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استهالل

ســافرت إلــى إيطاليــا ســنَة 1994 ســعيًا إلــى شــغف جديــد، وكنــت فــي أثنــاء األســبوع األول مــن شــهر 

ــه مــن بــادوا إلــى رومــا، حيــث ســيلعب صديقــي الجديــد ألكســي الالس،  ديســمبر علــى متــن قطــار متجَّ

م، مبــاراَة كــرة قــدم. بعــد أربعــة أيــاَّ

ــدة فــي بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم ســنَة 1994، وهــي  كان الالس، نجــَم فريــق الواليــات المتحَّ

ًة كلَّ أربــع ســنين فــي بلــد مختلــف، وقــد أُقيمــت  ــة مــرَّ بطولــة ُتعَقــد علــى شــاكلة األلعــاب األولمبيَـّ

يــف. بأمريــكا فــي ذلــك الصَّ

لحقــُت بــاالس، بعــد ثاثــة أشــهر، آمــًا فــي أن يُتيــح لــي فرصــَة قضــاء بعــض الوقــت معــه، حتــىَّ أســتطيع 

ــم المزيــد حــول هــذه اللعبــة التــي أضحــْت َهَوســى فــي اآلونــة األخيــرة. تعلُّ

1- الوصول إلى أرض الحكايات الخرافية

ركبــت الطائــرة المغــادرة إلــى رومــا، ومــا كــدت أدفــع عربــة أمتعتــي خــارج منطقــة الجمــارك، حتــى اندفــع 

نحــوي علــى نحــو مباغــت حشــد ســائقي ســيارات االجــرة، فاختــرت االول وهكــذا وجدتنــي منطلقــًا إلــى 

هــا زيــارة فــي إيطاليــا. أبــر وتســو، الــذي ٌيعــد مــن أفقــر األقاليــم ومــن أقلِّ

ــي لــم أُكــن ســائحًا، فقــد كان لــديَّ عمــل أنجــزه فــي أبروتســو، بصــرف النظــر عمــا يمكــن أن يســفر  بَيــد أننَّ

عنــه ذلــك. كانــت وجهتــي »َكاســِتل دي َســانجرو«، البلــدة النائيــة، التــي يعتقــد البعــض بــأنَّ اســمها يعنــي 

ــة. م« فــي اللهجــة المحليَـّ »قلعــة الــدَّ

ــة بـــ »مشــقة الوصــول إليهــا«. فهــي تقــع علــى  يحمــي البلــدَة مــن الغربــاء مــا يصفــه أحــد الكتــب المرجعيَـّ

ارتفــاع نحــو 3000 قــدم فــوق مســتوى ســطح البحــر، ويــدوم فصــل الشــتاء فيهــا مــن أكتوبــر حتــىَّ شــهر 

مايــو، وتهــبُّ الريــح عاصفــًة عليهــا فــي جميــع الفصــول مــن الجبــال العاليــة.

أنزلنــي الســائق فــي محطــة قطــارات ســولومونا المهجــورة قبيــل الظهيــرة، باحثــًا عــن شــخص قــد يكــون 

صــة لوقــوف الســيارات. خــرج منهــا  ــاحَة المخصَّ ــْه، ُثــمَّ دخلــْت، حنيئــٍذ تمامــًا، ســيارة صغيــرة باليــٌة، السَّ ُجْوِزبَّ

ــْه، الــذي بــدا فــي منتصــف العشــرينيات مــن عمــره. ُجْوِزبَّ
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2- الكالتشيو: شغف فطري

أحتفــظ بذكريــات واضحــة عمــا كانــت تبــدو عليــه حياتــي مــِن َقبــل. أفتــرض أنهــا كانــت، فــي منــاٍح كثيــرة، 

حيــاًة أفضــل. لقــد احترمنــي أوالدي، وشــاركتني زوجتــي فــي اهتمامــات عديــدة، وكان لــديَّ أصدقــاء، 

واســتمتعت بالموســيقى، وقــرأت كتبــًا. لكــن أن تســتحوذ علـــيَّ كــرة القــدم، فجــأًة، بــدت مســألة أقــرب 

ــة أْن أغــدَو رائــد فضــاء أكثــر مــن أّي شــيء آخــر. إلــى احتماليَـّ

ولــم يكــن ثمــة شــيء تدريجــّي أفضــى إلــى البدايــة. اســتيقظت، ذات صبــاح فــي أواخــر ربيــع عــام 1994، 

وقــد غمرتنــي فجــأًة حماســة جارفــة ألنَّ الواليــات المتحــدة ســوف تســتضيف كأس العالــم فــي ذلــك 

الصيــف، وهــي منافســة تعقــد كل أربــع ســنين لتحديــد بطــل العالــم فــي كــرة القــدم. ومــع أننــي لــم 

أشــاهد مبــاراة واحــدة البتــّة، طيلــة حياتــي، فــإن لــذك لــم يكــن أمــرًا ذا صلــة.

فــًا شــديدًا، فــي عصــر مــا قبــل اإلنترنــت،  فــًا إلــى الحصــول علــى المعلومــات تلهُّ ــي كنــت متلهِّ وألننَّ

ر، علــى غيــر عادتــي، إلــى مكتبــات مغمــورة بعيــدة عــن بيتــي، عائــدًا  هــاب المتكــرِّ فقــد حرصــُت علــى الذَّ

ــة عــن جميــع مباريــات كأس العالــم التــي أقيمــت منــذ أن  صــات إحصائيَـّ ــدات ال تحــوي فحســُب ملخَّ بمجلَّ

ــة األربعــة  ة ســنَة 1930، وإنّمــا علــى أوصــاف وتحليــات عــن المنتخبــات القوميَـّ ل مــرَّ ُعقــَدْت البطولــة ألوَّ

والعشــرين التــي ســتتنافس فــي أمريــكا أيضــًا. 

ــة لــم تلعــب أيَّ دور فــي  كانــت الواليــات المتّحــدة ُتنافــس، وال بــد لــي مــن االعتــراف بــأنَّ الــروح الوطنيَـّ

ــري بفــوز  ــرًا شــديدًا، ال يختلــف عــن مــدى تأثُّ ــة تأثُّ ــا الجنوبيَـّ ت بتعــادل إســبانيا وكوري ــرَّ َهَوســي، فلقــد تأث

ــرعة، أنَّ التذاكــر كانــت  ــع علــى كولومبيــا. وحيــن علمــت، علــى وجــه السُّ أمريــكا الصاعــق وغيــر المتوقَّ

رة مــن منزلــي،  متوافــرة للمبــاراة التــي ســوف تقــام علــى ُبعــد مســافة تســتغرق ثــاث ســاعات بالســياَّ

ــى، علــى الرغــم مــن  لــم أعبــأ كثيــرًا بــأنَّ الفريَقْيــن اللذيــَن ســوف يلعبــان همــا نيجيريــا واألرجنتيــن. حتــىَّ إننَّ

ــة اليــوم مــن أنَّ األرجنتيــن قــد فــازت. ــرًا فــي نهاي ــم أنزعــج كثي ــن، ل إعجابــي بالاعبيــن النيجيريّي

ــة  ــا متعــة الُفرجــة وأُبهَّ ــم الــذي عرفتــه إلــى األبــد، وإنمَّ ــرت العاَل ــة هــي التــي غيَّ لــم تُكــن النتيجــة النهائيَـّ

ــة،   وق والحماســة المدويَـّ اقة والذَّ جات والملعب على حدٍّ ســواء، األجواء البرَّ ــغف في المدرَّ الحدث: الشَّ

هــاء البــارع الــذي ســاد لعــب المبــاراة فــي حــّد ذاتــه. ــة والدَّ ة البدنيَـّ ــق والقــوَّ فضــًا عــن الجمــال والتألُّ

كنــت قــادرًا، حتــىَّ ذلــك الحيــن، علــى إشــباع لهفتــي بــكل بســاطة، بمشــاهدة المباريــات علــى شاشــة 

التلفــاز. ولكــنَّ اللــذة األولــى لذلــك الشــيء الحقيقــّي دفعتنــي إلــى أفــٍق جديــد.
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ــار  ســة بالكامــل ألخب ــكاد تكــون مكرَّ ــة التــي ت ــّة الثــاث اليوميَـّ حــف اإليطالي « أفضــل الصُّ ــاَّ ــدُّ »ال جازيت ُتَع

ــون  عالــم الـــ »َكالْتْشــُيو« واإلشــاعات التــي تــدور حولــه؛ و»الكالتشــيو« هــي الكلمــة التــي يطلقهــا اإليطاليُّ

كلــة(.  علــى كــرة القــدم )المعنــى الحرفــي:  الرَّ

الصحيفــة مطبوعــة علــى ورق وردي صــارخ، بعناويــن ســوداء حالكــة تزعــق بحــروف كبيــرة لتهّيــج مشــاعر 

ــعور بالغضــب أم الفــرح، وهــي  جــًا شــديدًا، حتــىَّ قبــل أن يعــرف إْن كان مــن المفتــرض عليــه الشُّ القــارئ، تهيُّ

ــة التــي تشــيعها هــذه الرياضــة فــي كلِّ زاويــة مــن  مســألة مرتبطــة علــى نحــو مثالــي بالهســتيريا الدراماتيكيَـّ

ــة. زوايــا الحياة اإليطاليَـّ

هب ة الذَّ 3- الحالمة بجرَّ

كانــت »ال ُسوتِشــَتا« هــي المؤسســة التــي تملــك كاســتل دي ســانجرو- نــادي كــرة القــدم فــي البلــدة- 

وتشــرف علــى إدارتــه، وكان الســيد جابرييــل جراڤينيــا رئيــس النــادي. وقــد ســألت، فــي إحــدى رســائلي 

ــة، إْن كان مــن الممكــن  ــه، مســاعده الجديــد للشــؤون الخارجيَـّ المرســلة بالفاكــس، ســواء إليــه أو إلــى جوزبَّ

ن ليعمــل مترجمــًا لــي، فــي البدايــة علــى األقــل. ويبــدو أنَّ األمــر قــد كان. فهــا  ان المحلـــييِّ تعييــن أحــد الســكَّ

دهــة، علــى الرغــم مــن أنــه ال يخطــر ببالــي فــي هــذه اللحظــة أيُّ شــيء  هــي ذي باربــرا، تنتظــر اآلن فــي الرَّ

ــا أحامــي المضطربــة. يحتــاج إلــى ترجمــة، إال ربمَّ

ــه اقتــرح  قالــت: »أنــا آســفة«. »إن كان هــذا الوقــت غيــر مناســب لــك،  يمكننــا االلتقــاء الحقــًا، ولكــنَّ جوزبَّ

أن أهاتفــك ألنَّ الرئيــس جراڤينيــا قــد دعــاك إلــى العشــاء بمطعــم البيتــزا فــي الســاعة التاســعة مســاء،  

ــي أســتطيع أن آخــذك، قبــل أن نذهــب إلــى هنــاك، فــي جولــة قصيــرة بكاســتل دي ســانجرو«. فظننــت أننَّ

ثــم كان اللقــاء، مــع »الرجــل القصيــر صاحــب المعطــف الطويــل والســيكار الكبيــر؛ إنــهَّ مالــك نــادي كاســتل 

دي ســانجرو لكــرة القــدم. جابرييــل جراڤينيــا، رئيــس النــادي، وهــؤالء الرجــال الطــوال الذيــن يحيطــون بــه 

ون. اســه الشــخصيُّ ــم حرَّ علــى الجانبيــن. إنهَّ

4- دوائر جحيم دانتي

ل الفريــق المحلــيُّ رســميًا فــي العــام 1953، واكتســبت فرقــة كاســتل دي ســانجرو، ســمعتَها،  تشــكَّ

ــق الفريــق  ــاد. ولقــد حقَّ ــر عــادّي مــن العن ــة علــى نحــو غي ــة المــراس، وأنهــا مارســت اللعب بوصفهــا صعب
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. ــاح فــي صفــوف أنديــة الهــواة وشــبه المحترفيــن علــى الصعيــد المحلـــيِّ درجــًة عاليــة مــن النجَّ

ن،  بــدأ فريــق كاســتل دي ســانجرو مشــواره مــن القــاع: وكان هــذا مســتوى مناســبًا لفرقــة العبيــن محلـــييِّ

انها خمســة اآلالف يعيــدون تشــييدها بعــد أن  قادميــن مــن بلــدة فــي إقليــم أبروتســو، مــا زال ســكَّ

متهــا الحــرب. هدَّ

ان الجــدد،  شــابٌّ جنوبــيٌّ ضخــم البنيــة يدعــى پيتــرو ريتســا، وصــل إلــى القريــة علــى ظهــر  وكان،  ضمــن الســكَّ

ج  حمــار ذات يــوم فــراح علــى الفــور يشــيدِّ المنــازل لبلــدة كانــت فــي أمــسِّ الحاجــة إليهــا، ثــمَّ ســرعان مــا تــزوَّ

ريتســا ابنــَة إحــدى أثــرى العائــات التــي عــادت إلــى كاســتل دي ســانجرو بعــد الحــرب.

