
في البداية، التقت "لها" بفريق المبادرة، وهو عبارة 
عن ست طالبات وطالب واحد، تقودهم الدكتورة 
شيرين مودي، أستاذ اإلعالم في الجامعة األميركية، 
والتي تقول: "حرصنا في السنوات األخيرة على 
على  مقتصرة  لطلبة  ا تخرّج  ريع  مشا تكون  أن 
موضوعات لها عالقة بالواقع االجتماعي ومشكالته 
التركيز على النساء باعتبارهن  وكيفية حّلها، مع 
للظلم االجتماعي،  التي تتعرض  الفئات  من أكثر 
والنظرة والحُكم غير البريء عليهن، والتدخل في 
حياتهن، والتضييق األسري عليهن خوفًا من كالم 
الناس وتطّفلهم على حياتهن، ولهذا فقد اختيرت 
في السنوات السابقة موضوعات حيوية لها عالقة 
بمصر، والمنطقة العربية أيضًا، إذا كان الموضوع 
يحتمل ذلك، لوجود تشابهات بين مجتمعاتنا العربية 
في التقاليد واألديان والثقافة بوجه عام، باستثناء 

اختالفات بسيطة تميز مجتمعًا عن اآلخر.
وتضيف الدكتورة شيرين قائلًة: "أعجبتني المبادرة 
وعنوانها البسيط "مش قصتك"، الذي يعلق بسهولة 
ال��ن��اس، ألن��ه مرتبط بمقولة شعبية  في أذه��ان 
متداولة، حول قصص إنسانية حقيقية في حياة 
الطالبات، سواء من خاللهن شخصيًا أو صديقاتهن 
أو أقاربهن، فضاًل عمّا تنشره وسائل اإلعالم من 
اآلخرين،  حياة  في  البعض  تدخل  ح��ول  قصص 
والحكم عليهم بالسوء، رغم أن ال عالقة أو معرفة 

بينهم أصاًل.
وتنهي الدكتورة شيرين المُشرفة على فريق المبادرة 
نظريًا  كالمًا  ليس  تقوله  ما  أن  مؤكدًة  حديثها 
فقط، بل تمت ترجمته إلى ثالثة إعالنات، ُصوّرت 
وخضعت لعملية مونتاج وإخ��راج، وتراوح مدة كل 
منها بين 30 ثانية ودقيقة، باإلضافة إلى تصميم 

إعالنات "أوت دور"، وعقد لقاءات إذاعية وتلفزيونية 
مع فريق المبادرة، وهناك خطة شاملة لجعلها دولية 
وعربية، حيث سُتجرى لقاءات مع مسؤولين دوليين 
وعرب لجعلها مبادرة إنسانية عالمية، لكثرة المعاناة 
من تدخل بعض الناس في حياة اآلخرين وتطّفلهم 
عليها، مما يسبّب لهم أضرارًا تصل أحيانًا إلى قتل 
ل على حياتها أو انتحارها، إذا كان األمر  المتطفَّ
مرتبطًا بالعرض والشرف، هذا فضاًل عن معاناة 
المرأة في مختلف مراحلها العمرية من هذا التطفل 

الذي يصل الى درجة التلّصص على خصوصياتها.

الحكم في ثوانٍ
 توضح دنا الشين إحدى المشاِركات في المبادرة، 
تطور  كيفية  في  التفكير  ب��دأ  المبادرة  فريق  أن 
الحكم على اآلخر من دون معرفة سابقة أو إلمام 
بالمعلومات الصحيحة والكافية، فوجد أن تصنيف 
أو  الشكل  تعتمد على  معينة،  يتم بطريقة  الناس 
النظر  ويتم  بهم،  المحيطين  مع  التعامل  أسلوب 
إليهم كمجموعات وتحديد كيفية التعامل معهم بناء 
على ذلك، والغريب أن هذا كله يتم إق��راره خالل 
الناس  ث��وانٍ فقط، مما يؤكد مدى استهانة  سبع 
بخصوصيات اآلخرين، ولهذا فإن هدف المبادرة 
هو تعريف الناس برسالتها، وسيمتد هذا إلى األسر 
ودور الحضانة والمدارس والجامعات، مع التعاون 
مع كبار الفنانين والمثقفين إلنتاج أعمال فنية تخدم 

الفكرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
نظرة  بها  تّتسم  التي  ل��الزدواج��ي��ة  دن��ا  وتعجب 
المجتمع إلى الفتيان والفتيات، حيث يُمنح الفتى 
الحياة  في  ش��يء  أي  فعل  في  المطلقة  الحرية 

"مش قصتك" هي ليست عنوان فيلم أو مسلسل أو رواية، بل عنوان مبادرة ضد التطفل لطالب وطالبات 
كلية اإلعالم في الجامعة األميركية في القاهرة، القت تشجيعًا كبيرًا من المسؤولين، ونالت إعجابًا 
شديدًا من الجماهير التي شهدت فعالياتها عبر وسائل اإلعالم واإلعالن والتواصل االجتماعي، حتى أنه 
تمت المطالبة بتبني األمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية واالتحاد النسائي 
العربي لها، باعتبارها فكرة جديدة تعالج مرضًا إنسانيًا يعاني منه كل البشر، على اختالف ثقافاتهم 
ودولهم. لكن المرأة هي التي تدفع الضريبة الكبرى للتطفل في ظل القيود االجتماعية والتقاليد التي 
تحكم نظرة مجتمعاتنا العربية إليها، فما هي قصة مبادرة "مش قصتك"؟ وكيف يمكن تفعيلها؟ وما األدوات التي تجعلها دولية 

وعربية وليس مصرية فحسب؟ وما هي آراء المسؤولين فيها، خاصة بعد تبّنيها من جانب المجلس القومي للمرأة؟ 

القاهرة - جمال سالم 
تصوير - أحمد الشايب 

التطّفل كابوس يطارد النساء!
مبادرة بعنوان "مش قصتك" لحماية النساء من التطفل

} فريق المبادرة: 
رصدنا قصصاً 

واقعية لبريئات 
ظلمهن المجتمع 

الدكتورة اقبال السمالوطي
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ودراسة االختصاص الجامعي الذي يرغب به، أما 
الفتاة فيخضِعونها للمحاذير والقيود خوفًا عليها 
من كالم الناس، حتى وإن تعارض هذا مع طموحها 
في استكمال دراستها في الخارج مثاًل، أو ممارسة 
تكون إعالمية متميزة،  ك��أن  ليلي  ب��دوام  وظيفة 
مما يؤدي الى حرمانها من تحقيق طموحاتها في 
الحياة بسبب الخوف من كالم الناس وتطّفلهم على 

خصوصياتها، سواء أكان البواب أم الجيران.

نجاح غير متوقع
 تؤكد زينة منصور إحدى المشاِركات في المبادرة، 
أنها لم تتوقع أن تحقق المبادرة كل هذا النجاح 
داخل  التحكيم  لجان  ليس من خالل  واالنتشار، 
الجامعة فقط، ب��ل م��ن خ��الل وس��ائ��ل اإلع��الم 
مواصلتها  أهمية  الجميع  أكد  حيث  والمجتمع، 
العمل بعد التخرّج لتصبح مؤسّسة ُتعنى بالتوعية 

حول خطورة التطّفل والتدخل في حياة اآلخرين، 
والحكم الغيابي عليهم، رغم عدم وجود أي عالقة 
ل عليه، خاصة إذا كان بنتًا أو  ل والمتطفَّ بين المتطفِّ
امرأة، باعتبارهما من أكثر الفئات التي يتم التضييق 
عليها، وإصدار الحكم السلبي على أي تصرف يبدر 

منها.

