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خالد ناجي واخيه اسماعيل وأول
عيادة شعبية للفقراء في العراق

من أكبر وأوائل جراحي العراق
وأقدم اساتذة كلية الطب

الدكتور خالد ناجي اكتشافات
طبية واستاذ جامعي كبير

من زمن التوهج

جعفر الخليلي

ذكريات العيادة الشعبية
ال اذكر كم مر بالضبط حني بدأ
اسم الدكتور اسامعيل ناجي يرتدد
يف بعض املناسبات عىل مسامعي
يف هذا اليوم ،ويف االيام االخرى
وكل ما اذكر هو ان ذلك مل يتجاوز
السنة او السنتني من انتقايل اىل
بغداد فلقد بدأت اسمع باسمه
كثريا كطبيب من اطباء الشباب
املتخصصني باالمراض الداخلية،
وكرجل صاحب فكرة ترمي اىل نرش
الثقافة الصحية ،وجعل املعالجة
تحت متناول كل يد من ايدي
الشعب ،وايدي الفقراء منهم عىل
االخص فقد انشأ مؤسسة باسم
(العيادة الشعبية) وهي مؤسسة
تسهل للمشاركني بها التطبب
والعالج مبا يشبه املجان ،وذلك
بان يدفع املشارك  150فلسا يف
كل شهر مقابل فحوص ،ومعالجة
مجانية ،لنفسه وملن يتعلق به من
اهل بيته من زوجة واوالد!!
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واذا اقت�ض ��ت احالة املري� ��ض اىل املتخ�ص�صني
من االطباء فان ه�ؤالء املتخ�ص�صني لن يتقا�ضوا
من هذا املري�ض اال ن�صف ما يتقا�ضونه عادة من
املر�ض ��ى االخرين ،ما دام هذا املري�ض م�ش ��اركا
يف العيادة ال�شعبية ،وهكذا كان حال الفحو�ص
يف حتليل الدم و�سائر الك�شوف االخرى.واقبل
النا�س على العيادة ال�شعبية حتى �ضاق الدكتور
ا�س ��ماعيل ناجي بهذا االقبال ،وحتى لقد فكر ان
ي�س ��تقيل من الوظيفة ،وين�ص ��رف بكله �ص ��بحا،
وم�س ��اء ،اىل ادارة �ش� ��ؤون (العي ��ادة) وفت ��ح
ف ��روع لها يف اغلب حمالت بغ ��داد ،ولكن بع�ض
اال�ص ��دقاء ن�ص ��حوه ب� ��أن ي�ؤجل ا�س ��تقالته اىل
ان تبل ��غ �ش ��هرته املدى الذي ي�ض ��من له النجاح،
ال�س ��يما وه ��و مل ي ��زل �ش ��ابا مل يبلغ بع ��د منزلة
الطبيب االخت�صا�ص ��ي ال�ش ��هري ،الذي ي�ستطيع
االعتم ��اد على �ش ��هرته وقوفا لو كتب مل�ش ��روعه
االخفاق ،ولكن العيادة ال�شعبية بد�أت ت�شغل من

ب ��ال الكثري من ابناء ال�ش ��عب مكانة طيبة ،حتى
حملت اذاع ��ة بغداد غري مرة ان تدخل (العيادة)
وجت ��ري مقابلة م ��ع الدكت ��ور ا�س ��ماعيل ناجي
ع ��ن هدفه ��ا وطبيعتها فتذي ��ع ذلك عل ��ى النا�س.
ولق ��د احتفظت ان ��ا باحدى ه ��ذه املقابالت التي
اذيع ��ت يف اواخر �س ��نة  1953م ��ن اذاعة بغداد
وفيه ��ا الكفاي ��ة لت�ص ��وير فكرة ا�س ��ماعيل ناجي
وهدفه من هذه امل�ؤ�س�س ��ة ل ��و اردت ان اورد هنا
خال�صتها.يقول املذيع:العقل ال�سليم يف اجل�سم
ال�س ��ليم ،،حكم ��ة خال ��دة اخ ��ذت بها �س ��ائر دول
العامل ،فاعطت الناحية ال�ص ��حية عناية خا�ص ��ة
بها ،واهتمام ��ا زائدا خللق جيل قوي يف بنيته،
�سليم يف تفكريه ،ويف العراق تعمل احلكومات
با�س ��تمرار لرف ��ع امل�س ��توى ال�ص ��حي لل�ش ��عب،
فا�س�س ��ت امل�ستو�صفات وامل�ست�شفيات يف انحاء
القط ��ر ،وفتح ��ت املعاه ��د الطبي ��ة وال�ص ��حية
لتخري ��ج االطب ��اء ،وال�ص ��يادلة ،واملوظف�ي�ن
ال�صحيني وغريهم ،وباال�ضافة اىل هذه اجلهود
العظيمة التي تبذلها احلكومات للعناية ب�ص ��حة
املواطنني فقد قامت جهود اهلية ،وفردية ،دفعها
�شعورها النبيل للم�ساهمة يف بناء كيان الوطن
ال�ص ��حي فكون ��ت امل�ش ��اريع االن�س ��انية خلدم ��ة
املجتم ��ع ،نذك ��ر منه ��ا جمعي ��ة حماي ��ة االطف ��ال
وجمعي ��ة مكافحة ال�س ��ل يف الع ��راق (والعيادة
ال�ش ��عبية) وبع�ض امل�ست�ش ��فيات االهلية ،ونقدم
لك ��م الي ��وم �س ��يداتي �س ��ادتي كحلق ��ة اوىل يف
برنام ��ج :ه ��ذه م�ؤ�س�س ��تنا م�ش ��روع (العي ��ادة
ال�ش ��عبية) واملكرف ��ون يدخ ��ل مرك ��زة العي ��ادة
الرئي�س ��ي ببغ ��داد يف زي ��ارة ق�ص�ي�رة ،وه ��ا
ه ��وذا الدكتور ا�س ��ماعيل ناجي مدير امل�ش ��روع
ي�س ��تقبلنا ب ��كل ترح ��اب م ��ع بقي ��ة االخ ��وان
وهناك بع�ض املر�ض ��ى وقفوا ينتظرون دورهم
للفح� ��ص واملعاجلة.وهنا يوجه املذيع ال�س� ��ؤال