ه الســيدِّ  وبعــد ثاثيــن ســنة مــن تأسيســه، َصِعــد فريــق كــرة قــدم بلــدة كاســتل دي ســانجرو، الــذي تبنــاَّ

َد رســٍم بســيط يُدفــع  ــب األمــر الكثيــر مــن المــال: مجــرَّ ريتســا، مــن الفئــة الثالثــة إلــى الفئــة الثانيــة، ولــم يتطلَّ

ــة، وبضعــة آالف مــن الليــرات تدفــع  إلــى مكتــب تصنيــف الفئــات المركــزي مــن أجــل ميزانيتــه التشغيليَـّ

ــة متاحــة بالَقــْدر الــذي يكفــي  ات الجديــدة، وأمــوال نقديَـّ إلــى كلِّ العــب بعــد كلِّ فــوز، وقليــل مــن المعــدَّ

لتغطيــة مصاريــف الوقــود ألولئــك الاعبيــن الذيــن يقــودون ســياراتهم إلــى المباريــات البعيــدة .

جــت إحداهمــا طبيــب أســنان، لــم يكــن يكتــرث بالكالتشــيو.  أمــا  ــا أخــت:  تزوَّ كان لــدى الســيدِّ ريتســا ابنت

ــمال، علــى شــاكلة ريتســا  جــت جابرييــل جراڤينيــا، البشــوش الــذي جــاء إلــى الشِّ األخــرى،  ماريــا تريــزا،  فتزوَّ

ــَا. نفســه قادمــًا مــن إقليــم بُولْي

ــة والمشــاريع ذات  بــدأ جراڤينيــا بعــد زواجــه بالعمــل عــن كثــب مــع الســيدِّ ريتســا فــي األعمــال اإلنشائيَـّ

لــة بهــا علــى حــدٍّ ســواء. وكان فريــق كاســتل دي ســانجرو لكــرة القــدم ينــدرج فــي فئــة أحــد »المشــاريع  الصِّ

ــن ريتســا، جراڤينيــا مســؤواًل عــن النــادي، متناســيًا كلَّ شــيء يتعلــق بــه علــى الفــور. لــة«. عيَّ ذات الصِّ

كانــت كاســتل دي ســانجرو، الصغيــرة والمغمــورة والمعزولــة، صاعــدة إلــى دوري الدرجــة الثانيــة! معجــزة؟ 

ــة، فأعلنــت  ال ريــب فــي ذلــك! حتــى إنَّ تلــك الكلمــة الوحيــدة لــم تُعــد كافيــة لــدى الصحافــة اإليطاليَـّ

إحــدى الصحــف قائلــة: »دِي ِمَراُكُلــو إْن ِمَراُكُلــو!«: أي معجــزة المعجــزات.

ــًة علــى الفهــم،  وال يمكــن ألشــدِّ المخّيــِات جموحــًا وحماســًة أن ُتــدرك كنههــا  ولقــد كانــت معجــزًة عصيَـّ

ــة  وتحيــط بأســباب وقوعهــا.  أدركــُت،  فــي اللحظــة التــي قــرأت عنهــا،  فــي شــهر يونيــو ســنة 1996،  بمجلَّ

ــة متخّصصــة فــي كــرة القــدم أْن ال بــدُّ مــن الذهــاب إلى كاســتل  ــة إيطاليَـّ »جوريــن ســپورتيڤو«  -وهــي مجلَّ

دي ســانجرو، ألكتــب عــن المعجــزة وعمــا حــدث بعدهــا.
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5- في حضرة الرئيس

كانــت الســاعة العاشــرة صباحــًا، حيــَن وصــل الســيدِّ جراڤينيــا إلــى فنــدق وســت وســترن. أدهشــتني، وأنــا 

ــار، وســامته وقامتــه الممشــوقة. وكانــت زوجتــه، ابنــة  ة فــي وضــح النهَّ ل مــرَّ أشــاهد رئيــس النــادي ألوَّ

أخــت الســيدِّ ريتســا، تجلــس إلــى جانبــه، وهــي امــرأة قصيــرة ورّيانــة وذات ابتســامة فــي غايــة العذوبــة. أمــا 

. باربــرا، فجلســْت فــي المقعــد الخلفــيِّ

ــع  مــا لــن يحضــرا المأدبــة لعــدم وجــود متسَّ أخبرتنــي باربــرا أنَّ لعائلــة جراڤينيــا ولَديــْن مراهَقْيــن،  ولكنهَّ

لهمــا فــي الســيارة. ولقــد أصــرَّ جابرييــل علــى أن يوصلنــي بالســيارة إلــى پســكارا، حيــث كان مقــررًا أن نتنــاول 

طعــام الغــداء، بالقــرب مــن المدينــة التــي ســتقام فيهــا مبــارة مهمــة لفريــق كاســتل دي ســانجرو، الــذي 

ال يمتلــك ملعبــًا ُمائمــًا يخــوض فيــه مبارياتــه الرســمية فــي هــذه المرحلــة.

6- ِجينز سوفييتي

ــاذة فــي مدينــة تشــيتِي، الواقعــة علــى ُبعــد بضعــة أميــال داخــل أراضــي پســكارا،  ــة معالــم أخَّ إذا كانــت ثمَّ

ــة  ــة خرســانية كئيب ــا مســرعين إلــى االســتاد، وهــو كتل ــاء اندفاعن تُّ رؤيتهــا فــي أثن ــي قــد فــوَّ ــدُّ أننَّ فــا ب

ــع للعشــرة آالف مقعــد المطلوبــة. فلــم يســبق أن خطــر ببالــي، بعــد مشــاهدتي مباريــات كأس العالــم  تتسَّ

ودوري الدرجــة األولــى فــي إيطاليــا، أنَّ مقاعــد اســتاد كــرة قــدم قــد تتــرك فارغــة. ولكــن هنــا، خــارج 

جيــن. ــة واســعٌة، خاليــٌة مــن المتفرِّ ــة لمقصــورة كبــار الشــخصيات،  كانــت مقاعــد خرسانيَـّ المنطقــة الفعلـيَـّ

ــة  حون بأعام حمراء-صفراء ويطلقون شــماريخ ناريَـّ كان مشــجعو كاســتل دي ســانجرو، جهة الشــمال، يلوِّ

ــا فــي الجنــوب  ــة أصغــر مــن المشــجعين القادميــن مــن كاالبري حمــراء، أمــا جهــة اليميــن، فكانــت فيهــا ثلَّ

لمــؤازرة الخصــوم، العبــي فريــق ُكوِزنْتَســا، فــي المبــاراة االفتتاحيــة، ناشــرين أعامهــم الزرقاء-والبيضــاء، 

وُمطلقيــن مشــاعلهم الناريــة الزرقــاء.

ة إلــى  ل مــرَّ دخــل الفريقــان فــي تلــك اللحظــة إلــى أرض الملعــب، فســنحت لــي الفرصــة كــي أنظــر ألوَّ

صانعــي المعجــزة الذيــن ســوف أقضــي معهــم التســعة الشــهور القادمــة.

اعي  ــا اســم الرَّ ــة، اســَم الفريــق وإنمَّ ال تحمــل قمصــان العبــي كــرة القــدم، فــي أنحــاء أوروبــا وأمريــكا الجنوبيَـّ

الرئيــس الــذي يدفــع أعلــى مبلــغ ُيتفــاَوض عليــه لقــاء ذلــك.
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ــي، علــى الرغــم مــن ذلــك، قــد ذهلــت قليــًا حيــن رأيــت أنَّ قمصــان العبــي فريــق كاســتل دي  بيــد أننَّ

ســانجرو ، الذيــن دخلــوا مهروليــن إلــى أرض الملعــب لخــوض مباراتهــم التاريخيــة األولــى فــي دوري الدرجــة 

الثانيــة، مكتــوٌب عليهــا »جينــز ســوڤييتي«. وعرفــت الحقــًا أن االســم يعــود إلــى شــركة تصنيــع مابــس 

ــة موجــودة فــي ناپولــي. وحيــن تــزداد شــهرة فريــق كاســتل دي ســانجرو، فــإنَّ النــاَّس ســوف يعرفون  رياضيَـّ

»جينــز ســوڤييتي«.

ــى فريــق كاســتل دي ســانجرو مكافــأة علــى صعــوده؛ مبلغــًا يصــل إلــى خمســة ماييــن دوالر مــن  تلقَّ

ــو ســپورت« نقلــت عــن جراڤينيــا قولــه »لســنا  حــاد الــذي يديــر الكالتشــيو، ولكــنَّ مجلــة »ال جازيتــاَّ ديلُّ االتِّ

د فريــق فقيــر قــادم مــن قريــة صغيــرة فــي إقليــم أبروتســو، وال نقــدر علــى دفــع األمــوال للحصــول  إال مجــرَّ

علــى أفضــل الاعبيــن«.

بــدا واضحــًا أنــهَّ قــد عقــد العــزم علــى خــوض غمــار البطولــة مكتفيــًا، بالفريــق ذاتــه الــذي صعــد قبــل ســنة 

ضون الموهبــَة التــي يفتقــر إليهــا فريــق كاســتل  ــم ســيعوِّ مــن دوري الدرجــة الثالثــة. قــال جراڤينيــا إنهَّ

ة األمــل. غيــر أنــه اســتعان الحقــًا ببعــض الاعبيــن المحلييــن لتدعيــم صفــوف الفريــق.  دي ســانجرو بــــ قــوَّ

وبالفعــل بــدأ الفريــق يحّقــق أول انتصاراتــه فــي مباريــات دوري الدرجــة الثانيــة.

7- نزيل الغرفة 8

ــاَلم كــي أصــل إليــه.  ابــع الــذي ال بــّد أن أصعــَد السَّ ســأنزل فــي الغرفــة رقــم 8، الواقعــة فــي الطابــق الرَّ

ــة مصعــد، ألنَّ هــذا الفنــدق غيــر ُمصنــفَّ وال حتــى بنجمــة واحــدة. فليــس ثمَّ

ــة«  لــدى »ال سوتشــيتا« فحســب، وإنمــا مراســل  ــه، مســؤواًل عــن »العاقــات الخارجيَـّ لــم يكــن ُجوزبَّ

الكالتشــيو أيضــًا، فــي كاســتل دي ســانجرو. لعــدة صحــف، عــاوة علــى تقديمــه برنامجــًا تلفزيونيــًا أســبوعيًا 

للحديــث عــن إنجــازات الفريــق.