عادات سلبية
 تقول رنا عبداللطيف، وهي عضو في المبادرة: 
"لقد عولج الموضوع بشكل موسع، حيث تم االّطالع 
عليه في مختلف الثقافات في العالم، ومقارنة ذلك 
بما يجري في مصر خصوصًا، والمنطقة العربية 
أنها ولألسف  الظروف، فوجدنا  لتشابه  عمومًا، 
منتشرة بشكل كبير لدينا، الرتباطها بالتقاليد البالية 
أو الفهم الخاطئ للدين، والذي يحرّم ويجرّم التدخل 
في حياة اآلخرين، أو التلّصص عليهم أو السخرية 

منهم، وبالتالي يجب تغيير العادات السلبية والفهم 
الخاطئ للدين، وهذا يتطلب جهدًا من المؤسسات 
التربوية والثقافية والدينية واإلعالمية، للتشديد 
وعدم   بنفسه،  إنسان  كل  اهتمام  ض��رورة  على 
التدخل في حياة اآلخرين أو الحكم السلبي عليهم 

من دون معرفة التفاصيل.

اّتهام البريئات
 عايدة اإلنبابي هي أيضًا عضو في المبادرة، وتقول: 
"توقفنا عند قصص إنسانية مؤثرة جدًا، حيث تم 
قتل فتيات بريئات بسبب شائعات ظالمة من أناس 
حكموا عليهن ظاهريًا بأنهن منحرفات، وتم الترويج 
لذلك من طريق أشخاص ال دين لهم وال رأفة في 
قلوبهم، فوجدت أسر هؤالء البنات أن أفضل حّل 
هو التخلص منهن، أو حبسهن في البيوت وتعذيبهن 
رغم أنهن أشرف من الشرف، كما يقول المثل، لكن 

} الدكتورة مايا مرسي: متحمّسة جدًا لنشر المبادرة بين كل األسر المصرية

فريق المبادرة

فريق المبادرة مع الدكتورة مايا مرسي
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الخاصة جعلهن  والتلّصص على حياتهن  التطّفل 
ضحايا بال ذنب ارتكبنه.

 قصة واقعية
 تروي نادين إسكندر التي تشارك أيضًا في المبادرة، 
قصة أخرى تم رصدها خالل المبادرة لطبيبة شابة 
وتضطرها ظروف  مستشفى  في  تعمل  ومميزة، 
عملها للعودة في وقت متأخر من الليل، فتم ترويج 
الشائعات حولها بأنها غير سوية، فرغم أن الطب 
مهنة إنسانية وتقوم على عالج المرضى، لم تسلم 
هذه الطبيبة من ألسنة أناس ال يعرفونها أصاًل وال 
حتى المهنة التي تمارسها، فحكموا عليها بالسوء 
فقط ألنها تعود الى منزلها في ساعات متأخرة من 
الليل، وبسبب هذه الشائعات الظالمة والمخالِفة 
لتعاليم الدين، انصرف عنها من كان يريد الزواج 
ع��ادات مجتمعنا  أن  كما  نفسيًا...  وت���أّذت  بها، 
وتقاليده تخوّل بعض الناس الحكم على البنت أو 
المرأة من خالل المظهر الخارجي، فمع أن هذا أمر 
خاص، يتدّخلون به ويصّنفون الفتاة على أساسه، 
فمن الظلم إصدار الحكم وفقًا لألهواء الشخصية، 
والسعي لنشر الشائعات بين الناس وكأنها حقيقة، 
فهذا التصرّف الخاطئ له تأثير سلبي في البنات 
والنساء، كما أن خوف أسرهن من سهام الشائعات 
التي قد تصيبهن، يدفعهن للتضييق عليهن خوفًا من 

كالم الناس.

