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رونالدو ليس مطالبًا بالفوز بالمونديال وميسي أسير أحالم األرجنيتيين

من األفضل في الساحة الدولية؟

َ
طريقك
مسدودٌ
مسدود

ليونيل ميسي
وكريستيانو رونالدو
مجددًا .هو الجدل الذي
زمن بعيد،
ينته منذ ٍ
لم ِ
وقد عاد في المونديال
الحالي عقب الظهور
األول للنجمين الكبيرين.
االثنان لم يحققا الفوز
مع منتخبيهما في
بداية المشوار ،وهما
يقفان اآلن أمام المهمة
التي ستعطي أفضلية
ألحدهما على اآلخر،
كالم
ولتفتح الباب على ٍ
لن يتوقف حول األفضل
بينهما على الصعيد
الدولي
شربل ّ
كريم

(جوسيبي كاكاشي ــ أ ف ب)

ل ــم يـكــن م ــا ق ــام ب ــه الـنـجــم الـبــرتـغــالــي
ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ــال ـ ــدو فـ ــي امل ـ ـبـ ــاراة
األولـ ــى ملـنـتـخــب ب ــاده أم ــام إسـبــانـيــا
غير طبيعي .هو ّ
عودنا على املباريات
البطولية ولــو أن البعض شكك دائمًا
فــي تــأثـيــر ح ـضــوره خ ــال املـنــاسـبــات
ال ـك ـب ـيــرة .س ـجــل رون ــال ــدو «هــاتــريــك»
ً
وم ـش ــى ،ف ـخـ ُـرج ب ـطــا قــومـيــا ول ــو أنــه
بما فعله لم يقد بالده إلى حمل الكأس
ً
ّ
الذهبية ،لكنه حتى اآلن سطر فصال
ً
جميال في كأس العالم ولو أن القصة
لــم ت ـن ـتــهِ  .بـعــدهــا بــأقــل مــن  24ســاعــة،
بدأت القصة فعليًا .األرجنتني محرجة
أمام ايسلندا ،فتحصل على ركلة جزاء،
ّ
يطل نجمها ليونيل ميسي ويفشل في
ترجمتها إلى هدف.
ُ
هــي لقطة كــانــت لتعتبر عــاديــة لــو أن
الع ـبــا غـيــر مـيـســي أه ــدر ه ــذه الــركـلــة،
وكانت لتعتبر أكثر من عادية حتى لو
أن رونــالــدو لم يسجل قبلها بساعات
تـ ـل ــك الـ ـث ــاثـ ـي ــة فـ ــي م ــرم ــى الـ ـح ــارس
اإلسـبــانــي داف ـيــد دي خـيــا« .هــاتــريــك»
ورك ـ ـلـ ــة ج ـ ـ ــزاء ض ــائ ـع ــة ك ــان ــا كــاف ـيــن
ـال ال يـعــرف
ليفتحا ال ـبــاب أم ــام س ـجـ ٍ
نـهــايــة وع ـنــوانــه :رون ــال ــدو أف ـضــل من
ميسي ،ال ميسي هو األفضل.
ًّ
الواقع أن املراقبني يتفقون على أن كل
م ــن الــاعـ َـبــن صـنــع أس ـط ــورة خــاصــة
ب ــه لـ ــدرجـ ــةٍ ق ـس ـمــا ف ـي ـهــا الـ ـع ــال ــم إل ــى
ّ
مـعـسـكــريــن ك ــل مـنـهـمــا ي ـن ــادي بــاســم
ال ـن ـج ــم ال ـ ـ ــذي ي ـ ــرى أن ـ ــه األف ـ ـضـ ــل فــي
التاريخ .كذلك ،يتفق الخبراء على أن
لكل واحـ ٍـد منهما إنجازاته ولحظاته
الـتــاريـخـيــة ،ولـعــل املــوســم األخ ـيــر هو
خـيــر دل ـيــل عـلــى ذل ــك :ب ــرز مـيـســي في
«الليغا» وأع ــاد اللقب إلــى برشلونة،
بـيـنـمــا خ ــاب ف ــي ال ـس ــاح ــة األوروبـ ـي ــة
وت ــرك ـه ــا ل ــرون ــال ــدو الـ ـ ــذي مل ــع نـجـمــه
مـجــددًا ليقود ري ــال مــدريــد إلــى اللقب
القاري الثالث على التوالي.
لـكــن لـنـبـقــى ف ــي ال ـســاحــة املــونــديــالـيــة
َ
التي تقف اليوم َحكمًا بني االثنني مع
اشـتـعــال ال ـجــدل ح ــول الـنـجــم األفـضــل

