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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االثنين 31  مايو  2010  

أحمد حسين
سواء من احلزن أو الفرح، من األلم أو 
األمل، فإن كرة القدم تسيل الدموع أكثر 
من احلبر. هكذا ش����اهد العالم الكروي 
البرازيل����ي روماريو يتوس����ل الى لويز 
فيليبي س����كوالري باكيا كي يضعه في 
حقائب املغادرة ملونديال 2002، وجوسيب 
غوارديوال يس����تمتع بألقابه الستة عام 
2009 والدموع تنهمر على وجنتيه، أو 
حتى روبرتو باجي����و لدى إهداره ركلة 
الترجيح الشهيرة في الواليات املتحدة 

عام 1994.
كثيرون جعلوا دموعهم تتحدث عنهم 
ونرص����د خالل هذا التقرير أهم األحداث 
املؤثرة وابرز الدموع في تاريخ املستديرة، 
وابرز هؤالء الالعبني »الباكني« اإلجنليزي 
جون تي����ري والبرتغالي كريس����تيانو 
رونالدو واالملاني ميكايل باالك واالسباني 

سيسك فابريغاس.

قساوة وقلوب طيبة

وكان االجنليزي بول غاسكوين ابرز 
النجوم الباكني ف����ي نصف نهائي كأس 
العالم إيطاليا 1990 عقب اخلسارة امام 
املانيا. وصرح بعدها »عندما كنت صغيرا 
كنت أحلم باملش����اركة في كأس العالم. 
عشت هذا احللم في إيطاليا، لكن عندما 
تلقيت بطاقة صفراء أدركت أن احللم قد 
انتهى. ل����م أمتكن من حبس دموعي في 

تلك الليلة«. 
لم يكن »غازا« الوحيد الذي بكى في 
تلك الليلة. فبعد دقائق قليلة، أتى الدور 
على س����تيوارت بيرس امللقب »سايكو« 
نظرا لقساوته على أرض امللعب، وذلك 
بعد إضاعته لركلة ترجيحية أرسلت أملانيا 

إلى املباراة النهائية في أهم بطولة كروية 
في العالم. وفي مباراته األخيرة كالعب، 
أهدر الظهير اإلجنليزي ركلة أخرى، كادت 
تكون الرقم 100 في مس����يرته، في وقت 
وعد احلارس ديڤيد بيسانت بعدم صدها. 
وكان البكاء.. في املقابل، لم يهدر أندرياس 
برميه ركلته أمام األرجنتني )1-0(، وسمح 
للمانش����افت بجلب اللقب إلى أملانيا في 
النسخة ذاتها. لكن بعد التسديد بدم بارد 
أتى دور النحيب. بعد 6 سنوات، وقبل 
أس����بوع من إحراز ناديه كايزرسلوترن 
لقب كأس أملانيا، سقط شياطينه احلمر 
إلى الدرجة الثانية، وهذا ما لم يتحمله 
برميه حيث انهار بني ذراعي صديقه رودي 

فولر فتأثرت أملانيا بأكملها.
أملاني آخر، شيطان أحمر آخر والعب 
صلب يصعب كس����ره. صورة العمالق 
الباڤاري كارسنت يانكر بعد نهائي دوري 
أبطال أوروبا 1999 والذي خسره بايرن 
ميوني����خ أمام م����ان يونايتد 1-2 جالت 
العالم. انهار على أرض امللعب، ولم يكن 
أحد يتخيل أن هذا العمالق البالغ طوله 
193سم قد يبكي مثل الطفل. من الصعب 
أيضا وصف ردة فعل مدافع ستوك سيتي 
اإلجنليزي رايان شوكروس الذي اغرورقت 
عيناه بالدموع بعد خطئه الفادح على أرون 
رامسي العب أرسنال سيئ احلظ، الذي 
عانى من كس����ر مزدوج في ساقه في 27 
فبراير 2001. ولعبت سخرية القدر دورها، 
فاس����تدعاه في اليوم ذاته املدرب فابيو 
كابيللو لالنضمام إلى منتخب اجنلترا.

مسلسل البكاء

عاش ديڤيد بي����كام جتارب مختلفة 
بني إصابات ومباريات دولية وبكاء. هذا 

الكوكتيل 
ي����ن  حلز ا

لعب دوره في 
فبراي����ر املاض����ي. 

فبع����د إصابته القوية 
في وتر أخيل، لن يتمكن 

من حصد املزيد من املباريات 
أفريقيا.  مع بالده في جن����وب 

يقول ظهير نادي ميالن إيجناتزيو 
أباتي: »غرق في الدموع داخل غرف 

املالبس، لم يتحدث كثيرا. لقد أثرت فينا 
هذه الواقعة كثيرا«. كان بيكام قد مسح 
دموعه سابقا في مواجهة البرتغال وجنمها 
كريس����تيانو رونالدو في أملانيا 2006، 
معتقدا حينذاك أنها س����تكون آخر كأس 

