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العالم في بالد السحرة

األربعاء  11حزيران  2014العدد 2315

الشياح
 Little Italyفي ّ
اإليطالية» في ّ
ّ
الشياح على حالها (راجع «األخبار» ،٥٥٤
ال تزال «الرابطة
في  ١٩حزيران  ،)٢٠٠٨ال بل ازداد عددها رغم «اخفاقات» إيطاليا الكروية.
ّ
ّ
مشجعون ومتسكعون قدامى وجدد« ،معقلهم» الرئيس شارع أسعد
األسعد ،حيث تحظى إيطاليا بثقل «جماهيري» وازن ،باملقارنة مع األحياء
األخرى التي تشتد فيها املنافسة بني «البرازيليني» و«األملان» والقليل من
ّ
ّ
حقيقية ،وإنما تسمية يطلقها
جمعية
«األرجنتينيني» .و«الرابطة» ليست
بقية املشجعني على «طليان» ّ
الحي ،بسبب وفرة عددهم ومباشرتهم
ّ
ّ
اإليطالية قبل «البرازيليني» و«األملان»
«الحي» بالصبغة
بالتحضيرات ووسم
وغيرهم  .وقد نصب «أبناء الرابطة» ،بالفعل ،أعالمهم العمالقة في الشارع
قبل الجميع ،بحيث تبدو األعالم األخرى ضئيلة أمامها .كما أنهم يمتازون
ُ
باللحمة ويشاهدون املباريات سويًا .وينسحب إعجاب «أهل ّ
الشياح»
باملنتخب اإليطالي ،على أمور أخرى استمدوها من أنماط ثقافية تواترت عن
اإليطاليني .إذ يتضح بعد مقابلة العديد منهم ،أنهم ّ
يحبون «طريقة عيش
الشعب اإليطالي» .يهتمون باملوضة وبتسريحات الشعر ،وتروقهم كثيرًا
تلك الفكرة املتداولة عن أن اإليطاليني شعب «يحب املرح» ،أو ّ
«عييش» كما
قال مشجع «قديم» ،رغم أن عمره لم يتجاوز العشرينيات بعد.
(هيثم
املوسوي)

اللبنانية»
الكرنفال «عالطريقة
ّ
سقط في املونديال األخير ستة جرحى .في «الخندق ّ ً
الغميق» ،وقبل أربع سنوات ،خرج نعش «األزوري» محمال على
األكتاف .خرجت إيطاليا من الدور األول ،وعلى وقع الطبول
تهافت املشاركون في مسيرة «التزريك» نحو زقاق البالط .هناك،
ّ
فازت باللقب.
تناحرت الفرق .نسي أبناء الحي في أن إسبانيا ُ ّ
يذكرون مشهدًا سورياليًا واحدًا :التابوت الذي لف بعلم إيطاليا،
ّ
«مونديالية ــ
وأكمل سيره نحو أقرب مقبرة .في حسابات
ّ
لبنانية»« ،إيطاليا» نائمة بسالم في مدافن الباشورة!

(مروان طحطح)

