رياضة 29

األربعاء  12شباط  2014العدد 2220

الجمهورية
أركان
ت
ـز
ـ
ّ
ّ
حتى األمس لم
يكن أحد مهتمًا
بالنتائج التي
يمكن أن تحققها
جاكي شمعون في
األلعاب األوملبية
(أ ف ب)

 ...واكتشف لبنان بطلة اسمها جاكي شمعون
شمعون هي القضية.
فجأة ،أصبحت جاكي ّ
اسم بطلة التزلج التي تمثل لبنان في األلعاب األوملبية
الشتوية املقامة في سوتشي بات فضيحة عند البعض
ً
ومثاال يحتذى في نظر البعض اآلخر .أما التهمة ـ الحدث
صور جريئة لها على منحدرات فاريا
فهي التقاط ٍ
كريم
شربل ّ

ّ
ح �ت ��ى األم � � ��س ال � �ق ��ري ��ب ،ق ��ل ��ة ق�ل�ي�ل��ة
ك��ان��ت ت �ع��رف اس ��م ج��اك��ي ش�م�ع��ون.
ح�ت��ى ب�ع��ض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام املرئية
وامل �س �م��وع��ة أع�ط�ت�ه��ا أس� �م � ً
�اء أخ��رى
ض � �م ��ن ت � �ق� ��اري� ��ره� ��ا ال � �ت � ��ي ت �ت �ح��دث
ع��ن ال�ب�ع�ث��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة امل �ش��ارك��ة في
سوتشي  ،2014فكان اسمها جيسي
ف � ��ي إح � � � ��دى امل� � � � � ��رات ،وج � ��وي � ��س ف��ي
م ��رة أخ� ��رى ،ق�ب��ل أن ت�س�ق��ط ك��ل ه��ذه
األسماء وتصبح األوص��اف الحسنة
ّ
أو البشعة هي التي ت��دل على هوية
البطلة اللبنانية بعد ان�ت�ش��ار فيلم
عن جلسة التصوير التي قامت بها
ف��ي ف��اري��ا قبل ث�لاث��ة أع ��وام على ّ
حد
قولها.
ً
ف� �ع�ل�ا ،ح �ت��ى م �ع �ش��ر ال��ري��اض �ي�ي�ن لم
ي �ك �ت��رث الس ��م ج��اك��ي ع �ن��دم��ا أع�ل�ن��ت
اللجنة األوملبية اللبنانية عن َ
اسمي
م�م�ث�ل�ي�ه��ا ف ��ي س��وت �ش��ي ،ف��امل �ش��ارك��ة
ب � �ح � �س ��ب ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ك � ��ان � ��ت رم � ��زي � ��ة،
ّ
يسوق
واالتحاد اللبناني للتزلج لم
ً
لها أص�ل�ا ،ففي نهاية امل�ط��اف يبدو
االهتمام اإلعالمي بسيطًا إل��ى أبعد
ال�ح��دود ب�ه��ذه ال��ري��اض��ة ال�ت��ي ال تهم
الرأي العام بقدر الرياضات األخرى.
لكن باألمس كان الكل مهتمًا ،وباتت
ج ��اك ��ي إح� � ��دى ال ��ري ��اض� �ي ��ات األك �ث��ر
شهرة في البالد .كيف ال ،وهي ّ
قدمت
للبنانيني ما ّ
يهمهم.
نعم ،حتى األمس لم يكن أحد مهتمًا
ب��ال �ن �ت��ائ��ج ال �ت��ي ي �م �ك��ن أن تحققها
ج��اك��ي ش�م�ع��ون وزم�ي�ل�ه��ا ال�ك�س�ن��در
مخباط في سوتشي .لم تهتم وزارة
الشباب والرياضة التي طالبت بفتح
ت�ح�ق�ي��ق أم ��س ،وم ��ن خ�ل�ف�ه��ا اللجنة

