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مع ًا نحو مجتمع الريا�ضة...
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الحراكي لـ«البناء»« :الكرو�س فيت» نظام تجهيزي للمحترفين والريا�ضيين ...الريا�ضة هي نمط حياة وطريقة لتح�سينها
حسن الخنسا
إنها العامل اإليجابي الذي فتح يديه الكتشافات وابتكارات اإلنسان
األول وما زال يم ّد العقل البشري بمختلف الوسائل التي تدعم إبداعاته...
كلي لذلك الكائن
إنها الطبيعة .وهي أيضا ً العالم الذي كان مجهوالً بشكل ّ
البدائي ،وظ ّل يحمل في قلبه الكثير من األسرار واألخطار التي ما انف ّك
الجنس الفاعل على هذه األرض يحاول عبثا ً الح ّد منها .وفق هذه المعادلة
األزلية ابتسمت اآللهة فأمطرت السماء وأزه��رت البراعم ،وفي أحيان
أخرى ،غضبت فكانت الزالزل واألعاصير وغيرها .وفق المعادلة ذاتها
يكمن جمال ومتعة التعامل مع رياضة اختارت الطبيعة ميدانا ً مفتوحا ً
لها ...وهي رياضة «الكروس فيت» أو «.»crossfit
إنها رياضة مختلفة بكل المعايير ،بسيطة و ُمجهدة ،عريقة ومعاصرة.
ولعل أجمل عنوان ّ
تخطه لممارسيها هو «معا ً نحو مجتمع الرياضة».
ح��ول ه��ذه الرياضة المثيرة ،ك��ان لـ«البناء»
ح��وار م��ع م���د ّرب وص��اح��ب ن��ادي ال��ك��روس فيت
عبدالقادر الحراكي:
{ بداية ،ما هو الهدف من ممارسة هذه الرياضة؟
 الهدف األساسي من الرياضة ليس «كمالاألج��س��ام» أو التضخيم .نحن نهتم بـ«اللياقة
البدنية» بشك ٍل متكامل .فمن يأتي إلينا يأتي ألداء
الجمباز ورفع األثقال ،يأتي ألجل القوة البدنية،
وي��ؤدي حركات الـ« »cardioالتي تساعد في
انتظام نبضات القلب وتحسين النفس .فالكروس
فيت ه��ي مزيج م��ن ري��اض��ات ع��دة ُوض��ع ضمن
برنامج تمريني ،ونحن نا ٍد من اثنين في لبنان
لديهما شهادة لتعليم هذه الرياضة في لبنان.
مدربو هذه الرياضة يجب أن يستحصلوا على
رخص وكذلك النادي يجب أن يمتلك رخصة ،من
شركة أميركية تدعى «.»Crossfit Inc
{ من أسس هذه الرياضة؟
 فكرة ه��ذه الرياضة نشأت في أميركا عام ،2002مؤسسها ي��دع��ى غ��ري��غ كالسمن كان
ضابط في البحرية األميركية ،وكان العب جمباز
محترفاً ،بعد عشرين سنة من تدريس الرياضة في
الجامعات اتخذ قرارا ً بإيجاد رياضة جديدة تمزج
بين رياضات عدة ،فأحضر أستاذا ً للجمباز وأستاذا ً
لرفع األثقال ،وأحضر أحدا ً من مدربي القوة البدنية
في المالعب ،واستخرج من خبراتهم تمارين ،وفكر
في كيفية تجهيز المتد ّرب بأفضل نمط تمريني،

«الكرو�س فيت» نظام
تجهيزي للمحترفين
والريا�ضيين يعتمد
على الطبيعة
ب�شكل �أ�سا�سي ،ويعدّ
ٍ
المتمرن للتعامل
ب�شكل �أف�ضل �إذ
معها
ٍ
ي�صبح ج�سد الريا�ضي
جاهزاً على ال�صعد
كافة
فاستفاد من خبراتهم ليخترع الكروس فيت.
طبعا ً عبر السنوات ابتدأت في أميركا وانتشرت
في أوروبا وجاءت حديثا ً إلى العالم العربي ،منها
اإلم��ارات ومصر ولبنان ال��ذي يعتبر في المركز
الثاني بعد اإلمارات ،وقد انتشرت في دول العالم
العربي األخرى أيضاً.
