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زكي عثمان

وصلت قصة «أســطورة» تنس الســيدات ســيرينا 
وليامس إلى ختامها، بعد أن ودعت بطولة أميركا املفتوحة 
مــن دورهــا الثالث.. قــد يكون هذا العنــوان األبرز في 
وســائل اإلعالم العاملية خالل الـ ٧٢ ساعة املاضية بعد 
انتهاء مســيرة ٢٧ عاما من التألق لنجمة حققت العديد 
من األلقاب التي يصعب حتقيقها على املدى القصر في 

رياضة ينظر إليها البعض على أنها «األصعب».
سيرينا التي تعد أحد أبرز الالعبني في تاريخ رياضة 
التنــس على مســتوى الرجــال والســيدات، حققت ٧٣
لقبــا، منها ٢٣ لقبا في البطوالت األربع الكبرى «غراند 
ســالم» منهــا ٧ ألقاب فــي وميبلدون و٧ في أســتراليا 
املفتوحة و٦ في بطولــة أميركا املفتوحة و٣ ألقاب في 
بطولة فرنسا «روالن غاروس» هذا بخالف ٤ ميداليات 
أوملبية والعشرات من البطوالت األخري.. وبذلك حتولت 
«األميركية- األفريقية» أيقونة في رياضة يهيمن عليها 
ذوو البشــرة البيضاء بعزم قوي مثــل «الطاقة» التي 
تولدها تســديداتها على أرض امللعــب، وليكون ملعب 
«آرثر آش» الذي امتأل باجلماهير التي أرادت مشــاهدة 
ســيرينا مرة أخيرة، ومن بينهم عدد من الشــخصيات 
املعروفة السيما الرئيس األميركي السابق بيل كلينتون 
واملخرج السينمائي ســبايك لي والعب الغولف تايغر 
وودز، شاهدا على الوداع املؤثر للنجمة التي «حفرت» 

اسمها بأحرف من «نور».
سيرينا التي انتقلت من تعلم كرة املضرب في املالعب 
العامــة ألحد األحياء الذي تســيطر عليــه العصابات، 
لتصبــح جنمة األجيال ورمبــا أعظم العبة في التاريخ 
بعد مسيرة مدججة باأللقاب.. كانت وشقيقتها فينوس 
(الفائزة بسبعة ألقاب كبرى)، املنتجتني املنفذتني لفيلم 
«امللك ريتشــارد» (كينغ ريتشــارد) الذي يروي قصة 
والدهما ريتشــارد وليامس الــذي علمهما كرة املضرب 
أثناء نشــأتهما في شــوارع كومبتون القاســية بوالية 

كاليفورنيا.

وتقول سيرينا بعد فوزها ببطولة الواليات املتحدة 
املفتوحة بالعــام ٢٠١٣: «ما زلت مجرد تلك الفتاة التي 

حتمل املضرب وحتلم وأنا ألعب من أجل ذلك».
وكانــت بالفعل على قدر هذه األحالم وتوجت بلقب 
كل من وميبلدون وبطولة أســتراليا املفتوحة ٧ مرات، 
٣ ألقاب في روالن غاروس وستة في الواليات املتحدة، 
ووقفت على بعد لقب واحد من معادلة الرقم القياسي 
للبطوالت الكبرى الذي حتمله األسترالية مارغاريت 
كورت، وقد فازت بلقبها األول الكبير في نيويورك عام 

١٩٩٩ في سن الـ ١٧ واألخير في ٢٠١٧ في أستراليا 
عندما كانت حامال بابنتها أوملبيا حيث أمضت 

٦ أســابيع بعد الوالدة طريحــة الفراش بعد 
انســداد رئوي، لكنها كافحــت للعودة إلى 
املالعب بعد ٥ أشهر في منافسات الزوجي 
فــي كأس االحتاد (كأس بيلــي جني كينغ 

حاليا) الى جانب فينوس.
وأكملت سيرينا املتزوجة من أليكسيس 
أوهانيان مؤســس موقع «ريديت»، مرتني 

ما بات يعرف بـ«ســيرينا سالم» أي الفوز 
بأربعــة ألقاب كبرى تواليــا وفعلت ذلك في 

٢٠٠٢-٢٠٠٣ بدءا من بطولة فرنسا املفتوحة ومرة 
أخرى في ٢٠١٤-٢٠١٥ بدءا من بطولة الواليات املتحدة 

