يف احلقيق���ة ال ..وه���ذا مايجعلن���ا ن�ش���عر
بال�ضي���ق ،فنتمن���ى وجود برام���ج توعية �أكرث
للنا�س يف كيفية التعامل معنا وفهم نف�س���يتنا
وطبيعتن���ا وكذل���ك حقوقن���ا االجتماعية يف
احل�صول عل���ى وظائف �أ�سا�سية وهامة تفيد
املجتم���ع ،الننا نعي�ش و�سط عوائلنا ،ون�ساهم
يف نفقات البي���ت و�أغلبيتنا متزوجون ولدينا
اوالد والبد من وجود جمعيات تهتم ب�ش�ؤوننا
االجتماعية والنف�سية حت���ى ن�شعر �أننا ل�سنا
منف�صلني عن املجتمع نعي�ش ونتعاي�ش و�سط
الآخرين دون ح���رج �أو فقر �أو حرمان نتيجة
الوظائ���ف وامله���ن الهام�شي���ة ذات الدخ���ل
القليل.

حياتهم اخلا�صة
 و�ألتقينا فرح � � ��ان العلي �أحد ق�صار القامةيف امل�س���رح وه���و فن���ان مع���روف ،يف �أوائ���ل
الأربعينيات ويعمل فن���ي �ستااليت بالإ�ضافة
�إىل ان���ه فن���ان متمي���ز يق���ول« :الأب والأم
طولهم���ا طبيع���ي واثن���ان من اخ���واين �أي�ضا
طبيعيان وعملت فحو�ص���ات و�أنا �صغري ومت
الت�شخي�ص على ان���ه نق�ص يف النمو والعالج
يكون ب�إعطاء حقن تعالج نق�ص النمو وت�ؤخذ
يف العمود الفقري ،ولكن والدتي رف�ضت لأن
االطب���اء قالوا �أن لها �آثار جانبية تظهر فيما
بعد وان���ا مت���زوج وزوجتي طويل���ة ،وعار�ض
�أخوه���ا يف زواجنا ب�سب���ب ق�صر قامتي لكننا

م�شاهري العامل من االقزام

العامـــل

�أكد اخلرباء واملخت�صون �أن فئة الأقزام يرجع تاريخها اىل عهد
الفراعنة و�أ�شهر الأقزام هو الفرعون (�سنب) وعا�ش يف ع�صر الأ�سرة
اخلام�سة وكان موظفا كبريا يتمتع بكثري من الألقاب االجتماعية
والدينية وال�شرفية وقد تزوج بامر�أة ذات بنية طبيعية و�أجنب منها،
ودفن يف قرب فخم قريب من هرم خوفو يف جبانة اجليزة مب�صر.
 «بولني ما�سرت» الأمرية�أو الربن�سي�سة ولدت يف 26
فرباير  1876وكان طولها
� 30سنتيمرتا وعندما
بلغت الـ  19عاما توفيت
وكان طولها قد و�صل
� 59سنتيمرتا ووزنها 5
كغ وعا�شت حياة بائ�سة
و�أدمنت �شرب الكحول.
 (ت�شارلز�سريود �سالتون)بريطاين اجلن�سية ا�شتهر
«باجلرنال عقلة الأ�صبع»
ولد عام  1838بوزن 4.5
كج وكان طوله � 63.5سم
ومات عام  1883عن عمر
ناهز الـ  45عاما وطوله
مل يزد عن �100سم.
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�صممن���ا وتزوجنا ولدي ول���د وبنت طبيعيان
وزوجتي احبت يف ق�صر قامتي.

ق�صري القامة يف املنا�صب

مل���اذا اليتقلد ق�صار القامة املنا�صب القيادية
يف الكويت؟
لأنهم يعتقدون و�أق�صد امل�س�ؤولني ان الطويل
عمل���ه اف�ض���ل ولدي���ه املق���درة عل���ى العم���ل
بعك����س ق�صري القامة ينظ���رون اليه على انه
�ضعي���ف البنية ونح���ن نت�ضايق لع���دم تولينا
منا�صب قيادي���ة وكذلك عند اختيار املالب�س
اج���د معاناة النني ا�ش�ت�ري من ق�سم الوالدي
وا�ضطر ان الب�س مالب�س اطفال.
هل ق�صر القامة �أو طولها له دخل يف حتديد
�شخ�صية الفرد لدى الآخرين ؟
بالن�سبة يل ق�صر قامتي حبب يف اجلمهور..
والنا����س الذي���ن يكره���ون ق�ص�ي�ر القام���ة
�أعتربهم مر�ضى نف�سيني.
هل ي�ستخدم ق�صري القامة يف الأعمال الفنية
لل�سخرية و�إ�ضحاك الآخرين؟
�أن���ا �شخ�صي���ا ي�ستخدمونني ح�س���ب املوقف
واعترب كاركرت بهذا ال�شكل فالبد ان ينظروا
اىل الفن���ان مهم���ا كان طول���ه ويركزون على
موهبته �أكرث.

دور االعالم

ه���ل �أعطتكم و�سائ���ل الإع�ل�ام �إهتماما مثل
الآخرين؟
ب�صراح���ة ال ..وه���ذه اول جمل���ة تهت���م بن���ا
وت�س�ألنا عن م�شاكلنا.
هل معنى ذلك �أنكم مهم�شون يف املجتمع؟
نعم للأ�س���ف والقليل من النا����س يهتمون بنا
واالغلبية اليجيدون التعامل معنا.

التكيف مع البيئة
 ومن جانبها قالت االخ�صائية االجتماعيةهن � � ��د ح�س �ي ��ن« :يوج���د يف كل جمتم���ع م���ن
املجتمع���ات فئة خا�ص���ة تتطلب تكيف خا�ص
م���ع البيئ���ات الت���ي يعي�ش���ون فيه���ا نتيج���ة
لو�ضعهم ال�صح���ي الذي يوجد به خلل وهذا
التكيف الي�أتي من قبلهم فقط بل يقع عاتقه
اي�ضا على من يحيطون بهم بتوجيه الإهتمام

