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قائد الجمهور :كاريزما وموهبة و«هضامة»
عبد القادر سعد
هو قائد من نوع آخر ،ليس عسكريًا
وال رياضيًا ،ال يملك رتبة وال يضع
على زنــده ش ــارة ،لكنه بكل بساطة
قادر على إلهاب حماسة اآلالف .هو
قائد الجمهور في املالعب واملحرك
األول لعصب أية مباراة سواء كانت
كرة قدم أو كرة سلة أو غيرها.
تــراه يقف وظـهــره للملعب مواجهًا
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور .ف ـ ــي يـ ـ ــده املـ ـيـ ـك ــروف ــون
وس ـ ــاح ـ ــه م ــوهـ ـبـ ـت ــه وش ـخ ـص ـي ـت ــه
وصــوتــه ومحبة الجمهور لــه ،فهو
يعرف عدد كبير منهم باالسم.
أس ـ ـمـ ــاء ك ـث ـي ــرة م ـ ــرت ع ـل ــى مــاعــب
لبنان سواء في كرة القدم أو غيرها
لـكــن يبقى اس ـمــان هـمــا األش ـهــر في
هـ ــذا املـ ـج ــال :ع ـص ــام ع ـي ــاد وبـشـيــر
هيكل (ب ــاش ــو) .األول يعتبر عميد
قــادة الجمهور فــي لبنان وتحديدًا
ف ــي كـ ــرة الـ ـق ــدم ،وب ـ ــدأ مـ ـش ــواره مــع
أربعني
نــادي األنصار قبل أكثر من ّ
س ـن ــة .أمـ ــا ال ـث ــان ــي ف ـهــو م ــن صــنــاع
الحكمة في كرة السلة.
امجاد فريق
ّ
ع ـصــام ع ـيــاد يـلــخــص ص ـفــات قــائــد
ال ـج ـم ـه ــور ب ــامل ــوه ـب ــة وال ـش ـخ ـص ـيــة
االسـتـثـنــائـيــة ومـحـبــة الـجـمـهــور له
من خالل خفة دمه ،اضافة الى عدم
الـتـعــامــل م ــع ال ـجـمـهــور «كـعـكـســري
أو بوليس وهــذا تعلمته من األمني
ال ـعــام الـســابــق رهـيــف عــامــة (عـيــاد

أسماء عديدة
في النجمة
يعتبر جمهور النجمة
األكبر على الساحة
الرياضية فامتداده
على مساحة الوطن
من شماله الى جنوبه
ومن كل الطوائف
والفئات العمرية.
ورغم ذلك لم يكن
هناك قائد تاريخي
لجمهوره فهناك
أسماء كثيرة مرت
على مدرج النجمة
كيوسف مالح
وحسين مغربل «أبو
سمرة» ومهدي فواز
الذي يقود الجمهور
حاليًا .أما سبب التغيير
فهو ادخال دماء
جديدة وهو أمر
مكتب
ينسحب على
ّ
الجمهور الذي تشكل
حديثًا وأيضًا شهد
انضمام شخصيات
جديدة وشابة لها
حيثيتها على األرض.

يبلغ البدل المادي مقابل قيادة
الجمهور في أية مباراة  500دوالر
س ـ ّـم ــى أح ـ ــد أوالده ره ـ ـيـ ــف) حـيــث
كـ ــان ي ـق ــول ل ــرئ ـي ــس ال ـ ـنـ ــادي سـلـيــم
دياب ليس من مهمة قائد الجمهور
ض ـبــط امل ـش ـج ـعــن ف ـه ــذه م ــن مـهـمــة
الرابطة» .عياد (البالغ من العمر 65
سنة) بدأ مشواره في قيادة جمهور
األنـ ـ ـص ـ ــار فـ ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات حــن
ك ــان ج ـم ـهــور األخ ـض ــر بــال ـع ـشــرات.
حينها أتى «مايسترو» األنصار من
خلفية تمثيلية حيث شارك في عدد
كبير من املسرحيات كممثل ولعب
أدوارًا م ــع أنـ ـط ــوان ك ــرب ــاج وغ ـيــره.
فـ ــي ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات كـ ـ ــان ال ـص ـع ــود
الـ ـص ــاروخ ــي ل ــأن ـص ــار وم ـع ــه ب ــرز
ن ـ ـجـ ــم ع ـ ـي ـ ــاد ال ـ ـ ـ ـ ــذي أص ـ ـب ـ ــح ق ــائ ــد
الجمهور واشترى له رئيس النادي
ح ـي ـن ـه ــا س ـل ـي ــم دي ـ ـ ــاب م ـي ـك ــروف ــون
بمبلغ  650دوالر م ــازال يستعمله
حتى اآلن.

يقود عصام عياد ( 65عامًا) جمهور األنصار منذ السبعينيات (عدنان الحاج علي)

ال ش ــك ف ــي أن األي ـ ـ ــام ت ـغ ـ ّـي ــرت مـنــذ
ال ـف ـت ــرة الــذه ـب ـيــة ل ــأن ـص ــار حينها
الى ايامنا هذه ،لكن بالنسبة لعياد
فـهــو يـتــوقــف عـنــد شـخـصــن يشعر
أنهما قــادران على إعادة البريق الى
األن ـص ــار بـشـكــل خ ــاص وك ــرة الـقــدم
بشكل عــام هما رئيس النادي نبيل
ب ــدر ورئ ـيــس االت ـحــاد هــاشــم حـيــدر.

