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بيالردو وأراغونيس
وماغاث وزاغالو
ودومينيك وتراباتوني
أبرز المدربين المؤمنين 
بالتفاؤل والتشاؤم 
والدجل والتنجيم

عالم السحر
والخرافات والشعوذة 

يجتاح مالعب  كـرة القدم
أحمد حسين

على غرار باقي األنشطة التي يلعب فيها احلظ دورا مهما، باتت اخلرافات 

والشـعوذة جزءا ال يتجزأ من بعض مباريات كرة القدم، وقد تطول قائمة 

املمارسات والطقوس املرتبطة بذلك، لكن موقع »فيفا« يستعرض بعضا 

من مظاهرهـا الغريبة والفريدة بفئة املدربني مـن مختلف بقاع العالم.  

ويحبذ موقـع »فيفا« ان يكون التركيز على اجلانـب الكروي احملض، فال 

وجود للسحر وقد تكون مجرد مصادفة لو حدث ذلك.  سنبدأ رحلتنا من 

االرجنتني، حيث سنعود بعجلة الزمن الى سنة 1986 عندما قاد الداهية 

»كارلوس بيالردو« منتخـب بالده الى الفوز بلقب كأس العالم بنسـخته 

املكسيكية.  وخالل كل مباريات البطولة، كان »بيالردو« يحمل معه متثاال 

صغيرا يرمز للسـيدة مرمي العذراء، ومينع العبيه من تناول حلم الدجاج 

معتقدا أن هذا الطائر يجلب النحس.

كما كان مدرب »ألبيسليس����تي« مييل الى رب����ط انتصارات فريقه 
بأحداث وعوام����ل ال عالقة لها مبباريات االرجنتني، فتارة كان يرجعها 
للب����اس معني وتارة أخرى لطريق س����لكه الفريق قبل خوض املباراة، 
حيث يحكى أنه أجبر العبيه لفترة معينة على ركوب س����يارات أجرة 
للتوجه الى امللعب قبيل دخول غمار لقاءات الفريق، معلال ذلك باالنتصار 
الذي أحرزه املنتخب في احدى مبارياته بعدما وجد عناصره أنفس����هم 
مجبرين على أخذ س����يارات أجرة بس����بب عطل في احلافلة التي كانت 

تقلهم الى امللعب. 
وعندما كان »بيالردو« على رأس االدارة الفنية لنادي »استوديانتيس« 
عام 2003، دعت له سيدة برازيلية بالتوفيق قبل مباراة ضمن الدوري 
االفتتاحي، وبعد أن خرج فريق مدينة البالتا فائزا بالنقاط الثالث، اعتقد 
املدرب أنه وجد في تلك الس����يدة تعويذته اجلديدة فطلب منها أن تأذن 

له مبهاتفتها قبل كل مباراة. 
وخ����الل نهائيات مونديال 1990 بإيطاليا، جرى حفل زفاف بالفندق 
الذي كان ينزل فيه عناصر املنتخب االرجنتيني، حيث تقدم 22 العبا من 
جنوم »ألبيسيليستي« واحدا واحدا لتقدمي التهاني للعروس تلبية لنداء 
»بيالردو«، الذي كان يؤمن بأن ذلك س����يجلب احلظ لفريقه، وحملاسن 
الصدف، ش����هد اليوم التالي فوز »دييغو مارادونا« ورفاقه على الغرمي 

التقليدي املنتخب البرازيلي. 
وبعيدا ع�ن بالد التانغو، عرف مدرب املنتخب االس����باني الس����ابق 
»لويس أراغونيس« بتشاؤمه من اللون االصفر، لدرجة جعلته يطلب 
من كابنت الفريق »راوول غونزاليز« تغيير قميصه في احدى احلصص 
التدريبية. نتمنى أال يكون ذلك س����ببا في ابعاد جنم »ريال مدريد« عن 

