
»المجنون« و»البعوضة« و»األرنب« و»اآلباتشي« و»بيليه األبيض« 
و»جدار برلين« أغرب ألقاب نجوم كأس العالم

املنتخب البرازيلي. وبينما يشتهر العب املنتخب 
العالية  األميركي كلينت دميبس����ي مبهارته 
والتي كش����ف عنها مع منتخب بالده ونادي 
فوالم اإلجنليزي، إال أنه ميلك مهارات أخرى 
في غناء الهيب هوب وهو اتخذ لنفسه لقبا هو 
»ديوس« أصبح يشتهر به أيضا وسط جماهير 
منتخ����ب بالده والتي تطلق على دا ماركوس 
بيس����لي لقب »جيتربج« أو الراقص السريع 

نظرا حلركته السريعة على أرض امللعب.
أما جنم املنتخب الفرنسي فرانك ريبيري 
فقد أطلقت عليه جماهير نادي بايرن ميونيخ 
لقب »القيصر فرانك« لدى وصوله إلى النادي 
الباڤاري فيما يعرف قائد املنتخب املكسيكي 
رافاييل ماركيز ب� »قيصر ميتشوكان« وهي 
املنطق����ة التي ولد فيها باملكس����يك. ومن بني 
األلقاب الطريفة التي يعرف بها العب املنتخب 
الكوري اجلنوبي كيم نام إيل لقب »املكنسة 
الهوائية« نظرا لقدرته على »تنظيف« املنطقة 
الدفاعية فيما يعرف زميله في املنتخب تشا 
دو ري ب� »أوتوباهن« أو القطار السريع بينما 
يشتهر العب املنتخب اجلنوب أفريقي آرون 

موكوينا بلقب »مبازو« أو الفأس.

ألقاب المدربين

ال تقتص����ر األلقاب عل����ى الالعبني فقط، 
بل تتعداها إلى املدربني وأش����هرهم رمبا لقب 
»الولد الذهبي« والذي عرف به مدرب املنتخب 
األرجنتيني دييغو مارادونا فيما يعرف مواطنه 
ومدرب منتخب تشيلي مارسيلو بييلسا ب� »إل 
لوكو« أو املجنون. أما مدرب املنتخب اجلزائري 
رابح سعدان فيصفه العبو املنتخب اجلزائري 
ب� »الشيخ« تقديرا واحتراما له، بينما يحمل 
املدرب األملاني للمنتخب اليوناني أوتو ريهاجل 
لقب »امللك أوتو« فيما يعرف مدرب منتخب 
املكسيك خافيير أغيري ب� »إل فاسكو« نظرا 

ألن والديه منحدران من منطقة الباسك.

»إل خيفيس����يتو« أو الزعي����م الصغير نظرا 
لتشبيهه مليارارد إس����ترادا جنم ريفر بالت 

السابق والذي كان يعرف بالزعيم.
وبينما يش����تهر جنم إنت����ر ميالن دييغو 
ميليتو بلقب »إل برينسيب« أو األمير، يأخذ 
لق����ب مارتن باليرمو النقي����ض الكامل حيث 
يعرف بلقب »إل لوكو« أو املجنون وله لقب 
آخر »احلمار« وأطلق عليه بسبب إضاعته ل� 

3 ضربات جزاء في مباراة واحدة.

ألقاب من هنا وهناك

نال قائد املنتخب اإلجنليزي ستيڤن جيرارد 
لقب »الكاب����ن الرائع« نظرا لقدراته القيادية 
العالية سواء مع نادي ليڤربول أو منتخب بالده 
وبينما يعرف زميله املهاجم واين روني بني 
صفوف اجلماهير اإلجنليزي ب� »بيليه األبيض« 

فإن زمالءه يطلقون عليه لقب »وازا«.
في املقابل، ستكون آمال منتخب إسبانيا 
معقودة على »الولدين الصغيرين« فيرناندو 
توريس »إل نينو« ودافيد فيا »إل جاوخي« 
ولكن من دون ش����ك ستش����كل شراكتهما في 
خط الهج����وم خطورة كبيرة على املنتخبات 