{ إذن ت��اري��خ ه���ذه ال��ري��اض��ة ل��م ي��ب��دأ ف��ي مطلع
التسعينات؟
 أول نادي كروس فيت ّمرخص من قبل شركة
«كروس فيت إنك» ابتدأ في عام .2002
{ ه��ل ال��ع��ش��وائ��ي��ة ف��ي ال��ت��م��اري��ن تُعتبر خاصية
إيجابية أم أنها تشتّت المتم ّرن ،فأنتم تجمعون بين
رياضات عدة «جمباز ،رفع أثقال ،جري»...؟
 على العكس ت��م��ام��اً ،صحيح ه��ي تمارينعشوائية تتغيّر في كل م��رة ،وم��ن الطبيعي أن
العشوائية في أي أمر هي خاصية سلبية ،إلاّ إذا
عرفت كيفية استخدامها .فهناك برنامج ُمع ّد لتكون
التمارين تباعا ً بتراتبية علمية .لكننا نخبر الناس
أننا نخلط األمور ونحاول أن نساعد الناس على
فهم السبب من ذلك ،وهو أن جسم اإلنسان عندما
سيتحسن كثيرا ً في األمر الذي
يعتاد على أمر محدّد
ّ
سيقصر في جوانب أخرى ،أما إذا
ير ّكز عليه لكنه
ّ
تع ّود الجسم على أداء رياضات مختلفة «سريعة،
بطيئة ،قفز مرتفع ،»...سيصبح جسد الرياضي
جاهزا ً على صعد عدة .على سبيل المثال ،العب
كرة القدم مهما كان مميزا ً ال يجيد لعب كرة السلة،
كذلك العدّاء في الماراثون مهما حقق من نتائج ،ال
يستطيع أن يركض  100م سريع ،ألن ذلك يحتاج
إلى عضالت ال يتمتع بها عداء الماراثون.
من هذا المنطلق ،أتت فكرة هذه الرياضة ،وهي
عدم التركيز على نوع محدّد من الرياضات ،ومثالً
من يلعب اليوم «حديد» سيلعب غدا ً جمباز وفي
يوم آخر سيكون التركيز في تمرينات الحديد على
ّ
الشق السفلي من الجسم «األفخاذ واألرجل .»...من
التخصص ال يفيدنا نحن
هذه المنطلق نعتبر أن
ّ
كمتمر ّنين في هذه الرياضة.

تدخل النادي الذي يقع على الواجهة البحرية لمدينة بيروت في طابق
سفلي من إحدى المباني المقابلة لصخرة الروشة ،ال ترى آالتٍ للتدريب
أو «ماكينات» لكمال األجسام أو حتى آالت المشي وال��رك��ض .النادي
عبارة عن مساحة مفتوحة ،كل ما تراه هو صناديق خشبية أع��دّت من
مواد أ ّولية بسيطة جدا ً مهمتها تمرين المتد ّربين على القفز ،كما ترى
بعض األكياس المليئة بالرمال أعدّت مسبقا ً إلثقال رجلي المتم ّرن خالل
المشي والركض والقفز ،باإلضافة إلى بعض الحبال التي تدلّت بفعل
فاعل من أعالي سقف النادي ومهمتها أن تساعد المتدربين على التسلّق
والقيام بأمور أخرى.
أ ّما مالك النادي والمد ّرب األول فيه هو ذاك الشاب اللبناني الطموح الذي
أتى بهذه التقنية أو النظام التجهيزي من القارة العجوز وأراد أن يطبقها
في بالده ،واستحصل على الرخصة الفتتاح ناديه الصغير الذي يكبر به
وبرواده الطامحين للتعامل مع الطبيعة وأجسادهم بشك ٍل أفضل.