منتخب »الروخا« في كأس االمم االوروبية االخيرة. 
وك�اد امي��ان »أراغوني�س« بالشعوذة أن يتسبب في أزمة ديبل�وم�اسية 
قبيل انط����الق نهائيات كأس العالم أملاني����ا 2006، حيث رفض املدرب 
باقة ورد صفراء اللون لدى وصول أعضاء الوفد االس����باني الى مدينة 
دورمتوند، كما يشاع أنه مت اقناعه بشق االنفس لقبول القميص االصفر 
الداكن الذي كان ينوي االحتاد االسباني اعتماده كقميص ثان للمنتخب 
خالل يورو 2008، لكن جنوم »ال روخا« ظهروا به مرة واحدة فقط حتت 
قيادة »أراغونيس«، حيث كان ذلك في مباراة نصف النهائي أمام روسيا، 

والتي شهدت فوزا كاسحا لرفاق »ايكر كاسياس«. 
وخ��الل ه��ذا املوسم املنصرم، ق��ام »فيليكس ماغاث« مدرب فولفسبورغ 
الس�����اب��ق بط��ل ال�دوري االملاني املوس����م املاضي بارتداء رابطة عنق 
خضراء اللون خالل املباريات العشر االخيرة، والتي انتهت كلها بفوز 
فريق الذئاب اخلضراء، محرزا بذلك رقما قياس����يا في عدد االنتصارات 

مع فريقه اجلديد.
 وتعه��د »م��اغ��اث«، امل�درب الس��اب�ق للعم�الق »بايرن ميونيخ«، 
مب��واصلة ارتداء رابطة العنق تلك الى أن يتم وضع ح��د لسجل فريقه 
اخلالي من الهزمية. كما اش����تهر املدرب الس����ابق للمنتخب املكسيكي 

»ريكاردو الفولبي« بارتداء رابطة عنق حتمل رسم تنني. 
وم��ن جه��ة أخ��رى، ارتب��ط اس��م االسط��ورة البرازيلي »م�اري��و 
زاغ�ال��و« بالرقم 13، ال��ذي ينب������ع م��ن اخ��الصه العميق للق��دي��س 
أنط��وني������وس، ال��ذي يحتفل به يوم 13 يونيو من كل عام. وقد اختار 
مدرب املنتخب البرازيلي السابق العيش في شقة تقع في الطابق الثالث 
عشر والزواج يوم 13 يونيو وكان يطلب القميص رقم 13 كلما انضم الى 
فريق جديد، كما يعتقد »زاغالو« أن الزيارات 13 التي قام بها الى معبد 
القديس قد س����اعدت ف��ي شفائه م��ن س��رطان ألم به في املعدة، بينما 
يبقى من غريب الصدف أنه قاد منتخب السامبا الى حتقيق 13 انتصارا 

عندما كان على رأس االدارة الفنية لنجوم السيليساو. 
وتنبأ »زاغالو« بفوز البرازيل باللقب العاملي في مونديال أملانيا 2006، 
نظرا الن منتخب السامبا بدأ رحلته املونديالية يوم 13 يونيو وأن اسم 
املدرب »كارلوس ألبرت����و بريرا« يتألف من 13 حرفا باالجنليزية. لكن 
رقم 12 كان هو احلاسم آنذاك، حيث أقصيت البرازيل بهدف وحيد أمام 
فرنسا جاء في الدقيقة 12 من الشوط الثاني عن طريق املهاجم »تييري 
هن����ري« الذي يحمل القميص رقم 12 ويتألف اس����مه من 12 حرفا، بعد 

