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الدوري #إلنا

كهذا الوجه المجهول الذي يحمل العلم
األصفر ،أطل مشجعو العهد من المجهول
بعد ظهر أمس في مدرجات ملعب صيدا
البلديّ ،
فزينوا جزءًا منها بلونهم ،رافعين

«الهاشتاغ» الشهير#إلنا الذي استفز جمهور
الغريم النجمة طــوال األسابيع الماضية
على مواقع التواصل االجتماعي .فعلها
العهد وترجم ما نادى به جمهوره ،فكان

اللقب الرابع المستحق الذي من شأنه أن
لفريق يقال إن
يجذب جمهورًا الى المالعب
ٍ
طموحاته لن يكون هناك حدود لها في
الموسم المقبل.

(عدنان الحاج علي)

دافيد لويز مضحكة العالم أجمع

لم يكن ينقص البرازيلي دافيد لويز ،مدافع باريس سان
ج ـيــرمــان ال ـفــرن ـســي ،م ــا لـقـيــه م ــن األوروغ ــوي ــان ــي لــويــس
سواريز ،مهاجم برشلونة اإلسباني ،خالل مباراة الفريقني
في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم التي
فاز فيها «البرسا»  ،1-3عندما «ضحك» عليه مرتني على
نحو «مذل» بتمريره الكرة من بني قدميه في طريقه نحو
تسجيل هدفني ،حتى جــاءت مواقع التواصل االجتماعي
لتزيد مــن لوعة البرازيلي عبر استخدام هاتني اللقطتني
للسخرية والتهكم عليه.
هـكــذا ،وبمجرد أن أشــرقــت شمس الـيــوم التالي للمباراة،
حتى غــزت الـصــور الـســاخــرة بلويز الشبكة العنكبوتية
والعالم مــن أقـصــاه إلــى أقـصــاه ،حتى إن كبرى الصحف
العاملية أبرزتها على مواقعها اإللكترونية.
الخيال ذهــب سريعًا ليربط بني لويز وبــرج إيفل الشهير
في باريس حيث يلعب املــدافــع البرازيلي لفريقها ،فظهر
سواريز وهــو يمرر الكرة من بني قاعدتي البرج املوجود
على شعار ســان جيرمان .أمــا فــي صــورة ثانية ،فاحتل

نصف جسد لويز املـكــان َ العلوي مــن الـبــرج الــذي احتفظ
بقاعدتيه عوضًا عن ساقي البرازيلي .أما لقطات أخرى
ّ
فشبهت سواريز بجسر ّ
تمر من تحته املياه وبنفق تمر
فيه السيارات.
ولكي تصبح اللقطة «مــاركــة مسجلة» للويز على طريقة
ُ
شركات الثياب والعطورات واملجوهرات الفاخرة ،فقد كتب
اسمه بطريقة فنية مع استبدال حرف  Aفي دافيد بساقني.
ـال من
وألن لقطتي ملعب «بــارك دي برانس» على قــدر عـ ٍ
األهـمـيــة نـظـرًا إل ــى نجومية الـبـطــل (س ــواري ــز) والضحية
(ل ــوي ــز) ،فـقــد «ن ـب ــش» مـتــابـعــو ال ـك ــرة ف ــي دف ــات ــر مسيرة
البرازيلي ليقعوا على املفارقة العجيبة ،وهي أن سواريز
نفسه قــام بنفس الفعلة متخطيًا لويز عندما كــان األول
ليفربول والثاني بقميص تشلسي في الدوري
في صفوف
ُ
اإلنكليزي املمتاز ،فألصقت الصورتان مع تعليق «أشياء»
ُ
على اللقطة القديمة و»ال تنسى» على اللقطتني الجديدتني.
كذلك استعاد آخرون لقطات لويز وهو يذرف الدموع بعد
الخسارة التاريخية أمام أملانيا في نصف نهائي مونديال

البرازيل  )7-1( 2014معتبرين أن هذا البكاء بات سببه
سواريز.
هذا التهكم لم ينته حتى بعد مرور  24ساعة على املباراة،
إذ بعد يومني ظهر «ابتكار» خيالي جديد ،وهو استبدال
قائمي املرمى بساقي لويز!
إال أن السخرية أخذت ُبعدًا أكثر إيالمًا بالنسبة إلى املدافع
البرازيلي ،إذ إنها لم تقتصر على صور الهواة على مواقع
التواصل ،بل إن شخصيات كروية تهكمت به على غرار
غلني هودل ،مدرب منتخب إنكلترا السابق ،الذي قال« :لويز
ً
كفتى يبلغ  8سنوات».
دافع
ّ
هكذا ،لم يوفر أحد لويز بعد هذه املباراة ،التي بالتأكيد تمنى
ً
البرازيلي لو لم يشارك فيها بديال ملواطنه تياغو سيلفا.
الجميع سـخــر مــن أغـلــى مــدافـعــي الـعــالــم .وحــدهــا والــدتــه
وجدت نفسها مجبرة على التخفيف عن نجلها ،فخرجت
في حسابها على موقع «إنستغرام» قائلة« :سأظل أحبك
بعد املباريات الجيدة ،وأكثر بعد تلك السيئة».
(األخبار)

