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ـيران
كرة قدم ،ولم أطمح ألكون صاحب
شهرة واسعة .كنت أحلم بأن أكون
ّ
تاجرًا» .إال أن موهبة «زيزو» وتعلقه
بالنجم األوروغوياني السابق،
إنزو فرانشيسكولي ،قاداه إلى عالم
«الساحرة املستديرة».
هذا العشق قاد أيضًا نجمًا آخر الى
غير ما كان يهواه .هذا ما حصل
بالضبط مع النجم البرازيلي
املخضرم رونالدينيو الذي كان
يعشق املوسيقى ويحلم بالدخول
الى عاملها ،وهو ال يزال يخطط لذلك
بعد اعتزاله الذي بات قريبًا .أما
مواطنه «الظاهرة» رونالدو فكانت
أمنيته أن يصبح جنديًا ،فيما
البرازيلي اآلخر ،مارسيلو ،كان يحلم
بأن يصبح إطفائيًا ،حيث يقول حول
ً
ذلك« :عندما كنت طفال ،كنت أحلم
بأن أعمل رجل إطفاء كوالدي .إنه ما
ً
زال بطال بالنسبة إلي».
األمور تبدو مختلفة تمامًا مع
اإلنكليزي واين روني .فهذا النجم ال
يخفي لصحيفة «ذا صن» بأنه كان
ً
كسوال في املدرسة ،اال أنه كان يحب
الحصص الدينية ،وهذا ما دفعه إلى
االعتقادّ ،
ردًا على سؤال ،بأنه لوال
الكرة لكان قد اتجه «على األرجح»
إلى الكنيسة ،وأصبح كاهنًا.
إال أن نجوم كرة آخرين لم يخرجوا
في أحالمهم من اإلطار الرياضي،
فالنجم الكولومبي راداميل فالكاو
كان يتقن ،إلى جانب كرة القدم،
لعبة «البايسبول» التي زاولها
خالل إقامته  5سنوات مع أسرته في
فنزويال وكاد يحترفها بدل الكرة،
بحسب ما كشف قبل مدة لصحيفة
«ذا صنداي بيبول» اإلنكليزية ،إال أن
والده كان ّ
يلح عليه ليسلك الطريق
نحو مالعب كرة القدم ،وهذا ما
حصل.
أما البرازيلي داني ألفيش فكان يحلم
بأن يصبح سائقًا للفورموال  ،1على
عكس اإلسباني سيرجيو راموس
الذي يقول لصحيفة «آس» إنه كان
يتمنى أن يصبح مصارع ثيران ،وقد
كشف ،بالفعل ،خالل احتفاله بتتويج
امللكي بدوري أبطال اوروبا املوسم
املاضي ،عن مهاراته في هذه اللعبة
الشعبية في اسبانيا.
يبقى أن االتجاه الذي كان يحلم
الالعب اإليطالي ماريو بالوتيللي في
طفولته بسلوكه يبدو األكثر مطابقة
مع أسلوبه وشخصيته ،على ما
مالعب
اكتشفناه خالل مسيرته في
ّ
الكرة وخارجها ،إذ إن النجم امللقب
بـ»الولد املشاغب» ،كان ،ببساطة،
يحلم بأن يصبح مصارعًا.

5

بورتريه

بيرني إيكليستون

عالم الفورموال  1على اتساع جيبه

يستحيل أن تنظر إلى وجه بيرني
إيكليستون من دون أن تأخذ انطباعًا أوليًا
ّ
املتجهم دومًا وهذه
عن شخصيته .هذا الوجه
النظرات العابسة ،ال يمكن ان تخفي خلفها
قاس ال يعرف املزاح في مهنته.
غير رجل
ٍ
ً
ال يمكن ان تخفي خلفها اال رجال قويًا ،ال
يرحم .إيكليستون هو تمامًا كذلك .لو لم يكن
«مستر  »Eبهذه ّ
الجدية ،ملا كان ،قطعًا ،ليحكم
الفورموال  1ويصبح الجميع في عاملها تحت
طاعته ورهنًا إلشارته .ملا كان ليصبح عراب
الفئة األولى ومالك الحقوق التجارية فيها
و«باني أمجادها» وكل شيء فيها.
رياضة تتجسد في رجل؟ نعم ،هي كذلك مع
الفورموال  1وإيكليستون .في الفئة األولى،
ال اتحادات وال جمعيات وال فرق يمكنها
ان تقول الكلمة الحسم ،فوحده إيكليستون
صاحب البصمة والكلمة األخيرة .تلك البصمة
التي بات ال يسعها الورق ،بل أصبحت تحتل
مداخل مقار كبرى الفرق والحلبات على
امتداد العالم .كيفما هو االتجاه ،تتراءى
بوضوح ،وحدها ،هذه البصمة.
كيف لرجل ترك املدرسة في صباه ،وتحديدًا
في الـ 16من عمره ،ليتجه الى رياضة املحركات،
وها هو اآلن في الـ 84ويملك أهم ركن فيها ،أال
يكون ذا شخصية قوية ومحنكة؟
ً
ً
أن تقول رجال قويًا كإيكليستون ،يعني رجال
ال تفوته «شاردة أو واردة» وال «صغيرة أو
كبيرة» في الفورموال  .1هو العالم بخبايا
االمور والدهاليز املعتمة التي خلف الصورة
النقية التي تخرج عليها السباقات أيام اآلحاد.
هو الذي حمل الفورموال  1إلى األضواء
ّ
وحولها إلى جماهيرية على
والشاشات
امتداد العالم حتى باتت كبرى املدن تسعى
لنيل رضاه بغية استضافة سباقات فيها.
إنه برنارد تشارلز إيكليستون ،املولود في
مدينة إيبسويتش اإلنكليزية ،والذي بدأ من
«ال شيء» ليبني إمبراطورية في الفورموال 1
ال تهزها أعتى العواصف ،وكان آخرها ،على
سبيل املثال ،محاكمته بتهمة دفع رشوى
ملصرفي في مدينة ميونيخ األملانية للتهرب
من الضرائب ،والتي توقع فيها كثيرون
نهايته ،إال أن «مستر  »Eبقي صامدًا وتمكن
في النهاية من إقفال امللف بعد دفعه مبلغ
 100مليون يورو كجزاء للمحكمة.
هذا املبلغ يبدو «غيض من فيض» ما في