ــه ذلــك،   ــق، بفريــق كاســتل دي ســانجرو،  لــن تتــمَّ إال حيــن يقــول ُجوزبَّ وهــذا يعنــي أنَّ أي مســألة تتعلَّ

وهــو لــن يقــول ذلــك إال حيــن يخبــره جراڤينيــا بذلــك. وقــد ُينظــر إلــى هــذه المســألة، فــي أمريــكا، علــى 

ــا تضــارب مصالــح. أنهَّ

قــه كاســتل  ــر األول، الــذي حقَّ بيعــَة التاريخيــة للنصَّ اشــتريت الصحــف المحليــة الثــاث وأكــدت جميعهــا الطَّ
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اهــن، وربمــا إلــى األبــد، الفريــَق الوحيــد القــادم مــن  دي ســانجرو، تأكيــدًا شــديدًا، فلقــد كنــا فــي الوقــت الرَّ

ــى  أصغــر قريــة، الــذي يفــوز إطاقــًا بإحــدى مباريــات دوري الدرجــة الثانيــة، واإللهــاَم الدراماتيكــيَّ الــذي تجلَّ

ــي. فــي شــخص حــارس المرمــى ماســيمو لوتِّ

8- الكرسي الفارغ والفتية المدّللون

عــاد أُزڤالــدو ياكونــي، مــدرب الفريــق، والعبــوه إلــى البلــدة،  عصــَر يــوم الثاثــاء،  لبــدء عمــل األســبوع 

الثانــي مــن الموســم. ســيبلغ هــذا العمــل أوجــه يــوم األحــد، فــي فوجيــا، فــي االســتاد ذاتــه الــذي حدثــت 

ة: فالخصــوم هــم فريــق فوجيــا، الــذي خســر     فيــه المعجــزة. ولكــنَّ المــكان لــن يكــون محايــدًا هــذه المــرَّ

ــل  2- صفــر فــي اليــوم االفتتاحــي، لكــنَّ الفرقــة ســبق وأن خاضــت منافســات دوري الدرجــة األولــى قب

ســنتين فحســب.

ــَي حديثــًا - لــوال »معجزتــه« التــي أنقــذت ركلــة  ال يوجــد مســاعدون لياكونــي ســوى ســپينوزا الــذي ُرقِّ

ــذا فهــو يقــوم بــكل شــيء بنفســه، مــن وضــع  ــًا- ل الجــزاء لمــا كان ألي شــيء مــن هــذا أن يكــون ممكن

ــة حتــى جــر أكيــاس كــرات القــدم جيئــة وذهابــًا  تيــكات إلــى اإلشــراف علــى تماريــن المهــارات األساسيَـّ التكَّ

بيــن غرفــة تبديــل الثيــاب والملعــب. 

ريــب، فتبادلــت التلويــح باأليــدي واالبتســامات مــع مجموعــة صغيــرة مــن الاعبيــن  ذهبــت إلــى ملعــب التدَّ

الذيــن كانــوا يمارســون تماريــن اإلحمــاء. 

وبــات واضحــًا بالنســبة إلـــيَّ علــى الفــور أنهــم فخــورون، بإنجازهــم الــذي دفــع كاســتل دي ســانجرو، القريــة 

عــود إلــى دوري الدرجــة الثانيــة،  وأنهــم ســوف  األصغــر فــي عمــوم إيطاليــا علــى اإلطــاق،  نحــو الصُّ

يقاتلــون حتــى المــوت إلبقــاء الفريــق هنــاك.

9- في فم الذئب

ــب بــك رســميًا فــي كاســتل دي ســانجرو،   ــكل بســاطة فــي أن يرحِّ ــرا: »يرغــب الســيدِّ ريتســا ب قالــت بارب

وســوف أكــون هنــاك ألترجــم. ســألتقيك فــي مكتــب »ال ُسوتِشــتَا« بالطابــق الثالــث قبيــل الظهيــرة 

بعشــر دقائــق«.
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وقبيــل الظهيــرة بخمــس دقائــق تمامــًا، حضــر أحــد مســاعدي الســيد ريتســا وأشــار إلــى باربــرا وإلـــيَّ 

كــي نتبعــه.  

ــا نســتطيع المغــادرة اآلن،  إال إن كانــت لــدي  دار اللقــاء فــي جــّو مــن األلفــة، إلــى أن قــال الســيدِّ ريتســا إننَّ

بعــض األســئلة، وبالفعــل كان الســؤال الوحيــد حــول توجهــه إلــى فوجيــا لمشــاهدة المبــاراة يــوم األحــد، 

غيــر أن  ذلــك لــن يحــدث ألنــه ال يحــب حضــور المباريــات التــي ربمــا نتيجتهــا تكــون غيــر مرضيــة، وفــق مــا 

ذكرتــه المترجمــة باربــرا.

ــا  عــة، إلــى الفنــدق القريــب مــن فوجي غــم مــن النتيجــة المتوقَّ ــه، علــى الرَّ ركبــُت صبيحــَة األحــد مــع جوزبَّ

ــا.  حيــث قضــى الفريــق ليلــة األمــس. كان الاعبــون علــى وشــك االنتهــاء مــن طعــام الغــداء حيــن وصلن

ــق بالحاجــز اللغــويِّ المخيــف. ــى تتعلَّ تــي األول كانــت مهمَّ

دعانــي ياكونــي إلــى الركــوب فــي حافلــة الفريــق للذهــاب إلــى االســتاد. وصلنــا قبــل ســاعة مــن المبــاراة، 

جات الرئيســة.  فمشــينا ســريعًا عبــر نفــق قصيــر، شــديد الرطوبــة، إلــى غرفــة تبديــل الثياب تحت منصة المدرَّ

ــمس  ــد، حتــى انطلقــوا خارجيــن إلــى أشــعة الشَّ هــم الموحَّ ومــا إْن ألقــى الاعبــون حقائبهــم التــي تحــوي زيَّ

ــاطعة التــي تغمــر الملعــب. السَّ

انضممــت إلــى ياكونــي علــى وجــه الســرعة، فلقــد مثــلَّ هــذا الملعــب »ملعــَب أحامهــم«. فهنــا، قبــل 

ثاثــة شــهور ، حدثــت المعجــزة.

10- عرين القائد

ــا مــن أحــد أفــام ســتيڤن ســپيلبيرج تمامــًا. ال أعــرف عــدد األفدنــة  ــاعات الثــاث القادمــة كأنهَّ كانــت السَّ

هــا بــاآلالف أو عشــرات اآلالف، ولكــنَّ رحابتهــا ليســت بيــت القصيــد،  يعــة، فلعلَّ التــي قامــت عليهــا الضَّ

هــا مــن كل حــدب وصــوب، أوجــد الســيد  فخلــف بوابتهــا الفوالذيــة وســياج األســاك الشــائكة الــذي يحدُّ

ريتســا لنفســه عالمــًا مكتفيــًا بذاتــه.

لــت  د بالكهربــاء فــي حــال تعطَّ ات منفصلــة للتــزوُّ ــة ثاثــة مولــدِّ فالميــاه تأتــي مــن جــداول الجبــال، وثمَّ

د بالتدفئــة مــن الحطــب فحســب،  خطــوط الطاقــة الرئيســة أليِّ ســبٍب كان. ولــم يكــن المنــزل الرئيــس يتــزوَّ

ة لتزويد أســطول ســيارات  ــة وقــود خاصَّ ــة أيضــًا،  وحــوى محطَّ وإنمــا مــن الغــاز الطبيعــيِّ والطاقــة الشمسيَـّ
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ــة حتــى فــي الظــروف  ــة لزراعــة الثمــار االستوائيَـّ الســيد ريتســا بالوقــود، ناهيــك عــن أنــه قــد شــيد بيوتــًا زجاجيَـّ

ــة.  ولديه نســاء ال يفعلن ســوى االعتناء بأفدنة من حدائق  ــة التي تقرب من األجواء شــبه القطبيَـّ الشتويَـّ

ــلمون  الخضــراوات، ورجــال يفعلــون الشــيء ذاتــه مــع أشــجار الفاكهــة .ويمتلــك بــركًا طافحــة بأســماك السَّ

ــط.  واألهــم مــن ذلــك كلــه، الحيوانــات التــي كانــت لديــه. إلــى الحــدِّ الــذي غــدت فيــه ضيعــة ريتســا  المرقَّ

علــى األرجــح المــكان الوحيــد فــي إيطاليــا الــذي قــد يــرى فيــه المــرء هــذه النوعيــة مــن الحيوانــات.

عقــب الجولــة فــي الضيعــة، ُعدنــا فــي وقــت الغــداء. كان الســيد ريتســا ينتظــر عنــد البــاب، وبــدا واضحــًا أنــه 

قــد أنهــى للتــوِّ اجتمــاع عمــل مــن نــوع مــا. وعقــب انتهــاء الغــداء، انطلقــت فــي أســألتي إلــى الســيد ريتســا، 

الــذي ســألني عّمــا إذا كنــت ســأقوم بتأليــف كتــاب عــن فريقــه.

طــت فــي  ــي قــد فرَّ قلــُت، وأنــا أميــل إلــى األمــام، »لعــلَّ مســاعديك، يــا ســّيد ريتســا، لــم يحيطــوك علمــًا أننَّ

مبلــغ مليــون دوالر أمريكــي، كنــت ســأقبضه لقــاء تأليــف كتــاب عــن الســيدِّ أو. جيــه. ِسْمِســْن، ألحظــى 

بشــرف الكتابــة عــن فريــق الكالتشــيو الــذي أوجدتــه أنــت مــن أجــل القريــة التــي تقــع أســفل منــا فــي الــوادي.

11- فناجين قهوة في المقهى الصاخب

رة  عــام، فــإنَّ لقاءاتــي المتكــرِّ اب منهــم وجبــات الطَّ وبخــاف رؤيتهــم فــي التدريــب، أو عنــد مشــاركة العــزَّ

مــع هــؤالء »الفتيــة« فــي هــذه األيــام المبكــرة قــد حدثــت بمحــض الصدفــة فــي البلــدة. 

ــى الصحــف،  ــة، وناظــرًا إل ــة دائريَـّ ــظِّ واقفــًا إلــى طاول اخــب والمكت قــد يكــون أحدهــم فــي المقهــى الصَّ

ومتجاذبــًا أطــراف الحديــث ربمــا مــع زميــل لــه أو مــع أحــد المعجبيــن.

بــدا الاعبــون، علــى الرغــم مــن الهزيمــة الســاحقة أمــام فوجيــا، غيــر منزعجيــن وهــم مندفعــون إلــى 

قــس مشــمس ولطيــف كالعــادة. وال شــكَّ أنَّ إدراكهــم بقــاء ســت  التدريــب عصــر ذلــك اليــوم، والطَّ

لــوا  لــوا مــن إخفاقــات بدايــة الموســم ونجاحاتــه وأال يقلِّ وثاثيــن مبــاراة فقــط قــد ســاعدهم علــى أال يهوِّ

ــى التواضــع . ــوا يفتقــرون إل مــن شــأنها أيضــًا، أو ربمــا كان

12- تسديدة على الطاير

ة منزلــي الجديــد فــي كاســتل دي ســانجرو. شــقة بجــوار شــقة ياكونــي  هكــذا، ســوف تغــدو هــذه الشــقَّ

تمامــًا، كمــا وعــد الســّيد ريتســا. 
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تي، إذ إنــه يعمــل  ثــم علمــت بــأنَّ ڤيتــو، الــذي كان دليلــي فــي ضيعــة ريتســا، يعيــش فــي شــقة أســفل شــقَّ

ــة فــي مســار حظوظــي  اء هــذه االنعطافــة الفجائيَـّ ــة. كان رأســي قــد دار جــرَّ مشــرفًا علــى شــؤون البناي

، فــي ذلــك الوقــت،  وأحوالــي- فســوف انتقــل، فــي غضــون أســبوعين، مــن حالــة الغريــب تمامــًا، واألجنبــيِّ

ــة لكالتشــيو كاســتل دي ســانجرو- فقــررت،  ــم االفتراضيَـّ إلــى العيــش فــي المســكن الماصــق لغرفــة التحكُّ

، أن أمــازح ياكونــي. فــي طريــق عودتــي إلــى مطعــم مارتشــاَّ

كانــت الغيــوم قــد أخــذت تحتشــد، عصــَر يــوم األحــد فــي تشــييتي الواقعــة عنــد مســتوى البحــر، ثــم غــدا 

طوبة.ولــم يكــد الفريــق يدخــل إلــى أرض الملعــب،  قــس، بحلــول الســاعة الرابعــة مســاًء، حــارًا وشــديد الرُّ الطَّ

ــاراة.  ــة التــي ســوف تازمنــي قبــل أي مب ــا شــرنقة البــؤس الحتميَـّ ــدأت أدرك أنهَّ حتــى تقوقعــت فيمــا ب

ــر ال يــكاد يحتمــل. كنــت أعانــي مــن توتُّ

ايــر وهــو  د علــى الطَّ وفــي الدقيقــة التاســعة والخمســين،  وصلــت الكــرة إلــى بونومــي، وبعــد أن ســدَّ

نــا، فــي النهايــة، وبعــد 237 دقيقــة مــن اللعــب )منــذ بدايــة  يركــض، ســجل بونومــي هدفــًا! لقــد تمكَّ

نــا فــي هــذه األوقــات مــن  ، دون أن يكــون جــراء ضربــة جــزاء. وتمكَّ الموســم(، مــن تســجيل هــدف حقيقــيٍّ

هزيمــة فريــق لعــب بــدوري الدرجــة األولــى فــي الســنة الفائتــة .