{ إذن أنتم تحاولون أن تم ّرنوا جسم اإلنسان
للحياة الطبيعية؟
 أج��ل فالفكرة األس��اس��ي��ة م��ن تماريننا هو«التمرين ألمر طارئ ال تعرفه» ،أي أمر قد يحصل
تتحسب له .قد يحصل أن يواجه شخص
لم تكن
ّ
حريقا ً ويكون بحاجة إلى القفز فوق حائط ،ففي
التمارين هناك ما يعلمك على سحب جسمك إلى
األعلى .وبالتالي ،تطبيق هذه الرياضة قد يكون
في الحياة العملية .وعلى ذلك يجري حمل أوزان
ثقيلة م��ن دون أن ي��ؤدي ذل��ك إل��ى أذي��ة الظهر،
ونستخدم لهذا التمرين أكياس رمل ثقيلة ،نعلّم
المتم ّرن كيف يحملها ويشدّها ويرفعها من دون أن
يؤذي نفسه ،كما يحصل في كثير من األحيان مع
المسافرين.
مسموح ف��ي ه��ذه ال��ري��اض��ة ،أم أنه
{ ه��ل الخطأ
ٌ
مؤذٍ؟
 معظم الناس يح ّذرون من هذه الرياضة خوفا ًمن اإلصابات الرياضية ،وفعالً إذا لم يج ِر التمرين
في نا ٍد ّ
مرخص له وتحت إشراف مدربين مختصين
قد يكون األمر خطراً .الرياضة التي تحصد أكبر
عدد من اإلصابات هي «فولي ب��ول» مع أنها في
الظاهر ال تبدو مؤذية ،إال أنها ت��ؤدي كثيرا ً إلى
تكسير األصابع والركب واألكتاف ....وأي رياضة
ال ُتمارس بشك ٍل صحيح وسليم قد تؤذي.
{ ما هي المزايا التي يجب أن يتمتع بها مدرب
الكروس فيت؟
 عندما ُتمتحن لتحص َل على شهادة الكروسفيت ،أول ما يتم التركيز عليه هو كيفية تعليم هذه
الرياضة ،كيف ّ
تنظم صفا ً يكون فيه المشتركون
مرتاحين ومتفاعلين ،ويحصلون على معلومات
صحيحة ويعرفون لماذا ت��ؤدّى ه��ذه الحركة.
والتركيز يكون بأن نبدأ مع المتم ّرن من «الصفر»،
لذلك هناك مراتب للصفوف ،يبدأ المشترك كمبتدئ
ويتخرج من الصف االبتدائي بعد امتحان لنتأكد
من أنه أصبح قادرا ً على أداء كل الحركات بشك ٍل
صحيح ،إل��ى ص ّ
��ف متط ّور أكثر ،ثم يصبح في
الصفوف المتقدمة «.»Top Athletes
بالنسبة إل��ى مميزات ال��م��درب ،وبما أن هذه
الرياضة جديدة ومختلفة ومع ّقدة ،يجب أن تكون
لدى المدرب خلفية معرفية ،إضاف ًة إلى معلومات
حول اإلصابات .مثالً إذا كانت لدى المتم ّرن إصابة
ف��ي ركبته وال يستطيع القفز يجب أن يعرف
المدرب ما هو البديل من ذلك .إذا لم يكن قادرا ً على
الرفع في يده اليسرى فمن الممكن أن يستعمل يده
اليمنى من دون التسبب بخلل في التوازن .كأيّ أمر
في الحياة على المدرب أن يتعلم.
{ أين تعلمتها؟
 أنا منذ طفولتي ألعب الـ«كيك بوكسينغ» ثمبدأت برفع األثقال ،خالل سفرة خارج لبنان في
أوروبا ،وكنت قد سمعت بهذه الرياضة ،وذهبت
صدف ًة إلى نا ٍد وجربت صفاً ،فأحببتها وتابعتها
وكنت أق��رأ عنها .في ذلك الوقت كان من المبكر
التفكير في افتتاح نا ٍد كهذا في لبنان ،وحتى اآلن
الناس لم يفهمومها بشك ٍل جيد ،وما زالوا متعلقين
«ببناء العضالت والمظاهر» ،واللبنانيون عموما ً
ير ّكزون على المظهر وما شابه ،إال أن هذه الرياضة
ض ّد هذا الشيء ،فقد يكون المتم ّرن ضعيفاً ،لكنه
يستطيع أن يش ّد ويحمل ويقفز .لذلك أحببت أن
تنتقل هذه الرياضة إلى لبنان ،وبقيت منتظرا ً
لمدة سنتين حتى وجدت شركاء مهتمين بافتتاح
مشروع كهذا .تعلمت بمفردي ثم ذهبت ألحصل
على ش��ه��ادة بها ،فذهبت إل��ى اإلم����ارات ،وإل��ى
اليونان أيضاً ،وإلى فرنسا.

