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الدولية
الرياضة
ّ
غاري سبيد ،ضحية جديدة تقضي انتحارًا في عالم كرة القدم ،التي
يعتقد البعض أنها تحمل نجومها الى «السماء السابعة» ،لكن
املرة هي أن الثراء أو النجومية ال يمكنهما أن ّ
الحقيقة ّ
يغطيا على
مشاكل أخرى تؤدي الى االنتحار

تصنع األتراح كما األفراح

كرة القدم سبب لالنتحار
شربل كريم
صحيح أن��ه لم ّ
يتم إثبات أي شيء
ح �ت��ى اآلن ح � ��ول ارت � �ب� ��اط م �س��ائ��ل
ك��روي��ة بانتحار م��درب ويلز غ��اري
س �ب �ي��د ،ل �ك��ن ال ي�م�ك��ن إس �ق��اط ه��ذه
الفرضية ،إذ كانت كرة القدم سببًا
في حاالت انتحار كثيرة أو أن هذه
ال��ري��اض��ة ل ��م ت�ل�ع��ب دوره � ��ا لجعل
ممارسيها يرمون مشاكلهم بعيدًا
ويتمتعون ب��األي��ام الجميلة ضمن
م�لاع�ب�ه��ا ال �ت��ي ق��د ت�ت�ح��ول أح�ي��ان��ًا
ل��دى ال�ب�ع��ض ال��ى جهنم وتدفعهم
ال��ى ّاإلق��دام على ع�م� ٍ�ل غير طبيعي
يتمثل باالنتحار!
األكيد أن كرة القدم ليست كل شيء
ف��ي ال�ح�ي��اة بالنسبة ال��ى كثير من
ال � �ن � �ج ��وم ،وه � ��ي ال ت �س �ت �ط �ي��ع س � ّ�د
ال�ث�غ��رات امل��وج��ودة ف��ي حياتهم أو
إب� �ع ��اد ش �ب��ح ال� �ي ��أس ع �ن �ه��م ،وه ��ذا
ما ثبت عند انتحار ح��ارس مرمى
م �ن �ت �خ��ب أمل ��ان� �ي ��ا ون � � ��ادي ه��ان��وف��ر
روبرت إنكه العام املاضي.
ه��ذا ال�ح��ارس ال��ذي ك��ان متوقعًا أن
ي��أخ��ذ م�ك��ان��ه أس��اس�ي��ًا ف��ي تشكيلة
«امل��ان�ش��اف��ت» خ�لال نهائيات كأس
ال�ع��ال��م ُ ،2010وج ��د م��ده��وس��ًا على
إح� � � ��دى س� �ك ��ك ال� � �ق� � �ط � ��ارات ب �ع��دم��ا
ق� ��رر ق �ت��ل ن �ف �س��ه إث� ��ر م �ع��ان��ات��ه م��ن
م � �ش� ��اك� ��ل ن� �ف� �س� �ي ��ة ج� � � � ��راء ف� �ق ��دان ��ه
ط �ف �ل �ت��ه ال �ت ��ي ت��وف �ي��ت ف ��ي ال �ث��ان �ي��ة
�رض ن� ��ادر في
م��ن ال �ع �م��ر ب�س�ب��ب م� � ٍ
القلب .ت�ح� ُّ�ول إنكه ال�لاع��ب املفضل
ل��دى ج�م�ه��ور ه��ان��وف��ر وال�ث�ق��ة التي
منحه إي��اه��ا م��درب أمل��ان�ي��ا يواكيم
ل ��وف ل��م ي �ح��وال دون ات �خ ��اذه ق��رار
ّ
التخلص م��ن حياته ،فلم تكن كرة
القدم هي كل شيء بالنسبة إليه أو
هي حياته بعكس ما قالته زوجته
تيريزا.
ق �ب��ل إن� �ك ��ه ،ك� ��ان ه �ن��اك ال �ك �ث �ي��ر م��ن
أول�ئ��ك ال��ذي��ن ل��م تستطع ك��رة القدم

