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أهل النويري
مر من هنا
بيليه
ّ
راجانا حمية
«ال �غ ��راب األس �م��ر» م�س�ت��اء .ن� ��ادرًا ما
ي�ص��ل ه��ذا ال��رج��ل إل��ى ه��ذا املستوى
م ��ن ال� �ش� �ع ��ور ،ل �ك ��ن ،إن وص � ��ل ،ف�ف��ي
األم ��ر ك ��رة ق ��دم .ف��ي ش ��ارع األوزاع� ��ي
ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال� �ن ��وي ��ري ،ال �ك ��ل ي �ع��رف
أن األس� �م ��ر ـ �ـ�ـ �ـ ت�ي�م�ن��ًا ب �س �م��رة بيليه
ال �ب��رازي �ل��ي ـ�ـ�ـ�ـ ال ي�غ�ض��ب إال م ��رة كل
أرب ��ع س� �ن ��وات ...ع�ن��دم��ا ت �ب��دأ بطولة
كأس العالم في كرة القدم .ففي األيام
ال �ع��ادي��ة ،ه��و «اب ��ن العيتاني اللذيذ
ال��راي��ق» ،ك�م��ا يسميه رف ��اق ال �ش��ارع.
ّ
فيتغير مزاج
أما في أي��ام املونديال،
«ال �ع �ي �ت��ان��ي» .ي�ص�ب��ح أك �ث��ر ح ��دة في
التعاطي مع مشجعي الفرق املنافسة
مل �ن �ت �خ��ب ال � �ب ��رازي ��ل ال� � ��ذي ي �ش �ج �ع��ه.
املنتخب «األب ��دي منذ الستينيات»،
يقول .وما يزعجه هذه األيام أن أحدًا
م��ا ف��ي ح��ي األوزاع� ��ي «ش � ّ�وه املنظر،
ً
وض ��ع ل �ي�ل�ا ع�ل�م��ًا أمل��ان �ي��ًا ك �ب �ي �رًا بني
أعالم البرازيل» .وهذه قد تحدث أزمة
ه�ن��اك ،ليس ل�ل�غ��راب األس�م��ر ،محمد
العيتاني وحده ،بل لغالبية السكان،
لكون الحي معروفا منذ التسعينيات
ب��والئ��ه للمنتخب ال �ب��رازي �ل��ي ،حيث
يبدأ الكرنفال قبل شهر من انطالق
م�ب��اري��ات ك��أس ال�ع��ال��م .ي� ّ
�زي��ن مدخل
ّ
ال �ش��ارع بعلمني ك�ب�ي��ري��ن و«ت�ش��ب��ك»
االع � �ل ��ام ال �ص �غ �ي ��رة م� ��ن ش ��رف ��ة إل ��ى
شرفة .هكذا ،حتى آخ��ر مبنى هناك.
ال ت�ع��ود األع �ل�ام األخ� ��رى ،الصغيرة
نسبيًا ،مرئية .تصبح أك�س�س��وارًا ال
قيمة ل��ه .ح�ت��ى ع�ل��م أمل��ان�ي��ا العمالق
ال ��ذي ش � ّ�وه امل�ن�ظ��ر ،ف��ي رأي ال �غ��راب،
ال ي �غ� ّ�ي��ر ف� ��ي األم� � ��ر ش �ي �ئ��ًا .ف �ه �ن��اك،
ف ��ي ال �ح��ي امل� �ع ��روف ب��ان �ت �م��ائ��ه منذ
التسعينيات إل��ى منتخب ال�ب��رازي��ل
ص � ��ار ص �ع �ب��ًا ع� �ل ��ى ال �ك �ث �ي��ر ت�غ�ي�ي��ر
ه ��وي� �ت ��ه .وق �ل �ي �ل��ون ي� �ع ��رف ��ون ال �ح��ي
باسمه الحقيقي في مثل هذه األيام.
علم
ال يعود
األوزاع��ي اسمًا .مع أول ٍ
ّ
ب��رازي �ل��ي ي�ع��ل��ق ف��ي ال �ش��ارع ،يصبح
اسمه «حي القدمني الذهبيتني» بني
ساكنيه .أما بالنسبة إلى العابرين،
فهو حي البرازيل.

