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عبدالعزيز التميمي

فائق حسن فنان واقعي بجدارة

اليبزيغ

ي�أتي العراق يف مقدمة الركب الثقايف
العربي ب�شهادة اجلميع ،فال�شاعر
معروف الر�صايف  1945 - 1875وال�شاعر
حممد مهدي اجلواهري 1997 - 1899
وال�شاعر ب��در �شاكر ال�سياب - 1926
 1964رحمهم الله مل يكونوا �إال �أداة بناء
ل�رصح فني �شامل عظيم متقدم فال�شعر
باعتباره ت�صوير ًا لفظي ًا ينقل ال�سامع
�إلى ر�ؤى بعيدة يعي�شه املتلقي بذاته
بح�سب خميلته فيخلق عنده ما يطيب
من ال�صور اجلميلة والبديعة ذلك اجلو
الرومان�سي �إذا و�أك��ب اخل�رضة واملاء
والوجه احل�سن كما هو احلال يف العراق
كله جمال طبيعي يعي�شه الإن�سان منذ
�رصخته الأولى يف الدنيا ،فكيف ال يولد
يف العراق بهذه املعطيات فنان ي�شق
العباب ويتحدى ال�صعاب لي�سطر للعامل
ق�صة جناح حركة ت�شكيلية عراقية فائقة
جاءت بعد الن�شاط الفني والثقايف يف
م�رص احلبيبة ،فكان ميالد ونبوغ الفنان
الت�شكيلي العراقي الكبري فائق ح�سن
 1992 - 1914بداية م�رشقة لنه�ضة فنية
ت�ستحق االهتمام والدرا�سة والثناء،
الفنان وامل�صور الواقعي فائق ح�سن

كان اهتمامي بق�ضية ا�رسار �صناعة
القنبلة النووية الرو�سية جمرد
�صدفة ومن واق��ع تطوعي للعمل
امينا ع��ام��ا للمنظمة العربية
حل��ق��وق االن�����س��ان يف بريطانيا
لبع�ض الوقت .واث��ار اهتمامي
اك�ثر ملخ�ص االف���ادة التي قال
فوك�س وفاغنري يف جمل�س العموم
عندما ذكرا انهما كانا يعار�ضان
ب�شدة وم��ن ع��ام��ل وداف���ع خوف
ان ت�ستحوذ ال��والي��ات املتحدة
وحدها على ا�رسار �صناعة القنابل
النووية لأن معنى ذلك ان العامل
برمته �سيخ�ضع الرادة و�سلطة
وا�شنطن وهو ماال يقبالن به .كان
الرجل امل�سن ب�شكل �آخر �شخ�ص
يدعى كالو�س اميل فوك�س وهو
عامل يف جمال ال��ذرة ولد يف 29
دي�سمرب من ع��ام  1911مبدينة
رو�سيل�شامي الأملانية .وكان ثالث
�أربعة �أطفال لق�سي�س لوثري يدعى
�إميل فوك�س وزوجته �إل�سا فاغنري.
و�أ�صبح والده فيما بعد �أ�ستاذ ًا يف
علم الالهوت بجامعة اليبزيغ.
و�شهد كارثة كبرية عندما كان
�صب ّي ًا عندما ماتت جدته لأمه،
ومعها �أم��ه و�إح���دى �أخ��وات��ه يف
حادث انتحار جماعي .وبعد �أن
�أنهى درا�سته الثانوية التحق
بجامعة اليبزيغ ثم جامعة كيل.
وات�ضحت ميوله ال�سيا�سية حني
ان�ضم �إل��ى احل��زب الدميقراطي
االجتماعي عام  ،1932ويف ذلك
الوقت كان جنم ادول��ف هتلر قد
بد�أ بال�سطوع.وما لبث �أن ان�شقّ
عن حزبه يف ع��ام  1933ب�سبب
التهديدات التي ك��ان يتعر�ض
لها �أع�ضاء احل��زب الدميقراطي
االجتماعي من رج��ال الغ�ستابو
واحلر�س النازي .وان�ضم ب�شكل
��س�ري �إل���ى احل���زب ال�شيوعي
ّ
وت��ع��ر���ض للمراقبة
الأمل�����اين
ّ
واملالحقة من جديد لأن النازيني
ك��ان��وا يناه�ضون الطروحات
ال�شيوعية .وهرب بعد ذلك �إلى
فرن�سا ومنها �إلى مدينة بري�ستول
يف بريطانيا وب�سبب �صفاء ذهنه
وتفوقه الإدراك��ي ال�شخ�صي متكن
من احل�صول على درجة الدكتوراه
يف الفل�سفة يف ال��ف��ي��زي��اء يف
جامعة بري�ستول غرب لندن عام
 1937واه��ت��م يف بحوثه بعلوم
والذرة و�سجل
الفيزياء النظرية
ّ
فيها جناح ًا الفتاً ،وعمل بعد ذلك
�أ�ستاذ ًا يف جامعة ادنربه.
نظريا
ك��ان فوك�س فيزيائ ًيا
ً
ذري��ا �أدي��ن
وجا�سو�سا
�أملان ًيا
ً
ً
يف ع��ام  1950بتقدمي معلومات
من م�رشوع مانهاتن الأمريكي
والربيطاين والكندي �إلى االحتاد
ال�سوفييتي خ�لال ف�ترة وجيزة
بعد احل��رب العاملية الثانية,
وبعد ق�ضائه ت�سعة اعوام يف احد
ال�سجون الربيطانية ع��اد �إلى
�أملانيا ال�رشقية ،حيث ا�ست�أنف
حياته املهنية كعامل فيزيائي.
وللق�صة بقية.