التخلص من رقابة »روبيرتو كارلوس« )12 حرفا(. 
وم��ن ج��انب�ه، اشتهر مدرب املنتخب الفرنسي »رميوند دومينيك« 
بولع����ه بعلم التنجيم، وهو ما جعل منتقديه يتهمونه باالعتم��اد على 
خ��ريط��ة الب��روج الختي��ار قائم��ة العبي املنتخب أو التشكيلة االساسية، 
وه��و اته��ام ص��رح ب��ه ت�ريزيغيه بش����كل علني بعد اس����تبعاده من 
تش����كيلة الفريق، حيث قال في ه��ذا الص��دد: »رمب��ا لس������ت متواجدا 
ضمن الفريق الني أنتمي الى ب��رج االس��د، اذ يض��م املنتخب الفرنسي 
الع��ديد من الالعبني الذين ينتم��ون ال��ى هذا الب��رج«، ورغم م��ا يش��اع 
عن املدرب بخص��وص اعتق��اده بض��رورة خ��لق توازن بني برج االسد 

وبرج العقرب داخل صفوف الفريق، اال أن »دومينيك« يرى على النقيض 
م��ن ذلك أن »التف�اؤل والتشاؤم ال يجلب اال احلظ السيئ«. 

وأخي��را ولي��س آخ��را، هناك املدرب الكبير »جيوفاني تراباتوني«، 
ال�ذي خاض جتارب ناجحة في كل من ايطاليا وأملانيا والنم�سا والب��رتغال، 
اذ يحك������ى أن الداهي��ة االيط�ال��ي يرش قبل كل مباراة أرضية امللعب 

مباء قدسي تعده له شقيقته الراهبة. بيالردو 

الخرافة والشعوذة والسحر

هناك ع����دد ال يحصى من القصص التي حتمل أجواء كرة القدم إلى 
مصاف اخلرافة والش����عوذة والس����حر.وفي الواقع، رمبا كان عالم كرة 
الق����دم هو الوحيد الذي يعتقد فيه الكب����ار األكثر موهبة ومؤهالت أن 
عليه����م باإلضافة إلى ذلك أن يؤدوا طقوس����ا بعينها لكي يلمع جنمهم 

على أرض امللعب.
لذا، فجميع من يؤمنون بوجود مثل هذه اخلرافات والطقوس في كرة 
القدم يرون أن مونديال جنوب أفريقيا يحمل جميع املؤشرات لتتحول 
إلى ثالث كأس يفوز بها املنتخب األرجنتيني.هذا على األقل ما تدل عليه 
العديد من املصادفات مرورا بلعنة السنوات األربع والعشرين، وجائزة 
أوسكار ألفضل فيلم أجنبي، ثم التنس األرجنتيني. وإذا كنت من غير 

املؤمنني بهذه األشياء، فتابع معنا وقد تفاجأ كما تفاجأنا نحن.

24 سنة كلمة السر

في بداية اس����تعراضنا لعدد املصادفات التي حدثت فيما بني عامي 
1986 و2010، علين����ا أن نعرج أوال على مرحل����ة تصفيات كأس العالم 
1986، فق����د عانت األرجنتني حتى آخر مباراة قبل أن تضمن املرور إلى 
مونديال املكسيك 1986، وجاء التأهل بفضل هدف سجلته في مرمى بيرو 
في الدقائق األخيرة من عمر املباراة. وكان الهدف احلاس����م على ملعب 
مونومينتال الش����هير بتوقيع الالعب األش����قر الطويل القامة ريكاردو 
غاريكا ال����ذي كان آنذاك يلعب في الدوري احمللي. أال يوجد تطابق تام 
بني هذا الهدف والهدف الذي س����جله عام 2009 الالعب مارتن باليرمو 

وسط الطوفان، أم أن األمر من محض الصدفة؟
بيد أن املشككني سيقولون هنا إنها مجرد نزوة من نزوات القدر تتكرر 
كل 24 س����نة. ألم نقل 24 سنة؟ إنها بالتحديد فترة القحط التي مر بها 
املنتخب البرازيلي ما بني عامي 1970 و1994، رغم أن منتخبات السامبا 
التي تعاقبت خالل تلك الفترة كانت من أفضل منتخبات العالم على مر 
التاريخ. ألم تكن هذه اللعنة أيضا هي نفسها التي عانى منها املنتخب 

اإليطالي فيما بني عامي 1982 و2006، أي خالل 24 عاما أيضا.
وإبان تلك الفترة خسر املنتخب اإليطالي بركالت اجلزاء الترجيحية 
عل����ى أرضه أوال عام 1990، ثم في نهائ����ي الواليات املتحدة 1994. وفي 

ش����هر يونيو املقبل ستكون قد مرت 24 سنة بالتمام والكمال على آخر 
تتويج للمنتخب األرجنتيني في كأس العالم. 