نماذج عملية
 يعجب خالد صالح الدين، وهو شاب مشارك في 
المبادرة، مما يلحق بالمرأة العاملة من ظلم، أيًا كان 

تنقالتها،  التاكسي في  عمرها، عند استخدامها 
مع أنه يحق لها القيام بذلك من أجل تسيير أمور 
حياتها، إذا لم تكن تملك سيارة أو ال تجيد القيادة، 
القصص  ويؤلفون  تحوم حولها،  بالشكوك  ف��إذا 
بأنها امرأة سيئة السمعة، رغم أنها تمارس عماًل 
شريفًا ُتنفق منه على نفسها وأسرتها... كما طاولت 
الشائعات الفنان المصري أمير عيد، عضو فريق 
"كايروكي"، حين بدا جسمه نحياًل، فأثير جدل 
كبير حوله واّتهمه البعض بتعاطي المخدرات، وهو 
ما نفاه أمير بشدّة، موضحًا أن سبب نحافته هو 
خضوعه لجراحة دقيقة لها مضاعفات... ووفاة 
والده، ومرض والدته حزنًا عليه، وكل هذا أّثر سلبًا 

في نفسيته وأدى الى نحافته.

تفعيل المبادرة
"إن  المبادرة   تقول ندى خير اهلل، عضو في 
المبادرة لن تتوقف عند هذا الحد، بل إنها بداية، 
وستمتد إلى سنوات طويلة بعد التخرّج، ونطمح 
في جعلها مؤسسة مصرية وعربية ودولية لنشر 
ثقافة "من فضلك ال تتدخل في حياة اآلخرين 
وخّليك في حالك"، ونهدف من خاللها الى توعية 
35 سنة،  الحضانة حتى عمر  من سنّ  البشر 
القادمة،  التغيير اإليجابي لألجيال  آملين في 
علمًا أن تغيير العادات أمر صعب وقد يستغرق 
سنوات طويلة، ولهذا ال بد من التواصل مع اآلباء 
والفنانين  والمدرّسين واإلعالميين  واألمّهات 
والمثقفين وصّناع الرأي من الدعاة المشهورين، 
وخبراء التنمية البشرية، إضافة الى إنشاء قناة 
قوية على "يوتيوب"، واستخدام وسائل التواصل 
حقيقية،  إنسانية  قصص  لعرض  االجتماعي 
رأي عام مصري  إلى قضية  المبادرة  لتحويل 
وعربي ودولي، ونقول لكل إنسان "ال تدع الفكرة 
لتحمي  وانشرها  إيجابيًا  كن  بل  تقف عندك، 

نفسك قبل اآلخرين".

حماسة نسائية
الدكتورة  أك��دت  المبادرة،  فريق  لقاء   عقب 
للمرأة،  القومي  المجلس  رئيسة  مايا مرسي، 
لنشرها  واستعدادها  لها  الشديدة  حماستها 
بكل الوسائل بين عضوات المجلس، واللقاءات 
الجماهيرية التي يعقدها في كل المحافظات، 
باعتبارها حملة توعوية مهمة تهدف إلى تصحيح 
بالتدخل في  الخاطئة،  المفاهيم والسلوكيات 
حياة اآلخرين والحكم عليهم، مما يتطلب تعديل 

} ربيت ابنتيَّ على الجدية في التعليم وخدمة المهمّشات

} السفيرة إيناس 
سيد مكاوي: الفن 
الناعم وسيلة فعالة 
لنشر المبادرة عربياً 
ونحن مستعدون 

لدعمها

السفيرة ايناس سيد مكاويالدكتورة شيرين مودي
خالد صالح الدين
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السلوكيات المجتمعية السلبية الخاصة بتدخل 
البعض في ش��ؤون اآلخ��ري��ن، خاصة الفتيات 
والنساء، وإصدار أحكام غير منصفة ضدهن من 
دون معرفة مسبقة باألسباب والدوافع، وذلك من 
طريق رصد قصص وحكايات ومواقف شخصية 
إلى  االجتماعي،  التواصل  مواقع  لمستخدمي 
جانب رص��د رأي األف���راد في ه��ذه المواقف 
السلوكيات  لهذه  التصدّي  بهدف  والقصص، 

ومحاولة التخلص منها.

