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رياضة

أوديغارد من موهبة كبرى في ريال مدريد إلى معار لهيرنفين الهولندي (كاترينوس فان در فين ــ أ ف ب)

البطوالت األوروبية الوطنية

األندية الكبرى «تأكل الضرب»
العبون شبان عديدون وصفوا بالمواهب الكبرى ّ
وضجت بهم الصحف،
لكنهم سرعان ما ّ
خيبوا اآلمــال واتضح أنهم ليسوا إال ّ
مجرد "فقاعات
ّ
إعالمية" ،وهــذا ما وضع األندية أمــام وضع حرج تخلصت منه بـ"الحل
السحري" وهو اإلعارة
حسن زين الدين
في عام  2015شغل شاب في السادسة
عشرة من عمره أوروبا بعدما تعاقد
م ـع ــه ريـ ـ ــال م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي .قـيــل
وقتها إنــه املــوهـبــة الكبيرة القادمة
إلــى املــاعــب اإلسبانية واألوروب ـيــة،
وإنـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـحـ ـت ــل م ـ ــرتـ ـ ـب ـ ــة مـ ـ ــوازيـ ـ ــة
للنجمني األرجنتيني ليونيل ميسي
والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
أول من أمــس ،كــان هــذا الشاب نفسه
ُيعار من النادي امللكي إلى هيرنفني

أحد الفرق العادية في هولندا بعدما
فـشــل فــي االرت ـق ــاء إل ــى الـفــريــق األول
لــريــال ،وظ ــل طيلة عــامــن فــي فريقه
الرديف "ريال كاستيا".
أول م ــن أمـ ـ ــس ،ان ـك ـش ـفــت "أكـ ــذوبـ ــة"
الـ ـن ــروج ــي مـ ــارتـ ــن أوديـ ـ ـغ ـ ــارد .ه ــذا
ال ـتــوص ـيــف غ ـيــر م ـب ــال ــغ ،وتــوضـحــه
إعارته إلى فريق بحجم هيرنفني في
دوري ليس بني الخمسة األوائــل في
"القارة العجوز" ،وخصوصًا أن الريال
م ـعــاقــب م ــن "ال ـف ـي ـفــا" بــال ـحــرمــان من
ســوق االنتقاالت الحالية ،وبالتالي
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فإنه يحتاج إلــى جميع العبيه بمن
فـيـهــم شـبــانــه فــي ح ــال ت ـعــرض نجم
أو أك ـثــر فــي صـفــوفــه لــإصــابــة ،لكن
عــدم االقتناع بــأوديـغــارد مــن املــدرب
ال ـف ــرن ـس ــي زي ـ ــن الـ ــديـ ــن زيـ ـ ـ ــدان أدى
إلــى قــرار إعــارتــه .وللداللة أكثر على
ذلك ،فإن اإلعــارة لم تكن حتى نهاية
امل ـ ــوس ـ ــم ال ـ ـحـ ــالـ ــي ب ـ ــل حـ ـت ــى ص ـيــف
 ،2018وهنا ُيـطــرح الـســؤال حــول ما
ستقدمه تجربة النروجي فــي فريق
م ـث ــل ه ـيــرن ـفــن م ــن ص ـق ــل ملــوه ـب ـتــه،
مقارنة لو كانت إعارته تمت إلى أحد
الفرق املعروفة أو على األقل لبطولة
تنافسية؟
قــد ي ـقــول قــائــل هـنــا إن أوديـ ـغ ــارد ال
يزال في الثامنة عشرة من عمره ،وال
ً
يزال الوقت طويال أمامه ،لكن العديد
من األمثلة تؤكد أن الالعب في هذه
السن يمكنه أن يبدأ خطواته األولى
ن ـحــو الـنـجــومـيــة وخ ـط ــف األض ـ ــواء،
وهذا ما حصل مع ميسي ورونالدو
نفسيهما والكثير الكثير من األمثلة
األخرى.
غير أن مؤشرات "أكــذوبــة" أوديغارد
كـ ـ ــان ق ـ ــد مل ـ ــح إلـ ـيـ ـه ــا مـ ـ ـ ــدرب الـ ــريـ ــال
ال ـس ــاب ــق وب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ األمل ــان ــي
الحالي ،اإليطالي كارلو أنشيلوتي،
الـ ـ ـ ــذي كـ ـش ــف قـ ـب ــل م ـ ـ ــدة ف ـ ــي ك ـت ــاب ــه
"القيادة الهادئة" أنه لم يرد التعاقد
م ــع أودي ـ ـغ ـ ــارد ،وأن األم ـ ــر ت ــم ب ـنـ ً
ـاء
على طلب رئيس النادي فلورنتينو
بـ ـي ــري ــز ،واص ـ ـفـ ــا ال ـص ـف ـق ــة ب ــ"ال ـع ـم ــل
الدعائي وللعالقات العامة".
"حالة" أوديغارد تقود إلى القول إنه
ليس كل موهبة فتية تتقن املهارات
ً
يمكنها أن تصبح ذا شأن مستقبال،
إذ إن األمر هنا يتعلق بعوامل أخرى
تقود إلى النجومية؛ وبينها طموح
الـشــاب وتـطــويــره لـقــدراتــه وإمكانية
تــأقـلـمــه م ــع األجـ ـ ــواء ال ـج ــدي ــدة الـتــي
ينتقل إليها.
ع ـل ــى أن أودي ـ ـ ـغـ ـ ــارد ل ـي ــس امل ــوه ـب ــة

