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العالم في بالد السحرة

األربعاء  11حزيران  2014العدد 2315

حي فينا!
زيدان
:1998
فرنسا
ذكريات
ّ
لم أعد من دعاة تبني مقولة « ٢٢أحمق يركضون خلف كرة» ،بل سيحلو لي استبدالها
بـ « ٢٢طاقة تطارد الكرة» ،كما أنني لست متأكدة إن كانت المباالة النساء بكرة القدم
ّ
ّ
عاملية .اآلن ،أتذكر ّ
كم املرات التي راودتني فيها كرة
«نمطية»
ثقافة
مجرد
أنها
أم
ة»
«جيني
ّ
القدم عن نفسي وتمنعت .في البدايةُ ،عرض ّ
علي مرة أن التحق بدورة تدريبية هنا في ّباريس
ّ
ألصبح معلقة على مباريات كرة القدم .حينها اعتبرت أن املدير الخمسيني مصاب بـ«وشة» .بعد
سنوات طويلة ندمت ندمًا عابرًا والسالم

باريس ــ ريتا خوري
ع�ن��د ح�ل��ول ك��ل م��ون��دي��ال ،يخطر ل��ي أن
ً
أق � ��ارن م ��ا ي �ح��دث ف ��ي ل �ب �ن��ان م� �ث�ل�ا ،من
م �ه ��رج ��ان ��ات أع �ل��ام وأج� � � ��واء ح�م��اس�ي��ة
بما يحدث هنا في فرنسا ،فتصادفني
املشاعر النسائية امل��ذك��ورة أع�لاه تجاه
ك ��رة ال �ق��دم .ال أدري إن ك�ن��ت م�ح�ق��ة في
تصنيف الفرنسيني م��ن أب��رد الشعوب
األوروب� �ي ��ة ف��ي ال�ت�ع��اط��ي م��ع ك��رة ال�ق��دم
أو مع منتخبهم .قد تكون مسألة ثقافة
غ�ي��ر م �ت �ج��ذرة .ي�ح� ّ�ب��ون��ه ع�ن��دم��ا يحقق
إن � � �ج� � ��ازات ،أم � ��ا ح�ي��ن ي � �ت� ��ردى ال ��وض ��ع
فيعرضون عنه؛ وهكذا ترتبك املقارنة.
بدا هذا الحب في أبهى تجلياته في ،١٩٩٨
العام الذي استضافت فيه فرنسا كأس
العالم .وقتذاك ،لم نتمكن من الحصول
على بطاقات ملشاهدة املباراة النهائية
في «ستاد دو فرانس» ،وانتهى األمر بنا
بجلسة حاشدة في منزل أحد األصدقاء.
يومها قررت أال أتخلى عن حبي لفريقي
املفضل ،البرازيل ،رغم أن فرنسا كانت ـــ
ومنذ اللحظة التي اتخذتها لي موطنًا
ثانيًا ـــ كريمة األخ�لاق معي ،متسامحة
و«ح� ّ�ب��وب��ة» إل��ى درج��ة جعلتها تهبني
ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ف ��رن �س �ي ��ة ،ب �ع ��د أن أث �ب � ّ�ت
أن ��ي م��واط �ن��ة ص��ال �ح��ة ،س�ل�خ��ت جلدها
ً
الضرائب السنوية ،ول��م تتذمر! م�ه�لا...
ه��ل قلت مفضل؟ ق��د ي�ك��ون ك��ذل��ك ،علمًا
أنني أكاد أجزم أني لم أشاهد له مباراة
إال بالصدفة .لكنه فريقي املفضل ألنه
فريق رفاقي املفضل.
قررت أن فرنسا دولة ثرية ومرفهة ،لذلك،