ف ـع ـي ــاد ي ـع ـت ـبــر أن ب ـ ــدر «نـ ـج ــح فــي
اعادة الروح الى األنصار في حني أن
حيدر يقود اللعبة باقتدار العادتها
ال ــى ام ـجــادهــا ،لـكــن ظ ــروف الـبـلــد ال
تساعد».
محطات ثابتة في ذاكرة عياد فحني
تـســألــه عــن امل ـب ــاراة الـتــي ال ينساها
أبدًا وهي األجمل له فيجيب «املباراة

م ــع الـنـجـمــة وال ـت ــي فــزنــا ب ـهــا 2 - 4
عـلــى ملعب ب ـيــروت الـبـلــدي .وكــذلــك
أمــام بــاس اإليــرانــي» .أمــا األســوأ في
ذاكرته فأيضًا أمام النجمة لكن حني
خ ـســر األنـ ـص ــار  4 - 0ع ـلــى ملعب
امل ــدي ـن ــة ال ــري ــاض ـي ــة ح ـيــث خـ ــرج من
امللعب باكيًا.
والــافــت ان قائد الجمهور ال يتابع

امل ـبــاريــات كـمــا كــل الـجـمــاهـيــر «فــأنــا
أت ـ ــاب ـ ــع  %20م ـ ــن امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ،ووف ـ ــق
مـ ـ ـج ـ ــري ـ ــات الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء أحـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــا هــي
الهتافات التي سنطلقها .ففي الربح
ً
تحضر أغنية ّ
زي ـنــوا الـســاحــة مثال.
وفي حال التعادل تحضر «إلعب يا
أنصار» و»شدوا الهمة الهمة قوية».
أمــا في حــال الخسارة فيكون هتاف
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ملعب برلين األولمبي تحفة أثرية ال تموت
هادي أحمد
كان هدف أدولف هتلر إظهار عظمة
ج ــرم ــانـ ـي ــا ،وإثـ ـ ـب ـ ــات ت ـف ــوق ـه ــا عـلــى
العالم األجمع ،فشرع في التفكير في
نسخ أب ــرز املـنـشــآت ،واملــوجــودة في
بلدان أخرى .مبنى الفاتيكان ،صالة
س ـي ـن ـم ــا ضـ ـخـ ـم ــة ،ومـ ـلـ ـع ــب أوملـ ـب ــي
مفترض أن يتسع ألكثر من  200ألف
شخص ،لكن ،كل هذا لم يحصل.
على أب ــواب استضافة الـبــاد لــدورة

األلعاب األوملبية الصيفية عام ،1936
تـقــرر الـحـفــاظ عـلــى املـلـعــب األوملـبــي
املوجود في «عاصمة العالم» برلني،
ك ـم ــا أحـ ــب ه ـت ـلــر وص ـف ـه ــا وقـ ـت ــذاك.
امل ـ ـل ـ ـعـ ــب الـ ـ ـ ـ ــذي صـ ـ ّـم ـ ـمـ ــه املـ ـهـ ـن ــدس
املعماري فيرنر مــارخ كان أحد أكبر
املــاعــب فــي الـعــالــم فــي تـلــك الـفـتــرة،
ـدد قليل من
وك ــان واح ـ ـدًا مــن بــن ع ـ ٍ
امل ـبــانــي ال ـت ــي ب ـنــاهــا االش ـتــراك ـيــون
الوطنيون ونجت من دمار الحرب.
ظل امللعب ،الذي أصبح ملعب نادي

ه ـيــرتــا ب ــرل ــن ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،صــام ـدًا
رغ ــم كــل مــا م ـ ّـر عـلـيــه ،وت ــم تـجــديــده
عـ ـ ــام  2004اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادًا ل ـن ـهــائ ـيــات
كــأس الـعــالــم لـكــرة الـقــدم  ،2006وها
هــو الـيــوم يـعــود الحـتــال العناوين
بشكل يــومــي تقريبًا عبر
العريضة
ٍ
عبارة باتت متداولة بكثرة« :الطريق
الى برلني».
يأتي هذا الحديث بعد اختيار ملعب
الـعــاصـمــة االملــان ـيــة السـتـضــافــة أهــم
مباراة في موسم كرة القدم االوروبية،

املتمثلة في املباراة النهائية ملسابقة
دوري أبطال أوروبا.
ّ
عام  ،1998كان امللعب االوملبي محط
ج ــدال واس ــع ف ــي املــان ـيــا ،حـيــث قيل
انقسام بني
الكثير حول مصيره ،مع
ٍ
رأيــن :االول دعــا الــى هدمه والثاني
الى بناء آخر جديد وإبقائه ألهميته
التاريخية والثقافية.
ب ـقــي اإلرث ال ـح ـض ــاري جــام ـعــا بني
ال ـ ـحـ ــداثـ ــة وال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــة .ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
املنحوتات والـنـقــوش تــزيــن املـمــرات

الـ ـ ـ ــى داخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه .ال ـ ــواجـ ـ ـه ّـ ــة وامل ـ ــدخ ـ ــل
َ
الــرئ ـي ـســي لـلـمـلـعــب ُصــن ـفــا مـعــلـمــن
أثـ ــريـ ــن لـ ــم يـ ـم ـ ّـس ــا .ك ــذل ــك األم ـ ـ ــر لــم
ي ـ ـمـ ـ ّـس أس ـ ـ ـ ــوار املـ ـلـ ـع ــب ال ـخ ــارج ـي ــة
الطالء أو أيــادي مهندسي الحداثة.
أم ــا سـقـفــه ،فـهــو مـصـنــوع م ــن م ــواد
زجاجية تضفي وهــج الشمس على
أرضية امليدان .تحت السقف تتدلى
الـ ـش ــاش ــات االل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـع ـمــاقــة
ّ
املـ ـ ــوزعـ ـ ــة بـ ــن اتـ ـج ــاه ــات م ـخ ـت ـل ـفــة.
والـ ـشـ ـك ــل األس ـ ــاس ـ ــي لـ ــه ب ـي ـض ــاوي

