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الثالثاء 1  يونيو  2010  

يبدو أحيانًا أن منافس����ات كرة القدم شبيهة بحياة البراري وعالم 
األدغال الذي يحكمه قانون الغاب، حيث يتبارى األس����ود ضد الثعالب 
ت����ارة، بينما يتقابل األفيال والنس����ور وجهًا لوجه ت����ارة أخرى. وكما 
عودتنا الساحرة املس����تديرة على تقدمي أطباق شهية لعشاقها، يكون 
بطلها أحيانًا أرنب ماكر يهز ش����باك بطة ال حول لها وال قوة، متامًا كما 
حصل في إحدى املباريات التي سجل فيها خافيير سافيوال، امللقب بإل 
كونيخو)االرنب(، هدف����ًا رائعًا في مرمى روبيرتو أبوندينزيري، الذي 

تطلق عليه اجلماهير لقب إل باتو)البطة(.
ولكن عالقة كرة القدم مع عال����م احليوانات ال تقتصر على األلقاب 
فقط، بل شهدت بعُض مباريات اللعبة األكثر شعبية في العالم على مر 
تاريخها العريق عددًا من الطرائف واملواقف الساخرة التي لعبت فيها 
الدواب والكواس����ر واجلوارح دور البطولة أمام حشود اجلماهير التي 

تضيق بها جنبات املالعب.
وفي ما يلي، ينقلكم موقع "فيفا"في جولة الستحضار ذكريات الساحرة 

املستديرة مع عالم البرية.

كالب مغوارة

نبدأ هذه الرحلة من إجنلترا، مهد كرة القدم، حيث مت عرض لقب غول 
رمييه في وست مينستر مبناسبة استضافة نهائيات كأس العالم 1966 
، لكنه سرعان ما اختفى عن األنظار ومتت سرقته قبل أسابيع قليلة من 
انط����الق البطولة. إال أن كلبًا ُيدعى بيكلز عثر على الكأس الغالية بعد 

أس����بوع في إحدى احلدائق بلندن، ليصبح واحدًا من مشاهير تلك 
النهائيات، على غ����رار العبي املنتخب املضيف، الذي 

قاده جيف هورست إلى اعتالء منصة التتويج 
للمرة األولى واألخيرة في تاريخ كرة القدم 

اإلجنليزية.
وبفضل فطنته اخلارقة وبصيرته 

العالية، توج بيكلز قصة احلب 
القائمة ب����ن اإلجنليز والكالب 
منذ سنوات، حيث سرق كلب 
كل األضواء خالل موقعة ربع 
النهائي في تشيلي 1962، والتي 
جمعت بن منتخب األس����ود 
الثالثة وعمالقة السيليساو، 
إذ تس����لل بنجاح إلى أرضية 

املس����تطيل األخض����ر وراح 
يطوف ب����ن الالعبن، علمًا أن 

النجم البرازيلي غارينشا – امللقب 
بالطائر الصغير – حاول التصدي 

له مرارًا وتكرارًا لكن دون جدوى، قبل 
أن يتمكن اإلجنلي����زي جيمي جريفز من 

اإلنقضاض عليه مثل جارح مفترس. وقد علق 
الهداف املرعب على تلك اللقطة قائاًل: "لقد أحسس����ت 

مب����رارة كبيرة بعد ذلك، إذ لم يع����د أي برازيلي يريد اإلقتراب مني من 
ش����دة الهلع، وقد كان بإمكاني أن أستغل ذلك من أجل خلق العديد من 

فرص التسجيل."
ولم تتوقف حكايات اإلجنليز مع الكالب عند هذا احلد، حيث كسب 
برين شهرة واسعة في أوساط بلدة تركاي الواقعة في أقصى اجلنوب، 
بعدما ساهم في إنقاذ ناديها احمللي من الهبوط إلى الدرجة السفلى. فخالل 
مباراة مصيرية أمام كرو أليكزاندرا، ارمتى الكلب البوليسي على جون 
ماكنيول، العب تركاي يونايتد، وغرس أنيابه في جسده بقوة فطرحه 
أرضًا لتتوقف املباراة للحظات طويلة من أجل إس����عاف الضحية. وقد 
مكن ذلك الوقت امليت فريق النوارس من ترميم صفوفه وإعادة ترتيب 
أوراقه قبل أن ُيدرك التعادل في الوقت بدل الضائع، وهي نتيجة كانت 

كافية لطرد شبح الهبوط.

حضور قوي ألصحاب األجنحة

مازالت سجالت أقوال جنوم كرة القدم حتتفظ بتصريح إريك كانتونا 
ال����ذي حير كل املتتبعن واملراقبن س����نة 1995، حيث قال األس����طورة 
الفرنس����ي أن "طيور النورس عندما تطارد الصيادين فإنها تعتقد أنها 
س����تنال قسطًا من أسماك السردين." ومن سبق له أن زار مرسى مدينة 
فيغو األسبانية، ال بد وأنه عاين هذا املشهد عن كثب. لكن أجواء امليناء 
انتقلت إلى ملعب بااليدوس مبناس����بة مباراة في كرة القدم بن سيلتا 
فيغ����و وريال مدريد، حيث اقتحمت طيور النورس أرضية امللعب، مما 

أرغم احلك����م على إيقاف املواجهة في انتظ����ار طردها من امللعب، لكن 
أحدها امتنع ع����ن الرحيل فأخذ يهاجم هداف الن����ادي امللكي فرناندو 