فهل من الممكن أن تحدث معجزة أخرى، معجزة أعظم؟

13- العناصر الثالثة

تي الجديــدة. وكــي أضفــي علــى غرفــة المعيشــة أجــواء عائليــة،  أحضــرت معــي جــزءًا    انتقلــت إلــى شــقَّ

كبيــرًا مــن مجموعــة أوشــحة الفــرق مــن جميــع أنحــاء العالــم.

دلــف ياكونــي إلــى غرفــة المعيشــة،  ونظــر إلــى صخــب األلــوان واللغــات المعلقــة عاموديــًا مــن خــطِّ 

، صافــرًا بنعومــة،  الســقف تقريبــًا، ثــم ذرع زوايــا الغرفــة األربــع علــى مهلــه، كأنــه فــي متحــف. ونظــر إلـــيَّ

وهــزَّ رأســه رويــدًا مــن جانــب إلــى آخــر، ثــم خــرج دون أن ينبــس ببنــت شــفة.

ــَة أن أكــون غيــر متــوازن علــى نحــو خطــر. فهــو لــم يعــرف  لــم أعــرف إن كان قــد تأّثــر أو بــدأ يخشــى احتماليَـّ

ــة التــي فــي بالــه. ــي لــم أُوافــق الصــورة النمطيَـّ أمريكيــًا َقــطُّ مــن قبــل، وممــا ال شــك فيــه أننَّ

دعانــي ياكونــي، بعــد عشــاء تلــك الليلــة، إلــى شــقته. لقــد كنــت غائبــًا لثــاث مباريــات، وتدهــورت األحــوال 

واشــتدت ســوءًا، فــكان مــن المهــمِّ -كمــا قــال- أْن أفهــم بعــض الحقائــق.
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حافــظ علــى بســاطة مفرداتــه، وكنــت قــادرًا علــى فهــم النقــاط الرئيســة التــي أثارهــا. وبــدت المســألة 

ــون بَقــْدر فائــق  األهــم، تتمحــور حــول أنــه لــن ينجــح فــي كاســتل دي ســانجرو إال الاعبــون الذيــن يتمتعَّ

مــن العزيمــة وااللتــزام؛ وال بــد أن تكــون الكالتشــيو، فــي كاســتل دي ســانجرو، حياتــَك ال مهنتــك فحســب.

14- الالعب الثاني عشر

لــم ُتؤّثــر األصــوات التــي تعالــت خلــف أبــواب »ال سوتشــتا« الموصــدة فــي موقــف ياكونــي تجاهــي، وال 

ــي قــد أكــون تميمــة تجلــب الحــظَّ  حتــى فــي موقــف الاعبيــن. بــدا كأنَّ اعتقــادًا ســاد، فــي أثنــاء غيابــي، أننَّ

هــة شــمااًل  ــبب، قــد دعانــي إلــى الركــوب فــي حافلــة الفريــق المتوجِّ ــعيد. ولعــلَّ ياكونــي، لهــذا السَّ السَّ

لخــوض مبــاراة إمپولــي .

ــوان  ــه، تحــت عن ــه فــي صحيفــة »إل تِشــنْتُرو . بنــى مقالت ــاع حيــن شــاهدت جوزبَّ ز هــذا االنطب ولقــد تعــزَّ

أبــدى اهتمامــًا بعودتــى، حــول أنَّ الفريــق قــد فــاز بمباراتْيــن حيــن كنــت موجــودًا، فــي حيــن خســر المباريــات 

الثــاث التــي خاضهــا، عندمــا كنــت غائبــًا. كتــب قائــًا: »ولذلــك، ســيكون لــدى ياكونــي، فــي إمپولــي، 

.» العــٌب إضافــيٌّ

15- رجل الستة ماليين دوالر

ــا جديــرة باللعــب فــي دوري الدرجــة الثانيــة، وقــد  ــق بــأنَّ الفرقــة لــم ُتظِهــر  أنهَّ ــة قلــق محــدق يتعلَّ كان ثمَّ

اهــن المركــز الرابــع عشــر؛ األمــرا لــذي  انقضــى قرابــة %20 مــن وقــت الموســم. احتللنــا فــي الوقــت الرَّ

ســوف يكــون مدعــاة إلــى االحتفــال لــو أننــا فــي نهايــة الموســم،  ولكــنَّ الطريــق أمامنــا مــا زالــت طويلــة، 

وليــس لدينــا إال بضعــة العبيــن بــدوا قادريــن علــى أن يأخذونــا نحــو المــكان الــذي علينــا الذهــاب إليــه.

ليل  ، الــذي ُيَعــدُّ الدَّ كان مــن بيــن هــؤالء الاعبيــن، رجــل الســتة ماييــن دوالر، المعــروف باســم أندريــا پســتاَّ

بيــن.  لكــن مــن الواضــح  ل فــي دفــاع جراڤينيــا ضــدَّ إنفــاق األمــوال )افتراضيًا(علــى شــراء العبيــن مجرَّ األوَّ

، المُغاَلــى فــي ثمنــه، كان األســوأ. أنَّ پســتاَّ

16- الوافد الجديد

وصــل جوزيــف آدو،  الــذي لــم يكــن عضــوًا فــي المنتخــب القومــي الغانــيِّ فحســب،  وإنمــا قائــده أيضــًا.  وقــف 
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ــة، حــال وطــأت قدمــاه أرض  ــة والتلفزيونيَـّ ــة،  وأجــرى عــددًا مــن المقابــات الصحافيَـّ اللتقــاط الصــور الفوتوغرافيَـّ

ــه التــي ال عيــب فيهــا. ــي فهمــت إنكليزيتَّ ملعــب التدريــب. اســتمتعت باإلنصــات إلــى تلــك المقابــات،  ألننَّ

ثــمَّ بــدأ التدريــب. ولكننــي، بعــد ســاعتَين، كنــُت أطيــر مــن الفــرح، حيــن غــادرت ملعــب التدريــب، برفقــة 

عي كاســتل دي ســانجرو الذيــن حضــروا لرؤيــة الوافــد الجديــد. فــآدو يمتلــك  المئــات اآلخريــن مــن مشــجِّ

ــة فــي التعامــل مــع الكــرة، لــن يســتطيع محاكاتهــا أحــد مــن العبينــا ولــو حــاول طيلــة الوقــت  لمســة فطريَـّ

ــى مــن حياتــه.  ولقــد أظهــر أيضــًا،  فــي اشــتباك قصيــر بيــن أعضــاء الفرقــة، أنــهَّ يعــرف بالفطــرة  الــذي تبقَّ

مكانــه األفضــل وهــو يراقــب اللعــب ينفتــح ويتدّفــق مــن حولــه ونحــوه.

17- مباراة كارثية

ــة،  ــر الــذي طــرأ علــى األمزجــة أقــل دراماتيكيَـّ ــر  أحدهــم مســرح األحــداث بلمــح البصــر.  ولــم يكــن التغيُّ غيَّ

بــط: إذ لــم يعــرف الاعبــون أنَّ جوزيــف آدو  فالنشــوة التــي أعقبــت فوزنــا علــى پادوڤــا دامــت يوَمْيــن بالضَّ

لــن ينضــمَّ إليهــم فــي نهايــة المطــاف.

هــم الغضــب. حيــن علمــوا أن جراڤينيــا لــم يكــن غيــر شــريف فحســب،  أصابتهــم الحيــرة، فــي البــدء، ثــمَّ عمَّ

ــا بخيــل أيضــًا. لقــد غــادر آدو، ألنَّ »ال سوتشــتا« رفضــت أن تدفــع لــه مــا يســتحّق. وإنمَّ

ئ. لــم يكــن رئيــس  ولــم يكــن وجــود جراڤينيــا الدائــم علــى نحــو مفاجــئ فــي ملعــب التدريــب ذا تأثيــر مهــدِّ

تْيــن أو ثــاث  بــع، غريبــًا علــى الحصــص التدريبيــة، ولكنــه كان يظهــر فــي معظــم األســابيع، مرَّ النــادي، بالطَّ

ات، ثــم يغــادر فــي غضــون عشــرين أو ثاثيــن دقيقــة. مــرَّ

ــاط  ــة االحتي ــدأ يوجــد بصــورة دائمــة فــي دكَّ ــرًا ومهمومــًا قــد ب ولكــنَّ »الرئيــس« الــذي يبــدو اآلن متوّت

ــت مــن حولــه مرتابــًا،  ــة، يتلفَّ ــه إلــى نَكــد، كأنــه كان، مــن الناحيــة الذهنيَـّ لــت حيويتَّ بملعــب التدريــب. وتحوَّ

متوقعــًا األســوأ.

هــا قــد تآمــرت  فــي المبــاراة التاليــة لغيــاب آدو، بــدأ النــزال الــذي كان كارثيــًا بــكل المقاييــس، كأنَّ الفرقــة كلَّ

مســبقًا علــى أن يحــرص كل العــب علــى تقديــم أســوأ أداء عنــده.

ــخصيين، ومشــى  اســه الشَّ ح إلــى حرَّ ــن نصــف ســيكاره، وقــف الســيدِّ ريتســا ممتعضــًا، ثــمَّ لــوَّ وقبــل أن يدخِّ

ع أحــدًا ودون أن يكلــف نفســه عنــاء إلقــاء نظــرة إلــى ياكونــي. مبتعــدًا دون أن يــودِّ
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18- مسرح عبث الماركيز دو ساد

شــعرت علـــى نحــو أوضــح برغبــة جراڤينيــا المعلنــة، فــي توظيــف نجــاح كاســتل دي ســانجرو، ومــا أعقبـــه 

ــة األكبــر. مــن لحظــات شــهرة، نقطــَة انطــاق لطموحاتــه الشخصيَـّ

ثــم أضحــت المعادلــة، فــي نهايــة المطــاف، بســيطة علــى هــذا النحــو: عــدم وجــود اســتاد يعنــي عــدم 

وجــود مســتقبل سياســي لجابرييــل. لــذا، فــإن تشــييد الملعــب الجديــد والســتة آالف مقعــد اإلضافيــة، 

امحيــن المقبوليــن. خــول فــي زمــرة الطَّ ــب عليــه دفعهــا للدُّ ات التــي توجَّ كانــت المســتحقَّ

ــرر الــذي أحدثـــه إقصــاء آدو، باســتقدام العــب  علــى صعيــد مــواٍز، قــام جراڤينيــا، فـــي محاولــة إلصــاح الضَّ

ــدًا مــن أنَّ ياكونــي لن يوافق  يلعــب فـــي الفئــة األولــى بــدوري الدرجــة الثالثــة، يدعــى لوقــا ألبيــري، كان متأكِّ

د عليهــا. ــة التــي يشــدِّ غــم مــن أنــهَّ مولــود فـــي إيطاليــا، ألنــهَّ ال يرقــى إلــى المعاييــر الضروريَـّ عليــه، علــى الرَّ

19- بطاقة حمراء

ــة الظــلِّ  ، يتمتــع بخفَّ بــدا الوقــت ســانحًا ألعــرف إْن كان ألتامــورا، جــاري الــذي يســكن فــي الطابــق العلــويِّ

ن مــن بطاقــة حمــراء، وبطاقــة صفــراء،  ــة، تتكــوَّ ة حكــم أصليَـّ أم ال. وكان ولــدي جيمــز قــد أهدانــي، عــدَّ

ولوحــة يســتطيع المســؤول التســجيل عليهــا اســم الاعــب المخالــف، وطبيعة المخالفــة، وهكذا دواليك.

ــة الرصيــف.  وضعــت  ــرًا صبيحــة االثنيــن، ثــم خرجــت إلــى ســيارة ألتامــورا المركونــة عنــد حافَّ نهضــُت مبكِّ

ــة، وخربشــُت عليهــا العبــارة التاليــة باإليطاليــة: »كنــت أنــوي أن  ــاحة األماميَـّ البطاقــة الحمــراء تحــت المسَّ

أعطيــك هــذه البطاقــة يــوم أمــس، برفقــة البطاقــة األولــى«.