غاري سبيد

فقيد الكرة البريطانية
ال ت��زال ردود الفعل تتواصل في أوس��اط ك��رة القدم
البريطانية بعد انتحار غاري سبيد ،وفي أبرزها قال:
◄ ن�ج��م م��ان�ش�س�ت��ر ي��ون��اي�ت��د ال��وي �ل��زي راي ��ن غيغز
(ص��ورة « :)1أشعر بحزن عميق .كان غ��اري سبيد
ً
رجال رائعًا على الصعيد الكروي وشخصًا تتشرف
ً
بأن تتخذه زميال في الفريق وصديقًا شخصيًا».
◄ الع��ب منتخب ويلز السابق روب��ي س��اف��دج« :فقد
ً
العالم رجال عظيمًا .كنت أتحدث معه صباح السبت
(أي قبل يوم على انتحاره) .سأفتقده بشدة .كان في
حالة معنوية مرتفعة .ال أستطيع أن أصدق ذلك ،كان
ً
زميلي وت��رك خلفه طفلني رائ�ع�ين .ك��ان رج�لا قويًا
ومدربًا كبيرًا ،كان يمزح ويضحك يوم تحدثنا».
◄ قائد ويلز الحالي أرون رامسي (صورة « :)2سمعت
ّ
ّ
الخبر املأساوي فتحطمت وتحطمت أفكاري .فقدنا
ً
مدربًا كبيرًا ورجال عظيمًا سيفتقده الجميع».
◄ م �ه��اج��م م��ان�ش�س�ت��ر ي��ون��اي �ت��د م��اي �ك��ل أوي � ��ن« :ال
أص ��دق ه ��ذه األن �ب ��اء .ك�ن��ا ن�ت�ح��دث ق�ب��ل ب�ض�ع��ة أي��ام
ّ
ونلوح ألطفالنا وهم ذاهبون إلى املدرسة .هذا خبر
مأساوي ،وأنا أشعر بالحزن حقًا .أنا أعرفه وأعرف
عائلته وأوالده».

ّ
فرضية أن كرة القدم كانت سبب قرار غاري سبيد في االنتحار (إيان كينغتون  -أ ف ب)
ال يمكن إسقاط
انتشالهم من مشاكلهم .أحد هؤالء
ج ��وان غ��ام�ب��ر ب��ان��ي «إم �ب��راط��وري��ة
ك��روي��ة» اسمها أف س��ي برشلونة،
فهذا الالعب والرئيس السويسري
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال�ك��ات��ال��ون��ي واج ��ه ك��ل امل�ص��اع��ب
ال �س �ي��اس �ي��ة ب �ع ��د م� �ح ��ارب ��ة ن ��ادي ��ه
املولود على أسس إقليم كاتالونيا
ال �ث��ائ��ر ،ل�ك�ن��ه ل��م ي�ت�م�ك��ن م��ن إن �ق��اذ
نفسه م��ن خ�لال ك��رة ال�ق��دم ،إذ على
ن �ح��و م�س�ت�غ��رب ع��ان��ى م��ن م�ش��اك��ل
م��ال�ي��ة ،م��ا دف�ع��ه ال��ى االن�ت�ح��ار ع��ام
.1930
كرة القدم ال تكون بريئة في حاالت
ك �ث �ي��رة ف ��ي م ��ا ي �خ �ت��ص ب��ان �ت �ح��ار
أب �ن��اء م�لاع �ب �ه��ا ،إذ ش �ه��دت ك��وري��ا
ال�ج�ن��وب�ي��ة م�ّ�وج��ة م�م��اث�ل��ة ف��ي أي��ار
امل ��اض ��ي ت �م��ث �ل��ت ب��ان �ت �ح��ار الع�ب�ين
اث �ن�ي�ن ب �ع��د ض�ل��وع�ه�م��ا ف��ي عملية
تالعب بنتائج املباريات ،وقد ذهب
ض�ح�ي�ت�ه��ا ي ��ون ك��ي ـ�ـ�ـ وون ح��ارس
م��رم��ى إي �ن �ش �ي��ون ي��ون��اي �ت��د ال�ب��ال��غ
م ��ن ال �ع �م��ر  23ع ��ام ��ًا ،ث ��م ل �ح��ق ب��ه
العب سيول يونايتد تشونغ يونغ
ـــ ك��وان ( 30ع��ام��ًا) ال��ذي وج��دت مع
جثته ورقة كتب عليها« :أنا آسف،

أشعر بالعار لضلوعي في التالعب
بنتائج املباريات».
ك��رة ال�ق��دم ال ت��رح��م ،وضحيتها قد
يكون أيًا من املوجودين على أرض
امل �ل �ع��ب .ه ��ذا م��ا ح�ص��ل ق�ب��ل ع�ش��رة
أي ��ام ع�ن��دم��ا ح ��اول ال�ح�ك��م األمل��ان��ي
باباك راف��ات��ي وض��ع نهاية لحياته
ق �ب��ل م� �ب ��اراة ك��ول��ن وم��اي �ن �ت��س ف��ي
«ال �ب��ون��دس �ل �ي �غ��ا» ح �ي��ث ُوج � ��د ف��ي
�ال حرجة
غ��رف�ت��ه ف��ي ال�ف�ن��دق ف��ي ح� ٍ
ب� �ع ��دم ��ا أح � � ��دث ب �ج �س �م��ه ج ��روح ��ًا
ت�س� ّ�ب�ب��ت ب �ن��زف ف��ي أوردت� � ��ه .إن �ق��اذ

