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SPORT

المقابلة

خط
أبيض
«ميت» الحكمة يتنفس
ّ
التحول.
فــي أمسية  19ايــار  2002كانت نقطة
الـصــافــرة الثالثية الـتــي اطلقها الحكم االيطالي
باسكال رودومــوتــو كانت نقطة الـتـحـ ّـول .كانت
نهاية فــريــق شـجــاع ،ونـهــايــة طـمــوحــات ن ـ ٍـاد كان
س ـي ـب ـ ّـدل م ــن ت ــاري ـخ ــه ال ــى األب ـ ــد ل ــوال تـفــاصـيــل
صغيرة حرمته تحقيق مــا حلم بــه منذ والدتــه
عام .1943
ف ــي ت ـلــك األم ـس ـي ــة ح ــال ــت رك ـل ــة ج ـ ــزاء م ـع ــادة –
ضائعة ،ونقطة واحــدة بني الحكمة ولقب الدوري
اللبناني لكرة الـقــدم الــذي ذهــب ملصلحة النجمة
موسم ال يمكن نسيانه مهما جــاءت مواسم
في
ٍ
مثيرة اخرى.
وفـ ــي ت ـلــك األم ـس ـي ــة ،ظ ــن ك ـث ـي ــرون ان ـه ــا مـجــرد
بــدايــة الـطــريــق ال ــى املـجــد لـفــريـ ٍـق بـحــث دائ ـمــا عن
شخصية املنافس القوي على اللقب ،اال ان املتابع
عــن كثب ألح ــوال الـنــادي االخـضــر وملــا يــدور في
فلكه وللمعاناة التي كان يعيشها فريق الكرة فيه
عشية كــل مــوسـ ٍـم جــديــد ،عــرف فــي ق ــرارة نفسه
ان الفرصة لن تتكرر .فرصة الفوز باللقب التي
ّ
ستغير من شكل االهتمام بفريق كرة القدم
كانت
فــي الحكمة ،فــي وق ـ ٍـت كــان قــد بــدأ يفقد فيه كل
شــيء ملصلحة فريق كــرة السلة ،الــذي استحوذ
على اهتمام كل من اراد استخدام النادي كمنص ٍة
ـاب او ألخ ــرى عـلــى رأسـهــا
لحشد شعبية ألس ـبـ ٍ
الطموحات السياسية.
شيئًا فشيئًا سار االهتمام ُ بفريق كرة القدم في
ً
مستوى تنازلي ،وابتعد او أبعد من اكترث فعال
له وعمل جاهدًا لرفعه .ومع الوقت تأكد ان وجود
فريق كرة القدم في نادي الحكمة اصبح عبئًا على
ّ
وقت كان فيه
القيمني املتقاطرين لدعم النادي ،في ٍ
هذا الفريق االساس الذي اوجد ناديًا اسمه نادي
الحكمة.
ٌ
بعد ظهر االربعاء املاضي ،اوصلتني صدفة الى
متابعة م ـبــاراة ودي ــة بــن النجمة والـحـكـمــة على
مـلـعــب االول فــي امل ـن ــارة .وه ــي صــدفــة اعــادتـنــي
بــالــذاكــرة ال ــى  19اي ــار  ،2002ألستعيد املشهد
القديم واقارن بني ما وصل اليه الناديان العريقان.
النتيجة كــانــت :النجمة بطل كما كــان عليه قبل
ٌ
 12عــامــا ،والحكمة فــريــق يجمع العـبــن لــم يجد
غالبيتهم لــه مـكــان فــي ال ـفــرق االخـ ــرى ،فــارتــدوا
القميص االخضر على مضض.
ً
لكن مهال ،قد يبقى هناك بارقة امل بالنسبة الى
ً
الحكماويني .أمال بالعودة لكل اولئك االوفياء للنهج
الذي سار عليه النادي منذ اليوم االول لتأسيسه،
وهو التجمهر خلف فريق كرة القدم قبل غيره.
بــارقــة أم ــل بـبـقــاء ه ــذا الـفــريــق عـلــى قـيــد الـحـيــاة،
ت ـجــدهــا ف ــي ث ــاث ــي ل ــم يـسـتـسـلــم رغ ــم ال ـظ ــروف
الصعبة :سمير نـجــم ،وقــائــدا الـفــريــق السابقان
س ـهــاد زه ـ ــران وف ـ ــؤاد ح ـج ــازي ،ال ــذي ــن يعملون
بصمت في ظل ظروف متواضعة لم يعرفها فريق
نادي الحكمة قبل اليوم ،الذي اصبح فيه مشردًا
ّ
ومجردًا من ابناء النادي الذين
من ملعبه املهجور،
قرش يدفعه
كل
في
ًا
د
ومقتص
اعتاد تخريجهم،
ٍ
ضمن ميزانية خجولة قد ال تتجاوز الـ  100ألف
دوالر ،الذي ال يرضى احد العبي الفريق السلوي
رقم
بدء مفاوضاته بخصوص راتبه املوسمي من ٍ
مماثل.
بارقة االمل تبقى رغم ايمان كثيرين بأن الفريق
الكروي الحكماوي ميت ،لكنه فاجأهم النه ما زال
يتنفس .بارقة األمــل تبقى رغــم الــزيــارات النادرة
والخجولة ألعـضــاء االدارة الــى مباريات الفريق،
الــذي يقف فــي مــركـ ٍـز مؤهل للصعود فــي دوري
ال ــدرج ــة الـثــانـيــة ،وي ـتــرقــب الـعـمــل عـلــى تفاصيل
ب ـس ـي ـطــة س ـت ـض ـعــه ب ــن الـ ـكـ ـب ــار م ـ ـجـ ــددًا ،مـنـهــا
استذكار ّ
القيمني على الـنــادي بــأن لديهم فريقًا
لكرة القدم ال لكرة السلة فقط ،والعمل على تعزيز
َ
َ
أجنبيني قد ال يكلفان ،طوال ما
بالعبني
صفوفه
تبقى من املوسم ،راتبًا شهريًا ألحد العبي السلة.
قــد يــأتــي الـبـعــض لـيـقــول ب ــأن ه ـنــاك مــن ال يريد
صعود الحكمة الى الدرجة االولــى النه سيتورط
ّ
بـمـيــزانـيــة يـفــضــل صــرفـهــا فــي ك ــرة الـسـلــة ،لكن
ببساطة عودة الحكمة الى االضواء قابلة للتحقيق
اذا ما رسم االولياء خطًا ابيض لها .عودة تطلبها
ال ـك ــرة الـلـبـنــانـيــة ف ــي خ ـضــم رس ـمـهــا لـصــورتـهــا
القديمة ،التي لن تكتمل روعتها اال باضافة اللون
االخضر الحكماوي اليها.
شربل...