األومل �ب �ي��ة ب �م��ا ي�م�ك��ن ت�س�م�ي�ت��ه على
الصعيد ال��ري��اض��ي «ف�ض�ي�ح��ة» بعد
املذكور إلى سوتشي
ذه��اب الثنائي
ُ
من دون مدرب ،بل كثر اإلداريون في
البعثة على حساب الفنيني.
ل �ك��ن اآلن أص� �ب ��ح ك� ��ل ش � ��يء ي�ح�ي��ط
بالبعثة اللبنانية وبجاكي شمعون
«فضيحة» ،وأصبح االهتمام واضحًا
بمتابعة أخبار الشابة وبردود فعلها
ح� ��ول م ��ا ح �ص ��ل .أم� ��ا ال �س �ب��ب ،ف�ه��و
قيامها ب��أم� ٍ�ر يعتبر ع��ادي��ًا بالنسبة
إل� � � ��ى ال� ��ري� ��اض � �ي�ي��ن وال� ��ري� ��اض � �ي� ��ات
أصحاب املظهر الحسن ،الذين ُيقدم
�اب
ب�ع�ض�ه��م ع �ل��ى ف�ع�ل��ة ك �ه��ذه ألس �ب� ٍ
م �خ �ت �ل �ف��ة ،م �ن �ه��ا ال �ش �ع��ور ب ��اإلط ��راء
عند الطلب إليهم ع��رض أجسادهم
امل�ث��ال�ي��ة أم ��ام ال �ك��ام �ي��رات ،ع�ل��ى غ��رار
م��ا فعلت ال�ب�ط�لات األمل��ان�ي��ات روم��ي
ت ��اران� �غ ��ول (ج� � � ��ودو) وب� �ت ��را ن �ي �م��ان
(امل��راك��ب ال�ش��راع�ي��ة) وك��ات��ري��ن شولز
(ه ��وك ��ي ع �ل��ى ال �ح �ش �ي��ش) ون �ي �ك��ول
ري �ن �ه��اردت (ك ��اي ��اك) ال �ل��وات��ي واف�ق��ن
ع� �ل ��ى ال � �ظ � �ه� ��ور ع� �ل ��ى غ �ل ��اف م �ج �ل��ة
«ب�لاي�ب��وي» بنسختها األمل��ان�ي��ة .أما
آخ � � ��رون ،ف��إن �ه��م ُي �ق ��دم ��ون ع �ل��ى ه��ذا
األمر من باب العمل الخيري ،بحيث
إن عائدات الصور التي التقطت لهم
(غالبًا إلص��دار روزن��ام��ة) تذهب إلى
جمعيات خيرية أو إل��ى قضية مثل
مساعدة مرضى السرطان أو غيرهم،
على غ��رار ما فعلت في إح��دى امل��رات
أش� �ه ��ر ح ��ارس ��ة م ��رم ��ى ل� �ك ��رة ال �ق��دم
ف��ي ال�ع��ال��م ،األم�ي��رك�ي��ة ال�ف��ات�ن��ة ه��وب
سولو .كذلك ،هناك فئة تفعلها فقط
ملجرد أنه أمر عادي أو تجربة جديدة،
وكان آخر روادها نجمة كرة املضرب
البولونية أنييسكا رادفانسكا.

وي � �م � �ك ��ن وض � � ��ع ج � ��اك � ��ي ف � ��ي ال �ف �ئ��ة
األخ� �ي ��رة ،وه ��و أم ��ر ي�م�ك��ن مل �س��ه من
خ �ل��ال م� ��ا أوردت � � � ��ه ع� �ل ��ى ص�ف�ح�ت�ه��ا
ال��رس �م �ي��ة ع �ل��ى م��وق��ع «ف��اي �س �ب��وك»،
ّ
مقدمة اع�ت��ذاره��ا ومبدية أسفها ،إذ
أش� ��ارت إل ��ى أن «ال �ص ��ور األس��اس�ي��ة
ال�ت��ي التقطت ليست ك��ال�ص��ور التي
يتم تداولها حاليًا .الفيديو والصور
ال � �ت� ��ي ت� ��رون � �ه� ��ا اآلن ه � ��ي ج� � ��زء م��ن
صناعة ال�ص��ور وإع��داده��ا ،ول��م يكن
م��ن امل�ف�ت��رض أن تصبح ف��ي متناول
الجمهور».
ك� ��ذل� ��ك ي� �م� �ك ��ن مل � ��س ه � � ��ذا األم � � � ��ر م��ن
زاوي � ��ة أخ � ��رى؛ إذ إن ال �ق �ص��ة ليست
ج��دي��دة ،حيث سبق أن ت�ن��اول موقع
«أن ب��ي س��ي» امل�ت�خ� ّ�ص��ص ب��األل�ع��اب
االوملبية هذه املسألة (تصوير جاكي
ل��روزن��ام��ة ن�م�س��وي��ة) ف��ي  30ك��ان��ون
الثاني امل��اض��ي م��ن خ�لال مقابلة مع
البطلة اللبنانية ت�ح��دث��ت فيها عن
تجربتها .هذه التجربة التي وضعت
جاكي بني أكثر الرياضيات إثارة في
األل �ع��اب األومل �ب �ي��ة ال�ش�ت��وي��ة بحسب
ال �ص �ح �ي �ف��ة اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ال �ك �ن��دي��ة
«هافينغتون بوست».
ك��ذل��ك ت�ن��اول��ت صحف ع��دة منها «ذا

