت املايض، يف الجمال رائع كان والذي

حديث. من زوجها وبني بينها يدور ما كل يسمع وأنه بالباب، ينتظرها بوثول أن
وقالت: أصابعه أحد يف ووضعته أصابعها أحد من خاتًما خلعت أن ذلك بعد وحدث

مطمئنًا. ونم فاسرتح وحبي؛ وعدي صدق عىل الدليل إليك
نفسه موراي اعرتف لقد بل عليه، الكثريون والمها هذا ترصفها عىل امللكة انتُِقَدت وقد
أصبع يف ووضعه خاتمها نزع من امللكة صنعته ما بأن باملسألة، صلة من له ملا بعُد فيما
للمنظر ا حدٍّ تضع أن ذلك من قصدت أنها والظاهر اللوم. أشد عليه تستحق ملما زوجها

العمل. بذلك موقفها إنقاذ من فعًال تمكنت وقد يزعجها، كان الذي املؤثر

خفي إنذار

ووضعت الباب إىل ووصلت االضطراب، عليه وبدا وجهها شحب وقد زوجها امللكة وغادرت
من اشمأزَّت أنها ويظهر زوجها، إىل النظر وأعادت تريثت ولكنها فتحه، تحاول يدها عليه
وجهه. إىل الثقة عادت وقد لها يبسم رأته عندما خاصة له، خيانتها يف فكرت عندما نفسها
أي أن فعرفت منها، قريبًا كان بوثول ولكن ذاك، إذ تحذيره يف بالرغبة شعرت أنها شك وال
تمس قد خطرية بنتائج اقرتانها مع املأساة تعجيل معناها سيكون لزوجها تذكرها كلمة

بها.
عىل وهو دارنيل قتله الذي ريزيو دافيد ذكرى استعادت ضعفها عىل تتغلب ولكي
تلك يف حتى تغادرها لم املرأة غريزة ولكن الليلة، تلك يف له تنتقم كانت والذي منها، مقربة
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االنتقام عىل يشجعها ما ريزيو ذكرى يف تجد أن من فبدًال عليها، تغلبت لقد بل اللحظة،
لتحذيره. وسيلة الذكرى تلك من وجدت زوجها من

يتخلله بصوت له كلماتها آخر عليه وألقت الباب، عند مضطربة شاحبة وقفت
املايض. العام من بالضبط الوقت هذا مثل يف ريزيو دافيد قتل لقد فقالت: االضطراب

تمهلت حتى السلم إىل وصال وما ينتظرها، كان الذي بوثول إىل أرسعت ذلك، وبعد
الرضوري من هل تهمسبخوف: وأخذت بوثول كتف عىل يدها وضعت وقد وقفت ثم امللكة

الرضوري؟ من هل ذلك؟ عمل
وهو عينيه يف يلمع الذي النور ذلك رأت ذلك من الرغم عىل ولكنها ضعيًفا، النور كان
تمكن وهكذا القوية، بذراعه إليه وجذبها وسطها عىل يده وضع وقد ناحيتها إىل يتكئ

لها. اختطه الذي الطريق يف تسري يجعلها أن من الحديدية بإرادته
انتظارها يف األرشاف من كبري عدد هناك وكان الخارج، يف أعدت قد الجياد كانت
كان وكذلك سبستيان، خادمها زواج حفلة لحضور هولريود قرص إىل الطريق يف ملرافقتها
الرجال أحد وتقدم موالتها. تنتظر ديز الالدي وكانت املشاعل، يحملون الخدم من ستة نحو
األخرى واملفرقعات البارود تأثري من والوجه اليدين أسود كان ولكنه الركوب، عىل ملساعدتها
عن سألته حني مغتصبة عصبية ضحكة وضحكت تعرفه، لم إنها حتى يعدها، كان التي

وجُهك؟ اسودَّ ِلَم اللورد، أيها وصاحت: لها فذكره اسمه
لينريوا املشاعل؛ حملة من الخدم يتقدمها األرشاف بصحبه وسارت جوادها، ركبت ثم

الليل. منتصف بعد الوقت كان إذ الطريق، لها

االنفجار

قالته فيما النظر وينعم يفكر دارنيل زوجها مكث أوفيلد كريك بقرص العليا الغرفة ويف
نربات ومن بها، خاطبته التي اللهجة تلك بسبب يشء حدوث قرب من تأكد وقد امللكة،
كلماتها أن وعرف تخاطبه، وهي عليه ألقتها التي النظرة ومن بل تحدثه، وهي صوتها