ف��ي ال�س�ت�ي�ن�ي��ات ،ب ��دأت أول ��ى مالمح
«ال�ت�ع�ص��ب ال �ب��رازي �ل��ي» .ي��وم�ه��ا ،ك��ان
«نجم ك��رة القدم البرازيلي بيليه في
ّ
أيام ع��زه» ،يقول العيتاني ،الذي كان
ف��ي ال�س��ادس��ة ع�ش��رة ف��ي ذل��ك ال�ح�ين.
أحبه الفقراء هناك .أحبوه باألبيض
واألس ��ود .ك�ب��روا شيئًا فشيئًا ،فنقل
«ال ��وال ��د م �ن��ا ح ��ب ال� �ب ��رازي ��ل الب �ن��ه»،
ي�ت��اب��ع .وص��ار ال�ك��ل ب��رازي�ل��ي .أخ�ي�رًا،
ص� ��ار ه� �ن ��اك خ �ل �ي��ط م ��ن امل �ش �ج �ع�ين.
ف��ي أول األم ��ر ،ك��ان «ال �ع��رق برازيليا
ص��اف �ي��ا» ،أم ��ا م��ع ه �ج��رة ال�ك�ث�ي��ر من
أبناء الحي إلى أملانيا ،فبدأ التنافس.
أص �ب ��ح ه �ن ��اك ج �م �ه��ور أمل� ��ان� ��ي ،وإن
ك��ان ال��دع��م على األرض ليس ظاهرًا
�اف .يقول سكان الحي ــــ
على نحو ك� ٍ
ال�ب��رازي�ل�ي��ون منهم ــــ إن «املشجعني
ل �ل �م �ن �ت �خ��ب األمل � ��ان � ��ي ل� �ه ��م م�ص�ل�ح��ة
ف��ي األم ��ر ،ف�ل�ح��م أك�ت��اف�ه��م م��ن ه�ن��اك،
وعندما تنقطع هذه اللقمة لن يجدوا
إال ال � �ب� ��رازي� ��ل» ،ي �ق ��ول ع �م ��اد ال ��زي ��ن،
امللقب في الشارع بأبو وديع.
هناك ،أمام مؤسسة سوبرة لتصليح
ال� ��دراج� ��ات ال� �ن ��اري ��ة ،ي�ج�ت�م��ع ش�ب��اب
الحي عند الخامسة ع�ص�رًا .ف��ي مثل
ه � ��ذه األي� � � � ��ام ،ال ت� �ع ��ود «امل �ص �ط �ب��ة»
الصغيرة أم��ام امل��ؤس�س��ة تتسع لهم.
فيجلس بعضهم على األرائ ��ك ،فيما
آخ��رون يفترشون األرض .يجتمعون
«أمل� � � � ��ان وب � ��رازي � �ل � �ي � ��ون وإي� �ط ��ال� �ي ��ون
ّ
وفرنسي واحد» .ال يكلون من الحديث
ع��ن نجومهم ،م��ع «ال�ت��زري��ك» .ودائ�م��ًا
ف��ي ال�ج�ل�س��ات ،ه�ن��اك ال �غ��راب األسمر
ال ��ذي ي�م�ل��ك ع��رب��ة ل�ل�ق�ه��وة والعصير
في منطقة الروشة منذ التسعينيات،
وه ��و ال ��ذي «ش� � ّ�ك» م� ��رارًا ع��ن ص�خ��رة
الروشة .يعني «رياضي منذ الصغر».
ي �ش� ّ�ج��ع ه ��ذا ال ��رج ��ل ال� �ب ��رازي ��ل ،لكنه
ال ي �ع��رف م��ن امل�ن�ت�خ��ب س ��وى بيليه،
ال�ل�اع��ب ال �ب��رازي �ل��ي األش �ه��ر ف��ي ف�ت��رة
الستينيات والسبعينات .أما البقية؟
«ففي القلب» ،يقول ،مشيرًا إلى العلم
ّ
ّ
مشجع
ال ��ذي ع��ل�ق��ه ع�ن��د خ �ص��ره .ه��و
بالفطرة ،من دون عناء حفظ األسماء.
