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بورتريه
«مشان ألله أنصار يلال» األبرز على
املدرجات».
ل ــن يـ ـ ـ ّ
ـورث ع ـي ــاد مــوه ـب ـتــه ومـهـنـتــه
ال ــى أوالده ،فـهــو لــديــه عـشــرة أوالد
ال تـعـنـيـهــم كـ ــرة الـ ـق ــدم سـ ــوى ابـنــه
األصـ ـغ ــر س ـل ـيــم (أسـ ـم ــاه ع ـلــى اســم
رئيس األنصار األسبق) الذي يلعب
ف ــي األنـ ـص ــار وهـ ــو م ــن اك ـت ـشــافــات
املــدرب غيثان صيلمي الــذي يعتبر
عياد أن فضله كبير على ابنه.
ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـس ـ ـلـ ــة هـ ـ ـنـ ـ ــاك «قـ ـ ــائـ ـ ــد»
استثنائي آخــر هــو «بــاشــو» القائد
األشـهــر فــي لعبة كــرة السلة بــدأ مع
فريق الحكمة قبل  20عامًا« .أنا من
عائلة فقيرة ولــم يكن وال ــدي قــادرًا
على تسجيلي في مدرسة الحكمة،
فقررت دخول هذا الصرح من مكان
آخ ــر ف ـكــان ال ـج ـم ـهــور» ي ـقــول بــاشــو
لــ«األخـبــار» .ويتفق باشو مع عياد
م ــن نــاحـيــة ص ـفــات قــائــد الـجـمـهــور
فالشخصية الـقــويــة واملــوهـبــة هما
األسـ ـ ـ ـ ــاس ،أضـ ـ ــف ال ـي ـه ـم ــا ال ـخ ـب ــرة
الـتــي يكتسبها الـقــائــد« .فـكــل وضع
ل ــه ه ـتــافــاتــه ،ف ــي ال ــرب ــح ش ــيء وفــي
الـخـســارة ش ــيء ،رغــم أنـنــي ال أتابع
ً
املـ ـ ـب ـ ــاراة إال ق ـل ـي ــا مل ـع ــرف ــة ال ــاع ــب
املـ ـت ــأخ ــر كـ ــي ن ـش ـج ـعــه ونـ ــرفـ ــع مــن
معنوياته».
بــاشــو أي ـضــا انـتـقــل ف ـتــرة ال ــى فــرق
أخــرى حيث قــاد جمهور الشانفيل
ف ــي دورة ح ـس ــام ال ــدي ــن ال ـحــريــري
ب ـع ــد ان أخ ـ ــذ إذن رئـ ـي ــس الـ ـن ــادي
حـ ـيـ ـنـ ـه ــا مـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــال خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري .ف ـف ــي
ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ل ــم ت ـكــن ه ـن ــاك أمـ ــوال،
والشانفيل عرضوا عليه مبلغ 500
دوالر مـقــابــل كــل م ـب ــاراة وه ــو كــان
بحاجة إلى املال.
وي ـت ـقــاضــى «ب ــاش ــو» رات ـب ــا شـهــريــا
مــن الحكمة يبلغ  1500دوالر ،لكن
الـفـتــرة الــذهـبـيــة بالنسبة لــه كانت
أي ــام الــراحــل ان ـطــوان شــويــري الــذي
اس ـتــدعــاه ف ــي أح ــد األي ـ ــام ول ــم يكن
ي ـعــرفــه حـيـنـهــا وط ـلــب م ـنــه ال ـت ـفـ ّـرغ
لـلـحـكـمــة ب ــرات ــب  3000آالف دوالر
«اضــافــة الــى «بــونــس» بعد كــل فوز
يتراوح بني  250و 1000دوالر .وحني
ق ــرر شــويــري االب ـت ـعــاد مــن الحكمة
ً
أقــام لنا حفال فــي قصره فــي بلونة
واستدعاني وقــال لي أنت أعطيتنا
الـكـثـيــر وكـنــت وفـيــا وق ــدم لــي ظرفًا
فيه  50ألف دوالر لعائلتي».
مـحـطــات مضيئة كـثـيــرة فــي ذاك ــرة
«بــاشــو» لكن تبقى األحــب البطولة
العربية التي فاز فيها الحكمة للمرة
األول ــى ع ــام  ،1998أم ــا األس ــوأ فهي
مـبــاراة بــن الحكمة واألهـلــي صربا
في كرة القدم.