إليه: موجهة غامضة رسالة تحوي

املايض. العام من بالضبط الوقت هذا مثل يف ريزيو دافيد قتل لقد

الصحة تتحر لم قائلتها وأن صحيحة، ليست الكلمات هذه نفس أن دارنيل أدرك
عىل كامل شهر مرور بعد تقع كانت ريزيو مقتل عىل عام مرور ذكرى فإن تذكرها، وهي
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بما رحيلها قبل تذكريه إىل امللكة يدفع عما دارنيل وتساءل امللكة! ذكرته الذي التاريخ ذلك
إنذاره قصدت أنها وعرف بنفسه، نفسه أجاب الحال ويف النسيان؟ قبور يف دفنه عىل اتفقا
الذي امللكي األمر عن مسامعه إىل وصل ما كل ذاك إذ وتذكر الوقوع، قريب االنتقام بأن
أمام أنكره الذي اإلنذار وهو له، روبرت اللورد إنذار كذلك وذكر كريجميلر، قرص يف ع ُوقِّ
«فكِّر له: قالت فقد ريزيو؛ مقتل عقب إليه وجهتها التي امللكة كلمات ذاك إذ وذكر امللكة،
هذا مثل لك أسبب أن قبل بتاتًا أسرتيح لن فإنني واذكره؛ فيه فكر اآلن، مني تسمع فيما

اآلن!» به أشعر الذي الحزن
تقول وهي الوحيش االنتقام وحب األلم فيها تمثل التي صيحتها ذلك بعد وذكر
تهدأ ولم هائلة زيادة مخاوفه وزادت األبد! إىل نعم، األبد! إىل أنىس لن أنىس، لن بالفرنسية:
عهد تجدد عىل دليًال فيه وضعته الذي الخاتم فرأى أصبعه إىل نظر حني إال النهاية يف
شك، بال ستحميه فهي الخطر هدده إذا حتى ودفن، مات املايضقد أن ريب ال نعم! حبها.
عندما عنه يسألها أن عىل م وصمَّ ظنه ما هذا الحوادث. رش يقيه فوالذيٍّا درًعا وستكون
عنه تخفي وال له قلبها وستفتح رصاحة، أكثر ستكون أنها ريب وال التايل، اليوم تحرضيف

غرة. عىل يؤخذ ال حتى الليلة لتلك احتاط هذا كل من الرغم عىل ولكن شيئًا،
ألمر الخادم فصدع بإحكام، األبواب جميع يغلق أن منه وطلب خادمه دارنيل أرسل
ما هناك يكن لم إذ الحديقة؛ إىل يؤدي كان الذي الباب عدا ما األبواب جميع وأقفل سيده
غضبه يف يزيد لئال بذلك سيده يخرب لم ولكنه مفقوًدا، كان مفتاحه أن عىل عالوة به، يُغَلق

وجهه. عىل الظاهرة ِته وحدَّ
وجلس للنوم، استعداًدا فيه ليقرأ املقدس الكتاب إليه يحرضوا أن دارنيل وطلب
النهاية ويف تمر، الساعات أخذت وهكذا النعاس، غلبه وقد الغرفة ركن يف مقعد عىل الخادم
صباًحا، الثانية الساعة حوايل فزًعا نومه من قام أن لبث ما ولكنه خفيًفا، نوًما امللك نام
مرهفتني بأُذنني يصغي وأخذ سببًا، لرعبه يعرف أن دون رعبًا امتأل وقد فراشه يف وجلس

الحركة. عن يكف قلبه كاد وقد
الصوت يشبه الصوت ذلك وكان أيقظه، الذي الصوت إىل يفطن أن من تمكن وأخريًا
يتحرك، شخًصا هناك أن وظن معه، ماري امللكة زوجته كانت حني قبل من سمعه الذي
القرص، إىل الشامل السكون وعاد يصغي، هو بدأ حني الحركة عن كف أن لبث ما ولكنه

مخاوفه. ازدادت بل املسكني، امللك قلب إىل يعد لم ولكنه
والظالم الفضاء عىل منها وأطل النافذة إىل وسار فراشه، من ونزل النور، امللك وأطفأ
يزال ال وكان القمر، من صغري جزء من منبعث ضئيل ضوء غري ينريه يكن لم الذي الدامس
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اشتد وقد ويراقبه النظر يُنعم فأخذ الظالم، يف يتحرك شبًحا أن إليه وخيل األول، الربع يف
ورأى األشجار، بني تتحرك عدة أشباح هناك كانت لقد بل واحد، شبح هناك يكن لم رعبه.
الحديقة، يف باآلخرين التحق أن لبث وما يجري، وهو املنزل من يخرج شبًحا يراقبها وهو
هذا نفسه يسأل دارنيل أخذ يقصدون؟» ماذا «ترى كبرية: مجموعة صاروا قد أنهم ورأى
السكون: ذلك وسط أذنيه يف رنَّ أن األخرية ماري كلمات صوت صدى لبث ما ثم السؤال،