لن «تزعل» مني إن أنا شجعت البرازيل
ف��ي ه��ذا ال �ي��وم ال�ت��اري�خ��ي ال�ع�ظ�ي��م! لكن
ناس الشارع كان لهم رأي آخر .في مترو
ال ��ذه ��اب إل� ��ى ب �ي��ت ال �ص��دي �ق��ة ،أض� ��اءت
ب� �ل ��وزت ��ي ال� �ص� �ف ��راء ال �ف ��اق �ع ��ة امل �س��اح��ة
املكتظة من حولي .شباب وشابات ،هرج
ومرج وصياح وهتافات وكأنها مباراة
جانبية في العربة.
س� �ي� �ق ��ان اق �ت �ط �ع��ت ع� �ل ��ى األرج� � � ��ح م��ن
ش �خ ��وص ال �ف �ي �ت��ري �ن��ات ال�ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة
(م ��ان � �ي � �ك ��ان) ي�ل�اع� �ب ��ون� �ه ��ا ف� ��ي ال � �ه� ��واء
م ��زم �ج ��ري ��ن ب� �ع� �ب ��ارات م� ��ن ع � �ي� ��ار :ه ��ذا
م�ص�ي��رك��م ال �ل �ي �ل��ة! خ �ط��ر ل��ي أن �ه��ا امل��رة
ّ
عنفية
األولى التي أصادف فيها نزعات
ع�ن��د ه ��ؤالء ال �ن��اس .أح��ده��م خ��اط�ب�ن��ي:
أن� ��ت ي ��ا ص � �ف� ��راء ،ال ت �ن �س��ي أن ت �ب� ّ�دل��ي
ألوانك في طريق العودة ...سنسحقكم.
ضحكت...
ل ��م أن �ت �ب��ه إل ��ى ال �ق �ل��ق ع �ل��ى م�ل�ام��ح اب�ن��ة
ص��دي �ق��ي ال �ص �غ �ي��رة ف ��ي ت �ل��ك ال �ل �ح �ظ��ة،
فقامتها كانت تعادل قامة الكرة .حسنًا،
أبالغ ،لكنها كانت صغيرة جدًا .خرجنا
م��ن امل �ت��رو .ح��ال ال �ش��ارع ل��م يكن أفضل،
ف� �ج ��أة ّ
دب � ��ت ح� �ي ��اة أخ � ��رى ف ��ي امل��دي �ن��ة.
وصلنا .استقرينا في مقاعدنا ،رسموا
ل�ل�ص�غ�ي��رة ع�ل�م��ًا ف��رن �س �ي��ًا ع �ل��ى خ� ّ�ده��ا.
كيف ال وه��ي فرنسية «أص�ل� ّ�ي��ة»! نظرت
إل��ى نفسها ف��ي امل ��رآة ث��م خ�ب��أت األق�ل�ام
ف��ي جيبها :أزرق أح�م��ر أب �ي��ض .انتهت
امل� �ب ��اراة ،ان�ت�ه��ت ال �س �ه��رة ،ف ��ازت فرنسا
وتعينّ علينا العودة سيرًا على األق��دام،
حتى ما «نروح دعس في املترو»« .ليش
ك� ��ان امل� �ت ��رو ف� ��ات� ��ح؟» ،ت �س ��أل زم �ي �ل��ة ث��م