الفنون الناعمة
 أما السفيرة إيناس سيد مكاوي، مدير إدارة المرأة 
واألسرة والطفولة في جامعة الدول العربية، فقد 
عبّرت عن إعجابها بالمبادرة واستعدادها للتعاون 
في نشرها على المستوى العربي، مع التشديد على 
أهمية نشر الوعي الناعم من طريق الفن بمختلف 
صوره وأشكاله، للتحذير من خطورة التدخل في 
حياة اآلخرين، والحكم الجائر عليهم، من دون سابق 
معرفة بينهم، وحتى إن كان هناك تعارف فليس من 
حق أحد التدخل في حياة اآلخرين، وكأنه وصي 

عليهم.

المرأة العربية
أعلنت الدكتورة هدى ب��دران، رئيسة رابطة المرأة 
العربية، تضامنها مع المبادرة التي تقودها الفتيات، 
دعم  من  بد  ال  ولهذا  منها،  ت��ض��ررًا  األكثر  ألنهن 
مطالبهن العادلة في العيش بحرّية بعيدًا من عيون 
الوعي  الى  يفتقرون  الذين  والدخالء،  المتطفلين 
الديني والثقافي والتعليمي، ولهذا ال بد أيضًا من 
الوصول إلى كل الفئات في الدول العربية، واالتحاد 
لن يدّخر دورًا في توصيل فكرة المبادرة الى فروعه، 
بعد أن يلتقي بفريق المبادرة لتبادل اآلراء، حول كيفية 

تفعيلها بشكل علمي لتكون مبادرة أجيال قادمة.

مبادرة نبيلة
أكدت الدكتورة إقبال السمالوطي، أستاذ االجتماع 
عميد المعهد العالي للدراسات االجتماعية رئيس 
"جمعية حواء المستقبل"، أن رغم كون اإلنسان كائنًا 
اجتماعيًا بطبعه، أي يرفض العيش في معزل عن 
اآلخرين، إال أن هذه الفطرة السوية في التواصل 
ة  حيا على  للتلصص  ًا  م��ب��رر ليست  االجتماعي 

اآلخرين أو التدخل في شؤونهم.
 وأشارت السمالوطي إلى أن هناك فارقًا كبيرًا بين 
دعم اآلخرين، إذا هم طلبوا المعونة أو المشورة أو 
المساندة، وبين أن يتطّفل إنسان على حياة اآلخرين 
لمعرفة أسرارهم والخوض فيها بدون رغبة أو طلب 
منهم، مما يجعله إنسانًا غير مرغوب فيه، وتدخله 
هذا يؤثر سلبًا في عالقتهم به، بل قد يضطرهم إلى 

قطع هذه العالقة إذا زاد األمر عن حدّه.
وتختتم الدكتورة السمالوطي حديثها موضحًة: 
ألن  ُتطاق،  ال  الحشرية  المتطفلة  "الشخصية 
المتطفل يتصف بنفسية غير سوية وغير أمينة 
على أس��رار اآلخرين، بل إنه قد يتفاخر بعلمه 
ببواطن األمور الشخصية لآلخرين، وكأن هذا 
مدعاة للفخر، بداًل من أن يثير اشمئزاز اآلخرين 

فينفروا منه".}

} الدكتورة هدى 
بدران: التطّفل مرض 

منتشر في الوطن العربي 
وندعم المبادرة لعالجه

دانا الشين

الدكتورة هدى بدرانندى خير اهللالنا عبد اللطيف

عايدة االنبابيزينة منصور
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من الصعب أن تجمع أي فتاة بين األنوثة واألناقة والتميّز في المجال الرياضي، ال سيما القفز المظلي، ومن الممتع أن تدرك 
أن الفتيات اللبنانيات يحصدن مرة تلو األخرى ألقابًا عالمية لتفوّقهن في الرياضات الخطرة، ومنهن فرح عرنوس التي 
حققت عددًا من القفزات الحرّة من طائرات خاصة تحّلق في األجواء اللبنانية على ارتفاع 15000 قدم، وذلك ضمن نشاطات 
Fly Lebanon في شمال لبنان - مطار حامات، لتصبح المظلية األولى والوحيدة التي تسجّل بصمة في تاريخ لبنان الرياضي 

