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ـــون ـــي ـــراق ع  : اعـــــــــداد 

واول در����س تلقيت���ه يف الكلي���ة كان يف الت�شري���ح 
النظ���ري، وق���د دخ���ل الط���اب القاع���ة املتدرج���ة 
املخ�ش�شة لهذا املو�شوع، وكان املحا�شر اال�شتاذ 
هومل���ز. فاخ���ذت م���كاين على اح���د مقاعده���ا التي 
�شمم���ت على �ش���كل ن�شف دائ���ري مركزه���ا مكان 
اال�شت���اذ املحا�ش���ر. وح���ن ا�شتق���ررت يف مكاين 
رح���ت اداور راأ�ش���ي الأتطل���ع اىل م���ا يف القاع���ة، 
فراأي���ت ج�ش���م ان�ش���ان مم���ددا على طاول���ة خزفية 
بي�ش���اء ملاع���ة. وكان ج�شم ه���ذا االن�ش���ان جمعدا 
وجاف���ا وبلون اجللود الياب�ش���ة، فاأثار مظهره يف 
التق���زز والرعب، اذ مل ار قبل ذلك ان�شانا ميتا بهذا 
ال�ش���كل واللون، فقد جال يف خاط���ري احتمال ان 
تكون ه���ذه اجلثة ق���د �شرقت من اح���د القبور كما 
ن�شمع ونقراأ مثل ذل���ك يف الق�ش�س ال�شعبية. وما 
كنت اعل���م انها جث���ة احد املتوف���ن يف امل�شت�شفى 
امللكي ممن اهملهم ذووهم او ن�شوهم بعد دخولهم 
امل�شت�شف���ى. وكانت جثة هذا املتوف���ى قد ا�شتفرغ 
دمه���ا من اوعيته ودف���ع يف مكانه م���ادة كيمياوية 
خا�ش���ة لتمن���ع التعف���ن يف بدن���ه، ث���م اغرق���ت يف 
حو�س ملئ مبحلول )الفورمال���ن( فا�شتح�شرت 

بعد كل ذلك اىل قاعة الدر�س.
وقد حتا�شيت النظر اىل تلك اجلثة على طول در�س 
ذلك اليوم، و�شرت ارفع راأ�شي عاليا حتى ال تقع يف 
م�شتوى نظري. ودخل اال�شتاذ هوملز القاعة وهو 
يرتدي ف���وق ماب�شه )الروب( اجلامع���ي فاأك�شبه 
ذلك طوال ا�شافيا وهيب���ة. و�شرع يتلو حما�شرته 
بلهج���ة ا�شكتلندية مل يكن اأكرثها مفهوما بالن�شبة 
يل، ولوال انه كان ينقل طرف الع�شا الطويلة التي 
بي���ده بن اق�ش���ام اجلثة ملا عرفت ان���ه يحا�شر يف 
ج�ش���م هذا امليت اجلاف. كم���ا كان الفرا�س )�شابا( 
يق���ف وهو عار من كل لبا�س اال من �شروال �شغري 
وق�شري ل�ش���ر عورته، في�شتع���ن هوملز باال�شارة 
اىل مع���امل ج�شم���ه الع�شلي���ة التي يتكل���م عنها يف 
حما�شرته. وحن الحظت بع�س اترابي منهمكن 
يف تدوين ما ي�شمعونه من املحا�شرة يف دفاترهم 
متلكن���ي خوف مفاجئ من مو�شوع الطب عموما، 
ال من مو�ش���وع الت�شريح وح���ده واعتقدت باأنني 
ال ا�شل���ح لدرا�شت���ه كاالآخري���ن من الط���اب الذين 
ظه���روا يل انهم يفهمون هذه املحا�شرة، وينقلون 
خمت�شره���ا اىل دفاترهم. وانتظرت بفارغ ال�شرب 
انته���اء املحا�ش���رة الأرى فيما اذا كان���ت الكتب يف 
الت�شري���ح �شت�شاع���دين يف تفه���م م���ا �شمعت���ه من 

املحا�شر.
وحن خرجنا من القاعة بعد انتهاء الدر�س ت�شللت 
بخفة من جان���ب الطاولة البي�ش���اء الأجتنب روؤية 
املي���ت امل�شجى عل���ى �شطحها وقد م���اأ قلبي خوفا 
ورعب���ا. وما كدت اخرج م���ن قاعة املحا�شرة حتى 
ركبن���ي هم حن تذكرت ان يف جدول الدرو�س يف 
الي���وم نف�ش���ه ح�ش���ة يف الت�شريح العمل���ي ما بن 

ال�شاعة الثانية والرابعة م�شاءا.

جثة عبد الكرمي قا�سم
لق���د �شاهدت انا وزميل���ي الدكتور ا�شماعيل ناجي 
اجلثث ف���وق امل�شرحة )بعد االنق���اب على قا�شم( 

وكان عب���د الك���رمي قا�ش���م يب���دو ق�ش���ريًا ونح���ن 
ننظر اليه وكان �شاح���ب الوجه �شحوبًا مريعَا اما 
ماب�شه فكانت خالية من بقع الدم اال من ثاث بقع 
�شغرية يف قم�شلته الع�شكرية عند ال�شدر وكانت 
ماب�ش���ه نظيفة حتى ان ح���ذاءه كان لونه قهوائيًا 
يلمع اما االآخرون فكانت وجوهم مهم�شة ال يعرف 

ا�شحابها.
.

اجلمعية الطبية البغدادية
ا�ش����س الطب���اء بغ���داد �شن���ة 1920 جمعي���ة طبية 
با�ش���م اجلمعي���ة الطبي���ة البغدادية وق���د ن�شبوها 
اىل بغ���داد الن اع�شاوؤه���ا كانوا جميع���ا من بغداد 
ح�شرا وه���م خليط م���ن العراقين الذي���ن در�شوا 
الط���ب يف ا�شتنب���ول او يف بريوت وم���ن االطباء 
االت���راك الذي���ن تخلف���وا ع���ن االلتح���اق باجلي�س 
الرك���ي ال���ذي ان�شح���ب من الع���راق بع���د موقعة 
الكوت ال�شهرية �شن���ة 1917 كما كان بينهم ت�شعة 
م���ن الربيطانين الذين عمل���وا يف جي�س اجلرنال 
مود يوم دخل بغداد يف تلك ال�شنة ومنهم الدكتور 
دبليو دنلوب والدكتور جي �شبن�شر والدكتور بي 
هيك���ز والدكت���ور ه���اري �شندر�ش���ن والدكتور اي 
نورمن والدكتور جي ودمن والدكتور ايل براهام 
والدكت���ور جي هالينان كما كان من االطباء العرب 
طبي���ب امللك في�ش���ل االول الدكت���ور امن املعلوف 
والدكت���ور حن���ا خي���اط والدكت���ور �شائ���ب �شوكة 
والدكت���ور فائ���ق �شاك���ر والدكت���ور �شام���ي �شوكة 
والدكتور افاط���ون والدكتور اليهودي �شاموئيل 
ادات���و و�شام���ي �شليمان وحمم���د كاين ومظفر بك 
واالطب���اء االربع���ة االخ���ريون من االت���راك وحن 
اجتم���ع االطباء الختيار اللجن���ة االدارية واللجنة 
التنفيذي���ة للجمعي���ة الطبية البغدادي���ة مت اختيار 
الدكت���ور حن���ا خياط رئي�ش���ا لها ومفت����س ال�شحة 
الع���ام الدكت���ور هالينن نائب���ا للرئي����س والدكتور 
�شائ���ب �شوكة �شكرت���ريا والدكت���ور �شامي �شوكة 
امين���ا لل�شن���دوق وم�ش���ر كراي���ز امين���ا ملكتب���ة 
اجلمعي���ة والدكت���ور هيكم���ز والدكت���ور براه���ام 

والدكتور معلوف.
والدكت���ور اخلي���اط من قدام���ى اطب���اء العراق ذو 
ثقاف���ة فرن�شي���ة وقد عمل زه���اء ع�شري���ن �شنة يف 

احلكوم���ة العثماني���ة قب���ل التحاق���ه برك���ب االمري 
في�ش���ل بن احل�شن يف حكومته املوؤقتة يف دم�شق 
وكان لكليهم���ا حلي���ة كث���ة تغطي خديهم���ا فقرمطا 
�شعره���ا يف �شاعة واحدة ولدى ح���اق واحد قبل 
ان يخ���رج الفرن�شي���ون في�شا بالق���وة من �شوريا 
و�شح���ب الدكت���ور اخلي���اط االم���ري في�ش���ا اىل 
العراق حن ا�شتدعي ليتوج ملكا عليه.اما هالينان 
فق���د دخل العراق مع اجلي����س الربيطاين يف �شنة 
1920 وع���ن مفت�شا عام���ا لل�ش���وؤون ال�شحية يف 
اليوم االول من �شهر ني�شان ل�شنة 1922 وهو من 
االطب���اء االنكليز الذين يذك���رون بخري يف العراق 
ويعرب من ب���ن الذين احلوا عل���ى ا�شتحداث كلية 

طب يف العراق.
ام���ا الدكت���ور �شائ���ب �شوك���ة �شكرت���ري اجلمعي���ة 
الطبي���ة فلقد عاد م���ن ا�شتانبول �شنة 1920 وعمل 
 new( جراح���ا يف امل�شت�شف���ى العموم���ي اجلديد
ال���ذي �شيده االنكليزو   )general hospital
خ�شي�ش���ا لرعاياه���م م���ن الهن���ود واله���ايل بغداد 
اي�ش���ا كان بن���اوؤه م���ن الل���ن والط���ن والق�ش���ب 
وجذوع النخ���ل وموقعه على مين مدخل الطريق 
امل���رب امل���وؤدي اىل االعظمي���ة وكان يرا����س هذه 
امل�شت�شف���ى الدكت���ور دنل���وب وم���ن الذي���ن عملوا 
في���ه اي�ش���ا امل���ا خ�ش���ر وه���و �شخ�س بدي���ن من 
جان���ب الكرخ وق���د انتقل مع الدكت���ور �شائب اىل 
امل�شت�شفى امللكي بعد ان غلق امل�شت�شفى العمومي 
اجلديد و�شار بعد ذل���ك من البارزين الذين عملوا 

يف دائرة الت�شريح.

