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حبيب غلوم: أعمال فنية إماراتية بالمجان

Ⅶ دبي- البيان الرياضي

قــال الفنــان اإلماراتي حبيــب غلوم إنه 

اإلماراتييــن  الفنانيــن  زمالئــه  وباســم 

يرحبون بتنفيــذ أعمال فنية دون مقابل 

مــادي، مــن شــأنها أن تظهــر أوالدنــا 

وبناتنا بالشــكل الالئــق، وتخلق التوعية 

المجتمعيــة المطلوبة، علــى أن تعرض 

هــذه األعمال مواكبــة النطالق األلعاب 

العالميــة لألولمبيــاد الخــاص أبوظبــي 

2019، ويوجــه مبادرتــه عبــر »البيــان 

الرياضــي« إلى المؤسســات المعنية في 

دولة اإلمــارات وعلى رأســها األولمبياد 

الخــاص اإلماراتي، بإعطاء الضوء األخضر 

للتنفيذ. 

الدولــة  فنانــي  أن  غلــوم  واعتــرف 

بعيــدون عن تناول قضية أصحاب الهمم 

الذهنيــة وتقديمها  مــن ذوي اإلعاقــة 

بالشــكل الذي تســتحقه، وهذا األمر ال 

يتماشــى على اإلطالق مع سياسة الدولة 

في دعــم هذه الفئــة، والتي تســتحق 

من المجتمع وقفة جادة، وعلى رأســهم 

الفنانين، واتفق مــع أولياء األمور الذين 

نــادوا بأهمية وضع أوالدنــا وبناتنا في 

اإلطــار الذي يســتحقونه، وتبنــي مواد 

تلفزيونية وســينمائية تخدمهم، ألن هذا 

األمر ال شــك يخلــق نوعاً مــن التوعية 

لدى المجتمع، كما ناشد المجتمع الفني 

العربــي بضرورة تغيير الصــورة النمطية 

والسطحية في الطرح، وتبني أعمال فنية 

تعمــل علــى الدمج المجتمعــي وتقدم 

نماذج رياضية واجتماعية ناجحة، مطالباً 

بالبعد عن السخرية والتهميش، والتحلي 

بالواقعية في الطرح.

 المنتج المنفذ 
وأوضــح غلــوم أن العمــل الفني في 

الدولة يتم تنفيذه بطريقة المنتج المنفذ 

وهي تنفيذ األعمال الفنية عن طريق أحد 

تلفزيونــات الدولة، و»التقصير« يشــملها 

ألنهــا لــم تضع علــى خارطتهــا وأجندة 

عملها، تبني مواد درامية أو سينمائية، أو 

تخصيص مســاحة ألصحاب الهمم، مؤكداً 

أن »التقصير« نفســه يطــال الفنان الذي 

لــم يضع نصب عينيه هــذه القضية، ولم 

يطرحها علــى التلفزيون أو اإلذاعة، وحل 

هذه القضية هو التعاون والتنســيق بين 

الفنان، والشــريك التلفزيونــي واإلذاعي، 

علماً أن دولة اإلمارات تســخر إمكانياتها 

في خدمة أصحاب الهمم.

وأوضح حبيب غلــوم: دولة اإلمارات 

تســخر إمكانياتهــا في خدمــة أصحاب 

الهمم، وتشمل داخل الدولة بتوفير مراكز 

الرعايــة المختلفة، والضمان االجتماعي، 

وتسهيل المعامالت في مؤسسات الدولة، 

وتقديم الدعم النفســي والمالي، وتوفير 

بيئة رياضيــة خصبة، وذلــك بتوجيهات 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتواصل 

الدعم على كافة المســتويات والمرسوم 

الــذي أصــدره صاحب الســمو الشــيخ 

محمــد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

رعــاه الله، ولــم يتوقف دعــم أصحاب 

الهمم عند المستوى المحلي للدولة، بل 

وصــل إلى آفاق رحبة على المســتويات 

العربيــة واإلقليميــة والدوليــة، وخيــر 

شــاهد اســتضافة اإلمارات لثالث نســخ 

ماضيــة لدورة األلعــاب اإلقليمية، وكلل 

جهد قادتنا باســتضافة األلعاب العالمية 

لألولمبياد الخــاص أبوظبي 2019 للمرة 

األولى فــي الشــرق األوســط، وبرعاية 

كريمة من صاحب الســمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المســلحة، ولذلك 