{ هل بإمكان أي شخص أن يتعلّمها بمفرده؟
 أج��ل ه��ذا ممكن ،ولكن يجب أن يكون لديهأس��اس ري��اض��ي وأن يكون هناك م��ن يمارسها
أمامه ،فقد يؤذي المتعلم نفسه لعدم الدراية بطرق
اإلحماء والحركة والحمل.
{ برأيك ،هل من الممكن ألي شخص أن يمارس
هذه الرياضة؟
 الجميل ف��ي ه��ذه ال��ري��اض��ة أن أي شخصيمكنه ممارستها ،ألنها عبارة عن «تمرين عملي»،
ألن الحركات ف��ي األس��اس مثل حركات الطفل
األساسية في الحياة ،كلها حركات طبيعية يقوم
بها اإلنسان ،ففي الرياضات األخ��رى اآللة تجبر
الجسم على حركة غير معتاد عليها ،بينما في هذه
الرياضة ليس هناك ما يجبر الجسم على حركة
غير مرتاح فيها ،فنحن لدينا أوزان غير مثبّتة،
فقد تكون اليد اليمنى ألحدهم ال تفتح أكثر من كتفه
اليسار لعوامل خلقية ،فيبقى على ما هو عليه من
دون إجبار عضلة على التح ّرك بطريقة ال يكون
الجسم مرتاحا ً فيها.
عندما تحصل على ش��ه��ادة ال��ك��روس فيت،
يعلمونك شيئا ً مهماً ،وهو أن إذا كان هناك إنسان
لديه وجع ما أو ال يستطيع أن يؤدي حركة ما ،فما
هو الخيار البديل من ذلك ،وكل حركة لها خيارات
بديلة عدة.
{ هل هناك عمر معيّن للمتم ّرن ...فالحديد مثالً ال
يجب على األطفال ممارسته؟
 هناك برنامج اسمه  cross fit kidsلمنت��ت��راوح أع��م��اره��م بين  7ـ  15س��ن��ة ،نحن في
النادي ال نمتلكه ،وحتى يوجد يجب أن يكون هناك
متخصص في هذا الشأن .أما من في عمر  15وما
ّ
ف��وق فيمكنهم التدرب معنا .وبالطبع كما قلتَ
الصغار ال يناسبهم الحديد ،ولكن يمكن التعامل
مع هذه الحالة وفق التح ّكم بالوزن ،ويمكن التركيز
على حركات ال تؤذيهم.
{ هل يمكن لمشتركي الكروس فيت التمرن على
رياضة أخرى؟
 إذا نظرت إلى العبي كرة القدم أو السلة أوالمصارعين ،بالطبع هم يركزون على رياضاتهم
ولكنهم يجهزون أجسامهم ألدائها .لذلك تعتبر
ال��ك��روس ف��ي��ت ن��ظ��ام��ا ً ت��ج��ه��ي��زي��ا ً للمحترفين
والرياضيين عموماً ،لذلك هو أمر جيد جداً .العمل
على بناء الجسم وليونته وال َن َفس أمر يفتح شهيتك
على ممارسة الرياضات األخرى .وفي الكروس فيت
يعلموننا أن ننصح المتمرنين بتجريب رياضات
أخرى ،وسيالحظون أنهم تقدّموا في الرياضات
التي كانوا يمارسونها سابقاً ،وستكون أجسامهم
مرتاحة أكثر.
{ نرى هنا فتيات يتم ّرن ...برأيك هل تُفقد الكروس
فيت الفتاة أنوثتها؟
 ه��ذا األم��ر ،يسبّب إح��راج��ا ً لكثيرين ،ويتمالجدال حوله بشك ٍل دائم .ولكن إذا تمعّ نا في األمر،
ن��رى أن��ه إذا كنا نقصد الشكل الخارجي أي هل
سيصير لها «عضل أو كتاف عراض» ،فاإلجابة هي
أنه هذا األمر ال يكون نتيجة الرياضة التي تؤديها
وإنما نتيجة النظام الغذائي الذي تتبعه المتم ّرنة.
