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رياضة

أثارت منحوتة
رونالدو
الكثير من
كونها
اللغط ّ
شوهت
وسامة النجم
البرتغالي
بحسب
الكثيرين (أ
ف ب)

الكرة العالمية

تماثيل أكبر من أي زعيم أو رئيس
رغم «بشاعتها» التي ال تشبه وسامة
صاحبها ،فإن المنحوتة التي ّ
كرمت النجم
كريستيانو رونالدو تحمل معاني كثيرة
ككل التماثيل التي عرفها عالم كرة
القدم ،حيث باتت هذه الظاهرة ثقافة
زمن بعيد ولها
منتشرة منذ ٍ
أسباب وانعكاسات مهمة
شربل ّ
كريم
قــد يعتقد كـثـيــرون أن تماثيل نجوم
لعبة الـفــوتـبــول مــن العـبــن ومــدربــن
ومــؤثــريــن فــي اإلنـ ـج ــازات ،هــي مجرد
ديـ ـك ــور ل ـتــزيــن هـ ــذا امل ـل ـعــب أو ذاك،
ْ
أو ه ــذا ال ـش ــارع أو تـلــك املــدي ـنــة .لـكــن
ل ـه ــذه ال ـث ـقــافــة ،ال ـت ــي ت ــرك ــت أك ـث ــر من
ً
 350تمثاال كرويًا حول العالم ،أبعاد
ري ــاض ـي ــة وس ـي ــاح ـي ــة وت ـس ــوي ـق ـي ــة ال
يـعــرفـهــا إال م ــن وق ــف أمـ ــام أح ــد هــذه
ً
الـتـمــاثـيــل م ـتــأمــا إي ــاهــا ومستطلعًا
موقعها وما يحيط بها.
مــن تـمـثــال بــوبــي م ــور فــي "ويـمـلـبــي"،
م ــرورًا بتمثال أوزيـبـيــو فــي "ستاديو
ً
دا لــوش" ،ووصــوال الــى تمثال تييري
هـنــري فــي "سـتــاد اإلمـ ــارات" ،وغيرهم
الكثير ،ت ــدرك أن االت ـحــادات الوطنية
واألن ـ ــدي ـ ــة ت ـه ـن ــدس دولـ ـه ــا ال ـخــاصــة
داخــل الــدول التي تنتمي إليها ،حيث
إن تمثال النجم هو أهم من صورة أو
تمثال أي زعيم أو رئيس.
وهذه النقطة األخيرة يمكن إيجادها
ب ـ ــوض ـ ــوح ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة الـ ـكـ ـش ــف عــن
م ـن ـح ــوت ــة ل ـ ــرأس ال ـن ـج ــم ال ـبــرت ـغــالــي
ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو ،ف ــال ــرس ــال ــة
واضـ ـح ــة ه ـن ــا" :سـ ــي آر  "7خـ ــرج مــن
عالم الفقر ليحكم عالم الكرة ويصبح
الـنـجــم األول ف ـيــه .وم ــا تسمية مطار
جزيرة ماديرا باسم رونالدو وتقديم
منحوتة تمثله سوى رسالة الى أبناء
تـلــك ال ـجــزيــرة ب ــأن ال ش ــيء مستحيل

فــي الحياة ،وهــم سيتذكرون بــا شك
هذه العبارة في كل ّ
مرة يكونون فيها
في املطار أو ّ
يمرون عبر تلك املنحوتة
التي أثارت الكثير من اللغط كونها ال
تشبه رونالدو ،بل إن الفنان الذي عمل
عليها ّ
شوه وسامة هداف ريال مدريد
بحسب الكثيرين.
املهم أن مسألة زرع التماثيل البرونزية
هنا وهناك لها أسباب تخدم املصلحة
الـ ـع ــام ــة ،ف ـف ــي ه ـ ــذا املـ ـج ــال ال ي ـقــاس
األب ـ ـطـ ــال بـ ـع ــدد أه ــدافـ ـه ــم أو بـمـتـعــة
مهاراتهم التي أفرزت تماثيلهم ،بل في
جوانب أخرى أيضًا تعطي دروسًا من
ـوع آخــر ،ومنها الوفاء الــذي يعكسه
نـ ٍ
بـعــض ال ـن ـجــوم إن ك ــان ب ـعــدم تركهم
ل ـفــرق ـهــم ّ
األم وارت ـب ــاط ـه ــم ب ـهــا ط ــوال
م ـس ـيــرت ـهــم ،أو م ــن خـ ــال صـنــاعـتـهــم