الجوي. »لها« التقت  فرح عرنوس في حوار صريح تحدثت فيه عن مسيرتها الرياضية وأهم إنجازاتها في هذا المجال. 
بيروت - طوني بشارة

فرح عرنوس
أفتخر بأنني المظلّية األولى والوحيدة 

التي تمارس القفز الجوي الحرّ 

ضية  يا لر ا بتك  تجر ع��ن  حدّثينا  {
لتي  ا لعالمية  وا المحلية  لنشاطات  وا

شاركت فيها؟
لرياضية  ا لنشاطات  ا ع��ن  واًل  أ سأتحدّث 
من  نوعين  ف��ي  متخّصصة  نا  فأ  ، لمحلية ا

الرياضات الجوية االحترافية:
قيادة الطائرات الخفيفة: عمومًا، أقود 
الطائرات الخفيفة في إيطاليا، والعمل جاٍر 
اليوم على إنشاء مجمع جوي لهذا النوع من 
الرياضات في لبنان، أي سأبدأ قريبًا بممارسة 

النشاط الذي أحبّه بكل ثقة وفخر.
والقفز المظلي الحرّ من الطائرات: لقد 
حققت وعلى مدى سنوات متتالية عددًا من 
القفزات من الطائرات الخاصة التي تحّلق في 
األجواء اللبنانية على ارتفاع 15000 قدم، وذلك 
ضمن نشاطات Fly Lebanon في شمال لبنان 
- مطار حامات التابع للقوات الجوية – الجيش 
اللبناني، بالمشاركة مع مظّليين أتوا الى لبنان 
من دول عدة، منها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا 
وبلغاريا وال��ن��روج... وأفتخر بأنني المظلية 
األولى والوحيدة التي تمارس القفز المظّلي 

الحرّ في تاريخ لبنان الرياضي الجوي.
أما بالنسبة الى النشاطات الرياضية العالمية 
فقد حققت قفزات كثيرة في مطارات عدة 
Drop Zone في  للقفز المظّلي، وما يسمى 
 Skydive Fano مناطق في إيطاليا، ه��ي: 
 – Skydive Arezzo – Skydive Etruria –
 Skydive California, Cecina – Skydive

.Lucca – Moli-DZ, Molinella
في  الرياضية  بالنشاطات  رأي��ك  }ما 

لبنان، وهل تلقى دعمًا من الدولة؟
ال نزال نعتمد على المبادرات الفردية في ما 

الرياضية على اختالفها،  بالنشاطات  يتعلق 
وأقصد بذلك مبادرات الشركات والمؤسسات 
واألندية، وهذا يضطرنا كمحترفين لممارسة 
أي نشاط رياضي بشكل متقطع وغير منتظم، 
ذلك أن الدولة اللبنانية ترزح اليوم تحت ديون 
لها  بما ال يسمح  وتعاني عجزًا ماديًا  طائلة 
تتحسّن  أن  أتمنى  الرياضي.  المجال  بدعم 
األوضاع في لبنان على كل الصعد، وأن يأخذ 
المعنيون في االعتبار آمالنا وتطّلعاتنا، ومنها 
الرياضية، فالرياضة تدخل في التكوين الثقافي 
ألي مجتمع، وتحرص دول العالم على دعمها، 
وبالتالي تتنافس في ما بينها للفوز بالمراكز 
األول��ى، لكن لألسف يبقى لبنان خارج دائرة 
المنافسة، باستثناء فوزه ببطولة كرة السلة، 
التي أفتخر بها، والتي كانت مدعومة من أندية 

وشخصيات ومؤسسات خاصة.
}ي��ق��ال إن اإلب����داع ي��ول��د م��ن رحم 
التحديات، فما التحديات التي واجهتها 