ال يهم .املهم أن تفوز البرازيل ،وإن لم
تفز ،فقد اعتاد مشجعوها التحالف

(مروان طحطح)
م� ��ع م �ش �ج �ع��ي «ال� � � � �ـ 31م �ن �ت �خ �ب��ا ض��د
أمل ��ان� �ي ��ا» .ي �ح �ش��ره م �ش� ّ�ج��ع امل�ن�ت�خ��ب
األملاني بالقول «بال مجاملة ،أعطني
ع �ش��رة أس �م ��اء ل�لاع �ب�ين ب��رازي �ل �ي�ين».
ي��رت�ب��ك ال �غ ��راب ،م�ع�ي�دًا ج��واب��ه «م��ش
ضروري ،فتاح قلبي بتشوفهن كلهن
م ��ن ب�ي�ل�ي��ه وان � ��ت ج � ��اي» .وي�س�ت�ط��رد
بالسؤال «ع� ّ�د عشرة أمل��ان ان��ت» .يبدأ
ال� �ش ��اب ب��ال �ع� ّ�د ،ف�ل�ا ي �ت��وق��ف .ع �ش��رة.
عشرون من سنوات سابقة .ال يتركه
الغراب يكمل ،فيتوجه إلى البقية «ما
في ما ّ
يعدن ،بيقطعوا عنو املعاش».
ّ
ي�ق��اط�ع��ه م �ش��ج��ع ل�ل�م�ن�ت�خ��ب األمل��ان��ي
ب��ال�ق��ول «أن ��ا ق ��ادر ع�ل��ى ال�ع��د أي�ض��ًا»،

غالبية مشجعي
المنتخب اإليطالي من اإلناث
ألنهم «شباب حلوين»
ف �ي �ج �ي �ب��ه ب � �س� ��ؤال «ل� �ي ��ش أب� � ��وك م�ين
ه ��و؟» ،ف��ي إش ��ارة إل��ى وج ��ود األخ�ي��ر
في أملانيا منذ عشرين عامًا.
هكذا ،تحتدم «املعركة» بني مشجعي
املنتخبني .فيكمل عماد الزين ،مشجع
امل�ن�ت�خ��ب ال �ب��رازي �ل��ي ع��ن األس �م��ر «م��ا
ال ��ذي ي�غ��ري�ك��م ف��ي األمل� ��ان ،خسارتهم
ع� �ل ��ى أرض � �ه � ��م م� �ن ��ذ  14ع� ��ام� ��ًا أم � ��ام
امل �ن �ت �خ��ب األورغ � ��واي � ��ان � ��ي؟» .ي�لاق�ي��ه
«الكومبارس» بالصراخ« :يا ساتر يا
ستار والبرازيل متل النار» .ال يعجب

م�ش�ج�ع��و امل�ن�ت�خ��ب اآلخ ��ر م��ا ي�ج��ري،
فيشير أحدهم إلى الصارخني بالقول
«مضروبني».
ت�ح�ت��دم امل��واج �ه��ة أك �ث��ر .فيطلب أح��د
م� �ش� �ج� �ع ��ي امل � �ن � �ت � �خ ��ب األمل � � ��ان � � ��ي م��ن
مشجعي املنتخب اآلخ��ر رف��ع أيديهم
إلح � �ص� ��ائ � �ه� ��م ،وه� � � ��و ال� � � �ع � � ��ارف ب� ��أن
امل��وج��ودون في الجلسة خمسة فقط،
لكنه ،يريد أن يثبت أن ما يجري هناك
«بهورة ،وإن كان الحي قد غلب عليه
اللون األخ�ض��ر» .ثمة إثباتات أخ��رى.
يسأل «م��اذا لو أوقفنا امل��ارة وسألنا
أي منتخب يشجعون؟» .يوافق الكل
على األمر.
