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األميرة ديانا
من سُيطفئ شموعها الستّين؟

لندن ـ كاتيا يوسف

ــا انــتــقــدهــا  أحـــّبـــهـــا املـــــايـــــن، كـــمـ
ــــم عـــلـــيـــهـــا املــــــايــــــن. كـــانـــت  ــكـ ــ وحـ
ــار الـــعـــالـــم.   أنــــظــ

ّ
أخـــبـــارهـــا مـــحـــط

عــرفــنــاهــا أمـــيـــرة جــمــيــلــة مــتــألــقــة خــجــولــة، 
سعيدة أحيانًا، وتعيسة في أحيان أخرى. 

نا لم نتعّرف إلى اإلنسان داخلها. 
ّ
بيد أن

وكثيرون  كثيرين.  نظر  فــي  كــانــت  عظيمة 
جلدوها من دون رحمة. وصلتنا أخبارها 
والعاملية،  البريطانية  اإلعـــام  وســائــل  مــن 
ــا وال  ــهــ ــتــ ــيــ ــرم خــــصــــوصــ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ الــــــتــــــي لـــــــم تـ
ها الليدي ديانا، األميرة التي 

ّ
إنسانيتها. إن

غادرت الحياة وهي في الـ36 من العمر، في 
حادث سير مأساوي في نفق في العاصمة 
الــفــرنــســيــة، بــــاريــــس، فــجــر 31 أغــســطــس/ 
كــامــيــرات  تــاحــقــهــا  كــانــت  آب 1997، حـــن 
الطريقة،  املفاجئ وبهذه  التصوير. موتها 
ــكـــوك ونـــظـــريـــات  كـــــان ال بـــــّد أن يــثــيــر الـــشـ
املــؤامــرة. في 1 يوليو/ تموز، ولــدت أميرة 
ويــلــز، وبــعــد 24 ســنــة عــلــى رحــيــلــهــا، ومــع 
ــراب عـــيـــد مـــيـــادهـــا الـــســـتـــن، ال تــــزال  ــ ــتـ ــ اقـ
ديــانــا تشّكل مـــادة دســمــة لوسائل اإلعــام 
املــزيــد  لكشف  تتسابق  الــتــي  الــبــريــطــانــيــة، 
عن حياتها العامرة باإلنجازات واألحداث 

والذكريات الجميلة واملؤملة في آن. 
فتاة حاملة، تزوجت أميرًا، من دون أن تدرك 
أّول  مــاذا كان ُيخبئ لها املستقبل. وكانت 
ا للعرش منذ 

ً
مواطنة إنكليزية تتزوج وريث

ها 
ّ
قــرابــة 300 عـــام. ويمكن الــقــول أيــضــًا، إن

كــانــت بــعــيــدة كــل الــبــعــد عــن عــامــة الــنــاس. 
فهي ابنة إدوارد جون سبنسر، فيسكونت 
آلـــــثـــــورب، وريــــــث إيــــــرل ســبــنــســر الـــســـابـــع، 
ــى فـــرانـــســـيـــس روث بــــورك  ــ ــ ــه األولـ ــتــ وزوجــ

روش )ابنة البارون فيرمي الرابع(. 
عاشت ديانا حياة الرفاهية منذ طفولتها، 
وعــنــد بــلــوغــهــا الــثــامــنــة عــشــرة، أقــامــت في 
شــقــة فـــي الــعــاصــمــة لــنــدن مـــع صــديــقــاتــهــا 
كــارولــن بــارثــولــومــيــو، وصــوفــي كيمبال، 
وفيليبا كوكر؛ وكانت تأخذ من كل واحدة 
 مبلغ 18 جنيًها إسترلينًيا فقط في 

ّ
منهن

األسبوع ملشاركتها السكن.
تتكّون الشقة من ثاث غرف نوم، وتقع في 
منطقة كــولــهــيــرن كــــورت، فــي مــبــنــى قصر 
نــايــتــســبــريــدج، وكــانــت هــديــة مــن والــداهــا. 
ــام  ــا أمـــضـــت فــيــهــا أجـــمـــل أيـ ــانـ  ديـ