املايض!» العام من الوقت هذا مثل يف ريزيو دافيد قتل «لقد
املقعد، عىل نائًما خادمه كان حيث إىل الغرفة من يقفز أن إال وسعه فما رعبه واشتد
فقد قم؛ قم، الغالم، أيها قم أجش: بصوت هامًسا له يقول وهو عنيًفا هزٍّا يهزه وأخذ

األعداء. هاجمنا
جزء كل الرعب تملك إذ خانه؛ صوته ولكن الكلمات، بهذه يرصخ أن يريد دارنيل كان

حنجرته. حتى جسمه من
من به نزل الذي نومه بلباس وامللك — االثنان وأرسع الحال، يف الخادم واستيقظ
إىل وصال أن إىل الطريق يتلمسان وهما الدامس الظالم يف الغرفة من وخرجا — فراشه
الخادم وأرسل منها نافذة دارنيل وفتح الردهة، يف موجودة كانت التي الخلفية النوافذ
إليها وصال وما الحديقة، إىل النزول من النافذة يف طرفه ربط بواسطة تَمكَّنا بغطاءٍ ليأتيه

كله. القرص من للهرب تسلقه يقصدان الحائط إىل أرسعا حتى
والخوف الربد تأثري من تصطك وأسنانه يتبعه وامللك املقدمة يف يسري الخادم كان
أقدامهما، تحت مادت قد األرض أن إليهما ُخيِّل عينها اللحظة تلك يف أنه إال تملََّكه، الذي
الظالم أنار ا جدٍّ قويٍّا ضوءًا رأيا أن لبثا وما سابق، إنذار أي دون وجهيهما عىل فوقعا

بها. تأثرت قد كلها األرض كأن مرعبة هائلة فرقعة أصوات وصحبته السائد،
الخري وكان شعورهما، نصف فقدا وقد وقعا حيث لحظات بضع والخادم امللك ولبث
برسعة شعوره استعاد دارنيل أن إال كانا، األرضحيث عىل منكفئني استمرَّا أنهما لو لهما
لبث فما يتحرك، وبدأ معه، الوقوف عىل وأعانه الخادم إليه جذب ثم قدميه، عىل واقًفا وقفز
القرص إىل كتفه وراء من ونظر الظالم، من خلفه ينبعث منخفض صفري صوت سمع أن
التي األشباح الحظ املتكاثف الدخان ذلك وسط ويف منه. يتصاعد بدأ وقد الدخان فرأى
شاهدوه؛ قد أنهم فعرف منه، وتقرتب الظالم يف تتحرك بدأت وقد غرفته نافذة من رآها

الظالم. يف مكانه عىل دلَّهم يلبسه كان الذي األبيض النوم لباس فإن
خلفه، من يتعثر وخادمه الحديقة حائط نحو يجري وهو خافتة رصخة ورصخ
وأخذ الرجال، بهما أحاط وقد أسريين وقعا أن لبث ما كثرية، أقدام وقع خلفهما وسمعا
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الرجال من القاتلة الدائرة هذه بني من مخرج إىل يهتدي علَّه ويساًرا يمينًا يلتفت امللك
ضعيف بصوت وصاح منيًعا، ا سدٍّ أمامهما ويُكوِّنون وبخادمه، به يحيطون كانوا الذين

تريدون؟ ماذا تريدون؟ ماذا السلطة: من بيشء يسأل أن يائًسا يحاول وهو
األحمق. أيها أنت نريدك إننا له: وقال بوثول، وكان عباءة، يف ملتف رجل إليه وتقدم
غادرته األيام، من يوم يف بها الظهور يحسن لم التي امللكية العظمة تلك امللك وغادرت

الرحمة! الرحمة! يصيح: فأخذ نهائيٍّا،
أليس ريزيو؛ لدافيد املايض يف أظهرتها التي الرحمة تطلب بوثول: الطاغية فأجابه

ها! ها! كذلك؟
جسمه، فوق مرَّ بوثول أن إال القاتل، قدمي يقبل أن األرضوحاول عىل دارنيل وسقط
يشدهما وأخذ امللك، عنق اللباسيف أكمام وربط املرتعد، جسمه عن ونزعه بلباسه أمسك ثم
قد الحياة أن فعرف الحركة، عن املسكني امللك كفَّ أن بعد إال يرتكهما ولم وقسوة، بقوة