إيريك كانتونا

«الكينغ» ال يزال يحدث الضجيج
حسن زين الدين
ال يغيب إيــريــك كانتونا عــن الـصــورة
واألضواء ،برغم اعتزاله كرة القدم منذ
مــا يـقــارب  17عــامــا .هكذا هــم أساطير
هـ ــذه ال ـل ـع ـبــة وأي ـق ــون ــات ـه ــا ،يــرفـضــون
تــرك الساحة التي مألوها خــال فترة
ت ــأل ـق ـه ــم عـ ـل ــى امل ـس ـت ـط ـي ــل األخ ـ ـضـ ــر.
كــانـتــونــا فــي طليعة ه ــؤالء .لــم يكتف
بأنه احتل مساحة شاسعة من الذاكرة،
وف ــي ال ـق ـلــب ،ب ــل ظ ــل كـثـيــر االطـ ــاالت
ّ
والدينامية في أكثر من مجال ،وظلت
كلماته لها وقع السحر على النفوس.
ق ـب ــل فـ ـت ــرة وج ـ ـيـ ــزة ،أطـ ــل ع ـل ـي ـنــا ه ــذا
الـنـجــم الـفــرنـســي م ـنــددًا وراف ـضــا منح
ق ـطــر ح ـقــوق تـنـظـيــم م ــون ــدي ــال ،2022
وم ـج ـ ِّـددًا ال ـقــول إن اإلم ـ ــارة الـصـغـيــرة
اشـتــرت حقوق االستضافة .لــم يقتنع
اب ـ ــن م ــدي ـن ــة م ــرس ـي ـل ـي ــا ( )1966بـمــا
ّ
توصل إليه «الفيفا» من استنتاجات
و«ح ـ ـقـ ــائـ ــق» ،بـ ــل ظـ ــل ي ـ ــرى الـحـقـيـقــة
بمنظاره الثاقب.
ه ـ ــذا هـ ــو ك ــان ـت ــون ــا امل ـت ـش ـ ّـب ــث ب ــآرائ ــه
ومواقفه ،ولو «على ّ
حد السيف» .هذا
هــو كانتونا كما اشتهر فــي املالعب:
ي ـقــول ويـشــاكــس وي ـجــاهــر ،ول ــو حتى
خالفه الـعــالــم كله ال ــرأي .مــع كانتونا
َّ
توقع دائمًا ما يستحيل عليك توقعه،
ما يفاجىء .وألن «كانتو» (كما يلقب)
كذلك ،فهو كان وال يزال مثيرًا للجدل.
كان وال يزال ،حقًا ،فريدًا من نوعه.
ال ـ ـفـ ــرادة ه ــي «م ــارك ــة م ـس ـج ـلــة» لـهــذا
ال ـف ــرن ـس ــي .م ـن ــذ ن ـع ــوم ــة أظ ـ ـفـ ــاره فــي
امل ـ ــاع ـ ــب ،كـ ـ ــان كـ ــذلـ ــك .مـ ـن ــذ أن ّ
وجـ ــه
ان ـت ـقــادات الذع ــة عـلــى امل ــأ إل ــى مــدرب
املنتخب الفرنسي هنري ميشال وهو
ال يـ ــزال عـلــى اع ـت ــاب بـ ــزوغ نجوميته
ع ــام  1988ل ـعــدم اسـتــدعــائــه لتشكيلة
«الديوك» .وبعدها عندما خلع قميصه
ورمى به أرضًا اعتراضًا على استبداله
من مدربه في مرسيليا في مباراة ودية
عام  1989ما نجم عنه انتهاء مسيرته
مع النادي الجنوبي بعد عام فقط على
التحاقه بــه .ومــن ثم عــام  1991عندما
اع ـت ــرض عـلــى قـ ــرار الـحـكــم ف ــي إح ــدى
املـبــاريــات مــع فريقه نـيــم ،فــرمــى الكرة
بــوجـهــه .وطـبـعــا ،وبــالـتـحــديــد ،لقطته
الشهيرة عام  1995التي دخلت تاريخ
ال ـك ــرة ،عـنــدمــا ّ
وج ــه رك ـلــة «كــونــغ فــو»
في مباراة مع فريقه األزلــي مانشستر
يونايتد إلــى مشجع فــريــق كريستال
بــاالس ،التي حوكم بسببها بالسجن

