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يرتفع العلم اإليراني في شارع بئر العبد .يلوح في وسط ّ
الساحة بين زحمة
األعالم األخرى .يغزو بألوانه عتمة الضاحية في ّ ليالي العيد .تفرغ األحياء
من قاطنيها ،فيتراجع مستوى الحماسة في الش ّارع .المشهد ذاته يتكرر
بين أرجاء المنطقة .إيران حاضرة بكثافة في محال البيع وعلى مداخل

ّ
المقاهي .هي ليست المرة األولى التي يعلق فيها العلم اإليراني هنا،
ّ
لكن المناسبة تختلف ،وتحتدم المنافسة مع المنتخبات األقوى ّ
رياضيًا.
الجمهورية اإلسالمية ّ
قوية أيضًا في نظر جمهورها ،فماذا عن انتصاراتها
في مالعب روسيا؟

ّ
الضاحية الجنوبية تحب المنتخب اإليراني

ماذا عن المنتخبات العربية؟

بتول بزي
ّ
ت ـخ ــط ــى امل ـن ـت ـخــب اإلي ـ ــران ـ ــي م ـب ــارات ــه
األول ـ ــى أمـ ــام ن ـظ ـيــره امل ـغــربــي الـعــربــي
ب ـص ـعــوبــة« .حـ ـ ـ ــارب» الع ـب ــو املـنـتـخــب
عـلــى م ــدى  90دقـيـّقــة مــن عـمــر امل ـبــاراة
ح ـتــى ح ـق ـقــوا «ال ــنـ ـص ــر» ف ــي الــدقـيـقــة
األخيرة «القاتلة» .إيران الحاضرة ّ
بقو ٍة
عـلــى ال ـســاحــة الــدول ـيــة الـسـيــاسـيــة في
السنوات األخيرة ،تحضر بني جماهير
الضاحية ،وإن كان جزء من أهل املنطقة
ينحازون ـ عكس الشائع ـ إلــى الفريق
العربي املغربي.

التعاطف مع إيران
مشجع «عتيق» للمنتخب
البحث عن
ٍ
اإلي ـ ــران ـ ــي ص ـ ـعـ ـ ٌـب بـ ـع ــض ال ـ ـ ـشـ ـ ــيء .ال
ّ
الشبان
مشجعني أصليني لــه .أغلبية
ال ــذي ــن قــا ّبـلـنــاهــم يـجـمـعــون ع ـلــى هــذا
ّ
الرأي .بالنسبة إليهم ،إن تشجيع إيران
يـقـتـصــر عـلــى الـتـعــاطــف ريــاض ـيــا كما
مجاالت أخرى .السياسة
هو الحال في
ٍ
هــي «س ـ ّـر» التعاطف ،إذ ي ــدرك الشعب
الـلـبـنــانــي أن أوجـ ــه الـشـبــه بـيـنــه وبــن
اإلي ــران ــي ضئيلة جـ ـ ّـدًا .فـلــوال الـعــوامــل
التي ذكرت ،لكان املنتخب اإليراني مثل
ّ
منتخب أجنبي آخــر ،خصوصًا أن
أي
ٍ
حظوظه قليلة فــي املــونــد ّيــال ،بحسب
الـنـتــائــج الـ ّـســابـقــة ،مــا يــؤثــر بضخامة
ج ـم ـه ــوره .ح ـظــوظ املـنـتـخــب اإلي ــران ــي
َ
القليلة بالفوز لــم تـثـ ِـن علي سليم عن
ّ
الدفاع عن ّ
حبه له .يعلق العلم اإليراني
على مدخل بيته منذ سنوات ،بمشاركة
إيران في كأس العالم أو بعدمها .العلم
اإلي ــران ــي إحـ ــدى رك ــائ ــز املـ ـن ــزل .سليم
يفاخر باالنتساب إلــى حــزب الله منذ
عام  .2006قد تكون ندوب الحرب على
ّ
ج ـســده أح ــد ال ـع ــوام ــل لـتـعــلـقــه بــإيــران
إلــى حـ ٍّـد أبـعــد مــن السياسة ،فهو يرى
في املنتخب «انتصار ثــور ٍة بأكملها».