غادرته.
كنيسة يف زوجها جثة لرؤية الحادثة، هذه من أيام أربعة بعد ماري، امللكة وذهبت
امللكة أن فذكر الزيارة تلك معارصيها أحد ووصف قتله، بعد نقلت حيث هولريود قرص
أي من خلًوا فقط تكن لم زوجها جثة إىل نظرتها «إن وقال: زوجها، جثة إىل النظر أطالت

والتشجيع.» الرضاء عىل تدل كانت بل بالحزن، شعور
نهاية يف واملقتول القاتل فاجتمع ريزيو، جثة جانب إىل ذلك بعد ا رسٍّ الجثة ودفنت

جنب. إىل جنبًا األمر

العاشقني نهاية

الجريمة أن وُعرف دارنيل، اللورد زوجها قاتلة بأنها مبارش غري بطريق ماري امللكة اتُّهمت
امللكة أعداء ثار وقد املخلص. صديقها بوثول اللورد هو األصىل فاعلها وأن بعلمها، ُدبِّرت
للمحاكمة بوثول َم ُقدِّ أن النتيجة وكانت ضدها، الناس تحريض يف وأخذوا الجريمة، لهذه

النهاية. يف برَّأته املحكمة ولكن دارنيل، وقتل أوفيلد قرصكريك نسف بتهمة
غرضه ولكن الظاهر، يف امللكة اختطاف هي أخرى جريمة دبَّر بوثول تربئة وبعد
اختطافها عىل ماري سامحته ولذلك دنبار؛ قرص يف بها واالستئثار نقلها كان الحقيقي
صحة يف الكثري ويشك هي. تزوجته زوجته وبني بينه الطالق تم أن وبعد قرصها، من
الكاثوليكية. الكنيسة قوانني يطابق ال ألنه بوثول؛ ولورد امللكة بني تم الذي الزواج هذا
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بعُد فيما أخرى مرة تزوجته إنها حتى صحته؛ يف تشك كانت نفسها امللكة أن والظاهر
الربوتستنتية. الكنيسة لقواعد طبًقا

النبالء بتحريض بوثول ولورد ماري حكم ضد ثارت أن لبثت ما البالد ولكن
منه طلب وقد التسليم. إىل واضطر بوثول فيها فهزم األهلية، الحرب وشبت واتحادهم،
عرشها، عىل امللكة زوجته تظل أن عىل ألمرهم فخضع الحال، يف اسكتلندا يغادر أن النبالء
عاصمة كوبنهاجن إىل هناك من وأرسل عليه، قبض حيث النرويج بالد إىل بوثول وسافر

السجن. غياهب إىل به وألقي الدانيمرك،
وسجنوها بالقبضعليها، أمروا املحارب رشزوجها أمنوا أن بعد النبالء فإن امللكة، أما
ويف جيمس. الصغري البنها العرش عن بالتنازل وثيقة عْت وقَّ أن بعد ليفن، لوك قلعة يف
جيًشا وجمعت أنصارها، بعض بمساعدة سجنها من الهرب من ماري تمكنت ،١٥٦٨ عام
تحت نفسها ووضع إنجلرتا، إىل الهرب إىل فاضطرت هزمت، أن لبثت ما ولكنها صغريًا،
اليصابات فإن بالنار، الرمضاء من كاملستجري كانت ولكنها إنجلرتا، ملكة اليصابات حماية
ءُه تتبوَّ الذي إنجلرتا عرش يف األول الحق صاحبة أنها تعرف ألنها البغضلها؛ شديدة كانت
إىل تضمه أن وتنوي العرش هذا إىل تتطلع ماري أن من كثريًا إليها ينقل كان وملا هي،

ما. يوم يف اسكتلندا عرش
مدة وظلت إنجلرتا، حدود يف دخولها بمجرد اسكتلندا، ملكة ماري، عىل قبض ولذلك

آخر. إىل سجن من تنقل عاًما ١٩
يف وأخريًا السجن، من فرارها يدبرون فأخذوا إنجلرتا، يف بعضاألنصار لها وجدت وقد
بابنجتون، واسمه قضيتها، أنصار أحد دبَّرها النطاق واسعة مؤامرة اكتُشفت ،١٥٨٦ عام