ملدة  120ساعة ،وأداء خدمة للمجتمع
قضاها في تدريب األطفال على الكرة.
ألن كانتونا فريد من نوعه ،فقد كانت
أه ــداف ــه الــرائ ـعــة ال ـتــي سـتـبـقــى خــالــدة
في البال ،مختلفة عن سواها ،وكانت
احـتـفــاالتــه ب ــاأله ــداف ال يـمــاثـلــه فيها
أحـ ـ ــد ،وحـ ـت ــى طــري ـق ـتــه ال ـش ـه ـي ــرة فــي
ارتداء قميصه لم يسبقه إلها أحد.
ألن ك ــان ـت ــون ــا ف ــري ــد مـ ــن نـ ــوعـ ــه ،فـقــد
لـعــب ودرب مـنـتـخــب ب ــاده ف ــي الـكــرة
الـشــاطـئـيــة بـعــد تــركــه امل ــاع ــب ،وعمل
مــدي ـرًا ريــاضـيــا لـنـيــويــورك كــوزمــوس

األميركي ،وأصبح نجمًا في اإلعالنات
والـتـمـثـيــل ف ــي الـسـيـنـمــا ال ـتــي تــرشــح
فيها عن أحــد اعماله ملهرجان «كــان»،
وك ــذا فـقــد أب ــدع فــي امل ـســرح والـكـتــابــة
والرسم.
ألن ك ــان ـت ــون ــا ف ــري ــد مـ ــن نـ ــوعـ ــه ،فـقــد
اخ ـت ــاره جـمـهــور مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
أفضل العب ارتدى قميص الفريق في
تاريخه ،كما اختاره الراعي الرسمي لـ
«البريميير ليغ» ،في تصويت ،أفضل
العب في تاريخ البطولة.
ُ
ألن كانتونا فريد من نوعه ،فقد لقب بـ

غير مكتمل ،وأهــم ما يميز مقاعده
الـ 74.000سقف يغطيها جميعها.
ك ــل م ــا ح ـص ــل م ــن ت ـط ــوي ــر حــديــث
للملعب كــان اسـتـعــدادًا لنهائيات
م ــون ــدي ــال  ،2006ح ـي ــث اح ـت ـضــن
امل ـ ـب ـ ــاراة ال ـن ـه ــائ ـي ــة بـ ــن إي ـط ــال ـي ــا
وفــرن ـســا (ف ـ ــازت إي ـطــال ـيــا بــركــات
الـتــرجـيــح  3-5بـعــد تـعــادلـهـمــا 1-1
فــي الــوقـتــن االص ـلــي واالض ــاف ــي)،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن اس ـت ـض ــاف ـت ــه س ـن ــوي ــا،
ومنذ عــام  ،1985املـبــاراة النهائية

«ذا كينغ» (امللك) كانتونا ،و«كانتونا
املجنون».
الن كانتونا فريد من نوعه ،فقد بكاه
اإلنـكـلـيــز ،بــرغــم حــادثــة ركـلــه املشجع،
قبل الفرنسيني عندما ترك الكرة.
الن كانتونا فريد من نوعه ،فقد اعتزل
اللعب عام  1997بسن  30عامًا فقط في
ّ
عز الشهرة واألضواء.
 ...وألن ك ــان ـت ــون ــا ف ــري ــد مـ ــن ن ــوع ــه،
ف ـقــد أص ـب ــح «امل ـل ـه ــم» و«األس ـ ـطـ ــورة»
و«األيقونة» ،الــذي لن تنساه املالعب،
والذي ال يزال يحدث الضجيج.

ملسابقة كأس أملانيا.
صحيح أن اس ــم ملعب بــرلــن غــاب
لفترة عند تسمية املــاعــب العاملية
الحالية ،لكن رغــم ذلــك يبقى تحفة
ال ش ـ ــيء قـ ـ ــادر ع ـل ــى ت ـشــوي ـه ـهــا أو
إزالـتـهــا ،فهو عايش زمــن الـحــروب،
وحــدثــت امل ـعــارك فــي محيطه وبقي
شامخًا.
ببساطة ،برلني ليست موطنًا ألحد
أفضل املالعب في أوروبــا ،بل ملعلم
تاريخي لن يموت.

