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أنا مع نوير

ُ
باتت الكرة الذهبية أكثر من مجرد جائزة فردية تمنح ألفضل العب في العالم ،إذ خلف الصورة األخيرة للمرشحين
الثالثة ،ثمة صورة أكبر لحرب كونية تخاض من أجل تعزيز حظوظ هذا الالعب على ذاك ،يشترك فيها العبون
حاليون وسابقون ومدربون ومسؤولون كرويون وصحف عريقة في بلدان المتنافسين .نحن هنا أمام «مونديال
النجوم» كما الحال لدى المنتخبات

شربل ّ
كريم
ٍّ
ٍّ
ل ـكــل مـنــا الع ـبــه امل ـف ـضــل ،ول ـك ــل مـنــا رأي في
الــرجــل االف ـضــل لـحـمــل جــائــزة ال ـكــرة الذهبية
ُ
التي ستمنح الليلة ألفضل العب في العالم لعام
ٍّ
 .2014ول ـكــل مـنــا اخـتـيــار عـلــى ه ــذا الصعيد،
ٍّ
ولكل منا اسبابه.
الحقيقة لن يكون صادقًا اي اعالمي حول العالم
في حال اجاب عن سؤال حول ترشيحه لالعب
االفضل بأنه على الحياد .هذا ما بادر الى قوله
احد الزمالء االسبان خالل تواصلي معه ،ضمن
حديث اخذني الى التعليق على املبالغة من قبل
الصحافيني في بــاد «الليغا» في الحديث عن
جــائــزة ال ـكــرة الــذهـبـيــة ،وخـصــوصــا ان هــؤالء
الذين ما انفكوا يكتبون يوميًا عنها ،يرون فيها
نصرًا من زاوي ـ ٍـة مــا .وهنا الحديث عن وقوف
َ
العبني ينتميان الى الدوري االسباني بني آخر
ثالثة مرشحني للجائزة ،وهــذا االمــر يــرى فيه
كثير مــن الصحافيني هناك تعويضًا للخيبة
ّ
الكبرى التي منيت بها الكرة االسبانية وتمثلت
بفقدان منتخب «الغضب األحـمــر» لقب كأس
بشكل مبكر في مونديال البرازيل.
العالم
ٍ
ال ــزمـ ـي ــل املـ ـش ـ ّـج ــع ل ـف ــري ــق إسـ ـب ــانـ ـي ــول قــال ـهــا
بصراحة« :انا مع كريستيانو رونالدو» .جواب
ّ
ال يحتاج الى توضيحات كثيرة ،اذ يفضل نجم
ري ــال مــدريــد على نجم الـغــريــم ال ـلــدود لفريقه
امل ـف ـضــل إس ـبــان ـيــول اي لـيــونـيــل م ـي ـســي .هو
ً
اوضــح اصــا بــأن مجرد ارت ــداء ميسي أللــوان
ـاف لـعــدم تفضيله على
برشلونة هــو سبب ك ـ ٍ
رونالدو.
«أنا مع مانويل نوير» .هكذا جاءه ّ
الرد ...وتتعدد
األسباب.
ان ــا مــع نــويــر ألن ـنــا مللنا بــالــدرجــة األولـ ــى من
مسلسل ميسي – رونالدو ،ورونالدو  -ميسي.
انا مع نوير ألن «الفيفا» قال يومًا بأن املعيار
االساس هو عدد االلقاب التي يحرزها الالعب،
ُمسقطًا عامل الــاعــب االكـثــر موهبة ،الــذي لو
ُ
اعتبر املعيار الوحيد لكان من الصعب انتزاع
الكرة الذهبية من بني يدي ميسي في نهاية كل
عام.
ان ــا مــع نــويــر الن ــه حـقــق مــا لــم يحققه الثنائي
ميسي ورون ــال ــدو رغ ــم اهــدافـهـمــا ال ـغــزيــرة ،اذ
الــى جانب فــوزه بالثنائية في املانيا مع بايرن
ميونيخ ،ذهب الى قيادة املانيا الى اللقب العاملي
ً
االغلى ،والذي يصنع االساطير اصال .رونالدو
فشل في املونديال ،وميسي خسر امــام نوير
ومنتخبه.
انــا مــع نوير ألن حــارس املــرمــى دائـمــا مظلوم،
حارس للمرمى.
وألن نوير اكثر من
ٍ
انا مع نوير النه بطل للعالم ،ومعه النه لم يلعب
كحارس مرمى ممل او تقليدي ،بل كــان على
ص ـ ــورة ف ــران ـت ــس ب ـك ـن ـبــاور ول ــوث ــار مــاتـيــوس
وماتياس زامر .كان «الليبيرو» او املدافع االخير
في خط الظهر ،وكــان محرك اللعب في بعض
ّ
احيان اخرى.
واملوجه في
االحيان،
ٍ
ان ــا مــع نــويــر الن ــه ك ــان ال ـحــارس ال ــذي يصعب
هـ ّـز شباكه حيث قــام ب ـصـ ّـدات خيالية اعــادت

