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رياضة

الكرة اللبنانية
عاش بيتر
أسعد لحظاته
في النادي
البيروتي
(مروان بو
حيدر)

بقامته الفارعة وبشرته
السمراء حفر بيتر بروسبر
الترينيدادي اسمه في
ذاكرة عشاق األنصار .لعب
إلى جانب دوايت يورك نجم
اليونايتد ،وإلى جانب «ملك
ملوك» قلوب األنصاريين
في زمانه ،دايفد ناكيد.
التقته «األخبار» في ملعب
«بيروت البلدي» ،وكان
حديث طويل ،عالق في
ذاكرة الهداف القديم
حسن عطية
بدايته في الدوري اللبناني كانت في
ن ــادي األن ـصــار ع ــام  .1997ال يخفي
بـيـتــر أن بــوابــة قــدومــه ك ــان مــواطـنــه
دايفيد ناكيد .معاصروه يتذكرونه:
«مـ ــاي ـ ـس ـ ـتـ ــرو» خ ـ ــط الـ ـ ــوسـ ـ ــط ،ال ـ ــذي
«اسـ ـتـ ـق ــدم» ب ـي ـتــر ب ــروس ـب ــر لـيـمــولــه
بـ ــال ـ ـكـ ــرات .فـ ـ ــاز ب ـي ـت ــر مـ ــع األنـ ـص ــار
بـلـقـبــن لـ ـل ــدوري ف ــي مــوس ـمــه األول
 98-97موسمه الثاني  ،99-98أي ّ
مر
وقـ ـ ٌـت ط ــوي ــل .ل ـكــن ل ــم ي ـنــس ال ـه ــداف
«ال ـك ــاري ـب ـي ــان ــي» ت ـفــاص ـيــل ال ـثــاثــة
عشر عــامــا الـتــي قضاها كــاعــب في
ال ـ ــدوري ،إذ إن ــه يــذكــر ع ــدد األه ــداف

ال يشاهد مباريات الدوري
اللبناني إنما المهمة منها
فقط وال يتابع أخبار المنتخب
التي سجلها مع الفريق في األنصار
سجل في موسمه األول  23هدفًا ،أما
الـثــانــي فقد سجل فيه  17هــدفــا ،مع
األخـ ــاء األه ـلــي سـجــل  .15مــع امل ـبـ ّـرة
سبعة أه ــداف ،واختتم مسيرته في
عام  2010في نادي الراسينغ كل هذه
التفاصيل لم تذهب من ذاكرة بيتر.
ـدرب
ي ـش ـغــل ب ـي ـتــر حــال ـيــا م ـن ـصــب مـ ـ ٍ
ف ــي ال ــدرج ــة ال ــراب ـع ــة ل ـفــريــق ال ـهــال
ال ـن ــاع ـم ــة ،وهـ ــو م ـ ــدرس ري ــاض ــةٍ في
مــدرســة امل ــروج .يـعــرف لبنان وصــار
سنوات كمدرب
هو بلده .عمل لعشر
ٍ
ف ــي أكــادي ـم ـيــة دي ـف ـيــد نــاك ـيــد ولـكـنــه
توقف عن التدريب هناك .وفي سؤاله