الت ��ايل للدكت ��ور ا�س ��ماعيل-..ان ال ��كل يع ��رف
مدى اجلهود التي بذلتها الخراج هذا امل�ش ��روع
النبي ��ل اىل حي ��ز الوجود ،فهل تتف�ض ��ل فتحدث
امل�ستعمني عن كيفية تكوين امل�شروع؟ والدوافع
التي دفعتك اىل ذلك؟.فيجيب الدكتور ا�سماعيل
ويق ��ول :انتم تعلم ��ون ان كل �ش ��يء يف حياتنا
االجتماعي ��ة يوح ��ي اىل املالح ��ظ ان يفك ��ر ،ثم
يخ ��رج فكرته بعد ذلك اىل حيز الوجود على قدر
ا�س ��تطاعته ،ولقد كانت (العيادة ال�شعبية) فكرة
راودتن ��ي بوحي م ��ن ه ��ذه العل ��ل االجتماعية،
وانها لكث�ي�رة يف جمتمعنا تطاردنا م�ص ��بحني،
مم�س�ي�ن ،يف كل جانب من جوانبنا ،ولقد فكرت
مليا يف هذا اجلان ��ب ،جانب احلاجة اىل تعميم
املعاجلة ،وتي�س�ي�رها للفقراء ،وكان من ال�س ��هل
ان اج ��د م ��ن يعاونن ��ي الخراجها ،ف�ش ��رعت انا
وتل ��ك الزم ��رة من الزم�ل�اء االطب ��اء اىل اخراج
هذه الفكرة بعد ان اختمرت يف ذهني ،ولقد كان
يحز يف نف�س ��ي وي�ؤملني ان ارى االمرا�ض تفتك
بالطبقة املتو�س .
�إن النا� ��س �أقبلوا على « العيادة ال�ش ��عبية» حتى
�ض ��اقت بهم  ،وكان ��ت بنايتها م�ؤلف ��ة من خم�س
غ ��رف و�ص ��الون( وبالكون ��ة ) ،حي ��ث خ�ص ���ص
الأخريان لالنتظار ،فيما �شغل الدكتور �إ�سماعيل
ناجي جانبا م ��ن تلك العي ��ادة لفح�ص ومعاجلة
الأمرا� ��ض الباطني ��ة ،و�ش ��غل �أخ ��وه الدكت ��ور
خالد ناجي االخت�صا�ص ��ي املع ��روف جانبا منها
للجراحة .وكان ي ��داوم يف �إحدى غرف العيادة
ال�س ��يد عبداالحد ،وهو م ��ن االكتفاء يف عمليات
التحليل الكيماوي الطبي ..وكان يف العيادة من
يقوم على م�س ��اعدة الدكتور �إ�سماعيل ،و�شقيقه
الدكتور خالد من م�ضمدين ومعينني.
عن كتاب ( هكذا عرفتهم ) ج3