ّ
ال يتنكر فيليبي نصر
للبنانيته ،ال بل يجد فيها
فخرًا .هو نشأ وانطلق
الى عالم السباقات في
البرازيل ،ويقف اليوم بين
كبار سائقي الفورموال
 .1في أول حديث له مع
وسيلة اعالمية لبنانية،
يحكي نصر بثقة عن
مستقبل مثير ينتظره،
ٍ
وعن ارتباطه الوثيق
بجذوره اللبنانية

فيليبي نصر :أنا لبنانـــ
■ ك ـيــف ت ـصــف ع ــام ــا م ـث ـي ـرًا ف ــي م ـس ـيــرتــك حيث
تـحـ ّـولــت بسرعة مــن ســائــق فــي بطولة «جــي بــي »2
إلى سائق تجارب في وليامس ،وبعدها الى سائق
معتمد أساسيًا في الفورموال  1مع ساوبر؟
ً
لم يكن سهال إيجاد التوازن بني «جي بي »2
والفورموال  1حيث لكل سيارة خصائصها،
لكنني تمكنت مــن تعزيز خبرتي وأصبحت
أكـثــر جـهــوزيــة لـخــوض الـتـحــدي املـقـبــل ،فكل
تجربة كانت رائعة بالنسبة ّ
إلي حيث تعلمت
الكثير منها .استمتعت بأن أكون مع وليامس
الذي منحني فرصة لقيادة سيارة للفورموال
 .1ه ـ ّـم تـقــدمــوا كـثـيـرًا ه ــذه الـسـنــة ،وأن ــا كنت
ّ
وعلي شكرهم على هذا األمر.
ضمن صفوفهم
■ ملاذا اخترت ساوبر دون أي فريق آخر كان لديه
مقعد متاح؟
لــم يكن صعبًا اخـتـيــار ســاوبــر ،ال ــذي مـ ّـر معه
سائقون مثل الفرنسي جان أليزي ،الفنلندي
كـيـمــي راي ـك ــون ــن ،ال ـب ــرازي ـل ــي فـيـلـيـبــي مــاســا،
واألملــان ـيــان ميكايل شــومــاخــر وسيباستيان
فيتيل .هذا الفريق ّ
يقدم أكثر من سيارة ّ
جيدة.
ه ـنــاك ش ـعــرت ب ــأن فــرصـتــي الـكــامـلــة ستكون
متاحة ّ
ألقدم ما ّ
لدي ولكي أتطور أكثر بحسب
ما أرغب.
■ أل ـســت قـلـقــا مــن املـسـتــوى امل ـتــواضــع ال ــذي قـ ّـدمــه
ساوبر في املوسم املنتهي؟
َ
ليس ّ
لدي شك في تطور سيارتي الفريق في
املوسم املقبل ،فالكل يعرف بأننا بحاجة الى
كثير من التطور ،لكن املوسم الجديد سيحمل
ً
أنباء ّ
طيبة بالتأكيد وتطورًا ملحوظًا من كل
النواحي.
ً
■ ما أهمية تدرجك في الفئات األصغر وصوال إلى
«جي بي  »2وبعدها الى الفورموال 1؟
ك ــان مـهـمــا جـ ـدًا امل ـ ــرور بـجـمـيــع ال ـف ـئــات قبل
وص ـ ــول ـ ــي إل ـ ـ ــى الـ ـ ـف ـ ــورم ـ ــوال  ،1وخ ـص ــوص ــا
منافستي في سلسلة «جــي بي  »2التي ّ
تعد
مـحـطــة أســاس ـيــة لـلـتـحـضــر م ــن أج ــل خــوض
ً
س ـب ــاق ــات ال ـف ـئ ــة األولـ ـ ـ ــى .ومـ ـث ــا رغـ ــم بـعــض