املفتوحــة، وقد أتيحت لها فرصة لتحقيق البطوالت 
األربع الكبرى جميعها في عام واحد، لكنها منيت مبفاجأة 
بسقوطها أمام اإليطالية روبرتا فينتشي في نصف نهائي 

الواليات املتحدة املفتوحة ٢٠١٥.
وقالت سيرينا: «لم أرد أبدا التركيز على األرقام. 
بدأت لعب التنس ليس ألكون األفضل ولكن فقط 
ألنــه كان لدي مضرب وحلم. اآلن يقول الناس 
إنني قد أكون (األعظم)، لكن بالنســبة لي، لم 

أصل بعد». وتابعت «العبات مثل كريس إيفرت 
ومارتينا نافراتيلوفا وشتيفي غراف، هن 

بالنسبة لي األيقونات األعظم في تاريخ 
تنس السيدات».

مواقف من حياة سيرينامسيرة حافلة باأللقابقالوا في وداع سيرينا

بعيداً عن كل األرقام القياســية التي حققتها سيرينا، فاألميركية متلك شخصية 
محبوبة من املقربني ومن املنافســني، فهي نادرا ما تدخل في شــجارات أو تالسن 
لفظي مع أية العبة تلعب ضدها، ونادرا ما تســمع العبة تتحدث عنها بأســلوب 
سلبي، فهي محبوبة من اجلماهير ومن الالعبني على مدى ٢٧ سنة، وقد استقبلت 
وسائل التواصل االجتماعي سيال جارفا من الرسائل التي أشاد من خاللها رياضيون 

سابقون وحاليون وآخرون ينتمون إلى مجاالت أخرى بإجنازات سيرينا.
٭ السيدة األميركية األولى السابقة ميشيل أوباما: «تهانينا لسيرينا على املسيرة 
الرائعة.. لقد حالفنا احلظ كثيرا مبشاهدة فتاة شابة خالل فترات ترعرعها قبل 
أن تصبح واحدة من أعظم الرياضيني على مر التاريخ. أنا فخورة بك يا صديقتي 

وأتوق لرؤية تأثيراتك على حياة اآلخرين من خالل مواهبك».
٭ املصنفة األولى عامليا ســابقا بيلي جني كينج: «مســيرتها االحترافية الهائلة 
كانت لها بصمة في تاريخ التنس رغم أن دورها األعظم رمبا لم يأت بعد.. شكرا 

سيرينا رحلتك تستمر».
٭ جنــم الســباحة األميركي املعتزل مايــكل فيليبس: «إجنازاتها على مســتوى 
التنس تتحدث عن نفسها، وما يجعلني أشعر باإلعجاب بها أكثر إرادتها وقوتها 

وتصميمها، فهي ببساطة ال تيأس، وهي مثال يحتذى لنا جميعا».
٭ جنــم الغولــف تايغر وودز: «ســيرينا أنــت حرفيا األعظــم داخل امللعب 
وخارجه.. نشكرك على إلهامنا جميعا ومساعدتنا على حتقيق أحالمنا.. أحبك 

أيتها الشقيقة الصغرى».

٭ بدأت ســيرينا وليامس رحلتها االحترافية عام ١٩٩٥، واســتمرت حتى ٢٠٢٢، 
وحققت رقما خارقا بعدد االنتصارات (٨٥٨) مقابل ١٥٤ خسارة فقط طوال ٢٧ سنة، 
أي مبعدل ٥٫٥ خسارات كل سنة، وهو معدل مرعب من الصعب أن حتققه أي العبة 

تنس أخرى حاليا، إذ إن نسبة انتصارات األميركية هو ٨٥٪.
٭ حققت ســيرينا خالل مسيرتها ٧٣ لقبا في جميع البطوالت التي شاركت فيها، 
ومن بينها ٢٣ لقبا في البطوالت الكبرى (الغراند سالم) على الشكل التالي: ٧ ألقاب 
في بطولة أستراليا املفتوحة، ٣ ألقاب في بطولة فرنسا املفتوحة، ٧ ألقاب في بطولة 

