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SPORT

وإطفائيون ومصارعو ثــ
جنود
الكرة:
نجوم
ّ
نراهم يتألقون في المالعب ويعيشون
حياة رغيدة وباذخة ،لكن ماذا كان
هؤالء النجوم ليمتهنوا لو لم تكن كرة
القدم موجودة؟ منهم من خطط
وحلم بهذه المهنة وتلك ،ومنهم من
زاولها بالفعل قبل أن يسلك الدرب نحو
«الساحرة المستديرة»

العبون وعاملون
في آن واحد
من قال إن الالعبين
في أوروبا ال يعملون
في مهن أخرى إلى
جانب كرة القدم؟ في
بالد كجبل طارق وسان
مارينو يمكن العثور
على هؤالء الالعبين
وهم حتى في عداد
المنتخب الوطني .فكل
العبي منتخب جبل طارق
يعملون إلى جانب الكرة
باستثناء اثنين فقط،
وهم يتوزعون بين
الجمركي ووكيل الشحن
والشرطي والكهربائي
والكاتب في المحكمة
وأمين المخزن ،بينما ال
يكتفي الحارس بإبعاد
األهداف عن مرماه
في الملعب بل يطفىء
الحرائق خارجه.
وتبدو الحال في سان
مارينو بدرجة أقل ،وفي
مقدمهم المدرب
جيامباولو ماتزا الذي
مدرسًا خارج
يعمل ّ
الملعب.

حسن زين الدين
لنتخيل أن الصينيني لم يكتشفوا كرة
القدم .أو لنتخيل أن القدر أو الصدفة
لم يقودا هذا النجم أو ذاك إلى احتراف
ُ
الكرة .ترى ما كان مصير نجوم هذه
ّ
ليحصلوا رزقهم؟
اللعبة؟ كيف كانوا
ما هي االختصاصات واملهن التي
كانوا سيتجهون إليها؟
بالتأكيد هنا أن كثيرين منهم ما
كانوا ليعيشوا هذه الحياة الرغيدة
التي هم فيها اآلن ،فهذه الكرة ّ
غيرت
حياة كثر من هؤالء النجوم الذين
عملوا في صباهم في هذه املهنة
وتلك ،وبدلت مخططات وبددت أحالم
آخرين غيرهم كانوا في طفولتهم
يرسمون صورًا لهم على دفاترهم
على هيئة طبيب أو مهندس أو طيار
أو جندي وغيرها.
الصورة األولى نعثر عليها  -على ما

كان روماريو يمسح
زجاج السيارات ،بينما حلم بيليه
بأن يصبح طيارًا
هو أكثر رسوخًا في أذهان املتابعني -
مع املدرب اإليطالي أريغو ساكي الذي
كان بائعًا لألحذية قبل أن يتحول
الى عالم الكرة كالعب مغمور ،ومن
ثم يسلك درب التدريب ليصبح أحد
أشهر املدربني في التاريخ.
واذا كان ساكي عمل في متجر ،فإن
الحال مع النجم البرازيلي السابق
روماريو كانت مغايرة ،حيث إن بطل
العالم مع «السيليساو» عام  1994كان
في طفولته يجوب الطرقات ليمسح
زجاج السيارات .روماريو كان يجمع
النقود من هذه املهنة من أجل إعالة
أسرته وكذلك ليتمكن من حضور
املباريات في املالعب .تلك املالعب
التي شهدت في ما بعد نجوميته
التي وصل فيها الى أعلى املراتب.
من يذكر الدنماركي بيتر شمايكل؟

كاد مصير كلينسمان أن يكون في مخبز والده

كثيرون بالتأكيد ال ينسون إبداعات
هذا الحارس ،لكن ما قد ال يعلمه
هؤالء أيضًا أن هذا النجم الالمع
تنقل بني العديد من املهن في صباه
من تنظيف فندق والده الى العمل في
السجاد وفي بيع االعالنات للصحف
وفي مؤسسة خيرية ،قبل أن يتجه
الى عالم الكرة.

أما النجم األملاني السابق يورغن
كلينسمان فقد كان قريبًا من أن يزاول
مهنة اآلباء واألجداد ،وهي العمل في
مخبز العائلة الشهير «كلينسمان»،
في شتوتغارت ،غير أنه رفض
إلحاح الوالد واتجه نحو «الساحرة
املستديرة».
ّ
لكن نجومًا آخرين توقف عندهم إطار

إتقان مهنة أو اختصاص معني عند
حدود الحلم الذي كشفوا عنه بعد
اشتهارهم في املالعب.
البداية مع «ملك» الكرة البرازيلي
بيليه .فقد كان هذا «األسطورة»
والعب «القرن العشرين» يحلم في
طفولته بأن يصبح طيارًا ،إذا به يجد
ّ
نفسه وهو يحلق لكن في سماء أخرى،