جعبة إيكليستون ،إذ بحسب مجلة «فوربس»
فإن ثروة البريطاني تبلغ  4,8مليارات دوالر.
هذه الثروة التي جمعها «مستر  »Eكلها
من الفورموال  1بعدما دخل اليها شخصًا
ً
عاديًا ومجهوال عام  1957حيث عمل مديرًا
للسائق ستيوارت  -لويس ايفانز ومن ثم
امتلك فريق «برادهام» عام  1971حيث راحت
شبكة عالقاته تكبر ونياته تتضح تحديدًا
عند تأسيسه عام  1974اتحاد الصانعني
في الفورموال  1مع أسماء شهيرة مثل فرانك
ويليامس ،ليصل عام  1987الى منصب نائب
رئيس االتحاد الدولي للسيارات ،ومن بعدها
مالكًا للحقوق التجارية .إيكليستون كل شيء
في الفورموال  .1كل شيء يعني كل شيء
تمامًا ،فهو الذي يمنح حقوق البث التلفزيوني
ويعطي التراخيص لنشوء حلبات جديدة

أي ـضــا ،سينتقل فــي عـمــر صغير إلــى
ـاد ك ـب ـي ــر ،ب ـح ـســب وس ــائ ــل اإلعـ ــام
نـ ـ ٍ
النروجية.
قليلون هم الالعبون النروجيون الذين
لعبوا ألندية عريقة .أحد هؤالء مهاجم
أستون فيال اإلنكليزي العمالق جون
كارو الذي لعب مع فالنسيا اإلسباني
ورومـ ـ ــا اإلي ـط ــال ــي ولـ ـي ــون ال ـفــرن ـســي.
ل ــم يـخـطــف نـجــومـيــة ك ـب ـيــرة ،بعكس
أولـ ــي غ ــون ــار ســولـسـكـيــار ،الـ ــذي قيل
إنه من أعظم التعاقدات التي قام بها

ويبرم كافة العقود املتعلقة بهذه الرياضة،
حيث تورد تقارير أن قيمتها وصلت خالل
مسيرته إلى  14,6مليار جنيه استرليني
لتجعل منه أكثر شخص أبرم صفقات في
تاريخ الرياضة .هو الذي يمنح الدعم للفرق
لتستمر ،والعراب النتقال هذا السائق وذاك،
كما حصل ،على ما تذكر العديد من التقارير،
مع «األسطورة» األملاني ميكايل شوماخر من
بينيتون الى فيراري عام .1995
ُيروى أن ايكليستون قاد سيارة للفورموال
 1مرة واحدة في تجارب سباق موناكو عام
 1958وكانت نتيجته الفشل ،إال أنه ،على
عكس هذه التجربة ،تمكن من الوصول من
خالل حكمه لرياضة الفئة االولى ،بدهاء
وسرعة تفوق سياراتها ،نحو القمة.
ح .ز.

مــدرب مانشستر يونايتد اإلنكليزي
السابق «السير» االسكوتلندي أليكس
فيرغيسون.
الـيــوم ،ال شك في أن انتقال أوديـغــارد
إلـ ـ ــى أي فـ ــريـ ــق ،سـ ـيـ ـك ــون مـ ــن أع ـظ ــم
االن ـت ـقــاالت ،وسـيـحـمــل اسـمــه ووطـنــه
ف ــي أف ـض ــل امل ــاع ــب األوروب ـ ـي ـ ــة ،ومــا
هــو مــؤكــد أن جنسيته ستظلمه في
بطوالت كــأس العالم وأوروب ــا ،إال ّإذا
تـمـكــن م ــن رف ــع منتخبه إل ــى مـصــاف
املنتخبات األولى عامليًا.