الحكم املذكور وحديثه عن التجربة
ال�ت��ي م� ّ�ر ب�ه��ا أك��د أن امل�س�ت��دي��رة قد
ت �ص �ن��ع األت � � ��راح أي� �ض ��ًا ،ال األف � ��راح
فقط ،إذ كشف أن فعلته ناتجة من
عدم قدرته على ّ
تحمل الضغوط من
وسائل اإلع�لام والجماهير بسبب
أخ � �ط � ��اء ت �ح �ك �ي �م �ي��ة ارت� �ك� �ب� �ه ��ا ف��ي
ب�ع��ض امل �ب��اري��ات .وراف��ات��ي اعتبره
ك� �ث� �ي ��رون خ �ل �ي �ف��ة ال �ح �ك ��م ال �ش �ه �ي��ر
م ��ارك ��وس م� �ي ��رك ،ل �ك��ن ال �ت �ح��ري��ض
الذي مارسته مجلة «كيكر» املحلية
ضده بعدما اختارته أسوأ حكم في
أملانيا أسقط عنه ال�ش��ارة الدولية،

ثم وصل عدد منتقديه على إحدى
الصفحات اإللكترونية االجتماعية
ال��ى  2500ش�خ��ص ،ق�ب��ل أن تتفاقم
األم ��ور وي��واج��ه ه�ج�م��ات عنصرية
ب�س�ب��ب أص��ول��ه اإلي��ران �ي��ة .ك��ل ه��ذه
ال� �ض� �غ ��وط ك ��ان ��ت ك �ف �ي �ل��ة ب��ات �خ��اذ
ال��رج��ل ق ��رار االن �ت �ح��ار ،ف��ي خ�ط��وة
ل��م ي�س�ت�غ��رب�ه��ا أب � �دًا أط �ب��اء ال �ع�لاج
النفسي.
ّ
ت � ��دخ � ��ل ال� �ع� �ل ��م ف � ��ي ح� � � ��االت ك �ه ��ذه
ي�ك�ش��ف ع��ن ك�ث�ي� ٍ�ر م��ن األم� ��ور ،إذ ال
ش��ك ف��ي أن ال�ض�غ��وط ال�ت��ي تتركها
اللعبة على نفسية الالعبني تؤدي
ال��ى ان�ه�ي��ار بعضهم أو املنشطات
التي يتناولونها تؤثر على ذهنهم
بعد سنوات االعتزال .لكن رغم ذلك،
ّ
ه�ن��اك م��ن يملك ت�ع��ل�ق��ًا باللعبة قد
ي��دف�ع��ه ال��ى م�ح��اول��ة االن�ت�ح��ار عند
ان�ف�ص��ال��ه ع�ن�ه��ا ،ت�م��ام��ًا ك�م��ا حصل
م ��ع الع ��ب وس ��ط م�ن�ت�خ��ب إي�ط��ال�ي��ا
س��اب�ق��ًا ج��ان�ل��وك��ا بيسوتو ال��ذي لم
ّ
ّ
وتحوله
يتقبل فكرة اعتزاله اللعب
إداري� � � ��ًا ،ف ��رم ��ى ب �ن �ف �س��ه م ��ن إح ��دى
ن ��واف ��ذ م �ك��ات��ب ن ��ادي ��ه ي��وف �ن �ت��وس،
لكنه كان محظوظًا بنجاته.