مقاالت

وزميله النحات الرائد الكبري جواد
�سليم  1961 - 1921كانا من �أوائ��ل من
در�س يف معهد الفنون اجلميلة ببغداد
ال��ذي ت�أ�س�س ع��ام 1939وهما كذلك
�أول من مت�سك بوثائق الفنون اجلميلة
الأ�صيلة بح�سب ما تعلماه من علوم
فنية يف الأكادمييات الفرن�سية لتنمية
مواهبهما الفنية الفطرية التي �أ�س�سها
املحيط البيئي والثقايف والفني يف
العراق فائق ح�سن م�صور ر�سام متم�سك
ب�أق�صى �أبعاد التم�سك وااللتزام بالقواعد
الت�شكيلية التي ي�ؤمن ب�أنها هي �أ�سا�س
�أي انطالقة فنية �صحيحة نحو احلداثة
والتطوير فاللون عند فائق مهم جدا كما
لل�شكل �أهمية ال تقل عن �أهمية اللون،
لهذا كان الفنان فائق ح�سن متفوقا على
غريه با�صالته ومت�سكه الرائع بثوابت
املدر�سة الواقعية ما ظهر جليا على
تالمذته م��ن الفنانني املبدعني يف
العراق خالل القرن املا�ضي و�إلى يومنا
هذا راجيا من الله العلي القدير �أن يرفع
عن العراق الب�أ�س والأذى ويحميه و�أهله
الكرام ��شرور تقلب ال��زم��ان ...اللهم
�آمني .وللحديث بقية.

أقنعة

د.ياسمين القطامي
@y_alqtami

كيف تغير شخصيتك؟ «»2-1
ميتلك الإن�سان يف طبيعته جمموعة من
الإيجاب ّيات وال�سلب ّيات التي ت� ّؤثر على
م�سار حياته ،ومن املعروف �أنّ الإن�سان
يكت�سب هذه الإيجاب ّيات وال�سلب ّيات من
حميطه وبيئته ّ
تربى بها ،ومن خالل
التي ّ
الفطرية ّ
التي قد ت�ستقطب �أمر ًا
ا�ستعداداته
ّ
دون �آخر ،فالإن�سان يحوي يف داخله اخلري
وال�رش ،الأبي�ض والأ�سود ،ولديه القدرة
الكل ّية على �أن يلعب يف ن�سب هذه املعطيات
ويغيرّ منها ح�سب ما يريد ،فاحلياة بجميع
قوي ًا يف توجيه
مكوناتها قد تلعب دور ًا
ّ
ّ
نف�س الإن�سان.
نظرية فرويد حول النّف�س
ّ
نظرية العامل الكبري يف علم
ونذكر هنا
ّ
النّف�س « فرويد» ّ
ق�سم النّف�س �إلى ثالثة
الذي ّ
�أج��زاء :الأنا وهي اجلزء الواعي واملدرك
واملتو�سط يف نظرته للأمور ،والأنا الأعلى
ّ
وهي اجلزء املثايل واملتنزّ ه عن �أي خط�أ،
ويريد من الإن�سان �أن يتخ ّلى عن كل مل ّذاته
ومتعه وحاجاته يف ال ّدنيا مقابل مثال ّيته
املطلقة ،واجلزء الأخري هو الهو وهذا اجلزء
هو اجلزء الذي قد نقول عنه «الطائ�ش»
ّ
الذي يريد ّ
كل ما يحتاجه ويرغبه يف �أ�رسع
وق��ت وم��ن دون عوائق ،وق��د يكون لديه
القدرة على �إزالة � ّأي عائق يقف يف طريق
�إ�شباع رغباته وحاجاته ،وبهذه ُ
القوى