 اجلمعية الطبية البغدادية 
تقرتح تا�سي�س كلية طب

كان م����ن اعمال اجلمعي����ة الطبي����ة البغدادية القاء 
حما�شرات تثقيفية يف الطب ومعاجلة امل�شكات 
ال�شحي����ة يف العراق.. على اطب����اء بغدادج الذين 
فيه����م  مب����ا  طبيب����ا  اربع����ن  عدده����م  يتج����اوز  مل 
الربيطانيون الذي����ن يوؤلفون االكرثية ويف ع�شر 
يوم من ايلول �شنة 1921 عقدت اجلمعية اجتماعا 
يف اح����دى قاع����ات امل�شت�شف����ى بالك����رخ تل����ى في����ه 
مفت�س ال�شحة العام الدكتور هالينان تقريره عن 
تف�ش����ي االمرا�س بن العراقين والنق�س اخلطري 

يف ع����دد االطب����اء العاملن يف الع����راق الذي مل�شه 
يف جولت����ه التفتي�شية يف األوية العراق وكان عدد 
االطب����اء العراقين ت�شعة فق����ط ومن الربيطانين 
والهنود وااليرانيون واالتراك وال�شورين زهاء 
مائ����ة و�شبعن طبيبا وفتح هالينان الباب ملناق�شة 
ع����اج هذه احلال����ة املوؤ�شف����ة وعر�ش����ت لذلك اراء 
ومقرح����ات كان اكرثه����ا من�شب����ا عل����ى ا�شتقدام 
اطب����اء من االقطار املجاورة فنه�����س امليجر هيكر 
امل�ش����وؤول عن االمرا�س ال�شارية مبديرية ال�شحة 
العامة وتا عر�شا وافيا عن حالة العراق ال�شحية 
ب�شرورة احداث مدر�شة لتعليم الطب يف العراق 
لتزوي����ده اطب����اء م����ن اهل ه����ذا البل����د وا�شتح�شن 
امل�شتمع����ون رايه و�شفقوا له ا�شتحج�شانا ملا جاء 
به م����ن راي وح�شن ني����ة ون�ش����رت ال�شحف ويف 
مقدمته����ا جدري����دة العراق حم�شر ه����ذا االجتماع 
والفك����رة الت����ي طرحه����ا الدكت����ور هيك����ز بتف�شيل 
�شحف����ي منمق وكل من املوؤيدي����ن حلما�س للفكرة 
الدكت����ور �شامي �شوك����ة والدكتور ام����ن املعلوف 
ايل كان يوؤئذ مدير االأمور طبابة اجلي�س العراقي 
وكان مما قاله ان تا�شي�س مدر�شة لتعليم الطب يف 
القطر �شرب من اال�شتقال االقت�شادي واملهني ال 
يقل اهمية عن االقت�شاد ال�شيا�شي فمن يدرك هذه 

احلقيقة البد ان يوؤيد تا�شي�س هذه الكلية.

مع االمرية راجحة
كن���ت الطبيب املول���د لامرية راجح���ة بنت امللك 
في�ش���ل االول ملك العراق اثن���اء حملها االول من 
زوجه���ا عب���د اجلبار حمم���ود من طي���اري القوة 
اجلوية العراقية ، وذي و�شامة ورجولية وخلق 
دمت.. وق���د احال نف�شه عل���ى التقاعد بطلب منه 
بعد ايام قليلة من زواجه من االمرية راجحة(.. 
 ،  1940 �شن���ة  حزي���ران   20 ي���وم  م�ش���اء  ويف 
طلبن���ي زوجه���ا عبد اجلبار  بالتلف���ون الزورها ، 
وافهمن���ي املوق���ف فجلبت معي ما يل���زم ودخلت 
خم���دع االمرية يف بيته���ا املتوا�ش���ع املاأجور يف 
الك���رادة ال�شرقية ق�شم داخل ، وكانت اىل جانبها 
عمته���ا االمرية �شاحل���ة اخت املل���ك في�شل االول 
، و�شي���دة اخ���رى هي اخت زوجه���ا عبد اجلبار ، 
وم���ن الفحو����س املتعاقبة اث���ر اعرا�س املخا�س 
وق���د جاوز الليل منت�شف���ه ، ادركت انني بحاجة 
اىل طبي���ب خمدر ي�شاع���دين يف التخدير ، والبد 
اأن اخ���رب طبي���ب العائل���ة الها�شمي���ة �شندر�ش���ن 
عن ق���راري بتولي���د االمرية بامللق���ط  ، والبد يل 
ان اخ���رب االمرية بذل���ك... فقال���ت يل بامتعا�س 
)) ابع���د عني ه���ذا الرج���ل يادكتور ف���ا اريد ان 

اره!!((..
فقل���ت اذن �شاكتف���ي باخب���اره ، قال���ت )) وال ذلك 
فان���ا اق���رر م�شريي بنف�ش���ي ، وعمت���ي و زوجي 
�شاهدان بذلك((.. وحاولت ان ات�شل بطبيب اخر 
وقد اقرب الفجر ، فاخفقت ومل يكن هناك اطباء 
للتخدير ، وملا ا�شتدت بها األام  الطلق واو�شحت 
له���ا �ش���رورة ا�شتدع���اء �شندر�ش���ن ، ر�شيت على 
م�ش����س ، فات�شلت به فجرا يف اخلام�شة �شباحا 

و او�شحت له املوقف فقال ، �شاح�شر حاال.

من مذكرات الدكتور كمال السامرائي

دخولي إلى كلية الطب عام 1933
كانت دروس السللنة االوىل اربعة هي علم الترشيح بقسللميه النظري والعمللي، والكيمياء، والفيزياء 

وعلم االحياء. وتكتمل دروس العلوم الثالثة االخرية يف السللنة االوىل، اما موضوع الترشيح فتسللتمر 

دراسته حتى نهاية السنة الثانية، اىل جانب دروس هذه السنة.

وكانت حصص الدروس تبدأ عىل مدى السللنة يف الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، ثم تليها 

بعد فرصة الغداء دروس عملية يف الترشيح فيام بني الساعة الثانية والرابعة.

 

وا�شتع���ان ب���ه الب���اط ليك���ون طبيب امللك���ة عالية 
عندم���ا ا�شتمكن منه���ا املر�س الع�ش���ال. وبح�شب 
مذكرات���ه واف���ى االأج���ل امللك���ة و كان راأ�شه���ا على 
كتفه! وللمرحوم ال�شامرائي �شهادات بحق ما كان 
يج���ري حوله يف الباط و بخا�شة ق�شر الرحاب. 
فق���د تعرف عل���ى امللك في�ش���ل الث���اين، و الو�شي 
عبداالل���ه، و با�شوات الباط  مث���ل نوري ال�شعيد 
و ناج���ي �شوك���ت و اأر�شد العم���ري …الخ، فكان 
ه���وؤالء، و غريه���م الكثري من �شخ�شي���ات املجتمع 
العراق���ي، قد اأودع���وه اأ�شرار زوجاته���م و بناتهم 
و اأخواتهم،ف���كان اأمين���ا بح���ق مع  علم���ه ومهنته 

ومري�شاته اىل منتهى االأمانة.

كان املرح���وم كم���ال نطا�شي���ا بارع���ا، لقيام���ه مب���ا 

اليح�ش���ى م���ن عملي���ات قي�شري���ة يف م�شت�شف���ى 
مل  و   .)1968 بع���د  الط���ب  مدين���ة   =( املجيدي���ة 
ميار����س الدكتور كمال لعب���ة ال�شيا�شة، لكن  اآراءه 
كان���ت، �شلبا اأو ايجابا، وا�شح���ة  فيها و بالقيمن 
عليها، يف مذكراته التي  ت�شمنت اأو�شاف  رجاالت 
العراق بح�ش���ب ا�شتحقاقاتهم غ���ري خا�شعة لقوة 
ال�شلط���ة. كان الدكت���ور كم���ال يعت���رب نف�شه خارج 
نط���اق ال�شلط���ة حت���ى وه���و يتح���دث يف اأخط���ر 
املو�شوعات، مثل مقتل امللك غازي، اأو وفاة امللكة 
عالية. و مذكراته تعج بالروايات التي �شارت يف 

ذمة التاريخ، لكنه يرويها كاأنه م�شدرها الوحيد.

والدكت���ور كم���ال كان كث���ري ال�شفر، وج���اء و�شفه 
لرحات���ه ذكيا بارعا  فيه مل�ش���ات فنية جميلة، وقد 
ا�شتنف���د طرق���ه يف ال�شفر برا وبح���را و جوا على 
نحو غري���ب لطبيب متقن   لعل���م اجلراحة و مهتم 
بوظائف االأع�شاء، و بالذات التنا�شلية و التوليد. 
كان اأديب���ا  فنان���ا، و جغرافي���ا موؤرخ���ا، وعا�شق���ا 
للجم���ال يف الطبيع���ة. و امل���راأة عن���ده متثل ذروة 

اجلمال و كنز الب�شرية.

