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االجتماعي ويخسر أمامه  .2 - 0ليس
املـهــم نتيجتي امل ـبــاراتــن ،لـكــن املهم
هو عــودة الــروح إلى مدرجات ملعب
بــرج حمود بحضور جماهيري مأل
املدرجات املحيطة باملنصة الرئيسية.
ف ـهــل هـ ــذا ي ـع ـنــي أن هــوم ـن ـت ـمــن قــرر
الـعــودة إلــى الــدرجــة األول ــى ،ومــا هي
األسـبــاب التي أوصلته مع هومنمن
إلى الحال التي وصال إليها؟
عضو االتحاد اللبناني ،هامبرسوم
ميساكيان ،يرى أن هومنتمن تراجع
ن ـت ـي ـج ــة سـ ـف ــر ال ــاعـ ـب ــن والـ ـهـ ـج ــرة
واإلن ـت ــرن ــت الـ ــذي دف ــع ال ـش ـبــاب إلــى
االبـتـعــاد عــن كــرة ال ـقــدم .سبب يبدو
م ـن ـط ـق ـي ــا ،ي ـض ـي ــف إل ـ ـيـ ــه اس ـت ـي ـب ــان
دي ــرب ــدروس ـي ــان سـبـبــا آخ ــر ه ــو عــدم
االهـتـمــام بالناشئني فــي هومنتمن.
دي ــرب ــدروسـ ـي ــان ه ــو ع ـض ــو الـلـجـنــة
املركزية لجمعية نادي هومنتمن في
ال ـعــالــم ،وه ــو ال ــذي أخ ــذ عـلــى عاتقه

توفير موازنة النادي التي تصل إلى
 150ألف دوالر سنويًا ،والهدف منها
إعادة هومنتمن إلى الساحة الكروية،
لكن مــن بــوابــة االهـتـمــام بالناشئني.
فعلى صعيد هومنتمن فــي الـعــالــم،
هناك قرار بعدم دخول االحتراف إلى
الرياضة .والهدف الرئيسي للجمعية
هــو االهـتـمــام بالشباب فــي مجالني:
ال ـك ـشــاف ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ،وم ــن ثم
الــريــاضــة ،لكن بعيدًا عــن االح ـتــراف.
لكن لكرة القدم في لبنان خصوصية
م ـع ـي ـنــة دف ـع ــت دي ــرب ــدروسـ ـي ــان إل ــى
أن يـ ــأخـ ــذ املـ ـ ــوضـ ـ ــوع عـ ـل ــى ع ــات ـق ــه،
ُ
ح ـيــث اس ــت ـق ــدم مـ ــدرب م ــن أرم ـي ـن ـيــا،
ه ـ ــو ال ـ ــاع ـ ــب ال ـ ـسـ ــابـ ــق ص ــام ــوئ ـي ــل
بوغوصيان الذي يشرف على الفريق
األول والـفـئــات الـعـمــريــة فــي ال ـنــادي،
وح ـت ــى الع ـب ــي األك ــاديـ ـم ــة .فــال ـهــدف
الذي يضعه املسؤولون هو االعتماد
ع ـل ــى ال ـن ــاش ـئ ــن وتـ ـط ــوي ــره ــم حـتــى

غابت ألوان الفرق
األرمنية عن دوري
الدرجة األولى بعد
موسم 2004 - 2003
حين سقط هومنتمن
وهومنمن إلى الثانية

ّ
ّ
القمة األعلى في كل قارة من العالم
هـ ـ ــي هـ ــدف ـ ـهـ ــم ،وقـ ـ ـم ـ ــم أربـ ـ ـ ـ ــع ح ـتــى
اآلن وص ــل إلـيـهــا ش ـبــان لبنانيون
ب ـ ــدأوا بـتـحـقـيــق حـلـمـهــم ع ــام 2011
وباإلعداد له منذ عام  .2010الفكرة
ولــدت مع شبان ثالثة هم ليندوس
ضـ ـ ّ ّـو ،أف ـيــديــس قــالـبــاقـلـيــان وبـيـتــر
مــرقــدي ،الــذيــن كــانــوا يلتقون دائمًا
ّ
رياضية مختلفة ،فكان
على مشاريع
قرار إطالق الفريق بدعم من جامعة
الــروح القدس الكسليك وبرعايتها.
وهــذا الفريق يضم الـيــوم إلــى ضـ ّـو،
ًّ
ّ
ومرقدي ،كل من جويس
قالباقليان
ع ــزام ،ج ــورج مـخــايــل ،سيباستيان
واكيم ورنا سماحة.
لـيـنــدوس ض ــو ،األس ـتــاذ الجامعي،
ت ـحــدث إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،كــاشـفــا أنــه
ّ
«يحب الشيطنة» منذ الصغر،
كــان
ّ
ويـهــوى تسلق الـصـخــور والـجـبــال،