الفضيحة الحقيقية في ارسال
بعثة الى سوتشي من دون مدرب
داي� �ل ��ي م ��اي ��ل» ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ت �ق��اري��ر
ع ��ن ال� �ع ��دد ال �ك �ب �ي��ر م ��ن ال��ري��اض �ي��ات
ّ
امل �ث �ي��رات ف��ي س��وت �ش��ي ،م ��رك ��زة على
تسخني النجمات الروسيات لألجواء
ّ
ال �ب��اردة م��ن خ�ل�ال ال�ت�ق��اط ص��ور لهن
ش �ب��ه ع ��اري ��ات ،وع �ل��ى رأس �ه ��ن بطلة
س �ب��اق��ات امل �ض �م��ار ال�ق�ص�ي��ر ت��ات�ي��ان��ا
ب��ورودول �ي �ن��ا ،وامل �ت��زل �ج��ة إي�ك��ات��ري�ن��ا
س� �ت ��ول� �ي ��اروف ��ا ،وب �ط �ل ��ة أوروب � � � ��ا ف��ي
ال� �ت ��زل ��ج االس� �ت� �ع ��راض ��ي إي �ك��ات��ري �ن��ا
ب ��وب ��روف ��ا ،وح ��ارس ��ة م��رم��ى منتخب
ال �ه��وك��ي ع �ل��ى ال�ج�ل�ي��د آن ��ا ب��روغ��وف��ا
وزم� �ي� �ل� �ت� �ه ��ا زف � �ت�ل��ان� ��ا ك ��ومل� �ي� �ك ��وف ��ا،
وغيرهن الكثيرات ،حيث يبدو وكأن
ك��ل ف�ت�ي��ات البعثة ال��روس�ي��ة خضعن
لجلسات تصوير من هذا النوع.

وم � � ��ا ف� �ع� �ل� �ت ��ه ال � �ش� ��اب� ��ة ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة،
السويسرية اإلقامة ،في فاريا تحديدًا
هو أمر ربما اعتاده رواد املنحدرات
هناك حيث أصبحت املنطقة محطة
أس � ��اس � � �ي � ��ة ف � � ��ي ع� � � � � ��روض امل �ل��اب � ��س
الداخلية تحت أنظار املوجودين من
كهول وشبان وشابات وأط�ف��ال .لكن
�و أم��ر م�ح� ّ�رم على رياضية خرجت
ه� ّ
لبنان ،رغم أن اللجنة األوملبية
ل
تمث
ُ
صور مماثلة
سبق أن أبلغت بانتشار
ٍ
لرياضية لبنانية أخ��رى م�ع��روف��ة ال
تزال تنافس باسم لبنان خارجيًا.
ل�ك��ن امل �ف��اج��أة ك��ان��ت ّ
رد ف�ع��ل اللجنة
األومل�ب�ي��ة ال�ت��ي وإن ك��ان��ت ق��د رفضت
تصرف شمعون ،مشيرة إل��ى أنها ال
تعكس الصورة الحقيقية للرياضيني
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ،ف��إن �ه��ا وق �ع��ت ف��ي خطأ
ب�ع��د ط�ل��ب وزي ��ر ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة
ف �ت��ح ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي م ��ا ح� �ص ��ل ،وذل ��ك
ع�ن��دم��ا ّ
وج �ه��ت ف��ي ال�ب�ن��د ال�ث��ان��ي في
ّ
ال �ب �ي ��ان ال � ��ذي وزع � �ت� ��ه ع �ل��ى وس��ائ��ل
اإلع�ل�ام دع��وة إل��ى الجهات الرسمية
املعنية للتحرك واعتبار بيان اللجنة
األوملبية بمثابة إخبار!
«األخ � �ب� ��ار» س��أل��ت م �ح��ام��ي جمعية
«م� � � �ه � � ��ارات» ط� ��ون� ��ي م � �خ ��اي ��ل ،وه ��ي
جمعية معنية بحرية الرأي والتعبير،
ف �ق��ال« :ل�ي��س ه�ن��اك أس �ب��اب قانونية
الع�ت�ب��ار األم ��ر إخ �ب ��ارًا ،ح�ي��ث ل��م تقم
ّ
جاكي شمعون بفعلة مخلة ب��اآلداب
العامة عبر خ��دش حياء الناس على
سبيل امل �ث��ال ،ب��ل إن م��ا أق��دم��ت عليه
�دف م �ح��دد ،وب��ال �ت��ال��ي يمكن
ه��و ل �ه� ٍ
ً
�رم عنها ،فهي أص�لا لم
�
ج
إسقاط أي
ٍ
ُ
ت �ق��دم ع�ل��ى ن�ش��ر ال� �ص ��ور» .وأض� ��اف:
«قالت شمعون إن صورها أخذت قبل
 3أع ��وام ،وب��ال�ت��ال��ي ف��إن م ��رور ال��زم��ن
يسقط عنها أي تهمة».
األج��واء من سوتشي ال تبدو ّ
جيدة
إط�ل�اق ��ًا؛ إذ إن ال �ت��أث �ي��ر امل �ع �ن��وي ملا
ح �ص��ل ط� ��اول ال�ب�ع�ث��ة ب��أك�م�ل�ه��ا ،في
الوقت ال��ذي أبعد فيه رئيس البعثة
واألم�ين العام التحاد التزلج فريدي
ك � � �ي � � ��روز ،ج � ��اك � ��ي ع � ��ن أي ت� ��واص� ��ل
�ال مع
إع�ل�ام ��ي ،وه � ّ�و ق ��ال ف ��ي ات� �ص � ٍ
ردًا ع�ل��ى ات �ه��ام البعض
«األخ� �ب ��ار»
الت�ح��اده وللجنة األومل�ب�ي��ة بتسمية