املؤامرة. يف اشرتاكها بتهمة املحاكمة إىل امللكة فُقدِّمت
املحكمة بهيئة تعرتف لم أنها كما املؤامرة، يف اشرتاكها املحاكمة أثناء امللكة وأنكرت
يوم الحكم فيها فنفذ باإلعدام، عليها وحكمت أدانتها املحكمة ولكن قضيتها، تنظر التي

عرشها. عىل قليًال اليصابات واطمأنت ،١٥٨٧ عام من فرباير ٨
عام من أبريل ١٤ يف ومات ُجنَّ حتى اآلخر هو سجنه يف بقي فقد بوثول، اللورد أما

.١٥٧٨
يف السادس جيمس باسم بعُد فيما واسكتلندا إنجلرتا عرش ماري ابُن توىل وقد
قربها. يف وهي لوالدته ريب بال العزاء ذلك يف فكان إنجلرتا، يف األول وجيمس اسكتلندا،
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تتميز يحكمها التي إنجلرتا وكانت إنجلرتا، يحكم السابع إدوارد امللك كان ١٩٠٥ عام يف
بيشء لنفسه يسمح وكان مرًحا، اآلخر هو امللك كان فقد أهلها؛ تسود التي املرح بروح
كل يف ويظهره به يحتفظ الذي االحرتام من ذلك يُقلِّل أن دون ولكن الحرية، من كثري

إلكسندرا. للملكة مناسبة
عليه، غباَر ال الذي لسلوكه الجميع؛ احرتاِم موضَع جورج، األمري العهد، ويل وكان
الثاني، البنه جورج األمري ح رصَّ العام، ذلك من يوم ذات ويف ته. وأُمَّ أرسته بشئون واهتمامه

ليسرت. الالدي تُِقيمها لألطفال خاصة حفلة إىل بالذهاب هنري، األمري
زمالئه إىل املنزل ربة قدَّمته ليسرت، الالدي قرص إىل الصغري هنري األمري وصل وملا
األمري حول جميًعا الصغار التفَّ وقد الحفلة، يف والفتيات الفتيان صغار من وزميالته
ومركزه. زميلهم بمقام عرفوا ملا ألسنتهم الدهشة عقدت وقد وجهه، يف النظر يحدقون

تأكل واستمرت الجديد، بالضيف تهتم لم الحفلة حارضات بني من واحدة فتاة ولكن
أصحاب استياء إىل أدى مما آخر؛ يشء بأي تَعبأ أن دون الحلوى من يُدها إليه وصلت ما
يف اللياقة آداب من مراعاته يجب ما إىل لها تنبيًها كتفها من وهزوها عليها فأقبلوا الحفلة،

الصغري. األمري حرضة
الصغرية الثائرة ناحية عينيه ل فحوَّ حوله؛ يحدث ما إىل أخريًا هنري األمري وتَنبَّه
نظرَة نظرته وكانت متجعد، وشعر زرقاوين عينني ذات فتاة فوجدها نظرًة، عليها وألقى



امللوك غرام

من أمامه تظهره أن يجب وما مركزه سموَّ تُقدِّر ولم تفهمه، لم الصغرية ألن الغاضب؛
احرتام.

بوزليون. اليصابات هي الصغرية تلك وكانت

عاًما ١٣ بعد

واإلمرباطور. امللك السادس؛ جورج جاللة

الذي الصغري األمري هو هنري األمري يعد فلم هامة، كثرية حوادث تخلَّلتها عاًما ١٣ مرَّ
صقلته فتًى صار أنه إال ،١٩١٨ عام يف السن صغري كان أنه ولو القصرية. الرساويل يرتدي
كولينجوود. البارجة ظهر عىل جتلند معركة يف بنصيبه وقام الحرب يف اشرتك إذ التجارب؛
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مرَّ إذ وخاصة الجد، كل جدٌّ األمر أن ١٩١٤ عام يف الحرب ابتدأت منذ األمري عرف وقد
الولد وكاد بينهم، هو وكان البحارة، بعض يستعرض مرًة الخامس جورج املرحوم والده
أن دون به مرَّ والده ولكن يُحيِّيه، لكي املِلك والده نحو ويتجه الصفوف بني من يخرج
صفوف بني يوجد هنري، األمري الثاني، ولده أن يعرف أنه عىل يدل ما وجهه عىل يظهر

يستعرضهم. الذين البحارة
شفة. ببنِت يَنبس أن دون البحر جنود من غريه مثل والده يُحيي أن الولد واضطر
الوقت ذلك قبل ذهب قد وكان يورك، عىل دوًقا هنري األمري َب نُصِّ ،١٩٢٠ عام ويف
عينني ذات فتاة قابََل وهناك لندن، يف كبرية سيدة عند أُقيمت راقصة حفلة إىل قصرية بمدة
عن تزيد ال سنُّها كانت وحني املايض، يف رفضت التي الصغرية بنفسها هي كانت رقيقتني،