وإذا كنا نتحدث عن املنتخب اإليطالي فلن ميكننا أن نغفل أنه وصل 
إلى املكسيك عام 1986 وهو يدافع عن اللقب، كما سيكون عليه احلال في 
جنوب أفريقيا 2010. ألم تقتنع بعد؟ فلنعد إذن بالذاكرة مع األرجنتني 
إلى نهائيات كأس العالم عام 1986، لقد كان مت اختيارها الستضافة كأس 
أميركا اجلنوبية )كوبا أميركا( في الع����ام التالي، وهي نفس البطولة 

التي ستستضيفها العام املقبل 2011.

سنة الجوائز

في عام 1986 كان لدينا مارودنا، واآلن لدينا ميسي، كان هذا تصريح 
كارلوس بيالردو ملوقع »فيفا«عقب س����حب قرعة نهائيات كأس العالم 
في كيب تاون العام املاضي، وهو اليوم الذي عرفت فيه األرجنتني أنها 
س����تواجه كوريا اجلنوبية في الدور األول، على غرار نهائيات املكسيك 

.1986
وتابع منسق املنتخبات األرجنتينية بيالردو، وهو من أشد املؤمنني 
بوجود السحر إذا كان هناك من يؤمن به، مبرزا الصدفة املتمثلة في أن 
تشكيلة التانغو ستضم في صفوفها أفضل العب على الصعيد العاملي، 
على غرار ما حدث في كأس العالم 1986. إال أنه، ورمبا من باب التواضع، 
لم يذكر أنه ودييغو مارادونا كانا آنذاك يقودان على أرض امللعب تلك 
التشكيلة التي حققت احللم األرجنتيني عام 1986، كما سيقودانها اآلن 

وإن كان من خارج املستطيل األخضر.
فالقرارات هذه املرة ستكون بيد مارادونا ولن تنقصه بدون شك ال 
املؤهالت وال املواهب لتش����كيل مجموعة رائعة قادرة على تلبية جميع 
متطلبات لعبة كرة القدم بصورة ال تشوبها شائبة. وخارج كرة القدم 
احملضة، لكن في نفس الس����ياق، البد من اإلشارة إلى ظروف وأوضاع 
أخرى من قبيل أن الفيلم الذي حمل عنوان »التاريخ الرس����مي« حتول 
عام 1986 إلى أول فيلم أرجنتيني ينال جائزة األوس����كار ألفضل فيلم 

أجنبي.
وقد شارك في أدوار هذا الفيلم الطويل الذي أخرجه لويس بوينزو 
طفل اس����مه بابلو راغو، تولى بعد البلوغ دور البطولة في فيلم »السر 
ف����ي عيونهم« الذي فاز بدوره في عام 2010 بجائزة األوس����كار ألفضل 

فيلم أجنبي.
وباإلضافة إلى كل هذا توجد مؤشرات أخرى تدل على أن األرجنتني 

ستتوج ببطولة العالم القادمة في القارة السمراء.
فالكثيرون يبرزون بهذا اخلصوص أن جميع نهائيات كأس العالم 
التي نظمت خ����ارج أوروبا وأميركا اجلنوبي����ة كان أبطالها من أميركا 

اجلنوبية. 

األرجنتين 
مرشحة للفـوز 
بـكأس العالم 
بفضـل رقـم 
24 السحـري