ُكرم الدكتور ال�شامرائ���ي مرات عديدة يف حياته، 
اأبرزها تكرمي جامع���ة لندن التي عدته مهنيا عايل 
االب���داع يف الط���ب الن�شوي من الناحي���ة العملية، 
و علمي���ا واح���دا من اأب���رز املعني���ن بتاريخ الطب 
عن���د الع���رب. وموؤلفات���ه يف الط���ب العربي تعترب 
مرجعي���ات ذات قيم���ة خا�ش���ة الأنه���ا �ش���درت عن 
طبيب اإمتزجت جتربته مبعرفته التاريخية. و من 
هنا كانت لديه مكتبة نفي�شة عامرة مب�شادر الطب 
و مراجعه، من كتب و جمات و دوريات و اأبحاث، 
عن���ي بها كل العناية على نحو ا�شتثنائي بالتنظيم 
و التجلي���د و التذهيب حت���ى �شارت مكتبة جامعة 
ل���كل ما قيل و كتب يف  تاريخ الطب بعامة والطب 
العربي بوجه خا�س. عاوة على اهتمامه ال�شديد 
بجم���ع م�شورات اأعمال امل�شت�شرقن يف الطب من 

خمتلف اللغات، حتى تكونت لديه جمموعات طبية 
تراثية وحديثة و معا�شرة يندر اأن ميتلكها ان�شان 
يف الع���امل. و اأخربين، رحمه الله، �شنة 1997 اأنه  

اأهداها اىل دار الكتب و الوثائق العراقية.

كن���ت اأع���رف الدكت���ور كمال من���ذ طفولت���ي عندما 
ت���ويف يف م�شت�شف���اه اأح���د اأوالد عم وال���دي �شنة 
1952، و من���ذ �شبابي عندم���ا راأيته يف م�شت�شفاه 
�شن���ة 1957 يتاب���ع م���ع الدكت���ورة مليع���ة البدري 
الو�ش���ع ال�شح���ي خلالتي الت���ي كان���ت تعالج من 
قبلهم���ا، و �شفي���ت و عا�ش���ت بعد ذل���ك ثاثن عاما  
حت���ى توفاه���ا الله 1997. و لكن���ي الزمت معرفته 
من���ذ �شن���ة 1991يف موؤمت���ر البارا�شاكوليجين، 
وكان معه الدكت���ور عبداللطيف البدري و االأ�شتاذ 
ح�ش���ن علي حمف���وظ. و يف نف�س ال�شن���ة تاأ�ش�س 
ملتق���ى الرواد ف���كان الدكتور كم���ال رئي�شه،وكنت 
ع�ش���وا في���ه. و عندم���ا تاأ�ش�ش���ت جمعي���ة العراق 
الفل�شفي���ة �شن���ة 1992،و كنت رئي�شه���ا، اقرحت 
ا�شم���ه ع�ش���وا فخري���ا يف اجلمعية م���ع جمموعة 
�شخ�شيات فكري���ة و علمية، فزرته الأبلغه بالقرار، 
ف���كان م�شرورا الأننا �شميناه )اب���ن ما�شويه( الذي 
جم���ع ب���ن الط���ب و الفل�شف���ة. و يف �شن���ة 1993 
دعوت���ه اىل جامع���ة الكوف���ة، عندم���ا كن���ت عميدا 
لكلي���ة االآداب فيه���ا، بالتعاون ب���ن جمعية العراق 
الفل�شفي���ة و جمعي���ة البا�شاكولوج���ي العراقية  و 
ب���ن جامع���ة الكوف���ة. و األق���ى حما�ش���رة  �شامل���ة 
خل����س فيه���ا كل اآرائ���ه يف تاريخ الط���ب العربي. 
و يف �شن���ة1995 دعوت���ه للم�شارك���ة يف الن���دوة 
الفل�شفية ببيت احلكمة ببغداد، مع اأنه بداأ ي�شعف 
و ق���د وهن ج�شمه، فق���د ح�شر و �ش���ارك  املنتدين 
مبعرفت���ه الفل�شفي���ة بحما����س �شدي���د لف���ت اإنتباه 
املعني���ن بالفل�شفة الذي���ن مل يعرفوه عن كثب : كم 
كانت معرفت���ه الفل�شفية دقيقة و موؤثرة! و التقيته  
�شن���ة 1996 يف ت�شي���ع جثمان املرح���وم الدكتور 
عبدالله �شلوم ال�شامرائي من منزله يف حي العدل 

اىل مثواه االأخ���ري يف مقربة اأبي غريب،  فقد كان 
الدكت���ور كمال حزينا �شامت���ا يلفه جزع هاديء  و 
ه���و يلقي النظرة االأخرية عل���ى فقيده. و ال اأن�شى 
اأن املرحوم كمال ح�شر اإفتتاح ندوة ابن ر�شد  يف 
بي���ت احلكمة �شنة 1998، ملنا�شب���ة اإحياء الذكرى 

املئوية الثامنة لوفاته  )1998-1198(.

والتقي���ت بالدكتور كمال يف اللق���اء االأخري، الذي 
ث���راء بينن���ا يف منزل���ه بال�شما�شي���ة  كان االأك���رث 
قبيل وفاته باأ�شه���ر، و �شاركني يف لقائه ال�شديق 
الدكت���ور عبدال�شت���ار ال���راوي. وات�ش���ف اللق���اء  
بجل�شة مباحث���ات و مطارحات يف تاريخ الفل�شفة 
و العل���وم و الطب بال���ذات. و كنت طلب���ت منه اأن 
يقبل بفكرة ت�شجي���ل اجلل�شة كلها، فوافق، و لكنه 
ق���ال :"ل���و ج���رى احلدي���ث جم���رى �شيا�ش���ي اأنت 
امل�ش���وؤول"!! وكان وقته���ا ق���د ب���دا علي���ه ال�شعف 
متام���ا، و ق���د ناه���ز الثمان���ن، لكنه متت���ع بذاكرة 
خارقة ل���كل االأ�شياء التي حتاورنا حولها،  فدامت 
اجلل�شة ثاث �شاعات، و قد كان اإ�شتقبلنا ثم ودعنا 
و هو جال����س يف فرا�شه الوثري، وكلماته اجلميلة 
ت�شلن���ا حتى و نحن نرك باب املنزل اىل احلديقة 
اخلارجية لنذهب م���ن حيث اأتينا مودعن من قبل 
زوجت���ه و رئي�س حرا�شه. وقتها، و يدي تتح�ش�س 
جه���از الت�شجي���ل ال�شغري و االأ�شرط���ة االأربعة، مل 
اأكن اأعل���م اأن هذه الزيارة هي االأخ���رية التي اأراه 

فيها.

و بعد حن، بينما كنت يف اإحدى �شفراتي العلمية 
حل�شوراأن�شط���ة فل�شفي���ة يف روم���ا و تون����س و 
اجلزائر، رجعت بعد �شهر ليتلقفني االآخرون بخرب 
وف���اة الدكتور كم���ال،  رحمه الل���ه، فحزنت كثريا. 
وبع���د اأي���ام �شاركت، يف ملتق���ى ال���رواد، الزماء 
االأع�ش���اء يف تاأبينه ملرور اأربعن يوما على غيابه 
عن���ا.  نعم، لق���د مات الرجل ال���ذي اأحببناه، و كان 

لدينا اأجمعن مكان يف قلبه الكبري.

د. عبداألمير األعسم       

الدكتور كمال السامرائي

كللامل  الدكتللور  درس 

السللامرايئ  و ترعرع يف 

أرسة فاضلة بسللامراء، و 

قرأ و طبق يف كلية الطب 

ببغللداد، و مل يفكللر يف 

أن يتقدم لدراسللات عليا 

العلوم  يف  متللرس  ألنه 

يف  بالتجربللة   الطبيللة 

الطللب النسللايئ، و رقي 

للتدريللس يف الكلية التي 

تخرج فيها، حتى غدا من 

أهللم و أكرب أطباء الطب 

النسوي يف العراق.
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إعداد/ إيمان البستاني

 امت����از برباعت����ه يف الت�شخي�����س ومهارته يف 
العمليات اجلراحية ال�شعبة حيث قام باجراء 
وتطوي����ر العملي����ات اجلراحية املعق����دة ولهذا 
منحت����ه الكلية امللكية جلراح����ن الن�شائية يف 
بريطانيا �شه����ادة الع�شوية والزمالة الفخرية 
يف ه����ذا االخت�شا�س باال�شاف����ة اىل ن�شاطاته 
التدري�شية والطبية فقد كان موؤرخا من الطراز 
االول للراث الطبي العربي واال�شامي وقام 

بتاليف عدد من الكتب القيمة يف هذا املجال
�شرية احلياة:

ا�شم����ه الكامل"كمال توفيق حممد ح�شن احمد 
ال�شامرائ����ي"، ول����د ع����ام )1914( يف مدين����ة 
�شام����راء.. وهو االخ اال�شغ����ر خلم�شة ا�شقاء 
وث����اث اخ����وات وكان والده يعم����ل يف دوائر 
ال�شرط����ة يف العه����د العثماين ولكن����ه نفي اىل 
االحت����ال  بع����د  الهن����د  يف  �شمرب����ول  مدين����ة 
الربيط����اين عام )1917( حي����ث اطلق �شراحه 

