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رضا عنتر

مع البرازيل وألمانيا في آن!

يـضــع امل ــدرب الـلـبـنــانــي رض ــا عنتر منتخب ال ـبــرازيــل فــي رأس
قائمة املرشحني الحراز لقب كأس العالم  2018في روسيا ،وذلك
على عكس املعادلة الشائعة ،حيث إن البطولة ستقام على أرض
أوروبية ،ولم يسبق ألي فريق أميركي جنوبي أن أحرز البطولة
حــن كــانــت ت ـقــام فــي أوروب ـ ــا .لـكــن عـنـتــر ال يستبعد منتخبات
كأملانيا وإسبانيا وفرنسا ،فهذه أيضًا منافسة ّ
جدية على اللقب.
ِ
مونديال  1994كان األول لرضا عنتر حيث شاهده وهو صغير
وبات األجمل في ذاكرته ،رغم جميع مسابقات كأس العالم التي
تلته والتي تابعها النجم اللبناني السابق .تسأله عن املنتخب
ال ــذي يشجعه ،فيجيبك :الـبــرازيــل وأملــانـيــا .إجــابــة تـبــدو غريبة
بعض الشيء ،في ظل التنافس القوي بني املنتخبني والخصومة
الـ ـل ــدودة ب ــن جـمـهــوريـهـمــا ف ــي ل ـب ـنــان .يـضـحــك عـنـتــر ويـجـيــب:
«الحب األول للبرازيل ،فالعائلة مع البرازيلي ،وأنا مشواري مع
كأس العالم بدأ عام  1994حني أحــرزت البرازيل املونديال ،لكن
بعد سفري إلى أملانيا واحترافي هناك ،أصبحت أحب منتخب
أملانيا أيضًا .وإذا التقى أي منتخب مع منتخب آخــر ،أكــون مع
البرازيل أو أملانيا .أما إذا التقيا ،فسأكون سعيدًا في حال فوز
أي طرف».
وإذا كان مونديال  1994األجمل لقائد منتخب لبنان األسبق ،فإن
كأس العالم  2010في جنوب أفريقيا كانت األسوأ بالنسبة إليه
على صعيد املستوى ،إضافة إلى كأس العالم  2002على صعيد
األداء التحكيمي ،برأيه .ال يحب عنتر أن ّ
يسمي العبًا واحدًا على
أنه األفضل في بطوالت كأس العالم التي شاهدها« ...هناك ثالثة
العـبــن بالنسبة إل ـ ّـي يـتـســاوون بالنجومية :رمــاريــو ،رونــالــدو
وزين الدين زيدان».
وحني تسأله عن مارادونا ،وملاذا ليس من ضمن الالعبني النجوم
بالنسبة إلــى عنتر ،يجيبك الكابنت رضــا« :حــن كــان مــارادونــا
ن ـج ـمــا ،ك ـنــت ص ـغ ـي ـرًا ح ـي ـن ـهــا ،ل ــذل ــك اخـ ـت ــرت ه ـ ــؤالء الــاع ـبــن.
ّ
شــاهــدتـهــم وشــاهــدت نجوميتهم وتــألـق ـهــم» .أم ــا بالنسبة إلــى
اللحظة األجـمــل لــه ،فكانت حــن رفــع الـبــرازيـلـيــون كــأس العالم
عام  .1994أما اللحظة األســوأ ،فكانت في  1998في فرنسا ،حني
خـســرت الـبــرازيــل النهائي أم ــام فرنسا  0ـ ـ « :3تـلــك كــانــت أســوأ
لحظة لي في املوندياالت الستة التي تابعتها».
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ألبوم «بانيني» ...ذاكرة المونديال

