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روجيه فيديرر

«هنا يعيش الرقم واحد»
عاد روجيه فيديرر بعد تعرضه لإلصابة في  2017وابتعاده  6أشهر عن المالعب أقوى
مما كان .بسنيه الـ  36استعاد هذا النجم الكبير صدارة التصنيف العالمي لالعبي التنس للمرة
األولى منذ  .2012أصبح الالعب األكبر سنًا في التاريخ الذي ّ
يتزعم الترتيب

تصميم
عماد خالدي

حسن زين الدين
إن ــه شـهــر آب ع ــام  .1998اس ــم روجـيــه
ف ـي ــدي ــرر س ـي ـظ ـهــر ل ـل ـمــرة األول ـ ــى إلــى
العلن .اليافع السويسري يـحــرز لقب
بطولة ويمبلدون للناشئني .وسائل
اإلعالم السويسرية تهتم بابن بلدها،
تسأله« :ما هو طموحك؟» .يأتي جواب
ابــن الـســادســة عـشــرةّ :
«أود االنضمام
إلى قائمة أفضل  100العب في العالم
وأن أقوم باألفضل .يجب أن أعمل أكثر
بكثير في التدريبات».
إنـ ــه ش ـه ــر شـ ـب ــاط  .2018ذلـ ــك الـفـتــى
ً
أص ـبــح «ك ـه ــا» (بــاملـفـهــوم الــريــاضــي)
اآلن .ب ــات فــي الـ ـ  36مــن ع ـمــره .مضى
 20ع ــام ــا ع ـل ــى ك ـل ـمــاتــه تـ ـل ــك .ه ــا هــو
بعد انتهاء املباراة النهائية في دورة
روت ــردام الهولندية وف ــوزه بها يضع
ّ
مصدق .بات هذا
يديه على وجهه غير
«ال ـ َـه ـ ِـرم» فــي صـ ــدارة تصنيف العبي
التنس املحترفني مجددًا .قبل  20عامًا
ك ــان حـلـمــه أن ي ـكــون ب ــن أف ـضــل 100
العــب فــي العالم ،وهــا هــو اآلن بسنيه
الـ ـ  36و 6أشـهــر بالتمام فــي الـصــدارة
الـ ـت ــي ف ـق ــده ــا أم ـ ــام الـ ـص ــرب ــي ن ــوف ــاك
ديوكوفيتش عام  .2012بات اآلن أكبر
العب في التاريخ يتصدر التصنيف...
هذه هي األسطورة.
لم تتعب السنني فيديرر« .جوهر» هذا
النجم الكبير ما بعد سنيه الـ  .35في
كــانــون الـثــانــي  2017ت ـعـ ّـرض إلصــابــة
قــويــة أبـعــدتــه  6أشـهــر عــن املنافسات.
تــراجــع تصنيفه إلــى املــركــز ال ـ  .17ظن
الجميع أن فيديرر انتهى .أنه لن يعود
كما ذي قبل .لكن السويسري لم ييأس.
ب ـق ــي مـتـسـلـحــا ب ـط ـمــوحــه وب ـتــرك ـيــزه
وبعشقه للتنس ،هذه هي أسرار قوته.
عاد قويًا .قوي إلى درجة جعلت النجم
األميركي السابق جون ماكنرو يعرب
عن عدم استيعابه كيف يمكن أن يلعب
فيديرر اآلن أفـضــل مما كــان عليه في
شبابه.
ً
م ــن الـطـبـيـعــي ف ـعــا أن ي ـبــدو مــاكـنــرو
مندهشًا .األمـيــركــي نفسه اعـتــزل عام
 1992بـســن  33عــامــا فــي املــركــز الـ ـ 20
في التصنيف العاملي ،وللمفارقة فإنه
عــاد عــن اعـتــزالــه عــام  1994للمشاركة
في دورة روتــردام نفسها إال أنه خرج
من الدور األول .نجم أميركي آخر كان
يـحـمــل الــرقــم الـقـيــاســي ل ـعــدد األل ـقــاب
في البطوالت الكبرى ( 14لقبًا) قبل أن
يتخطاه فيديرر نفسه ،أال وهــو بيت
سامبراس ،اعتزل في عــام  2003بسن
 32عامًا في املركز الـ  34في التصنيف.