أؤكــد على حتمية أن تصبح مؤسســات 

الدولــة المعنيــة باألمر الفنــي واإلعالم 

بجميع مشــتقاته أن يتماشــى مع جهد 

قادتنا في دعم هذه الفئة التي تســتحق 

وقفة جادة.

أبي.. أمي، ال تخجال مني..
Ⅶ فأنا.. إنسان.

األمر ليس بيدي!
لم أخلق نفسي، وإنما جبلني من خلقكما 

وخلقني 
أنا بين أيديكما، بريئًا، لينًا، مطيعًا، وراضيًا..

في سنوات خلت.. عانيت من سخرية 
الساخرين، وممن جعلوني في مشاهد 

السينما، مزحة في ليالي السمر.
أيها الممثلون.. ال تجعلوني في قاع المجتمع، 

وأضحوكة في أعمالكم الفنية..
Ⅶ فأنا.. إنسان!

نعم، قد أكون مختلفًا.. لكني أمتلك من 
القدرات ما لم تضعوه في الحسبان.

ال أعبأ أبدًا بالظالم.. ألنني:
Ⅶ أحمل بداخلي.. »شعلة أمل«

أرجوكم.. صححوا مفاهيمكم عني، 
فبدعمكم تفتح األبواب المغلقة.. وتتالشى 

المعتقدات الخاطئة فيما مضى أو كان. 
أسعى للتكيف مع المجتمع، في شتى 

المجاالت، وفي الرياضة تحديدًا أظهرت 
ما لدي من مهارات..

انتظروني ومن معي من رفاق على منصات 
التتويج حيث تكون اإلنجازات.

 هذه هي حالتي، ورسالتي، واحد من أصحاب 
الهمم.

 والتوقيع: إنسان

٣-4رسالة من إنســــــان 

� حبيب غلوم

»قاهرو الصعاب«

يجب تغيير 
الصورة وتسليط 

الضوء على 
أصحاب الهمم 

أعمال درامية تناولت القضية بشكل ساخر أو مثير للشفقة
لــم تنصــف الدرامــا العربيــة ذوي اإلعاقــة 

الذهنية، حيث قدمته بشــكل ال يتناســب مع 

رســالة الفن فــي االرتقاء بثقافــة التعامل مع 

هذه الفئة البريئة في المجتمع، فأظهرته على 

انه إما ضعيف أو مســتغل مــن قبل الغير، أو 

أداة للســخرية، ولم تقدم للمشــاهد العربي 

نماذج رياضية أو اجتماعية ناجحة.

 أمــا اإلعالم فإن كان بدأ في اآلونة األخيرة 

يهتــم، إال أن اهتمــام بعضــه مــازال يتعامل 

بســطحية من خالل أسئلة ترسخ لدى المتلقي 

أن هذه الفئة بها نواقص ما، مبتعداً عن عرض 

القضايــا المجتمعية، وطاقات الشــباب، ومن 

خــالل العمل الميداني لـ »البيــان الرياضي«، 

اتضــح اســتياء الكثير من األســر فــي عالمنا 

العربــي، وعــدم رضائهم عن الطــرح الدرامي 

واإلعالمي، وطالبوا بأهمية تغيير هذه النظرة 

الســطحية التي ال تتماشــى مع العصر، حتى 

ال تتجمد جهود األســرة والالعبين أنفســهم، 

في الدمــج المجتمعي، ومواصلة مشــوارهم 

الرياضي. 

أقــرت األمــم المتحــدة اتفاقيــة حقــوق 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة CRPD لعام 2006، 

وهــي ملزمة وتهدف إلى حماية حقوقهم في 

التعليم والتوظيف، ويمتلكون ويرثون، وال يتم 

التمييز بينهم فــي الزواج، وقد صدقت الدول 

العربيــة علــى االتفاقية، وراجعت دســاتيرها 

وتشــريعاتها للتماشــى مــع نــص المعاهدة، 

اإلعــالم وأهل الفن شــاهدان علــى االتفاقية 

والتحول العالمي اإليجابي،.