املنافسة ألبطال أوروبا.
وق����د ال تقتص����ر مهمة مهاج����م املنتخب 
األسترالي هاري كيويل على تسجيل األهداف بل 
قد تتعداها إلى املجال الفني، حيث أطلق على 
الالعب الوسيم عدة ألقاب مثل »هاري بوتر« 
شخصية املؤلف اإلجنليزي جي. كي رولينج 
و»ويزرد أوف أوز« نسبة إلى الفيلم األميركي 
الشهير. أما مهاجم منتخب أوروجواي دييغو 
فورالن، فقد أطلق عليه لقب »كاتشاباتشا«، 
وهي إحدى الشخصيات الكرتونية الشهيرة في 
أوروغواي، بينما يعرف العب وسط منتخب 
البرتغال ديكو ب� »الساحر« ويشتهر روبينيو 
بلقب »ملك املراوغة« بني اجلمهور البرازيلي، 
نظرا حلركته الش����هيرة عندما يقود هجوم 

عندما أبهر األسطورة البرازيلية إديسون 
أرانتيس دو ناس����يمنتو العالم في الس����ويد 
1958، لم يكن يعلم أن لقبه بيليه س����يصبح 
أحد أشهر األس����ماء في عالم كرة القدم حتى 
اليوم، بينما كان أداء قائ����د منتخب إيطاليا 
فابيو كاناڤارو في أملانيا 2006 وراء حصوله 
على لقب »ج����دار برلني« نظرا للصالبة التي 

قاد بها اآلزوري للقب البطولة.
وش����هدت نهائيات كأس العالم أيضا عبر 
التاريخ مش����اركة العديد من الالعبني الذين 
عرفوا بألقابهم عوضا عن أسمائهم، وجنوب 
أفريقيا 2010 لن تشذ عن القاعدة، وألقى موقع 
»فيفا« نظرة على األلقاب الشهيرة لعدد من 
الالعبني من مختلف املنتخبات املشاركة في 

العرس الكروي لبالد قوس قزح.

غابة من األلقاب

س����تكون األنظار في جنوب أفريقيا 2010 
موجهة نحو النجم األرجنتيني ليونيل ميسي 
أو ليو والذي يأمل قيادة منتخب األرجنتني إلى 
اللقب بعد غياب، وعلى الرغم من تكاثر األلقاب 
والصفات التي حصل عليها النجم الشهير، إال 
أن وصفه ب� »البعوضة« أو »البرغوث« يبقى 
األطرف ألنه ال يكل وال يتعب أبدا وتبقى الكرة 

ملتصقة بقدمه اليسرى.
في املقابل، يعرف حارس مرمى املنتخب 
املكسيكي أوسكار بيريز بلقب »كونيخو« أو 
األرنب فيما ستكون آمال منتخب هندوراس في 
البطولة متعلقة مبهاجم نادي جنوى اإليطالي 
ديڤيد سوازو والذي يعرف ب� »النمر«، وهو 
اللقب الذي أطلق أيضا على مهاجم املنتخب 
الكاميروني صاموي����ل إيتو املعروف بالنمر 

األسود.
ويعكس لقب العب املنتخب اإليطالي جينارو 
جاتوزو أو »راينو« صفاته القتالية في امللعب 
بينما أطلق على البرازيلي جوليو بابتيستا 
وصف »الوحش« نظرا لبنيته اجلسدية القوية، 
فيما يجب على اجلميع أن يحذر من »صياد« 
املنتخب الهولندي كالس يان هانتيالر والذي 
يأمل قيادة منتخب بالده إلى قمة املجد الكروي 

هذا العام.

نجوم التانغو

ليس ميس����ي ه����و الوحيد ف����ي املنتخب 
األرجنتيني الذي يحمل لقبا اش����تهر به بني 
جماهي����ر كرة الق����دم األرجنتيني����ة، فبينما 
يعرف كارلوس تيڤيز ب� »األباتش����ي«، أطلق 
على غابرييل هاينزه لقب »إل غرينغو« نظرا 
جلذوره األملانية ومنظره األوروبي فيما يشتهر 
العب الوس����ط املخضرم خوان سيباستيان 
فيرون بلقب »ال بروخيتا« أو الساحر الصغير 
نسبة إلى والده خوان رومان والذي كان يعرف 

باسم »ال بروخا«.
وكما هو احلال مع فيرون، يحمل غونزالو 
هيغواين لقب »إل بيبيتا« نس����بة إلى والده 
خورخي أما خافيير ماسكيرانو فيحمل لقبه 

»الفوز بكأس العالم 2006 يضع علينا ضغوطا لتحقيق نتيجة أفضل في البطولة احلالية، نحن 
نلعب كأبطال للعالم وهذا يعني أن كل املنتخبات ستبذل قصارى جهدها أمامنا، واسبانيا فريق 