ّ
ــال إن ــقـ ُيـ

حياتها قبل مغادرتها في فبراير/ شباط 
1981، عندما انتقلت إلى كارنس هاوس، 
مقر إقامة امللكة األم، في الليلة التي سبقت 
إعان خطوبتها رسمًيا من األمير تشارلز. 
وخلف أســوار القصر امللكي، لم يكن زواج 
األميرة مثالًيا. وفي آخر مقابلة صحافية 
ــا، تــــحــــّدثــــت عــــن جـــحـــيـــم الــــطــــاق وعـــن  ــهــ لــ
مــخــاوفــهــا عــلــى ســامــتــهــا وقــلــقــهــا بــشــأن 
ــا. وأفــصــحــت  ــهـ ــارتـ ــيـ الـــتـــاعـــب بـــفـــرامـــل سـ
كان  تشارلز  األمير   

ّ
أن لفترة  اعتقدت  ها 

ّ
أن

ــه إلفـــســـاح املــجــال  ــ يـــريـــد إبـــعـــادهـــا عـــن دربـ
لــلــزواج مــن مربية طفليهما، تيجي  أمــامــه 
 كاميا كانت مجّرد خدعة 

ّ
ليج بــورك، وأن

ــاد الـــشـــبـــهـــات عــــن عـــاقـــتـــه بــاملــربــيــة.  ــعــ إلبــ
في  صـــن«  »ذا  صحيفة  أوردت  مــا  بحسب 
 ديانا 

ّ
أن إلــى  التي لفتت  يونيو/ حــزيــران، 

ـــــه بــعــد مـــــرور عــــام عــلــى طــاقــهــا، 
ّ
أّكــــــدت أن

كانت سخيفة،   جميع مخاوفها 
ّ
أن أدركــت 

ــذه مــــع إنــغــريــد  ــ ــــال مــقــابــلــتــهــا هـ ــك خـ ــ وذلــ
ماجستي،  تحرير مجلة  رئيسة  ســيــوورد، 
ــتـــي دعـــتـــهـــا األمــــيــــرة ملــقــابــلــتــهــا، بــعــدمــا  الـ
ــهــا كانت 

ّ
أن  كتبته عنها يــزعــم 

ً
قـــرأت مــقــاال

فــي صــنــدوق سيارتها  مــا  تخفي شخًصا 
لتدخله خلسة إلى شقتها. اشتهرت ديانا 
بــنــشــاطــاتــهــا اإلنــســانــيــة، وخــــال زواجــهــا 
كانت رئيسة أو راعية ألكثر من 100 جمعية 
خيرية. وأنجزت الكثير من األعمال لصالح 
املشردين واملعوقن واألطفال واألشخاص 
املصابن بفيروس نقص املناعة البشرية/ 
اإليدز. وقبل عام من رحيلها، كانت األميرة 
ناشطة في مجال حظر تصنيع واستخدام 
األلــغــام األرضـــيـــة. وألــقــت كلمة فــي مؤتمر 
الجغرافية  الجمعية  فــي  األرضــيــة  األلــغــام 
امللكية في لندن.  وحسب حديث مساعدها 
كولن تيبوت، إلى صحيفة »ذا ديلي ميل«، 
 نشاطها في هذا املجال قد يكون 

ّ
ُيعتقد أن

ها أّجلت 
ّ
سببًا غير مباشر في وفاتها، ألن

في  متوقعة  كانت  التي  لندن  إلــى  عودتها 
فعل  رد  ب 

ّ
لتتجن  ،1997 آب  أغسطس/   28

حزب املحافظن العنيف ضد حملتها. 
تزال  »ذا ديلي ميل« ال   صحيفة 

ّ
أن ويبدو 

تــســعــى لــغــايــة الـــيـــوم إلــــى إزالـــــة أي مــزاعــم 
أميرة ويلز، وذلــك عبر  لقتل  التآمر  ترّجح 
نشر أجــزاء من تحقيقها عن وفاتها خال 
شهر يونيو/ حزيران، بما في ذلك حديث 
قـــائـــد شـــرطـــة الـــعـــاصـــمـــة جـــــون ســتــيــفــنــز، 
الــذي أفصح أخــيــرًا عــن سبب إجــبــاره على 
ق 