فرح المراهِقة وفرح البطلة؟
في الحقيقة، لم أواجه صعوبات أو تحديات 
في حياتي العائلية، وعشت مراهقتي كأي فتاة 
يخاف عليها أهلها من الوقوع في الخطأ، وأذكر 
السادسة  وأن��ا في سنّ  حادثة حصلت معي 

عشرة، حين أخذت سيارة والدي من دون علمه 
ألتعلم القيادة، وفعلت ذلك مرارًا، أُلفاجأ به 
ذات مرة واقفًا في الشارع تحت زّخات المطر 
وهو ينتظرني ساخطًا... لكن بعد فترة سمعته 
يحدّث أحد األقارب ويعبّر له عن فخره بي، 
القيام  وال��دي يمنعني من  أن  يومها  ففهمت 
ببعض األمور بسبب خوفه على سالمتي وليس 
بدافع حرماني منها أبدًا... لكن في سنّ النضوج 
واجهت صعوبات يفرضها الواقع الذي نعيشه، 
وعّلمتني دروسًا كثيرة في الحياة. أما بالنسبة 
 Fly Lebanon �الى مشاركتي في نشاطات ال
فلم أستشر أهلي في هذا الخصوص. وأؤكد 
أنني كنت أخوض المغامرات الرياضية بوعي 
وحذر، ألحقق النجاح وأكون عند حُسن ظنّ 

أهلي ورفاقي بي، وأبقى مصدر فخر لهم.
ال��م��رأة  ي���رى  ال��ش��رق��ي  }مجتمعنا 
الرياضية »مسترجلة«... هل واجهتِ مثل 

هذا االّتهام؟
فأنا  بهما،  وأفتخر  وطفولتي  أنوثتي  أح��ب 
لكن  معنى،  من  الكلمة  تحمل  ما  بكل  أنثى 
هذا ال يتعارض مع ميولي الرياضية وخوضي 
المغامرات، فهي في رأيي ليست حكرًا على 
الرجال. لذا أعتبر أن مشاركتي في نشاطات 
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سجّلت بصمة 
في تاريخ لبنان 

الرياضي 
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ال� Fly Lebanon والقفز المظّلي الحرّ من 
الطائرات المحّلقة في األجواء اللبنانية هي 
عمل بطولي، ال بل مغامرة رياضية احترافية 
يخوضها النساء والرجال على حد سواء. وهنا 
أؤكد أن فكرة الزواج وتكوين أسرة تساورني 
منذ نضوجي، وهي من أسمى معاني الحياة، 
والرياضات الخطرة التي مارستها هي مدعاة 
مستقباًل،  أوالدي  بها  وسيفتخر  ل��ي،  فخر 
وأتمنى أن يكون شريك حياتي مُحبًّا للحياة 
بشكل خاص،  الرياضية  المغامرات  ويهوى 

فنعيش حياة متناغمة. 
}برأيك، ما هي مقومات النجاح؟

بالثقة  يتمتع  أن  المرء  على  النجاح،  لبلوغ 
بالنفس والشجاعة، ويتسّلح باإليمان القوي، 
ويحدّد نقطة االنطالق نحو الهدف، والزمن 
المتوقع لتحقيق هذا الهدف، ويحظر المخاطر 
المادية والجسدية التي قد تدهمه في طريق 

الوصول الى هذا الهدف.
لى  ا لمجتمع  ا ة  نظر تصفين  كيف  {

المرأة العربية؟
المجتمع الشرقي ال يختلف كثيرًا عن المجتمع 
المرأة، فهناك نظرة  إلى  الغربي في نظرته 
المجتمعين  في  للمرأة  ظالمة  بل  ال  خاطئة 
العنان  يطلق  الغربي  فالمجتمع  المذكورين، 
للمرأة من دون حماية ورعاية عائلية، وهي  
تعتمد هناك على األنظمة ال على العائلة. أما 
المجتمع الشرقي فيأسر المرأة ضمن العائلة 
تحظى  العائلة  كنف  في  لكنها  عليها،  خوفًا 
بالعطف وتنشأ على المبادئ السليمة، إال أن 
هذا الخوف على المرأة يحول دونها والمبادرة 
والقيام  المغامرات  الحياة وخوض  الى حبّ 