ليس كل موهبة
فتية تتقن المهارات
تصبح ذا
يمكنها أن ً
شأن مستقبال

الـ ــوح ـ ـيـ ــدة الـ ـت ــي أعـ ـطـ ـي ــت أكـ ـث ــر مــن
ح ـج ـم ـهــا ،إذ إن هـ ـن ــاك ال ـع ــدي ــد مــن
الــاعـبــن الــذيــن "نفخهم" اإلع ــام ثم
غابوا عن السمع.
البلجيكي عــدنــان يــانــوزاي هــو أحد
هؤالء ،إذ إن ارتقاءه إلى الفريق األول
ف ــي مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد اإلنـكـلـيــزي
فــي الـثــامـنــة ع ـشــرة مــن ع ـمــره أحــدث
ضجة كبيرة في عام  ،2013لكنه رغم
خــوضــه  50م ـبــاراة فــي صفوفه فإنه
لــم يستطع ف ــرض نفسه فــي الفريق
ليعيره يونايتد املوسم املاضي إلى
ب ــوروس ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد األمل ــان ــي في
تجربة فاشلة خاض فيها  6مباريات
فقط ،ثم عاد وأعــاره هذا املوسم إلى
س ـن ــدرالن ــد ح ـيــث ي ـب ــدو ب ـع ـي ـدًا ج ـدًا
ع ــن امل ـقــارنــة ب ـمــواهــب أخـ ــرى حاليًا
فــي الــ"بــريـمـيـيــر لـيــغ" مـثــل مــاركــوس
راشـفــورد في يونايتد نفسه وديلي
آلي العب توتنهام.
وبــالـحــديــث عــن يــونــايـتــد ،فــإنــه "أكــل
ال ـضــرب" إذا ص ـ ّـح ال ـقــول فــي موهبة
أخرى هو ويلفريد زاها عندما دخل
في معركة شرسة عام  2013مع أندية
القمة األخ ــرى فــي إنكلترا للحصول
عـلــى تــوقـيـعــه مــن كــريـسـتــال ب ــاالس،
وك ـ ـ ــان ن ـج ــاح ــه فـ ــي امل ـه ـم ــة ب ـم ـثــابــة
االن ـت ـصــار الـكـبـيــر ن ـظ ـرًا إل ــى مــا كــان
ُي ـح ـك ــى ع ــن م ــوه ـب ـت ــه ،إال أن ـ ــه لـعــب

مـبــاراتــن فقط فــي موسمني ليعيره
في  2013إلى فريقه السابق كريستال
ب ــاالس ،وبعد ذلــك لـكــارديــف سيتي،
ومن ثم لكريستال باالس مجددًا ،قبل
أن يشتريه األخير نهائيًا في املوسم
املـ ــاضـ ــي ،وه ـ ــو رغ ـ ــم ب ـع ــض مل ـحــاتــه
الفنية إال أنه ال يرقى على اإلطالق أو
باألصح يبتعد بسنوات ضوئية عن
ميسي واألس ـط ــورت ــن :األرجنتيني
دي ـ ـي ـ ـغـ ــو مـ ـ ـ ـ ــارادونـ ـ ـ ـ ــا واإليـ ـ ــرل ـ ـ ـنـ ـ ــدي
الشمالي جــورج بيست الذين شبهه
بهم مــدرب كريستال بــاالس السابق
جورج بورلي ذات يوم.
هــل تــذكــرون األملــانــي مــاركــو مــاريــن؟
كثيرون طبعًا نسوا هذا ُاالسم الذي
اختفى عن السمع بعدما أطلق عليه
فــي ب ــاده لقب "ميسي أملــانـيــا" نظرًا
إلــى مهارته وسرعته ،قبل أن ينتقل
ف ــي  2012إلـ ــى تـشـلـســي اإلن ـك ـل ـيــزي
حـيــث ل ــم يـصـمــد ف ــي صـفــوفــه ســوى
موسم واحد من دون أثر يذكر ولتبدأ
رحلة اإلعارة إلى إشبيلية اإلسباني،
ثــم فيورنتينا اإليـطــالــي ،فأندرلخت
البلجيكي ،وب ـعــده ط ــراب ــزون سبور
الـتــركــي ،ولينتهي بــه املـطــاف ببيعه
ف ــي ال ـص ـيــف امل ــاض ــي ألومل ـب ـيــاكــوس
اليوناني.
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار م ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ــنُ ،وصـ ـ ـ ـ ــف
الباراغوياني املولود في األرجنتني،
خـ ــوان مــانــويــل إي ـت ــورب ــي ،بــ"مـيـســي
الجديد" عند قدومه إلى أوروبــا وقد
اش ـ ـتـ ــراه رومـ ـ ــا اإليـ ـط ــال ــي ف ــي 2014
م ــن م ــواط ـن ــه هـ ـي ــاس ف ـي ــرون ــا بـعــد
تجربة فــي بــورتــو البرتغالي ،إال أن
"جـ ـي ــال ــوروس ــي" أع ـ ـ ــاره ل ـبــورن ـمــوث
اإلنكليزي ،ثم إلى تورينو في سوق
االنتقاالت الحالية.
خــاصــة الـ ـق ــول ،ل ـيــس ك ــل ش ــاب قــام
ببعض املهارات هو مشروع مارادونا
أو ميسي أو رونالدو ،وليس كل يوم
ت ـلــد الـ ـك ــرة م ـثــل مـ ــارادونـ ــا ومـيـســي
ورونالدو.