فــوجــد مــن يشاركه شغفه ،ليصيب
اإلنـ ـج ــاز ب ــال ــوص ــول إل ــى ق ـمــم أرب ــع
خ ــال ث ــاث س ـنــوات .إن ـجــاز ينتظر
أن ي ـك ـت ـم ــل ،وهـ ــدفـ ــه ب ـح ـس ــب ض ـ ّـو
«دع ـ ـ ــم م ــؤس ـس ــة ال ـص ـل ـي ــب األح ـم ــر
اللبناني التي تحتاج إلــى عطاءات
م ـس ـت ـمـ ّـرة ع ـبــر امل ــوق ــع اإلل ـك ـتــرونــي
للفريق (،)www.teamlebanon.com
ً
إضافة إلى تعزيز الوعي لدور هذه
املــؤس ـســة ،إل ــى جــانــب إع ـطــاء حافز
للشباب اللبناني لتحقيق أحالمهم
وتحدي ذاتهم».
ب ــدوره ،أشــار عضو الفريق جــورج
مخايل (دك ـتــور فــي الـصـيــدلــة) إلى
ّ
أن ح ـ ّـب ــه الـكـبـيــر لـلـطـبـيـعــة ب ــدأ في
ّ
ب ـل ــدت ــه ال ـج ـب ـي ـلــيــة ت ــرت ــج .وب ـعــدمــا
كـ ـ ــان يـ ـه ــوى املـ ـش ــي فـ ــي ال ـط ـب ـي ـعــة
م ـن ــذ صـ ـغ ــره ،أص ـب ــح ي ـح ـتــرفــه فــي
ّ
ش ـبــابــه وي ـح ـت ــرف ت ـســلــق ال ـج ـبــال.
تـ ـح ـ ّـدي ــات ك ـث ـي ــرة ت ــراف ــق املـ ـش ــوار.
أع ـضــاء ال ـفــريــق ي ـت ـحـ ّـدون أنفسهم

ب ـ ــال ـ ــدرج ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ث ـ ــم ال ـ ـظـ ــروف
امل ـنــاخـ ّـيــة م ــن ش ـمــس وهـ ــواء وثـلــج
وجـ ـلـ ـي ــد وص ـ ـق ـ ـيـ ــع .ه ـ ــم يـ ـتـ ـح ـ ّـدون
الـتـعــب ال ـج ـســدي وال ـت ـعــب الــذهـنــي
أي ـضــا .وب ـعــد ،هــم ي ـجــدون أنفسهم
في أماكن شبه معزولة ،في غابات
أو أدغال أو أماكن وعرة وغير آمنة.
لـكــن ،كــل ه ــذا ال يـهــم ،فـهــم يكملون
الـطــريــق نـحــو ال ـهــدف امل ـن ـشــود14 .
يــومــا قـضــاهــا أع ـضــاء الـفــريــق قبل
ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى الـ ـق ـ ّـم ــة األولـ ـ ـ ــى فــي
م ـس ـيــرت ـهــم ،وه ــي ق ـ ّـم ــة أكــون ـكــاغــوا
فــي األرجـنـتــن (تـعـلــو  6962مـتـرًا).
تـحـضـيــرات كـثـيــرة قــامــوا بـهــا قبل
تـحـقـيــق ه ــذا الـحـلــم ،فـبــاتــوا ليالي
عديدة في القرنة السوداء في لبنان
للتأقلم مــع األج ــواء املرتفعة .وفي
طريقهم إلــى هــذه القمة فــي كانون
ال ـثــانــي  ،2012واج ـه ــوا صـعــوبــات
ك ـث ـي ــرة ،م ـن ـهــا االخـ ـت ــاف بــامل ـنــاخ،
واملسافات الطويلة التي اجتازوها

جوانا عازار

يـصـبــح ه ـنــاك م ــا ي ـق ــارب  60إل ــى 70
العبًا بعد أربع سنوات ،معظمهم من
األرمن .وال يبدو الصعود إلى الدرجة
األولـ ــى هــو ه ــدف امل ـســؤولــن حــالـيــا،
«لكن إن حصل ،فهذا أمر ممتاز» كما
يـقــول مـيـســاكـيــان« .امل ـبــدأ واح ــد كما
كــان في الدرجة الثالثة بــأن ال نهبط
إلى الرابعة ،وإن صعدنا إلى الثانية،
فهذا أمر جيد وهــذا ما حصل .وهذا
املوسم نسعى إلى عدم الهبوط ،وإذا
تــأهـلـنــا إل ــى األول ـ ــى ،فـحـيـنـهــا يـكــون
إن ـ ـج ـ ــازًا» .ويـ ــوافـ ــق دي ــرب ــدروسـ ـي ــان
على كــام ميساكيان ،مشيرًا إلــى أن
هدف الصعود سيصبح رئيسيًا بعد
عامني.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،يـ ـشـ ـي ــر رئـ ـ ـي ـ ــس نـ ـ ــادي
هومنمن ،رافي ماليان ،إلى أن الهدف
الــرئ ـي ـســي ه ــو الـ ـع ــودة إلـ ــى ال ــدرج ــة
األولى .صحيح أن الفريق في الثالثة
حاليًا ،وهو دخل في منافسة قوية مع