جيد جيدا في االحتفاظ بالكرة، وهذا يعطيهم القدرة على صنع العديد من الفرص لهم«.
دانييلي دي روسي 
صحيفة »ماركا« اإلسبانية 3 يونيو 2010

ال تبع جلد الدب قبل صيده!
أحمد حسين

هناك حكمة تقول: »ال تبع جلد الدب قبل صيده« لكن يبدو ان االجنليز واألرجنتينيني 
واإلسبان لم يسمعوا يوما بهذه املقولة وباعوا جلد الدب قبل ان يصطادوه بعدما خرجت 
التصريح��ات اإلعالمية من بع��ض الالعبني واملدربني بأنهم ق��ادرون على الفوز باللقب 
ووصل بهم األمر للتفكير فيما س��يفعلونه بعد التتويج بال��كأس. وكان تقرير صحيفة 
»ص��ن« اللندنية قد ذكر ان االجنليز بدأوا مناقش��ة تفاصيل االحتف��ال التي من املقرر 
إقامتها في ش��وارع املدينة في حال جنح املنتخب اإلجنليزي في الفوز بلقب كأس العالم 

في س��ابقة رمبا تكون األولى من نوعها، وفتح هذا امللف في هذا التوقيت 
من ش��أنه أن يثير س��خرية البعض، وقد ميثل ضغطا كبيرا على 

املنتخب، ورمبا يكون س��ببا في تسرب الغرور إلى نفوس 
بعض الالعبني.

وذهب األمر مبدرب التانغو األرجنتيني دييغو 
مارادون��ا إلى أنه وعد أنص��اره بالرقص عاريا 

في حالة فوز منتخب بالده بكأس العالم، كما 
حذر مدرب إس��بانيا فيسيني دل بوسكي 

م��ن الثقة املفرطة الت��ي تنتاب الالعبني 
اإلسبان ووسائل اإلعالم كما لو كانوا 
فازوا باللقب قبل انطالقه، وأكد انه 
يخشى على اس��بانيا من اسبانيا 

نفسها.
ويبدو ان االجنليز واإلسبان 
واألرجنتينيني لم يستفيدوا من 
دروس الغ��رور في كأس العالم 
وان الثق��ة الزائدة ت��ؤدي الى 
إخف��اق مبكر، كم��ا ان البعض 
ل��م يحف��ظ ال��درس األملان��ي 
ف��ي موندي��ال 1982 حني خرج 
جن��وم أملاني��ا آن��ذاك يطلقون 
تصريح��ات من نوع س��أهدي 

اله��دف الثام��ن لزوجتي في عيد 
ميالدها، وس��أحلق حليتي إن فاز 

علينا اجلزائريون، وس��أتوقف عن 
التدريب إن هزمني فريق نكرة، وظل 

األملان ينظرون إلى اجلزائريني البسطاء 
من برج عال، وانتهوا إلى خس��ارة مذلة 

اهتزت لها أرجاء أملانيا والعالم كله، وكأنهم 
لم يسمعوا ببيت الشعر الذي يقول:
»وال حتتقر كيد الضعيف فرمبا..

متوت األفاعي من سموم العقارب«
ليق��رأه مارادون��ا وكاپيلل��و ودل بوس��كي إن كان��وا 

يشاطرون املغرورين غرورهم، ويتمعن فيه ممن متكن منهم هذا 
اإلحس��اس اجلارف بهزمية اجلميع والع��ودة بالكأس رغم أنف البرازيل 

وايطاليا وأملانيا. 
وأرى أن االجنليز واإلس��بان واألرجنتينيني مبثل هذا التعالي فقدوا نصف حظوظهم 
في الفوز بالكأس، أما النصف اآلخر فهو بيد العبيهم ان صدقوا الوهم والتصريحات التي 

خرجت بها صحف بالدهم.
ولم أر مغرورا خالل هذا املونديال أكثر من اإلجنليز الذين باعوا جلد الدب قبل صيده، 
أي أنهم عادوا إلى ش��وارع لندن حاملني الكأس وهاتف��ني بحياة امللكة وكاپيللو وروني... 
وأقل ما يقال عن هذا الش��عور بالتفوق: انه نوع من الغرور الذي ال حدود له، فالصحافة 