فيما بعد.
حلف����ظ  الكت����اب  دخ����ل  اخلام�ش����ة  �ش����ن  عن����د 
الق����ران الك����رمي وعن����د ختم����ه اقام����ت العائلة 
احتفالي����ة ديني����ة باملنا�شبة. يف ع����ام )1920( 
دخ����ل املدر�ش����ة االبتدائية الوحي����دة انذاك يف 
�شامراء وكان مديرها اال�شتاذ"ابراهيم افندي 
عمر"من اه����ايل االعظمية وبع����د درا�شة �شتة 
�شنوات اجتاز االمتح����ان النهائي والذي اقيم 
يف مدر�ش����ة املامونية املجاورة لوزارة الدفاع 

يف منطقة امليدان يف بغداد.
ويف ع����ام )1927( وا�ش����ل درا�شته املتو�شطة 
يف مدين����ة احللة حيث كان اخ����وه ال�شيد"عبد 
ويذك����ر  فيه����ا،  الربي����د  احلميد"ماأم����ور 
اال�شتاذ"ال�شامرائي"تل����ك املرحل����ه يف كتاب����ه 

حديث الثمانن مان�شه:
كانت احللة م�شرح حت����ويل الفكري والثقايف 
واالجتماع����ي يف حيات����ي التالية فق����د تعلمت 
فيها ح����ب الكتاب، ك����م احببت فيه����ا اثار بابل 
التي كن����ت ارى يف خرائبها كتابا مفتوحا هو 

ابلغ لو كانت قائمة اليوم.
وتخ����رج م����ن االعدادي����ة املركزي����ة يف بغ����داد 
ع����ام )1931( وكان م����ن االوائ����ل، دخل الكلية 
الدكت����ور  عميده����ا  وكان   )1932( الطبي����ة 
الدكتور"هوملز"حي����ث  "�شندر�شن"ووكيل����ه 

اأطلق عليه لقب ال�شامرائي.

كلية الطب يف بغداد عام 1931
الأم����ريات  طبيب����ًا  اأ�شب����ح   )1942( �شن����ة  يف 
العائلة املالكة، فقد ا�شرف على عاج وتطبيب 
واختها"بديعة"واالم����رية  امللكة"عالي����ة"، 
خ����ت  ا " جليلة " ة مري ال ا و " لة مقبو "
اىل  ال�شامرائ����ي  وظ����ل  الو�شي"عبداالل����ه"، 
ج����وار امللكة"عالي����ة"يف �شاع����ات احت�شارها 

االخرية حتى وفاتها.
كذل����ك ق����ام بان�ش����اء م�شت�شف����ى ال�شامرائ����ي..

اح����دث  عل����ى  م�شم����م  االندل�����س،  �شاح����ة  يف 
االجه����زة  ب����كل  وم����زود  املعماري����ة،  الط����رز 
وامل�شتلزم����ات الطبي����ة اخلا�ش����ة باالمرا�����س 
الن�شائي����ة والتولي����د والعق����م، يعم����ل فيه كادر 
ممار�ش����ات  وممر�ش����ات  متخ�ش�����س  طب����ي 
يحمل ا�شم الدكتور"كمال ال�شامرائي"تقديرا 
ل����دوره الفاع����ل وخدماته اجلليل����ة التي قدمها 

للعراقيات عامة.

و�س��هاداته  اإجنازات��ه  اأه��م  م��ن 
الطبية:

الن�شائي����ة  ق�ش����م  يف  التح����ق  عراق����ي  اأول   *
والتوليد برئا�ش����ة الدكتور كندي وتدرب على 

يديه ليتخ�ش�س يف هذا املجال.
* يف �شن����ة )1939( اأول م����ن تطوع للعمل يف 

امل�شت�شفى امللكي وبقي فيها ثاث �شنوات.
* يف �شن����ة )1942( اأ�شب����ح طبيب����ًا الأم����ريات 

العائلة املالكة.
* ح�ش����ل على �شه����ادة املاج�شت����ري يف جراحة 

االمرا�س الن�شائية والتوليد �شنة )1945(.
* ويف �شن����ة )1946( كان يف من�ش����ب ا�شت����اذ 
م�شارك يف ق�شم االأمرا�س الن�شائية والتوليد 

بكلية الطب امللكية.
�شن����ة  الطبي����ة  الكلي����ة  التدري�����س  ابت����داأ   *

.)1950(
* رف����ع اإىل من�شب ا�شت����اذ االأمرا�س الن�شائية 
والتولي����د �شنة )1954(، وكان اأول من ح�شل 
على هذه الدرجة من العراقين الذين تخرجوا 

من الكلية الطبية.
* ح�ش����ل على �شه����ادة ع�شوية الكلي����ة امللكية 

الكلي����ة  وزمال����ة  االأمرا�����س  يف  الربيطاني����ة 
)FRCOG( يف �شنة )1963(، وهو �شابع 

�شخ�س يف العامل مينح هذه ال�شهادة.
* حاز من�شب ا�شتاذ متمر�س يف جامعة بغداد 

�شنة )1975(.
�شن����ة  من����ه  بطل����ب  التقاع����د  عل����ى  اأحي����ل   *

.)1978(
* منح و�شام املوؤرخ العربي عام )1987(.

* من����ح و�ش����ام اال�شتق����ال درج����ة )3( من قبل 
امللك عبد الله بن احل�شن االأول.

* �شارك يف عدة موؤمت����رات دولية وعاملية يف 
كندا و بريطانيا.

موؤلفاته:
له عدة بحوث يف جمال الطب، ولقد كتب عدة 
مق����االت يف اللغتن العربي����ة واالنكليزية ولُه 

موؤلفات تراثية وتاريخية منها:
* تاريخ الطب العربي )جزئن(.

* حديث الثمانن )اأربعة اأجزاء(.
الق����دمي  التاري����خ  الن�شوي����ة يف  االأمرا�����س   *

واأخبارها يف العراق احلديث.
* الكت����اب الناقح يف كيفية تعلم �شناعة الطب 

البن ر�شوان.
وم����ن موؤلفاته الطبية املن�ش����ورة يف ال�شحف 

واملجات:
* �شرطان����ات امل�شيمة يف العراق – جملة كلية 

الطب – بغداد.
* تاأريخ القبالة يف العراق – جملة ذوي املهن 

ال�شحية – بغداد.
* الط����ب يف الع�شور االإ�شامية – جملة ذوي 

املهن ال�شحية – بغداد.
* الطب فيم����ا بن النهرين – جملة ذوي املهن 

ال�شحية – بغداد.
* الط����ب وتاريخه عند الع����رب – جملة املورد 

– بغداد.
* بغ����داد من�ش����اأ الط����ب العربي – جمل����ة اآفاق 

عربية – بغداد.
* املعجم الطبي املوحد – تقري�س ونقد.

* تعريب لغة تعليم الطب – جريدة العراق.
ت����ويف  لق����د  نق����ول  ان  اإاّل  �ش����يء  يبق����ى  ومل 
الدكتور"كمال ال�شامرائي"يف �شنة )1999(.

  يع����د كم����ال ال�شامرائ����ي اأول طبي����ب عراق����ي 
متخ�ش�����س باالمرا�����س الن�شائي����ة، واأول م����ن 
اجرى توليدا بامللقط الوالدي وعملية قي�شرية 
يف التولي����د، واول ا�شت����اذ عراق����ي واول م����ن 
تط����وع كطبيب مقيم يف امل�شت�شف����ى امللكي عام 

..1939
 امت����از برباعت����ه يف الت�شخي�����س ومهارت����ه يف 
العمليات اجلراحي����ة ال�شعبة حيث قام باجراء 
وتطوي����ر العملي����ات اجلراحي����ة املعق����دة ولهذا 
منحت����ه الكلي����ة امللكي����ة جلراح����ي الن�شائية يف 
بريطانيا �شه����ادة الع�شوي����ة والزمالة الفخرية 
ن�شاطات����ه  اىل  اإ�شاف����ة  االخت�شا�����س  ه����ذا  يف 
التدري�شية والطبية فقد كان موؤرخا من الطراز 
االول للراث الطب����ي العربي واال�شامي وقام 
بتاليف ع����دد من الكتب القيم����ة يف هذا املجال. 
ال�شامرائ����ي طبيب����ا خا�ش����ا  مت اختي����ار كم����ال 
للعائلة املالكة، فق����د ا�شرف على عاج وتطبيب 
امللك����ة عالية، واختها بديع����ة، واالمرية مقبولة 
واالم����رية جليلة اخت الو�ش����ي عبداالله، وظل 
ال�شامرائ����ي اىل جوار امللك����ة عالية يف �شاعات 

احت�شارها االخرية حتى وفاتها.