بيتر بروسبر

التريندادي يتذكر
عــن األكــاديـمـيــة وم ــا تـقــدمــه لـلــدوري
اللبناني وإذا ما كان هدفها تجاريًا
فقط ،يعتقد بيتر بأن هدفها وسفرها
«ي ـ ـ ـصـ ـ ــب ف ـ ـ ــي مـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ــاع ـ ـبـ ــن
الـشـبــان ألنـهــا تعمل على تطويرهم
وت ـس ــاع ــده ــم ع ـلــى ص ـقــل مــوهـبـ ِـتـهــم
الكروية بشكل أســرع» .ال يخفي أبدًا
ٌ
تجاري
أن الهدف من سفر األكاديمية
أيـضــا ،األكــاديـمـيــة كــانــت تسافر الى
ويلز وبرشلونة وإيطاليا ،ولكنها لم
تمنح شبانًا من هنا إلى هذه البالد.
وبــروس ـبــر يـتـحــدث بـلـغــة «الـخـبـيــر»
ومزهو بشهادة يحملها من االتحاد
اآلسيوي.
يتذكر كل شيء .عند قدومه لم يواجه
أي مشاكل مع النادي وال مع الالعبني
ألن ـ ـهـ ــم رح ـ ـب ـ ــوا ب ـ ــه ب ـ ـصـ ــدر واس ـ ـ ــع.
س ــاع ــدوه ع ـلــى ال ـتــأق ـلــم وخـصــوصــا
مواطنه ناكيد« ...في كرة القدم يجب
عليك دائـمــا أن تقدم أفضل مــا لديك
وأن تحافظ على مستواك» .وفي هذا
الـخـصــوص تـحــدث بيتر عــن طريقة
ت ــدرب ــه ع ـنــدمــا كـ ــان الع ـب ــا وب ــأن ــه لم
يكتف بالحصص التدريبية للفريق
إنما كان يتعامل بعقلية «احترافية»،
ويــذهــب لـيـتــدرب مـنـفــردًا مــرتــن في
اليوم ألنه يعتبر أن وقت التدريب لم
يكن كافيًا.
مشكلة بيتر الوحيدة التي واجهها
في مسيرته كانت مع نادي األنصار
والفيفا .ذهب للعب في ترينداد وهو
مــرتـبــط بـعـقــد مــع ال ـن ــادي اللبناني.
لكنه لــم يتحدث كثيرًا عــن تفاصيل
ّ
مجرد
الـحــادثــة وب ــدا كــأنــه يعتبرها
مشاكل ّعادية قد تواجه أي العب كرة
ق ــدم .يفضل بيتر العيش فــي لبنان
ولـكـنــه يـســافــر مــن فـتــرة إل ــى الثانية

لـيـطـمـئــن ع ـلــى أوالده .وي ـع ـلــل بيتر
بقاءه في لبنان أنه عاش هنا وبنى
حياته هنا ،وعــن عــدم مشاركته في
املونديال مع منتخب بالده (شاركت
بـ ـ ـ ــاده مـ ـ ــرة واح ـ ـ ـ ـ ــدة) ً ي ـج ـي ـ ُـب بـيـتــر
ب ـص ــوت ي ـح ـمــل غـ ـص ــة« :لـ ــم أس ـت ــدع
علمًا أني كنت قبل ذلك العبًا دوليًا».

يتذكر الترنداديين!

أرقام
1997

أول موسم
له مع األنصار

ّ 40هدفًا

سجلها مع األنصار

 21عامًا

عدد السنوات التي
قضاها في لبنان

2010

اختتم مسيرته
في الراسينغ

إي ـ ــرول م ــاك ـف ــرالي ــن ،بـيـتــر بــروس ـبــر،
ودايـ ـف ــد ن ــاك ـي ــد .ث ــاث ــة أس ـم ــاء ملعت
في سماء الدوري اللبناني جميعهم
م ــن ت ــري ـن ــداد ،أم ــا ال ـي ــوم فــالــاعـبــون
الـ ـت ــريـ ـن ــداي ــون ال ي ـ ــري ـ ــدون الـ ـق ــدوم
إل ـ ــى ل ـب ـن ــان ألن األوض ـ ـ ـ ــاع األم ـن ـي ــة
واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ال
تعجبهم ،واخ ـتــاف الـثـقــافــة ،حسب
بروسبر .ولكن السبب الرئيسي قبل
كــل هــذه األسـبــاب هــو العامل املــادي
وم ـس ـت ــوى ال ـ ـ ـ ــدوري .ف ـهــم يـفـضـلــون
ال ــرحـ ـي ــل إلـ ـ ــى أي بـ ـل ــد أوروبـ ـ ـ ـ ــي أو
إل ــى ش ـمــال ال ـق ــارة األم ـيــرك ـيــة ألنـهــم
يـحـصـلــون ع ـلــى م ــرات ــب أف ـض ــل .أمــا
ع ــن األج ــان ــب ال ـحــاضــريــن ال ـي ــوم في
الدوري اللبناني «قلة منهم جيدون،
ن ــوع ـي ــة ال ــاعـ ـب ــن اخ ـت ـل ـف ــت وق ـي ـمــة
ال ــدوري وحـ ّـدة املنافسة انخفضت»،
ي ـشــرح «ال ـخ ـب ـيــر»« :ف ــي الـفـتــرة التي
لعبت فيها كانت الفرق أفضل وكلها
ت ـس ـع ــى إل ـ ــى امل ـن ــاف ـس ــة وال ــاعـ ـب ــون
األجانب كانوا أقوى» .بيتر بروسبر
ال ي ـشــاهــد م ـب ــاري ــات الـ ـ ــدوري كـثـيـرًا
إنما املهمة منها فقط .والغريب أنه ال
يتابع أخبار املنتخب اللبناني أبدًا.