الفورموال 1

معانقة هاميلتون ملاسا خطفت األضواء في اختتام املوسم
وص � �ل� ��ت ال � �ع �ل�اق ��ة ب �ي��ن ال �ب ��ري �ط ��ان ��ي
ل��وي��س ه��ام�ي�ل�ت��ون س��ائ��ق م��اك�لاري��ن
م� ��رس � �ي� ��دس ،وال � �ب� ��رازي � �ل� ��ي ف �ي �ل �ي �ب��ي
م ��اس ��ا س ��ائ ��ق ف� �ي ��راري،
إل ��ى ن �ه��اي��ة س �ع �ي��دة مع
خ �ت��ام امل ��وس ��م ،ب �ع��د أن
ت� ��ده� ��ورت ب �ن �ح��و ك�ب�ي��ر
منذ اصطدام البرازيلي
ب� ��ال � �ب� ��ري � �ط� ��ان� ��ي خ �ل��ال
ج � � ��ائ � � ��زة س � �ن � �غ� ��اف� ��ورة
ال � �ك � �ب� ��رى ،م� ��ا أدى إل ��ى
خ � � � � � � ��روج األخ� � � � �ي � � � ��ر م ��ن
ال � � �س � � �ب� � ��اق ل� � �ي � ��وج � ��ه ل��ه
انتقادات الذع��ة بعدها،
راف �ض ��ًا م�ص��اف�ح�ت��ه وال �ح��د ّي��ث إل �ي��ه،
لتنسحب هذه األجواء املتشنجة على
نهاية سباق
السباقات األخيرة .إال أن ّ
ج��ائ��زة ال �ب��رازي��ل ال� ��ذي م��ث��ل امل��رح�ل��ة

قام الصحافيون
بالتصفيق
عند معانقة
هاميلتون لماسا

أثنى دومينيكالي وويتمارش على خطوة هاميلتون (نلسون أمليدا ــ أ ف ب)

األخيرة من بطولة العالم للفورموال
 ،1ش �ه��دت م �ص��ال �ح��ة ب�ي�ن ال�س��ائ�ق�ين
بمبادرة من هاميلتون عندما توجه
واالب� �ت� �س ��ام ��ة م��رت �س �م��ة ع �ل��ى وج �ه��ه
ص � ��وب م ��اس ��ا خ �ل��ال ح ��دي ��ث األخ �ي��ر
للصحافيني وأخ��ذه من يديه وعانقه
وسط تصفيق الصحافيني.
وق� � ��ال ه��ام �ي �ل �ت��ون« :ل� �ق ��د ك � ��ان ع��ام��ًا
ً
ط��وي�لا وق��اس�ي��ًا ج �دًا ل�ك��ل ال�س��ائ�ق�ين،
وأت �م �ن��ى أن ي �ق �ض��ي ال �ج �م �ي��ع ع�ط�ل��ة
شتاء جيدة .كان أمرًا جيدًا أن أتحدث
إل ��ى ف�ي�ل�ي�ب��ي .ل ��دي اح� �ت ��رام ك�ب�ي��ر له
وأتطلع ب�ف��ارغ الصبر إل��ى مواجهته
في املوسم املقبل».
وت� �ل� �ق ��ف م ��اس ��ا م� ��ن ج �ه �ت��ه م � �ب ��ادرة
ً
هاميلتون بسعادة قائال« :أنا مسرور
ألن��ه ج��اء ل��رؤي�ت��ي .إن�ه��ا ح��رك��ة جيدة
م��ن جانبه .ل��م أك��ن أحمل أي ضغينة

تجاهه .أك��ن ل��ه اح�ت��رام��ًا دائ�م��ًا ،حتى
ف��ي ه��ذا ال �ع��ام ،رغ��م م��ا ح��دث بيننا.
إن�ه��ا خ�ط��وة مميزة أن��ه ج��اء لرؤيتي
ألن��ه ل��م ي�ك��ن ي�ت�ع�ّي�نّ ع�ل� ّ�ي أن��ا أن أق� ِ�دم
على ذلك؛ ألنني لم أؤذه».
م � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،أث � �ن� ��ى م� ��دي� ��ر ف� � �ي � ��راري،
اإليطالي ستيفانو دومينيكالي على
ً
خ �ط��وة ه��ام�ي�ل�ت��ون ،ق��ائ�ل�ا« :ل �ق��د كنت
ّ
سعيدًا جدًا لرؤية لويس يقبل فيليبي.
ه��ذا م��ا يبقى ف��ي ال�ن�ه��اي��ة .ل�ق��د كانت
مبادرة جيدة منه ،وأنا سعيد ألن كل
شيء أصبح واضحًا بني االثنني».
وع � � ّ�ب � ��ر رئ � �ي� ��س م � ��اك �ل��اري � ��ن ،م ��ارت ��ن
وي �ت �م��ارش ،ب � ��دوره ،ع��ن س �ع��ادت��ه ملا
فعله هاميلتون ،مشيرًا إل��ى أن هذه
القصة انتهت و«بإمكاننا أن ننتقل
إل � ��ى ص� � ��راع ج �م �ي��ل ع �ل��ى ال �ل �ق��ب ف��ي
املوسم املقبل».