إيران تواجه «الفيفا»
على الرغم من محاوالت «فيفا»
املستمرة إلبعاد بطولة كأس العالم
ّ 2018عن األزمات السياسية في
املنطقة ،إل ّأن السياسة لحقت املنتخب
اإليراني إلى مالعب روسيا ،حيث
امتنعت شركة «نايكي» الرياضية عن
تزويد العبي املنتخب اإليراني بأحذية
ّ
رياضية بعد قرار الرئيس األميركي
دونالد ترامب انسحاب بالده من
ّ
اضطر إيران إلى
االتفاق النووي ،ما
رفع دعوة على الشركة .واملفارقة أنّ
نجم املنتخب اإليراني سامان قدوس،
الذي يقطن في السويد ،هو ممثل
ّ
فاضطر إلى
لشركة «نايكي» هناك،
ّ
رياضية أخرى.
ارتداء عالمة

يذهب بعيدًا بأفكاره إلى ّ
حد املزج بني
املــذاهــب والسياسة مزجًا ال لبس فيه:
«التشجيع والء لدولة صاحب الزمان».
ول ـكــن م ــاذا ع ــن الــدع ــم ل ـل ــدول العربية
املشاركة؟ يجيب سليم من دون تــردد:
«أكيد السعودية ما بينحبو ،رغم أنهم
ع ــرب»! املوقف ّ
يعبر عن نفسه .للرجل
موقف سياسي صلب.
الـجـمـهــور ف ــي الـضــاحـيــة مـتـبــايــن إلــى
حـ ٍّـد مــا .يبدو اآلخ ــرون أقــل ّ
تعصبًا من
سليم .محمد حجيج ّ
عينة ثانية من
هذا الجمهور .حجيج ال يخفي تأييده
ل ـح ــزب الـ ـل ــه ،ب ــل يّـفــاخــر ب ــذل ــك .يـلـتــزم
قرارات حزبه ويتأثر بالبيئة السياسية
والطائفية التي يعيش فيها .ال يتوانى
عــن الـ ـ ّ
ـرد عـلــى بـعــض املنتقدين لبيئة
«ال ـحــزب» بالتأكيد أن «ال ق ــرار حزبيًا
ب ــوج ــوب تـشـجـيــع املـنـتـخــب اإلي ــران ــي،
ل ـكـ ّـن أغ ـلــب مجتمعنا سـيـتـ ّ
ـوحــد حــول
ّ
املـنـتـخــب» .بالنسبة إل ـيــه ،إن التبعية
ّ
الــريــاضـيــة للسياسة «نتيجة حتمية
النقسام لبنان إلــى مجتمعات عديدة،
وكل مجتمع يتأثر بالقرارات السياسية
والطائفية ل ــرؤوس ال ــدول التابعة له،
وبــالـتــالــي ينسحب األم ــر على املنحى
الــريــاضــي أي ـضــا» .ســرعــان مــا يناقض
حجيج نـفـســه ،إذ يعلن أن ــه «م ـعــروف
بـتـعـ ّـصـبــه للمنتخب ال ـبــرازي ـلــي ،وأنــه
ي ـحــاول دوم ــا الـجـمــع بــن تـعــاطـفــه مع
إي ــران وتــاريـخــه الــريــاضــي الـطــويــل مع
ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل» .ق ــد ي ـجــد ن ـف ـســه ي ــوم ــا في
تقابل املنتخبان اإليراني
حيرة إذا ما ّ
والـبــرازيـلــي ،لكنه يحسم رأي ــه ويقول:
«سـ ــأضـ ــع ح ـي ـن ـه ــا الـ ـسـ ـي ــاس ــة جــان ـبــا
وأت ــاب ــع ّالـلـعـبــة مــن املـنـظــور الــريــاضــي
فقط ،لكنني سأبقى مع إيــران ضد أي
منتخب آخر».
ٍ

