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שלישי 29 ,ספטמבר 11:04 2009

דיוויד בקאהם נולד תאריך השני למאי בשנת  1975הוא שחקן כדורגל אנגלי נכון להיום הוא משחק
בקבוצת כדורגל בליגה האמריקאית "הלוס אנגל'ס גאלקסי" ובנבחרת אנגליה .חוץ מכוכב כדורגל ואישיות
ספורט מוערכת הפך בקאהם לאייקון תרבות עולמי גם בזכות מספר קעקועים הרב שעל גופו.
על גבו יש מספר קעקועים :
התחתון הגב באזור נמצאת קעקע והכתובת בנו שמו הוא זה Brooklyn -
לעורף מתחת ונמצא השני בנו של השם Romeo -
השומר המלאך של לדמות מתחת הגב במרכז ממוקם  -השלישי בנו של שמו Cruz -
המלאך השומר  -המלאך השומר זה השם שנתן דיוויד לקעקוע שבין שכמותיו בהתחלה הכנפיים היו קטנות
אחר הוא עשה השלמה והגדיל את הכנפיים
צלב עם כנפיים  -הקעקוע הזה נעשה בשנת  2004ע"י המקעקע האנגלי לואיס מאלוי בזמן טורניר כדורגל
יוקרתי.
אותיות סיניות  -הקעקוע הזה הוא אחד האחרונים נכון להיום והוא נעשה בצד שמאל של הגוף והתרוגם שלו
הוא "חיים ומוות קבעו להפגש .עושר וכבוד נקבעים בשמיים"
גם על ידו השמאלית יש מספר קעקועים ורובם מוקדשים לאשתו ויקטוריה מהספייס-גירלס עם הכינוי
פוש-ספייס אשר מקועקע באותיות הודיות .לפי מה שאומרים ישנה שגיאת כתיב בקעוקע הזה .מתחת
לקעקוע הזה ישנו קעקוע בלטינית שאומר Foveam Et Amem Ut
בתרגום לעברית  :שאני אוהב ומעריך.
בנוסף יש לו גם אותיות בעברית "אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים".
ביאנור  2008נולד קעקוע חדש של אשתו ויקטוריה והתמונה הזאת היא העתק של שער מגזין שפורסם
ב ... 2004זאת התמונה האהובה על דיוויד ולכן קיעקע דווקא אותה .מסביב לויקטוריה ישנם מספר כוכבים
וכתוב "תמיד לצידך" ו "עד שהמוות יפריד בינינו" .
על ידו הימנית ישנם קעקועים שקשורים בעיקר בקריירה שלו כנראה  ...ישנה הפסרה הרומאית שבע  ,שזה
היה מספרו בקבוצת הפאר האנגלית מנצסט'ר יונייטד יש לו גם קעקוע לטיני שאומר "רוחניות מושלמת" ...
למעלה יותר ישנו מלאך גדול שבתוכו ישנם מלאכים קטנים יותר באפריל  2007המקעקע האנגלי לואיס
מאוולי סיים שרוול מלא לכל היד כשהוסיף עוד מלאך  ,להבות והכיתוב "תן להם לשנוא כל עוד הם
פוחדים".
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