عالم يشارك فيها.
وال يبدو كريستيانو رونالدو، خليفة 
بيكام في مان يونايتد، من نوع الالعبني 
الذين يحص���رون دموعهم. حيث بكى 
البرتغالي بعد نهائي كأس أووربا 2004 
الذي خسرته بالده أمام اليونان، وبعد 
خسارة فريقه مان يونايتد أمام ارسنال 
ف���ي نهائي كأس اجنلترا باإلضافة إلى 
خسارة بالده أمام فرنسا في نصف نهائي 
أملانيا 2006، لكنه اختتم أحزانه باملركز 
األول في دوري أبط���ال أوروبا 2008. 
ويقول رونالدو: »لم يكن سهال ان أغادر 
إلى لشبونة وأنا في سن احلادية عشرة 
فقط. كنت أبكي ط���وال النهار، لكنني 
أحببت تلك التجربة. تعلمت منها الكثير 
خصوصا العيش حتت الضغط. مازلت 
أبكي من وقت آلخر، أحيانا من الفرح 

أو من احلزن عندما نخسر«.
وانهار املدافع جون تيري أيضا بعد 

خروج اجنلترا 
من كأس أوروبا 
2004، ولدى خسارة 
فريقه تشلسي في نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا 
2005 أمام ليڤربول. ولم يتمكن 
من ضبط نفسه في نهائي املسابقة 
ذاتها ع���ام 2008 أمام مان يونايتد 
الترجيح احلاسمة.  بعد إهداره ركلة 
قال تيري بعدها: »لم أخجل من البكاء. 
أردت أن أفوز بهذا اللقب منذ س���نوات 
ولم أمتكن من كبت مشاعري. أنا شخص 

حساس والكل يدرك ذلك«.
وكان بكاء وليام غاالس حاضرا بعد 
نصف النهائي الذي خسره تشلسي أمام 
ليڤربول، لكن حتت ألوان ارسنال كان 
بكاؤه غريبا في فبراير 2008 بعد ركلة 
جزاء تسبب فيها زميله جايل كليشي 
وعادل منها برمنغهام في نهاية مباراة 
عادية من الدوري. بعد أش���هر قليلة، 
وفي املناس���بة ذاتها، حصل اإلجنليز 
عل���ى فرصة املراهنة على بكاء غاالس 

من عدمه خالل املباراة.
من جهته، بكى دييغو مارادونا حزنا 
بعد خسارة األرجنتني نهائي كأس العالم 
1990 أم���ام أملانيا، ولك���ن قبلها بأربع 
س���نوات وأمام الفريق ذاته عاش قمة 
مجده باكيا لدى إحرازه اللقب. ويقول 
مارادونا عن يوم 29 يوينو 1986: »بكيت 
كثيرا. قبلها بكيت خالل مسيرتي في 
مناس���بات عدة، لكن تلك الدموع هي 

األجمل واألروع«.
كما بكى االملاني ميكايل باالك عقب 
خروج املانيا ام����ام ايطاليا في نصف 
نهائ����ي موندي����ال 2006 وكذلك عقب 

اخلسارة امام اسبانيا في نهائي »يورو 
.»2008

عواطف الفوز

»ه����ذه املرة ل����ن أبك����ي. ال مزيد من 
الدموع«. بعد عامني م����ن الهزمية املرة 
أمام النجم األحمر بلغراد في نهائي كأس 
األندية البطلة عام 1991، ألهب باس����يلي 
بولي حماسة جماهير مرسيليا الذي لم 
يعد عقارب الس����اعة إلى الوراء وأصبح 
بطل نهائي نس����خة 1993 عندما س����جل 
برأس����ه هدف اللقاء الوحي����د في مرمى 

ميالن االيطالي.
ويقول مث����ل صيني قدمي ان »البطل 
ال يبكي«. تأثر قائد منتخب الصني فان 
زهيي بهذا القول لغاية 7 أكتوبر 2001. 
فبعد اقتناص الصني بطاقة التأهل إلى 
نهائيات كأس العالم 2002 ألول مرة في 
تاريخها إثر فوزها على عمان 1-0، وغلف 
مدافع كريس����تال باالس السابق وجهه 
بالعلم الصيني وانطلق نحو غرف املالبس 

ليبكي من شدة تأثره.
وكانت دموع بيليه مؤثرة وهو بعمر 
السابعة عشرة بعد فوز البرازيل بكأس 
العالم 1958 في السويد، فحضنه كل من 
ديدي وجيلمار وأورالندو في وقت كان 
يفكر فيه بوالده. هذا الوالد الذي لم يقدر 
على حبس دموعه قبل 8 س����نوات لدى 
خسارة البرازيل أمام أوروغواي على ملعب 
ماراكانا في املباراة احلاسمة على لقب كأس 
العالم 1950، فتأمل بيليه الصغير الفوز 
بلقبها ف����ي يوم من األيام. وفي النهاية، 
وكما تقول الروائية والفيلسوفة الفرنسية 
سيمون دو بوڤوار: »وراء الدموع يخّيم 

األمل«.

بكاء مارادونا وغاسكوين 
وباجيو وروماريو وبيكام وباالك 
وفابريغاس وتيري ورونالدو األبرز

دم����وع 
ق��ات��ل��ة 
أغ��رق��ت 
م��اع��ب 
كرة             الق�دم

دموع روماريو
أغرقت الماعب

دموع جون تيري بعد خسارة 
تشلسي امام مان يونايتد

في نهائي دوري أبطال أوروبا

زيدان بكى كثيرا
مع ريال مدريد وفرنسا

مارادونا يبكي
في نهائي مونديال 

1990

رونالدو يبكي عقب خروج 
البرتغال من نصف نهائي 

مونديال 2006

باجيو بكى عقب خسارة 
إيطاليا من البرازيل في 
نهائي مونديال 1994