إال أن العمــل الدرامي محــدود للغاية في 

بعض األعمال الدراميــة، في مقابل عدد كبير 

يســيء بشكل مباشر، وقد رصدنا ابرز 9 أعمال 

درامية بشقيها السينمائي والتلفزيوني، اغلبها 

تنــاول القضــــية إما بشــكل ســاخر أو مثير 

للشــفقة، ومن وجهة نظرنا الشــخصية نعتبر 

فيلــم »التوربيني« للفنان احمد رزق هو الذي 

نجــح فــي إيصال رســائل مجتمعيــة إيجابية 

بأن مصابي التوحد موجــودون وعلينا احترام 

رغباتهم. 

مسلســل وراء الشــمس، دراما سورية 1 

عرض 2010 على العديد من الفضائيات 

العربية تأليف محمد العاص، وإخراج 

ســمير حســين، وتنــاول قضيــة ذوي اإلعاقة 

من خالل ثالث شــخصيات األولى بدر مصاب 

بالتوحد وبراعته في تصليح الســاعات جعلته 

عرضة الســتغالل صاحــب المتجر، بالرغم من 

فقر أسرته الشديد، والشخصية الثانية جسدتها 

صبا مبارك وهي حامل في جنين ســيولد من 

ذوي اإلعاقة ونشــب صراع مــع زوجها الذي 

طالبها بإســقاطه، أما الشــخصية الثالثة وهي 

لعالء شــاب »متالزمة داون« وقــد اعتنت به 

أســرته وحرصت على تلبيــة رغباته خصوصاً 

الرياضية. 

كحــل أســود وقلــب أبيــض دراما 2 

الممثل عبدالله  كويتية وجسد فيها 

التركماني شــخصية ناصر الذي وقع 

تحت تســلط والدتــه، وكانت تأنــف أن تتناول 

الطعام معه وتهميشه بشــكل عام، وإجباره على 

الزواج من فتاة تفرضها األم عليه. 

فيلم توت توت للفنانة المصرية نبيلة 3 

عبيد جســدت دور كريمــة التي يتم 

استغالل الناس لها بال رحمة وشفقة، 

وتنجــب طفاًل تعيش به في الشــارع، وكانت لها 

جملة شــهيرة تهز الضمير اإلنســاني »بطن كريمة 

تدق«.

فيلــم ديــك البرابــر للفنــان فاروق 4 

الفيشــاوي وقــام بــدور خلف الذي 

يعاني من تأخــر عقلي، ويقع تحت 

استغالل األسرة بتزويجه إلنجاب ولد.

فيلم مبــروك وبلبل للفنان يحيى 5 

الفخرانــي تدور األحــداث حول 

الصغر  منــذ  وجارتــه  )مبــروك( 

)بلبــل( ســيئة الســمعة، التي تســتغله في 

الــزواج منه، كما أن اخته تحارب هذا الزواج 

خشية ضياع اإلرث.

فيلــم التوربينــي للفنــان احمد 6 

رزق يعكــس العالقــة بيــن األخ 

المصــاب بالتوحــد وأخيه األكبر 

الذي اســتغل قدرتــه على حفــظ األرقام في 

الربــح عن طريق صاالت القمــار، لكن العمل 

الفنــي في نهاية المطاف ينصف محســن من 

خالل رسائل يقدمها بأنه إنسان ولديه قدرات 

وعلى المجتمع تقبله. 

مسلسل ســارة.. برعت الفنانة حنان 7 

ترك، في تقديم شخصية الفتاة التي 

توقف نموها الذهني منذ طفولتها، 

وتدخل في غيبوبة تســتمر لســنوات، ثم تعود 

للواقع لترى صــراع الحياة بين الطيب 

والشــرير، وعدم قدرتها على التواصل 

مع هذا العالم، وقام احمد رزق بدور 

الطبيب المعالج والذي أوصلها إلى 

مراحــل متقدمة لكنها عادت إلى 

نقطة الصفر نتيجة جشــع األخ 

األكبر وضعف وعي المجتمع. 