ّ
استجواب األمير تشارلز، الذي كان يتعل

ه تآمر لقتل زوجته السابقة، 
ّ
بمزاعم تقول إن

ــاع األدلـــــــة« واســـتـــجـــواب  ــبــ وكـــــان عــلــيــه »اتــ
األمــيــر بشأن مــذكــرة كتبتها ديــانــا، تّدعي 
ــــــه كـــــان يــخــطــط لــــحــــادث فــــي ســيــارتــهــا. 

ّ
أن

وحــســب الــصــحــيــفــة، دار هـــذا الــحــديــث بن 
كانون  ديسمبر/   6 فــي  وستيفنز  تشارلز 
هــائــلــة في  عـــام 2005، وســـط ســريــة  األّول 
التحقيق  قصر سانت جيمس، خال فترة 
في وفاة ديانا، التي استمرت ثاث سنوات. 
ــن الــتــحــقــيــق، في  ــزء الـــحـــاســـم مـ وكـــــان الـــجـ
املاحظة التي كتبتها األميرة وتنبأت فيها 

ها ستموت بسبب »مشكلة في الفرامل 
ّ
بأن

ــة خـــطـــيـــرة فــــي الــــــــــرأس‹‹، لــيــتــمــكــن  ــابــ وإصــ
تشارلز من الزواج من مربية ابنيه السابقة، 
تيجي ليج بورك. وما كانت تخشاه األميرة 
ق بعد ما يقارب عامن على كتابتها 

ّ
تحق

ــل، رحــــلــــت مــع  ــعــ ــفــ ــالــ ــة. وبــ ــ ــــظـ ــــاحـ لــــهــــذه املـ
هنري  وسائقهما  الفايد،  دودي  صديقها 
التي  املــرســيــدس  م ســيــارة 

ّ
بـــول، بعد تحط

هم في نفق بباريس. خبر وفاتها 
ّ
كانت تقل

صدم ماين الناس في بريطانيا والعالم. 
ــار الـــشـــكـــوك  ــ ــثـ ــ ـ

ُ
ــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن ت ــ وكـــــــان مـ

ها 
ّ
ونظريات التآمر التي رّجحت قتلها، لكن

هام إلى 
ّ
لم تقتصر على توجيه أصابع االت

الــعــائــلــة املــالــكــة فــقــط، بـــل طـــاولـــت الــفــريــق 
الــذي بذل قصارى جهده إلنقاذها،  الطبي 
ــبــر حينها جـــزءًا مــن املـــؤامـــرة.  الــيــوم، 

ُ
واعــت

ــد بـــشـــأن  ــديــ ــــن جــ ــدل لـــيـــحـــتـــدم مـ ــ ــجـ ــ عــــــاد الـ
الــعــوامــل الــتــي ربــمــا تــكــون قــد ساهمت في 
حــادث الوفاة، بعد نشر »تقرير دايسون«، 
احتيال  كيفية  روى  الـــذي  املــاضــي،  الشهر 
مراسل »بي بي سي« السابق، مارتن بشير، 
مقابلة  على  منها  للحصول  األمــيــرة  على 
 بــشــيــر بــــات، في 

ّ
فــي عـــام 1995. ويــبــدو أن

اعتقاد املقّربن إلى األميرة الراحلة، السبب 
الـــرئـــيـــس فـــي وفـــاتـــهـــا، بــعــدمــا قــــال األمــيــر 
 إخفاقات »بي بي سي« ساهمت 