 �سرية حياته  
احم����د  ح�ش����ن  حمم����د  توفي����ق  كم����ال  ا�شم����ه 
مدين����ة  يف   1914 ع����ام  ول����د  ال�شامرائ����ي، 
�شام����راء العريق����ة. ه����و االخ اال�شغ����ر خلم�شة 
ا�شق����اء وث����اث اخ����وات وكان وال����ده يعمل يف 
دوائ����ر ال�شرطة يف العه����د العثماين ولكنه نفي 
اىل مدين����ة �شمرب����ول يف الهن����د بع����د االحتال 
الربيطاين عام 1917 حيث اطلق �شراحه فيما 
بع����د. عند �ش����ن اخلام�ش����ة دخل الكت����اب حلفظ 

الق����ران الك����رمي وعن����د ختم����ه اقام����ت  العائل����ة 
احتفالي����ة ديني����ة  باملنا�شب����ة. يف ع����ام 1920 
دخ����ل املدر�ش����ة االبتدائي����ة الوحي����دة انذاك يف 
�شام����راء وكان مديرها اال�شت����اذ ابراهيم افندي 
عم����ر من اه����ايل االعظمي����ة، وبع����د درا�شة �شت 
�شن����وات اجتاز االمتحان النهائي الذي اقيم يف 
مدر�ش����ة املامونية املجاورة ل����وزارة الدفاع يف 
منطقة امليدان يف بغداد. يف عام 1927 وا�شل 
درا�شت����ه املتو�شطة يف مدين����ة احللة حيث كان 
اخ����وه ال�شيد عب����د احلميد ماأم����ور الربيد فيها، 
ويذك����ر اال�شت����اذ ال�شامرائ����ي تل����ك املرحل����ه يف 

كتابه حديث الثمانن مان�شه:
»كانت احللة م�شرح حت����ويل الفكري والثقايف 
واالجتماعي يف حياتي التالية فقد تعلمت فيها 
ح����ب الكتاب، ك����م احبب����ت فيها اث����ار بابل التي 
كن����ت ارى يف خرائبه����ا كتابا مفتوح����ا هو ابلغ 
لو كان����ت قائمة الي����وم. كذلك امت����دت �شداقتي 
اىل من عرفته����م يف مدر�شتها �شنن طويلة بعد 
ذلك كان منهم طه باقر، ح�شن زويني، و�شلمان 
من�ش����ي، اأما عب����د الوهاب مرجان فق����د  �شبقني 
اىل املدر�ش����ة املتو�شطة ب�شنة واح����دة اال انني 
رغم هذا بقيت على ات�شال  معه حتى بعد توليه 

رئا�شة الوزراء عام 1957«.

 رحلته مع الطب
   دخ����ل الكلي����ة الطبي����ة 1932 وكان عميده����ا 
الدكت����ور �شندر�ش����ن ووكيله الدكت����ور )هوملز( 
حي����ث اأطلق عليه لق����ب ال�شامرائ����ي، تخرج من 
الكلية الطبية 1938 الدفعة ال�شاد�شة وهو اأول 
عراقي يلتحق بق�شم الن�شائية والتوليد برئا�شة 
الدكتور كندي �شنة 1939 اأول من تطوع للعمل 

امل�شت�شف����ى  يف 
وبق����ي  امللك����ي 
فيها ثاث �شنوات. 
يف �شن����ة 1942 اأ�شبح طبيب����ًا الأمريات العائلة 
املالك����ة ت����درج يف املراتب العلمي����ة حتى ح�شل 
عل����ى لق����ب اال�شت����اذ �شن����ة 1953 وبذل����ك يكون 
اأول عراقي يح�شل على هذا اللقب من خريجي 
كلية الطب يف بغداد واأول ا�شتاذ عراقي تراأ�س 
ق�شم الن�شائي����ة والتوليد. اأول حما�شرة القاها 
عل����ى طاب الكلية الطبية �شن����ة 1950 يف �شنة 
1963 منح �شهادة الزمالة )FRCOG( وهو 
�شاب����ع �شخ�����س يف العامل مينح ه����ذه ال�شهادة. 
من����ح يف م�شريت����ه الطبي����ة اأو�شمة ع����دة منها: 
و�ش����ام اال�شتقال درجة )3( من قب����ل امللك عبد 
الل����ه بن احل�شن االول، وو�شام املوؤرخ العربي 
ع����ام 1987، كما كان له ح�ش����ور عاملي يف عدة 
موؤمترات دولية وعاملية يف كندا وبريطانيا، له 
موؤلفات تراثي����ة وتاريخية منها: )تاريخ الطب 
العربي بجزئيه، حديث الثمانن اأربعة اأجزاء( 

اأحيل على التقاعد عام 1976.

 بناية م�ست�سفى ال�سامرائي
    يف �شاحة االندل�س اليوم ينت�شب بناء �شاهق، 
م�شم����م على احدث الطرز املعمارية، ومزود بكل 
االجهزة وامل�شتلزمات الطبية اخلا�شة باالمرا�س 
الن�شائية والتولي����د والعقم، يعمل فيه كادر طبي 
متخ�ش�����س وممر�ش����ات ممار�ش����ات يحم����ل ا�شم 
الدكت����ور كمال ال�شامرائي تقدي����را لدوره الفاعل 
وخدمات����ه اجلليلة الت����ي قدمه����ا للعراقيات عامة 
والت����ي ا�شتم����رت بع����ده على ي����د ول����ده الدكتور 
حمم����د كمال ال�شامرائي اال�شت�شاري يف امرا�س 
االول  امل�شت�شف����ى  يع����د  والتولي����د.  الن�شائي����ة 
والوحيد املتخ�ش�س يف ه����ذا املجال يف العراق 
واملرتب����ط اداري����ًا وفني����ًا بدائرة �شح����ة بغداد/ 
الر�شاف����ه ومت تاأهيله ليفي بالغر�س الذي افتتح 
م����ن اجل����ه ومنه����ا فت����ح خمت����رب وراث����ه، خمترب 
املناع����ه، خمترب العق����م، خمترب اأطف����ال االنابيب 
وهو مرتب����ط ب�شالة عمليات خا�ش����ه، باال�شافه 
اىل االق�شام والوح����دات االخرى اخلا�شه بعمل 
امل�شت�شف����ى. يعم����ل املرك����ز وفق خط����ة مر�شومة 
وا�شتقب����ال  وتنظي����م  مدرو�����س  عمل����ي  ومنه����ج 
ح����االت العق����م )لل����زوج والزوج����ه( يف العي����اده 
اال�شت�شاري����ه حيث تنظم لكل حاله ملفها اخلا�س 
مع رق����م ت�شجيل خا�س بها وي�ش����م ال�شجل كافة 
املعلومات املطلوبه لتاأريخ مر�شي دقيق وفح�س 
�شري����ري ل����كا الزوج����ن، ث����م بع����د ذل����ك جت����ري 
الفحو�ش����ات املختربي����ه املتنوع����ه والفحو�شات 
ال�شعاعي����ة وفح�����س ال�شونار وفح�����س الناظور 
البطني وح�ش����ب مواعيد مقرره لغر�س التحري 
عن م�شبب����ات وعوامل العقم بغية املعاجله وهذا 

يتطلب متابعة دوريه وم�شتمره.

 مع امللكة عالية يف اآخر حلظاتها 
    يف ق�ش���ر الزهور حيث ت�شك���ن العائلة املالكة، 
كن���ت مازم���ا للملك���ة عالي���ة يف مر�شه���ا القاتل، 
وذات ي���وم بدت امللكة وكاأنها �شحت من كابو�س 
ودب فيها ق���در من الن�شاط وطلب���ت روؤية اأخيها 
عب���د االإله فجاءه���ا بعجلة وارمتى عل���ى قدميها 
دون اأن ينب�س بكلمة ف�شحبت امللكة رجليها وهي 
تق���ول: ا�شتغفر الله، ا�شتغفر الل���ه.. وراأيت عبد 
االإله ي�ش���ري اإيل بعينيه اأن اأخرج من احلجرة اأو 
هكذا خيل يل فنه�شت الأخرج اإال اأن امللكة اأ�شرعت 
لتق���ول: ال اأنا اأريد اأن يبقى دكت���ور كمال �شاهدًا 
عل���ى ما اأقوله لك اأمام الله ي���ا اأخي عبد االإله، ان 
ابن���ي في�شل يتيم االأب وعما قريب �شيكون يتيم 
االأم اأي�ش���ًا فعدين اأن تكون له اأب���ًا واأمًا الأغفر لك 
كل م���ا م�شى، واأراد عبد االإله اأن يقاطعها اإال اأنها 
ردته بحزم ع���دين اأمام الدكتور فهو �شاهدي يف 
دار البق���اء عدين يا عبد االإله، وكررت ذلك مرتن 
فتمت���م بالوعد وخرج من احلج���رة وهي ت�شيعه 
بنظرات ب���اردة، ثم �شمع���ت امللكة ت�ش���األ نف�شها 
قائل���ة: ه���ل اأطل���ب في�ش���ل الأراه؟.. ال فقد يكون 
نائمًا، وطلبت مني اأن اأناولها �شورته املو�شوعة 
يف اإطار ف�شي عند راأ�س �شريرها فقبلتها بحنان 
وب�شطته���ا على �شدرها واأجه�شت تبكي بارتياح 
اأعق���ب ذلك ا�شط���راب يف تنا�ش���ق اأنفا�شها وهو 
اأول عامات االحت�شار وبعد ن�شف �شاعة لفظت 
اأنفا�شها االأخ���رية وكان ذلك يف ال�شاعة العا�شرة 
والرب���ع من �شب���اح يوم اخلمي����س امل�شادف 21 
كانون االأول �شنة 1950، وملا خرجت من حجرة 
املتوف���اة كان يقف قريبًا من بابه���ا كل من نوري 
ال�شعيد وحت�شن قدري وال�شريف ح�شن وناظر 
اخلزين���ة امللكية �شعيد حق���ي ومل يكن معهم عبد 
االإل���ه، وب���ان يل اأنهم اأدركوا ما ح���دث للملكة من 
ق�شمات وجهي احلزينة فلقد اآملني اأن متوت هذه 

املراأة بن يدي فا اأ�شتطيع اأن اأفعل �شيئًا.

