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على الغالف

ّ

حية ميسي
أسطورة
الكرة
ملك
ّ

هو الذهبي ،هو النجم األوحد ،هو األفضل بني األفضل ،هو
األسطورة ّ
الحية .األرجنتيني ليونيل ميسي دخل التاريخ أمس من
بوابة أخرى؛ إذ حمل الكرة الذهبية ألفضل العب كرة قدم في العالم
لسنة ّ ،2011
متقدمًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو واإلسباني
شافي هرنانديز
كريم
شربل ّ
يصعب التفكير في نقطةٍ تكون بداية
الكالم ّ
عما فعله النجم األرجنتيني
ل �ي��ون �ي��ل م �ي �س��ي م �ن��ذ ال �ش �ه��ر األول،
وان �س �ح��اب��ًا إل� ��ى ال �ش �ه��ر األخ� �ي ��ر ف��ي
سنة .2011
ه� ��ل ال� �ب ��داي ��ة ت� �ك ��ون األه � � � ��داف ال� � �ـ55
وال� �ت� �م ��ري ��رات ال �ح��اس �م��ة ال � � �ـ 25ال �ت��ي
ّ
وق � �ع � �ه� ��ا ف � ��ي  57م � � �ب� � ��اراة خ��اض �ه��ا
امل��وس��م امل��اض��ي م��ع فريقه برشلونة
اإلسباني؟
ال .ال� �ب ��داي ��ة ه ��ي ف ��ي ك �ي �ف �ي��ة ق �ي��ادت��ه
«ال � �ب� ��رس� ��ا» ف� ��ي امل � � �ب� � ��اراة ال �ن �ه��ائ �ي��ة
ملسابقة دوري أب�ط��ال أوروب ��ا ،حيث
سجل في مرمى مانشستر يونايتد
اإلنكليزي.
ال .األف�ض��ل أن ت�ك��ون ال�ب��داي��ة أه��داف��ه
في مرمى الغريم األزل��ي ريال مدريد
خالل لقاءات «إل كالسيكو» الكثيرة
ب�ي��ن ال� �ف ��ري� �ق�ي�ن ف� ��ي ال � �ع� ��ام امل ��اض ��ي،
ح� �ي ��ث ع� �ل� �ق ��ت ذك � ��ري � ��ات ك� �ث� �ي ��رة ف��ي
أذه��ان املتابعني ،قد يمحوها الزمن
ّ
ك��ل�ه��ا م��ا ع ��دا ذاك امل�ش�ه��د ف��ي ال ��دور
ن �ص ��ف ال �ن �ه ��ائ ��ي ل � � ��دوري األب � �ط� ��ال،
ح �ي��ث ت �س �ل��م م �ي �س��ي ال �ك ��رة وت�لاع��ب
ب��رج��ال «امللكي» ف��ي عرينهم (ملعب
ّ
سانتياغو ب��رن��اب�ي��و) ،قبل أن يمزق
�دف آخ ��ر .ل�ك��ن ق��د ي��أت��ي
ش�ب��اك�ه��م ب �ه� ٍ
ال�ب�ع��ض ل�ي�ق��ول إن ال �ب��داي��ة ي�م�ك��ن أن
تكون من نهاية سنة  ،2011وتحديدًا
امل � � �ب� � ��اراة ال� �ن� �ه ��ائ� �ي ��ة ل � �ك� ��أس ال �ع ��ال ��م
ل�لأن��دي��ة أم ��ام س��ان�ت��وس ال�ب��رازي�ل��ي،
حيث قاد األرجنتيني العرض ،وقام
ً
بأشياء مذهلة مسجال هدفني جعاله
ي �ب��دو ك��أن��ه م �خ �ل��وق ف �ض��ائ��ي سقط
كوكب آخر ليجعل كوكبنا يبدو
من
ٍ
أفضل ،فإذا أحببت فريق برشلونة أو
كرهته أو أحببت منتخب األرجنتني
أو ب �غ �ض �ت��ه ،ف �ه �ن��اك الع� ��ب واح � ��د ال
يمكنك تمني أال ي�ك��ون م��وج��ودًا في
امل�ش�ه��د ،ه��و م�ي�س��ي؛ إذ ب�ب�س��اط��ة ،ال
حياة كروية من دونه.
وب �ع��د ك ��ل ه ��ذه األم� � ��ور ،وب �ع��د سنة
م��ن ال�ل�م�ع��ان ،ج��اءت أش�ب��ه بحلقتني