ممتِثلة. بسيطة فتاًة اليوَم صارت ولكنها الربوتوكول، ألحكام تخضع أن أعوام، ستة
ينسج بدأ قد كان الصبح انبالج عند األمري غادرها وملا الحفلة، يف االثنان وتحاَدث

فقط. لنفسه طويلة مدًة به احتفظ الذي الجميل حلمه من األوىل الخيوط
فقد به؛ تليق ال بها أعجب التي الفتاة ألن الجميل؛ بحلمه لنفسه الدوق يحتفظ ولم
منذ اسكتلندا ملوك خدموا قد أجدادها وكان االسكتلندية، األرسات أقدم من أرسة من كانت
حدث وقد عروقهم. يف يجري امللكي الدم بأن املفاخرة إمكانهم يف وكان عرش، الرابع القرن
فيها؛ هوادة ال حربًا إنجلرتا ملوك ضد بوزليون أرسة أعضاء حارب أن األوقات من وقت يف
سرتاثمور الكونت ابنة للفتاة بحبه اعرتف لو هنري األمري عىل يالم ما هناك يكن لم ولذلك

امللك. والده من الخوف شديد كان األمري ولكن وكينجهورن،

القرصاملسحور يف

القرص ذلك وكان استكلندا، قرصغالميسيف إىل الصغري األمري ذهب قصرية، بمدة ذلك بعد
غالميس هو غالميس وقرص اإلنجليزية. القصور أقدم من وهو اليصابات، لوالدي ملًكا
ورواياتها! األشباح بقصص اسمه امتزج الذي القرص هو األساطري، غالميس هو مكبث،
أن يمكن ما األشباح من يظهر ولم العتيق، القرص يزور وهو شيئًا األمري يخِف ولم
الوجه املضيئة الضاحكة الصغرية الفتاة صورة كانت هل تُرى ملرآه، امللكي الضيف يرعب

القديم؟ القرص من األشباح طردت التي هي
عرف بوزليون، اليصابات الالدي مع الريف وديان يف بعيدة بنزهات يقوم األمري وكان
ولكنها املسحور، القرص ذلك يف تولد لم إعجابه موضع الجميلة الفتاة أن أثنائها يف سموه
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مواضع اآلخر يف منهما واحد كل يكتشف أن الغريب من وكان لندن. من مقربة عىل ولدت
منذ الفرنسية اللغة علموني لقد يوم: ذات يف له وقالت النواحي، من كثري يف باآلخر شبه

األسبوع. أيام من يوم يف وحدها استعمالها عىل بإجباري وذلك أظفاري؛ نعومة
إذ تعلمها؛ عىل أجربني الذي هو السابع إدوارد امللك جدي فإن أنا، أما هو: وأجابها
تكلم بني! يا الفرنسية «تكلم يل: يقول اإلنجليزية باللغة ألحادثه عليه أُقِبُل عندما كنت

الفرنسية!»
املنزل ربة العجوز فأخذت الصغرية، املنازل أحد يف متخفيًا األمري دخل آَخر، يوم ويف
فمنذ الرحمة؛ مالك هي آنستنا إن قائلة: عليه تقصُّ النار من مقربة عىل جالسة وهي
من القرص؛ عىل والوافدين الزائرين جميع تستقبل واليصابات الكونتيسة سيدتي مرضت

شأنًا. والفالحني العمال أصغر إىل ونبالئهم لندن رجال
فرقة نظمت أن إال اليصابات من كان فما غالميس، يف النار شبَّت أن مرة حدث وقد
بهمتها وتمكنت املكان، لبُعد برسعة يصلون ال املطافئ رجال أن لعلمها الحال؛ يف لإلطفاء

وضيوفه. وكنوزه القرص إنقاذ من ومجهودها

نبوءة
غروب عند املجاروة األنحاء يف بها قاما زيارة من واليصابات هنري عاد آخر، يوم ويف
الطريق، حافة عند تسري كانت عجوًزا تدهس سيارتهما كادت عودتهما أثناء ويف الشمس،
مما أكثر بالخوف أصيبت التي للعجوز املساعدة يقدمان السيارة من برسعة االثنان ونزل

