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مارادونا في نابولي ...كأنها الزيارة األولى
عاد دييغو مارادونا مرة جديدة
الى نابولي .من على مدرجات ملعب «سان
باولو» في املدينة اإليطالية ،حيث صنع
األرجنتيني أسطورته ،راح دييغو يقفز،
كطفل ،فرحًا بأهداف فريقه ومعانقًا
من يحيطون به .ما بني هذا النجم وهذه
املدينة عالقة ال يصدقها عقل ،وأبدًا
تهتز املشاعر ملدى عمق معانيها
حسن زين الدين
ك��ان هناك ليلة أول م��ن أم��س .حمل
ّ
ح �ق �ي �ب��ة س �ف ��ره وات � �ب ��ع آث � ��ار ق��دم�ين
قادتاه يومًا الى تلك املدينة
امل �س �ت��ري �ح��ة ،ح �ي �ن �ه��ا ،ع�ل��ى
ّ
ج �ب��ل األح � �ل� ��ام .ك �ي �ف �م��ا ح��ل
وارت�ح��ل ،تبقى ه��ذه الخطى
ه� ��ي ال �س �ب �ي��ل ال ��وح� �ي ��د ال ��ى
ح �ي��ث ي �ف��رح ال� �ف ��ؤاد وي �ع��ود
ال�ش�ب��اب أزه ��ى وأج �م��ل ،ال��ى
ح � �ي� ��ث ي� �س� �ت ��ري ��ح ال� �ج� �س ��د،
ه �ن �ي �ه��ة ،م� ��ن ت �ع ��ب ال �س �ن�ين
وي� ��أخ� ��ذ ال �ف �ك��ر ق �ي �ل��ول��ة ف��ي
زحمة الرحالت واالرتباطات
ال �ت �س��وي �ق �ي��ة ال� �ت ��ي ت��زي��ده��ا
ً
رب �ط��ات ال�ع�ن��ق ث�ق�لا وتكلفًا
مل��ن ع�ل��ق ف��ي ذاك��رت �ن��ا ش��اب��ًا
طليقًا على العشب األخضر.
�ت مدهشة نابولي .ما
ك��م أن� ِ
أبدى مارادونا امتنانه
س� ّ�رك في أن تعيدي ،وحدك،
الشديد لجماهير
ً
ل �ن��ا ه ��ذا ال� �ه � ِ�رم ط �ف�ل�ا ،ك��أن��ه
نابولي بسبب
ل �ل �ت��و ي��رك��ل ال� �ك ��رة ف ��ي أزق ��ة
الحافل
االستقبال
بوينوس آيريس ويراقصها
الذي لقيه منهم في
«ال� � �ت � ��ان� � �غ � ��و» ف� � ��ي الن� � � ��وس،
ملعب «سان باولو»
ح� �ي ��ث ال � � � � ��والدة وال� � ��ذوب� � ��ان
خالل املباراة التي
ب�ت�ل��ك ال �س��اح��رة امل �س �ت��دي��رة
التي عزفتها قدمه اليسرى
تابع شوطها الثاني
الذهبية ألحانًا وأنغامًا؟
بني نابولي وروما،
ك��م ه��ي ك�ث�ي��رة ال �ص��ور التي
بحسب ما نقل عنه
ت ��أت � �ي � �ن ��ا ي� ��وم � �ي� ��ًا ل ��دي �ي �غ ��و
محاميه ،الذي أضاف:
أرم��ان��دو م��ارادون��ا بسترته
«كان تأخيرنا بسبب
الرسمية وهو في هذا البلد
الجماهير الكثيرة
وذاك ،وب�ي��ن ه� ��ذه ال �ج �م��وع
التي أرادت احتضانه.
وتلك ،إال صوره في نابولي
دموع دييغو وكذلك
ي� �ب� �ق ��ى ل � �ه ��ا س � �ح ��ر خ � ��اص،
ووق� � ��ع م �خ �ت �ل��ف ،وت�ت�ج�س��د
مصافحته واحتضانه
فيها السجية بعينها.
ألوريليو دي لورينتس
(رئيس النادي) أظهرت ثمة ما بني هذا األرجنتيني
وه � � ��ذه امل ��دي � �ن ��ة اإلي �ط ��ال �ي ��ة
فرحته».
ع�ل��اق� ��ة أزل� � �ي � ��ة ال ي �م �ك ��ن أن
يستوعبها عقل ،وأبدًا تهتز
املشاعر ملدى عمق معانيها
ب �ي��ن ش � �خ ��ص ول � � ��د ب � �ع � �ي � �دًا ب � ��آالف
األم� �ي ��ال خ �ل��ف امل �ح �ي��ط ،وم��دي �ن��ة ال
تزال ترتوي حتى اآلن من نبع ّ
فجره
دييغو ذات حقبة مجيدة من تاريخ
ك��رة إيطاليا ف��ي ملعبها التاريخي
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تحية متبادلة بني مارادونا ومستقبليه في نابولي (كارلو هيرمان ــ أ ف ب)