ّ
يشكل ألبوم بانيني ذاكرة كأس العالم منذ نسخته المونديالية األولى عام  .1970األلبوم ال يزال موجودًا وقد
صدرت النسخة الخاصة بمونديال روسيا  ،2018لكنه فقد الكثير من سحره بسبب ثورة التكنولوجيا و«اإلنترنت»
حسن زين الدين
امل ــون ــدي ــال ف ــي ج ــان ــب كـبـيــر م ـنــه ه ــو ذك ــري ــات
ُ
ملـبــاريــات ال تـنـســى وأهـ ــداف ون ـجــوم ال تتكرر.
لكن ذاكــرة املونديال ليست مجرد هذه األمــور.
ثمة فــي املقابل تفاصيل صغيرة وأم ــور تبدو
عادية للبعض ،لكنها تحمل الكثير من الرمزية.
أش ـيــاء تعيد األذهـ ــان إل ــى مــونــديــاالت سابقة.
الصورة تشكل جزءًا من الذاكرة .في يومنا هذا،
باتت الصورة متداولة بكثرة عبر «اإلنترنت»
وم ــواق ــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي .بــاتــت الـصــور
تتهافت مــن كــل حــدب وصــوب وتصل مــن دون
تعب ومجهود وحتى مباشرة من مالعب كأس
العالم عبر الهواتف الذكية ويتم تناقلها عبر
ال ـعــالــم .ف ــي امل ــاض ــي املــونــديــالــي ،ذل ــك املــاضــي
الجميل تحديدًا ،كان املتابع للمونديال يبحث
بنفسه عــن ال ـصــورة .صــورة ملنتخبه أو نجمه
ّ
املفضل ليلصقها على بــاب غرفته .كــان لألمر
رم ــزي ــة .ك ــان ال ـح ـصــول عـلــى ص ــورة مـمـيــزة إن
كــانــت «بــوسـتــر» أو مقتطعة مــن مجلة ّ
ملونة
ّ
يعد انتصارًا شخصيًا بحد ذاته.
في ذلك املاضي ،كانت ضمن هذا اإلطار ملصقات
بانيني .جيل التسعينيات على األق ــل ال يــزال
ّ
يذكر تلك امللصقات الشهيرة ويحن إلى زمنها.
ّ
ملصقات بانيني تشكل تقليدًا موروثًا في كأس
العالم ،إذ إنها كانت تنتشر فــي األس ــواق قبل
فترة قصيرة من انطالق املونديال ،ومعها تبدأ
أجواء البطولة وأحاديثها واستعادة ذكرياتها.
كان يكفي أن تشتري ألبوم بانيني لتشعر بأنك

امـتـلـكــت امل ــون ــدي ــال .ثــم ت ـبــدأ عملية ش ــراء رزم
امللصقات لتلصقها فــي املـكــان املخصص لها،
إذ إن األلـبــوم كــان ينقسم على عــدد منتخبات
املــونــديــال ويتضمن فــي صفحات كــل منتخب
مـلـصـقــات لـجـمـيــع الع ـب ـيــه .أم ــا ف ــي ح ــال تـكــرر
ملصق الــاعــب ،فتبدأ عملية تـبــادل امللصقات
م ـ ــع األص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاء واملـ ـهـ ـتـ ـم ــن م ـ ــن أج ـ ـ ــل إكـ ـم ــال
املجموعة .كــان معروفًا حينها أن صــور نجوم
ً
املونديال تكون قليلة .فمثال في ألبوم بانيني
الشهير في مونديال  ،1990كان الحصول على
ملصقات أســاطـيــر أم ـثــال األرجـنـتـيـنــي دييغو
مارادونا أو األملاني لوثر ماتيوس أو اإليطالي
روبرتو باجيو أو الهولندي ماركو فان باسنت
بمثابة «كـنــز ثـمــن» .طبعًا ،جيل الـشـبــاب كان
األكثر ولعًا بملصقات بانيني .لكن بانيني لم
تكن مـجــرد عملية جمع ملصقات ،بــل هــي في
مكان آخر مصدر للثقافة املونديالية من خالل
املـعـلــومــات ال ـتــي تتضمنها ح ــول املـنـتـخـبــات.
ح ـتــى إن املـهـتـمــن بـبــانـيـنــي ك ــان ــوا أشـخــاصــا
مـتـخـصـصــن كــالـصـحــافــي ال ـفــرن ـســي الـشـهـيــر
ّ
تييري روالن ال ــذي كــان يعلق على املـبــاريــات،
وكــان يقوم بجمع ملصقات بانيني ويحتفظ
بها ويستفيد منها في عمله ،في زمــن لم يكن
فـيــه إنـتــرنــت ،وي ـقــول« :عـنــدمــا كـنــت أذه ــب إلــى
بـطــولــة ك ـبــرى ،كـنــت آخ ــذ مـعــي األل ـب ــوم ألعــرف
العبي املنتخبات الذين ال أعرفهم».