زينب عثمان

يتفق جميع من في الخندق الغميق،
ت� �ق ��ري� �ب ��ًا ،ع� �ل ��ى أن امل � ��ون � ��دي � ��ال ه��و
«ال � �ح� ��دث» ،ل �ك��ن ح ��ادث ��ة ال �ت��اب��وت ال
ت ��زال راس �خ��ة ف��ي أذه��ان �ه��م .ال ش��يء
ي �م �ن��ع ت� �ك ��رار األم � � ��ر ،خ �ص��وص��ًا م��ع
ت��ردي األوض��اع األمنية والسياسية
ف��ي ال�ب�لاد ،على ح� ّ�د ق��ول أب��و محمد
ال� �س � ّ�م ��ان ،ال � ��ذي م ��ا زال ي ��ذك ��ر ك�ي��ف
ت �ح� ّ�ول��ت خ �ض��ار امل �ح��ل إل ��ى «ق�ن��اب��ل
ف ��ي أي� ��دي ال� ��زع� ��ران» .آن� � ��ذاك ،ك ��اد أن
ي �ن �ش��ب ع � � ��راك ب�ي��ن «أب � � ��و ال �غ �ض��ب»
(وه � ��و ش �خ �ص� ّ�ي��ة ح �ق �ي �ق� ّ�ي��ة) ،وج ��ار
ل ��ه ،ش �ت��م «ح��رك��ة أم � ��ل» ،ف��ي مجلس
«عاشورائي» ،سبق املونديال بقليل.
ت��دخ��ل وال ��د ال �ش��اب وأع �م��ام��ه لفض
ال� �ع ��راك ،ل�ك��ن «األمل ��ان ��ي ال �ع �ت �ي��ق» ،لم
ّ
َ
«حبيًا».
ينس ،رغم أن الخالف انتهى
بيد أن املونديال ،ال يحتمل «تبويس
ال� �ل� �ح ��ى» .ه �ك ��ذا ّ
رد «أب � ��و ال �غ �ض��ب»
ّ
ال �ص��اع ص��اع�ي�ن .اس �ت �ف��زت ال�ش�ت��ائ��م
ك � �م � ��ال ،امل� �ش� �ج ��ع اإلي � �ط � ��ال � ��ي ،ف �ه��دد
ب�ح��رق علم أمل��ان�ي��ا إذا اس�ت�م� ّ�ر امل��زاح
«ال �س �م��ج» .ول ��م ي �ك��ذب خ �ب �رًا ،أح��رق
ال�ع�ل��م ال ��ذي ي�ت��دل��ى م��ن مبنى مكون
م ��ن ع� �ش ��رة ط� ��واب� ��ق .وه� �ك ��ذا أص �ب��ح
سيناريو املعركة واضحًا .يقول أبو
م�ح�م��د إن خ �ت��ام ال �ن ��زاع ك ��ان دام �ي��ًا،
وإن ق ��وى األم ��ن ال��داخ �ل��ي ان�ص��اع��ت
ألوام��ر «أب��و الغضب األمل��ان��ي» .أقسم
األمل��ان��ي ال�غ��اض��ب أن ك��ل م��ن ي�ح��اول
إزال ��ة ال �ت��اب��وت س�ي��دف��ن ف�ي��ه ح �ي��ًا .يا
للهول .وبالفعل ،ك��ان الرجل صادقًا
في تهديده ،فالنعش ّ
توسط الشارع
ألسبوعني كاملني ،وطبعًا لم يجرؤ
أح ��د ع�ل��ى االع� �ت ��راض .ه ��ذا ج ��زء من
ّ
اللبنانية».
ال�ل�ع�ب��ة« ...ع�ل��ى الطريقة
ّ
حتى الذين تضررت أمالكهم فضلوا
السكوت على املواجهة .الشكوى لغير
ال�ل��ه م��ذل��ة ،وامل��ون��دي��ال ،ف��ي أي��ة ح��ال،
م�س�ت�م��ر .أم ��ا م �ن��اص��رو «األزوري»،
ال ��ذي ��ن ه ��اب ��وا غ �ض��ب األمل� ��ان� ��ي ،فقد
أزال � � ��وا األع �ل ��ام اإلي �ط��ال �ي��ة ف � ��ورًا م��ن
على الشرفات بعد «العركة» الكبرى.
اض �ط ��روا ل�ت�ش�ج�ي��ع ال �ف��رق امل�ت�ب�ق�ي��ة.
يجب أن يشجعوا أح �دًا في النهاية.
هكذا ،قبل أربع سنوات وعلى «ملعب
زق ��اق ال� �ب�ل�اط» ،ف ��ازت أمل��ان �ي��ا ب�ك��أس
العالم رغمًا عن أنف «الفيفا».

ً
رونالدو أوال

«الفتيات ّ
مياالت لإلفتتان بالشبان
أك �ث��ر م ��ن ك ��ون اه�ت�م��ام�ه��ن ب��ال�ل�ع�ب��ة

ش�غ�ف��ًا ب �ك��رة ال� �ق ��دم» ،ك��م ي �ب��دو ّه��ذا «السيد حسن مع البرازيل»
ذك ��وري ��ًا وك ��ري �ه ��ًا .ل�ك�ن�ه��ا «ن �ظ��ري��ة» اتخذ يوسف ق��راره ه��ذا العام باكرًا.