إذا كانت تمارس أي نوع أنواع من الرياضة وكانت
تتناول نوعا ً من البروتينات أو أيّ نوع من مواد
غذائية تن ّمي الجسم ،فسوف تضخم .في الكروس
فيت إذا كانت تتناول ه��ذه المكمالت الغذائية
ستصبح ضخمة أكثر.
وألن ه��ذه الرياضة ما زال��ت ج��دي��دة ،ولكنها
تنتشر في أميركا وأوروبا ،فالناس هناك أصبحوا
يتقبلون شكل السيدة التي لديها «عضالت» أكثر

الحراكي يتحدث إلى «البناء»
من السابق .في بالدنا العربية ما زال هذا األمر
غريباً ،ففي عقلية البالد العربية االمرأة يجب أن
تبقى بكامل أنوثتها ،ولكن لدى الغرب يعتبرون
أن هذا األمر ال يؤثر في أنوثتها على العكس تماما ً
يحترمون المرأة التي تهتم بجسدها وبصحتها،
وت��م��ارس الرياضة التي تجعل م��ن «نفسيتها
مرتاحة وظهرها جالس أكثر» ...شخصياً ،ال أرى
في األمر أبدا ً تأثيرا ً على أنوثتها.
{ هل يعتبر االبتعاد من الروتين في الكروس فيت
دافعا ً لرغبة البعض إلى التم ّرن عليها؟
 أجل ،االبتعاد عن األشياء التقليدية كأكياسالرمل وقطع الخشب والجنازير ،يش ّكل عامل
ج��ذب ،فمعظم المتقدمين لهذه الرياضة يأتون
ألنهم يعانون الملل والضجر من النوادي التقليدية.
هناك نوع آخر ينجذب لهذه الرياضة ألنه يكون
ّ
مطلعا ً على الرياضة ومهتما ً بالرشاقة.
وكما رأي��ت ،يقوم التمرين لدينا على «نظام
المجموعة» نبني شيئا ً أشبه بـ»مجتمع» ،نخرج
س��وي��اً ،جميعنا أص��دق��اء ،نشجع بعضنا خالل
الصفوف ،يتمرنون معا ً وينتظرون بعضهم.
فبفضل ال��ك��روس فيت يمكن بناء مجتمع لدى
ممارسيها ،مجتمع تربطه الرياضة ،وهي بالتأكيد
أفضل من رابط المخدرات أو الكحول أو الدخان.
فمن الرائع بناء مجتمع جديد تربطه الرياضة
فقط.
{ هل تحتاج الكروس فيت إلى ساعات طويلة من
التمرين؟
 المميز في الكروس فيت ،أن التمارين دائما ًقصيرة ولكنها عنيفة «…high intensity
 ،»short workoutsالمتمرن في ساعة واحدة
يُ��ج��ري اإلح��م��اء وال��ت��م��اري��ن وي��رت��اح ويستحم
وي��غ��ادر .المطلوب ه��و  3س��اع��ات ف��ي األسبوع
للمبتدئ ،وكلما تقدّم سيرغب في التمرين أكثر
فيزيد من ساعات تمرينه .ولدينا في النادي من
هو متقدم لدرجة أنه يستطيع أن يتم ّرن مرتين في
اليوم .فهي بالنتيجة ال تتطلب وقتا ً معيناً ،ولكنها
تعطيك بقدر ما تعطيها.
{ هل هي رياضة صحيّة؟
 ب��ال��ط��ب��ع ،ألن ك��ل ش��يء فيها طبيعي والتستخدم المكنات التي تجبرك على الخروج على
النطاق الطبيعي لحركة الجسم .إضافة إلى أنها
تحسن النفس وهناك تمارين ركض ُتجرى خارج
ّ
النادي لتحسين النفس وال��دورة الدموية وهي
مفيدة أيضا ً للعظام وتركيبها.
{ هل تدرب حاليا ً بمفردك؟
 كال ل��دي م��درب��ان يساعدانني .أن��ا المدربالرئيس ولدي مساعدان.