وصاحب الشخصية األقوى تأثيرًا في
منتخبه الــوطـنــي .الــواقــع أن رونــالــدو
وبـعـيـدًا مــن ف ــوز ب ــاده بـكــأس أوروب ــا
 2016ومدى تأثيره في املشوار الذهبي
من عدمه (تحديدًا في املباراة النهائية
حـيــث ت ـعـ ّـرض لــإصــابــة) ،فــإنــه لطاملا
كــان حاضرًا لنجدة منتخب البرتغال
الــذي سجل له  84هدفًا دوليًا في 151
مباراة ،بينها  6أهداف مونديالية في
 14مباراة خاضها حتى اآلن.
هذا العدد من األهداف هو طبعًا أفضل
من عدد األهداف الدولية التي سجلها
ميسي مع األرجنتني وهي  64هدفًا في
 124مباراة ،بينها  5أهداف مونديالية
ّ
في  16مـبــاراة .كما أن ِسجل رونالدو
أه ــم ك ــون ــه ح ـصــل ع ـلــى ك ــأس أوروبـ ــا
مقابل فشل ميسي في قيادة منتخب
لقب ذهبي ولو أنه
بالد الفضة إلى أي ٍ
وصل معه إلى نهائي مونديال .2014
املهم أن هناك أسبابًا لبروز رونالدو
فــي املـبــاراة األول ــى وعــدم قــدرة ميسي
دور بطولي في أول ظهور له
على لعب ٍ
في املونديال الحالي .النجم البرتغالي
يلعب مــرتــاحــا على أرض املـلـعــب .هو
ً
أص ـ ــا م ـح ــرر م ــن ك ــل ضـ ـغ ــوط ،يفعل
ما يشاء على أرض امللعب ويستمتع
بحمله ش ــارة الـقـيــادة وبـشـعــوره بــأن
كـ ــل زمـ ــائـ ــه ي ـل ـع ـب ــون مـ ــن أج ـ ـلـ ــه .هــو
أيضًا غير مطالب بجلب كــأس العالم
إلــى البرتغال ولــو أن قسمًا كبيرًا من
ّ
شعبه يرى بأنه يمكنه تخطي ما فعله
أوزي ـب ـي ــو ف ــي م ــون ــدي ــال  1966عـنــدمــا
قاد «برازيل أوروبا» إلى املركز الثالث
ّ
وتوج هدافًا للبطولة بـ  9أهداف.
أضف سببًا إضافيًا ملا فعله رونالدو
أمــام إسبانيا ،إذ تعكس لقطة الركلة
الـحـ ّـرة التي سددها ليصعق اإلسبان
مــدى الجوع الــذي يتمتع به لتسجيل

األهـ ـ ـ ــداف وح ـص ــد االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات .هــو
بتسجيله للركلة الـحـ ّـرة بتلك الروعة
وف ــي وق ــت ح ـس ــاس م ــن ع ـمــر امل ـب ــاراة
وبقدم
ووسط ضغط جماهيري كبير
ٍ
تـعـبــت ج ــراء الــركــض امل ـتــواصــل ،يـعـ ّـد
ً
بـ ـط ــا ح ـق ـي ـق ـيــا .ال ـب ـط ــل ال ـ ـ ــذي يـظـهــر
معدنه في اللحظات الحاسمة ،والتي
حـمــل فـيـهــا سـبـبــا خــاصــا آخ ــر ليهدد
«األرم ـ ــادا» ب ــذاك «ال ـهــاتــريــك» ،إذ قبل
دخوله املباراة كانت املطالبة بسجنه
في إسبانيا بسبب التهرب الضريبي.
كما أن مواجهته الخاصة مــع زمالئه
ف ــي ري ـ ــال م ــدري ــد ح ـيــث ن ـ ّـص ــب نفسه
«م ـل ـكــا» عـلـيـهــم أع ـط ــت دف ـع ــا إضــافـيــا
مل ـحــركــاتــه ال ـخ ــارق ــة ال ـتــي جـعـلــت منه
العب في العالم.
أفضل
ٍ
ف ــي امل ـقــابــل ،يـقــف ه ـنــاك نـجــم صاحب
ّ
مــوهـبــة فـطــريــة ق ــل نـظـيــرهــا ف ــي عــالــم
ال ـ ـكـ ــرة .وق ـف ــة م ـطــالــب ف ـي ـهــا بتحقيق
املستحيل ،فنعمة تلك املوهبة ّ
تحولت

