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 ماسكيرانو: كتيبة 
»التانغو« في قبضتي 

ميسي أبدع مع األرجنتين في كوبا أميركا وفي األلعاب األولمبية

لم يتأخر م���درب االرجنتني دييغو 
مارادونا في التنوي���ه بقيمة جنمه املتألق 

في وس���ط امليدان خافيير ماسكيرانو، حيث أكد 
مدرب كتيبة التانغو أن هذا منتخب يلعب فيه ماسكيرانو 

وعشرة العبني آخرين«. وواصل ماسكيرانو ابن مدينة سانتافي 
تألقه ضمن صف���وف العمالق اإلجنلي���زي ليڤربول، وهو يعد 
واح���دا من أبرز املخضرمني في تش���كيلة منتخب بالده ولو أن 
عمره ال يتجاوز 26 ربيعا، حيث أمضى ما ال يقل عن 7 سنوات 
في الدفاع عن ألوان األرجنتني في احملافل الدولية، ليحمل شارة 
الكابنت في كتيبة مارادونا التي ستشد الرحال إلى بالد مانديال. 
وحتدث ماسكيرانو ملوقع »FIFA.com« عن مسيرته الناجحة في 
املالعب اإلجنليزية فضال عن حظوظ بالده في النهائيات، مشيدا 

في الوقت ذاته مبهارات صديقه ليونيل ميسي.
كيف تشعر بعد كل هذه السنوات في ليڤربول؟

ينتابني ش���عور رائع، بكل صراح���ة، فقد عاملوني باحترام 
وتقدير منذ اليوم األول، إذ أشعر بارتياح كبير أنا وعائلتي. إن 

ليڤربول مدينة صغيرة وجميلة، لكنها تتطور بشكل كبير.
ما الشيء الذي تستمتع به أكثر في هذه املدينة؟

مداعبة كرة القدم، بطبيعة احلال. إنها مدينة ساحلية وميتاز 
سكانها بعملهم الدؤوب ومثابرتهم وجدهم واجتهادهم، مما جعلها 
تتطور بش���كل ملحوظ في السنوات األخيرة. وإذا طلب مني أن 
أدل الناس على مكان يس���تحق الزيارة، فس���أدلهم على املواقع 
الس���ياحية األكثر إقباال، مثل متحف البيتلز وآنفيلد وغيرهما 

من األماكن اجلذابة. إنها مدينة جميلة بحق.
يبدو أنك مندمج كليا في أجواء ليڤربول، أال تشتاق لألرجنتني؟

بطبيعة احلال، فقد غادرت البالد قبل خمس سنوات. يشعر 
املرء دائما باحلنني إلى وطنه، خاصة عندما ميضي وقتا طويال 
في اخلارج. لكني تعودت على الغربة مع مرور الوقت. ومع ذلك 
فإنه مبجرد صدور برنامج مباريات املوسم أقوم بحجز التذاكر 

للسفر إلى البالد مباشرة بعد انتهاء منافسات الدوري.
ه��ل تنوي الع��ودة إلى الدوري األرجنتيني، أم أنك س��تبقى في 

أوروبا ملدة أطول؟
م���ن الصعب التكهن مبا ميكن أن يحدث في املس���تقبل، وال 
أريد أن أقول شيئا لس���ت متأكدا منه. لكن، أال تعتقد أنه مازال 
أمامي وقت طويل هنا؟ إن ما أنويه فعال هو مواصلة اللعب هنا 
ثالثة أو أربعة مواس���م أخرى، ثم العودة إلى بالدي مبس���توى 
جيد يتيح لي إمكانية االس���تمتاع بأجواء الدوري األرجنتيني 
على امتداد 4 أو 5 س���نوات أخ���رى. أمتنى أن أعود إلى أحضان 
ريفر بليت، النادي الذي أدين له بكل ش���يء حيث عاملوني بكل 

احترام وعطف وثقة.
ف��ي تش��كيلة ليڤرب��ول، يوج��د مزيج ب��ني الالعبني االس��بان 

واألرجنتينيني. من منكم يتحدث اإلجنليزية أفضل من اآلخر؟
إنه املدرب، وهذا شيء منطقي، بحكم السنوات الطويلة التي 
أمضاه���ا هنا ومبا أنه مجبر عل���ى التواصل باإلجنليزية أكثر 
م���ن غيره في الفريق. أما فيما يتعل���ق بالالعبني، فإن حارس 
املرمى بيبي رينا هو األكثر إتقانا لهذه اللغة. إننا نتحدث بيننا 
باالس���بانية، لكننا – من باب االحترام - نتواصل باإلجنليزية 
عندما نكون مجتمعني في غرفة تغيير املالبس أو أثناء تناول 