مورينتيس دون هوادة.
وف����ي إجنترا، حط طائ����ر غريب فوق أرضية ملعب س����ان جيمس 
بارك سنة 2006 مبناسبة إجراء مباراة بن نيوكاسل وريدينغ )2-3(، 
لكن خطوته لم تكن مدروس����ة بش����كل جيد على ما يبدو. فقد وجد في 
انتظاره عشرات اآلالف من الغربان )لقب نادي املدينة الواقعة في أقصى 
الشمال الشرقي( يتقدمهم نسر نيجيري كاسر ُيدعى أوبافيمي مارتينز، 
والذي كان له باملرصاد. ومن منا ال يتذكر ارمتاءة احلارس األس����طورة 
س����يب ماير الذي انقض على بطة أرادت التسلل إلى املرمى بينما كان 
أحد العبي بايرن ميونيخ يستعد لتنفيذ ركلة جزاء خالل املباراة التي 
جمعت العمالق البافاري بنادي بوخوم ضمن منافس����ات البوندسليغا 

في سبعينات القرن املاضي.
وبينما شهدت املالعب البرازيلية ظاهرة "كيروش كيروش" الغريبة، 
والتي متثلت في هجوم مجموعة من الطيور على العبي األندية املتنافسة، 
فإن جماهير بنفيكا البرتغالي ال ميكن أن تستغني عن كاسرها الشهير، 
حيث يعتبر النسر رمزًا للنادي منذ تأسيسه سنة 1904. وقبل انطالق 
كل مباراة على أرضية ملعب دا لوش )األنوار(، يطوف نس����ر على كل 

جنبات امللعب في محاولة جللب احلظ ألبناء القلعة احلمراء.

قطط بكل ألوان الطيف

قام بعض من مشجعي إندبيندينتي بدفن سبع قطط سوداء في ملعب 
راسينغ كلوب، معتقدين أن ذلك سيجلب الشؤم للغرمي 
األزلي، حيث استغلوا غياب راسينغ مبناسبة 
رحلته إلى أوروغواي خلوض نهائي كأس 
القارات لألندية سنة 1967 أمام سلتيك 
األسكوتلندي والذي انتهت نتيجته 
لصالح النادي األرجنتيني.ويبدو 
أن فعلة املتطيرين من أنصار 
إندبيندينت����ي حققت جناحًا 
باهراً، إذ لم يعد راسينغ لتذوق 
طعم األلقاب طيلة 34 سنة، 
إلى أن خضع ملعبه سنة 2001 
ألعمال صيانة اكُتشفت خاللها 
جثث القطط املسكينة قبل أن 
يتم انتشالها من بن األنقاض، 
ليستعيد النادي بعدها حالوة 
التتويج بأش����هر معدودة، حيث 

حقق لقب البطولة اإلفتتاحية.
ومن حكايات األموات إلى مغامرات 
األحياء، حيث دخل قط رمادي اللون إلى 
أرضية امللعب أثناء مباراة نهائي كأس االحتاد 
األوروبي 2009 التي جمعت بن فيردر برمين وشاختار 
دونيتس����ك، بينما تسلل آخر أشقر اللون إلى املستطيل األخضر خالل 
مباراة اإلمارات وهندوراس ضمن نهائيات كأس العالم حتت 20 س����نة 
مصر 2009 ، في حن ش����ق س����نجاب طريقه بثب����ات إلى رقعة امللعب 
خالل مباراة أرس����نال وفياريال في نص����ف نهائي دوري أبطال أوروبا 
2006، أم����ا موقعة تصفيات كأس أمم أوروبا 2008 بن فنلندا وبلجيكا، 
فقد متيزت مبش����هد ال يقل غرابة عن س����ابقيه عندما حطت بومة فوق 

مرمى أحد الفريقن.
وبينم����ا كان املنتخب املغربي ينازل مضيفه الكيني ضمن تصفيات 
كأس العالم أملانيا 2006 ، حط فجأة طائر أبو ساق فوق العشب متجواًل 
لبعض اللحظات، قبل أن يكمل رحلته اجلوية محلقًا فوق مدرجات امللعب، 
في حن ظهر النم����ر الصغير، الذي ميثل رمز نادي أوبيليتش بلغراد، 
فوق ساحة امللعب على بعد حلظات من انطالق املوقعة األوروبية التي 

جمعت أبناء العاصمة الصربية وجنوم بايرن ميونيخ سنة 1999.
وبعي����دًا عن عالم الطيور والثدييات، ش����هدت أرضية ملعب أزتيكا 
الش����هير حالة غير مسبوقة في أكتوبر من العام املاضي، حيث توقفت 
مباراة املنتخب املكسيكي أمام السلفادور ضمن تصفيات كأس العالم 2010 
بسبب جتمع سرب من النحل حول مرمى الزوار. وقد توقف اللعب مبدة 
عشر دقائق في بداية الشوط األول، قبل أن يعود الطرفان إلى التباري 
وتنتهي املوقعة بفوز جنوم املكسيك 4-1 ومعه بطاقة التأهل إلى أول 
عرس عاملي يقام على أرض أفريقية.ألم نقل لكم أن عجائب منافس����ات 

كرة القدم بلغت بها حد التشبيه بحياة البراري وعالم األدغال؟

قصص طريفة في المالعب أبطالها قطط وكالب ونسور ونوارس وغربان وبط

كواسر وجوارح ودواب تحّلق في سماء الساحرة المستديرة

الكلب بيكلز أنقذ كأس العالم من السرقة في إنجلترا 


