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والحكمة للمطرانية
الذي قاده «عميد رؤساء األندية» هشام الجارودي لمدة  26عامًا واعتبر رفيق الحريري ورئيس الــوزارء السابق تمام سالم ،يعيش اليوم فترات
على مدى هذه السنوات النادي األكثر استقرارًا إداريــا وماليًا في لبنان ،صعبة بعد استقالة هشام الجارودي .الحلول قريبة في الرياضي ،وهناك
كما حظي بدعم كبير من رؤساء حكومة سابقين على رأسهم الراحل «دخان أبيض» .أما في الحكمة ،فالنفق طويل ُ
ومظلم
إذا ما حصل على عرض كبير من ناد
عــاملــي ،يساعده على تطوير مستواه
خــاصــة إذا ك ــان الع ـبــا صـغـيــر الـســن،
ألن هذا األمر ينعكس على كرة السلة
اللبنانية إيجابًا».
أمــس األح ــد ،حدثت تـطــورات وصفها
املـتــابـعــون بــالــ«إيـجــابـيــة» ،وي ـبــدو أن
هـنــاك إجماعًا فــي أروق ــة الـنــادي على
كرئيس لـلـنــادي ،بينما
مــازن طـبــارة،
ٍ
هناك خالف ما زال قائمًا على منصب
أمني السر .ولكنّ ،
يرجح ّ
القيمون على

النادي أن يتولى تمام الجارودي هذا
املنصب ،نظرًا لقدرته على االنسجام
وال ـع ـم ــل م ــع ط ـ ـبـ ــارة .األي ـ ـ ــام الـقـلـيـلــة
املقبلة ستكون حاسمة للرياضي.
أزم ــة الــريــاضــي ،تقابلها مــأســاة أشـ ّـد
عـمـقــا يـعـيـشـهــا الـحـكـمــة ،الـ ــذي صنع
مـ ـج ــد الـ ـسـ ـل ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة بـ ــن 1998
و 2005ب ـق ـي ــادة ال ــرئ ـي ــس ال ـتــاري ـخــي
الراحل أنطوان شويري .الحكمة الذي
ب ــدأ تحضيراته للموسم بـقــوة وأمــل
كـبـيــريــن الس ـت ـعــادة مـكــانـتــه وال ـعــودة
إل ــى ح ـصــد األلـ ـق ــاب ،وج ــد نـفـســه في
امل ـس ـت ـق ـنــع امل ــال ــي م ــن ج ــدي ــد ،بـعــدمــا
انسحب كـبــار داعـمــي ال ـنــادي ،لتعود
أزمـ ــة ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة وه ــي غـيــاب
التمويل .مــدرب «الـحـكـمــة» ،والـعــارف
بكل التفاصيل منذ سنوات فــؤاد أبو
ش ـقــرا ،أك ــد فــي حــديــث مــع «األخ ـب ــار»
أنه يعمل «املستحيل إلقناع الالعبني
األج ـ ــان ـ ــب بـ ــال ـ ـعـ ــودة عـ ــن اع ـت ـك ــاف ـه ــم
ومواصلة اللعب في جميع املباريات»،
ّ
ح ـت ــى ي ـت ــم ال ـت ــوص ــل إل ـ ــى ح ـ ــل ودف ــع
مستحقاتهم املالية املتراكمة .لكن هل
يكفي الشغف؟ يكفي لحب «الحكمة».
األجانب واملحترفون لديهم حسابات
أخـ ـ ـ ــرى .ي ــؤك ــد أب ـ ــو شـ ـق ــرا أن األزم ـ ــة
امل ــالـ ـي ــة فـ ــي ال ـح ـك ـم ــة «م ـ ــش س ـه ـل ــة»،
متمنيًا «نـجــاح اإلدارة فــي مساعيها
ال ـتــي ت ـقــوم ب ـهــا إلخ ـ ــراج ال ـن ــادي إلــى
بــر األمـ ــان» ،خــاصــة وأن ال ـنــادي قاتل
خالل الفترة املاضية ،وتمكن من إنهاء
املــرحـلــة األول ــى مــن بطولة لبنان بني
الخمسة الكبار رغم الظروف الصعبة.
وهذا ُيحسب للفريق وملدربه الخبير.