«نصر» على أميركا

امل ـح ـط ــات ال ـت ــي ال ي ـم ـكــن أن تـنـســى.
مباراة املنتخبني اإليراني واألميركي
في مونديال  1998واحــدة منها .هنا
ٌ
رجــل يسجد لله شــاكـرًا فــي منتصف
الطريق ،وآخر يرفع التكبيرات بأعلى
صــوتــه ،قبل أن تطغى عليه أصــوات
املفرقعات النارية والرصاص .املشهد
ل ـي ــس م ــن ن ّـس ــج الـ ـخـ ـ ّي ــال ،ف ــاملـ ـب ــاراة
ح ـي ـن ـه ــا م ــثـ ـل ــت ،ب ــال ــنـ ـسـ ـب ــة إل ـي ـه ــم،
محور بأكمله .الجمهورية
«معركة»
ٍ
اإلس ــام ـي ــة ف ــي مــواج ـهــة «الـشـيـطــان
األك ـبــر» .بعض املصطلحات الـتــي ال
ّ
ّ
يمكن تخطيها .شكلت هــذه املـبــاراة
ً
ملن عايشها ركيزة أساسية لتشجيع
ّ
املـنـتـخــب اإلي ــران ــي فــي ك ــل مـبــاريــاتــه
الالحقة في كأس العالم .علي ملحم،
وهـ ــو أحـ ــد ال ـش ـ ّـب ــان ال ــذي ــن ش ــاه ــدوا

«عتيق»
مشجع
البحث عن
ٍ
ٌ
للمنتخب اإليراني صعب بعض
الشيء إذ ال مشجعين أصليين له

ّ
اإليرانيون
يرفض
ّ
النمطية
ت ـ ـخـ ــلـ ــد ذاك ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـضـ ــاح ـ ـيـ ــة ب ـع ــض الصورة
المأخوذة منذ
ّ
مدة (أ ف ب)

ّ
املباراة ،رغم صغر سنه آنذاك ،يتمنى
ال ـتــوف ـيــق إليـ ـ ــران ب ــال ــرغ ــم م ــن والئ ــه
الكامل للمنتخب البرازيلي .قد تكون
وج ـهــة ن ـظــره ال ـي ــوم م ـب ـ ِّـررًا لـ ـ ّ
ـرد فعل
ال ـج ـم ـهــور ب ــاألم ــس .ت ـب ــدو امل ـعــادلــة
ب ـه ــذه ال ـب ـس ــاط ــة ل ـه ــم :إي ـ ــران حـقـقــت
رياضيًا ّ
ّ
ضد أميركا .ال مكان
«نصرًا»
للمجاملة ،على الــرغــم مــن محاوالت
فصل الفوتبول عــن السياسة م ــرارًا.
ّ
لـكــن هــل تـعـلــم «الـفـيـفــا» أن ع ــددًا من
ال ــدول امتنعت عــن اللعب مــع الدولة
الفارسية ّ
ألسباب سياسية؟
وديًا
ٍ
ـوات ح ـ ـ ـ ــول الـ ـع ــاصـ ـم ــة
ب ـ ـضـ ــع خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ٍ
بـ ـي ــروت وض ــواح ـي ـه ــا س ـع ـيــا إلث ـبــات
ّ
الحاد
اإلنحياز أو لضحده .االنقسام
ف ــي الـتـشـجـيــع سـ ّـيــد امل ــوق ــف .ومهما

تحية فارسية
مشهد الفت ،رفع العبو املنتخب
في
ٍ
اإليراني لدى وصولهم إلى مطار
موسكو أعالم إسبانيا والبرتغال
واملغرب إلى جانب العلم اإليراني،
كتحي ٍة للدول التي سيواجهونها في
تصفيات الدور األول من بطولة كأس
العالم.

حــاول ـنــا ن ـقــل الـ ـص ــورة امل ـت ــوازن ــة عن
املـجـتـمــع الـلـبـنــانــي ،نـفـشــل أمـ ــام ّأول
اخ ـت ـب ــار ع ـم ـلـ ٍّـي ف ــي ال ـ ـشـ ــارعُ .يـفـتـقــد
العلم السعودي في محال الضاحية.
علم واح ـ ٌـد معلق بخجل أم ــام إحــدى
ال ـب ـس ـط ــات ف ــي األوزاع ـ ـ ـ ـ ــي .ي ـس ـتــدرك
البائع فــورًا وجــود العلم عند سؤاله
عنه ويزيله من مكانه بخجل .ال بأس.
ً
املشهد ليس أفضل حــاال في الطريق
الـ ـج ــدي ــدة .أيـ ــن ه ــو ال ـع ـلــم اإلي ــران ــي؟
ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ط ـب ـع ــا غـ ـي ــر مـ ـح ـ ّـب ـ ٍـب أله ــل
املنطقة.