الثالث يتوازن الإن�سان؛ فال ي�صبح �إله ًا يف
مثال ّيته ،وال ينحدر �إلى مرتبة ال�شيطان يف
البحث عن مل ّذاته وهنا يعظم دور الأنا التي
تعمل على توازنه ،ولكن يف هذه املعركة
ال ّدائرة فوق ج�سد وروح الإن�سان قد تفوز
املثال ّية يف �أحد جوالتها ،وقد تفوز الهو
الرغبات يف جوالت �أخرى،
الباحثة عن ّ
ولكن يف جميع الأح��وال على الإن�سان �أن
يو�سع من �صالح ّيات الأنا لري�ضي ّ
الطرفني
ّ
دون مبالغة ،ويكمل م�شوار حياته دون �أن
يغ�ضب الأنا العليا ،وهي يف النّهاية تلعب
هام ًا يف حياة الإن�سان ،وهي التي
دور ًا
ّ
ّ
بال�ضمري» ،ف�ضمري الإن�سان قد يقتله
تُ دعى «
بلومه وعتابه وت�أنيبه حتّى لو كان الإن�سان
قادر ًا على حتقيق رغباته وحاجاته ،ف�إن
مل يح ّققها بالو�سيلة واملقدار ّ
الذي ت�سمح
به الأنا الأعلى �ستقتله الأعباء النف�س ّية التي
�ستحمله لها الأنا الأعلى.
�أمور ت�ساعدنا على تغيري �أنف�سنا
حتى نغيرّ من �أنف�سنا علينا �أن نعرف ج ّيد ًا
ما ّ
الذي يزعجنا ،ويقف يف طريق �سعادتنا،
وما الأمور التي ن�سعى �إلى حتقيقها ،وما
الطرق الواجب اتّ باعها لتجنّب حدوث � ّأي
�صدام مع الغري ،ومن الأمور ّ
التي ت�ساعدنا
على تغيري �أنف�سنا:
يتبع