وفاته
ي���وم 1999/1/8  ال�شامرائ���ي  ت���ويف كم���ال     
ت���اركا وراءه اإرث���ا زاخ���را من االإجن���ازات ينهل 
م���ن في�شه رواد العل���م و الطب واملعرفة املتوجة 
باخلل���ق العراقي املحاف���ظ على تقالي���د املجتمع 
واأعرافه، فق���د مار�س الطب وا�شعا ن�شب عينيه  
القيم النبيلة واملع���اين ال�شامية ملهنة الطب، ومل 
يخ���ذل تامذته يوما يف اأي�شال املعلومة الدقيقة 
والفك���رة ال�شحيح���ة طيل���ة حيات���ه يف جم���ايل 
التدري���ب والتدري����س، ومل يدخر جهدا علميا يف 
قاعات املحا�ش���رات واملوؤمترات وال يف موؤلفاته 
املق���روءة وال يف �ش���االت العملي���ات والعيادات 
كم���ال  الدكت���ور  الل���ه  فرح���م  االإ�شت�ش���ارات.  
ال�شامرائي واأ�شكنه ف�شيح جناته، و�شيبقى اأثره 
الطيب وذكره اجلميل يف قلوب مر�شاه وطابه 

وزمائه وجميع العراقين.

الدكتور كمال السامرائي
)1999 – 1914( 

الدكتور كامل السامرايئ هو اول طبيب 

عراقي متخصص باالمراض النسائية، 

فقد سبقه يف هذا االختصاص طبيب 

انكليزي اسمه يونيل بريهام الذي صار 

فيام بعد استاذا للجراحة يف الكلية 

الطبية امللكية يف بغداد… وهو اول من 

اجرى توليدا بامللقط الوالدي وعملية 

قيرصية يف التوليد واول استاذ عراقي 

واول من تطوع كطبيب مقيم يف 

املستشفى املليك عام 1939..

شيخ األطبـاء الدكتور كمال السامرائـي
رائـد ومؤسـس قسـم النسـائيـة والتوليـد في العــراق

  كام هو دأبه.. رحم وادي 
الرافدين الولود منذ األزل 
يخرج منه عىل مر العصور 
صناع حضارات يقودون البلدان 
اىل حيث التقدم والرقي يف 
خدمة البرشية، فينهل علامء 
العامل من مواردهم يف الطب 
والرياضيات والكيمياء والفيزياء 
والتاريخ والفلك والفلسفة 
والجغرافية والقانون، وماخطه 
الجد حمورايب يف مسلته تناسله 
األوالد واألحفاد ومازالوا يف 
كل حقبة من الزمن يجددون 
مابدأه ويحدثونه ويصدرونه اىل 
إخوانهم يف الدين والخلق، هو 
رحم عطاء ما اعرتاه العقم يوما 
عىل رغم من مروا به من والة 
وطغاة وعتاة، وممن أنجبهم 
رحم العراق من رواد علم، 
الدكتور كامل السامرايئ الذي 
قدم للعراق خاصة وللبرشية 
عامة علام ينتفع به وصدقة 
جارية وولدا صالحا يدعو له.
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د. حميد حمد السعدون

وحينما �شاألت الدكتور –كمال- وانا ب�شدد اعداد 
حلقة خا�شة عنه يف الربنامج التلفزيوين املكلف 
باعداده"حتت خيمة االبداع"عام 1988، عن هذه 
امل��ًا، رمب��ا جنح  احل��ال��ة، �شعرت وكاأنني وخ��زت 
بنظراته  و�شهى  تطويقه،  يف  –كمال-  الدكتور 
البع�س  يوظف  مل��اذا  ادري  يل"ال  ليقول  بعيدًا، 
االخرين... جناحات  لتطويق  وعلمه،  فهمه  قلة 

امتنى  وك��ن��ت  االن،  حل��د  ب��اأمل��ه  اح�شه  ح�شل  م��ا 
فعلوا  لكنهم  اف�شل،  حلالة  امل�شت�شفى  ينقلوا  ان 
بناء  اع��ادت  قد  احلكومة،  ان  ورغ��م  العك�س...«. 
ال��ق��رن  م��ن  الت�شعينيات  ن��ه��اي��ة  يف  امل�شت�شفى 
االي��ام  يعي�س  ك��ان  وبانيه،  رائ���ده  لكن  املا�شي، 
يح�س  مل  الرجل  ان  واق��در،  حياته،  من  االخ��رية 
دام  فراق  اهمها،  لعل  عديدة،  ال�شباب  طاغ  بفرح 
اكرث من ع�شرين عامًا بن امل�شادرة واعادة االمر 
اىل ن�شابه ال�شحيح. وقطعًا ان تلك املدة، راكمت 
الكثري  التي متكنت من م�شادرة  االالم  كثريًا من 
من الطاقة واالبداع والتطوير، ف�شًا عن ذلك ان 

زماء املهنة، الذين رافقوا الدكتور كمال يف هذا 
من  قطعًة  املوؤ�ش�شة،  ه��ذه  ع��دوا  وال��ذي��ن  اجلهد، 
املنايف  او  املوت  بن  االي��ام  باعدتهم  قد  روحهم، 
او التقاعد االجباري. والدكتور-كمال- من ا�شهر 
اطباء العراق يف االمرا�س الن�شائية، وكان يعطي 
او  بحوثه  يف  �شواًء  خا�شًا،  اهتمامًا  االم��ر  هذا 
م�شاركاته يف العديد من املوؤمترات التي تتخ�ش�س 
يف متابعة وتطوير اللقاحات اخلا�شة باالمرا�س 
الن�شائية، ادراكًا منه، ان الظلم الواقع على املراأة 
العراقية، كان كبريًا، مبا يف ذلك رعايتها ال�شحية 
غري احل�شنة. وقد عالج الدكتور الكثري من الن�شاء 
الفا�شات، كما انه ا�شرف وتابع كثريا من االطباء 
النا�شئن يف تطوير علومهم يف هذا املجال، مبا 
وهناك  العراقية.  للمراأة  ال�شحي  الواقع  يخدم 
وال�شتينيات  اخلم�شينيات  مواليد  م��ن  الكثري 
الدكتور  م�شت�شفى  �شمهم  مم��ن  وال�شبعينيات 
كمال ال�شامرائي، وهم يواجهون اللحظات االوىل 
حلياتهم. ف�شًا عن ذلك، ان امل�شت�شفى، ا�شتقطب 

جرى  ان  بعد  فيه،  للعمل  ال��ع��راق،  اط��ب��اء  خ��رية 
على  يح�شل  ان  مكنه  مما  اخت�شا�شاته  تنويع 
�شهرة وا�شعة، ما زالت قائمة وان كان ب�شكل اقل 
هذا  له  تعر�س  ال��ذي  االرب��اك  ب�شبب  �شبقها،  عما 
للعدوانية. حينما  الطبي وبطريقة اقرب  ال�شرح 
حتاور الدكتور –كمال- حت�س بتنوع اهتماماته، 
بكل  واالدب،  بالتاريخ  ولعه  هناك  الطب،  فغري 
فروعه، مع متابعته اجلديد يف العلم، خا�شًة يف 
املجال الطبي، هذا غري هواياته التي اعطاها بعد 
والر�شم  باملطالعة  واملتمثلة  وقته،  كل  تقاعده، 
الزيتي. وحينما �شاألته، عن �شبب اهتمامه بالر�شم 
وقتي  مير  ان  اري��د  ))ال  علي  رد  العمر،  ه��ذا  يف 
�شكل  عن  منه  وا�شتف�شرت  معنى...((  با  فارغًا 
كثريًا  ))اق��راأ  فاجابني  التاريخ،  ق��راءة  يف  ولعه 
لعيني،  ال�شحية  امل�شاكل  رغ��م  اجلانب،  ه��ذا  يف 
واركز حتديدًا على التكوين احل�شاري وت�شل�شل 
الرافدين،  ار�س  املتعددة على  وجود احل�شارات 
مما منحني االطالة الكت�شاف الكثري من املعاين 

العلمية واالن�شانية يف هذه احل�شارات. واح�س 
بف�شل –املاأمون- حن حفظ لنا الكثري من مدونات 
احل�شارة االغريقية يوم ترجمها يف بيت احلكمة 
اال�شامي،  التاريخ  باهتمام  ب��غ��داد...واق��راأ  يف 
ر�شالة  رج��ال��ه  حمل  ي��وم  توهجه  ع��ز  يف  خا�شًة 
بفخر  واح�س  الب�شري،  اجلن�س  لعموم  االمي��ان 
لكوين من هذه االمة الكبرية...((. اما االدب، فان 
وحينما  والرواية،  ال�شعر  بن  موزعة  اهتماماته 
طلبت منه ان يحدد يل من هو �شاعره املف�شل، رد 
علي ))املبدعن من �شعراء العربية كثريون...فمن 
الع�شر القدمي، ا�شتمتع بقراءة �شعر امرء القي�س 
واملتنبي وابي متام...(( وحينما اردت ان يدلني 
على �شاعره يف الع�شر احلديث، اجابني ))لي�س 
هناك احد يزاحم اجلواهري يف هذا امل�شوار...( 
وهل حتب يا دكتور ال�شعر احلديث؟ �شمت قليًا، 
مكانته  ي��اأخ��ذ  اجل��ي��د  ))ال�شعر  يجيبني  ان  قبل 
احلديث،  ال�شعر  اق���راأ  ال  اين  ورغ��م  �شكل،  ب��اي 
انهم وجدوا فيه ما  له جمهور وا�شع، واكيد  لكن 