ٌ
بطل منذ الصغر

احتاج ّ
جد فيليبي نصر الى  3أشهر للوصول
إلى شواطئ البرازيل عبر باخرة حملته اليها من
لبنان في ستينيات القرن الماضي ،حيث استقر
في أنابوليس قرب العاصمة برازيليا ،ليبدأ فيها
حياة جديدة .والده أمير نصر ،الذي ال يفارقه
حاليًا ،اهتم كثيرًا بالفورموال 1ونقل هذا الشغف
اليه ،فبدأ ابن الـ  22عامًا ،التسابق ضمن فئة
الكارتينغ في سن السابعة ،فائزًا بألقاب عدة في
البرازيل .وبعد انتقاله الى اوروبا لتنمية قدراته،
فاز ببطولة «فورموال بي أم دبليو األوروبية»
عام  ،2009ثم ببطولة «فورموال  3البريطانية»
بعد عامين .وبعد موسمين في بطولة «جي
بي  ،»2اصبح سائقًا احتياطيًا مع وليامس ،ومنه
انتقل ليكون سائقًا اساسيًا مع ساوبر ً
ابتداء من
الموسم المقبل.

االختالفات بني سيارات الفئتني املذكورتني،
إال أن اإلط ــارات هــي نفسها (بيريللي) ،وهو
أمر أساسي ألن عليك فهم كيفية عمل اإلطارات
وطريقة املحافظة عليها ومنع تآكلها ،وهي
من النقاط اإليجابية التي تكتسبها.
■ ب ــرأي ــك ه ــل ي ـف ـت ــرض ب ــاالتـ ـح ــاد الـ ــدولـ ــي إج ـب ــار
السائقني على ال ـتـ ّ
ـدرج ضمن الفئات املختلفة قبل
الجلوس خلف مقود سيارة للفورموال 1؟
رغ ـ ــم أن الـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـدرج ف ــي ال ـف ـئ ــات أم ـ ــر ف ــي غــايــة
األه ـم ـي ــة ،إال أن ــه ال يـمـكــن ف ــرض ق ـي ــود على
الـســائـقــن ،إذ هـنــاك ط ــرق ع ــدة لـلــوصــول إلــى
الـ ـف ــورم ــوال  ،1وقـ ــد رأيـ ـن ــا ســائ ـقــن عــديــديــن
ينتقلون إلــى الـفــورمــوال  1مــن فـئــات صغرى
ً
ّ
تتغير
مثل الـفــورمــوال  ،3وأص ــا فــي كــل مـ ّـرة
فيها القوانني وتشعر وكأن الجميع يبدأ من
النقطة الصفر مجددًا.
■ هل أصبحت قيادة سيارة الفورموال  1بسهولة
قيادة إحدى سيارات الفئات الصغرى؟
أوافقك الرأي ،إذ أصبحت األمور أسهل نسبيًا
عـلــى الـســائـقــن ال ـجــدد للتأقلم مــع الـسـيــارة،
لكن فــي م ــوازاة هــذه النقطة ال أرى أن هناك
أمـ ـرًا يصعب تعلمه فــي ح ــال تــوافــر التركيز
واإلصرار معًا.
ّ
■ كبرازيلي تحمل اليوم مسؤولية كبيرة ألنك تمثل
بالدًا قدمت سائقني عظماء الى هذه الرياضة ،مثل
إيمرسون فيتيبالدي ،نيسلون بيكيه وإيرتون سينا.
كما أن فيليبي ماسا اقترب من االعتزال ،وبالتالي
ستكون املمثل الوحيد للبرازيل في الفورموال  ،1أال
ّ
يشكل هذا األمر ضغطًا عليك؟
ي ـن ـت ـظــر ال ـب ــرازي ـل ـي ــون دائـ ـم ــا م ــن أي ســائــق
أداء م ـم ـي ــز ،ل ـك ــن م ــا أف ـكــر
ب ــرازيـ ـل ــي ت ـق ــدي ــم ٍ
ف ـي ــه ح ــال ـي ــا ه ــو ت ـق ــدي ــم ن ـف ـســي ب ـش ـك ـ ٍـل جـيــد
ف ــي ال ـف ــورم ــوال  ،1ث ــم أذهـ ــب ال ــى الـنـجــاحــات
واإلنـجــازات .ولتحقيق األمــر األخير عليك أن
تكون مع الفريق املناسب في الوقت املناسب،
لكنني أشـعــر بــالـتـفــاؤل حـيــال فــريــق ســاوبــر،
وال ي ــزال أمــامــي الكثير ألتعمله ،وأن ــا ملتزم