«الغجر». طائفة من وكانت ، برضٍّ أصيبت
أعطني تُفَهم: تكاد ال إنجليزية بلغة لها وقالت برسعة الفتاة إىل «الغجرية» ونظرت

يدك.
املايض، عن أشياء مسامعها عىل ترسد العجوز فأخذت يدها، اليصابات إليها وقدَّمت
ثالثة تمتلكني أنت والدتك. بصحة جيًدا تعني أن يجب وأختان. إخوة ثالثة لك لها: وقالت

الرش. يجلب وثالث بهما، بأس ال اثنان منها منازل
بأصابع بها أمسكت الغجرية أن إال يدها، تسحب أن وأرادت الفتاة وجه وشحب
سوف بها: تصيح وهي العجوز اليصابات سمعت وفجأة فيها، تنظر واستمرت حديدية

كبرية! ملكة أم تصبحني وسوف ملكة! تصبيحني
النظر من منهما كل انتهى وملا حرية، يف بعضهما إىل واليصابات، هنري االثنان، ونظر

سدوله. أرخى قد الليل وكان أثًرا، لها يجدا لم العرافة عن البحث يف وأخذا اآلخر إىل
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الرحمة مالك

هنري، األمري الثاني، ولدها اهتمام من بدا ما تالحظ ذلك بعد ماري امللكة بدأت
الخامس جورج امللك زوجها ففاتحت االهتمام؛ هذا رس بالطبع وعرفت اسكتلندا، ببالد
اختالًفا أوالده أقل هو الثاني ولده أن دائًما يشعر كان إنه إذ للخرب؛ امللك وُرسَّ باكتشافها،

الرزين». «األمري لقب عليه يطلق كان إنه حتى عنه،
حارض وكان السيايس، واالقتصاد امليكانيكية بالعلوم اهتماًما يبدي الرزين األمري كان

الدقيق. التفكري تستدعي أمور من يعرض فيما والبديهة الذهن
كان ولذلك باللجلجة؛ أشبه هو نطقه يف صغريًا عيبًا يشكو كان هنري األمري أن عىل
غري العاطفة بارد جيًدا يعرفه ال ملن فيبدو نفسه؛ داخل يف شعوره ويكتم كثريًا، يتكلم ال
هذا دارتموث يف أساتذته أحد إليه ه وجَّ كيف اليوم إىل يذكر امللك يزال وال اإلحساس. متقد

النصف؟ نصف هو ما السؤال:
فمه بأن شعر ولكنه األمري، زميلهم إجابة لسماع استعداًدا الفرقة تالميذ وسكت
وأعلن جهله، داللة األمري سكوت أن املدرس ظن وقد السؤال، عىل ليجيب يُفتح لن املغلق

ا. قارصجدٍّ الرياضية العلوم لدراسة استعداده أن
لطيبة فصممت مكتوم؛ عميق ألم من الشاب األمري به يشعر بما اليصابات وأحست
عىل االنتصار من يتمكن حتى بعطفها وتحبوه ممكنة، مساعدة كل إليه م تقدِّ أن عىل قلبها

دائه.
حياة يف يندمج أن وشك عىل الرحمة مالئكة من مالًكا بأن أحست فقد ماري امللكة أما
اليصابات، خاللها يف تراقب سرتاثمور آلل طويلة بزيارة تقوم أن قررت فقد ولذلك ابنها؛
ابنها؛ اختيار عليها وقع فيمن كثرية فضائل عن الوقور امللكة كشفت الزيارة أثناء ويف
عقب لندن إىل عادت وملا والصالح. والتقوى امللبس، وأناقة الكامل، الخلق فيها تبيَّنت فقد
بوزليون اليصابات أن عىل هلل الحمد الخامس: جورج امللك لزوجها تقول بأن اكتفت الزيارة

العرصيات. الفتيات أولئك من ليست

يوافق امللك

فأخذت لندن، يف انترش ومنها امللكي، القرص أروقة يف ذاع أن ذلك بعد الرس لبث وما
املختلفة الصور لها وتنرش اليصابات، عن الحديث من تكثر ١٩٢٢ عام نهاية منذ الصحف
صورتها هي جميًعا؛ إنجلرتا شمال أهل لها ُرسَّ صورة لها ونرشت املتنوعة، األثواب يف
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مختلف يف امللكة مهارة عن تتحدث كذلك الصحف وأخذت االسكتلندية، الوطنية باملالبس
وتطريز. طهي من املنزلية الشئون

أن يجب التي الثانية الهيئة وهو العام، للرأي النبض جس بمثابة يُنرش ما كل وكان
اليصابات. استقبال العام الرأي أحسن وقد وامللكة، امللك بعد الزواج عىل توافق

ما الربيطاني البالط سجالت يف نقرأ أن يمكن ،١٩٢٣ عام من يناير ١٦ يوم وتحت
ييل:

األمري امللكي السمو صاحب زواج عىل موافقتنا، هنا نسجل ونحن وافقنا،
مارجريت أنجيال اليصابات الالدي من يورك، دوق جورج، آرثر فردريك ألربت

بوزليون.