أمـ ــا ال ـن ـج ــم األمـ ـي ــرك ــي اآلخ ـ ــر أن ــدري ــه
أغــاســي فقد اعـتــزل بسن  30عــامــا في
املــركــز ال ـ  20فــي التصنيف ،معلنًا أنه
فقد قوته والحافز ملواصلة املشوار.
لـكــن فـيــديــرر تـخـطــى ه ــؤالء بــأشــواط.
امل ـســألــة ال تـتـعـلــق ف ـقــط ب ـعــامــل الـســن
امل ـه ــم ط ـب ـعــا ،ب ــل ب ــاإلنـ ـج ــازات أي ـضــا.
بلقبه في روتــردام بات رصيد فيديرر
 97لـقـبــا بـيـنـهــا  20لـقـبــا ق ـيــاسـيــا في
ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت الـ ـكـ ـب ــرى و 303أس ــاب ـي ــع
ف ــي ص ـ ـ ــدارة ال ـت ـص ـن ـيــف .ه ــو ال ــاع ــب
الوحيد الذي وصل  30مرة إلى نهائي
الـ ـبـ ـط ــوالت الـ ـكـ ـب ــرى وال ــوحـ ـي ــد الـ ــذي
خــاض فيها  10مباريات نهائية على
ال ـتــوالــي مـنــذ بـطــولــة وي ـم ـب ـلــدون عــام
 2005حتى بطولة أميركا عــام ،2007
أم ــا فــي املــركــز الـثــانــي فـيــأتــي فـيــديــرر
نفسه بـ  8مباريات نهائية من بطولة
روالن غ ــاروس عــام  2008إلــى بطولة
أوس ـت ــرال ـي ــا عـ ــام  .2010ه ــو الــوح ـيــد
أيضًا الــذي خــاض  5مباريات نهائية
على األقل في جميع البطوالت الكبرى،
والوحيد الذي خاض  11مباراة نهائية
في بطولة كبرى واحدة في ويمبلدون
الـ ـت ــي ي ـح ـمــل ال ــرق ــم ال ـق ـي ــاس ــي ب ـعــدد
ألـقــابـهــا ب ـ  8أل ـقــاب .أيـضــا وأي ـضــا هو
أكثر من وصــل إلــى ربــع نهائي جميع
البطوالت الكبرى في  54مناسبة.
ل ـكــن يـبـقــى ل ـ ـ «والدت ـ ـ ــه ال ـثــان ـيــة» بعد
إصـ ــاب ـ ـتـ ــه ف ـ ــي  2017وعـ ـ ــودتـ ـ ــه ب ـعــد
ت ـخ ـط ـيــه  35ع ــام ــا رون ـ ـ ــق خ ـ ـ ــاص ،إذ
إن ــه ت ـ ّـوج بـثــاثــة أل ـقــاب فــي الـبـطــوالت
الـكـبــرى (لـقـبــان فــي أوسـتــرالـيــا ولقب
في ويمبلدون) ،كما أنــه لم يخسر أي
مباراة حتى اآلن في عام  ،2018واألهم
أن ــه أص ـبــح ال ــاع ــب األك ـب ــر سـنــا ال ــذي
يتصدر التصنيف العاملي.
أم ـ ــام ك ــل هـ ــذه اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ،وفـ ــي هــذه
السن ،هل اكتفى فيديرر؟ املنطق يقول
إن عـلــى ه ــذا الـنـجــم الـكـبـيــر أن يخلد
إلـ ــى ال ــراح ــة اآلن وهـ ــو ف ــي ال ـق ـم ــة .أن
يجلس على أريكته في منزله يشاهد
عـلــى الـتـلـفــاز بــاسـتـمـتــاع كــل مــا قـ ّـدمــه
ف ــي امل ــاع ــب .ل ـكــن ال ـس ــوي ـس ــري يــأبــى
ّ
مجرد التفكير بهذا األمر اآلن .يرى أن
لديه املزيد ّ
ليقدمه للجماهير ،للجيل
الجديد .لم يتعب فيديرر بعد .يتحدى
السنني ...واألسطورة ما زالت تنمو.
قـبــل عـشــريــن عــامــا ،وبـعــد ف ــوزه بلقب
إحدى الدورات للناشئني ،كتب فيديرر
ً
محتفال على باب غرفته« :هنا يعيش
الـ ــرقـ ــم واح ـ ـ ـ ــد» .لـ ــم ي ـخ ـط ــىء ف ـي ــدي ــرر
العبارة .حقًا هو الرقم واحــد على ّ
مر
السنني.