ت�خ�ب��رن��ي أن امل �ت��رو ع ��ادة ف��ي امل�ح�ط��ات
الباريسية املكتظة بالعرب ،كـ«باربيس»
ّ
و«ب �ي �غ ��ال» ،ي�ق�ف��ل أب ��واب ��ه أم� ��ام ال��رك��اب
مل� ��دة ت �م �ت��د إل� ��ى أرب � ��ع س ��اع ��ات أح �ي��ان��ًا،
ف��ي م��وع��د امل �ب��اري��ات ال �ك �ب �ي��رة .ص��راح��ة
ل �س��ت م �ت ��أك��دة ،ال أذك � ��ر أح� � ��وال امل �ت��رو،
لكنني أذكر جيدًا أنني لم أغير مالبسي
الصفراء ،وأنني تلقيت تقريعًا وافرًا في
ال�ط��ري��ق ،فاقترحت الصغيرة القلقة أن
ت��رس��م علمًا فرنسيًا يغطي ك��ل وجهي.
في اليوم التالي ،وفي املكتب املعتم ذي
ال �ن��اف��ذة ال�ت�ع�ي�س��ة امل�ط�ل��ة ع�ل��ى ال �ش��ارع
التي نرى منها كل شيء وال أحد يرانا،
ك� ��ان ال ��زم �ل�اء ي �س �ت �ع��دون ل �ل��ذه��اب ال��ى
جادة «شانزيليزيه» القريبة والشهيرة،
ّ
للفرجة على الباص الذي يقل  ١١أحمق،
كانوا يركضون أمس خلف الكرة ،لعلهم
يحظون ببركتهم.
للكسل والالمباالة أحيانًا فوائد .انطلق
ال � ��زم �ل��اء س� �ي� �رًا ع �ل ��ى األق� � � � ��دام ،وب �ق �ي��ت
م��ع زم �ي��ل ي�م�ق��ت ك ��رة ال �ق��دم ف��ي املكتب
امل�ع�ت��م إي ��اه ن�ت��أم��ل ه ��دوء ال �ش ��ارع ...وإذ
ب ��ه زي� � ��دان ورف� ��اق� ��ه .ك� ��ان ال� �ب ��اص أن�ه��ى
ج��ول �ت ��ه وك� � � ّ�ر ع� ��ائ � �دًا م� ��ن ه � ��ذا ال� �ش ��ارع
مكان ال أعرفه ،وكان لنا من
الفرعي إلى
ٍ
الفرجة نصيب ،على عكس أم��ة فرنسا
ال�ت��ي ّأم��ت ال�ـ«ش��ان��زي�ل�ي��زي��ه» ،ول��م تحظ
ب �ب��رك��ات ال�ل�اع� �ب�ي�ن ،م ��ن ف� ��رط ال��زح �م��ة.
ل��م ي�ك��ن م��وج��ودًا آن� ��ذاك ال «آي �ف��ون» وال
«فيسبوك» وال «انستاغرام» .وتاليًا ،لم
نفكر بالهرولة هاتفني وراء ه ��م ص��ورة
صورة من فضلكم!
وماذا ستكتبني أيضًا في املقال؟ يسألني

هنا إيطاليا« ...نوتي ماجيكي» تعود من جديد
ميالنو ــ حسين ياسين
ك��ان ال��زم��ن زم��ن ال�ـ«ك��ال�ت�ش�ي��و» .كانت
اي�ط��ال�ي��ا «ج �ن��ة ك ��رة ال �ق ��دم» ،م��ن يريد
ً
دخولها عليه أن يكون أهال لها .عشية
مونديالها في ّ ،1990
توج ميالن بكأس
دوري أب� �ط ��ال أوروب � � ��ا ،وس �م �ب��دوري��ا
ّ
األوروبية ،ويوفنتوس
بكأس الكؤوس
بكأس االت�ح��اد األوروب ��ي .ك��ان الفارق
كبيرًا بينها وب�ين البقية .لكن رج��ال
ف�ي�ت�ش�ي�ن��ي ،امل� ��درب آن � ��ذاك ،ل��م ي��رف�ع��وا
اللقب .توقفت مسيرتهم في نابولي...
أم��ام م��ارادون��ا ،ف��ي ظ��اه��رة ل��م تحصل
ق�ب��ل ت�ل��ك ال�ل�ي�ل��ة وال ب �ع��ده��ا :جمهور
البلد املضيف يشجع الع�ب��ًا منافسًا.
ل�ك�ن��ه ل��م ي�ك��ن أي الع ��ب .ب��ال�ن�س�ب��ة ال��ى
تلك املدينة إن��ه م��ارادون��ا :الفرح الذي
لم تعرفه نابولي سوى على يديه .كان
«الكبرياء» و«الكرامة» للذين يعانون
ف��ي ج �ن��وب إي �ط��ال �ي��ا ،وه ��م ال�غ��ال�ب� ّ�ي��ة،
ف��ي مواجهة الشمال الغني وصاحب
القرار االقتصادي في البالد.
ل��م ت�ك��ن ي��وم��ا ك��رة ال �ق��دم ف��ي ايطاليا
م� �ج ��رد ري� ��اض� ��ة .ع �ل��ى اإلط� �ل ��اق ،ه�ن��ا
ن� �ح ��ن أم� � � ��ام اك � �ث� ��ر ب� �ل ��د ف � ��ي ال� �ع ��ال ��م،