وجبة الغذاء.
تغيرت تطلعات جماهير االرجنتني رأس��ا على عقب وباتت تعلق 
عليك��م آماال كبي��رة بعد فوزكم عل��ى أملانيا في آخر مب��اراة ودية 

مبيونيخ. هل فوجئت لهذا التغيير اجلذري؟
ال، أب���دا. هذا هو حال كرة الق���دم، حيث يصعد الفوز بك إلى 
أعلى القمة، بينما تتهاوى إلى األس���فل في حال اخلسارة. متلك 
األرجنتني العبني ميرون بفترة ممتازة، لكن التحدي األكبر يتمثل 
في نقل تألق هؤالء النجوم من األندية إلى املنتخب، وهذا بالضبط 

ما عجزنا عن حتقيقه في مرحلة التصفيات.
ع��ادة ما يقال م��ن األفضل دخ��ول البطوالت بعي��دا عن دائرة 

املرشحني الكبار. هل أنت متفق مع هذا الطرح؟

إن 
األهم هو 

ما ينج���ز فوق 
أرضي���ة امللعب خالل 

البطولة التي متتد لشهر كامل، 
بغض النظر عن الترشيحات والتوقعات. 

قد يرشح بعض املراقبني منتخبي اسبانيا والبرازيل، 
بعدما حققا أهم األلقاب في السنتني األخيرتني. لكن التجربة 

علمتنا أن لقب كأس العالم يكون من نصيب الفريق الذي يتحسن 
أداؤه م���ع مرور مباريات البطولة إل���ى أن يبلغ قمة عطائه في 
املباراة النهائية، وليس الفريق الذي يتألق أكثر من غيره، إذ لم 
تبهر إيطاليا بأدائها في نهائيات 2006، بينما مرت البرازيل بفترة 
عصيبة في 2002، في حني احتاجت فرنسا إلى هدف ذهبي أمام 
پاراغواي لتواصل مشوارها في 1998. يجب أن ننتظر لنرى ما 

ستسفر عنه هذه النهائيات.
أنت ال متتاز باللعب الفردي، رغم اإلش��ادة بقدراتك وإمكانياتك، 

مباذا تفسر ذلك؟
ال أخفي أني أعمل كل يوم بجد واجتهاد من أجل حتسني مستواي 
وتطوير أدائي، رغم أني ال أس���تطيع حتقي���ق ألقاب وإجنازات 
شخصية، بحكم املركز الذي ألعب فيه وبالنظر إلى اخلصائص 
الت���ي متيز طريقة لعبي. فأنا مطالب باجلهد في وس���ط امللعب 
ومساعدة الفريق، وال شيء سوى ذلك. لكني عندما أستيقظ كل 
يوم، أعرف أنه يتعني علي بذل املزيد من اجلهود حتى أمتكن من 

تطوير مردودي أكثر فأكثر.
هل تثقل كاهلك كثرة اإلشادات والتقدير والثناء؟

إن االعتراف بقدراتي يجعلني أشعر بفخر واعتزاز كبيرين، 
خاصة إذا جاء على لسان املدربني الذين أشتغل معهم، إذ يعني 
ذلك أني محترف جيد، رغم أن���ي أمر بفترات مد وجزر مثل أي 
العب آخر. كما جتعلني عبارات التقدير والثناء أحتلى بالتواضع 
ونكران الذات، خاصة إذا صدرت عن أش���خاص لهم وزنهم على 

الساحة الدولية.
منحك مارادونا ش��ارة الكابنت. ما الذي ش��عرت به وأنت حتظى 

بهذا االعتراف؟
املنطق يفرض علينا القول ان ذلك لن يغير شيئا على اإلطالق، 
لك���ن واقع احلال يحثني على االعتراف بأن تولي قيادة منتخب 
بالدي يجعلني أشعر بفخر واعتزاز ال نظير لهما. لكن ذلك يعد 
تش���ريفا وتكليفا في الوقت ذاته، إذ يتع���ني علي أن أكون عند 
مستوى التطلعات. أعتقد أني جاهز لتحمل املسؤولية، فقد سبق 
لي أن خض���ت نهائيات كأس العالم، مما يعني أني أصبحت في 