م �ح� ّ�دث �ت�ي�ن ع ��ن ال �ع��ام�ي�ن ال �س��اب �ق�ين،
أص� � �ب � ��ح ب� � ��اإلم � � �ك� � ��ان ال� � �ح � ��دي � ��ث ع��ن
«أس� � �ط � ��ورة» اس �م �ه��ا م �ي �س��ي ،ال ّ ب��ل
أص�ب�ح��ت ه �ن��اك ج ��رأة ع�ن��د ك��ل ن��ق��اد
ال�ك��رة ح��ول ال�ع��ال��م للقول إن��ه أفضل
العب عرفه التاريخ.
ٍ
التاريخ الذي سيشهد ،من دون شك،
ّ
على أش�ي��اء أك�ب��ر سيخطها ميسي؛
ف�ه��و ال ي��زال ف��ي ال��راب�ع��ة والعشرين
من العمر ،وعلى ّ
حد قول «الهولندي
�ف ،ال يفترض
ال�ط��ائ��ر» ي��وه��ان ُك��روي َ� ً
�اج��أ ج ��راء ف��وزه
أن ي�ك��ون ال�ع��ال��م م �ف�
ب��ال �ك��رة ال��ذه�ب�ي��ة م �ج��ددًا؛ ف�ه��و ق��ادر
ع �ل��ى م��واص �ل��ة ال �ن �س��ج ع �ل��ى امل �ن��وال
عينه والحصول على ث�لاث أو أرب��ع
كرات أخرى.
ن�ع��م ،األداء ال �خ��ارق مليسي م�ح��ا كل
الجدال ال��ذي ك��ان يحصل سابقًا في
ك��ل س �ن��ة ع �ن��د اخ �ت �ي��ار أف �ض��ل الع��ب
ف��ي ال �ع��ال��م؛ إذ ال أح��د يمكنه ن�ك��ران
أن ال�ن�ج��م األرج�ن�ت�ي�ن��ي ه��و األف�ض��ل،
�واط ع ��دة ع��ن كل
ال ب��ل ي�ب�ت�ع��د ب ��أش � ٍ
منافسيه؛ فكل ح��رك��ة ي�ق��وم بها هي
شيء استثنائي وخارج عن املألوف.
ل�ق��د أن �ص��ف م�ي�س��ي ال �ك��رة ال��ذه�ب�ي��ة،
وط��اب��ق معنى كلمات «أف�ض��ل العب
في العالم»؛ فهو ّ
يقدم نوعية اللعب
امل�ه��اري غير امل��وج��ود عند الالعبني
اآلخ��ري��ن ف��ي م� ��وازاة ان�ع�ك��اس أدائ��ه
إي� �ج ��اب ��ًا ع� �ل ��ى امل� �ج� �م ��وع ��ة ،ف�ح�ص��د
«البرسا» األل�ق��اب املختلفة في سنةٍ
مجيدة أخرى.
رب�م��ا ك��ان ه��ذا ال�ك�لام ل�ي��س بالشيء
ال� �ج ��دي ��د ع �ل��ى م ��راق� �ب ��ي م �ي �س��ي ع��ن
كثب ،لكن االم��ر الالفت هو استمرار
ت�ط��وره حيث ي�ب��دو أق��وى ي��وم��ًا بعد
يوم ،ويستمد هذا الشيء من جوعه
ال��دائ��م لتقديم أف�ض��ل م��ا ع�ن��ده على
أرض امل�ل�ع��ب ،ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر ع�م��ا إذا
واج � ��ه أف �ض ��ل أو أض �ع ��ف ف ��ري ��ق ف��ي
العالم .لكن في كلتا الحالتني ،ظهر
«ليو» ّ
سيدًا فوق الجميع؛ فهو أسرع
منهم كلهم ،أق�ل��ه ف��ي التفكير ،حيث
ّ
ثوان
يتفوق ذهنيًا على البعض في
ٍ
فينفذ ال �ق��رار ال�ص��ائ��ب حتى قبل أن

ليونيل ميسي
ضاحكًا
مع النجم
البرازيلي
رونالدو بعد
ّ
تسلمه الكرة
الذهبية
وبدا خلفهما
رئيس االتحاد
الدولي جوزف
بالتر ورئيس
االتحاد
االوروبي
ميشال
بالتيني
(كريستيان
هارتمان -
رويترز)

يتراءى للمتابع أن
الرصاص هو الحل الوحيد
لوقف «النفاثة» ميسي
يقوم منافسوه بالتفكير ب� ّ
�رد الفعل
الذي يجب أن يقوموا به فور تسلمه
الكرة.
م� � ��ن ه� � �ن � ��ا ،ي� � � �ت � � ��راء ى ل� �ل� �م� �ت ��اب ��ع أن
ال��رص��اص ه��و ال �ح��ل ال��وح�ي��د ل��وق��ف