اإلجنليزية بال اس��تثناء، وبال حياء، تنظر إلى مجموعة إجنلترا التي تضم اجلزائر واميركا 
وس��لوڤينيا، على أنها ال تعني ش��يئا بالنس��بة إلى رفاق جيرارد والمبارد وروني الذين 
س��يمرون على هذه املنتخبات مرور اجلرافات على مزارع هشة، بل إن كل الكالم الصادر 
م��ن عاصمة الضباب يجزم مبا ال يدع مجاال للش��ك أو الريب��ة أن كأس مانديال لن تأخذ 
مسارا آخر سوى طريق امللكة إليزابيث، ويقول بعض خبراء الكرة اإلجنليزية، إن إجنلترا 
لم تعرف منتخبا قويا ومتماسكا منذ 40 عاما، أي منذ مونديال 1966 الذي يشهد كل العالم 
أن فوز رفاق بوبي مور آنذاك بالكأس الثامنة كان مجروحا بهدف مشكوك فيه إلى اليوم... 
فاألمل��ان الذين أدبوا اإلجنليز في احلرب العاملي��ة الثانية لوال اجتماع احللفاء، 
انتقم��وا باجللد املنفوخ، وفرحوا بكأس أس��الت حبرا كثيرا، وظلت 
إجنلترا موطن الك��رة تنجب منتخبا وراء آخر، وتتأهل دورة 
بعد أخرى، ومتني النف��س باحلصول على لقب آخر، إال 
أنه��ا كانت في كل مرة تخرج م��ن املولد بال حمص، 
وتعود بيد فارغة وأخرى ال شيء فيها، وتعد العدة 
للدورة املقبلة، غير أن هذه الدورة شهدت بروز 
لغ��ة الثقة املفرطة التي هي أش��به بالغرور، 
تقصي كل املنتخبات املرش��حة وال ترى 
فائزا إال إجنلترا وكأنها ستواجه نفسها 
في امل��رآة، وكأنه��م تناس��وا وجود 
منتخب��ات قوية في حج��م البرازيل 
والبرتغال وإيطاليا وأملانيا، واسبانيا 
تورطتا  )واألخيرتان  واألرجنت��ني 
ف��ي التصريحات نفس��ها وباعتا 

جلد الدب قبل صيده ايضا(.
وتراوح��ت التصريحات التي 
نقلته��ا صحيفة »ص��ن« تعليقا 
على اخلبر بني اتخاذ الس��لطات 
الرس��مية لهذا األمر على محمل 
اجلد، وسخرية البعض اآلخر من 
الترتيب م��ن اآلن الحتفال الفوز 
بلقب من الصعب القول إن اإلجنليز 
في صدارة الترش��يحات للظفر به، 
في ظ��ل وجود منتخب��ات أكثر قوة 
من اإلجنليز، وعلى رأس��ها منتخبات 
البرازيل وإسبانيا، واألرجنتني، وايطاليا 
وأملانيا. ونقلت الصحيفة البريطانية عينة 
من رأي املش��جعني اإلجنليز حول مناقش��ة 
خطة االحتفال بالفوز بلقب املونديال، حيث أكد 
أحد أنصار املنتخب اإلجنليزي ان ما يحدث ما هو 
إال »غ��رور ال ميكن تصديقه«، وق��ال معلقا على ذلك: 
»انه��ا نكتة، بل هو غرور ال ميك��ن تصديقه، وكيف تكون 
مناقش��ة تفاصيل االحتف��ال بلقب بطولة لم تب��دأ بعد، أمتنى أن 
يخرج املنتخب مبكرا من البطولة لكي يس��تريح هؤالء الذين يناقش��ون 

هذه اخلطة«. 
وفي النهاية أقول لالجنليز واإلسبان واألرجنتينيني املتفائلني بفوز منتخباتهم باللقب ان 
السيف يقص العظام وهو صامت، والطبل ميأل الفضاء وهو أجوف، وسنبلة القمح املمتلئة 
خاشعة ساكنة ثقيلة، أما الفارغة فإنها في مهب الريح خلفتها وطيشها. واخليول املضمرة 
عند السباق ال تنصت ألصوات اجلمهور، ألنها لو فعلت ذلك لفشلت في سباقها وخسرت 
فوزها.وكل فارغ من البشر واألشياء له جلبة وصوت وصراخ.. أما العاملون املثابرون فهم 

في سكون ووقار، ألنهم مشغولون ببناء صروح املجد وإقامة هياكل النجاح.

قل ما
ودل
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