بين لبنان وإيران

ّ
النمطية
يرفض اإليرانيون الصورة
املأخوذة منذ ّ
مدة .بعض اللبنانيني،
أو أف ـ ــراد م ــن الـبـيـئــة املـتـعــاطـفــة مع
ّ
ّ
ـران ال
إي ـ ــران ،ي ــدرك ــون ج ــي ـدًا أن «إي ـ ـ ّ
ت ـش ـب ـه ـنــا ،ب ــل ي ـم ـك ـن ـنــا الـ ـق ــول إن ـن ــا
نجتمع مـعـهــم بــالـحــالــة الـ ّـسـيــاسـ ّـيــة
والـطــائـفـ ّـيــة» .املــوقــف واض ــح ألهالي
الضاحية .يستدرك البعض موقفه
ً
م ـ ــرة أخ ـ ــرى« :بـ ــل ن ـجـتـمــع م ــع جــزء
م ـن ـه ــم ف ـ ـقـ ــط ،ف ــامل ـج ـت ـم ــع اإلي ـ ــران ـ ــي
متباين فــي مــا بينه اي ـضــا» .يسعى

هـ ــادي ف ــوالدك ــار ج ــاه ـدًا «لـتـلـمـيــع»
صــورة بلده أمــام الجمهور الخصم
فــي ل ـب ـنــان .ب ـلــده ال ـثــانــي كـمــا يـقــول.
يختلط الــدم اإليراني واللبناني في
ع ــروق ــه .يـحـمــل الـجـنـسـيـتــن بـفـخــر.
ّ
يـعـتــز بـهـمــا ف ــي م ـط ــارات ال ـعــالــم .ال
ي ـفـ ّـرقــه اخ ـت ــاف الـلـغــة أو الـتـقــالـيــد،
ّ
البلدينُ .ينقل
بــل يتوحد فــي هــوى ّ
ـون
ع ــن املـنـتـخــب اإلي ــران ــي أن ــه م ــن ّل ـ ٍ
ٍّ
تنوعه
طائفي واحد .يجهل كثيرون
ّ
الديني والسياسي .تطغى الطائفة
املسيحية األرم ـن ـيــة األرثــوذوكـسّـيــة
على تشكيلة املنتخب ،باعتبار أنها
مــن الـطــوائــف الـكـبــرى فــي إي ــران إلى
ج ــان ــب ال ـطــائ ـفــة ال ـش ـي ـع ـيــة .بحسب
ّ
إن «منتخب ب ــاده ّ
يعبر
ف ــوالدك ــار،
ج ـ ـلـ ـ ّـيـ ــا عـ ـ ــن مـ ـخـ ـتـ ـل ــف الـ ـ ـفـ ـ ـئ ـ ــات فــي
امل ـج ـت ـمــع اإليـ ــرانـ ــي ،وي ـض ــم العـبــن
م ـع ــارض ــن ل ـن ـظــام ال ـح ـك ــم» ،مـشـيـرًا
ّ
إلـ ـ ــى أن «الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة اإلس ــام ـي ــة
دولة ديمقراطية وتحترم الحريات»
(برأيهِ ) .يتابع متحمسًا« :إيران تعني
لي أكثر من ّ
شيء آخر» ،يختصر
أي
ٍ
فوالدكار موقفه ،مبديًا وفاءه الكامل
للمنتخب اإلي ــران ــي« .أن ــا أق ــرب إلــى
إيران من املنتخبات العربية األخرى
املشاركة» .لكن كيف بدا الوضع حني
تقابل املنتخبان اإليراني واللبناني؟
يجيب فوالدكار ممازحًا« :بحثت عن
ّ
مدر ٍج بني الجمهورين في املنتصف
تفاديًا لــإحــراج» .يحافظ على ّ
حبه
للطرفني.