ّ
ويليام إن

فــــي تـــعـــزيـــز خـــــوف والــــدتــــه فــــي ســنــواتــهــا 
 
ّ
ــاري إن ــ ــــال األمــــيــــر هــ ــــرة. فــــي حــــن قـ ــيـ ــ األخـ

ــر املـــضـــاعـــف لـــثـــقـــافـــة االســـتـــغـــال  ــيـ ــأثـ ــتـ »الـ
واملمارسات غير األخاقية أودت بحياتها 
في النهاية«. بينما ذهب شقيق ديانا، إيرل 
ه يمكن 

ّ
 إن

ً
سبنسر، إلى أبعد من ذلك، قائا

قابلت  التي  »يرسم خطًا« بن شقيقته  أن 
بــشــيــر فــي عـــام 1995 وحــادثــهــا املــأســاوي 
في باريس بعد ذلك بعامن. أسئلة كثيرة 
تنّبأت  تبقى عالقة من دون أجوبة: »كيف 
أمــيــرة ويــلــز بــطــريــقــة مــوتــهــا؟ هــل امتلكت 
 
ّ
أن أم  السير؟  بــحــادث  التكّهن  على  الــقــدرة 

ــان مـــجـــرد صـــدفـــة تــطــابــقــت مع  الــــحــــادث كــ
ــا ومــــخــــاوفــــهــــا؟«.  وهــــل ستكشف  ــكـــارهـ أفـ
ـــضـــاف إلــى 

ُ
حــقــيــقــة رحـــيـــل الـــلـــيـــدي، أم ســـت

ألغاز قصص كثيرين ممن رحلوا قبلها من 
عرف بعد حقيقة 

ُ
سياسين ومشاهير لم ت

ما جرى لهم؟ تنشغل بريطانيا مع اقتراب 
العمل على تكريم جديد  الكبير، في  اليوم 
ــه من املقرر الكشف عن تمثال 

ّ
لديانا، إذ إن

لها فــي األول مــن يــولــيــو/ تــّمــوز 2021 في 
قصر كنسينغتون لاحتفال بعيد ميادها 
الرغم من توتر العاقة بن  الستن. وعلى 
ابنيها األمــيــريــن هـــاري وويــلــيــام، ألسباب 
مـــقـــابـــلـــة دوق ودوقــــــة  أبـــــرزهـــــا  مـــخـــتـــلـــفـــة، 
ساسكس مع أوبرا وينفري، فمن املقّرر أن 

يحضر كاهما هذا الحدث.
ــذا  ــاء هــ ــ ــشــ ــ ــد طـــلـــبـــا إنــ ــ وكـــــــــان األمـــــــيـــــــران قــ
التذكاري ألول مرة في عام 2017،  النصب 
فـــي الــــذكــــرى الــعــشــريــن لـــوفـــاة والــدتــهــمــا، 
والدتهما  بتأثير  ه سيعّرف 

ّ
أن العتقادهما 

اململكة  في  الكثيرين  حياة  على  اإليجابي 
املتحدة وحول العالم. 

)Getty/من المقرر الكشف عن تمثال لها في األول من الشهر المقبل )ِتم غراهام

في األول من يوليو/ تموز المقبل، تمر 60 عامًا على ميالد أميرة ويلز الراحلة، ديانا، التي غادرت العالم في عام 1997، إثر حادث 
سير لّفه الغموض، إذ تنبأت به. وها هو مصرعها يشغل العالم من جديد