الى االذهان ومن خالل اسلوبه وليونته اسماء
ال ـحــراس الـكـبــار الــذيــن طبعوا اللعبة بطابعهم
الخاص في فتر ٍة ما ،امثال مواطناه سيب ماير
واوليفر كان ،وقبلهما السوفياتي ليف ياشني.
انا مع نوير النه كان رائعًا في كل هذه النواحي
والن ــه ك ــان جــري ـئــا ،اذ بـتـصــرفــاتــه عـلــى ارض
املـلـعــب إنـمــا هــو يـتـحــدى الـكــل وبينهم ميسي
ورون ــال ــدو .تـحــداهــم جميعًا بلمساته الفنية،
بتمريراته ،بخروجه ملالقاتهم ،وبمقاربته كرة
القدم بتواضع بعيدًا من التعجرف الذي اصاب
رأس غالبية نجوم الكرة.
انا مع نوير النه اخذ مركز حراسة املرمى الى
مكان آخر لم نعهده سابقًا.
ٍ
انا مع نوير ألن مارادونا معه.
انا مع نوير طمعًا برؤية ميسي افضل ورونالدو
اقوى واستمتع بأدائهما اكثر في  ،2015ضمن
سعيهما إلى استرداد معشوقتهما الذهبية.

«مونديال النجوم» نحو الذهب
حسن زين الدين
لو أردنا أن نحصي عدد ورود كلمة
«الـ ـك ــرة ال ــذه ـب ـيــة» ط ـي ـلــة الـشـهــريــن
امل ــاض ـي ــن ف ـق ــط ،ألف ــردن ــا م ـج ـلــدات
لها .باتت هذه الكلمة في يومياتنا
فــي عــالــم ك ــرة ال ـقــدم .وص ــل الـهــوس
ب ـهــا إل ــى حـ ــدود ال يـم ـكــن تـخـ ُّـيـلـهــا.
هو هوس بكل ما للكلمة من معنى،
ي ـضــرب ال ـجـمـيــع ،ب ــدءًا م ــن الـنـجــوم
أنفسهم الساعني إلى الوصول إليها
م ـ ــرورًا ب ــامل ــدرب ــن وإدارات األن ــدي ــة
والـجـمــاهـيــر وامل ـســؤولــن الـكــرويــن
فــي كـبــريــات املــؤسـســات الــريــاضـيــة،
ولـ ـي ــس انـ ـتـ ـه ـ ً
ـاء ب ــال ـص ـح ــاف ــة .ال ـكــل
ي ـح ـكــي ع ــن ه ــذه ال ـك ــرة ال ـت ــي بــاتــت
الـشـغــل الـشــاغــل فــي أوس ــاط اللعبة
الشعبية األولــى في العالم .لم يعد
الـفــوز بــالـكــرة الــذهـبـيــة حـصـرًا على
الــاعــب ،إذ يتخطى ذلــك إلــى فريقه
وبـ ـل ــده ،وع ـل ــى ه ــذا فـلـنـقــس مـشـهــد
«الـتـحــارب» العاملي الــذي يـبــدأ منذ
ان ـت ـهــاء املــوســم فــي مـنـتـصــف الـعــام
ت ـق ــري ـب ــا إل ـ ــى مـ ــا ق ـب ــل سـ ــاعـ ــات مــن
وقوف املتنافسني الثالثة النهائيني
على املسرح لتتويج أحدهم.
فــي ال ـش ـكــل ،ال ت ــزال ال ـكــرة الــذهـبـيــة
عـ ـل ــى ح ــالـ ـه ــا ومـ ـق ــاسـ ـه ــا ،أمـ ـ ــا فــي
امل ـض ـمــون ،ف ــإن ه ــذه ال ـك ــرة خــداعــة،
إذ إن حـ ـجـ ـمـ ـه ــا ووق ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــا ع ـل ــى
الـنـفــوس أكـبــر بكثير وهــو آخــذ في
االزدي ــاد عــامــا تـلــو آخ ــر .بــاتــت هــذه