عبدالعزيز خريبط
تويترAkhuraibet :
/http://khuraibet.blogspot.com

اإلدارات الناعمة

والمشكالت العالقة
كثري ًا ما ت�صلنا ر�سائل حتمل الكثري من
الهموم والأحزان وامل�ضايقات التي ال تعود
على �أ�صحابها �إال بالندم واحل����سرة ،فال
تكون لدينا حلول وكذلك امل�س�ؤولون يقفون
حجر عرثة عن حل هذه امل�شاكالت ال�شائكة
واملعقدة.
ومما ي�ؤ�سف له �أن هذه امل�شاكل وامل�ضايقات
ت�أتي من اجلن�س الناعم الذي من املفرت�ض
�أن يكون ينبوع احلنان واخلري املتدفق يف
املجتمع� ،أنه من �إدارات ومدار�س الإناث،
والأحداث وال�شكاوى كثرية ال تت�سع الزاوية
وامل�ساحة لذكرها ،فاملعادلة �صعبة جدا
وخ�صو�ص ًا عندما نعلم ان من يدير هذه
الإدارات جمموعة من املديرات يفرت�ض �أن
يكن من القيادات البارعات يف فن االدارة
وح��ل امل�شكالت ال مت�سلطات ومتعجرفات
ومقاتالت �ساموراي يف �ساحة معركة وحرب
مفتوحة وم�رشوع فيها كل الأدوات والو�سائل
ومم��ا يدمي القلب �أن ت�صل ه��ذه املعارك
واملناو�شات وامل�شكالت �إلى �ساحات ومواقع
التوا�صل االجتماعي بالت�شهري وال�سب
والقذف وتنتهي بـ «وا�سطات» �سكرتارية
مناديب و�أع�ضاء جمل�س الأم��ة وقيادات يف
جهات حكومية و�أحيانا �إلى جهات جمهولة
الوجهة والهوية!
ان ما نراه ون�شاهده �أن يف هذه االدارات ثقافة
ومفاهيم خط�أ غر�ست يف �أذهان بع�ض مديرات
املدار�س املت�سلطات واملتعجرفات يف القرارات
املركزية بكل تع�سف ،ومما يدعو للتعجب
�أن بع�ضهن يعتقدن ب�أن املدر�سة هي مملكتها
اخلا�صة  ،و�إنها هي النحلة والرحيق والع�سل
وعلى كل من يف هذه اململكة معاملتها معاملة
خا�صة وملكية لك�سب ودها واخلروج من �إطار
وبيئة عمل �إلى �أمور وعالقات ال متت للرتبية
والتعليم من قريب �أ وبعيد ب�أدنى �صلة ،الأمر
الذي من املفرت�ض �أن يكون مل�س�ؤويل وزارة
الرتبية الوقفة احلازمة واحلا�سمة يف املراقبة
واملحا�سبة ملثل ه�ؤالء املديرات التي ال يعرين
للرتبية وال للتعليم وال لطالب مرحلة االبتدائي
وال طالبات املراحل الثالث �أي اهتمام ..
فما يحدث يف هذه املدار�س «الإناث» م�صائب
وكوارث بكل املقايي�س !..
وبعيد ًا عن االح�صائيات فحاالت التعدي
اللفظي والبدين يف مدار�س �إدارات الإناث
تتزايد يف واقع يتحدث عن نف�سه �إال �أنه ال
توجد �أرقام ر�سمية  ،وكذلك �إجراءات كاملة
تتخذ يف املدرا�س نتيجة للكثري من الأ�سباب
التي �أولها خ�صو�صية املوا�ضيع التي تدار
بني الطالبات وكذلك املعلمات والإدارات
املدر�سية .
فهناك تعامالت لي�ست مقبولة بني الطالبات
واملعلمات  ،وكذلك بني املعلمات ومديرات
املدار�س  ،الأمر الذي له انعاك�س �سلبي على
املجتمع ب�أثره  ،الكثري من ال�شكاوى تنتطر
احللول ال فقط املنا�شدات والر�سائل  ،فادارات
املدار�س والتعليم يحتاج القرار ال�صائب يف
معاجلات امل�شاكل العالقة ونريد وقفة لهذه
التعامالت والتجاوزات حتى يكون هناك حد
فا�صل لهذه املهاترات.
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حسبة مغلوطة
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استفتاء مروري «»2-2
يف الأون����ة الأخ��ي�رة ك��ن��ت اعتمد
على اال�ستفتاءات وما يجيء فيها
م��ن نتائج تعترب يل بعد اج��راء
اال�ستفتاء �أو ال�س�ؤال لعدد و�رشيحة
من النا�س واالج��اب��ة عنها ب�شكل
�أقر�أ النتائج و�أعرف من خاللها ما
يحتاج الإن�سان من قرار �أو يفتقد
من اج��راء وه��ذا ما جعلني �أطرح
ت�سا�ؤالت ب�ش�أن اخلدمات فكان �أغلب
امل�ستفتني وهم من �رشائح املجتمع
تتذمر من اخلدمات التي تقدم اليهم
وهذا ما �س�أ�سعى الى اي�صاله الى
امل�س�ؤولني ومنها ما جرى م�ؤخرا
من ا�ستفتاء م��روري كان بالن�سبة
يل �صدمة يف الأرقام ولفت �أنتباهي
فيه �شكوى من قيام البع�ض بعدم
االهتمام براحة الآخرين كما يفعل
البع�ض من امل�ستهرتين يف طريق
الدائري الثاين بكرثة حني يقوم
امل�ستهرتون ب��امل��رور و�أ���ص��وات
�سياراتهم ودراجاتهم ذات الأزيز

العايل الذي يخرتق جدران املنازل
ويرعب الأطفال النيام يف مهادهم
و�أ��سرت��ه��م ويقلق كبار ال�سن يف
منامهم وبقية �سكان هذه املناطق
التي ابتالهم الله ببع�ض احلمقى ممن
ال يعرفون معنى احلرية وال احرتام
الآخ��ري��ن في�صدرون ب�سياراتهم
الريا�ضية �أ�صوات العوادم املزعجة
ناهيك عن قائدي الدراجات النارية
ذات الأ����ص���وات العالية وال��ذي
يتعمد بع�ضهم باملرور يف �أوقات
امل�ساء بحثا عن «غ��ن��دورة» متر
يف هذا ال�شارع ذهابا اوايابا؟ فهل
هذا ير�ضي الإدارة العامة للمرور
ووكيل ال��وزارة والذي �أعرف مدى
حر�صه وحر�ص قياديي الوزارة على
املحافظة على �أرواح النا�س و�أمنهم
و�أمانهم والذي باذن الله «يحدون»
من هذا الفعل املزعج بقرار منهم
يعيد ل�ساكني املناطق راحتهم
وملرتادي الطريق �أمانهم.