«ال �ن �ف ��اث ��ة» م �ي �س��ي ،ل �ك��ن ل� �ش � ّ�دة ث�ق��ة
كثيرين بقدراته ،قد يرون أنه يمكنه
ال �ت �ع� ّ�رج ب�ين ال��رص��اص��ات وت�ف��ادي�ه��ا
بليونته الرهيبة على غ��رار م��ا فعل
املمثل كيانو ريفز في فيلمه الشهير
«ذا مايتريكس».
ُ
ط �ب �ع��ًا ،ك �ت��ب ال�ك�ث�ي��ر ع��ن م�ي�س��ي في
 ،2011وحجم األخبار التي تناقلتها
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام عنه تشير بوضوح
إل� ��ى أن� ��ه ك� ��ان ح ��دي ��ث ال� �ن ��اس ط ��وال
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مدرب
ساوا تخلف مارتا على عرش أفضل العبة وغوارديوال أفضل ّ

كوفئت الالعبة اليابانية ،هوماري ساوا،
ِ
على قيادتها بالدها للتتويج بلقب كأس
العالم للسيدات  2011للمرة االول��ى في
ت��اري �خ �ه��ا ب �ع��د ف ��وزه ��ا ع �ل��ى ال ��والي ��ات
املتحدة ،بإحرازها جائزة أفضل العبة
في العالم ،حيث ّ
تفوقت على البرازيلية

م� ��ارت� ��ا ،أف �ض ��ل الع �ب ��ة ف ��ي ال �ع ��ال ��م ف��ي
األع ��وام الخمسة األخ �ي��رة ،واالميركية
آب ��ي وي �م �ب��اش .ون��ال��ت س ��اوا %28.51
م��ن األص ��وات ،تلتها م��ارت��ا ب� �ـ% 17.28
وويمباش بـ.%13.26
وب��رزت الالعبة اليابانية ف��ي املونديال
األخ �ي��ر ح�ي��ث سجلت  5أه ��داف بينها
هدف التعادل  2-2في الدقيقة  117في
امل�ب��اراة النهائية ،وق��د نالت لقب أفضل
العبة في البطولة حينها.
ول��م يكن ميسي الوحيد م��ن برشلونة
الذي ُيكافأ على ما حققه في  ،2011بل
حصل مدربه جوسيب غوارديوال على
جائزة افضل مدرب لسنة  2011بعدما
ت�ف��وق على م��درب مانشستر يونايتد
االن �ك �ل �ي��زي «ال� �س� �ي ��ر» االس �ك��وت �ل �ن��دي
ال �ي �ك��س ف�ي��رغ�ي�س��ون ب��واق��ع %41.92
لألول مقابل  %15.61للثاني ،في حني

ج ��اء م� ��درب ري� ��ال م ��دري ��د ،ال�ب��رت�غ��ال��ي
جوزيه مورينيو ،ثالثًا بـ.%12.43
إال أن ف �ي��رغ �ي �س��ون ل ��م ي �خ ��رج خ��ال��ي
الوفاض من الحفل ال��ذي أقيم في قاعة
امل��ؤت �م��رات ف��ي زي ��وري ��خ ال�س��وي�س��ري��ة،
وحضره نخبة من أملع العبي ومدربي
كرة القدم في العالم ،إذ إن «السير» ُمنح
الجائزة الرئاسية.
أم��ا جائزة أفضل م��درب ل��دى السيدات
ف� �ق ��د ذه � �ب� ��ت إل � � ��ى ال � �ي� ��اب� ��ان� ��ي ن ��وري ��و
س��اس��اك��ي ،ال ��ذي ق��اد ب�ل�اده ال��ى اللقب
املونديالي ،حيث نال  %45.57متقدمًا
ع� �ل ��ى م� ��درب� ��ة ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ب�ي��ا
س��ون��ده��اغ ( )%15.83وم��درب فرنسا
برونو بيني (.)%10.28
كذلك ن��ال االت�ح��اد الياباني لكرة القدم
جائزة الروح الرياضية.
واخ�ت�ي��ر ه��دف ال�ب��رازي�ل��ي ن�ي�م��ار ،العب