ل ـت ــاري ــخ هـ ــذه األن ــدي ــة ال ـت ــي تـكــرمـهــم
ب ـت ـم ـثــال ،ت ـمــامــا ك ـمــا ف ـعــل مانشستر
يــونــايـتــد ف ــي مـلـعـبــه "أول ـ ــد ت ــراف ــورد"
ً
بوضعه تمثاال للثالثي الشهير بوبي
تشارلتون ،ودينيس الو ،واإليرلندي
الشمالي جورج بست.
ومهما يكن من أمر ،فإن هناك أسبابًا
تجارية أيضًا للخروج بهذه التماثيل،
ّ
فمواقعها أحيانًا تدل على هذا األمر،
وخصوصًا عندما يتم تنصيبها على
مدخل متجر النادي ،وذلك في عملية
تسويق غير مباشرة ّ
لشد املشجعني
الــى داخــل هــذا املتجر ،وهــم القادمون
أســاســا إلل ـقــاء نـظــرة عـلــى الـتـمـثــال أو
التقاط صورة تذكارية الى جانبه.
أحيانًا الى
كذلك ،تذهب بعض الــدول
ّ
ـوم ل ــم يـمــثـلــوهــا
وض ــع ت ـمــاث ـيــل ل ـن ـج ـ ٍ

نجوم الكرة ليسوا
مجرد مشاهير ،بل هم
حقيقيون تركوا
أبطال
ّ
إرثًا ال يقدر بثمن

يومًا ،وذلــك لجذب االنتباه السياحي
إلـيـهــا ،فتمثال لألرجنتيني ليونيل
ً
ميسي في الصني مثال ،هو أمر مثير
اله ـت ـم ــام ال ــزائ ــري ــن أكـ ـث ــر م ــن مـلـعــب

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )29

ألمانيا (المرحلة )26

فرنسا (المرحلة )31

 الجمعة:إسبانيول × ريال بيتيس ()21,45

 -الجمعة:

 السبت:فياريال × إيبار ()14,00
أوساسونا × أتلتيك بلباو ()17,15
ريال سوسييداد × ليغانيس ()19,30
ملقة × أتلتيكو مدريد ()21,45

 السبت:بايرن ميونيخ × أوغسبورغ ()16,30
شالكه × بوروسيا دورتموند ()16,30
هامبورغ × كولن ()16,30
فرايبورغ × فيردر بريمن ()16,30
اليبزيغ × دارمشتات ()16,30
أي ـن ـتــراخــت ف ــران ـك ـف ــورت × بــوروس ـيــا
مونشنغالدباخ ()19,30

 الجمعة:غانغان × نانسي ()20,00
 السبت:مرسيليا × ديجون ()18,00
باستيا × ليل ()20,00

 األحد:إشبيلية × سبورتينغ خيخون ()13,00
ريال مدريد × أالفيس ()17,15
فــال ـن ـس ـيــا × دي ـب ــورت ـي ـف ــو الك ــورون ـي ــا
()19,30
غرناطة × برشلونة ()21,45
 االثنني:سلتا فيغو × الس باملاس ()21,45

