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أسطورة «البالوغرانا» في ملعب العالم
«هذا التشويق ّ
ّ
يستمر»
مروع .آمل أن

(أوسكار وايلد)

عمار
باسم ّ
ك��ل م��ا يمكن ان �ت �ظ��اره م��ن ل�ي��ون�ي��ل ميسي ق��د حصل
بالفعل؟ ربما.
يحلو ل�ل�ت��اري��خ ،أح�ي��ان��ًا ،أن ي�ت�ح� ّ�رر م��ن رب�ط��ة العنق
الفصحى ،وأن يتشاقى بالعامية .في األول من أيار
 ،2005حني ك��ان امبراطور راق��ص يدعى رونالدينيو
ي�ح�ك��م ّال �ع��ال��م ،ان �ف��رد م��ن ت�ح��ت ج�ن��اح��ه الع� � ٌ�ب ش��اب
ً
ال ي�ح��ق ل��ه ق �ي��ادة س �ي��ارة ب�ع��د ،مستلمًا ت �م��ري��رة من
االمبراطور بالذات ،قاذفًا ّإياها بهدوء من فوق حارس
ّ
لتستقر فيه .موهبة شابة كانت الهمهمات في
مرمى
ّ
همس
�ى
�
ل
إ
ر
�و
�
ط
�
ت
�
ت
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�
ح
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�د
�
ق
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�
ي
�
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ت
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�ي
�
ف
�ا
�
ه
ش��أن�
ٍ
ّ
م�س�م��وع؛ ال �ك��ل ينتظر م�ن�ه��ا ش�ي�ئ��ًا .وه��ا ه��و ال�ه��دف
ال��رس�م��ي األول ل�لاع��ب ب��رش�ل��ون��ة االح�ت�ي��اط��ي الطفل،
ّ
ً
مهال .هناك تسلل!
ال� ّ�ذي يبدو أن التاريخ استلطفهّ .
ل�ع��ل�ن��ا ب��ال�غ�ن��ا ف��ي ال�ت�ح�ل�ي��ل وال �ت��وق��ع .ب�ع��د دقيقتني
ّ
تحس ٍن
ب��ال�ض�ب��ط؛ ي�ت�ك� ّ�رر امل�ش�ه��د ن�ف�س��ه ،ت�ق��ري�ب��ًا ،م��ع
ّ
�وظ ف��ي األداء .رون��ا ُل��دي�ن�ي��و ي�س��ل��م ال �ك��رة للفتى
م�ل�ح� ٍ
الجديد بنقر ٍة سحرية ،كقبلةٍ طائرة ،فيقذفها األخير
نفس املوقع والزاوية ،تقريبًا ،لكن بحرفيةٍ أعلى،
من
ِ
ّ
من فوق الحارس ّإياه ،إلى حيث ال رجعة .لعل التاريخ
يتشاقى!
كان ذلك في مبارا ٍة جمعت ناديي برشلونة وألباسيت
ف��ي ال ��دوري اإلس�ب��ان��ي .ك��ان م��زاج ال�ت��اري��خ م� ِ�رح��ًا ذلك
امل �س��اء .ث� ّ�م��ة م��ن ي�ع�ت�ق��د أن م��ا ح�ص��ل ه��و «ري �ت��اي��ك»
والدة لحظة فارقة .لم يقتنع التاريخ باللقطة
ملشهد
ّ
تقمص مخرجًا م�ج� ّ
�أن��ه ّ
�ازي��ًا وارت � ّ�أى إع��ادة
األول ��ى .ك�
�ن ب��أن��ه يصنع
�دس دف�ي ٍ
ت�ص��وي��ر امل�ش�ه��د ،م��دف��و ُع��ًا ب �ح� ٍ
سيذكر به؛ أراده أن يكون أشد
الفيلم ًـــ الرائعة ال��ذي
ً
نصاعة واكتماال.
ً
ّ
التخييل ،سيعتبر ُ أن
ثمة م��ن ه��و أكثر محافظة ف��ي
ً
التاريخ كان يتشاقى بالفعل .رمى مزحة ،قبل أن يلفظ
رأيه ّ
ّ
النهائي الذي ال كالم بعده.
الجدي