سماء النجومية في مالعب الكرة.
نجم آخر كاد أال يصبح «أسطورة»
في بالده لو مضى في املخطط الذي
رسمه في طفولته .الحديث هنا
هو عن الفرنسي زين الدين زيدان
الذي كان يرغب في أن يعمل في
مجال التجارة ،وهو يقول في هذا
الصدد« :لم أفكر في أن أكون العب

نجم المستقبل

مارتن أوديغارد مراهق بعقل ونضج الكبار
هادي أحمد
بـ ـع ــدم ــا صـ ـن ــع إب ـ ــداع ـ ــات ـ ــه م ـ ــع ف ــري ــق
شترومسغودست النروجي للناشئني،
واصل نشر مهاراته في املالعب جمعاء،
حتى بدأت الصحف بمتابعته عن كثب
مع تطور مستواه يومًا بعد آخر.
ُ
ومنذ أيام بدأت ترسم الشائعات بشأن
مستقبله :سيكون العبًا لريال مدريد
أو برشلونة اإلسبانيني ،أو مانشستر
يــونــايـتــد أو أرس ـن ــال اإلنـكـلـيــزيــن ،أو

يوفنتوس اإليطالي.
مارتن أوديغارد ،هل يكون أعظم العب
ن ــروج ــي ف ــي الـ ـت ــاري ــخ؟ ه ــل س ـت ــوازي
شهرته شهرة البرتغالي كريستيانو
رونالدو واألرجنتيني ليونيل ميسي؟
أسئلة تطرحها الصحافة العاملية عن
ال ّع ــب فــريــق شـتــرومـسـغــودســت ال ــذي
ُ
دوري
رفع إلى الفريق األول ليلعب في ّ
الــدرجــة االول ــى فــي ب ــاده بـعــدمــا وقــع
عقدًا احترافيًا مع ناديه حتى .2015
أودي ـ ـ ـغـ ـ ــارد اعـ ـ ـت ـ ــاد ت ـح ـط ـي ــم األرقـ ـ ـ ــام

القياسية بعدما لفتت موهبته النظر.
أرقـ ــام ال ت ـكــاد تـنـتـهــي ،إذ إن ــه ال ي ــزال
فــي بــدايــاتــه ،والـكــرة الذهبية وإن كان
الحديث عنها مبكرًا جدًا ،إال أنها هدفه
األبرز.
ف ــي  ١٧ك ــان ــون األول  ١٩٩٨ول ــد نجم
خـ ــارق .مــوهـبــة ت ـع ـ ّـدت م ــواه ــب كثيرة
ف ــي سـنـهــا .مــوهـبــة اسـتـثـنــائـيــة تملك
استعدادًا فطريًا عقليًا وبدنيًا للفوز،
مــا جعلها تختلف اخ ـتــافــا كـلـيــا عن
ّ
أقرانها ضمن السن عينها.

يتميز أوديغارد باإلقدام ،وعدم التردد،
ـال من الثقة بالنفس،
والتحلي بقدر عـ ٍ
ـدر مـ ــن ال ـت ــرك ـي ــز.
ـ
ـ
ـ
ق
وال ـت ـم ـت ــع ب ــأع ـل ــى
ٍ
يحمل الـيــافــع لـقــب «مـيـســي ال ـن ــروج»،
فــوضــع سريعًا فــي مـقــارنــة مــع ميسي
«األصـ ـل ــي» .مـســألــة قــد ت ـضـ ّـر بموهبة
ال ـ ـف ـ ـتـ ــى ،م ـث ـل ـم ــا حـ ـص ــل م ـ ــع م ــواه ــب
لالعبني يكبرونه سنًا حاليًا.
مبكرًا ،احتلت صورته مجالت ومواقع
ري ــاض ـي ــة ع ــامل ـي ــة ،وأصـ ـب ــح الع ـب ــا فــي
ب ـع ــض أل ـ ـعـ ــاب ال ـ ــ«ب ـ ــاي س ـت ــاي ـش ــن».

ومبكرًا أيـضــا ،بــدأت الجماهير تطلب
تواقيعه والتقاط الصور معه.
العب وسط مهاجم يجيد اللعب بالقدم
ال ـي ـس ــرى ب ـن ـحــو م ـم ـت ــاز ،أمـ ــا الـيـمـنــى
فتعينه على خداع الخصم باملراوغات
التي يمتاز بها .ال يكتفي أبدًا بصناعة
الـ ـف ــرص ال ـت ـهــدي ـف ـيــة ع ـبــر ال ـت ـمــريــرات
الدقيقة ،بل يحب تسجيل اسمه كهداف
أيضًا.
هــو مـثــل مـيـســي ،فــي ســرعـتــه الذهنية
وف ــي ســرعـتــه بــال ـجــري ،وم ـثــل ميسي