هوامش

معن البياري

كــــان اســـمـــه الـــنـــاطـــور صـــافـــي، فـــي املــســلــســل املــمــتــع، 
»حدث  فيه،  القديرين  املمثلني  أداء  في  القوي  الشائق، 
أبو هنود، قصة محمد  في املعمورة«، )إخــراج صالح 
الــعــبــادي، وســيــنــاريــو وحــــوار مــحــمــود شــقــيــر، أشــعــار 
النوباني،  زهير  النجم،  الفنان  كــان  القيسي(.  محمد 
فــي ذلــك العمل هــو حـــارس الــقــريــة، نــاطــورهــا، صافي 
الــســريــرة والــقــلــب، اســمــه صــافــي. يتمسك بالبقاء في 
القرية، ويرابط فيها، ويتحّسب، مع أهلها، من محتاٍل 
سارق كان يدّبر للبقاء فيها، يخاطبه الناطور صافي 
درب  تطلع،  الزم  هالقرية  من  اطلع،  نجالوي  يا  »اطلع 
الحميم، على  املسلسل  ذلك  أحببنا  تــوّدي ما تجيب«. 
وما  والتعبيرية،  والفنية  اإلخــراجــيــة  مــفــرداتــه  بساطة 
زال في الذاكرة، منذ إنتاجه وعرضه األول على شاشة 
التلفزيون األردني، في 1981، ربما للترميزات فيه عن 
الدراما  فناني  أبــرز  الجتماع  وأيضا  فلسطني،  قضية 
األردنية، الناهضة والقوية في حينه، محمود أبو غريب 
وأديب الحافظ ومحمد العبادي ومارغو أصالن وعادل 

عفانة وعبير عيسى وحابس العبادي و...
ــافـــي، أو زهـــيـــر الــنــوبــانــي بــاســمــه  ولـــكـــن الـــنـــاطـــور صـ
الرسمي، يعلن، قبل أيام، نّيته الهجرة من بلده األردن، 
ة خلق« ظاهرة، فأثار، في صيحته تلك زوبعة 

ّ
في »فش

مــن مــشــاعــر الــســخــط عــلــى أوضــــاع عــامــة فــي الــبــالد، 
ثقيل  فنانا  تجعل  واجتماعية،  واقتصادية  معيشية 
األردنيني،  أجيال  مختلف  من  محبوبا  ونجما  القيمة، 
 

ّ
وهو في الـ71 عاما من عمره، متعه الله بالصحة، »يبق

« كهذه. ثم أوضح بنفسه واسترسل في األمر، 
ً
بحصة

وقــال إنــه أصبح غير قــادر على الصمت، فيما أصبح 
االكــتــراث  األردنـــيـــني، وعـــدم  الفنانني  يــطــاق تهميش  ال 
بهم، وهم الذين لم يعودوا قادرين على إعالة عائالتهم 
بكرامة، وعلى إيجاد تأمني صحي محترم. وقال أيضا 
إنه ليس هناك أي اهتمام من الحكومة وال من القطاع 

الخاص بأوضاعهم، كما أن نقابتهم عاجزة. 
الــكــلــمــات، وغــيــرهــا مــن تصريحات ناقمة،  قــائــل هــذه 
حــائــز على وســـام ملكي رفــيــع، لعطائه فــي دفــع الفن 
األردني، وصاحب نحو 120 مشاركة في مسلسالت 
عــامــا، كثير  فنية منذ نحو 50  وأعــمــال  ومسرحيات 
العربي  الجمهور  ذاكـــرة  فــي  مــواقــع متقدمة  فــي  منها 
العريض. وقد ناصره زمــالء له في الــذي جهر به، بل 
إن منهم من أشهروا نياتهم الهجرة، أو تفكيرهم بها 
)مــكــادي نــحــاس مــثــال(. ولقائل أن يــقــول إنــهــا الحالة 
العامة التي يغالبها املواطن األردني عموما، مع ضيق 
ذاتها  املداخيل، هي  وقلة  الغالء،  العمل، وتفاقم  سوق 
البلد، وتصيب أعراضها  الفنون في  التي تمّس قطاع 
املشتغلني فيه، كما غيرهم في أعمال أخرى. بل ربما 