ف� ��ؤاد ،أح ��د ّ
رواد امل �ق��اه��ي ال�ش�ه�ي��رة
ّ
ف ��ي «ب� �ي ��روت اإلداري� � � � ��ة» ،وه ��ي غير
ق��اب �ل��ة ل �ل �ت �ع �م �ي��م ،ح �ت��ى وإن ص � ّ�دق
«املجتمع» أنها تنطبق على كثيرات
ه� �ن ��ا .ل� �ك ��ن ،ل�ل�أم ��ان ��ة ،ك � ��ان ال �ع �ث��ور
ع �ل��ى ص �ب �ي��ة ش �غ��وف��ة ب��امل �س �ت��دي��رة
ف �ط��ري��ًا أم � �رًا ص �ع �ب��ًا .ل�ي�ن��ا ال�ش�غ��وف��ة
بروما اإليطالية ،ووسامة شبانها،
ستشجع إيطاليا هذا العام ،بطبيعة
الحال .من بني العبي املنتخب ،تذكر
فابيو كانافارو فقط ،وه��و ،عمليًا...
األك �ث��ر وس ��ام ��ة .ص ��ور األخ �ي��ر تمأل
ه��ات �ف �ه��ا وإح� ��داه� ��ا م�ث�ب�ت��ة كخلفية
ل �ل �ش��اش��ة م� �ن ��ذ ش� �ه ��ري ��ن (ن � � ��وع م��ن
ال�ت�ح�ض�ي��رات) .لكنها ف��وج�ئ��ت حني
أع�ل�م�ن��اه��ا ب��أن «ال�ك��اب�ي�ت��ان��و» ،ال��ذي
ي �ع � ّ�د أف �ض ��ل م ��داف ��ع ف ��ي ال �ع��ال��م ف��ي
ال�ع �ق��د األخ �ي ��ر ،ل��ن ي �ك��ون م��ن ضمن
الع�ب��ي امل�ن�ت�خ��ب ،ألن��ه اع �ت� ّ�زل اللعب
ع��ام  .2010ف��ي ال �ب��داي��ة ،ظ��ن��ت األم��ر
م � ��زح � ��ة« ،ك � ��ان � ��اف � ��ارو اع� � � �ت � � ��زل؟» .ي��ا
ل �ل �خ �س��ارة .ث��م ت��أك��دت م��ن ال�ف��اج�ع��ة
ب�ن�ف�س�ه��ا ع �ل��ى االن� �ت ��رن ��ت .ال �ط��ري��ف
ف��ي األم��ر أن خيبة األم��ل دف�ع��ت بها
للبحث ع��ن ب��دي��ل .لجأت إل��ى محرك
«غ��وغ��ل» بحثًا ع��ن شبيه م��ن حيث

قبل أربع سنوات
وعلى «ملعب زقاق البالط»،
فازت ألمانيا بكأس العالم!
ّ
ال� ��وس� ��ام� ��ة ل� �ف ��اب� �ي ��و .ف ��ض� �ل ��ت ل �ي �ن��ا،
ه � ّ�ذه امل� ��رة ،أن ي �ك��ون ال�ل�اع��ب أص�غ��ر
س��ن��ًا وم� ��ن روم � ��ا ت �ح ��دي� �دًا .وب �ع �ي �دًا
ع��ن روم� ��ا ،ع��اص�م��ة ال �ع��ال��م ،ه�ن��ا في
ب�ي��روت ،فضلت رن��ا ،طالبة الحقوق
ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،اإلف �ت �ت��ان
بعضالت كريستيانو رونالدو .تقول
ذلك في معرض حديثها عن الفريق
ال� ��ذي ت�ش�ج�ع��ه .وإلن اس ��م رون��ال� ّ�دو
يقترن بريال مدريد االسباني ،ظنت
رن��ا أنها ستشجع إسبانيا للسبب
ن� �ف� �س ��ه .ل� �ك ��ن رون� � ��ال� � ��دو ب ��رت �غ ��ال ��ي،
وع�ل�ي��ه ،ب��ات االخ �ت �ي��ار ص�ع�ب��ًا .س��اد
ال �ص �م��ت أرج� � ��اء ق ��اع ��ة امل �ح��اض��رات
ل�ل�ح�ظ��ات ،ف�ح�س�م��ت ق��راره��ا أخ �ي �رًا؛
ال �ف��وز ل�ل�ب��رت�غ��ال ،وإن خ��رج ال�ف��ري��ق
من اللعبة فالبديل هو «امل��ات��ادور»:
ً
رونالدو أوال.