ميسي وكأس العالم

ّ
أك �ث��ر م��ا ق �ي�ً�ل ،م�م��ا ق�ي��ل ع��ن م �ي� ّ�س��ي ،أن ت��اج��ه امللكي
ٌ
ً
يفتقد ماسة واحّ��دة كبيرة .ص��ورة يرفع فيها النجم
ك��أس العالم (يمثل فيها مشهد ال��زاع��ق فرحًا ،ودون
إقناع بالطبع ،ألننا جميعًا نعرف أن الفتى ال يجيد
ال� � �ص � ��راخ) .وب �م �ع ��زل ع ��ن م �ن �س��وب ال �ن �ك��د ال �ب �ش � ّ
�ري،
ّ
امل �ن� ّ�وه عنه آن�ف��ًا ،واملستتر ف��ي م�ق��ارب��ةٍ شبيهة ،تظل
املوضوعية ال�ك��روي��ة ــــ وه��ي ش� ّ�ر ال ب� ّ�د منه ــــ تقضي
باإلقرار برجاحة هذا املطلب اإلنساني الذي ألقي على
كاهل الفتى الهزيل البنية.
في ع��ام  ،2010ش��ارك ّ
نهائيات كأس
ميسي في أول��ى
ِ
عالم له كنجم .راقبه العالم يركض بال كلل ،ويجاهد،
ٍ
ويكاسر ،ثم يخرج مع منتخب بالده في ربع النهائي
ّ
ــــ بعد خسارة ثقيلة أم��ام أملانيا ــــ من دون أن يسجل
في البطولة الكبرى هدفًا واحدًا .هذا العالم نفسه ،لم
ُي َصب بعسر هضم حني حمل ّ
ميسي الكرة الذهبية
ٍ

ألفضل العب في العالم الحقًا ،عن العام نفسه .2010
ّ
ََ
�از م��ن ن��زق ال�ت��اري��خ،
ح�ين ت�ش��اط��ر م�ي��س��ي ،ك��أن ب��إي�ع� ٍ
وبنى هدفه املديد ــــ الذي ما زال مستمرًا ــــ في مرمى
خيتافي ،كان ّ
يزج بنفسه من دون أن يدري في زنزانة
الهوس البشري باملقارنات .بات عليه أن يلعب كرة
ً
ال �ق��دم ح��ام�لا م��ارادون��ا ع�ل��ى ظ �ه��ره ،بالطريقة
التي حمله فيها رونالدينيو بعد هدفه األول.
ّ
محبيه ،يأتيها
حني ي��زور م��ارادون��ا ذاك��رات
ّ
م��رت��دي��ًا قميص منتخب ب�ل�اده .أم��ا ميسي،
ّ
الجماعي يبقى
فحضوره في وعي الجماهير
م�ق�ت��رن��ًا ب ��أل ��وان «ال �ب�ل�اوغ��ران��ا».
ُ
ك� ِ�ت��ب ل�ه��ذه ال�ق��اع��دة أن تبقى
ّ
�وات ت��ال �ي��ة.
ع� ��ام� ��ة ل � �س � �ن� � ٍ