خالــد صالــح 8 

الحرامي  في 

والعبيط، 

»فتحــي«  دور  وقــدم 

الذي يتم اســتغالله من 

بلطجــي المنطقــة التي 

يســكن بها ويشركه معه 

في أعمال إجرامية.

هانــي 9  قــدم 

رمزي 

ذو  الشــاب  دور»تــوم« 

البنيــان القــوي الذي يقــف نموه 

العقلي في مرحلة الطفولة، وقدمه 

في إطار كوميدي ســاخر، وهدف إلى 

استدرار عطف الناس.

»توت توت« 
هّز الضمير اإلنساني  

 الـ »توربيني« نجح 
في رسالته.. 

و »كحل أسود وقلب 
أبيض« يدين األم

»مبروك وبلبل«.. 
استغالل امرأة 

لبراءة رجل

»سارة«.. جشع 
األشقاء ومحاوالت 

طبيب

عرضنا في الحلقة الماضية من هذا الملف، بعض 

القصص الملهمة ألبنائنا وبناتنا في عالمنا العربي من 

أصحاب الهمم »لذوي اإلعاقة الذهنية« كما تناولنا 

حكايات مفزعة عن بعض الحاالت التي واجه أصحابها، 

وال يزال آالف منهم، العنف األسري.

في هذه الحلقة من الملف،  نستعرض  الدراما 

العربية التي لم تكن منصفة ألصحاب اإلعاقة الذهنية، 

باستثناء بعض األعمال القليلة. فيما أنصفتهم المالعب 

الرياضية حيث حققوا فيها إنجازات مبهرة 

وخرجوا بها من الحصار الذي 

كان مفروضاً عليهم في 

الماضي.
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Ⅶ القاهرة - البيان الرياضي

اإلعالم العربي مــازال يفتقد االحترافية في 

التعامل مع أصحاب الهمم من ذوي اإلعاقة 

الذهنيــة، فالكثير من البرامــج التلفزيونية 

تزيد »الطين بلة« من حيث توجيه أســئلة 

بديهية وساذجة إليهم، مما يرسخ في ذهن 

أنفســهم  واألوالد  وأســرهم  المشــاهدين 

وجود فوارق واضحة مع األسوياء، باإلضافة 

إلــى أن غالبية البرامــج تظهرهم على أنهم 

مثار للشفقة.

اإلعالمي وائل األبراشي اتفق مع وجهات 

النظــر التي تؤكد ضعف الطــرح اإلعالمي، 

وقــال: »لقد بعدنــا عن الهدف األساســي 

في إدمــاج ذوي اإلعاقــة الذهنية دون أن 

يشــعروا بفوارق، وحان الوقــت إلى تغيير 

هذه الصــورة الســطحية من خــالل طرح 

يســلط الضوء علــى أنها قضايــا مجتمعية، 

وطاقات شباب، من خالل التعامل باحترافية 

وأساليب متطورة«.

الــدول  ومؤسســات  اإلعــالم  أن  أكــد 

مسؤولون عن الجانب التوعوي المجتمعي، 

واالســتفادة مــن قــدرات هؤالء الشــباب 

وتوظيفهــا، وال تطــرح علــى أنهــا قضايــا 

اســتثنائية تســتحق الشــفقة، وال شــك أن 

هذا الطرح السطحي يعصف بجهودهم في 

تحدي اإلعاقة.