الـكــرة بالنسبة إلــى الـنـجــوم تــوازي
ك ــأس الـعــالــم عـنــد املـنـتـخـبــات .هــي،
بالضبط« ،مونديال النجوم» .لكن
هذا املونديال تستمر املنافسة فيه
ألش ـه ــر وت ـش ـمــل ال ـع ــال ــم ب ــأس ــره ،ال
تـنـحـصــر ف ـقــط ب ـ ــ 32ب ـل ـدًا ،ح ـيــث إن
ك ـل ـمــة «ك ـ ــرة ذه ـب ـي ــة» ب ــات ــت تـسـمــع
بـ ـلـ ـغ ــات ال ـ ـعـ ــالـ ــم ق ــاطـ ـب ــة وي ـ ـتـ ــردد
صـ ــداهـ ــا مـ ــن م ـ ـشـ ــارق األرض إل ــى
مغاربها.
ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـكـ ــل ،سـ ـيـ ـق ــف الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي
كريستيانو رونالدو واألرجنتيني
ل ـيــون ـيــل مـيـســي واألمل ــان ــي مــانــويــل
نــويــر عـلــى م ـســرح قــاعــة املــؤت ـمــرات
فــي زيــوريــخ ال ـيــوم ليتسلم أحــدهــم
الـ ـك ــرة ال ــذه ـب ـي ــة ألفـ ـض ــل العـ ــب فــي
العالم لعام  .2014ستأخذ الكاميرا
هـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ـ ـثـ ـ ــاثـ ـ ــة وح ـ ـ ـ ــده ـ ـ ـ ــم ،ل ـك ــن
عــدسـتـهــا سـتـخــدع أي ـضــا ،إذ خلف
ه ــذه الـ ـص ــورة س ـي ـكــون ال ـعــالــم كـلــه
يترقب بفارغ الصبر ودقات القلوب
ُ
«لـحـظــة الـحـســم» الـتــي ســتـ َـعـ ّـد ،قبل
ما تمثله للنجمّ ،انتصارًا شخصيًا
ملــن أص ــاب فــي تــوق ـعــه وهــزي ـمــة ملن
فشل فيه.
م ــده ــش ح ـق ــا م ـف ـع ــول ه ـ ــذه الـ ـك ــرة.
فــي الـشـ ّكــل ،هــي ذهـبـيــة الـلــون ولها
سـحــر أخ ــاذ ،لـكــن فــي املـضـمــون فــإن
تأثيرها ال يمكن وصـفــه .بــدايــة من
ال ـن ـج ــوم ال ـث ــاث ــة ال ـن ـهــائ ـيــن الــذيــن
ي ـت ـنــاف ـســون ع ـل ـي ـهــا ،إذ ت ــراه ــم مـنــذ
بــدء ارت ـســام مــامــح ترشحهم التي