لبنان  الفنانني في  إن حــال  أن يزيد  آخــر  لقائل  أمكن 
الخليج، وكــذا في  وسورية والعراق وربما بعض دول 
ــاال، مــمــا هــي عليه  املـــغـــارب الــعــربــيــة، لــيــس أحــســن حــ
أوضاع زمالئهم األردنيني. وفي البال أن الراحل حاتم 
علي، وهــو من هو مخرجا كبيرا بحق، كــان مهاجرا 
في كندا، وتقيم أسرته هناك، كما زمالء سوريون له. 
لتطييب  املحق، يصلح  الكالم،  أن كل هذا  والقول هنا 
الـــخـــواطـــر، ولــتــعــويــم املــقــطــع األردنــــــي املــتــحــدث عــنــه، 
ولكنه ال يمنع من أن يجهر واحُدنا بزفرٍة من الحنق 
طاه القهقرى، في املضي 

ُ
سرع خ

ُ
الغاضب على حاٍل ت

 فــي وطــأتــه أن يشكو زهير 
ٌ

إلـــى الــخــلــف، فــأمــٌر ثــقــيــل
الــنــوبــانــي، ولــيــس غــيــره، وأن يــرفــع صــوتــه، مستغيثا 

من أجل زمالئه، ويحكي في أمر هجرته من البلد، في 
لحظة زعٍل معلنه أمام كل الناس. لتكن هذه االستغاثة 
إلعــالن  متجددة  مناسبة  إذن،  هــذه،  بالضبط(  )بمن 
زال  ما  أظنه،  الــذي  النوباني،  متجدّد عن محبة زهير 
صــاحــب اســم »بــيــاع« فــي ســوق الــدرامــا التلفزيونية، 
وقد محضه جمهوره الكثير إعجابا مستحقا بكثير 
وريفية  وتــاريــخــيــة  بــدويــة  فــي مسلسالت  أدواره  مــن 
هريسة«  »بائع  ينسى  ال  وفيرة،  وخليجية  وعصرية 
في »العلم نور«، وال »الظاهر بيبرس«، وال في »شجرة 
العّز  أبو  نسى صيحاته في دور 

ُ
ت الــدر« وغيرها. وال 

في قرية أم الزيتون في مسرحية »البالد طلبت أهلها«، 
)إنتاج 1989(، عن بالٍد طلبت أهلها. ومن »مغامراته« 
التي  املسرحية  هــذه  عرضه  ربــمــا،  االنتحارية  املالية، 
ونص  السويسي  املنصف  )إخـــراج  إنتاجه  من  كانت 
ليكون  القاهرة،  اللطيف عقل(، على حسابه، في  عبد 
أول فنان عربي يعرض، تجاريا، عمال مسرحيا في 
مصر. وفي البال »مغامرته« في تاسيس مسرح يومي 

في عمان، في تجربة لم تنجح ماّديا.
لــن يهاجر صاحبنا مــن عــّمــان. سيبقى أحــد حــّراس 
للفنان  االنتصار  في  الشجاع  والصوت  فيها،  الجمال 
كبير  فــنــاٍن  مــن  الــجــديــد  ننتظر  ... وسنبقى  األردنــــي 
أحّبوا  الــذيــن  مشاهديه  جمهورية  فــي  واملــكــانــة  املنزلة 

الناطور صافي وأبو العز .. وكل زهير النوباني.

في محبّة زهير النوباني

وأخيرًا

لن يهاجر زهير النوباني من 
عّمان، سيبقى أحد حرّاس 

الجمال فيها، والصوت الشجاع 
في االنتصار للفنان األردني
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باختصار

اشتهرت ديانا بنشاطاتها 
اإلنسانية، وخالل زواجها كانت 
رئيسة أو راعية ألكثر من 100 
جمعية خيرية، وأنجزت الكثير 
من األعمال لصالح املشردين 

واألطفال 

■ ■ ■
يبدو أّن صحيفة »ذا ديلي ميل« 
ال تزال تسعى لغاية اليوم إلى 
إزالة أي مزاعم ترّجح التآمر 

لقتل أميرة ويلز 

■ ■ ■
كيف تنّبأت أميرة ويلز بطريقة 

موتها؟ هل امتلكت القدرة 
على التكّهن بحادث السير؟ أم 
أّن الحادث كان مجرد صدفة 

تطابقت مع أفكارها ومخاوفها؟
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