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ال أدري لماذا أشعر 

بالمسؤولية أن أكتب عن 

األستاذ فخري الدباغ بين 

كلما أحضر , آونة وأخرى 

ذكراه أمامي مقال أو 

 حديث مع زميل

 

 

كنت طالبا في الصف الثالث 

من كلية الطب وكان هو 

ل تفاعل لي معه وأو, العميد 

, عندما إستدعاني إلى مكتبه 

بعد أن نشرت قصة قصيرة 

 في نشرة الكلية 

 

 

 

مضى يشجعني على الكتابة 

وأهمية العالقة ما بين األدب 

كان  ذلك اللقاء , والطب 

وما عرفت كيف , مباغتا 

بسبب , أتحدث خالله معه 

 إضطرابي

 

 

 

 لكنني شعرت به كإنسان

, سديد ومعلم مجيد  

فأخذت , فإزددت إعجابا به 

أتابع ما يكتبه في الصحف 

 المحلية من مقاالت وأعمدة 

 

 

سمعت بنبأ وفاته بحادث 

سيارة وأنا في موقف صعب 

كلما أحضر , ال أدري لماذا أشعر بالمسؤولية أن أكتب عن األستاذ فخري الدباغ بين آونة وأخرى 
وقد كان أحد معارفي من زمالئه في الموصل ولديه معه , ذكراه أمامي مقال أو حديث مع زميل 

ويقص لي , وكان يطلعني على الصور التي تجمعهم معا , الماضي ذكريات طويلة في ستينيات القرن 
  .ما جرى في تلك األيام

  

وكان المرحوم الدكتور مهدي الطعان يحدثني كثيرا عن فترة إقامتهما معا في مستشفى الشماعية 
  .وكيف كان مهتما بالكتابة والبحث, في خمسينيات القرن الماضي 

  

وأول تفاعل لي معه عندما , لية الطب وكان هو العميد وكنت طالبا في الصف الثالث من ك
بعد أن نشرت قصة قصيرة في نشرة الكلية حول عالقة عاطفية ما بين إثنين , إستدعاني إلى مكتبه 

وفي وقتها صافحته وكانت يدي , وقد نالت إستحسانه وإعجابه على ما يبدو , من طالب الكلية 
لكنه , فخلت أن هناك أمر وخيم , أكن أعرف لماذا إستدعاني ألني لم , وأظنه أدرك قلقي , ترتجف 

ومضى يشجعني على الكتابة وأهمية العالقة ما بين , إبتسم وهنأني على تلك القصة فهدأت قليال 
, بسبب إضطرابي , وما عرفت كيف أتحدث خالله معه , كان  ذلك اللقاء مباغتا , األدب والطب 

فأخذت أتابع ما يكتبه في الصحف , فإزددت إعجابا به , علم مجيد  لكنني شعرت به كإنسانٍ سديد وم
فكان فخورا , وتوطدت عالقتي معه عندما بدأتُ أكتب في مجلة الجامعة , المحلية من مقاالت وأعمدة 

  .وشجعني على التواصل, بما أكتبه من مواضيع علمية 

  

وتفاجأت بعد بضعة أيام بإستدعائي " األطباء والناس"بعنوان وذات يوم تحدثنا وسألته عن كتاب له 
  .مع إهداء بخط يده, لمكتبه وتسليمي نسخة من كتابه وهو أول ما أصدره 

  

وأمضينا بضعة " كتاتونيا"وفي الصف السادس من كلية الطب عملت معه على تقديم حالة نادرة  
وفي يوم التقديم فاجأني , يقا في البحث وهو يرشدني وأنا أغوص عم, أسابيع نعمل على إعدادها 

وعليه أن يستقل الطائرة اليوم من مطار , ألنه قد تم إستدعاؤه للحضور الفوري إلى بغداد ,  باإلعتذار
  .الموصل

وقد أناب الطبيب المقيم األقدم لإلشراف على التقديم , فشعرت بالحزن واأللم لعدم حضوره التقديم 
قيت أشعر بالحزن لعدم حضوره وإشرافه عليه بعد كل ذلك الجهد المتواصل لكني ب, الذي كان ممتازا 

  .والعمل معا
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التي ما , جدا أيام الحرب 

كنا ندري هل سنعيش يومنا 

أم ستقضي علينا قذيفة أو 

 رصاصة طائشة

 

 

كلما تساءلت عن سبب 

, إتجاهي نحو الطب النفسي 

, أن له تأثير على ذلك  أجد

ألنه جعلني أدرك العالقة ما 

ما بين , بين النفس واألدب 

, الكلمة واألعماق البشرية 

وحفزني على الغوص في 

 عوالم وأكوان النفس والعقل

 

 

كان ألسلوبه في إلقاء 

المحاضرات سحر عجيب 

, ومؤثر جدا في نفوس الطلبة 

ونحن , حتى لتحتشد القاعة بنا 

وهو ,  ت إليه محلقين بصم

يتحدث أمامنا بطريقته 

  الرائعة الجذابة

التي ما كنا ندري هل , وسمعت بنبأ وفاته بحادث سيارة وأنا في موقف صعب جدا أيام الحرب 
وقد كتبت عنه في يومياتي التي تناثرت في , سنعيش يومنا أم ستقضي علينا قذيفة أو رصاصة طائشة 

  .ن أثر حادثة كادت أن تودي بحياتيالوديا

  
ألنه جعلني , أجد أن له تأثير على ذلك , وكلما تساءلت عن سبب إتجاهي نحو الطب النفسي 

وحفزني على الغوص في , ما بين الكلمة واألعماق البشرية , أدرك العالقة ما بين النفس واألدب 
  .عوالم وأكوان النفس والعقل

  
فكيف به إذا تابع وقرأ وتفاعل مع ,  ن خالل كلمة أو نظرة أو حديث فالبشر قد يتأثر بالبشر م

فستدرك حقائق الحياة وربما ستأتي بما هو , إمضي في دروب الطب واألدب : " إنسان قال لك
  ".أصيل
  

ويتحدث به في الصحف وما يخطه يراعه في , وكنت أثناء الكلية مشغوفا  بكل ما يكتبه ويقوله 
حتى , ن ألسلوبه في إلقاء المحاضرات سحر عجيب ومؤثر جدا في نفوس الطلبة وكا, مجلة الجامعة 

  .وهو يتحدث أمامنا بطريقته الرائعة الجذابة,  ونحن محلقين بصمت إليه , لتحتشد القاعة بنا 
وفاء وتقديرا وتذكيرا بإنسان , وددت أن أشير لألستاذ فخري الدباغ العربي العراقي الموصلي  

  .وترك بصمته على صيرورته وتطوره في العراق, لنفسي واألدب النفسي بقلبه وروحه حمل الطب ا
فما أحوجنا , وأرجو أن أكون قد  أوفيت ألستاذي الذي قدح في أعماقي جذوة إدراك مطلق 

  !!للوفاء
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  ت مكتبيــــــــةاصـــــــــدارا
   

  "نفسانــــــــي "  المكتبية  سلسلـــةال
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