{ ه��ل أن��ت��م م��ن ّ
ينظم ع��دد ال��س��اع��ات للمتدربين
ومدى حاجة كل شخص إلى التمرين؟
 نحن نجري اختبار للمشترك عند مجيئهللمرة األولى ،نجري معه لقاء نسأله حول خلفيته
الرياضية وإذا كان قد أصيب سابقاً ...إلخ ،وعلى

هذا األساس نجري له اختبارا ً سهالً يمكن أليٍّ كان
أن يجريه ،ثم ننصحه بالمستوى الذي يجب أن
يبدأ به ،ال نجبره وإنما نقدم له النصيحة فقط.
لكن المميز في التمرينات هو أنه إذا تغيّب المشترك
عن مجموعته فبإمكانه أن يجري تمريناته مع أي
مجموعة أخ��رى الحقاً ،حتى لو ك��ان التمرين ال
ِّ
يخفضه إلى حدود قدرته
يناسب المشترك فهو
بحسب الدرجة التي وصل إليها.
{ كم تحرق هذه الرياضة من السعرات الحرارية،
خالل النهار؟
 هذا السؤال من الصعب اإلجابة عليه ،وذلكألن أساس رياضتنا هو أنه كل يوم هناك تمرين
مختلف ،لو أننا ُنجري تمارين دوري��ة ك��ان من
الممكن أن نقدر م��ع�� ّدال ً مع ّيناً ،ولكن االختالف
الجذري بين التمرينات يجعل تقدير ه��ذا األمر
صعباً.
أحيانا ً يكون التمرين ليوم معين هو اإلحماء
ومن ثم الركض فقط ،وفي يوم آخر يكون هناك
ّ
شق نظري تعليمي حول التمرين الذي سينفذه
المشتركون ل��م��دة نصف س��اع��ة ث��م يتم تنفيذ
التمرين ،وفي يوم آخر يكون التمرين عشوائياً.
ولذلك من الصعب تقدير معدل حرق السعرات
الحرارية.
{ كم ن��ا ٍد للكروس فيت موجود في لبنان؟ وهل
هناك نوا ٍد ال تملك ترخيصا ً لهذه الرياضة؟
 هناك  3نوادي لديها ترخيص ،وهناك نوا ٍدال تملك الترخيص ،ونحن نواجه مشكلة في هذا
الموضوع ،فهناك نوا ٍد رهيبة ومدربون رهيبون
يدّعون أنهم مرخصون ،ويتاجرون بهذه الرياضة
بطريقة خطأ .فهم يؤذون المتدربين لديهم ،وكذلك
هم ال يع ّرفون الناس إلى حقيقة هذه الرياضة ،هم
يضربون سمعتنا وسمعة هذه الرياضة.
كأيّ أمر في بلدنا ،يحاول البعض الته ّرب من
أي شيء قانوني أو يحتاج إلى دفع مبلغ مالي،
فالرخصة تستوجب دف��ع مقابل مالي سنوي
لها ،لتستعمل اسم هذه الرياضة ،ومعظم الناس
يحاولون أن يوجدوا طريقا ً مغايرا ً لهذه الوسيلة.
ولألسف ،بسلوكهم هذا يعطون صورة سيئة عن
هذه الرياضة ،ألنهم يؤدونها بشكل خاطئ ،ما
يؤدي إلى هروب الناس منها ونفورهم ،إضافة إلى
أذية البعض.
{ هل أنتم بحاجة إلى ترخيص من وزارة الشباب
والرياضة؟
 كال ،نحن بحاجة إلى ترخيص من ال��وزارةالفتتاح ن��ا ٍد رياضي ،ولكننا لسنا بحاجة إلى
ترخيص منها للتدريب على ه��ذه ال��ري��اض��ة،
فترخيصها يأتي من أميركا.
