
 إیلي مشنتف مقابلة مع الریاضي

  
ضمن النشاطات الثقافّیة التي نقوم بھا في مدرسة سیدة الجمھور مقابالت مع بعض الشخصّیات وبمناسبة أسبوع     

تحضیر مقابلة، فوقع اختیارنا على الریاضي إیلي مشنتف  سیمون أنطون  ا أستاذ مادة اللغة العربّیةإلینالصحافة طلب 
استقبلنا في مكتبھ في جونیھ ورّد على أسئلتنا برحابة صدر وشرح لنا أھمّیة الریاضة في حیاة الشباب الذي رّحب بنا و

  :وھذا مضمون الحوار الذي دار بیننا

  أّي رقم كنت تلبس؟  - 

شؤم، مع العلم أّن الكثیرین یعتبرونھ رقم وأعتبره رقم حظ  ١٣الرقم لیس بالمھّم بل القّصة معنوّیة، لقد ارتدیت الرقم 
  .لكن ھذا الرقم یعني لي الكثیر

  كیف كانت بدایتك؟ ومن اكتشفك؟ - 

رأیي، فاإلنسان الطموح الذي یعمل ویثابر ویمتلك إرادة قوّیة ھو الذي یمكن أن في  اال أحد یستطیع أن یكتشف أحًد
  .لقد إكتشفت لعبة كرة السّلة بالصدفة وأحببتھا وأعطیتھا كّل وقتي واھتمامي. یصل



، لذا ال اوآخر عادی امتفّوًق این شخص وآخر ھو إخالص اإلنسان لعملھ لذلك ینجح أكثر من غیره، فنجد إنساًنالفرق ب
  .اأحد یكتشف أحًد

  في أّي مركز كنت تلعب؟  - 

  .كنت العًبا في الوسط وكانت كرة السّلة في بدایتھا ثّم إنتقلت إلى الھجوم

  ما نصائحك لیصبح الالعب بطًال كما أصبحت؟ - 

المثابرة واإلجتھاد ویجب أن یعطي اإلنسان من كّل قلبھ لعملھ، أنا أؤّكد لكم أن نجاح مسیرتي الریاضّیة كانت في 
  .المالعب وفي التمارین التي كنت أقوم بھا

  ھل ما زلت تمارس لعبة كرة السّلة؟ وكّم مّرة تتمّرن في األسبوع؟ - 

یني الخاص أربع مّرات فالریاضة حیاتي وأشعر بالخطأ إذا لم ما زلت ألعب ثالث مّرات في األسبوع وأتمّرن تمر
  .أمارسھا

  ھل تشّجع ریاضة أخرى؟ وأي فریق تفّضل ولماذا؟ - 

وأنواع أخرى ككرة الطائرة وأتابع كل أنواع الریاضة في العالم على شاشات التلفزة كما أشّجع فریق أحّب كرة القدم 
  .عب فرید من نوعھ في كرة القدمال» میسي« برشلونا وأحّب منتخب البرازیل،

  ما البطوالت التي كسبتھا؟ وأّي بطولة تعني لك أكثر من غیرھا وما كان شعورك؟ - 

تعني لي الكثیر ألّنھ عندما بدأُت اللعب كانت الحرب لم تنتھ بعد في لبنان، ثّم كّرت  ١٩٩٨أّول بطولة عربّیة عام 
  .ّرات وذھبنا إلى بطولة العالمالُسبحة فقد ربحنا عّدة بطوالت كآسیا ثالث م

  إلى َمْن توّجھ الشكر لنجاحك؟ - 

الفضل األكبر كان لمجھودي الشخصي الذي كنت  ،ر لكمكّل األشخاص الذین لعبت معھم ساھموا في نجاحي لكن أكّر
، لقد عملت جاھًدا على نفسي وكنت أرھق نفسي جسدًیا وفكرًیا، طبًعا أنا ال أنكر فضل أقوم بھ یومًیا وبشكل متواصل

  .أصدقائي وأھلي الذین وقفوا إلى جانبي في مسیرتي الریاضّیة وساھموا بشكل كبیر في نجاحي

  أّي مباراة كانت األجمل في حیاتك؟ - 

بالنسبة لي، إذ حّققت فرصة في نھایة المباراة في  خاّصمباراة مع فریق اإلتحاد اإلسكندري كان لھذه المباراة معًنى 
  .ني األخیرة سّددت وسّجلت نقطتین أّمنتا فوزنا في المباراةالثوا

  ھل ھناك مباراة أّثرت فیك سلًبا؟ ولماذا؟ - 

لدّي  أفضل مالم أستطع أن أقّدم  ١٩٩٦أیًضا مباراة مع فریق اإلتحاد اإلسكندري في نھائي البطولة العربّیة لعام 
  .بسبب الضغط الدفاعي، وھذا قد أّثر فّي كثیًرا

  لماذا تخلص لھذه الدرجة إلى فریق الحكمة؟ - 

  .أنا اآلن رئیس منتخب الحكمة أحاول أن أحّقق حلمي كرئیس للنادي كما حّققت أحالمي كالعب وقائد في النادي



  عندما كنت في الملعب، ھل شعرت بضغط نفسي؟ ولماذا؟  - 

مباراة، كنت أحّس بضغط نفسي، ھذا اإلحساس كنت أشعر بھ  عند دخول فریق الحكمة إلى الملعب أمام  كّل یوم، كّل
الفوز بالمباراة، وتلبیة مطالب الفریق لقد عشت طیلة مشاھًدا وأنا قائد ھذا الفریق وعلى عاتقي مسؤولّیة  ٧٠٠٠

  .عّلمني الكثیر خیرحیاتي في المالعب تحت الضغط، لكن ھذا األ

  ل تعتقد أّن الوضعین السیاسي واإلقتصادي یؤّثران في الریاضة؟ ھ - 

لقد مّرت الریاضة بأیام جّیدة وأخرى عصیبة لكن یجب تجنیب  ءكّل شي فيیؤّثران  ن السیاسي واإلقتصادياالوضع
  .یھافالریاضة من أي مفاعیل سیاسّیة قد تؤّثر سلًبا 

  ھل تؤّید الدعم السیاسي للریاضة؟ ولماذا؟ - 

  .السیاسة إلى النادي إدخال، فنحن نمارس الریاضة والسیاسة ال تتماشى معھا، وأنا أحاول عدم كال

  ماذا تقول في نھایة ھذه المقابلة؟ وما تمّنیاتك؟ - 

أتوّجھ إلیكم أوًال فنحن یھّمنا الجیل الصاعد أن یكون مثّقًفا وأنصحكم بأن یكون للریاضة دور كبیر في حیاتكم وأن 
جًدا إلى جانب نیلكم الشھادة الجامعّیة طبًعا ألّن لبنان مّر بفترة حرب والكثیر من ا منذ الصغر ألّنھا مھّمة تعتادوا علیھ

  . الشّبان تخّلوا عن الدراسة وتلّھوا بأمور أخرى

اه اإلنتبفاألفضل . سمھ لبنانشخاص ونحن یجب أن ننتمي إلى وطن اتابعة أل ھاكما أنصحكم باإلبتعاد عن السیاسة ألّن
  .مستقبلنا ونسعى لبناء وطن فال نكون تابعین ألشخاصل

ني قّدمت لوطني أفضل ما لدي وساھمت في تحقیق إنجازات عظیمة نحن في الریاضة نبني وال نھدم، وأنا فخور بأّن
  . لھذا البلد فأنا كنت أفتخر عندما كنت أرى العلم اللبناني یرفرف في مقدذمة بقّیة األعالم