كان وقــع خبــر انضمــام الاعــب الــذي اشــتراه جراڤينيــا بملبــغ كبيــر مــن فريــق »ليســتر ســيتي«، في الدوري 

جيــري روبــرت راكــو پونيــك، إلــى فريق كاســتل دي ســانجرو. علــى البلدة صاعقًا. اإلنكليــزيِّ الممتــاز، النيَّ

ــة عنــد الظهيــرة. لقــد هــزَّ فريــق كاســتل دي ســانجرو الصغيــر،  ُأذيعــت الحكايــة فــي نشــرات األخبــار الوطنيَـّ

ة أخــرى. أرســلت وكالــة األنبــاء الوطنيــة اإليطاليــة خبــر  ــة«، العاَلــم مــرَّ فريــق »المعجــزة« و»الحكايــة الخرافيَـّ

ــة علــى مكتــب »ال سوتشــتا«  العقــد الــذي أبرمــه پونيــك إلــى العالــم أجمــع. انهالــت المكالمــات الهاتفيَـّ

وهــا مبــاراة  ــة كــي يشــهد ممثلِّ ــة، تطلــب جميعهــا حجــز مقاعــد خاصَّ مــن الصحــف والمجــات القوميَـّ

پونيــك األولــى.
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ــة علــى  ــة، ولــم يكــن ثمَّ و كانــت المفاجــأة الكبــرى، كان كل منحــى مــن حكايــة پونيــك مفبــركًا. فليــس ثمَّ

اإلطــاق،  العــب يدعــى روبــرت پونيــك فـــي فريــق »ليســتر ســيتي«، ناهيــك عــن شــراء كاســتل دي 

ــا ممّثــل ولــد فــي  ســانجرو واحــدًا بهــذا االســم.  وممــا ال شــك فيــه أنَّ پونيــك لــم يكــن حتــى نيجيريــًا، وإنمَّ

لنــدن وترعــرع فيهــا .

ته في وجه جابرييل، صبيحَة اليوم التالي.  وء، وانفجر األمر برمَّ  كان األمر في غاية السُّ

لــم يجعــل جراڤينيــا مــن نفســه أضحوكــًة فحســب، ولكنــهَّ جلــب العــار أيضــًا إلــى »ال سوتشــتا « وإلــى لعبــة 

كــرة القــدم ذاتهــا، وهــي مســألة لــم تُكــن ِلُتؤخــَذ فــي إيطاليــا علــى ســبيل المــزاح بتاتــًا.

انية رجة الثَّ 20- جيمز بوند في دوري الدَّ

ــير فــي رواق الطائــرة، وتوزيــُع  توجــب علــى العامليــن لــدى »سوتشــتا«، فــي أثنــاء الرحلــة مــن رومــا، السَّ

اُطــف، مغامــرة فــي دوري  ــة التعَّ ــة: عمليَـّ نســخ مــن كتــاب وضعــه جراڤينيــا. كان العنــوان »فرقــة خاصَّ

ــل الســرّي. ــد؛ العمي ــة جيمــز بون ــا علــى هيئ ــة«. أظهــر الغــاف رســمة لجراڤيني الدرجــة الثاني

ر بطريقــًة  غيــر  ــة اســتدرار العطــف لفرقــة كاســتل دي ســانجرو، فقــد بــدا الكتــاب المصــوَّ كانــت غايــة العمليَـّ

ت بهــا حادثــة راكــو پونيــك، ُمبتذلــًة  مألوفــة، للتعبيــر عــن ذلــك. لقــد بــدت، فــي أعقــاب الخيبــة التــي تســببَّ

إلــى حــّد الســخافة.

ر  ســخ األخــرى مــن الكتــاب المصــوَّ َعــْت، فــي اليــوم التالــي،  عنــد االســتاد القديــم المتداعــي،  آالف النُّ ُوزِّ

قــه بعضهــم إلــى نصفيــن، فــي حيــن  ــن نبــذوه علــى الفــور، بعــد أن مزَّ ــا الذي عي فريــق ريجين علــى مشــجِّ

بصــق عليــه آخــرون. 

اعي الجديد 21- الرَّ

ر ذلــك! لــم أكــن أُلدهــش  ق! ال يمكــن تصــوُّ اســتقال جراڤينيــا مــن رئاســة »ال سوتشــتا«. مســتحيل! ال يصــدَّ

ــة أن  ــة.  ولكــنَّ الشــك خامرنــي علــى الفــور باحتماليَـّ علــى هــذا النحــو حتــى لــو أعلــن البابــا اعتناقــه البوذيَـّ

د خدعــة أخــرى. وأن يكــون محاولــة مــن طــرف جراڤينيــا لتحقيــق مزيــد مــن الدعايــة فــي  يكــون األمــر مجــرَّ

األيــام التــي تســبق افتتــاح االســتاد الــذي طــال انتظــاره.
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اعــي«، وخلفــه فــي  ــد، »الرَّ ــه الجدي ــق، وفــَق لقب ــه ســيظل منهمــكًا فــي شــؤون الفري ــا، أن ــن جراڤيني أعل

،  يشــغل منصــب رئيــس جامعــة تيرامــو. الرئاســة ســيكون رجــل يدعــى لوتشــيانو روسِّ

حــاد عالمــَي األكاديميــا وكــرة القــدم،   ــة اتِّ ل مــرة يفصــح جراڤيينــا، فــي الصحافــة المطبوعــة، عــن إمكانيَـّ ألوَّ

وهــي مســألة كانــت مــن بيــن أهــداف منــذ ســنيَن عديــدة.

22- حكم بالصدفة

ــم يخــض  ــخ، ولكــنَّ فريــق كاســتل دي ســانجرو ل ــه قــد ضــاع فــي ُســُدم التاري ــدا شــهر ســبتمبر اآلن كأن ب

ــة واحــدة، ولــن يتمكــن مــن ذلــك حتــى الخامــس عشــر مــن شــهر ديســمبر  حتــى اآلن مبــاراة إيــاٍب حقيقيَـّ

علــى األقــل، بصــرف النظــر عــن الســرعة التــي قــد يشــتغل بهــا ياكونــي، الخبيــر القــادم مــن الشــمال ومــدى 

ــة. ــا ســوف نرتحــل يــوم األحــد إلــى البندقيَـّ قــه، ألننَّ النجــاح الــذي ســوف يحقِّ

ــة علــى مبــاراة  د عصــَر الجمعــة إلجــراء تدريــب خفيــف. واقتصــر التدريــب بصــورة أساسيَـّ كان ياكونــي قــد حــدَّ

ــة، فوجــدُت نفســي فجــأة الحكــم، حيــن ألقــى إلـــيَّ ياكونــي ســاعة التوقيــت وصافرتــه. قــال لــي إنــه  ُخماسيَـّ

ــة بيــن العبــي الفريــق،  عــف الفرديَـّ ركيــز علــى نقــاط القــوة والضَّ يرغــب فــي الجلــوس والمشــاهدة؛ فــي التَّ

ولهــذا فقــد احتــاج إلــي ألقــوم بــدور الحكــم.

ر فــي التــوِّ واللحظــة مــا  ال ُبــد أنــه كان يفعــل ذلــك كــي أرى اللعبــة مــن منظــور مختلــف وأصعــب؛ أن أُقــرِّ

ــدًا،  ُيَعــدُّ مخالفــة، ومتــى أمنــح ضربــة جــزاء،  ومتــى أحكــم علــى الاعــب بأنــه قــد وقــع علــى األرض متعمِّ

ضــه للعرقلــة. متظاهــرًا بتعرُّ

ــا.  ــرة فــي إيطالي ــر، مــن بيــن المــدن الكبي ــة المدينــة األقــل ارتباطــًا بالكالتشــيو، إلــى حــدٍّ كبي ُتعــدُّ البندقيَـّ

ــن يأتــون إلــى إيطاليــا، يزورنهــا، ثــمَّ يغــادرون؛ دون أن يربطــوا أيــًا مــن  وكنــت أدرك أنَّ كثيــرًا مــن األمريكييِّ

د ســمة أخــرى مــن ســمات إيطاليــا  مدنهــا الكبيــرة بالكالتشــيو. كانــت المســألة بالنســبة إلــى الكثيريــن مجــرَّ

ــة علــى التفســير. العصيَـّ

23- الحادث المأساوي

مــات العبــان مــن الفريــق. لقيــا مصرعهمــا فــي حادثــة ســيارة علــى الطريــق الســريع جنوبــي فلورنســا فــي 

طريــق عودتهمــا مســرعين إلــى كاســتل دي ســانجرو، كــي ال يتأّخــرا علــى التدريــب.
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يت فيها دور الحكم. فاكتســح  تــي القصيــرة التي أدَّ ــرت فجــأًة مهمَّ حيــن راحــت العتمــة ُترخــي ســدولها، تذكَّ

مــُت  اكــرة، بضــراوة، علــى أشــّد مــا يكــون. لقــد حكَّ الحــزن قلبــي، فــي تلــك اللحظــة التــي غامــت فيهــا الذَّ

ــرت تلــك اللحظــة دمعــت عينــاي. ــو ، ودانيلــو، وعندمــا تذكَّ آخــر مبــاراة لعــب فيهــا پپُّ

أُقيمــت مراســم الجنــازة، جريــًا علــى العــادة اإليطاليــة، فــي اليــوم التالــي. حمــل الاعبــون، النعَشــْين علــى 

ــاحة.  طــول الكيلومتــرات الثاثــة مــن االســتاد إلــى الكنيســة فــي منتصــف السَّ

ــو فــي فلورنســا ودانيلــو فــي رومــا. واســتُؤنَف التدريــب عصــر ذلــك  بــاح التالــي:  پپُّ ُدفــن الجثمانــان فــي الصَّ

ــادل، صفــر- صفــر، وخســرنا ،-1 صفــر، فــي تورينــو. ثــم حــان  اليــوم. لعبنــا مبــاراة ضــدَّ لوكيــزي، انتهــت بالتعَّ

يــار. وقــت أعيــاد الميــاد المجيــدة ،فعــدُت إلــى الدِّ

24- دوري األبد

ُت فــي اللحظــة األولــى التــي َوَطــأت فيهــا قدمــاي أمريــكا. فلقــد هبــط فريــق كاســتل دي ســانجرو  توتــرَّ

ــن مــن تســجيل  إلــى المرتبــة األخيــرة؛ خضنــا ســتَّ مباريــات متتاليــة مــن دون تســجيل أهــداف، ولــم نتمكَّ

ســوى خمســة أهــداف طيلــة الموســم.

ــاة التــي عشــتها واألزمــات التــي قــد أواجههــا عنــد عودتــي إلــى  ــاك، والحي المغامــرات التــي خضتهــا هن

أمريــكا ال يمكــن تفســيرها ببســاطة. ولكننــي شــعرت، علــى الرغــم مــن ذلــك، أنَّ حياتــي الحقيقيــة ســتكون 

فــي الطــرف القصــيِّ مــن البــاب.

،  حيــن كنــت فــي  فــت عــن ُحــبِّ عائلتــي؛ فلقــد اشــتقت إلــى زوجتــي وولــديَّ ــي توقَّ لــم تكــن المســألة كأننَّ

إيطاليــا،  اشــتياقًا عارمــًا جعلنــي أشــعر فــي بعــض األحيــان باإلحبــاط والعجــز. بــتُّ أفقــد، شــيئًا فشــيئًا، تلــك 

ــابق،  القواســم المشــتركة التــي كانــت تجمــع بينــي وبيــن أولئــك الذيــن كانــوا أصدقائــي الحميميــن فــي السَّ

ــة فــي أمريــكا.كان قلبــي وعقلــي مــع فريقــي. وبــتُّ غيــر مكتــرث بالحيــاة العموميَـّ

ولكــنَّ حضــوري كان مطلوبــًا فــي أمريــكا حتــى منتصــف شــهر ينايــر، وهــو الوقــت الــذي حدثــت فــي 

ة الثانيــة. حيــث حصلــت الفرقــة علــى تســع نقــاط،  مــن ثــاث  غضونــه »معجــزة كاســتل دي ســانجرو« للمــرَّ

ــع قبــل ذلــك ســوى إحــدى عشــرة نقطــة  مباريــات خاضتهــا فــي غضــون أحــد عشــر يومــًا، بعــد أن لــم ُتجمِّ

فــي 111 يومــًا، ورفعنــا النشــاط المفاجــئ مــن المرتبــة األخيــرة إلــى المركــز الثانــي عشــر.
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25- الصفقة

مــن الواضــح أنَّ مــوت پپــو ودانيلــو قــد ألهــم كاوديــو، إلعــادة تكريــس نفســه لكــرة القــدم. أفضــى هــذا 

ــن فــي األداء. ــغف الجديــدان إلــى درجــة كبيــرة مــن التحسُّ ركيــز والشَّ التَّ

أشــارت صحيفــة محليــة، إلــى أنَّ نــادي فيورنتينــا يرغــب فــي بيــع المخضــرم بايانــو واســتبداله بكاوديــو. 