ي�شتهويهم...(( 
وح��ي��ن��م��ا م���ررت 

مكتبته  رف���وف  ع��ل��ى 
االف  ع��ل��ي��ه��ا  امل��ن�����ش��ودة 

الكتب، وجدت الكثري من دواوين 
من  انت  واين  فيها.  مكانتها  اخذت  قد  ال�شعراء، 
الرواية يا دكتور؟ يرد علي؟ ))قراأت اغلب روايات 
احلياة  ي�شور  ان  ا�شتطاع  الذي  حمفوظ  جنيب 
ناجحًا  وك��ان  معينة،  زمنية  مدة  يف  القاهرة  يف 
اليه،.. وامتنى ان جند روائيًا عراقيًا  فيما ذهب 
فرمان  طعمة  غائب  با�شتطاعة  فعله،...كان  يفعل 
االدب  م��ن  ت���وق���ف،...واق���راأ  لكنه  ذل���ك،  يفعل  ان 
وتول�شتوي...((.  همنجواي  الرن�شت  العاملي 
بث  مكتبته،  يف  ج��رى  ال��ذي  احل��وار  اثناء  ويف 
التلفزيون، اغنية للمطربة"عفيفة ا�شكندر"فتوقف 
عن الكام لي�شتمع لها، وبعد انتهائها، �شاألته: هل 
بينهم؟  من  تف�شله  ومن  واملو�شيقى  الغناء  حتب 
فيه  ب��رع  ال��ذي  البغدادي  الغناء  ))اح��ب  اجابني 
لكنه  ا�شكندر.  وعفيفة  الغزايل  وناظم  القباجني 
على  ���ش��رر  ذل��ك  ان  واظ���ن  للخلف،  ت���وارى  االن 
العربية،  املو�شيقى  وم��ن  العراقية..  املو�شيقى 
ال��وه��اب،  ع��ب��د  حم��م��د  ب�����ش��وت  ك��ث��ريًا  فا�شتمتع 
وقد  الغ��ان��ي��ه((.  الت�شجيات  م��ن  الكثري  ول���دّي 
فاجاأين الدكتور –كمال- حينما ا�شار، بانه ميلك 
بع�س الت�شجيات النادرة لبع�س االحداث، منها 
ت�شجيل حفلة خا�شة للفنانة"منرية الهوزوز"عام 
1929، تبكي فيها على انتحار رئي�س الوزراء"عبد 
املح�شن ال�شعدون"يف ذلك العام. وكذلك ت�شجيل 

ل������ت������اوة 
القران الكرمي، 
ال��������ت��������ي ج������رت 
"عبد  ال����ق����ارئ  ب����ن 
ال�شمد"  ع��ب��د  ال��ب��ا���ش��ط 
ا�شماعيل"يف  والقارئ"م�شطفى 
املقام  العزاء  اثناء �شرادق  الكاظمي، يف  ال�شحن 
تلك  وكانت   ،1950 امللكة"عالية"عام  وف��اة  على 
فيها  كانت  التي  ال��ن��ادرة،  ال��ت��اوات  من  ال��ت��اوة 
ا�شتمتعت  وق��د  ال��ق��ارئ��ن،  ب��ن  �شديدة  املناف�شة 
–كمال-.  الدكتور  ح�شور  يف  منها  جزء  ب�شماع 
ال�شاأله،  امللكة"عالية«،  لوفاة  ذك��ره  انتهزت  وقد 
عن ما ن�شره يف جملة"افاق عربية"عن اللحظات 
العراقي  ال�شاهد  فيها  ك��ان  وال��ت��ي  لها،  االخ���رية 
اخيها  وبن  بينها  جرت  مهمة  ملحاوره  الوحيد، 
ت�شل�شل  يل  يعيد  ان  االله"ورجوته  االمري"عبد 
تلك الواقعة. تراجع قليًا مع كر�شيه، وكاأنه يريد 
الق�شر  ))طلبني  وق��ال  اللحظات  تلك  ا�شتدعاء 
حراجة  اعرف  وكنت  عالية،  امللكة  ملعاينة  امللكي 
عليها،  ادخلت  و�شويل،  ال�شحي...بعد  و�شعها 
فاأجملت الرحيب بي، واخربتني، انها تتحرج ان 
يعاينها طبيب غري م�شلم، لذلك جرى ا�شتدعائي...
بعد الك�شف عليها، او�شيت بجلب بع�س االدوية 
املهدئة لها...يف تلك االثناء، اأخربت امللكة، بوجود 
بروؤيتها،  يرغب  ال��ب��اب  يف  االل���ه-  –عبد  االم��ري 
واخذ  ال�شرير،  على  قربها  وجل�س  ل��ه،...  فاأذنت 
يقبل اياديها ويبكي،.. وحانت منه التفاته نحوي، 
يطلب مني اخلروج، وبداأت اجمع اغرا�شي لكي 
البقاء،  مني  وطلبت  لذلك،  امللكة  فانتبهت  اخرج، 

وخ���روج ك��ل من 
ب�شريرها  يحيط  ك��ان 
ن��ح��وه،  وال��ت��ف��ت  االل����ه-  –عبد  االم���ري  با�شتثاء 
تخاطبه ))اين يف اللحظات االخرية من حياتي، 
فهل  وام،  اب  بدون  عندك  وديعة  في�شل  و�شيظل 
ترعاه وحتفظه وتكفل ح�شن م�شريته، لكي اغفر 
لك ما ح�شل �شابقًا، و�شاهدي امام الله عليك دكتور 
كمال...(( ظل االمري منخرطًا بالبكاء لكن امللكة، 
لتعيد  ق��وة،  من  لها  تبقى  ما  كل  ت�شتجمع  كانت 
عليه الكام نف�شه، فوعدها االمري، انه �شيفعل ما 
او�شته به، حينها اذنت له باخلروج، بعد ان قبل 
يديها وقدميها، وخرج وهو ين�شج بالبكاء...بعد 
خروجه، خاطبتني امللكة: ))يا دكتور انك �شاهدي 
الوحيد امام الله على ما او�شيت به –عبد االله- 
يفعله  الو�شية مبا  لهذه  تكون واعيًا  ان  واري��دك 
مع في�شل الذي �شيبقى يتيمًا...((. وبعد ان اذنت 
بالتوفيق.  يل  ودع���ت  �شكرتني  ب��اخل��روج،  يل 
–عبد االله- ينتظرين، و�شرنا يف  وجدت االمري 
انها  تعتقد  هل  و�شاألني:  امللكي،  الق�شر  مم��رات 
ت�شفى ام انها النهاية؟ قلت له"«العلم عند الله، وان 
عاجًا  لان  يجد  مل  العلم  الن  ب�شفائها  ا�شك  كنت 
))ان  ال��رج��اء  وبلغة  مني  طلب  ث��م  مل��ر���ش��ه��ا...(( 
�شيبقى  امللكة  امام  بح�شورك  جرى  الذي  الكام 
ووعدته  وال��دول��ة((  امللك  على  حفاظًا  بيننا  �شرا 
بذلك.. ومل ان�شر هذا الكام اال بعد اكرث من ربع 
قرن على وفاة االمري –عبد االله- ثم �شاألته، وهل 
امللكة به؟ مل يجبني، وعمل  وفى االمري مبا وعد 
ا�شاأ  الله"ومل  عند  معناه"العلم  مبا  بيديه،  حركة 

ان الح.

رجال وتاريخ

كمال السامرائي.. طبيب الجميع

رائٌع ان يكون االنسللان طبيبًا، واالروع حني يكون"الحكيم"مثلام تشللري متداوالتنا الشللعبية، مشهورًا ومبدعًا وانسانيًا. حينها يكون 

صاحب هذا الشللأن، تحت العدسة املكربة، لزمالء املهنة وملرضاه ولعموم الناس. والدكتور-كامل عبد الله السامرايئ- احد ابرز 

اطباء العراق، خاصًة يف مجال تخصصه"االمراض النسائية«، فضاًل عن ذلك، فانه استطاع بجهده الشخيص، من تأسيس مستشفى 

حمل اسمه، قرب ساحة االندلس، تنوعت فيه اغلب االختصاصات الطبية، قبل ان يأتيه قانون التأمني الصحي يف سبعينيات القرن 

املايض، ليصادره بحجة الحد من النشاط الخاص يف هذا املجال، دون ان يتم طرح البديل االفضل، واالرتقاء مبا هو موجود نحو 

االحسن. بل ان هذا املستشفى، الذي كان من افضل مستشفيات بغداد، آلت حاله بعد ذلك القانون، اىل الرتدي والرتاجع عام كان 

يحصل قبله، ثم الحقًا، تم غلقه، بعد ان هجره اهله واطباؤه ومرضاه، جراء هذا التدخل الفج والالنساين.