سيشجع البرازيل في املونديال ألن
«ال �س �ي��د ح �س��ن» ي�ش�ج��ع «ال �س��ام � ّب��ا»
أيضًا .أخبرنا أن املصدر الذي «زف»
ل��ه ال�خ�ب��ر م��وث��وق ،وأن ص��دي�ق��ًا آخ��ر
مقربًا من العائلة في «الحزب» أكد له
ذل��ك قبل أسبوعني ،رافضًا اإلفصاح
ع� ��ن اس � �م� ��ه «ألس� � �ب � ��اب أم� �ن� �ي ��ة» (!).
ول�ك��ن ي��وس��ف ي�ص� ّ�دق��ه .ل�ك��ن م ��اذا لو
خ��رج��ت ال�ب��رازي��ل ب��اك �رًا؟ ه��ذه ليست
ح��رب ت�م��وز ،وبالتالي ف��إن النتيجة
غ�ي��ر م�ح�س��وم��ة .ل�ك�ن��ه ي �ص� ّ�ر ع�ل��ى أن
«خيارات السيد في كرة القدم أيضًا
ّ
الحي الذي يقطن فيه
ال تخيب» .في
يوسف ،يوجد أوالد آخرون ينحازون
ل �ل �م �ن �ت �خ��ب ن �ف �س ��ه ول � �ك� ��ن ألس� �ب ��اب
أخ ��رىّ ،
لحبهم ب��ال�ب��رازي��ل .ومثلهم،
يرفض علي ،املبتهج بحذاء ليونيل
ميسي الجديد ف��ي قدميه ،تسييس
الكرة وربط مصير اللعبة بتحليالت
ف��ارغ��ة .بالنسبة ل��ه ،ه��م ن�م��وذج ّ
حي
جيل تافه «يؤكل رأسه بكلمتني».
عن
ٍ
يضيف ،ممازحًا أحد أصدقائه« ،هل
بإمكان السيد أن يطلعنا على نتائج
ال�ب��ري�ف�ي��ه ل �ه��ذا ال� �ع ��ام؟» ص�ح�ي��ح أن
ميسي هو الالعب املفضل لديه ،لكن
ذلك لم يمنعه من تشجيع فرنسا في
امل��ون��دي��ال .ح��ب علي للكرة عقالني،
وم �ق��ارب �ت��ه ل�ل�أم ��ور ت� �ق ��اس ب�م�ن�ط��ق
األخ�ي��رة وت��راع��ي أصولها .فتشكيلة
ّ
املثالية هذا العام ستصل
الفرنسيني
ب�ه��م إل��ى ال �ك��أس ،ض��اح�ك��ًا «ف��ي ح��ال
ل��م ي�ق��م أح ��د ال�لاع �ب�ين ب�ن�ط��ح آخ ��ر»،
في إش��ارة منه إلى نطحة زين الدين
زي � � � ��دان ال� �ش� �ه� �ي ��رة ف� ��ي ص� � ��در الع ��ب
املنتخب االيطالي ماركو ماتيراتزي
ف ��ي ال� �ع ��ام  .2006ي �ت �ح��دث ع �ل��ي عن
م�ت�ع��ة ال �س��اح��رة امل �س �ت��دي��رة بشغف
واه �ت �م��ام ك�ب�ي��ري��ن ،رغ��م ص�غ��ر سنه.
لكن «موقعة» زق��اق البالط تثبت أن
الثقافة الرياضية وح��ب الكرة ليسا
ّ
رئيسيًا لتشجيع فريق م��ا .إذ
دافعًا
يكفي ،أحيانًا ،أن تصفق مع املهللني
كي تلحق بركب «التزريك» ،فالغاية
أال ت �ب �ق��ى م� � �ن� � �ب � ��وذًا ...ع� �ل ��ى م �ق��اع��د
ال � �ب� ��دالء .وال � �ب� ��دالء ،ه �ن��ا ،ه ��م ال��ذي��ن
ف �ق��دوا ال�ش�غ��ف ،أو ت�ع��رض��ت آراؤه ��م
ّ
سوسيولجية
الستالب سببه سطوة
أو ث�ق��اف�ي��ة .وب��ال�ع��ام� ّ�ي��ة ،ن�ت�ح��دث عن
الذين خضعوا لنفوذ صديقنا «أبو
الغضب» .اسألوا كمال .األخير ،وبعد
ال� �ح ��ادث ��ة ال �ش �ه �ي��رة ،أص �ب ��ح ال �ي ��وم،
وبرضاه ،مشجعًا أملانيًا بامتياز!