وحيــن وصلــت إلــى التدريــب قبــل نصــف ســاعة، شــاهدت كاوديــو قــد ســبقني إلــى هنــاك.

انهملــت عينــا كاوديــو فجــأة، ثــم قــال »شــكرًا، يــا ُجــو العظيــم. ســأفتقد الجميــع«. لقــد كان الخبــر صحيحــًا 

إذًا، ثــم جــاء جابرييــل فجــأة يخطــو فــي الممــر بأقصــى ســعة. جــذب كاوديــو مــن كوعــه، بفظاظــة، وأدخله 

إلــى المكتــب، ثــم صفــق البــاب خلفهمــا علــى وجــه الســرعة.

ثــم جــاء جوزّبــه بعــد دقيقتَيــن، وقــال: »ليــس صحيحــًا. لــن يُبــاع كاوديــو. لــن يحدث ذلك مطلقًا. وســيكون 

األمــر فــي غايــة الســوء بالنســبة إلــى إدارة النــادي لــو أخبــرت النــاس أنَّ الخبر صحيح«.

ــى عرضــًا بقيمــة مليــون دوالر، ولكنــهَّ أصــرَّ علــى 5.1 مليــون  علمــت، فــي هــذه اللحظــة، أنَّ جراڤينيــا قــد تلقَّ

دوالر، ثــمَّ رفــع فيورنتينــا المبلــغ إلــى 2.1مليــون دوالر، ولكــنَّ جراڤينيــا لــم يتزحــزح عــن موقفــه. وفشــلت 

الصفقة.

26- البيضة الشرقية والبيضة الغربية

ــي، قائــًا إنــهَّ يشــعر بإحبــاط شــديد لرفــض ياكونــي حتــى التحــّدث إليــه، ناهيــك عن الســماح  اقتــرب منــي لوتِّ

لــه باللعــب ثانيــًة، وأنــهَّ مســتعد لمغــادرة الفريــق، بــل ومغــادرة إيطاليــا أيضــًا، لــو ضمــن موقعــًا لــدى فريــق 

ــدة. مــن الدرجــة األولــى فــي أي مــكان آخــر، ثــم ســألني عــن دوري المحترفيــن الجديــد فــي الواليــات المتحَّ

وكان الفريــق الوحيــد الــذي تربطنــي بــه عاقــة مــا هــو: »نيــو إنجانــد ريڤولوشــن«، بيــد أنَّ هــذه الصلــة 

ــة فــي األســاس علــى معرفتــي بــاالس الــذي كان يلعــب فــي هــذه األثنــاء هنــاك.  ضعيفــة لكونهــا مبنيَـّ

وأخبرنــي وكيــل أعمــال الالس، أنَّ المديــر الجديــد، تومــاس رونجــن، قــال إنــهَّ فــي أمــس الحاجــة إلــى حــارس 

ل. مرمــى مــن الطــراز األوَّ

ــة بالفاكــس إلــى رونجــن  وهكــذا اقتحمــُت، لفتــرة وجيــزة، عالــم وكاء األعمــال. أرســلت رســالة حماسيَـّ

ــات. ــو لبعــض المباري ــه أشــرطة ڤيدي ــي علــى أن يرســل إلي ــًا لوتِّ ــي، فــردَّ علــى الفــور، حاث بشــأن لوتِّ
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27- مباراة على الماء

ابــات االســتاد ونظــرت إلــى الملعــب. كان مغمــورًا بالمــاء تمامــًا. ولكــن  دمــة حيــن دخلــت عبــر بوَّ جــاءت الصَّ

ال شــيء فــي هــذا اليــوم ســوى الغضــب حيــن علــم الاعبــون واحــدًا تلــو اآلخــر، مــن العمــال، مــا الــذي 

جــرى. كان جراڤينيــا -الــذي بــدا، علــى الرغــم مــن »اســتقالته«، أكثــر انهمــاكًا فــي إدارة األمــور مــن أي 

وقــت مضــى- قــد أرســل طاقــم عمــال، تحــت جنــح الظــام، إلغــراق الملعــب بالمــاء، خشــيَة أن تكــون 

ــا تمتلــك فريقــًا أفضــل وأقــوى وأســرع . فوجي

َق فوجيا. رية، والزلقة، تفوُّ ة، والطَّ من الواضح أنهَّ كان يأمل في أن ُتبطل تلك األرضيَـّة المبتلَّ

كانــت هــذه صفعــة فــي وجــه كل العــب فــي الفريــق. لقــد كانــت طريقــة جراڤينيــا، فــي إخبارهــم -علــى 

غــم مــن أدائهــم المدهــش فــي شــهر ينايــر، - بــأْن ال فرصــَة لديهــم بالفــوز  غــم مــن المعجــزة، وعلــى الرَّ الرَّ

فــي منافســة عادلــة.

ــات التــي كانــت ترتفــع علــى نحــو  جعلــت هــذه الفعلــة مــن النهــار البديــع، والشــمس الدافئــة، والمعنوي

ســاذج، تبــدو كأنهــا مهزلــة. وجعلــت مثاليــات كــرة القــدم الرفيعــة، التــي لطالمــا تبناهــا جراڤينيــا فــي كل 

ــا مهزلــة. ــة، تبــدو كأنهَّ ة تتــاح لــه فرصــة الوقــوف أمــام مايكرفــون أو كاميــرا تلفزيونيَـّ مــرَّ

فــي النهايــة، فــاز فريــق فوجيــا ،1-3. لقــد كانــت أســوأ مبــاراة خضناهــا علــى أرضنــا فــي مرحلــة اإليــاب بهــذا 

دمــة التــي انتابــت الاعبيــن حيــن شــاهدوا منظــر  الموســم، ولــم يكــن ذلــك مفاجئــًا، نظــرًا إلــى حالــة الصَّ

ــة الملعب. أرضيَـّ

28- الرجل الذي ال يذكر أسمه

اقتحمت شقة الاعب جيجي قوة من ضّباط إنفاذ القانون، واقتادته مقّيدًا باألصفاد إلى السجن.

بــت كوكايينــًا  ــا قــد هرَّ مــة بأنهَّ هــا فــي تشــيلي، ُمتهَّ ــة، مقرُّ هــت إليــه تهمــة االنتمــاء إلــى عصابــة دوليَـّ ُوجِّ

امــات خطيــرة، مفادهــا أنــهَّ قــد  إلــى إيطاليــا. وعرفنــا كذلــك أن جراڤينيــا، قيــد تحقيــق جنائــّي، ويواجــه اتهِّ

ض علــى القيــام بذلــك. ويعتقــد أنَّ جيجــي وجراڤينيــا عضــوان بــارزان  مــدَّ يــد العــون لعصابــة التهريــب و حــرَّ

ــة. فــي المنظمــة اإلجراميَـّ

ــابق  ط رئيســه السَّ ــة بتــورُّ ــة شــبهة علنيَـّ ــجن،  وثمَّ وهكــذا كنــا الفريــق الوحيــد الــذي يوجــد مدافعــه فــي السِّ

ــنة. ر بـــ 20 مليــون دوالر في السَّ رات تقــدَّ ــة تهريــب مخــدَّ فــي عمليَـّ
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29- عودة جيجي

ســاءت األمــور. جراڤينيــا يخضــع لتحقيــق ليــس للمســاعدة علــى تهريــب الكوكاييــن إلــى البــاد والتحريــض 

ــا بســبب توفيــره لبعــض العبــي فريقــه الســتخدامه فــي الحفــات الماجنــة. علــى ذلــك فحســب، وإنمَّ

عون إطاق ســراح جيجي الوشــيك.  علمُت، في رحلة الحافلة، أنَّ جميع الاعبين، با اســتثناء، كانوا يتوقَّ

ــي لــم أكــفَّ عن ترديد ســؤال:  ولكننَّ

ات.. لم يرغب أحد في القدوم إلـيَّ وإخباري بالحقيقة. ات ومرَّ »على أي أساس«؟ مرَّ

ــة  ــة، مخترقــًا وجهــة نظــري األمريكيــة المحــدودة عــن أنظمــة العدال ــرب فــي النهاي ــر قــد تسَّ ولكــنَّ الخب

ــة. ــة، بــأنَّ الســيدِّ ريتســا يســتطيع ترتيــب ذلــك بمكالمــة هاتفيَـّ الجنائيَـّ

بالفعــل حدثــت عــودة جيجــي المظفــرة. وأشــرف جراڤينيــا المســرور بعــودة جيجــي، علــى االســتقبال، 

ــك، يــا جيجــي« و»لــم نفقد األمــل البتة«. ــل أطفــال مســؤولي »سوتشــتا« الفتــات كتــب عليهــا »نحبُّ وُحمِّ

30- طريق الخالص

ــة  ْرطيَـّ ل فيهــا الحالــة مــن الشَّ شــهر إبريــل، فــي دوري الدرجــة الثانيــة، فــي إيطاليــا، يعنــي الوقــَت الــذي تتبــدَّ

ل صيغــة الفعــل مــن المســتقبل إلــى المضــارع. إلــى الخبريــة، وتتحــوَّ

ــن المباريــات التــي لــم يلعبهــا   تبــدأ الصحــف بنشــر المربــعَّ اإلحصائــيِّ »الطريــق إلــى الخــاص «، الــذي يُبيِّ

بعد كل فريق من تلك الفرق التي ال يزال الخاص بالنســبة إليها موضع شــك، وفيه يمكن لـ »الموســم 

الطويــل« أن يبــدو، فجــأًة، قصيــرًا جــدًا.

ــة المنشــورة فــي الصحــف، فقــد  ــة للتحليــات اإلحصائيَـّ ــًا عــن الطبيعــة البدائيَـّ ــم أكــن راضي ــي ل وبمــا أننَّ

ليــات صلــة بالموضــوع ال تعــرض ســوى مجمــوع النقــاط التــي  ــل بنفســي. شــعرت أنَّ أكثــر التحَّ بــدأت أحلِّ

ون.  حصــل عليهــا منافســو الفريــق المســتقبليُّ

ــا لــم ُنِضــف شــيئًا. لعبنــا فــي  ــع أحــٌد أن نضيــف نقاطــًا إلــى مجموعنــا فــي األســبوع التالــي، ولكننَّ لــم يتوقَّ

م خمــس نقــاط علــى ليتشــه فــي صــدارة الائحــة. كان  ــا، أقبــح المــدن فــي الشــمال، ضــدَّ فريــق يتقــدَّ بريشَّ

ــة إلــى دوري الدرجــة األولــى،   ــق واحــدًة مــن عوداتــه الموسميَـّ ــا علــى وشــك أن يحقِّ مــن الواضــح أنَّ بريشَّ

ــد الطريــق أمامهــم . وكنــا الفريــق المتواضــع الــذي ســيكون بمثابــة لقمــة ســائغة، ُيمهِّ
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31- ذيل الحصان المقدس

ــا مــع الفريــق، فلقــد ُدعيــت إلــى حفــل العشــاء الســنويِّ لجوائــز »جوريــن ســپورتيڤو« فــي  لــم أعــد مــن بريشَّ

ــي المــرء دعــوة إلــى حفــل جوائــز  عــوة فــي إيطاليــا أقــرب مــا تكــون إلــى تلقِّ الليلــة التاليــة. كانــت هــذه الدَّ

ت فــي القــرن الســادس عشــر، فــي  يــن فــي قلعــة شــيدِّ م إلــى مئــات المدعوِّ األوســكار.  عشــاء بــاذخ يُقــدَّ

م جوائــز مــن طــراز: »أفضــل العــب« و»أفضــل مديــر فّنــي«. الريــف خــارج بولونيــا، حيــث ُتقــدَّ

ــة لكنهــا مشــهورة.  بَيــد أنَّ  ــة ثانويَـّ ونــي شخصيَـّ نشــَرت المجلــة مؤخــرًا مقالــة حولــي، وال بــد أنهــم قــد عدُّ

لــديَّ أســبابًا أخــرى لرغبتــي فــي أن أكــون هنــاك؛ أهمهــا رؤيــة ذيــل الحصــان المقــّدس “باجيــو”، أكثــر مــن 

أي شــيء آخــر.