بالنشاطات المتعددة.
}كيف هي عالقتك مع الرجل... كأخ أو 

حبيب أو صديق؟
األخ هو أن��ا، وع��دد اإلخ��وة هو ما رزق��ه اهلل 
لوالديّ... بصراحة، من الصعب إيجاد صديق 
في أيامنا هذه،  ويمكنني القول إن لي اصدقاء 
تعبت في انتقائهم لكنني وجدتهم... أما الحبيب 
أتغير  فلن  يجدني  وحين  يجدني،  أن  فعليه 
الحياة  إنما سأعمل بسّنة  أنا،  وسأبقى كما 
على مقاربة االختالفات بيننا كي نكوّن عائلة 

صالحة ومؤمنة بالوطن.
العربية  المرأة  }كيف تقيّم فرح دور 

واللبنانية خصوصًا؟
السؤال محرج، ولكن سأجيب عنه بكل تحّفظ، 
أي سأتحدّث عن المرأة في الدول العربية من 
ناحية، والمرأة اللبنانية من ناحية أخرى. هناك 
اختالف واضح بين واقع كل منهما، فالمرأة 
يتعلق  العربية عمومًا تقوم بواجباتها في ما 
بالعائلة وتربية األوالد، وهي محافِظة وتحرص 
على احترام العادات والتقاليد في مجتمعها، 

أما  العائلة.  نطاق  ضمن  محصور  فدورها 
المرأة اللبنانية فتتساوى مع الرجل حتى أنها 
تشاركه بنسبة كبيرة في تحمّل المسؤوليات، 
فتدير شؤون المنزل وتمارس عماًل تتقاضى 
أقساط  دفع  في  زوجها  لتساعد  راتبًا  عنه 
المدارس والجامعات، كما نراها عنصرًا فاعاًل 
في المؤسسة العسكرية، أو متطوعة في الدفاع 
المدني والصليب األحمر، فتلعب دورًا مهمًا في 

المجتمع.
مهنة  من  هل  الرياضة،  جانب  }إل��ى 

تمارسها فرح؟
إلى جانب احترافي الرياضات الجوية، أعمل 
حاليًا مديرة قسم اإلنتاج في مؤسسة ميشال 
زغيب للمجوهرات، وهي مسؤولية كبيرة جدًا، 
وأفتخر بكوني واحدة من فريق عمل هو اليوم 

مؤتمن على ثروات قيّمة.
والعمل  الرياضة  }كيف تنسّقين بين 

والحياة العائلية؟
التنسيق يعود الى حُسن إدارة العقل وتوزيع 
المهمات واحترام الوقت، فلكل وقت حكمه، 
الرياضة  ففي المنزل أك��ون »ف��رح« وأنسى 
والعمل، وكذلك األمر حين أكون في العمل، 
أو أمارس أحد نشاطاتي الرياضية... فأرّكز 

اهتمامي في العمل الذي أقوم به.
}ما هي نصيحتك للمرأة العربية؟

ثقتك  على  حافظي  العربية،  للمرأة  أق��ول 
بنفسك، فأنت كالرجل في تحمّل المسؤوليات، 
سواء في المنزل أو العمل أو القيام بالنشاطات 
أنت حقًا  المجتمع...  بالنفع على  تعود  التي 
إسعاد من حولها، عائلتها  تنجح في  ام��رأة 

وزوجها وأوالدها وأحفادها. }

 مشاركتي في نشاطات 
الـ Fly Lebanon والقفز 

المظلّي الحرّ  من الطائرات 
المحلّقة في األجواء اللبنانية 

هي عمل بطولي
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