هند :يجب و�ضع قواعد
وقوانني لهذه الفئة
لإدماجهم يف الوظائف

�أ�سامة :الأقزام يعانون
التفرقة وحمرومون من
املنا�صب الهامة
الأخ�صائية الإجتماعية هند ح�سني

�أ�سامة حممد

حممد :نعاين الفقر واحلرمان نتيجة الوظائف قليلة الدخل
 بداية قال «ر� .أ» �شاب ق�صري القامة:بع���د ح�ص���ويل على �ش���هادة الثانوي���ة العامة
ق���ررت ع���دم دخ���ول اجلامعة نظ���را للحرج
ال�ش���ديد الذي �أعانيه من ق�ص���ر قامتي �أثناء
التعام�ل�ات اليومية ،والذي ت�س���بب بدوره يف
�س���وء حالتي النف�س���ية ،فعلى الرغم من �أنني
�أحاف���ظ عل���ى مظه���ري و�أمار����س الريا�ضة
و�أ�ستم���ع �إىل املو�سيقى� ،إال �أن املجتمع مازال
ينظ���ر �إىل ق�صري القامة نظ���رة عدم املقدرة
وال�ضعف ،ويربطهما دائم���ا بالأمور ال�سلبية
والعج���ز �أما ط���وال القامة فدائم���ا يربطهم
املجتم���ع باملق���درة والق���وة وتل���ك ه���ي �أحد
�أ�سباب املعاناة التي جعلتني ال �أفكر يف دخول
اجلامعة لتجنب احلرج ال�شديد.

وظائف هام�شية

 حممد � 27سنه..�س�ألناه :متى جئت للعمل يف املطعم؟
ق���ال :جئت من���ذ عامني تقريب���ا وقبلها كنت
يف الأردن �أعم���ل يف �أح���د املطاعم امل�شهورة
وتعرفت على �صديقي �أحمد من ق�صار القامة
مثلي متاما وربطتني به �صداقة قوية وبعد �أن
كان يعاين انع���دام فر�ص العمل ب�سبب ق�صر
قامت���ه �شجعته واخذته معي ،وقابلنا �صاحب
املطع���م ورحب بنا و�أح�س مبوهبتنا يف جذب
الزبائ���ن ،وبعد مرور وقت ق�صري قابلنا خالد
ال�صديق الثالث ..وبالعمل اجلاد وروح احلب
والتعاون �أكت�سبنا ثقة �أ�صحاب العمل.
الحظنا انكم متلك���ون احلركة والن�شاط فهل
ق�صر القامة الميثل عائقا لديكم؟
اطالق���ا ..فنح���ن ن�شع���ر ب�أنن���ا منل���ك خفة
احلركة والن�شاط.
وكي���ف تتعاملون مع الأرف���ف العالية و�أماكن
�إعداد امل�شروبات والأطعمة؟
هذا حقا ميثل عائقا ولكن العمل امل�سند �إلينا
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العامـــل

 ويف ال�س � � ��ياق ذات � � ��ه ق � � ��ال �أ�س � � ��امة حمم � � ��د،حمامي �ش � � ��اب ق�ص �ي ��ر القامة :انه قد ت�أقلم
م���ع و�ضعه متاما واليهم���ه تعليقات الآخرين
وانه متزوج من���ذ �ستة ا�شهر ولكن ماي�ضايقة
ان الأق���زام مازالوا حمروم���ون من املنا�صب
املهمة باملجتمع ،و�أ�ضاف ان ذلك يعترب نوعا
من التفرقة ،فلماذا يربط �أفراد املجتمع بني
طول �أو ق�ص���ر القامه وبني الإبداع والتفوق؟
فكلها هبات من اهلل مينحها ملن ي�شاء.

 والتقين���ا ثالث���ة من الأ�صدق���اء يعملون يف�أح���د املطاعم والحظنا �أنهم يت�سمون بالذكاء
يف التعامل مع الزبائن ورغم �أنهم جميعا من
املقيم�ي�ن �إال �أنهم �أ�ستطاع���وا �إقامة �صداقة
مع كثري من اجلن�سيات وعلى �سبيل املثال..

هو تقدمي الطلبات و�إعداد ال�شي�شة للزبائن.
هل جتدون �صعوبة �أوحرج من خالل التعامل
مع بع�ض الزبائن ويت�سبب لكم يف امل�ضايقة؟
يف البداي���ة واجهنا بع����ض املواقف املحرجة،
ولكنن���ا تعودن���ا ان ننظ���ر �إىل الآخرين نظرة
متفائلة.
ولك���ن كي���ف ينظ���ر �إليك���م الآخ���رون وكيف
يتعاملون معكم ؟
بع����ض �أ�صح���اب العم���ل يرف�ض���ون ان يعمل
لديهم �أ�شخا�ص ق�ص���ار القامة ويقولون انتم
�ضعف���اء البني���ة ولن ن�ستفي���د منكم يف حمل
الأغرا����ض الثقيلة ،وزمال�ؤن���ا يف دول عربية
�أخرى يعان���ون و�سائل املوا�ص�ل�ات ،وجتاهل
ال�سائق�ي�ن له���م بحجة انهم اليلتفت���ون �إليهم
نظرا لق�صر قامتهم.
ه���ل متلك مقوم���ات النج���اح يف عملك على
الرغم من ق�صر قامتك؟
نعم �أملكها واثبت ذلك ل�صاحب املطعم الذي
اعم���ل به على مدى عامني بالإ�ضافة اىل انه
ي�صفن���ي بخفة الدم واجادة ف���ن التعامل مع
الزبائ���ن واحتواء املواقف ،بالإ�ضافة �إىل روح
التعاون مع الزمالء.
ه���ل �أعطتك���م و�سائ���ل الإع�ل�ام حقك���م يف
االهتمام وبحث م�شاكلكم؟

