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رياضة

الكرة اللبنانية

الجمهور على أبواب «المدينة»...

«معنا والد يا وطن»!

كثيرون امتنعوا عن
دخول مالعب كرة القدم
اللبنانية .اعتكفوا ،بسبب
ما يعتبرونه معاملة «غير
الئقة» ،تأتي من أكثر من
مكان .المنصة الرئيسية
ترف ال تحظى به جميع
الجماهير .الجماهير التي
عادت أخيرًا ،لمشاهدة
النجمة واألنصار .المشهد
يتكرر...

علي زين الدين
ٌ
يقف رجل أربعيني يحمل على كتفيه
فتاة صغيرة ،إلى جانب امرأة أصغر
ُ
بيدها ولدًا
منه بسنوات قليلة ،تمسك
ُّ
العاشرة من عمره ،يلف على
يبدو في
ً
رأس ــه عـصـبــة نبيذية ال ـلــون ،ويلتف
يمينًا ويسارًا بسرعة كبيرة ،قبل أن
نحو السماء ،ويأخذ نفسًا
يرفع ًرأسه ٌ
ط ــوي ــا .عــائ ـلــة م ــن أرب ـع ــة أش ـخــاص،
محاطني بمئات من الناس ،ينتظرون
دورهم أمام حاجز الجيش في مدينة
كـمـيــل ش ـم ـعــون الــريــاض ـيــة ،الـفــاصــل
بـيـنـهــم وب ــن امل ـل ـعــب ،ال ــذي يحتضن
مباراة فريقهم.
بعد انـتـظــار ربــع ســاعــة تحت شمس
ُ
ب ـيــروت ،تصبح العائلة بعيدة نحو
مـتــريــن ع ــن ال ـحــاجــز .ي ـصــرخ ال ــوال ــد:
«مـ ـعـ ـن ــا والد ي ـ ــا وط ـ ـ ـ ـ ــن» .ويـ ـص ــرخ
مـعــه مــن حــولــه .يقطع بــرفـقــة زوجـتــه

وولديه الحاجز ،ويتقدم بخطى تعبة
ومتحمسة نحو شباك التذاكر .يعلم
أن رحلته الشاقة للدخول إلى امللعب
ل ــم ت ـن ـتــهِ ب ـع ــد .ف ـه ـنــاك املـ ـئ ــات أمــامــه
ممن يحاولون شــراء تذكرة ملشاهدة
فــريـقـهــم ق ـبــل ان ـط ــاق ص ــاف ــرة بــدايــة
امل ـبــاراة .يترك عائلته جانبًا ويدخل
شباك صغير ،واحد
بني الجموع نحو
ٍ
من ثالثة أو أربعة ،لـ«قطف» التذاكر.
ً
وبعد دقائق ،يخرج منتصرًا ،حامال
م ـعــه أربـ ـع ــة أوراق ه ـش ــة .ل ــن يــدخــل
ٓ
امللعب االن ،فهناك محطة أخيرة بعد.
يصل إلــى بــاب امللعب حيث يتواجد
ن ـح ــو عـ ـش ــرة ع ـن ــاص ــر مـ ــن ال ـج ـي ــش،
وم ـئ ــات املـشـجـعــن ،حــامـلــن األوراق
ف ـ ــوق رؤوسـ ـ ـه ـ ــم ،خ ــوف ــا م ــن تـمــزقـهــا
بسبب االزدح ــام .يقولها مــرة أخــرى:
«م ـع ـنــا والد ي ــا وط ـ ــن» .وم ــن جــديــد،
يردد الناس معه .ليس «شفقة» عليه
فحسب ،بــل ألنهم يحاولون الضغط

ّ
على الـقــوى األمـنـيــة ،علهم يبتعدون
عن األبواب ،أو باألحرى ،الباب .الباب
املفتوح من بني أبواب عدة مغلقة.
أخـيـرًا يتنفس هــو عائلته الـصـعــداء.
ٓ
ب ــات االن حـ ـرًا بــاخ ـت ـيــار امل ـقــاعــد في
الــزاويــة األفـضــل لــه ،بعيدًا عــن زحمة

الغرفة الكبيرة باتت خربة
متروكة منذ سنوات يسكنها
الغبار والحجارة المكسورة
ُ
املـشـجـعــن ف ــي وس ــط املـ ـ ــدرج .تـخــرج
الــزوجــة أوراق ــا مــن كيس أســود كانت
ت ـح ـم ـلــه ،فـتـشــه أح ــد ع ـنــاصــر ال ـقــوى
األمنية ،كأنه يبحث عن قنبلة ،وأخرج
منه عبوة مياه كبيرة« .ممنوع املي»،
يـقــول للجميع .يــأخــذ ال ــزوج األوراق

ويمسح فيها مقاعد امللعب املتسخة.
ثم يجلس .يجلس مبتسمًا ،بعد هذه
املعاناة ،يبتسم .هو وصل أخيرًا إلى
ـدرجــات ،ليشاهد مع عائلته فريقه
املـ ّ
املفضل ،هذا الذي يخفف عنه ضغوط
الحياة ،ويسعده لساعتني في أسبوع
شاق.
ُ
أث ـ ـنـ ــاء امل ـ ـب ـ ــاراة ت ـ ـخـ ــرج ال ـ ــزوج ـ ــة مــن
«بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزر» وف ـس ـت ــق
ال ـ ـك ـ ـيـ ــس األسـ ـ ـ ـ ـ ــود ِ
و«ش ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــس» ،وت ـ ـط ـ ـلـ ــب مـ ـ ــن اب ـن ـه ــا
املـ ـتـ ـح ـ ّـم ــس ال ـ ـج ـ ـلـ ــوس ل ـ ـيـ ــأكـ ــل .ب ـعــد
«النقرشة» ،وانتهاء الشوط األول ،ال
بـ َّـد للعائلة أن تــروي عطشها .يخرج
ال ــرج ــل م ــن امل ـل ـع ــب ح ـت ــى ي ـص ــل إل ــى
ً
موقف السيارات ،الــذي بات منفصال
ع ــن املــدي ـنــة الــريــاض ـيــة ،لــ«يـقـتـنــص»
عبوتي مياه من أحد الباعة الجوالني،
ويعود إلى عائلته .هذه املرة لم يوقفه
أح ــد ،فالقوى األمنية تــركــت الحاجز
واألبـ ــواب ودخ ـلــت إل ــى أرض امللعب.