هومنتمن للصعود إلــى الثانية في
املوسم املاضي ،لكن الطموح مشروع.
أما عن أسباب تراجع هومنمن بهذه
الـطــريـقــة ،فيعيدها مــالـيــان إلــى عدة
عــوامــل ،منها األوض ــاع االقتصادية
ُ
واألمنية ،إضافة إلى أخطاء ارتكبت
على صعيد الـنــادي تحديدًا ،إن كان
فــي اإلدارة أو طــريـقــة الـعـمــل .وتبلغ
موازنة النادي ما بني  80و  100ألف
دوالر ك ـمــا الـ ـع ــام امل ــاض ــي ،وهـ ــي ال
شــك غير كافية على صعيد الــدرجــة
األولى ،لكن يمكن الصعود معها إلى
الدرجة الثانية.
ال شــك أن كــرة الـقــدم اللبنانية فقدت
الكثير مــن بريقها نتيجة للظروف
االقتصادية واألمنية التي انعكست
سـلـبــا ع ـلــى ال ـح ـضــور ال ـج ـمــاه ـيــري،
وبــال ـتــالــي إن ع ــودة ال ـف ــرق األرمـنـيــة
ُ
إلــى دوري األض ــواء تعيد الــروح إلى
مالعب اشتاقت إلى روادها.

ّ
قبل وصولهم ،حيث كان يشرب كل
منهم  5ليترات من املياه يوميًا ،لكن
ّ
«التعب كله يزول بمجرد الوصول
إلى القمة» ،يقول ضو.
األول ّ
النجاح ّ
مهد للنجاح الثاني،
ّ
إذ كــانــت قــمــة ال ـب ــروس ف ــي روسـيــا
( 5642م) الــوجـهــة الـثــانـيــة للفريق
ف ــي ت ـ ّـم ــوز  .2012أم ــا ال ـثــال ـثــة ،فقد
أت ــت فــي تـشــريــن ّ
األول  ،2013وهــي
قمة جبل كارستنز في إندونيسيا،
األعلى في قارة أوقيانيا (في جزيرة
بــابــوا ،نـيــو غينيا) ( 4884م)« .فــي
روسـ ـي ــا جـلـسـنــا جـمـيـعــا ف ــي غــرفــة
واحـ ــدة مل ـ ّـدة يــومــن بسبب عاصفة
هــوجــاء ضربت األج ــواء ،فانقطعنا
كـلـ ّـيــا عــن الـعــالــم ال ـخــارجـ ّـي» ،يــروي
ض ــو ،مـشـيـرًا إل ــى أن ال ـفــريــق م ـ ّ
ـزود
بـشـ ّكـ ٍـل دائ ــم بـمــؤن األك ــل مــن فاكهة
مجففة وما شابه ،إضافة إلى جهاز
كمبيوتر وهــواتــف خـلـ ّ
ـويــة وبعض
ّ
الضرورية.
التجهيزات

ّ
قمة كليمانجارو في أفريقيا كانت
ال ــراب ـع ــة ف ــي املـ ـش ــوار (آذار .)2014
الـ ـثـ ـل ــج ،الـ ـ ـه ـ ــواء ال ـ ـقـ ــاسـ ــي ،طـبـيـعــة
األرض ال ــوع ــرة ،ه ــي ص ـعــوبــات لم
تمنع الفريق من الوصول إلى ّ
القمة
ب ـع ــد أسـ ـب ــوع ع ـل ــى انـ ـط ــاق ــه .وف ــي
أيـ ــار امل ـق ـبــل س ـت ـكــون ق ـ ّـم ــة دي ـنــالــي،
ّ
الشمالية،
وهــي األعـلــى فــي أمـيــركــا
الوجهة الخامسة للفريق .هم بدأوا
ال ـت ـح ـض ـي ــرات الس ـت ـك ـم ــال تـحـقـيــق
حـلـمـهــم .ي ـتــدربــون حــالـيــا عـلــى جـ ّـر
األغ ــراض وراء هـ ــم ،فهم على موعد
مع املشي في الثلج أليام عدةّ .
القمة
ال ـ ـسـ ــادسـ ــة سـ ـتـ ـك ــون قـ ـ ّـمـ ــة إف ــرس ــت
والـســابـعــة واألخ ـي ــرة قـ ّـمــة فينسون
ماسيف ،األعلى في انتركتيكا ،على
أن ينتهي املشوار عام .2016
مـ ــاذا ب ـعــد ال ـق ـ ّـم ــة؟ ّ مـ ــاذا ب ـعــد الـقـمــم
ال ـس ـبــع؟ «م ــا م ـنــوقــف نـحـلــم» يـقــول
ّ
ض ـ ّـو ،مـضـيـفــا« :رح ضـلـنــي اتـســلــق
قمم ،قمم جديدة ،قمم صعبة».
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شكل جمهور
ّ
هومنتمن
الجزء األكبر
من الحضور
األرمني في
المالعب
اللبنانية
(عدنان الحاج
علي)