ب � �ق� ��ي غ� � � ��ول اإلع � �ل � ��ام،
وج� � ��وع ال �ج �م��اه �ي��ر
ال��وط�ن�ي��ة امل �ب� ّ�رر،
وم� � � �ع � � ��ادالت
ت � � ��رك� � � �ي� � � �ب � � ��ة
م � � �ن � � �ت � � �خ � ��ب
األرج � �ن � �ت�ي��ن
ً
إدارة وتدريبًا
ّ
والع �ب�ي�ن ،ب�ق�ي��ت ك��ل�ه��ا
ت � �ض � ّ�ي ��ق ال � �خ � �ن� ��اق ع � �ل ��ى ال �ك �ث �ي��ر
م ��ن امل �ف ��اج��آت ال �ت��ي ب��وس��ع ه��ذا
ال�لاع��ب أن يفترشها ف��ي لحظة،
�ام محترف ّ
رس � ٌ
كما يفعل ّ
بعدة
ش�غ�ل��ه؛ بقيت أران ��ب ف��ي القبعة
ُيخشى عليها من االختناق؛ بقي
ً
ال �ه��واء ثقيال ف��ي األرج�ن�ت�ين .حتى
ّ
شاء التاريخ ،مجددًا ،أن يسترد مزاج
ال�ت�س�ل�ي��ة (ال �ت �س �ل �ي��ة ب� �ن ��ا؟) .ال �ت��اس��ع
ّ
م��ن ح��زي��ران م��ن ع ��ام 2012؛ ينسل
م �ي� ّ�س��ي ب �خ �ج� ٍ�ل إل � ��ى م �ل �ع� ٍ�ب ف��ي
ُ
نيوجرسي ،تثقل يمناه شارة
ق��ائ��د منتخب ب�ل�اده .م�ب��اراة
ّ
ودي��ة م��ع منتخب البرازيل
ال � � ّ�ذي ي �خ ��وض ت�ج��ري�ب��ًا
مبشرًا ،بكوكبةٍ من
�واه��ب الساعية
امل� ِ
ٌ
للتناغم .م �ب��اراة،
ب� � �م� � �ج � ��ري � ��ات� � �ه � ��ا
وط � � ��رف� � � �ي� � � �ه � � ��ا،
ك � � � � ��ادت ت� �ك ��ون
ال� � � � � �ن� � � � � �م � � � � ��وذج
األس� � � � � � � � � � � �م � � � � � � � � � � ��ى
للتشويق في كرة القدم ،لوال اقترانها بصفة ّ
الودية.
َ
تعاقب فيها الفوز والتعادل والخسارة لكلي الفريقني.
�داف لثالثة.
بفوز كبير لألرجنتني بأربعة أه� ٍ
انتهت ّ ٍ
«ه �ت � ِ�ري ��ك» 1ـ �ـ ه��دف��ان جميالن
ـ
�
ب
�ا
�
ه
�
ن
�
م
�ي
خ ��رج م�ي��س�
ِ
ً
مكتمال ّ
للقديسني الذين
وث��ال��ث م��رع��ب ـ�ـ ومعشوقًا
َ
أبناء ها
تحوم أرواح�ه��م ف��وق بوينس آي��رس ،ترعى
بغد أفضل.
ِ
وتعدهم ٍ