كتب الله علّي ان اأعي�س يف ق�شر الزهور ببغداد 
نح���وًا من �شتة اأ�شابيع اأعنى فيها بامللكة عالية 
زوج���ة امللك غ���ازي التي كانت يومئ���ذ م�شابة 
مبر����س ع�ش���ال ال يرج���ى �شفاوؤه���ا من���ه، ومل 
اأغادر الق�شر اال بعدما لفظت اأنفا�شها االأخرية 
وهي مرمتي���ة باإعياء على كتف���ي االأي�شر، وقد 
�شمع���ت و�شاه���دت اأثن���اء اإقامتي به���ذا الق�شر 
اأمورًا كث���رية �شجلتها بدق���ة واأمانة كجزء من 

تاريخ العراق احلديث يف تلك احلقبة.
�شكت امللكة عالية من اأوجاع يف بطنها ال�شفلي 
ف�شاف���رت م���ع اأخيها عب���د االإله اىل لن���دن بناء 
عل���ى اقراح اأح���د االأطب���اء االإنكلي���ز العاملن 
يف العراق الدكت���ور )دك�شن فرث( وعادت اىل 
بغ���داد بعد ب�شع���ة اأ�شابيع حن ثب���ت لاأطباء 
ق���د ا�شتفح���ل يف  االخت�شا�ش���ن ان مر�شه���ا 
جوفه���ا واأ�شاب كل ع�شو في���ه واجتاز مرحلة 
املعاجل���ة ال�شافي���ة ومل يب���ق يف و�ش���ع الط���ب 
واالأطب���اء اال ا�شتعم���ال احلق���ن لت�شكن االآالم 
املربح���ة الت���ي يثريه���ا ذل���ك املر����س اخلبيث، 
ف���ا دواء وال و�شيلة اأخ���رى يف الطب الإيقاف 
انت�شاره وما يفعله من تخريبات مميتة تنت�شر 

يف اأجهزة اجل�شم واحدًا اإثر االآخر.
يف ق�ش���ر الرحاب فوجئت بخ���رب مر�س امللكة 
عالي���ة �شاع���ة ا�شتدعائ���ي رئي����س الت�شريفات 
امللكي���ة حت�شن قدري اىل ق�شر الرحاب وحن 
�ش���رت يف �شال���ة الق�شر كان ق���د �شبقني اليها 
الدكتور ها�شم الوتري والدكتور هادي الباجه 
ج���ي وكان معهم���ا الطبي���ب االإنكلي���زي دك�شن 
ف���رث، وعلم���ت م���ن الطبي���ب االأخ���ري ان���ه هو 
وامللك���ة عالي���ة واأخوها عبد االإل���ه، قد و�شلوا 
ونح���ن  اللحظ���ة  تل���ك  ويف  بغ���داد،  اىل  ت���وًا 
نتحدث عن امللكة دخل عبد االإله ال�شالة وعليه 
عام���ات التعب جراء الرحل���ة الطويلة بطائرة 

)الفايكاونت( العراقية.
قال يخاط���ب دك�شن ف���رث: اأرج���وك اأن ت�شرح 
لاإخ���وان م�شكل���ة جال���ة امللكة وم���ا يجب اأن 
تفعلوه الأجله���ا اإنها تتاأمل فاأعمل���وا �شيئًا بالله 
عليك���م و�شاأترككم االآن عل���ى اأن تطلبوين حن 
تنته���ون م���ن الت�ش���اور يف اأمره���ا وا�شت���دار 
ليخرج م���ن ال�شالة وما كاد ي�ش���ل الباب حتى 
ا�شت���دار وخاطبن���ا جميع���ًا قائ���ًا: اإن امللكة ال 
تع���رف طبيعة مر�شه���ا فاح���ذروا اأن يفلت من 
ل�شانك���م ما ي�شري اىل ذلك ث���م خرج من ال�شالة 
وما كاد يو�ش���د بابها من ورائه حتى عاد وهو 
ينادي كلبه ال�شخ���م، الذي مل ينته بعد من �شم 
اأذي���ال �شراويلنا واح���دًا بعد واح���د واأخرجه 
عن���وة وه���و ي�شحبه م���ن �شل�شلت���ه وكان يبدو 
عليه اال�شطراب وهو ي�شتن�شق بتاحق دخان 

�شيكارته.

مل تك���ن �شالة ق�شر الرحاب التي اجتمعنا فيها 
توح���ي باأنها غري اعتيادية وال ه���ي اأف�شل من 
�ش���االت البي���وت البغدادية املي�ش���ورة احلال، 
ف�شعتها معتدلة، واأثاثه���ا ماألوف وثمة �شورة 
زيتي���ة ح�شن���ة ال�شن���ع للمل���ك عل���ي )والد عبد 
االأول،  في�ش���ل  املل���ك  الأخي���ه  واأخ���رى  االإل���ه( 
وبينهم���ا �شورة الأبيهما املل���ك ح�شن و�شورة 
اأخرى كب���رية معلقة على ج���دار جانبي، متثل 
ع���ددًا من كاب )الهاوند( تطارد اإبن اآوى وهو 
يعدو مذعورًا اأمامها ومن وراء الكاب جمهرة 
م���ن الفر�شان على ظهور اخلي���ل، ومتاأ معظم 
اجلانب االأي�شر من ال�شالة خزانة كبرية �شفت 
عل���ى رفوفها كت���ب عرفت من بينه���ا املو�شوعة 
الربيطانية ذات الغ���اف اجللدي الثمن واىل 
جانب اخلزان���ة �شندوق خ�شبي جميل ال�شنع 

رف���ع غطاوؤه فبانت يف عمقه قناين امل�شروبات 
املختلف���ة.مل يط���ل النقا�س يف مو�ش���وع امللكة 
املري�ش���ة فعلته���ا ق���د �شخ�ش���ت يف لن���دن لذلك 
اأقت�ش���ر نقا�شنا على ما يجب ان نعمله لراحتها 
وتخفي���ف االآالم التي ال تنفك تداهمها بق�شوة، 
كما ن�شب يف هذا االجتماع ان اأكون )اأنا( دومًا 
يف ق�ش���ر الزهور حيث ت�شك���ن امللكة املري�شة 

الألبي طلباتها العاجلة.
مل اأك���ن حتى ذلك اليوم قد راأيت امللكة املري�شة 
وكلم���ا عرفت���ه عنها وعن مر�شه���ا كان نقًا اإيّل 
م���ن الدكت���ور دك�شن ف���رث، ويف الي���وم التايل 
اأت�شل بي ه���ذا الطبيب وحدد موعدًا لياأخذين 
اىل امللك���ة يف ق�ش���ر الزه���ور ويقدمن���ي اإليها 
كطبي���ب خلف���ًا له بع���د ان يغ���ادر اىل لندن بعد 
يومن، كانت ال�شاعة الرابعة بعد الظهر حينما 

وج���دت الدكت���ور دك�شن ف���رث ينتظ���رين عند 
ج�ش���ر اخلر من طرفه الث���اين وحن تبعته اىل 
املنعطف الذي يوؤدي اىل ق�شر الزهور اأوقفني 
رج���ل بهيئة فاح وطلب مني ان ا�شلك الطريق 
االأمين الأ�ش���ل اىل املدخل اخللفي للق�شر وهو 
اإجراء ح���دث بعد عودة امللكة م���ن لندن الإبعاد 
اأ�ش���وات ال�شيارات التي ت�شل اىل باب الق�شر 
الرئي����س او تغادره عن خم���دع امللكة املري�شة 
ال���ذي يقع فوق املدخل الرئي�س لق�شر الزهور، 
وقد ظهر يل الق�شر واأنا اأدرج يف هذا الطريق 
ب�شقوفه القرميدية احلمراء و�شط غابة ت�شكو 
االإهمال والعط�س ويف طريقي �شاهت ب�شتانيًا 
يعت���دل واقفًا يف مكان���ه لريق���ب �شيارتي واأنا 
اأقوده���ا ببطء، كما �شاهدت ب�شتانيًا اآخر قريبًا 
من���ه ينحني عل���ى حزمة من االأغ�ش���ان اجلافة 
يلمه���ا بيديه وير�شه���ا بركبتيه عل���ى االأر�س.
وحن و�شلت اىل الب���اب اخللفي للق�شر وهو 
املدخل اىل مطبخه اأي�شًا األفيت الدكتور دك�شن 
فرث يف انتظاري فلما �شرت اىل جانبه تقدمي 
بخطى بطيئة اىل داخ���ل الق�شر لنجتاز �شالة 
�شغ���رية �شفت على جوانب ثاث���ة منها اأرائك 
بدا يل قما�شها باهتًا او عتيقًا، ويف و�شط هذه 
ال�شال���ة طاول���ة م�شتديرة عليها وع���اء بلوري 
مليء بزه���ور طرية، وملا اجتزن���ا هذه ال�شالة 
دخلن���ا دهليزًا قلي���ل االإ�شاءة تنف���ذ اىل جانبه 
االأي�ش���ر اأبواب ثاث غ���ري متقاربة ومن جانبه 
االأمين ب���اب و�شيع���ة عرفت بعدئذ انه���ا الباب 
الت���ي تنفت���ح على قاع���ة العر�س.مقابل���ة امللكة 
املري�شةلقد بدا يل م�شاهدته اىل االآن من ق�شر 
الزهور كئيب���ًا او مهجورًا، فل���م اأَر يف ال�شالة 
الت���ي اجتزناه���ا وال يف املم���ر م���ن يقودنا اىل 
ال�شل���م الذي يو�شلن���ا اىل الطاب���ق الثاين من 
الق�شر حي���ث حجرة امللك���ة املري�شة، وبدا يل 
ان الدكتور دك�ش���ن فرث كان يعرف طريقه اىل 
امللكة مثلم���ا كان يعرف الطريق الذي يجب ان 
ي�شلكه اىل املدخل اخللفي للق�شر دون اإر�شادًا 
م���ن اأحد، فقد تقدمني بثقة اىل ال�شلم العري�س 
املرمري املقابل للمدخل الرئي�شي للق�شر وعلى 
نا�شية ال�شلم العليا �شورة امللك في�شل الثاين 
يف �شب���اه واىل جانب���ه الكل���ب ال�شخ���م الذي 
راأيت���ه قبل يوم يف ق�شر الرحاب، كانت حجرة 
امللك���ة عالي���ة عل���ى ي�ش���ار نهاي���ة ال�شل���م وكان 
بابه���ا مغلقًا اال قلي���ًا وملا نق���ر الدكتور دك�شن 
فرث عل���ى الب���اب باأ�شبعه طلع���ت علينا �شيدة 
ملون���ة يف عقدها الرابع اأو اخلام�س من العمر 
وو�شعت لنا فرج���ة الباب وهي تقول بلهجة ال 

تبدو عراقية.. تف�شلوا.

عن كتابه )حديث الثمانني(
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