األنصار منزله
عاش بيتر أسعد لحظاته في النادي

البيروتي ،إذ حصد األلقاب في القلعة
الـخـضــراء وأشـبــع ذاكــرتــه بالسعادة
وخـيـبــات األم ــل هـنــاك .يحب الفريق
ك ـث ـي ـرًا ،ل ـعــب ف ــي ف ــري ــق َدخ ـ ــل كـتــاب
غينيس لألرقام القياسية بأحد عشر
دوريًا على التوالي .وعند سؤاله عن
أفضل مدرب في تاريخ لبنان ،أفضل
العــب ،وأفضل فريق ،كانت األجوبة
جميعها من األنصار .استرسل بيتر
في الحديث عبد الفتاح شهاب ،واحد
من أفضل الالعبني في لبنان .أما عن
ع ــدن ــان ال ـش ــرق ــي ف ـي ـقــول ب ـي ـتــر بــأنــه
«لــم يكن الــرجــل املـثــالــي على صعيد
التكتيك إنما هو املــدرب األفضل في
قدرته على توحيد صفوف الالعبني
وجمع كتيبةٍ من اللبنانيني وجعلهم
ً
ي ـق ــدم ــون كـ ـ ــرة ج ـم ـي ـل ــة» .كـ ــان يـمـلــك
ع ـق ـل ـيــة االنـ ـتـ ـص ــار ويـ ـع ــرف م ــن أي ــن
تؤكل الكتف ،يقول .أما عن األنصار
الـيــوم يـقــارن بيتر مــا بــن السابقني
والـحــاضــريــن ،ســابـقــا ك ــان الــاعـبــون
يلعبون من أجل اسم النادي من أجل
الجمهور والقميص ،الـيــوم ال يملك
الــاع ـبــون ه ــذه ال ـ ــروح أبـ ـ ـدًا .عــاقـتــه
باإلدارة أكثر من عادية فهو ال يعرف
الــاع ـبــن ال ـحــال ـيــن ،وم ــن ح ــن إلــى
آخر إذا قابل رئيس النادي نبيل بدر
يتحدثون لكن ال تجمعهم أي أمــور
فيما يخص النادي.

من الذاكرة« :النجمة»
يـ ـ ـح ـ ــب ب ـ ـي ـ ـتـ ــر م ـ ــواج ـ ـه ـ ــة الـ ـنـ ـجـ ـم ــة
ويـعـتـبــرهــا م ـب ــاراة خــاصــة لجميع
ال ــاعـ ـب ــن ،إذ أنـ ـه ــا تـ ـف ــرض عـلـيــك
ـف كـ ـبـ ـي ــر وه ــي
أن ت ـل ـع ـب ـه ــا بـ ـشـ ـغ ـ ٍ
بـمـثــابــة تـحـ ٍّـد مـهــم ج ـدًا لــه يـجــب أن
ي ـقــدم ف ـيــه أف ـضــل م ــا لــديــه م ــن أجــل