ويرى األبراشي أهمية تسليط الضوء على 

قضايــا وعقبات إيجابيــة؛ كإظهار بطوالتهم 

في الرياضات المختلفة، أو عرض المشــاكل 

التــي تواجههــم في العمــل، أو من لديهم 

قــدرات يمكن االســتفادة منهــا في العمل 

المجتمعــي، أو مؤسســات الــدول، وتابع: 

»المشــكلة ليســت فــي عقولهــم بل في 

عقولنا، نحن من لدينا المشكلة وليس هم«.
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محمد المنصور: »مركز النوير« 

مصنع للمواهب الفنية

Ⅶ الكويت- البيان الرياضي

عبــر الفنان الكويتي محمــد المنصور، عن 

رفضه لمــا تناولتــه الدرامــا العربية تجاه 

الوقت  الهمم« وقــال: »حــان  »أصحــاب 

إلــى تقديم مواهبهم وإظهارهم بالشــكل 

الالئق، لقد تشــرفت بتأســيس مؤسســة 

النوير في الكويت، وااللتحاق بها بالمجان، 

وتستهدف أبناءنا وبناتنا من ذوي اإلعاقة، 

ومــن لديهم مواهب فنية تشــمل العزف، 

الغنــاء، والتمثيــل، باإلضافة إلــى الفنون 

التشــكيلية، ونعمــل أيضاً علــى التواصل 

مع األولمبيــاد الخاص والجهــات المعنية 

والتنســيق إلبــراز أوالدنا، والذيــن لديهم 

إمكانيــات فنيــة ورياضية«. كمــا ذكر أنه 

اشــتق االســم من زهرة النوير وهي التي 

تشــق طريقها في البيئــة الجبلية وتتحدى 

الصعاب البيئية. 

أضاف المنصور: »المؤسســة تنطلق من 

الكويت وإلــى محيطها الخليجي والعربي، 

علــى ثالث مراحل زمنية، وهي غير ربحية، 

وســتفتح رســمياً فــي ينايــر 2019، بعــد 

اســتيفاء األمور اإلدارية وإصدار التراخيص، 

وقد اســتقطبت بالفعل عــدداً ال بأس به، 

نعمــل على تدريبه بحســب الهواية الفنية 

التــي يجيدها، والجميــع مدعو إلى إنجاح 

»النوير« في عالمنا العربي«.

كمــا وّجه المنصور رســالة إلــى اللجنة 

المنظمة المحلية لألولمبياد الخاص أبوظبي 

2019، بالســماح بتقديم فرقة موســيقية 

تشــارك في مراسم األلعاب العالمية مارس 

2019، معتبــراً التعاون بمثابة التقاء روافد 

النهر في مصب واحد، حيث إن األولمبياد 

الخــاص حركــة رياضيــة عالميــة عظيمة، 

ومؤسســته تعنى بتطّور الجانب اإلبداعي. 

وقد آن األوان لكي نفتش عن هذه الكنوز 

وصقلها بالتدريب الالزم.

أحمد رزق: »محسن« خلق وعيًا للتعامل مع »التوحد«

Ⅶ القاهرة- البيان الرياضي

 يعتبــر أحمــد رزق من الفنانيــن الذين 

برعــوا فــي تجســيد أدوار ذوي اإلعاقــة 

الذهنية، من خــالل بعض أعماله الفنية، 

مثل دوره كطبيب نفســي في مسلســل 

ســارة وهي فتاة تعاني مــن تأخر عقلي 

يجعلهــا في طور الطفولــة، كما برع في 

تجسيد شخصية محسن المصاب بالتوحد 

النفسي في فيلم التوربيني،الذي ركز على 

استغالل شقيقه لحالته وقدرته على حفظ 

األرقام فــي تنفيذ أعمال غير مشــروعة، 

لكــن بجهود الفنانة هنــد صبري الطبيبة 

المعالجــة، رضخ األخ لمتطلبــات أخيه، 

وقد أوصل رســائل إيجابية إلى المجتمع 

بــأن ذوي اإلعاقــة موجــودون، ويجــب 

احتــرام رغباتهم، وقد كرم أحمد رزق عن 

هذا العمل الفني مــن »الملتقى الدولي 

لذوي القدرات الخاصة«. 