وميبلدون، و٦ ألقاب في بطولة أميركا املفتوحة.
٭ في منافسات فئة الزوجي، حققت سيرينا ١٩٢ فوزا مقابل ٣٤ خسارة فقط بنسبة 
انتصارات بلغت ٨٥٪، وحصدت في هذه الفئة لقب بطولة أستراليا املفتوحة ٤ مرات، 
لقب فرنسا املفتوحة مرتني، ٦ ألقاب في وميبلدون ولقبني في بطولة أميركا املفتوحة.
٭ ســيرينا هي رائدة في األلعاب األوملبية أيضا، إذ حصدت امليدالية الذهبية في 
فئة الزوجي (أوملبياد سيدني، أوملبياد بكني وأوملبياد لندن)، بينما حصدتها في فئة 

الفردي في أوملبياد لندن ٢٠١٢.
٭ تتقاســم ســيرينا بقاءها على قمة التصنيف العاملي لـ١٨٦ أسبوعا متتاليا مع 
األملانية شتيفي غراف، فيما احتلت صدارة التصنيف بشكل إجمالي ٣١٩ أسبوعا، 
وهو رقم ال يتفوق عليها فيه سوى شتيفي غراف والتشيكية مارتينا نافاراتيلوڤا.
٭ بعد اعتزال سيرينا كشفت العديد من التقارير أن الالعبة األميركية حققت ثروة 
تقدر بـ٢٧٠ مليون دوالر، حيث قامت بعمل استثمارات قوية وتضم أعمالها ٦٠ شركة.

٭ جلبت ســيرينا أسلوبا وقوة في أدائها، وفي بعض األحيان كانت مالبسها 
املميزة تصرف االنتباه عن جهودها املبهرة على أرض امللعب.

٭ حققت سيرينا آخر ألقابها الـ ٧٣ في منافسات الفردي في دورة أوكالند في 
يناير ٢٠٢٠، وهو لقبها الوحيد منذ أن أصبحت والدة.

٭ حصلت على ٤ فرص ملعادلة الرقم القياســي لكورت لكنها خسرت املباراة 
النهائية في كل من وميبلدون وأميركا املفتوحة عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.

٭ واجهــت العديد مــن الصراعات واملعاناة، فقد قتلت شــقيقتها من والدتها 
وأب آخر (ييتوند برايس) برصاصة في ٢٠٠٣ عن عمر يناهز ٣١ عاما على يد 
أحد أفراد العصابة في مسقط رأسهم في كومبتون وهي التي كانت املساعدة 

الشخصية لسيرينا.
٭ تعرضت إلصابة في قدمها بعد أن وطئت على زجاج مهشم في أحد املطاعم 
األملانية بعد أيام من فوزها ببطولة وميبلدون عام ٢٠١٠، فاحتاجت إلى عمليتني 
جراحيتني وقضت ٢٠ أسبوعا وهي ترتدي حذاء اجلبيرة وهي حادثة اعتبرتها 

السبب في تعرضها جللطات دموية في رئتيها عام ٢٠١١ هددت حياتها. 
٭ نسبت سيرينا الفضل في جناحها إلى عمل والدها ومتسكت به حتى بعد 
انفصــال والديهــا، قائلة: «لم أكن ألفــوز بلقب واحد دونــه ودون دعمه. إنه 
مدرب رائع. إنه مبتكر للغاية. لقد بنى أسلوبي وأسلوب شقيقتي. لقد أعطانا 
أسســا جيدة. لقد كانت صلبة ولم تكن ضعيفة، لذلك كنا دائما قادرتني على 

تطوير أدائنا».

كورت، وقد فازت بلقبها األول الكبير في نيويورك عام كورت، وقد فازت بلقبها األول الكبير في نيويورك عام 

وأكملت سيرينا املتزوجة من أليكسيس 

 بدءا من بطولة الواليات املتحدة 

األربع الكبرى جميعها في عام واحد، لكنها منيت مبفاجأة 
بسقوطها أمام اإليطالية روبرتا فينتشي في نصف نهائي 

وقالت سيرينا: «لم أرد أبدا التركيز على األرقام. 
بدأت لعب التنس ليس ألكون األفضل ولكن فقط 

أصل بعد». وتابعت «العبات مثل كريس إيفرت 

 بدءا من بطولة الواليات املتحدة 

األربع الكبرى جميعها في عام واحد، لكنها منيت مبفاجأة 
بسقوطها أمام اإليطالية روبرتا فينتشي في نصف نهائي 

سيرينا وليامس.. سيرينا وليامس.. 
من األحياء الفقيرة إلى أسطورة التنسمن األحياء الفقيرة إلى أسطورة التنس