{ ت��ع��ام��ل اإلن��س��ان م��ع الطبيعة ُيكسبه روحية
عالية وق��درة أفضل على التفكير ،فيتفاعل مع البيئة
ويكتسب منها ،فمن يتعامل مع بيئة حيوية ليس كمن
يتعامل مع صحراء جافة ...في هذا اإلطار ،هل تساعد
الكروس فيت المتم ّرن في اكتساب الروحية العالية؟

 بالتأكيد ...الشيء الذي ذكرته حالياً ،حاولتأن أشرحه عندما تحدثت عن تكوين «مجتمع» أو
عالقات اجتماعية بين مجموعة من الناس نحاول
نحن بناءها عبر هذه الرياضة ،لذلك نحاول منذ
أول يوم يأتي فيه المشترك أن نجذبه إلى هذا
«المجتمع» ال��ذي نخلقه .ولذلك قلنا إن العامل
المشترك الذي يجمع بين الكل هو الرياضة .وفي
مجتمعنا تحديدا ً ه��ذا األم��ر هو عامل تحسين،
عندما تتح ّول أحاديث المشتركين إلى الرياضة
وما تتضمنه ،إضاف ًة إلى لقاءات خ��ارج النادي
تتعلق بالرياضة كحضور المباريات وما شابه،
وتتمحور أحاديثهم حول طبيعة طعامهم ،وعن
قيمة النوم بعد ممارسة هذا النوع من الرياضة
العنيفة ـ فالجسد سيحتاج إلى النوم ،وهذا أمر
نركز عليه أيضا ً ألن أهم وقت للمعالجة ولتقوية

الريا�ضة ت�ؤثر في
وتطوره
ارتقاء المجتمع
ّ
نحو الأف�ضل ،لأنها
بالأ�سا�س هي نظام
ي�سعى لبناء �إن�سان
�أف�ضل ،بعيداً من
المخدرات والكحول
والآفات االجتماعية
توحد
الأخرى ،كما �أنها ّ
بعيداً من الطائفية
الجسم هو وقت الطعام وطبيعته وطبيعة النوم
ومدّته ورياحة الجسم ـ كذلك معدل شرب الماء،
والتدخين وكميته .فتح ّولت حياتهم بشكل سريع
وابتعدوا من الجو العام السائد في أحاديث شباب
بلدنا.
{ ه��ل ه��ذا ال��ن��وع م��ن الرياضة ل��ه عالقة بمفهوم
الصراع؟
 ال��ري��اض��ة ف��ي ه��ذه األي���ام ه��ي «المتنفسالوحيد» لمعظم الشباب من أوضاع البلد «البطالة
وغيرها من األزم���ات االجتماعية .»...ل��ذا يأتي
الناس إلى هنا.
وألننا بنينا هذه البيئة أصبح الذي يأتي إلينا
يتعلم أن يخرج من حياته الطبيعية ويتفرغ للتمرين.
بالنسبة إلى الصراع ،طبيعة الناس في مجتمعنا
أنهم ينجرون إلى كل ما هو غريب وجديد ،وهذا
أمر نعمل عليه نحن ،ألنها أصالً رياضة مختلفة
وما زال الناس يستغربونها .بهذا المفهوم يكون
الصراع حول االختالف عما تبقى من رياضات.
{ هناك لعبة قتالية تدعى «وينغ شون» ،و«الكونغ
ف��و» ف��رع منها ،ه��ي ري��اض��ة تعتمد على ب��ن��اء جسم
اإلنسان عبر التعامل مع الطبيعة ...ما مدى التشابه
بين الرياضتين؟
 هناك تشابه من ناحية التعامل مع الطبيعة...لكن المقارنة غير ممكنة ألن الكروس فيت رياضة
وليست فنا ً قتالياً .الرياضة هي نمط حياة وطريقة
لتحسينها.
{ يرى المف ّكر أنطون سعاده أن الرياضة والف ّن
هما مقياس ارتقاء المجتمع ،فما رأيك؟
 بما أننا نسعى لبناء جسم سليم خ��ا ٍل مناألمراض ،وبما أن العقل السليم في الجسم السليم،
فمن المؤكد أن الرياضة تؤثر في ارتقاء المجتمع
وتط ّوره نحو األفضل ،ألنها باألساس هي نظام
يسعى لبناء إنسان أفضل ،بعيدا ً من المخدرات
والكحول وكافة اآلف��ات االجتماعية األخ��رى ،كما
توحد بعيدا ً عن الطائفية وهي تجمع
أن الرياضة ّ
الناس بعيدا ً من انتماءاتهم األخرى.