رب �م��ا ،ي �ت �ح��دث أه �ل��ه ف��ي ك ��رة ال �ق��دم.
س �ي��اس� ّ�ي��ون ،ف �ن��ان��ون ،رج� ��ال أع �م��ال،
وم�ج�ت�م��ع ب��أس��ره م��ن دون اس�ت�ث�ن��اء
يجاهر أفراده بتشجيعهم ألنديتهم.
ي�ش��ارك��ون ف��ي اح�ت�ف��االت�ه��ا ويحللون
خيباتها .كرة القدم في إيطاليا هواء
ي�ت�ن�ف�س��ه ال �ن��اس .ذك ��اء ب��رل��وس�ك��ون��ي
ال �ح��اد ج�ع�ل��ه ي�ف�ه��م ذل��ك ف �ع��رف كيف
يستفيد م�ن��ه .ه�ك��ذا ت ��رأس الحكومة
ف��ي إيطاليا بعدما جعل ميالن على
عرش العالم لألندية .حلم اإليطاليون
ب �م �س �ت �ق �ب��ل م �م ��اث ��ل م� �ع ��ه ،خ � ��اب أم ��ل
ال�ك�ث�ي��ري��ن ...وامل�ف��ارق��ة أن الديكتاتور
م��وس��ول �ي �ن��ي ك � ��ان أول ال �س �ي��اس �ي�ين
ال� ��ذي� ��ن اس � �ت � �ف� ��ادوا م� ��ن ك� � ��رة ال � �ق� ��دم،
واستغلوا كرة القدم لخدمة أهدافهم
ّ
ّ
بتحية الالعبني على
السياسية ،بدءًا
ط��ري �ق �ت��ه ،م� � ��رورًا ب� �ش� �ع ��ارات األن ��دي ��ة
ً
وإه��دائ��ه ال�ك��ؤوس واألل �ق��اب ،وص��وال
إل � ��ى ت ��دخ� �ل ��ه امل� �ب ��اش ��ر ف� ��ي خ � �ي ��ارات
امل ��درب وال�لاع �ب�ين .ل��م ت�ك��ن ي��وم��ًا ك��رة
ال�ق��دم ف��ي إي�ط��ال�ي��ا م�ج��رد ل�ع�ب��ة .إنها
ح � �ي� ��اة م� �ج� �ت� �م ��ع :ح� ��دي� ��ث ال� �ص� �ب ��اح،
م ��ع ال �ق �ه��وة أو ال �ـ «ك��اب��وت �ش �ي �ن��و» .ال
ي �ه �ت��م اإلي �ط ��ال � ّ�ي ��ون إن ك��ان��ت أح ��وال

ك��رة ال �ق��دم ف��ي ب�لاده��م بخير أم أنها
غ� ��ارق� ��ة ف� ��ي امل � �ع� ��ان� ��اة ،ال ي �ه �م �ه��م إن
كانوا األق��وى أم ال .وثمة مفارقة ،في
األس� � ��اس ،ي �ج��ب ذك ��ره ��ا ع �ل��ى أب� ��واب
املونديال تحديدًا .إنتصارات إيطاليا
ارت�ب�ط��ت بمعاناتها .ف��ي  1982كانت

ًأكثر الصحف مبيعًا
في إيطاليا هي «ال غازيتا
ديلو سبورت»

فضيحة املراهنات والتالعب تعصف
بالكالتشيو ،لكن باولو روس��ي ظهر
وأن�ق��ذ امل��وق��ف .وف��ي  2006ك��ان زل��زال
الـ «كالتشوبولي» قد ض��رب ايطاليا،
ف��اس �ت �ف��اق ج �ي��ل ذه �ب��ي ،وف ��ي امل��رت�ين
كان عرش العالم الكروي لإليطاليني.