ي ـع ـت ـبــر أبـ ــو ش ـق ــرا أن ف ـت ــرة ال ـتــوقــف
ال ــدول ــي ال ـخ ــاص ــة بــامل ـن ـت ـخــب وال ـتــي
تمتد من  12الجاري ،إلى أوائــل شهر
آذار ،س ـت ـكــون ف ــرص ــة م ـه ـمــة للقلعة
«ال ـح ـك ـمــاويــة» لـحــل األمـ ــور اإلداري ـ ــة،
والتواصل مع بعض الداعمني الجدد،
للنهوض بالنادي .وعلمت «األخبار»
م ــن م ـص ــادر ح ـك ـمــاويــة ،أن مـطــرانـيــة
بـيــروت «دخـلــت على خــط أزم ــة نــادي
الحكمة وبدأت بدورها بطرح الحلول
وال ـع ـم ــل ل ـت ــأم ــن ال ــدع ــم الـ ـ ــازم لـكــي
يستعيد ن ــادي الـحـكـمــة مـكــانـتــه بني
الكبار» .ولسيرة الكبار ،فإن املتابعني
يعرفون جيدًا أن الحكمة يعتمد على
ن ـحــو خـ ــاص ،ع ـلــى الع ـب ـيــه األج ــان ــب،
ع ـلــى ع ـكــس الـ ـن ــادي ال ــري ــاض ــي ال ــذي
يعتمد على الالعبني املحليني .وعلى
الـ ـه ــام ــش ،رف ـ ــض أب ـ ــو شـ ـق ــرا إع ـط ــاء
مــوقــف ح ــول نـظــرتــه ملــوضــوع «ثــاثــة
أجانب» داخل امللعب ،وتضرر الالعب
اللبناني مــن هــذا الـقــانــون ،مــؤكـدًا أن
األمـ ــر «ب ـحــاجــة إل ــى دراس ـ ــة ه ــادئ ــة»،
مشددًا على أن املسألة بالدرجة األولى
تتوقف على «ضبط األسـعــار» ،وذلــك
ن ـظ ـرًا ل ــأرق ــام الـكـبـيــرة (ب ــرأي ــه) الـتــي
ُ
تدفع اليوم.
ُيــذكــر أن االت ـف ــاق مــع مـصــرف SGBL
لم يصل إلى «النهاية السعيدة» التي
ّ
محبو ال ـنــادي ،والتي
كــان ينتظرها
ّ
كـ ـ ــان مـ ــن ش ــأنـ ـه ــا أن تـ ـح ــس ــن وض ــع
الفريق كثيرًا.

«باشو» يتذكر أنطوان الشويري
Good Old Days

ّ
األشرفية ،كما يحلو له أن ّ
يسميها .بشير هيكل هو
التقيناه في أحد مقاهي «منطقته»،
ً
اسمه الحقيقي إال أن هذا االسم لم يعد متداوال« .باشو» .نعرفه على هذا النحو
حسن رمضان
«الحكمة هو النادي الذي ّ
تربيت على تشجيعه،»le president« ،
ّ
هو أبي وأخي وصديقي .هكذا عبر باشو عن عالقته بالشويري
وبالحكمة ،بحيث أنه ربط هذين االسمني ببعضهما البعض ،وأن
الحكمة هــو الشويري والعكس صحيح ً.وهــذا مدخل أساسي
لفهم مرحلة «ما بعد الشويري» ،خاصة وأنــه يصدر في بداية
حديث «باشو»؛ العارف بكل صغيرة وكبيرة في النادي.
ّ
نوستالجية بداياته مع الحكمة
يذكر لنا بشير هيكل بطريقة
ّ
«الباشوية» .يحلو له أن يعود بذاكرته
وكيف انطلقت مسيرته
إلى «األيــام الخوالى» .في إحــدى املباريات التي كانت تلعب من
ضمن دورة اإلمام موسى ّ
الصدر ،كان الحكمة يلعب مباراة مع
ّ
«باشو» بني الجماهير التي
فريق لم يستطع تذكر اسمه ،وكان
ّ
كانت حاضرة .وقعت املشكلة .كان «تبع الطبل» غائبًا عن اللقاء،
فبادر «باشو» وتسلم الطبل .لم يكن يعلم حينها أن هذه اآللة
ّ
مشجع .انتهت املباراة،
ستقترن بصورته .كان مبهرًا والفتًا ألي
عــاد باشو إلــى منزله ،إلــى حياته االعتيادية ،إلــى عمله في أحد
محال الغاز الــذي كــان في مقابل مدرسة الحكمة .مـ ّـرت مباراة
وأخرى تلتها« ،باشو» غير موجود.
يـقــول بــاشــو بــأنــه كــان إلنـطــوان الـشــويــري نـظــرة ثاقبة فــي كل
األمور ،وليس فقط في الشأن الرياضي .كان ّ
يحدق بالشخص،
يـعـلــم إذا ك ــان مـفـيـدًا أو لـيــس جــدي ـرًا بــالـعـمــل م ـعــه .ه ـكــذا ،قــام
بدعوته إلى مكتبه .لم يكن لديه أدنى فكرة عن ما كان يدور في
رأس « ،»le presidentأيــن كنت في املبارتني األخيرتني؟ «كان
عندي شـغــل» ،الشويري كــان يتمنى على «بــاشــو» بــأن ّ
يتفرغ
ّ
«الحكماوية»،
لهذا العمل ،للتشجيع ،ألن يصبح قائد الجماهير
وعرض عليه مبلغ  3آالف دوالر ،على أن يكون  24\24في خدمة
الحكمة وجمهور الحكمة .لم يتردد «الـبــاش»« :بشتغل 48\48
إذا بـ ّـدك» .هكذا كانت االنطالقة .والرحلة كانت طويلة« .ما فيك
ّ
تصرخ بالبيت بتعلق مع أهلك ،وال بالشارع بقولو عنك مجنون،
ّ
املطرح الوحيد اللي فيك تصرخ في بال ما تهتم لحدا هو امللعب».