ّ
مدرجات

ثمة من يضع ّ
السياسة جانبًا

ف ـ ــوالدك ـ ــار ل ـي ــس الـ ـح ــال ــة ال ــوح ـي ــدة
فــي مـعــانــاة انـقـســام الـجـمـهــور .ليال
جــرادي تشاركه الحالة ذاتها ،وهي
التي تحمل الدم اإليراني من ّ
جدتها
ّ
املتأصلة من مدينة قزوين اإليرانية.
تـ ـ ـنـ ـ ـخ ـ ــرط ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادي فـ ـ ـ ــي الـ ـنـ ـسـ ـي ــج
اإليراني بعد عدة زيارات
االجتماعي ً
إليران ،ساعية إلتقان اللغة الفارسية
ج ـ ّـي ـدًا .ق ــد ي ـكــون االرتـ ـب ــاط الـعــائـلــي
والطائفي من العوامل التي أسهمت
فــي ّتشجعيها للمنتخب اإليــرانــي،
ّ
إل أنـ ـه ــا ت ــؤم ــن بـ ـض ــرورة «ال ـف ـصــل
ب ــن الـسـيــاســة وال ــري ــاض ــة والـتـمـتــع
ف ـق ــط ب ـج ـمــال ـيــة ال ـل ـع ـب ــة ب ـع ـي ـدًا عــن
الحسابات األخ ــرى» .تمتلك جــرادي
ثقافة ّ
جيدة تجاه املنتخب اإليراني.
تـتــابــع املـنـتـخــب مـنــذ ع ــام  2014من
دون انقطاع« .تشجيع إيران ال يدعو
لالستهجان» برأيهاّ .
تعبر عن رأيها
بوضوح .لديها من الخبرة الكروية
م ــا ي ـك ـفــي ل ـت ـقـ ّـيــم أداء ال ــاع ــب علي
دائ ـ ـ ــي« .أسـ ـ ـط ـ ــورة» امل ـن ـت ـخ ــب .وه ــو
الذي ّ
سجل العدد األكبر من األهداف
بــن زم ــائ ــه .فــي إي ـ ــران ،مــاعـ ّـب كــرة
ـدم حديثة ،كملعب أزادي الشهير،
قـ ٍ
وه ــو مـتــاح لـعــامــة الـشـعــب اإليــرانــي
تدريبات منتخبهم الوطني،
ملتابعة
ٍ
ّ
ّ
للسياح األجانب .العبو نادي
وحتى
النجمة اللبناني أيضًا تابعوا بعض
تدريباتهم هناك .تزداد جرادي فخرًا
بانتمائها املعنوي إلى إيران.

الشـعار الرسـمي لمونديال روسـيا  ،2018يرفرف قرب تمثال للقائد الشـيوعي الكبير ،فالديمير لينين،
«زابيفاكا»ِ ،
في فولغوغراد ،التي عرفت خالل الحرب العالمية الثانية بسـتالينغراد ،وسـميت باسـمها الحالي في ( 1961مارك
رالسـتون ــ أ ف ب)
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تدخل اسبانيا مباراتها الثانية في مونديال
روسيا  2018وحارسها دافيد دي خيا
ً
عرضة للشك بعد تلقيه ثالثة أهداف في
املباراة األولى ضد البرتغال ،لكن زمالءه
في «ال روخا» يقفون خلفه .هكذا ،أمضى
حارس مانشستر يونايتد اإلنكليزي أمسية
للنسيان في  15حزيران /يونيو  ،2018بعد
التعادل  3ـ  3في املجموعة الثانية ضد أبطال
أوروبا  .2016تلقى بداية ركلة جزاء ،وارتكب
خطأ فادحًا في التعامل مع تسديدة بعيدة في
أواخر الشوط األول ،وتلقى ركلة حرة رائعة
في الدقيقة  88ضمنت للبرتغال التعادل.
واضطر املدرب االسباني فرناندو هييرو الى
الدفاع عنه بالقول« :نحن ال نشكك به وهو
ال يشكك بنفسه .ندرك أن حراسة املرمى
مركز خاص وله خصوصيته على الصعيد
النفسي» .يذكر أن الخطأ ضد البرتغال جاء
بعد هفوة أخرى ضد سويسرا ( )1-1في
املباراة االستعدادية األخيرة قبل االنتقال
الى روسيا .بعد مباراة واحدة في املونديال،
تلقت إسبانيا نفس عدد األهداف التي هزت
شباكها في مشوارها بأكمله في مونديال

جنوب أفريقيا  ،2010والذي أحرزت في
نهايته اللقب .كان ايكر كاسياس بني
الخشبات الثالث حينها ،ودي خيا خلفه في
املهمة ،ما يجعل املقارنة بني االثنني عنوانًا
أساسيًا في مشاركات «ال روخا».