ّ
تصرفها
شمعون لتمثيل لبنان بعد
امل ��ذك ��ور« :ل ��م ن�ك��ن ن�ع�ل��م ك��ات �ح��اد أو
ك �ل �ج �ن��ة أومل� �ب� �ي ��ة ب� �ه ��ذا األم � � ��ر ،وأن ��ا
ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��د ال �ش �خ �ص��ي م �س��ؤول
ع ��ن ت �ص��رف��ات أف� � ��راد ال �ب �ع �ث��ة خ�ل�ال
وج ��وده ��م م �ع��ي ف ��ي االس �ت �ح �ق��اق».
وأك� ��د ك �ي��روز ال �ت��زام��ه ب �ي��ان اللجنة
األوملبية ،مشيرًا إلى دعوته االتحاد
إلى اجتماع فور عودته من سوتشي
من أجل التباحث في القضية.
أما شريكة جاكي شمعون في الفيلم
ال�ق�ص�ي��ر ال� ��ذي ع ��رض وق ��ائ ��ع جلسة
ت �ص��وي��ره �م��ا ،أي امل �ت��زل �ج��ة األخ� ��رى
َّ
ش�ي��ري��ن ن�ج�ي��م ال �ت��ي ل��م ُي��رك��ز عليها
كثيرًا لعدم مشاركتها ف��ي سوتشي،
فأفادت «األخبار» من ّ
مقر إقامتها في
ّ
شيكاغو بأنها لن تعلق على أي شيء
بهذا الخصوص.
أما في لبنان ،فقد أصبح السؤال عن
مدى تشويه جاكي شمعون لصورة
س��ام��ًا
ال� �ب�ل�اد ،وه ��و س� ��ؤال ي�ث�ي��ر ان�ق� ٌ
واس� � ��ع ال� �ن� �ط ��اق ،إذ ي � ��رى ف ��ري ��ق أن
ّ
املتحررة أساءت إلى القيم في
الشابة
بلد «محافظ» ،وه��ي أم��ر لم تسقطه
ٍ
شمعون في اعتذارها .إال أن رأيًا آخر
�ور
س��أل ع��ن م��دى ت��أث�ي��ر ان�ت�ش��ار
ص� ٍ
ّ
املشوهة
جريئة على ص��ورة لبنان
ً
أص�ل�ا بفعل ال�ت�ج��اذب��ات السياسية
واألح��داث اإلرهابية وإث��ارة النعرات
الطائفية واضطهاد النساء وتزويج
ال� �ق ��اص ��رات ،إض ��اف ��ة إل ��ى ال�ف�ض��ائ��ح
امل�خ�ت�ل�ف��ة األن� � ��واع ال �ت��ي ارت �ب��ط بها
سياسيون وفنانون قبل الرياضيني
ً
ال ��ذي ��ن ي �ع� ّ�ج وس �ط �ه��م أص�ل��ا بشتى
أنواع املخالفات وما يوازيها.
ال ��رأي األول ال��ذي ات�ه��م ال ��رأي الثاني
واقع نعيشه ،والرأي
بالفجور ،فيه ّمن ٍ
رد على األول بممارسة
الثاني ال��ذي
اإلرهاب الثقافي فيه حقيقة ّ
مرة تظهر
واضحة في مجاالت مختلفة .لكن ّأيًا
ي �ك��ن م ��ن أم � ��ر ،ت �ع �ك��س ق �ض�ي��ة ج��اك��ي
منقسم حتى
مجتمع
شمعون صورة
ٍ
ٍ
في طريقة تفكيره ،وصورة أخرى بأن
لبنان ليس قندهار.
أخطأت الفتاة أو لم تخطئ ،ربما في
هذه الحالة ال يصح سوى القول« :من
منا بال خطيئة فليرجمها بحجر».