هيرتا برلني × هوفنهايم ()21,30

 األحد:إينغولشتات × ماينتس ()18,30
باير ليفركوزن × فولسبورغ ()20,30

 األحد:رين × ليون ()16,00
لوريان × كاين ()18,00
مونبلييه × تولوز ()18,00
نانت × أنجيه ()18,00
نيس × بوردو ()22,00
موناكو × سانت إتيان (تأجلت)
متز × باريس سان جيرمان (تأجلت)

كأس الرابطة الفرنسية (النهائي)
 السبت:م ــون ــاك ــو × بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان ج ـي ــرم ــان
()22,00

"ع ـ ـ ــش ال ـ ـطـ ــائـ ــر" ال ـ ـ ـ ــذي ع ـ ـ ــرف ش ـه ــرة
خــال استضافة بكني ل ــدورة األلعاب
األوملبية عام .2008
بطبيعة الحال ،تحضر النوستالجيا
أي ـض ــا ف ــي هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة الـتـكــريـمـيــة
ً
الـتــي تـكــون ع ــادة بعد  20أو  30سنة
ع ـلــى اعـ ـت ــزال ال ـن ـجــم أو ب ـعــد رحـيـلــه.
لكن حــاالت رومانسية بـ ّـدلــت مــن هذا
الـتـقـلـيــد رغ ــم ال ـخ ــراف ــة امل ــوج ــودة في
بعض البلدان األوروبية الشرقية التي
تشير الى أن نحسًا سيصيب صاحب
التمثال في حال تنصيبه له وهو على
ق ـيــد ال ـح ـي ــاة .ه ــذه ال ـخ ــراف ــة دحـضـهــا
النجم الفرنسي تييري هنري عندما
سـ ـج ــل ع ـ ـ ـ ــودة ن ــاجـ ـح ــة ال ـ ـ ــى "سـ ـت ــاد
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات" ح ـي ــث اح ـت ـف ــل ف ــي "س ـت ــاد
ّ
وقت كان
اإلمارات" كأسطورة حية في ٍ
ف ـيــه امل ـش ـهــد مـنـســوخــا خـ ــارج املـلـعــب
بتمثال بــرونــزي الحتفاله التقليدي
بأهدافه الكثيرة التي سجلها بقميص
"املدفعجية".
هو العشق لهذا النجم تقديرًا للوفاء
ورسـ ــالـ ــة ل ــأج ـي ــال ل ـك ــي ت ـس ـيــر عـلــى
خ ـطــاه ،ل ــذا قــد ال ي ـكــون مـسـتـغــربــا أن
ً
ً
نرى مستقبال تمثاال لإليطالي باولو
مالديني في ميالنو التي لم يفارقها،
ول ــإس ـب ــان ــي راوول غ ــون ــزال ـي ــس في
مــدريــد ،حـيــث لــم يــرتـ ِـد غـيــر القميص
امللكي ،ولإليطالي اآلخر فرانشيسكو
ت ــوت ــي الـ ــذي ارت ـب ــط ب ـعــاقــة عــاطـفـيــة
أزلية بــرومــا ،رافضًا كل الـعــروض من
أك ـب ــر األن ــدي ــة ل ـت ــرك ف ــري ــق الـعــاصـمــة
اإليطالية .وكــذلــك األمــر بالنسبة الى
اإلنكليزي ستيفن جيرارد وزواجه من
ليفربول دون سواه...
األمـثـلــة كـثـيــرة ،والـ ِـعـبــر أكـثــر مــن هذه
ال ـن ــوس ـت ــال ـج ـي ــا ألسـ ـ ـم ـ ــاء ول ـح ـظ ــات
عـلـقــت ف ــي ال ــذاك ــرة وجـ ــرى تخليدها
الح ـقــا بـتـمــاثـيــل تـعـكــس بضخامتها
ض ـخ ــام ــة إن ـج ــازات ـه ــا وحـ ــب الـشـعــب
لها ولتضحياتها .فالعبو كــرة القدم
ليسوا مجرد مشاهير لدى العامة ،بل
هم أبطال حقيقيون تركوا إرثًا ال ّ
يقدر
بثمن.