يلعب رونالدو مرتاحًا ومن
دون ضغوط بعكس ميسي
الذي يرزح تحت وطأتها
إلــى نقمة بالنسبة إلــى ميسي عندما
ي ــرت ــدي قـمـيــص األرج ـن ـت ــن ،م ــا دفـعــه
يومًا إلــى االع ـتــزال قبل أن يعود لعدم
قدرته على التخلص من عاطفته تجاه
قميص «االلبيسيليستي» .ميسي أهدر
أول ركلة جزاء في مسيرته مع املنتخب
(بعيدًا من ركالت الترجيح) ،وهو رغم
أنه بدا أفضل العبي منتخب األرجنتني
املشرذم ،فإن اإلربــاك ظهر على ّ
محياه.
ٌ
كاف ملعرفة سبب تسديده الكرة
مظهر ٍ
بتلك الطريقة السيئة .هو ال يزال يعاني

تصميم :علي ّ
فران

ميسي مطالب أكثر من رونالدو بالفوز بكأس العالم (مالدين أنتونوف ــ أ ف ب)

من ثقل األسطورة التي رسمت حوله ،إذ
ّ
إن صوره بشكل املخلص والتي حملها
الـجـمـهــور األرجـنـتـيـنــي ف ــي امل ــدرج ــات
تعكس كــل الحكاية .الــرقــم  10مطلوب
منه قيادة البالد إلى املجد ،فهذا الرقم
أصبح ملعونًا منذ ترك دييغو أرماندو
م ــارادون ــا ل ــه ،وأص ـب ــح ك ــل م ــن يحمله
مـطــالـبــا بــاملـثــل .ومـيـســي ك ــان بــاألمــس
والـيــوم أكثر مــن ُمطالب بنسخ مشهد
م ــون ــدي ــال  1986ع ـنــدمــا ن ـجــح «ال ــول ــد
الذهبي» في إلغاء كل من واجهه ورفع
الكأس الغالية للمرة الثانية في تاريخ
األرجنتني.
كيف ال يـكــون ميسي مطالبًا بفعلها
وهـ ـ ـ ــو ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد ك ــأرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي م ـنــذ
مـ ـ ــارادونـ ـ ــا ال ـ ـ ــذي ي ـت ــرب ــع ع ـل ــى ع ــرش

العبي العالم؟ كل هذه العبارات يمكن
أن ت ـجــدهــا ف ــي ال ـت ـح ـل ـيــات الـيــومـيــة
لـخـبــراء ال ـكــرة فــي األرج ـن ـتــن ،وحتى
ف ــي إس ـبــان ـيــا ال ـت ــي ت ـطــرقــت صحفها
الرياضية لهذا املوضوع بقدر كالمها
ع ــن م ـن ـت ـخــب إس ـب ــان ـي ــا ،م ــا يـضــاعــف
اآلن م ــن ال ـض ـغــوط ع ـل ـيــه ،وه ــو ال ــذي
يـبــدو بـحــاجــة إل ــى االبـتـعــاد عنها في
ظل لعبه مع مجموعة العبني تائهني
ً
أص ـ ـ ـ ــا ب ـ ــن الـ ـلـ ـع ــب حـ ــولـ ــه م ـ ــن دون
التفكير بخطة بديلة أو إيجاد أنفسهم
عـلــى أرض املـلـعــب بــالـشـكــل املـطـلــوب،
وخ ـصــوصــا أن ـهــم يـلـعـبــون ب ــا م ــدرب
إذا ّ
صح التعبير وسط ظهور خورخي
بأفكار محدودة ومن دون
سامباولي
ٍ
حلول شافية.