صور مارادونا
في نابولي لها سحر
خاص وتتجسد فيها
السجية بعينها

«س � ��ان ب� ��اول� ��و» ،ول � ��م ،ول� ��ن ي�ن�ض��ب
يومًا.
كأن مارادونا استودع سره في هذه
امل��دي�ن��ة ،وه ��ي ،ف��ي امل�ق��اب��ل ،سلمته،
وح ��ده ،م�ف�ت��اح ال��دخ��ول ال��ى قلبها.
وح��ده��ا ن��اب��ول��ي ت�ع��رف ك�ي��ف تعيد
ل �ه��ذا األرج�ن�ت�ي�ن��ي ،م�ه�م��ا ت �ق� ّ�دم في
ال�س��ن ،ن�ض��ارة ش�ب��اب��ه .ووح ��ده ،في
املقابل ،مارادونا ،يعرف كيف يزرع
االبتسامة على ثغرها.
ال تشبع نابولي م��ن م��ارادون��ا ،وال
ي��زه��و دي�ي�غ��و إال ف��ي ن��اب��ول��ي .منذ
رحيله عنها في أوائل التسعينيات
ّ
مخلفًا أسطورته التي بزغت ونمت
وس�ط�ع��ت أي�م��ا س�ط��وع ف��ي ملعبها
«سان باولو» ،تردد «الولد الذهبي»
غ�ي��ر م ��رة ع�ل��ى م��دي�ن�ت��ه األزل� �ي ��ة ،إال
أن��ه ،وفي كل زي��ارة ،يبدو كمن يحل

ع �ل��ى ن ��اب ��ول ��ي ل �ل �م��رة األول � � ��ى ب�ع��د
غربته األطول واألقسى عنها .عيناه
ت��راه �م��ا ت �ح �ك �ي��ان ه � ��ذا ،ك �م��ا ع�ي��ون
سكان املدينة الهائمة بعشقه.
أول من أم��س ،كان اللقاء من جديد.
م� ��ن ل� ��م ي � �ف� ��ارق ال� �ق� �ل ��وب ي ��وم ��ًا ف��ي
نابولي أصبح أمام األعني للحظة...
يا لها من لحظة!
ع � �ل� ��ى ح �ي��ن غ � �ف � �ل ��ة ،وب� �ي ��ن ش ��وط ��ي
م � �ب� ��اراة ن ��اب ��ول ��ي وروم � � ��ا ف ��ي إي ��اب
نصف نهائي ك��أس إي�ط��ال�ي��ا ،فاجأ
م��ارادون��ا الحشود في ملعب «سان
ب��اول��و» .ك��ادت أرض ه��ذا األخ�ي��ر أن
تقفز من ثباتها لتحتضن من سقى
يومًا بسحر قدمه اليسرى الذهبية
مدرجاته أن
عشبها األخضر .كادت ُ
تطير م��ن مكانها ل�ت��زرع قبلة على
رأس م��ن جعلها يومًا ِقبلة لعشاق