األول «برازيل» .يعلو صراخ مشجعي
املنتخب .الثاني برازيل أيضًا .الثالث
أمل��ان��ي .ال��راب��ع أيضًا وال�خ��ام��س .غلب
األمل� ��ان .ال �س��ادس «إن �ك �ل �ي��زي» .يسود
الصمت ،فال أحد في الحي يشجع هذا
املنتخب .من دون أن يطلب منه أحد
التوضيح يقول «أحلى طابة بالعالم
ال �ط ��اب ��ة اإلن �ك �ل �ي��زي��ة ،واح� �ل ��ى دوري
الدوري اإلنكليزي أيضًا» .والبرازيل؟
«م �غ ��رورون» .واألمل� ��ان؟ «أن��ان�ي��ون في
ال �ل �ع��ب» .واإلي �ط��ال �ي��ون؟ «م�م�ح��ون��ون
ك��روي��ًا» .وال�ف��رن�س�ي��ون؟ «ك��ان عندهم
زي ��ن ال��دي��ن زي � � ��دان» .ه ��ذا ال��رج��ل هو
م �ح �م��د ع� �ي ��اد ،ش �ق �ي��ق ع �ص��ام ع� ّ�ي��اد،
ّ
امل�ع��ل��ق ال��ري��اض��ي ع�ل��ى أي ��ام النهضة
ّ
مشجع دائ��م لإلنكليز.
والنجمة .ه��و
أب� �ه ��ره ب ��وب ��ي م � ��ور وم � ��ن ث ��م دي �ي �غ��و
مارادونا ويوهان كرويف في املنتخب

ال �ه��ول �ن��دي .أم ��ا ب�ي�ل�ي��ه ،ف �ك��ان «ل� ّ�ع�ي��ب
م �ن �ي��ح ،م ��اش ��ي ح ��ال ��و ب��ال �ف��وت �ب��ول».
برأيه ،ثمة العبون لبنانيون «أشهل»
م��ن بيليه ،منهم ع��دن��ان ال�ش��رق��ي في
األن �ص ��ار ،وم ��ار دي ��ك ف��ي ال�ه��وم�ن�م��ن،
وجوزف أبو ناصر في فريق النهضة،
قبل أن يصبح اسمه فريق األنصار».
أم � ��ا م �ش �ج �ع��و امل �ن �ت �خ��ب اإلي� �ط ��ال ��ي،
ّ
ف�م�ع�ظ�م�ه��م م ��ن اإلن � ��اث ه �ن ��اك .ي�ع��ل��ق
ال� �ب� �ع ��ض ع� �ل ��ى ه � ��ذه امل � �ي� ��زة ب��ال �ق��ول
«ألن�ه��م ش�ب��اب ح�ل��وي��ن» .أم��ا الشباب
هناك ،فيستهزئون باملنتخب بأغنية
ك�ت�ب��وه��ا ه��م مل�ن��اس�ب��ة امل��ون��دي��ال «ي��ا
إي � �ط� ��ال� ��ي وي � � ��ا ت� �ع� �ب ��ان ه� �ل ��ق ج��اي��ي
تحكيني ،عملت بطل م��ن زم��ان على
إيام موسوليني».
ال �ف��رن �س �ي��ون أي �ت��ام ف��ي ال �ح��ي .واح��د
ّ
يشجع هذا املنتخب .مع ذل��ك ،ال
فقط
يعرف سوى الالعب زين الدين زيدان.
وع �ل��ى ه ��ذا األس� � ��اس ،ي �ق��ول ال�ب�ع��ض
هناك إن هذا الرجل «كانت آخر مباراة
حضرها باملونديال عام !»1998
ّ
يحب ك��رة ال�ق��دم هناك،
م��ع ذل��ك ،الكل
بغض النظر إن كانوا يحفظون أسماء
الع �ب �ي �ه��م امل �ف �ض �ل�ين أم ال .وال��دل �ي��ل؟
خ� ��روج الع �ب�ين ك �ث��ر م��ن ه ��ذا ال �ش��ارع
منهم نبيل سعدو ،الذي يلعب حاليًا
م ��ع ف��ري��ق ال �ع �ه��د ،وم �ح �م��د ال �ن��اط��ور
س ��اب �ق ��ًا وم �ح �م ��د ال� ��دي� ��ك .وس �ي �خ��رج
آخرون .أما عامليًا ،فالوالء دائمًا وأبدًا
ملنتخب ك��رة القدم البرازيلي .ودائمًا
بالفطرة.

مونديال طريق الجديدة :الرزق على اهلل ...وعلى ميسي!