س ��ان� �ت ��وس ،ال� � ��ذي س �ج �ل��ه ف� ��ي م��رم��ى
ف�لام�ن�غ��و ف��ي ال � ��دوري امل�ح�ل��ي ل�ج��ائ��زة
«بوشكاش» كأفضل هدف للسنة.
أم��ا الفريق املثالي لسنة  2011فتألف
من :الحارس االسباني ايكر كاسياس
(ري ��ال م��دري��د) ،واالس �ب��ان��ي سيرجيو
رام � � ��وس (ري � � ��ال م� ��دري� ��د) ،وال �ص��رب��ي
نيمانيا فيديتش (مانشستر يونايتد)،
واالس�ب��ان��ي ج�ي��رار بيكيه (برشلونة)،
وال�ب��رازي�ل��ي دان��ي الفيش (ب��رش�ل��ون��ة) -
االسباني شافي هرنانديز (برشلونة)،
واالس � �ب� ��ان� ��ي ش ��اب ��ي ال ��ون� �س ��و (ري � ��ال
مدريد) ،واالسباني اندريس إينييستا
(ب��رش �ل��ون��ة)  -واالرج �ن �ت �ي �ن��ي ل�ي��ون�ي��ل
ميسي (ب��رش�ل��ون��ة) ،واالن�ك�ل�ي��زي واي��ن
روني (مانشستر يونايتد) ،والبرتغالي
كريستيانو رونالدو (ريال مدريد).
(األخبار)

ساعة من دون أن يظهر نبأ يتناول
«ال� � � �ب � � ��رغ � � ��وث» امل� � ��زع� � ��ج ل� �خ� �ص ��وم ��ه
وامل �ح �ب��وب ع �ن��د زم�ل�ائ��ه وم��واط�ن�ي��ه
ومشجعي فريقه ،ال بل عند «أعدائه»
من محبي اللعب الجميل .فميسي هو
«إله الفن الكروي» ،وبلمحاته يمكنه
ك �س��ب األص � � ��وات امل ��ؤي ��دة ل� ��ه؛ إذ ّل��ن
تكون األلقاب يومًا هي التي تصنفه
إذا ما كان األفضل أو ال ،ولو أن جزءًا
م �ه �م��ًا م ��ن ش � ��روط ال� �ف ��وز ب��ال �ج��ائ��زة
ي�س�ت�ن��د إل ��ى م��ا ح �ص��ده ال�ل�اع��ب من
ك��ؤوس خ�لال سنة كاملة .بالتأكيد،
م�ي�س��ي ل �ي��س ب �ح��اج��ة إل ��ى ال �ك��ؤوس
إلثبات أنه املوهبة األعظم في العالم؛
ف �ف��ي ال �ع��ام امل��اض��ي ق ��اد زم �ي�ل�اه في
برشلونة شافي هرنانديز وأندريس
إينييستا القافلة الكاتالونية معه،
ال ب��ل ف�ع�لا أش �ي��اء أك �ب��ر ب�ق�ي��ادت�ه�م��ا
م �ن �ت �خ��ب ب �ل�اده � �م� ��ا إس� �ب ��ان� �ي ��ا إل ��ى
التتويج بكأس العالم .لكن في نهاية
امل � �ط� ��اف وق � ��ف أح� ��ده� ��م إل � ��ى ي�م�ي�ن��ه
واآلخر إلى يساره وصيفني.
ح �ك��اي��ة األل � �ق� ��اب س �ت �ب �ق��ى م ��وج ��ودة
دائمًا على أجندة ميسي يوميًا .كيف
ال وهو املطالب بالوصول إليها عند
ك��ل ص��اف��رة ب��داي��ة أي م �ب��اراة .وتكبر
امل �س��ؤول �ي��ة ع �ل��ى ه ��ذا ال�ص�ع�ي��د عند
ارتدائه قميص املنتخب األرجنتيني،
ح �ي��ث ي ��أخ ��ذ ك �ث �ي��رون ع �ل �ي��ه م�س��أل��ة
فشله معه ،ال بل يذهبون بعيدًا من
خ�ل�ال ال �ق��ول إن م�ي�س��ي ال يستطيع
فعل تلك األشياء الخارقة مع منتخب
بالده لعدم وجود شافي وإينييستا
حوله هناك .وفي هذا السياق ،كثرت
ال �ن �ك��ات أي �ض��ًا ح ��ول ه ��ذا امل��وض��وع،
ف �س��رد أح� ��د ال �ف �ك �ه��اء «أن ل �ي��و دخ��ل
ي ��وم ��ًا مل �م ��ارس ��ة ال �ج �ن��س م ��ع إح ��دى
ً
الفتيات ،فطلب منها االنتظار قليال
ري�ث�م��ا ي�س�ت��دع��ي ص��دي�ق�ي��ه ،وع�ن��دم��ا
س��أل�ت��ه ع��ن ال �س �ب��ب ،أج��اب �ه��ا ب��أن��ه ال