بالضبط ،هــذا هــو الشغف الــذي نسمع عـنــه .سـتــراه فــي عيون
«باشو» ،بعد كل هذه السنوات .يصف باشو امللعب (الكالم هنا
ليس عــن ملعب غــزيــر ألن األخـيــر ليس ملعبًا عــاديــا بالنسبة
للباشو) .يصف امللعب كملعب ،وأجــواء التشجيع عمومًا ،على
ّ
أنـهــا املنفس الــوحـيــد ألي شخص ممكن أن يفرغه داخ ــل هذا
املستطيل .من وجهة نظره ،التشجيع ثقافة .ليست أمرًا ينتهي
مع نهاية املباراة ،لديه أشكاله وطرق وموسيقى ّ
خاصة به .في
حــادثــة يــذكــرهــا بــاشــو حــن أتــى املنتخب الـنـيــوزلـنــدي ملواجهة

ّ
منتخب لبنان ،قــام مشجعو املنتخب الضيف برقص رقصة
ّ
غريبة بعض الــشــيء ،وب ــدأ الجمهور اللبناني حينها بإطالق
صافرات االستهجان وباالستهزاء بهذه العادات أو هذه الرقصة
الـتــي قــام بها مشجعو املنتخب الـنـيــوزلـنــدي .بــاشــو لــم يعجبه
األم ــر ،بــل على العكس تمامًا .كــان رأيــه مختلفًا ،وكــان يتمنى
على الجمهور من أن يشاهد هذه الحركات وهذه الرقصات وأن
يستفيد منها ،أو أن يلتقط بعضًا من طرق رقصهم ودمجها مع
طرق الجمهور اللبناني ،ألن الرياضة «تبادل ثقافي» .لديه أفكار
وطرق جديدة في التشجيع .على سبيل املثال يذكر لنا طريقة
سماها «حيلة» من حيله في التشجيع« :كنا ّ
أو كما ّ
نجمع وراق
ّ
ّ
ّ
املطاعم ونقصقصن ونطيرن بالهوا أول ما يبلش املاتش».
ّ
«هو العدو الصديق .لو لم يكن موجودًا ملا كنا موجودين نحن
بــدورنــا أي ـضــا» .هـكــذا يـصــف «بــاشــو» فــريــق الــريــاضــي ،غريم
«الـحـكـمــة» الـتـقـلـيــدي« ...نكهة الــريــاضــة ونكهة كــرة السلة هي
حكمة رياضي ،بال رياضي ما في حكمة ،بال ّ
الرياضي ما في
باسكيت بلبنان والعكس أيضًا» .هكذا يتكلم باشو عن النادي
ال ــذي يعد الخصم األول للحكمة .يحب الـ ّ
ـريــاضــي ،ولـكــن ليس
الحب الذي نعرفهّ .
يحبه ويكرهه في الوقت ذاته .وهنا ،يروي لنا
باشو حادثة ّ
مر بها خارج امللعب .في أحد األيام ،كان ذاهبًا هو
ّ
تنكر بقبعة صوفيةّ
وأحد أصدقائه إلى طرابلس ،لشراء السمك.
ّ
وبنظارة شمسية لتخفي ّ
هويته .صادفه أحــد األطـفــال وأشــار
ّ
ً
ّ
له بيديه راسمًا شكل الطبل سائال ّإيــاه« :مش باشو؟» .تحفظ
باشو في البدايةّ .
أصر العابر الصغير على معرفته ،كان واثقًا.
ً
من هنا لهناكّ ،
رد بشير على الولد قائال« :ايه حبيبي أنا باشو».
الفرحة كانت هستيرية من مشجع الحكمة الصغير .بعد فترة
قصيرة ،علم باشو بأن والد الصبي هو نفسه بائع السمك الذي
يــريــدون ال ـشــراء مـنــه ،وأن ــه يشجع الحكمة أيـضــا .ينهي باشو
«الخبرية» ضاحكًا بأن بائع السمك الحكماوي باعه بربع السعر
ً
الذي يبيع فيه عادة.
ال ّ
يحب الحديث عن أزمة النادي اليوم ،ويرفض الدخول في معارك
مع أسماء وأشـخــاص .الـنــادي أكبر من الجميع .يشتاق باشو
ألمر واحد في كل مسيرته .يشتاق للذين كانوا معه في مراحل
حياته دائمًا .يشتاق لجمهور الحكمةّ أكثر من الحكمة« :بتطليعة
وحدة مني كان الجمهور يصير يزقف ويبلش باألغاني» .كان
قائدًا ،وال يمكننا أن نجزم أن اسمه األول« ،بشير» ،لعب دورًا
كقائد في بيئة الحكماويني األساسية« .باشو» يحب
في تزكيته
ٍ
جمهور النجمة في كــرة القدم ،يحب كل ما له عالقة بالشغب.
لكن «الشغف حكمة ،والــدم الحكمة» .يختم« :يصبح الــدم دائمًا
أخضر وأبيض» .يصبح «حكمة».
(مروان طحطح)