زياد عيتاني
أخرج أبو هيثم كراسي وطاوالت املقهى الصغير
ال � ��ذي ي �م �ل �ك��ه إل� ��ى ال ��رص� �ي ��ف .ال ��رج ��ل ال�س�ت�ي�ن��ي،
ك�غ�ي��ره م��ن أص �ح��اب امل �ق��اه��ي امل �م �ت��دة ع�ل��ى ط��ول
خط الجامعة العربية ،يعيد ترتيب «باب الرزق»،
بما يتناسب م��ع س�ه��رات امل��ون��دي��ال .ك��ذل��ك ،خرج
ّ
«باشو» من مقهى معلمه ليلصق جدول برنامج
م �ب��اري��ات امل ��ون ��دي ��ال امل �ق �ب��ل ع �ل��ى واج �ه ��ة امل �ح��ل.
اإلعالن املتواضع هذا ،واملتكرر عند اغلب املقاهي
ه� �ن ��اك ،ه ��و ب �م �ث��اب��ة «ال �ح �ي �ل��ة وال �ف �ت �ي �ل��ة» ل�ج��ذب
ال��زب��ائ��ن ص�ي�ف��ًا .ان�ت�ه��ى م��وس��م ال��دراس��ة ف��ي كلية
ال�ه�ن��دس��ة ،وأت ��ى امل��ون��دي��ال لينقذ ال�ص�ي��ف ،حني
ي�ع��ان��ي أغ�ل��ب أص �ح��اب ت�ل��ك امل�ش��اري��ع املتواضعة
م��ن م�ح�لات ال��وج�ب��ات ال�س��ري�ع��ة و«ال �ق �ه��اوي» من
ش��ح ال ��رزق وت��راك��م ال��دي��ون .وه��ي دي��ون ال يفكها
ّ
العربية.
اال موسم دراسي آخر في جامعة بيروت
الصبي «ب��اش��و» ي�ع��رف األم ��ور ج�ي�دًا ،وق��د لصق
أس �ع��ار «األراغ � �ي ��ل» و«امل� �ش ��اري ��ب» ،أم ��ام ب��رن��ام��ج
ك ��أس ال �ع��ال��م .ه �ك��ذا ،ع�ل��ى ط ��ول ال �خ��ط امل�م�ت��د من
محيط الجامعة العربية وحتى الكوال ،ستختلط

«األراغ�ي��ل» بأعالم العالم .ميسي ونيمار وأوزي��ل
وان�ي�ي�س�ت��ا وغ�ي��ره��م م��ن ك�ب��ار ال�لاع �ب�ين ،ح�ض��روا
بالفعل إل��ى طريق الجديدة .تتوزع صورهم بني
امل�ع�س��ل وال�ن�ك�ه��ة وت �غ��رق ل�ق�ط��ات�ه��م خ�ل��ف إب��ري��ق
للشاي وركاوي القهوة.
ال يتوقف األم��ر على امل�ق��اه��ي .يغطي علم أملاني
ض �خ��م م �ب �ن� ً�ى ك �ب �ي �رًا ف ��ي ش� � ��ارع ح� �م ��د .ال� �ش ��ارع
«األرستقراطي» في املنطقة الشعبية ،فرضت عليه
األك�ث��ري��ة أل ��وان األس ��ود واألح �م��ر واألص �ف��ر .أغلب
سكان الشارع يشجعون املنتخب األملاني ،على ما
ّ
تسجل بعض «الخروقات» واملحاوالت
يبدو ،فيما
م��ن م�ش�ج�ع��ي اي �ط��ال �ي��ا وال �ب ��رازي ��ل ل�ل�ح�ض��ور في
شارح حمد .عمليًا ،يصل املد البرازيلي إلى أقاصي
األح �ي��اء ال�ف�ق�ي��رة ك��ال �ب��رج��اوي وأب ��و س �ه��ل .ومنذ
ع��ام  2008تشهد ش��وارع السبيل وال ��رواس وأب��و
سهل مدًا اسبانيًا ،يواجهه عشاق «السيليساو»
بضراوة .فالجمهور «االسباني» ،جمهور ناشئ
ّ
وأغلبية أفراده من الشباب ،ال يتعدى عمر الواحد
منهم  22سنة .جاءت املوجة االسبانية عقب تألق
ب��رش�ل��ون��ة وامل�ن�ت�خ��ب االس�ب��ان��ي وظ �ه��ور الثنائي
األسطوري انييستا ــ تشافي .الثنائي الذي غزت

صوره حقائب الدراسة وأغلفة الدفاتر .لكن عشاق
البرازيل في طريق الجديدة دافعوا عن تاريخهم
ّ
ض� ّ�د تلك امل��وج��ة ،متحلني بنصائح وم��واع��ظ من
سبقهم في املنطقة بتأييد املنتخب األصفر .اآلباء
الذين شاهدوا برازيل جيرزينيو وزيكو يحاولون
اقناع الجيل الذي تالهم بأن «تلك البالد تشبهنا».