ُ ُ
استيقظ األرجنتينيون جميعًا ،و«متأرجنون» كثر
ُ
احتجابها في السابق
ح��ول العالم ،على حقيقةٍ ب��دا
مستهجنًا وغير ّ
مبرر :هذا النجم ليس قادرًا فحسب
على قياد ِة فريق بالد التانغو السترداد كأس العالم
بمنسوب غير
للمرة الثالثة ،بل بوسعه أن يفعل ذلك
ٍ
مسبوق من السحر والتلقائية.

ميسي والتاريخ
�ظ��ر ال� �ع ��ال ��م ن �ه��ائ �ي��ات ال � �ب ��رازي ��ل ف��ي
ي �ن �ت� ِ
�ظ��ر شيئًا
ح ��زي ��ران  2014ك �م��ا ال ي�ن�ت� ِ
ثمة ج� ٌ
آخ��رّ .
ٌ
متراكم للمتعة
�وع
امل�ح�ض��ة ب ��ات ب�ح��اج��ةٍ إل��ى
ت�ن�ف�ي��س س��ري��عّ .
ثمة
ٍ
ٍ
ك� � � ّ�م م � ��ن األم� ��ان� ��ي
ّ
امل� � � �ع � � ��ل� � � �ق � � ��ة ف ��ي
س � � �م� � ��اوات م ��دن
األرض وق ��راه ��ا
ت � � � � �ك� � � � ��اد ت � �ح � �ج� ��ب
ن��ور الشمس .نقترب جميعًا من
ّ
ال �ل �ح �ظ��ة ال� ��دوري� ��ة ،ال �ت��ي ن �ت��ذك��ر
ف�ي�ه��ا ،م ��رة ك��ل أرب ��ع س �ن ��وات ،كم
نحن متشابهون .لحظة ارت��دادن��ا
�ات ش� ��دي� ��دة ال� �ب� �س ��اط ��ة ف��ي
ك� ��ائ � �ن� � ٍ
اف �ت �ت��ان �ه��ا ب �م��ا ه ��و ب � � ّ�راق وم�ب�ه��ج.
مل� ��اذا اآلن ،ي �ت �س��اءل ك �ث �ي��رون .لعل
ٌ
اإلج��اب��ة ره��ن ب�ن��واي��ا ال�ت��اري��خ أيضًا.
َ
كل ما ُ
ّ
سيحكى عن املنتظر من ميسي
ع� �ل ��ى رأس م �ن �ت �خ��ب ب� �ل ��اده ف� ��ي ك ��أس
العالم املقبل سيبقى محض ّ
تكهنات .كل
م��وض��وع�ي��ة ال�ع��ال��م ـ �ـ ال��رت�ي�ب��ة وال �ت��ي ال روح
ّ
فيها ــ ستؤتي عكس غايتها .فلنفكر بمقاربةٍ
أخرى:
ّ
ل �ق��د س��ل� َ�م �ن��ا ال �ت ��اري ��خ ،م �ن��ذ ًع ��ام  ،2005إح ��دى
أش� ّ�د مفاجآته الحميدة جاذبية ،إن في الرياضة
ُ
أو خارجها .هناك ّ
وسيكون
ً
قصة عظيمة ك ِتبتً ،
ّ
ّ
�راث ج��ري �م��ة حقيقية
إت �م��ام �ه��ا ب �خ�ّ�ف��ةٍ أو ق� ّ�ل��ة اك� �ت � ٍ
وموصوفة بحقنا كمتلقنيّ .
ثمة مئات ماليني البشر
ّ
ّ
ي�ت��رق�ب��ون ك��م م � ّ�رة س�ي��رف��ع ليونيل م�ي� ّ�س��ي سبابتيه
املضيئتني إلى السماء هذا الصيف في البرازيل .هناك
جماعي م� ٌ
ٌّ
�ارد ف��ي العالم ـ�ـ ال يشتمل فحسب
ال وع� ٌّ�ي
ّ
ع�ل��ى ج�م��اه�ي��ر األزرق ال �س �م��اوي ،ب��ل ي �ت �ع��داه��ا إل��ى
ّ
األلوان كافة ــ ًيصلي ًللقوى الغيبية غير املنظورة لكي
َ
يستعيد حالة خارقة للمألوف تدعى ليو ّ
ميسي ،في
ّ
ً
املكان والزمان املثاليني لها وله .بناء لهذا كله ،يجدر
ّ
نتحسب ت�م��ام��ًا مل ��آرب ال�ت��اري��خ ه��ذا الصيف.
ب�ن��ا أن
ّ
لعله يلعب بنا بالفعل ،ولكن هل سينهي اللعبة كما
ينبغي؟ هل سيخذلنا بنزق ،أم هل سيكتب الفصل
ّ
اإلنساني الالئق
األخير من القصة الجميلة بالقدر
من الرفق؟ ُ
ّ
النهائي على غاية التاريخ الحقيقية
الحكم
ُ
سيكون في حزيران .كل ما يمكن انتظاره من ليونيل
ّ
ّ
نصدق هذا.
ميسي قد حصل بالفعل؟ ال نريد أن