ً
الكرة ،وكذا كرنفاال للفرح األكبر.
أي� �ص � ّ�دق ال �ع �ق��ل أن م� ��ارادون� ��ا ع��اد
ف�ق��ط ال��ى ن��اب��ول��ي ل�ت�س��وي��ة مسائل
ضريبية عالقة منذ الثمانينيات؟
ال ،قطعًا ه��ذا ك�ل�ام ص�ح��ف ال أك�ث��ر.
ان� � �ظ � ��روا إل � �ي� ��ه ك� �ي ��ف ك� � ��ان ي �ح �ت �ف��ل
ب � ��أه � ��داف ف ��ري� �ق ��ه ل �ي �ل ��ة األرب� � �ع � ��اء.
ك�ي��ف ك ��ان ،ك�ط�ف��ل ،ي�ق�ف��ز م��ن مكانه
ويحتضن م��ن يحيطون ب��ه ويرفع
ي ��دي ��ه ل �ي �ح� ّ�ي��ي أن � �ص� ��ارًا ت �ج �م �ه��روا
ح��ول��ه ليلتقطوا ص��ورًا يؤرخونها
ف��ي ذاك��رات�ه��م ق�ب��ل ذاك ��رة هواتفهم.
لهذا السبب ،جاء دييغو ...ليتنشق
ه��واء نسيم نابولي ،ليستزيد منه
ف��ائ�ض��ًا يحمله ف��ي حقيبته عندما
ي �ك �م��ل ت ��رح ��ال ��ه ف� ��ي ب �ل��اد ال� �ع ��ال ��م.
فمن ه��ذا ال�ه��واء ،وح��ده ،يبقى قلب
ً
أسطورتنا ينبض حياة.

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
اسبانيا (املرحلة )24

اشبيلية  -فالنسيا ()22,00

 الجمعة:التشي  -اوساسونا ()22,00

 االثنني:ملقة  -ريال سوسييداد ()23,00

 السبت:اتلتيكو مدريد  -بلد الوليد ()17,00
ليفانتي  -امليريا ()19,00
برشلونة  -رايو فاييكانو ()21,00
فياريال  -سلتا فيغو ()23,00

ايطاليا (املرحلة )24

اتاالنتا  -بارما ()16,00
يوفنتوس  -كييفو ()16,00
كالياري  -ليفورنو ()16,00
جنوى  -اودينيزي ()16,00
ساسوولو  -نابولي ()16,00
روما  -سمبدوريا ()21,45

 الجمعة:ميالن  -بولونيا ()21,45

 االثنني:فيرونا  -تورينو ()21,45

 السبت:بايرن ميونيخ  -فرايبورغ ()16,30
ب��وروس �ي��ا دورت �م��ون��د  -اي�ن�ت��راخ��ت ف��ران�ك�ف��ورت
()16,30
ف� �ي ��ردر ب��ري �م��ن  -ب ��وروس� �ي ��ا م��ون �ش �ن �غ�لادب��اخ
()16,30
اينتراخت براونشفايغ  -هامبورغ ()16,30
هوفنهايم  -شتوتغارت ()16,30
باير ليفركوزن  -شالكه ()19,30

 السبت:فيورنتينا  -انتر ميالنو ()21,45

املانيا (املرحلة )21

 االحد:اوغسبورغ  -نورمبرغ ()16,30
هيرتا برلني  -فولسبورغ ()18,30

 االحد:غرناطة  -ريال بيتيس ()13,00
خيتافي  -ريال مدريد ()18,00
اتلتيك بلباو  -اسبانيول ()20,00

 االحد:كاتانيا  -التسيو ()13,30

 الجمعة:ماينتس  -هانوفر ()21,30

فرنسا (املرحلة )24

 الجمعة:باريس سان جيرمان  -فالنسيان ()21,30
 السبت:باستيا  -موناكو ()18,00
نيس  -نانت ()21,00
رين  -مونبلييه ()21,00
سوشو  -غانغان ()21,00
رينس  -بوردو ()21,00
لوريان  -تولوز ()21,00
 االحد:ليون  -اجاكسيو ()15,00
ايفيان  -ليل ()18,00
سانت اتيان  -مرسيليا ()22,00