الضريبة والتركيبة السكانية
عندنا خلل كبري يف الرتكيبة ال�سكانية فعدد املواطنني مليون ون�صف
املليون،لكن الوافدين ثالثة ماليني ون�صف املليون ،ويجب �أن يتمتعوا
بجميع اخلدمات التنموية �أ�سوة باملواطنني ،لكن مازالت اخلدمات
التنموية على حالها ،ال�س�ؤال املهم كيف �ستكون ح�سبة ال�رضيبة مع
النق�ص احلا�صل باخلدمات التنموية،وهل ال�رضيبة �ستكون على املواطنني
والوافدين،وان كانت هناك نية كيف حت�سب؟ ...بني فرتة و�أخرى يخرج
ت�رصيح عن ال�رضيبة ،منذ �سنوات طويلة واحلكومات املتعاقبة تتحدث
عن ال�رضيبة وتطبيقها ويجب �أن ي�ساهم املواطن فيها لكن يف املقابل
مازالت اخلدمات التنموية للمواطن مكانك راوح،احلكومات املتعاقبة
تتحدث عن ال�رضيبة وانه يجب تطبيقها لتنمية م�صادر الدخل ،ويثار
جدل حكومي ونيابي كبري� ،أغلب دول العامل التي تطبق ال�رضيبة تكون
جميع اخلدمات التمنوية متوافرة ومي�رسة جلميع دافعي ال�رضيبة،
وتكون هناك خطة تنموية وا�ضحة املعامل وحت�سني اخلدمات للمواطنني
وتكون جميع معامالت املواطن �سهلة وبالربيد ،ولي�س مبراجعة
الوزارات وكتابنا وكتابكم والدورة امل�ستندية العقيمة�،إن دافع ال�رضيبة
بالدول الدميقراطية يكون رقيب ًا على �أداء احلكومة وم�رصوفاتها ،فقبل
تطبيق ال�رضيبة يجب وقف الهدر احلكومي وحتقيق امل�شاريع التنموية
ووقف بند املكاف�آت وال�رصف املهول ،فال�رضيبة مبلغ مايل تتقا�ضاه
الدولة من الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات ،لتنفق منه على البنية التحتية
وعلى القطاعات املختلفة من التعليم وال�صحة وجميع الأعمال اخلدمية،
وجميع دول العامل تطبق ال�رضيبة مثل �أمريكا و�أوروب��ا ولكن جميع
خدمات املواطن ومعاملته تتم عن طريق الكمبيوتر ،ناهيك عن البنية

التحتية والطرق وال�صحة ومتتع جميع املواطنني بكل مزايا اخلدمات
من طرق ومرتو �أنفاق وج�سور معلقة وطرق بديلة حديثة� .أحيانا يكرث
احلديث عن ال�رضيبة واملواطن يف حرية ،مرة �رضيبة ومرة تر�شيد
ومرة بديل ا�سرتاتيجي هذه الت�رصيحات منذ �سنوات واملواطن ي�سمعها
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه :هل جميع اخلدمات متوافرة �أ�سوة بالدول
املتقدمة حتى يدفع املواطن �رضيبة مقابل مراجعة م�ست�شفى و�أخذ موعد
للمراجعة بعد � 4أ�شهر يدفع �رضيبة مقابل ازدحام ال�شوارع الرهيب وعدم
وجود طرق بديلة وج�سور من �أكرث منذ ع�رشين �سنة ،هل يجوز �أخذ
�رضيبة مع الروتني اململ عند مراجعة �أي وزارة النهاء معاملة خدمية،
و�أي �رضيبة مع هذا الهدر احلا�صل يف املال العام مع تقارير ديوان
املحا�سبة� ،أي �رضيبة مع هذا الغالء الفاح�ش يف املواد وعدم تدخل
وزارة التجارة و�أي �رضيبة وال�صندوق الكويتي يقر�ض جميع من على
الكرة الأر�ضية و�أي �رضيبة مع تر�شيد وقطع الكهرباء �شبه اليومي مثل �أي
دولة فقرية ال يفهم من هذا �أننا �ضد ال�رضيبة بالعك�س نحن مع القانون
وتطبيق ال�رضيبة ولكن بعد �أن يح�س املواطن ب�أن جميع اخلدمات مكتملة
وقيامه وتخلي�صه وا�ستخراج معاملته عن طريق الكمبيوتر �أ�سوة بالدول
املتقدمة التي تفر�ض ال�رضيبة على مواطنيها .
خارج نطاق املو�ضوع:
�أين كوبونات البنزين التي اقرت للمواطن بعد رفع �أ�سعار الوقود� ،أين
البديل اال�سرتاتيجي الذي منذ �سنوات تتحدث عنه احلكومة و�أين تعديل
الرواتب؟