ت ـس ـبــق اإلعـ ـ ــان ال ــرس ـم ــي ب ـحــوالــى
ش ـه ــري ــن ،ي ـص ـل ــون إلـ ــى م ـس ـتــويــات
م ــذه ـل ــة ع ـل ــى أرض املـ ـلـ ـع ــب ،حـيــث
يبدو ،لوهلة ،أن سحرًا قد أصابهم
وبـ ـ ّـدل ك ـيــانــات ـهــم ،وه ــذا م ــا تــرجـمــه
ً
مـ ـث ــا فـ ــي ان ـ ـطـ ــاق املـ ــوسـ ــم مـيـســي
ورونالدو بأهدافهما القياسية ،أما
نوير فراح يزيد من جرعة تدخالته
خ ــارج مـنـطـقــة ال ـجــزاء واسـتـعــراض
م ـه ــارات ــه إل ــى حـ ــدود أوص ـل ـت ــه إلــى
مرتبة «الظاهرة» في مركزه.
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،ك ـ ــان وق ـ ــع ال ـك ــرة
ال ــذه ـب ـي ــة ي ـك ـب ــر فـ ــي نـ ـف ــوس زمـ ــاء
هؤالء الثالثة في فرقهم ومنتخبات
ً
بــادهــم وفــي اللعبة عـمــومــا ،فضال
عــن املــدربــن واملـســؤولــن الكرويني،
ح ـيــث راحـ ـ ــوا ي ــدل ــون ب ـت ـصــري ـحــات
 -بـعـضـهــا ل ــم ي ـخ ـلــوا م ــن ش ــراس ــة -

باتت هذه الكرة بالنسبة
إلى النجوم توازي كأس
العالم عند المنتخبات

تدافع عن حقوق هذا النجم بالفوز
بالكرة الذهبية وتبخس حق اآلخر.
مــا يلفت فــي هــذه الـكــرة أنـهــا تعيد
إلــى الــواجـهــة نجومًا وأســاطـيــر في
اللعبة ،بعضهم يغيب على فترات
عن السمع ،بتصريحات ّ
ترجح كفة
هذا الالعب أو ذاك.
ل ـك ــن امل ـع ــرك ــة األه ـ ــم ه ــي ت ـل ــك ال ـتــي
تـ ــدور رح ــاه ــا ب ــن ب ـل ــدان الــاع ـبــن
ال ـ ـثـ ــاثـ ــة ،م ـم ـث ـل ــة ب ـص ـح ـف ـه ــا ال ـت ــي
بــاتــت حـمــاتـهــا اإلعــامـيــة واضـحــة
ملـ ـن ــاص ــرة م ــواطـ ـنـ ـه ــا ،وت ـ ـبـ ــدأ م ـنــذ
ل ـح ـظ ــة تـ ـح ــدي ــد هـ ــويـ ــة ا ّمل ــرش ـح ــن
النهائيني .هكذا ،فقد تغنت صحف
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال وأملـ ــان ـ ـيـ ــا واألرجـ ـنـ ـت ــن
وإس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا ،حـ ـي ــث ي ـل ـع ــب م ـي ـســي
ورون ـ ــال ـ ــدو ،ب ـت ــرش ــح م ـم ـث ـل ـهــا ّفــي
زيـ ــوريـ ــخ ،ال ب ــل أك ـث ــر فــإن ـهــا شــنــت
ح ـمــات عـنـيـفــة إلض ـعــاف اآلخــريــن،
ك ـمــا ح ـصــل ت ـح ــدي ـدًا ب ــن الـصـحــف
األملــان ـيــة وامل ــدري ــدي ــة حـيــث سـخــرت
األول ــى مــن رون ــال ــدو ،وردت عليها
الثانية باملثل على نوير.
حتى إن معارك جانبية كثيرة تدار
ف ــي أوس ـ ـ ــاط ال ـل ـع ـب ــة ب ـس ـبــب ال ـك ــرة
ً
ال ــذه ـب ـي ــة .ف ـل ـنــأخــذ م ـث ــا الـفــرنـســي
م ـي ـشــال بــات ـي ـنــي ،رئ ـي ــس االت ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ال ـ ــذي ك ــان
ال ـع ـنــوان ه ــذا ال ـع ــام بـتـصــريــح رأى
ف ـي ــه أن العـ ـب ــا أمل ــان ـي ــا ي ـس ـت ـحــق أن
يـ ـف ــوز ب ــال ـك ــرة ال ــذه ـب ـي ــة ف ــي 2014
ب ـس ـب ــب الـ ـتـ ـت ــوي ــج ب ـ ـكـ ــأس الـ ـع ــال ــم،