بانيني بين الماضي والحاضر
يـحـمــل أل ـب ــوم بــانـيـنــي ه ــذا االسـ ــم نـسـبــة إلــى

كان الحصول على صورة ّ
ّ
مقتطعة من مجلة
زة
ممي
ملونة ّ
ّ
يعد انتصارًا
الـشـقـيـقــن اإلي ـطــال ـيــن بينيتو وجيوسيبي
بانيني الـلــذيــن أسـســا شــركــة بانيني للنشر
ع ــام  1961ف ــي مــدي ـنــة مــودي ـنــا وال ـت ــي كــانــت
تهتم بنشر الكتب وتوزيع الصحف واملجالت
وامللصقات .ومــع اكتشاف الشقيقني اهتمام
األطفال في إيطاليا بجمع صور العبي الكرة،
قـ ــررا إطـ ــاق أل ـب ــوم ملـلـصـقــات الع ـبــي الـ ــدوري
اإليـطــالــي ،ثــم ّ
توسعت الفكرة لتصبح عاملية
عـبــر إط ــاق أل ـبــوم مــونــديــال  .1970مـنــذ ذلــك
ال ـت ــاري ــخ ،ت ـح ـ ّـول أل ـب ــوم بــانـيـنــي إل ــى ظــاهــرة
وتقليد يسبق كــل بطولة كــأس الـعــالــم ،حيث
ُ
كــانــت ال ـشــركــة تـطـلــق ألـبــومـهــا قـبـيــل الـحــدث
العامليُ .
ويطلق اإليطاليون على شركة بانيني
لـقــب «الـعــائـلــة» ،إذ انـضــم الحـقــا إل ــى بينيتو
وجيوسيبي والدتهما وشقيقاهما اآلخــران
فرانكو وأمـبــروتــو ،ثــم تبعتهما شقيقاتهما:
فـيــرونـكــا ومــاريــا وون ــورم ــان ،إلدارة الشركة
التي راحــت تكبر على مـ ّـر الـسـنــوات وتصبح
اليوم مؤسسة ضخمة ّ
تدر الكثير من األرباح.
ف ــي ش ـهــر آذار امل ــاض ــي ،أط ـل ـقــت بــان ـي ـنــي في
األس ــواق ألبوم مونديال روسيا  ،2018وذلك
في عصر التكنولوجيا واإلنترنت الــذي بات

ْ
جمع الصور فيه يتم عبر الـ"أونالين" .بانيني
دخلت هذا العالم ،لكنها حافظت على تقليدها
واهتمامها الرئيسي باأللبوم الورقي .بيد أن
الزمن ّ
تغير ،وهذا ما جعل ألبوم بانيني يفقد
الكثير من وهجه .وأكثر من ذلك ،فإن الشركة
باتت تهتم بالناحية املــاديــة وكسب األربــاح،
وهــذا مــا اشتكى منه املشجعون الــذيــن ظلوا
أوف ـيــاء لبانيني مــع إط ــاق ألـبــوم  .2018فقد
ارتـفــع سعر رزم ــة امللصقات الــواحــدة بنسبة
 %60ع ــن رزم ـ ــة ألـ ـب ــوم كـ ــأس أوروبـ ـ ـ ــا .2016
الشركة باتت تـ ّ
ـدر ربحًا في موسم املونديال
يصل إلى حدود مليار يورو.
هاربر ،وهو أحد املهتمني بألبومات بانيني
منذ الصغر واألستاذ حاليًا ملادة الرياضيات
ف ــي جــامـعــة ك ــاردي ــف الــوي ـلــزيــة ،ق ــام بعملية
ّ
ليتبي معه أن جمع ألـبــوم بانيني
حسابية
 2018ي ـح ـتــاج إلـ ــى  967رزم ـ ــة ت ـح ــوي صــور
الـ ــاع ـ ـبـ ــن وامل ـ ـ ــدرب ـ ـ ــن وم ـ ــاع ـ ــب املـ ــونـ ــديـ ــال
واألساطير السابقني ويبلغ سعرها  882يورو.
ي ـقــول ه ــارب ــر« :أذك ـ ــر ال ـفــرحــة ال ـتــي اعـتــرتـنــي
ع ـن ــدم ــا ج ـم ـعــت أل ـب ــوم ــي األول ع ـن ــدم ــا كـنــت
صغيرًا .كان ذلك في عام  ،1982خالل مونديال
إسبانياْ .
جمع األلبوم بات أكثر كلفة مع مرور
ّ
ّ
السنني» .هكذا ،تبدل الزمن وتغير معه ألبوم
بانيني .الشركة حافظت على وجــودهــا ،لكن
ألبومها فقد الكثير من سحره .عائلة بانيني
إيـطــالـيــة ،لكن الـحــق ليس على الطليان هذه
املــرة ،بل على الثورة التكنولوجية في زمننا
هذا.

ّ
المهتمون
ببانيني كانوا
أشخاصًا
متخصصين