الخطيبني عىل الهدايا أثنائها يف وانهالت أشهر، ثالثة استمرت حفالت ذلك بعد وكانت
العالم. أنحاء جميع من

مقاطعة يف العسل شهر لقضاء الزوجان سافر الدينية، وستمنسرت حفالت وبعد
مؤثر، بشكل أمها خالله يف ودَّعت واحًدا يوًما لندن يف الدوقة بقيت أن وبعد رصى،

قرصغالميس. يف بالسعادة لالستمتاع زوجها مع سافرت

الجديد الرجل

اضطرابه عنه زال جديًدا رجًال فيه رأوا قليلة، بشهور زواجه بعد يورك دوق شهدوا والذين
األطباء أحد نصائح ذلك يف ُمتَّبًعا لجلجة من كالمه ينتاب ما يعالج وأخذ السابق، وخجله

األخصائيني.
ينطق لكي ا جدٍّ طويل وقت إىل يحتاج كان إذ لحالته؛ شديد بألم يشعر الدوق وكان
دائه من التخلص عىل عزيمته صحت فلما لحاله، يرثي سامعه يجعل حتى قليلة كلمات
حدٍّ إىل عيبه من التخلص يف نجح حتى يوم؛ كل يف عليه ويتمرن الكالم، عىل يثابر أخذ
دائه؛ من التخلص وجوب عىل وحثه تشجيعه عن تتوانى ال نفسها اليصابات وكانت كبري،
الذي النطق عيب من التخلص يف عليه زوجته فضل بأن اليوم حتى يعرتف فإنه ولذلك

نفسه. األخصائي الطبيب فضل عن يقل ال يعانيه كان
امللك لجلجة يف يجدون ال الكالم، وقلة الصمت إىل بامليل ُعرفوا وقد اإلنجليز، وإن
فهو قليًال؛ يتكلم مليكنا كان إذا إنه ذلك: يف يقولون وهم عيبًا، نطقه واضطراب الحايل
وحذر. بحيطة استعماله من يتمكن وسوف الكالم، ثمن يعرف ذلك فوق وهو حسنًا، يتكلم
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إنجلرتا». «ملكة اليصابات؛

عليهم والتقول الغري انتقاد غري أحاديثهم يف يعرفون ال الذين بعض حاول وقد
الحق يف ولكنها الشعب. عامة من إنها عنها: فقال اليصابات، شأن من يصغر أن بالباطل،
الكبرية، املآدب وترأس واملناقشة، الحديث تتقن كما الحفالت، يف الظهور تجيد أنها أثبتت
ويف الجميع، قلوب حولها من تجمع التي املتواضعة الجذابة االبتسامة تلك ذلك فوق ولها

زوجها. مقدمتهم
يف كثرية بأعباء يقوم ،«١٤٥ نمرة «بيكاديليل يقطن يزال ال وهو يورك، دوق كان
املنزل إىل املساء يف عاد إذا فكان إخوته، باقي شأن ذلك يف شأنه اإلنجليزية، العامة الحياة
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لكي جانبها إىل يجلس الدوقة بزوجته لحق ثم منقاره، له يهرش ببغائه مداعبة إىل أرسع
فيما وكبرية صغرية كل يف آلخر وقت من يستشريها وهو الراديو، إىل يستمع أو كتابًا يقرأ

املسائل. من له يعرض
القارئ، يعرفها التي الظروف يف وإمرباطوًرا ملًكا يورك دوق صار وقد واليوم،

الهند. وإمرباطورة إنجلرتا ملكة اليصابات زوجته صارت
الفراغ أوقات يف زوجته جانب إىل يجلس لكي الكايف الوقت اليوم جاللته يجد ال وقد
فيما زوجته إرشاك إىل مناسبة كل يف ريب بال سيتجه فكره ولكن قبل، من يفعل كان كما
أن من فمكَّنه السابق؛ امللك شقيقه من أكثر ساعده قد الحظ دام ما أعباء، من به يضطلع

نسمة. مليون ٥٠٠ ملكة البالد، يف األوىل السيدة يحبها» التي «املرأة يجعل
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