كامل نضجي الفني والتكتيكي.
ما الذي استفدته من جتربتك في مونديال أملانيا 2006 ومن شأنه 

أن يساعدك في جنوب أفريقيا؟
لقد اكتس���بت جتربة دولية مهمة. فق���د كنت ما أزال ألعب 
في أميركا اجلنوبية عندما ش���اركت في كأس العالم قبل أربع 
سنوات، إذ لم يسبق لي أن واجهت جنوما بقيمة ديدييه دروغبا 
وميكايل باالك. أما اآلن، فقد أمضيت أربع س���نوات وأنا أنازل 
أفضل الالعبني نهاية كل أس���بوع، وه���ذا يجعلك تدخل غمار 
بطولة كأس العالم وأنت تدرك أنك متلك حظوظا أكبر التخاذ 

قرارات صائبة فوق أرضية امللعب.
من هو العب خط الوسط الذي يثير إعجابك أكثر؟

يعد الفرنسي كلود ماكيليلي مثلي األعلى واملرآة التي أحاول أن 
أرى فيها نفسي، وإنه ملن الصعب أن أشرح أسباب هذا اإلعجاب: لم 
أكن أحاول الظهور بنفس الصورة التي يبدو عليها، لكني كنت أشعر 

بأننا 
نتنف���س 

الق���دم  ك���رة 
ومنارسها بنفس 

الطريقة. وقد أتيحت 
لي الفرصة ملواجهته 

أكثر من م���رة، حيث 
كان يبدو ل���ي كل مرة 

أكثر عبقرية وتألقا. كما 
أعجبت ب���كل من ماتياس 

أمليدا ودييغو س���يميوني، 
اللذين لعبت إلى جانبهما في 

صفوف املنتخ���ب. وباإلضافة 
إلى هؤالء، فقد تعلمت الكثير من 

ليوناردو أسترادا 
يواصل ليونيل ميسي إمتاع العالم 
بلمس��اته الساحرة مع برش��لونة. لكن 

ماذا ميكنك��م أن تفعلوا ف��ي األرجنتني 
حتى جتعلوه يقدم نفس األداء؟

علين���ا أن نك���ون جميع���ا ف���ي أفضل 
مستوياتنا، إذ تعذر علينا جميعا اللعب وفق 
أدائنا املعهود في مرحلة التصفيات، لكن كل 
الضغوط واالنتقادات سقطت على كاهل ميسي، 
الذي كان ينتظر منه تقدمي شيء خارق للعادة. 
إن هذا ظلم شنيع، ألنه كان على النقاد توجيه 
أصابعهم إلى 18 أو 20 العبا. لقد شاهدت ميسي 
يبدع مع املنتخب األرجنتيني، س���واء في كوبا 

أميركا أو في األلعاب األوملبية.
ما األشياء التي تندم عليها خالل التصفيات؟ أهو 
الهدف الذي س��جله عليكم منتخ��ب بيرو في ملعب 

مونيمونتال؟
نعم، هذا مثال جيد على ما س����بق أن أشرت 
إليه آنفا. لقد حاولت ضرب الكرة في رجل الالعب 

املنافس حتى تخرج إلى ضربة مرمى، لكنها بقيت 
ف����وق أرضية امللعب فأتى منها هدف التعادل. لقد 
كان ذلك واحدا من أكثر األخطاء فداحة في مساري 
الكروي، ومازلت عاجزا على استيعاب أسباب ذلك حتى 
يومنا هذا. سيراودني هذا الكابوس طوال مسيرتي 

الرياضية، رغم أنه شكل درسا مفيدا بالنسبة لي.
 ه���ل حتلم ان ترف���ع كاس العالم واال تفلت من بني 

يديك؟
يا ليت هذا احللم يتحول إلى حقيقة. ولس����ت أمتنى تلك 

اللحظة لتحقيق هدف ش����خصي، ألن الهدف األسمى هو إعادة 
منتخب األرجنتني إلى منصة التتويج، بغض النظر عن اسم الالعب 

الذي يرفع الكأس أوال. إنها حلظة ال تضاهى وال تقدر بثمن.