يعتقدون أن حي التنك وزاروب الطمليس نسخة
ل�ب�ن��ان�ي��ة ع��ن األح �ي ��اء ال�ف�ق�ي��رة ف��ي ب�ل�اد ال �ـ«ك��وب��ا
ك��اب��ان��ا» .لكن النصيحة األق ��وى أت��ت م��ن «ص� ّ�ي��اد
امل��واه��ب» في مالعب أرض جلول و الحرش «أبو
محمد» ،ال��ذي يقابل كل مشجع اسباني بالقول:
«يا ابني اتطلع منيح بريفالدو البرازيلي ،بشكله،
بتذكر كيف كانت سمرته؟ بتقول ان��و ضاهر من
مخيم صبرا أو حي الجزار» .ريفالدو ،في حسابات
«أبو محمد» واحد من «أبناء طريق الجديدة».
ولفرنسا حصة «مهضومة» من أهواء أهل طريق
ال �ج��دي��دة .ت�ت�ح��دث ال ��رواي ��ة «األص �ل �ي��ة» ع��ن فتية
ف��ي س��وق عفيف الطيبي ك��ان��وا يشجعون فريق
م��ان�ش�س�ت��ر ي��ون��اي �ت��د ت��زام �ن��ًا م��ع ص �ع��ود ال�لاع��ب
الفرنسي ،اريك كانتونا ،أوائل التسعينات .وتقول
األس�ط��ورة ،أيضًا ،إن تلك الفترة هي الفترة التي

ملع فيها نجم الرئيس الراحل رفيق الحريري .كان
الجميع يتحدث عن عالقته املميزة بفرنسا .كانا
سببني كافيني ليشهد شارع الطيبي والدة رابطة
ل�ت�ش�ج�ي��ع امل�ن�ت�خ��ب ال �ف��رن �س��ي .ع ��ام  ،1998وب�ع��د
صافرة النهاية في مباراة الختام ،جالت السيارات
في طريق الجديدة رافعة صور زين الدين زيدان،
وال��رئ �ي��س ال �ف��رن �س��ي األس �ب ��ق ج ��اك ش� �ي ��راك ،إل��ى
جانب صور ...الرئيس الحريري! بدا األمر للسكان
آنذاك وكأن «املنطقة» فازت بالكأس.
طريق الجديدة في املونديال هي نفسها الشياح
وعائشة بكار وراس الدكوانة .البيوت املتالصقة
ّ
معيشية .غدًا ستصدح الهتافات
أحجارًا وهمومًا
وال�ش�ت��ائ��م على ال�ف��رص ال�ض��ائ�ع��ة .ول�ش�ه� ٍ�ر كامل،
ستضع مآسي التهميش وانقطاع املياه وأعطال
ال �ك �ه��رب��اء ج��ان �ب��ًا .م�ي�س��ي ورف ��اق ��ه ف��ي امل��ون��دي��ال
ُ
وسينسون
سيكونون «زع�م��اء» طريق ال�ج��دي��دة،
امل�ن�ط�ق��ة م�ش�ك�ل��ة ال�ب�ط��ال��ة امل�ت�ف��اق�م��ة ب�ي�ن ال�ش�ب��ان.
ً
سينام أغلب ه��ؤالء ن�ه��ارًا ،ثم يصحون ليال على
«كركرة» نراجيلهم ،ويتسمرون خلف الشاشات.
ف� ��ي ح � ��زي � ��ران وت � �م� ��وز امل� �ق� �ب� �ل�ي�ن ،وح� ��ده� ��ا أع�ل��ام
املنتخبات الكبرى سترفرف في «أحياء الطيبني».