ــب علــى صدمــة إهــداره آخــر ضربــة جــزاء فــي بطولــة كأس العــال  كان باجيــو يواجــه موســمًا صعبــًا، ولــم يتغلَّ

ســنة 1994، فســمح لفريــق البرازيــل بالفــوز بالبطولة.

ولقــد التقيــت باجيــو فــي الواقــع لفتــرة وجيــزة حيــن كنــُت فــي پادوڤــا برفقــة ألكســي الالس. وصــل 

ــبت لخــوض مبــاراة ضــدَّ پادوڤــا فــي اليــوم التالــي، وبعــد أن مارســُت درجــًة مــن اإللحــاح  يوڤنتــوس ليلــَة السَّ

ف بلقائــه لعشــر دقائــق فــي الفنــدق الــذي كان ينــزل فريــق فيــه  بلغــت حــدَّ الهــوس، ُســمح لــي بالتشــرُّ

فريــق يوڤنتــوس .

ــى  بيــن لباجيــو؛ فهــو بطــل شــعبيٌّ إيطالــي تتخطَّ عــب وصــف شــغف المشــجعين الطليــان المتعصِّ مــن الصَّ

ق البــاد، ويبــدو أنَّ نجاحــه، وسلســلة  شــعبيته حــدود االنقســام المريــر بيــن الشــمال والجنــوب الــذي يمــزِّ

جيــد الُمفــرط  ــَدٌر قــاس ال يرحــم، قــد عمــا معــًا علــى تعظيــم درجــة التمَّ ت التــي فرضهــا عليــه َق المــذالَّ

التــي ُيلهمهــا.

32- أفعوانية ياكوني

ــُن الواضــح بيــن  اي ــة، نظــرًا إلــى التبَّ قــال ياكونــي قبــل شــهور إنَّ الموســم ســيغدو مثــل ركــوب األفعوانيَـّ

ــة، أيضــًا، التــي يبــدو أنهــا عملــت وفــق  ــة ياكونــي الخاصَّ ــة أفعوانيَـّ الاعبيــن فــي هــذا الــدوري. وكانــت ثمَّ

مــًا وكئيبــًا فــي بعــض الصباحــات، ثــمَّ يغضــب غضبــًا شــديدًا في وقت  ــة مختلفــة تمامــًا. كان يبــدو متجهِّ آليَـّ

ابــًا، ثــم  ــرر يتطايــر مــن عينيــه، ثــم يغــدو فجــأة، فــي منتصــف الظهيــرة، مرحــًا وصخَّ الغــداء، حتــى يــكاد الشَّ

ة أنــه علــى وشــك أن يضــرب الاعبيــن. ُيجــنُّ جنونــه فــي لمــح البصــر ثانيــًة، إلــى درجــة اعتقــادي أكثــر مــن مــرَّ
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ث بشــأنهم معــي. ولكنــه لــم يتكلــم  لــو أدرك مقــدار االحتقــار الــذي يكّنــه لــه معظــم الاعبيــن، لمــا تحــدَّ

ــة التــي  مــرارًا إال عــن احتقــاره وازدرائــه وُبغضــه ونفــوره وعــدم احترامــه لــكل واحــد منهــم، مــا عــدا الثلَّ

ــم. هــا الحــرس القدي يعدُّ

وربمــا يظــنَّ المــرء أنَّ فوزنــا علــى ريجينــا،  الــذي أبقانــا متشــبثين بأظافرنــا بموضــع ُمصنــف فــوق منطقــة 

ــر واالضطــراب  تــة علــى األقــل مــن التوتُّ الهبــوط إلــى دوري الدرجــة الثالثــة. قــد جلعنــا نشــعر براحــة مؤقَّ

اء خبــر اعتقــال جيجــي.  اللذيــن اســتنفدا طاقتنــا شــيئًا فشــيئًا مــن جــرَّ

تهــا   ــريع لــم يعمــل البتــة علــى التخفيــف مــن تلــك المشــاعر، بــل زاد مــن حدَّ ولكــن إطــاق ســراحه السَّ

بالنســبة إلــى الكثيريــن. بــدت الفوضــى برمتهــا وقــد أفســدت العــزم والجســارة والشــرف الــذي صعــد 

بالفريــق إلــى دوري الدرجــة الثانيــة.

يِخي 33- المرَّ

ــن، الذيــن مضــى علــى وجودهــم وقــت  ــارة البريطانييِّ ذات صبــاح فــي ربيــع 1893، أحضــر مجموعــة مــن البحَّ

ــاطئ فــي جنــوا، وراحــوا يركلونهــا فــي الجــوار. كانــت منطقــة  ــًة إلــى الشَّ ــاء، كــرًة جلديَـّ طويــل فــي المين

ليــن اإليطالييــن الذيــن يحتســون القهــوة، ويطلقــون تعليقــات بذئيــة حــول  صيــف تعــجُّ كالعــادة بالمتبطِّ الرَّ

ــارة  ــون عــن جيــوب ينشــلونها. قــال اإليطاليــون بعضهــم لبعــض، بعــد مشــاهدتهم البحَّ ــاء، ويفتشِّ النسِّ

وهــم يركلــون الكــرة جيئــة وذهابــًا لنحــو خمــس عشــرة دقيقــة: »يمكننــا فعــل ذلــك أفضــل منهــم«، 

وهكــذا ولــد الكالتشــيو.

عــب ضــدَّ نــاٍد يمتــدُّ  لقــد كان الترحــال، بعــد 104 ســنوات، إلــى المــكان الــذي بــدأ فيــه الكالتشــيو، للَّ

تاريخــه إلــى أكثــر مــن مئــة عــام، مســألًة ُمبهجــًة، ومثيــرة للخــوف علــى حــدٍّ ســواء. ولــم تســهم حقيقــة 

ة الموقــف. ولكنهــا، علــى العكــس، رفعــت درجــة  فيــف مــن حــدَّ ــا قــد هزمنــا جنــوا ،-1 صفــر، فــي التخَّ أننَّ

المخاطــرة قليــًا.

كان فريــق جنــوا قــد بلــغ مرتبــة عاليــة بمــا يكفــي ليذيــع صيتــه. هبــط قبــل ســنتين إلــى دوري الدرجــة الثانيــة 

ــة التــي أقيمــت بعــد انتهــاء الموســم  بعــد خســارته أمــام پادوڤــا فــي مبــاراة فاصلــة فــي التصفيــات النهائيَـّ

النظامــيِّ لتحديــد الفــرق الهابطــة. وكان فريــق جنــوا، منــذ تنظيــم دوري الدرجــة األولــى فــي العام 1929، 

قــًا ســجًا تراكميــًا مــن بيــن أفضــل عشــر فــرق فــي إيطاليــا. ، ُمحقِّ عنصــرًا أساســيًا فــي القســم العلــويِّ
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ــة صغيــرة ومجهولــة فــي إقليــم  وهكــذا فعلنــا. لقــد فــاز كاســتل دي ســانجرو، القــادم مــن ضيعــة جبليَـّ

أبروتســو، بمبــاراة فــي االســتاد العائــد ألعــرق فريــق فــي عمــوم إيطاليــا، وصاحــب التاريــخ المجيــد. فــي هــذا 

دت المعجــزة نفســها. عوبــات، جــدَّ اليــوم، وفــي هــذا المــكان، وفــي ظــلِّ هــذه الظــروف، ورغــم كل الصُّ

34- فيلم سينمائي

ــة إطــراء يمكــن للمــرء أن يســبغه علــى حــدث أو أداء حــيٍّ مــن أي نــوع، فــي إيطاليــا، أكثــر تقديــرًا  ليــس ثمَّ

ــة علــى المباراة  ة صحــف قوميَـّ . كانــت هــي العبــارة التــي أســبغتها عــدَّ مــن قولــك إنــهَّ بــدا كفيلــم ســينمائيٍّ

التــي خيضــت فــي جنــوا.

م علــى ســتة فــرق فــي ترتيــب النقــاط، ولــم يبــَق ســوى ســبع مباريــات، وكنــا نقتــرب مــن فريــق  كنــا نتقــدَّ

البندقيــة، صاحــب المركــز الحــادي عشــر، كمثــل اقتــراب أقــرب منافســينا منــا. ولقــد كان فريــق البندقيــة 

ه علــى أرضنــا. الفريــَق الــذي ســوف نلعــب ضــدَّ

ث عــن  إذا فزنــا، فســوف ننتقــل فــي الحقيقــة إلــى المركــز الحــادي عشــر متعادليــن مــع البندقيــة، هنــا أتحــدَّ

ارتقــاء المعالــي التــي لــم ُيحَلــم بهــا مــِن َقبــل. وألن فريــق البندقيــة لــم يســبق لــه أن فــاز خــارج أرضــه إال فــي 

ــر  ــة اســتطعنا الوصــول إليهــا، فــإنَّ النصَّ مبــاراة واحــدة طيلــة الموســم، وكنــا قــد بلغنــا أعلــى ذروة وجدانيَـّ

ــزال. يجــة كانــت تعــاداًل ُمحبطــًا وباهتــًا، 1-1. وبدونــا غيــر قادريــن علــى النِّ بــدا فــي متنــاول أيدينــا. غيــر أن النتَّ

35- كاتب أميركي مجنون

كانــت حقيقــُة وجــوِب أن أغــادر كاســـتل دي ســانجرو،  حــاَل انتهــاء المرحلــة النهائيــة، أســوَأ مــن خــوف أال 

تنتهــي هــذه المرحلــة علـــى خيــر. فبعــد نهايــة الموســم، وســواًء فزنــا بـــ »الخــاص« أم لــم نفــز، فــإنَّ نهايــة 

تــي القصيــرة فــي الكالتشــيو ســوف تحــل. مهمَّ

داقــات المتينــة التــي منحتنــي الحيــاة منــذ ســبتمبر.  ــغف والصَّ ســأعود إلــى أمريــكا، تــاركًا خلفــي كل الشَّ

ــة مرتبطــة كليــًا بهويــة البلــدة والفريــق اللذيــن لــم أتخيلَّ مســتقبًا مــن دونهما.  لقــد ظهــرت هوّيتــي الخاصَّ

فالـــ »أنــا« التــي كانــت »نحــن« لتســعة أشــهر مجيــدة، إن لــم تُكــن عاصفــة، ســتغدو »أنــا« وحيــدًة وبائســة 

ة أخــرى . مــرَّ
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وال بــد مــن القــول، إنَّ وضعــي فــي كاســتل دي ســانجرو قــد أضحــى متقلقــًا، بطريقــة أو أخــرى، إلــى حــدٍّ 

مــت المزيــد مــن اللغــة، ازداد طيشــي فــي اســتخدامها. كبيــر، فكلمــا تعلَّ

ر انتقــادي لياكونــي، بصــوت عــال، حــول خياراتــه فــي انتقــاء التشــكيلة  وكلمــا زاد هوســي بالـــ »خــاص« تكــرَّ

وتكتيكاتــه فــي اللعــب.