اتفــق الفنان أحمــد رزق مع وجهات 

النظر التي تدين الدراما العربية بتشــويه 

ذوي اإلعاقــة الذهنية، وطالــب صناعها 

بأهميــة التغيير وإظهــار الصورة الواقعية 

ألبنائنــا دون ســخرية أو تهميــش، وقال 

إن صنــاع الدرامــا فــي عالمنــا العربــي 

قادرون علــى تعديل الصــورة المقلوبة، 

ألن هــؤالء األوالد لديهم نواقص ذهنية، 

المستويين  لكنهم يمتلكون قدرات، على 

التعليمــي والرياضــي، والبعــض منهــم 

بالفعل مؤهل لممارسة العمل العام.

أضــاف: دور الفــن محــوري في هذا 

الشــأن ألنه يؤثــر في المجتمع بشــكل 

مباشر، وهذه الفئات نسيج من المجتمع، 

ويجب تغيير الثقافة فــي عالمنا العربي، 

ولذلك قمت بعمل 3 أعمال فنية متدرجة 

وعميقة المعاني من خالل مسلسلي سارة 

واألخوة األعــداء، وفيلم التوربيني، وكان 

الهدف مخاطبة المجتمع واألســر بكيفية 

التعامــل مــع مــن لديهم نواقــص لكن 

يمتلكون قدرات أخــرى يمكن توظيفها، 

وقد جســد هذا المشهد »التوربيني« وقد 

أكدت لي بعض األسر أنها استفادت كثيراً 

مــن هذا الطــرح في كيفيــة التعامل مع 

أبنائهم المصابين بالتوحد، فهؤالء لديهم 

قدرات في العمليات الحسابية، والحفظ، 

والتميــز الرياضــي، ويأتــي دور الفن في 

إظهــار هذه القــدرات وليــس اخفاءها، 

وإظهار الجانب الساخر.

وأوضــح أحمــد رزق بأنــه اختــار 15 

شــاباً قريبين من شــخصية محســن في 

التوربيني، وفي النهاية انتهى إلى شخصية 

واحدة وهي التي جســدها فــي الفيلم، 

أما مسلســل ســارة فــكان دوره كطبيب 

نفســي معالج لســارة هو إمكانية نجاح 

الطــب في تحســن الحالة شــرط تعاون 

األســرة والمجتمع وهي المحور الرئيسي 

في تحسن وتطور هذه الحاالت.

وعــزا اختياره لتقمص وتجســيد هذه 

األدوار إلــى حبــه لمهنتــه، وأن دراســة 

هــذه األدوار وتأديتهــا أمر صعب، حيث 

يتطلــب جهداً كبيراً، مشــدداً على انه ال 

يتاجر بقضية ذوي اإلعاقة، وال يســتطيع 

أن يكون طرفاً ســاخراً، والمشكلة تكمن 

بداخلنا نحن وليس بهم.

وعــن رؤيتــه فــي دور الرياضــة فــي 

تحســنهم وتطورهم قال أعرف شــخصياً 

حــاالت رياضية كثيرة تميــزت، وفرضت 

نفســها على المجتمع، لكني أتحدث عن 

الــدور الفني والــذي أجيــده، من خالل 

رســائل هادفة، وأتمنــى أن جميع فئات 

المجتمــع تقوم بدورها في هذا الشــأن 

على كافة المستويات. 

� فرقة مسرحية مصرية من قاهري الصعاب  |  أرشيفية

� وائل اإلبراشي

»قاهرو الصعاب«

� محمد المنصور
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Ⅶ  القاهرة - البيان الرياضي 

المصريــة فاطمــة صقر، واحد مــن أولياء 

األمور ذات الخبرات الواســعة في تنشــئة 

ذوي  مــن  الهمــم  أصحــاب 

الذهنية، وهي  اإلعاقــة 

جــالل  دينــا  والــدة 

من  واحداً  تعد  التي 

المضيئة  النمــاذج 

لألولمبياد الخاص.

فــي لقائنــا معها وجهنا لها عدة أســئلة 

عن كيفية التعامل والتنشئة السليمة وتأثير 

الرياضة على أصحاب الهمم، ونصائحها إلى 

أوليــاء األمور، واألدوار المجتمعية المنوطة 

بهذا الشأن. فاطمة صقر، أكدت أن الرياضة 

تكســب هذه الفئــة مهــارات التعامل مع 

الغيــر، والتعــاون وحــب الفريــق الواحد، 

ممــا ينعكس علــى ســلوكهم المجتمعي. 