أحمد محسن

فورزا ايطاليا
املشهد عالق في رؤوس كثيرين.
إنها م�ج� ّ�رد ركلة ج��زاء ،أو بطاقة
ح � �م � ��راء ،أو ل �ح �ظ��ة ف � ��رح ط��وي �ل��ة
نسبيًاّ ،
يقبل فيها ال�لاع��ب كأس
العالم .مشهد من هذه املشاهد ،قد
يحجز لنفسه مكانًا في ال��رؤوس
ذات�ه��ا ،إل��ى جانب مشاهد أخ��رى،
ّ
الدموية ،وتنهار البيوت
توغل فيها
على أجساد ساكنيها .الثابت ،أن
ك� ��أس ال �ع ��ال ��م ،ك� ��ان دائ� �م ��ًا ،ح�ت� ً�ى
بالنسبة ال��ى ال�خ��اس��ري��ن ،محطة
ل�لاح�ت�ف��ال .ل�ط��امل��ا ت�ح��دث الجميع
عن مارادونا ،كيف يقفز كاملجنون
م��ن ش��اش� ٍة إل��ى أخ��رى ويتصرف
بطيش كما لو أنه مسؤول حزبي
ف� ��ي ح � ��زب م �ح �ل��ي (أو ح ��رك ��ة)،
وع� ��ن «ح �ف �ي ��ده» ل �ي��ون �ي��ل م�ي�س��ي
(امل�ع��روف محليًا أكثر من رئيس
ال �ح �ك��و ّم��ة ال �ح��ال��ي ت �م��ام س �ل�ام).
ُ
اآلن ت�ع��ل��ق األع�ل�ام ألج�ل�ه��مُ .يقال
إن لفرنسا إرث��ًا في بالدنا خارج
نطاق االستعمار ،في محاولة من
مشجعيها لتسويغ ق��راره��م ه��ذا،
وهناك األمل��ان والبرازيليون ،وثمة
هوس يستفحل الى درجة أن ثمة
م��ن يشجع اإلنكليز .الجديد ،هو
ظ �ه��ور أع�ل�ام إي��ران� ّ�ي��ة «م �ب��ارك��ة»،
على ال�س�ي��ارات واملباني (ثمة من
اس�ت�ع��اض عنها بتعليق «سجاد
ع�ج�م��ي» ع�ل��ى ش��رف��ة م �ن��زل��ه) ،أو
ّ
ّ
باإليرانية
أميركية« ،نكاية»
أعالم
م �ن �ه��ا ،ف�ي�م��ا ي �ب��رز ع �ل��م ج��زائ��ري
يتيم في ّ
حي الوتوات («العروبي»
س��اب�ق��ًا) ،وعلم روس��ي يتدلى من
ن ��اف ��ذة ض �ي �ق��ة ف ��ي أح � ��د ش � ��وارع
الضاحية الجنوبية لبيروت ،كأنه
لسان ّ
ملون فلت من فم صاحبه
إلى الشارع.
ّ
اللبنانيون ف��ي أزم��ة
وفيما ي�غ��رق
ّ
«هوية» ،ضائعة بني طموحات الـ«أم
تي في» بإنضمام لبنان إلى حلف
ش �م��ال األط �ل �س��ي «ن ��ات ��و» ،ورغ �ب��ة
«ال� �ق ��اع ��دة» ال �ش �ع �ب� ّ�ي��ة ل �ح ��زب ال�ل��ه
بتحرير سوريا وفلسطني وسان
فرانسيسكو ،وف��ي أس�ئ�ل� ٍة كثيرة
ع ��ن «ال� � �ف � ��راغ» ال ��رئ ��اس ��ي( ،ن�ن�ت�ب��ه
ه�ن��ا ب�ك��ل أس��ى إل��ى رح�ي��ل فخامة
الرئيس ميشال سليمان صاحب
فضيحة ج ��واز ال�س�ف��ر الفرنسي
ّ
املزور) ،أو عن أسباب زيارة السيد
ج ��ون ك �ي��ري أخ� �ي� �رًا ،ح �ي��ث ال�ت�ق��ى
ال��رئ�ي��س ن�ب�ي��ه ب ��ري ،ع�ل��ى «صحن
ك � ّ�ب ��ة ن � ّ�ي ��ة» رب� �م ��ا ،ي �س �ت �ع��د ه ��ؤالء
الحتراب جديد
اللبنانيون أنفسهم
ٍ
بصخب وود ،تحت رعاية
يجري
ٍ
ال �ب��رازي��ل ،ال�ت��ي يقيم فيها ماليني
اللبنانيني .وهؤالء األخيرون ،غالب
الظن ،ال يملكون جميعهم الحماسة
نفسها التي يملكها املقيمون هنا.
لديهم ب��ؤس األح�ي��اء الفقيرة لكي
ينشغلوا ب��ه ل��وق� ٍ�ت ط��وي��ل .وغ��ال��ب
الظن ،أيضًا ،أن��ه لن يكون احترابًا
مكلفًا .ال بد من استغالل الفرصة
ه �ن� ّ�ا ،ق �ب��ل أن ي �غ� ّ�ي��ر ال �ع��ال��م رأي� ��ه،
نحو تام .وإن
ويعلب املونديال على ٍ
ك ��ان ال ب��د م��ن ف��رص��ة ،وك ��ون زج
السياسة بالرياضة أمرًا ضروريًا
دائ� �م ��ًا ،وح��اس �م��ًا أح �ي��ان��ًا ،فلتكن
ه��ذه الفرصة للهرب م��ن ه��ذا كله.
ّ
إلى
فلنقل ،فرصة ،لتوجيه التحيةً ،
فيتوريو أريغوني* ،الذي مات نيابة
ّ
عنا .فورزا ايطاليا يا فيتوريو.
* ف�ي�ت��وري��و أر ُي �غ��ون��ي ُ ناشط
سالم إيطالي ،خطف وقتل في
قطاع غ��زة ،على يد متطرفني
إسالميني