عــام، وقــد اســتبدَّ بــه قلــق شــديد، فســألته،  صادفــُت ياكونــي، فــي فندقنــا، جالســًا وحــده فــي غرفــة الطَّ

«؟  مشــيرًا إلــى المنفضــة: »متوتــرِّ

ــة غضــب خالــص فــي عينيــه لهنيهــة، ثــمَّ إنــه كــزَّ علــى أســنانه، وغمغــم قائــًا: »كاتــب أمريكــي؟  كان ثمَّ

«!. لــم يكــن الوقــت مناســبًا كــي أشــير إلــى عــدم وجــود تعــارض بيــن  بــع كا! بــل مجنــون أمريكــيٌّ بالطَّ

فتَيــن، وبــأنَّ المجانيــن يكونــون علــى صــواب أحيانــًا. ولكــنَّ صحيفــة محليــة، وصفــت خســارتنا أمــام  الصِّ

ليــن، قــد المــه أيضــًا.  ــة«، حتــى إنَّ أحــد العبــي ياكونــي المفضَّ ــة وتكتيكيَـّ ــا »كارثــة فنيَـّ لوكيــزي علــى أنهَّ

36- سلطان الضربات الساحقة

ن أربعــة أفرقــة مــن »الخــاص«، فــي حيــن لــن يفلــح أربعـــة.  مــا زلنــا منتشــين لفوزنــا علــى تورينــو، وســتتمكَّ

ض لــإذالل فــي  ــا لــم نتعــرَّ لــذا،  كانــت وجهــة نظــري علــى األقــل هــي:  بصــرف النظــر عمــا حــدث، فإنن

نــات قبــل  ض لهزائــم نكــراء طيلــة الموســم، بحســب مــا بــدت عليــه التكهُّ دوري الدرجــة الثانيــة. لــم نتعــرَّ

بدايــة الموســم، أو فــي شــهر ديســمبر. وبصــرف النظــر عمــا إذا كنــا ســوف نصمــد حتــى النِهايــة، بعــد ثاثــة 

ل الهابطيــن إلــى دوري الدرجــة الثالثــة علــى األقــل. أســابيع مــن هــذه اللحظــة، فإننــا لــن نكــون أوَّ

لــم نبلــغ كاســتل دي ســانجرو إال صبيحــَة يــوم االثنيــن .كانــت تلــك األيــام األربعــة أكثــر األيــام إرهاقــًا، طيلــة 

ــا حصدنــا فيهــا أربــع نقــاط، حيــن الح  ــة علــى حــدٍّ ســواء، ولكننَّ الموســم، مــن الناحيــة الجســدية والوجدانيَـّ

فــر علــى األرجــح. ــا لــن نحصــد فيهــا ســوى الصِّ فــي البدايــة، أننَّ

هــل كان ذلــك ممكنــا؟ هــل مــن الممكــن أن يحصــل ذلــك؟ لــم يعــرف أحــد اإلجابــة، ولكــن المســألة بــدت 

ــؤال  فــي هــذه األثنــاء، بعــد أن خضنــا خمســًا وثاثيــن مبــاراة حتــى اآلن ولــم يبــَق ســوى ثــاث،  كأنَّ السُّ

مــا زال مــن الممكــن طرحــه.

37- المباراة المصيرية

رجــة الثانيــة علــى ســبع وخمســين ســاعة مــن اللعــب، دون احتســاب  يشــتمل وقــت الموســم فــي دوري الدَّ
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ــر تلــك الدقائــق األربــع فــي  ــا نتذكَّ األوقــات اإلضافيــة التــي يحتســبها الحكــم فــي كل أســبوع، إال أننَّ

رت  قائــق التــي قــرَّ نهايــة المبــاراة التــي خضناهــا ببســالة فــي ســاليرنو علــى أنهــا كانــت فــي تلــك األثنــاء الدَّ

مصيرنــا. والتــي انتهــت بالخســارة ،1- صفــر، أمــام فريــق ســاليرنيتانا، رغــم هــذه الدقائــق األربــع التــي منحهــا 

الحكــم وقتــًا محتســبًا بــدل الضائــع.

وهكــذا ســوف ينطلــق ديربــي أبروتســو، الجــزء الثانــي. كاســتل دي ســانجرو ضــد پســكارا، ولكــنَّ الموســم 

، بالنســبة إلــى كا الفريَقْيــن، فبَقــْدر مــا نحتــاج إلــى الفــوز كــي نحظــى بـــ  ة علــى المحــكِّ بأكملــه هــذه المــرَّ

»الخــاص«، فــإنَّ پســكارا يحتــاج إليــه كــي يحافــظ علــى فرصــة الصعــود إلــى دوري الدرجــة األولــى.

ــا جميــع أهالــي كاســتل دي ســانجرو، مــن القــرار الــذي اتخذتــه »سوتشــتا« ببيــع  لــم أغضــب وحــدي، وإنمَّ

%20 مــن تذاكــر المبــاراة إلــى خصمنــا .لــم يُســَمع بذلــك مــن َقبــل، بــكل مــا فــي الكلمــة مــن معنــى. 

فســألُت ثــمَّ ســألت، وكان جــواب الجميــع الجــواَب ذاتــه: لــم يســبق ألي »نــاٍد«، فــي جميــع المســتويات، 

ــة، مثــل هــذه المبــاراة، ســامحًا أْن تمتلــئ ربــع مقاعــد  أن حــاول جنــي أربــاح إضافيــة مــن مبــاراة مصيريَـّ

اســتاده بمناصــري الفريــق الضيــف.

ــر  ــة الموســم أنَّ »ال سوتشــتا« جشــعة، ومخادعــة، وغي ــوا يخبروننــي طيل ــن كان ــر كل العــب مــن الذي عبَّ

ة أخــرى باالقتــراب منــيِّ قائليــن إن كنــُت قــد أدركــت اآلن مــا قصــدوا. وأّكــد  كفــؤة، عــن وجهــة نظرهــم، مــرَّ

ق إلــى هــذه المســألة فــي كتابــي. وكان هــذا األمــر مذهــًا، إذ لــم  كل واحــد منهــم علــى ضــرورة أن أتطــرَّ

ة شــهور، كأنَّ الكتــاب لــن يُكتــَب أبــدًا: كنــت هنــا لمجــرد  يُعــد أحــٌد يتكلــم عــن كتابــي. بــدا األمــر، منــذ عــدَّ

د جــزء مــن نســيج الموســم. ــي كنــت هنــا؛ مجــرَّ أننَّ

ــت لبيــع التذاكــر صبــاح الجمعــة أعظــم جلبــة رأيتهــا فــي حياتــي. وكل  كان المشــهد عنــد المكتــب المؤقَّ

مــا أســتطيع قولــه هــو أنَّ حدوثهــا كان شــيئًا جيــدًا فــي كاســتل دي ســانجرو. فالنــاس هنــا، علــى األقــل، 

وق واحتــرام اآلخريــن إلــى درجــة تمنعهــم مــن اســتخدام العنــف حيــن يحاولــون القفــز إلــى  يتمتعــون بالــذَّ

األمــام فــي الطابــور.

هيــرة آخــر تذكــرة. وكان أكثــر مــن ألــف شــخص علــى األقــل، مــن أولئــك الذيــن أخلصــوا  بِيَعــْت بحلــول الظَّ

فــزة  وا علــى أعقابهــم خائبيــن.  وصلــت شــاحنات التلَّ فــي تشــجيعهم للفريــق علــى مــدار ســنين،  قــد ُردُّ

ــغب،  الــذي ظــنَّ كثيــرون أنــهَّ ســيندلع، وبّثــه علــى الهــواء. ولكــنَّ أهــل كاســتل دي ســانغرو  لتصويــر الشَّ
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حافظــوا فــي نهايــة المطــاف علــى كرامتهــم، فتفّرقــوا ببســاطة، شــاعرين بخيبــة أمــل كبيــرة، ولكــن ليــس 

ــْدر مــا يشــعر  فــزة. شــعرُت، بَق لهم إلــى همــج يغــدون ُفرجــًة علــى شاشــات التلَّ رجــة التــي ســتحوِّ إلــى الدَّ

ون »الخــاص«. الاعبــون أنفســهم، بــأنَّ هــؤالء النــاس يســتحقُّ

38- الرقص برشاقة والهجوم بمباضع

» كانــت هــذه المبــاراة مــن أجــل »الخــاص«، ولــن أشــهد تجربــًة أخــرى مثلهــا، بصــرف النظــر عــن النتيجــة، 

مــا دمــُت حيــًا.

، كأنَّ دوري الدرجــة  ً منا زمــام القيــادة منــذ البدايــة علــى نحــو مدهــش. بــدا فريــق پســكارا بطيئــًا وممــاَّ تســلَّ

ــة فــي أنفســنا قليــًا،  األولــى ال يلــوح أمامهــم البتــة. بدأنــا، بعــد الدقائــق الخمــس عشــرة األولــى، بالثقِّ

فاندفعنــا مهاجميــن وانتهــت المبــاراة بفوزنــا 2-1.

و ودانيلو. ُقضي األمر. أهدى الاعبون »الخاص«، على الفور، وباإلجماع، إلى پپُّ

ــاب: »فــي األســبوع القــادم  ــت غرفــة تبديــل الثيِّ قــال لــي ألبيرتــي، فــي غمــرة البهجــة الصاخبــة التــي عمَّ

ــة الــوداع األخيــرة. ونرغــب فــي  ــو ودانيلــو إللقــاء تحيَـّ ــة إلــى قبــَري پپُّ ســوف يذهــب بعضنــا، فــي رحلــة خاصَّ

نــي قــد شــعرت بمثــل هــذا التشــريف فــي حياتــي قــّط. أن تأتــي معنــا«. ال أظنُّ

39- النهاية المعجزة 

رًا مــن الحاجــة إلــى العيــش علــى األمــل؛  رًا مــن الريبــة المزعجــة، متحــرِّ رًا مــن الخــوف، متحــرِّ أن أســتيقظ متحــرِّ

ــم، بعــد فتــرة  ــي قــد أتعلَّ كانــت هــذه تجربــة لــم اشــهدها مــن َقبــل فــي كاســتل دي ســانجرو. ظننــُت أننَّ

مــن التأقلــم، كيــف أحبهــا.

قالــت صحيفــة محليــة: »كان فيلمــًا ذا نهايــة معجــزة، تحّقــق بعــد مأســاة وشــجن وفضيحــة ويــأس«، 

فيلمــًا يســتحقُّ حقــًا عنــوان: »أعظــم حكايــة ُرِويــَت علــى اإلطــاق«.

ــا قــد  ــن مــن قــراءة الصحــف، قــراءًة معّمقــة، إال فــي وقــت متأّخــر مــن ذلــك اليــوم، فأدركــُت أننَّ لــم أتمكَّ

ت. كانــت النتيجــة 2-1. فزنــا كمــا تنبــأَّ

 ، ، إلــى مطعــم مارتشــياَّ لـــب الجماهيــريِّ ــًة للطَّ ــة، استجابـ ، فـــي تلــك الليلـ خصيَّ ــرُت حاسوبــــي الـــشَّ أحضـ

ة. وأعــدت تشــغيل المبــاراة لســاعات. كانــت النتيجــة فوزنــا ،1-2، فــي كل مــرَّ
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أُقيمــت حفلــة ضخمــة علــى شــرف الفريــق، و لــم يســبق لــي أن ألقيــت خطابــًا باإليطاليــة البتــة، ناهيــك عــن 

ــز بميكروفــون وجمهــور حــيٍّ يقتــرب تعــداده مــن ألــف شــخص، بَيــد أنَّ الــذي  إلقائــه مــن فــوق منبــر مجهَّ

قلتــه كان نابعــًا مــن القلــب .

ة فــي حياتــي. ولقــد بــتِّ أحــبُّ أبروتســو، علــى مــدار  أخبــرت الحضــور أنَّ هــذه الســنة كانــت أكثــر ســنة مميــزَّ

غــم  ــنة، وأشــعر أنَّ كاســتل دي ســانجرو موطــن روحــي الحقيقــي. أِزَف وقــت رحيلــي وعلــى الرَّ هــذه السَّ

حيــل علــى وشــك أن يفطــر  ــديد للعــودة إلــى زوجتــي وولــَدي فــي أمريــكا، فــإنَّ الرَّ مــن أنَّ توقــي الشَّ

ة أخــرى مــن أن أكــون شــديد االلتصــاق بمثــل تلــك المجموعــة  ــن بتاتــًا مــرَّ ــي لــن أتمكَّ قلبــي، إذ عرفــُت أننَّ

جــال كمثــل التصاقــي بالاعبيــن الذيــن صنعــوا فريــق كالتشــيو كاســتل دي ســانجرو. المدهشــة مــن الرِّ