وتــرى أهمية مواجهــة المجتمع، حيث إن 

مجتمعاتنا العربية ما زالت تحتاج إلى وعي 

وتثقيــف، ولذلك فإن العبء األكبر ســيقع 

على األسرة في كيفية دمج أوالدهم، وتأتي 

الخطــوة األولى في احترام األســرة ألبنائها 

في المقــام األول، فإذا لم تحترم ولدك فال 

تنتظر احتــرام المجتمع له، مؤكدة التعامل 

ببســاطة وهدوء واصطحابه في المتنزهات 

والحافالت العامة، وقضية حبسه في المنزل 

بمثابــة كارثــة كبــرى.  يتحتــم علينا تقبل 

بعضنــا البعض وال أعتقد أن هناك إنســاناً 

ما، على وجــه األرض كامل ألن الكمال لله 

عز وجل، وعلى ســبيل المثــال من يرتدي 

نظارة فإنــه يعاني من إعاقــة، ومن دونها 

تصعــب عليه رؤيــة العالــم المحيط.. هم 

مختلفــون لكنهم يمتلكون قــدرات أخرى 

ال تتوافر في األســوياء، والعكس، وما أرمي 

إليه هو احترام اإلنسان ألخيه اإلنسان.. وال 

تخفوا الحقيقة. قالت: لقد أصررت على أن 

دينــا ابنتي هي أول المســتقبلين لخطيب 

شــقيقتها شــهيرة، فليــس لدي مــا أخبئه، 

ابنتي، تعبت عليها وصقلتها بأدوار تعليمية 

ورياضية أوصلتها إلى مراحل متقدمة، 

ولألســف بعض األســر تتعمد عدم 

ظهور أوالدها خشية أن الخطيب 

والدة  يخشــى  العريس  أو 

أحد مــن أبنائــه متأثراً 

بجينــات صهره، وهم ال 

يعلمــون أن هذا األمر بيد 

الله وليس اإلنسان. 

وعي الفنانين 
اســتهجنت فاطمــة صقر، أســلوب بعض 

الفنانين والدراما العربية، وقالت لألســف 

الكثيــر مــن الفنانيــن يعانــون مــن قلة 

الوعــي، ويقذفــون مــن أفواهــم كلمات 

مثل الرصاص، ولألســف هؤالء مشهورون 

ويتمتعــون بشــعبية كبيرة على مســتوى 

الوطــن العربي، فالبعض منهم أثناء العمل 

الفني يمازح صديقه »أنت متخلف عقلياً« 

هذا المصطلح في غاية الخطورة ويرســخ 

فكــرة المتخلف أو الغبــي لدى المجتمع، 

كمــا حملت الدرامــا العربية بشــكل عام 

إظهارهــم إمــا أغبيــاء أو متخلفين، وكان 

من األحرى بالفنانين أن تتضمن رســالتهم 

الفنيــة المحــاور اإليجابية كعــرض نماذج 

رياضية واجتماعية ناجحة.  

وأوضحت أن واقعية الدراما العربية في 

الطرح ستســاهم في زيادة الوعي، بإلحاق 

أوالدهــم بالمــدارس والمراكز المتخصصة 

في تأهيل األبناء على المســتويين العلمي 

والرياضي، وعلى ســبيل المثال إسناد أدوار 

واقعية لهم مثل بائع جرائد، أو بائع ورود، 

أو مهــام عمل أولية في الســكرتارية لدى 

الشــركات، في مسلســل أو فيلم ما، نحن 

ال نطالــب بإظهارهم عباقــرة، لكن بعدم 

االستهزاء بهم.

فاطمة صقر:  ال نطالب بإظهارهم 
عباقرة.. بل احترامهم

وائل اإلبراشي: إبراز القدرات.. 

بداًل  من نماذج الشفقة

ظـلمهم الفن 
وأنصـفتهم الرياضة

� فاطمة صقر


	06
	07