الشعبية العراقية
د  .ابراهيم خليل العالف

ال نع ��رف يف تاري ��خ الط ��ب العراق ��ي املعا�ص ��ر� ،أن
ب ��رز اثنان من الأطباء� ،ش ��قيقان ،لهم ��ا كل هذا احلب
والع�شق لتطبيب الفقراء ،ون�شر الثقافة ال�صحية بني
النا�س ويكفيهما �أنهما ان�شئا يف زمن مبكر من تاريخ
العراق املعا�ص ��ر( ،عيادة �ش ��عبية) ،لتطبي ��ب النا�س،
و�أ�ص ��درا (جمل ��ة) هدفه ��ا الرئي� ��س هو ن�ش ��ر الثقافة
ال�صحية �إنهما ال�شقيقان الطبيبان الدكتور �إ�سماعيل
ناج ��ي والدكت ��ور خال ��د ناجي …ولقد حظ ��ي الأول
ببع� ��ض االهتمام من لدن الكتاب وامل�ؤرخني ،يف حني
�أن الث ��اين مل ين ��ل ماي�س ��تحقه من اهتم ��ام وها نحن
الي ��وم نتحدث عنه ،وكل ما نبتغي ��ه هو �أن يتمثل به،
وبن�شاطه وجهوده �إخواننا و�أبناءنا من الأطباء..
وقب ��ل �أن نتعر� ��ض ملجهوداته الب ��د �أن نقف قلي ًال عند
�س�ي�رته الذاتي ��ة ،فلق ��د ولد يف منطق ��ة ر�أ� ��س القرية
ببغ ��داد �س ��نة  ،1923و�أكم ��ل الدرا�س ��ة االبتدائي ��ة
واملتو�س ��طة والإعدادي ��ة فيها ثم دخ ��ل الكلية الطبية
�س ��نة  .1945وح�ص ��ل على املاج�س ��تري يف اجلراحة
�س ��نة  1948وكان عنوان ر�س ��الته احلروق وفيها مت
جتريب ما�س ��ماها الطريقة البغدادية لعالج احلروق
 ،ثم نال لقب االخت�ص ��ا�ص يف اجلراحة العامة �س ��نة
 .1949وق ��د تي�س ��رت له فر�ص ��ة للعمل عدة �س ��نوات
مع �أ�س ��اتذة و�أطباء كب ��ار عملوا يف الع ��راق �أبرزهم
الدكتور روجرز ،والدكتور وردل .ف�ضال عن عمله مع
الدكتور ها�ش ��م الوتري �أحد م�ؤ�س�س ��ي الكلية الطبية
العراقية .
عمل يف امل�ست�شفى امللكي  /ق�سم اجلراحة واملعروف
�س ��ابقا مب�ست�ش ��فى املجيدي ��ة ،و�أم�ض ��ى يف ردهات ��ه
قرابة (� )25س ��نة  ،ثم انتقل �إىل مدينة الطب وا�شرف
على طابق اجلراحة الثالث ملدة ع�شر �سنوات .
ق ��ام بتدري� ��س م ��ادة اجلراح ��ة ال�س ��ريرية يف الكلية
الطبية العراقية(ت�أ�س�ست �سنة  ،) 1927وح�صل على
لقب الأ�س ��تاذية يف �س ��نة  ،1966له قرابة ( )40بحثا
يف مو�ض ��وعات طبية مهمة ،وه ��و �أول طبيب عراقي
ين�ش ��ر بحوث ��ه يف املجلة الطبي ��ة العاملية امل�ش ��هورة
(الن�س ��ت) ..وق ��د ت�ض ��منت بحوثه ابت ��كارات جديدة
يف جم ��ال عالج احلروق والأكيا� ��س املائية التي كان
ي�س ��ميها (�س ��رطان الع ��راق ) � .أ�س ���س متحفا خا�ص� � ًا
ي�ش ��مل البح ��وث والأعم ��ال التي ق ��ام به ��ا و�أجنزها
مدعم ��ة ب ��الآالف م ��ن ال�ش ��رائح الن�س ��يجية و�ص ��ور
اال�شعة .
الذي يهمنا هنا انه �أ�س�س مع �أخيه الدكتور �إ�سماعيل
ناج ��ي (العي ��ادة ال�ش ��عبية) �س ��نة  1948وا�س ��تمرت
بالعمل حتى �س ��نة  .1958وكانت خم�ص�ص ��ة ملعاجلة
الفق ��راء م ��ن النا� ��س ،وبا�ش�ت�راك �ش ��هري للعائل ��ة
الواح ��دة اليتج ��اوز �آن ��ذاك �أل ( )150فل�س� � ًا ..وكان
مقرها يف ر�أ�س القرية �شارع الر�شيد.
كم ��ا �أ�ص ��درا جمل ��ة با�س ��م (العيادة ال�ش ��عبية) �س ��نة
 ،1947وق ��د ذك ��رت ال�س ��يدة زاه ��دة �إبراهي ��م يف
كتابها ( :ك�ش ��اف اجلرائد واملج�ل�ات العراقية) الذي
�ص ��در ع ��ن وزارة الإع�ل�ام العراقية �س ��نة � ،1976أن
ه ��ذه املجلة كان ��ت كما ج ��اء يف تروي�س ��تها “ :جملة
طبي ��ة �ص ��حية �ص ��احبها �إ�س ��ماعيل ناج ��ي (طبي ��ب)
ومديره ��ا امل�س� ��ؤول ها�ش ��م الع ��اين (حم ��ام) ،وق ��د
�ص ��درت ببغداد �س ��نة  1947وا�س ��تمرت يف ال�صدور
حت ��ى  17كان ��ون الأول  /دي�س ��مرب �س ��نة .1954
ذك ��ر الأ�س ��تاذ جعف ��ر اخلليل ��ي يف كتاب ��ه ( :هك ��ذا
عرفتهم) �إن النا�س اقبلوا على العيادة ال�ش ��عبية حتى

�ض ��اقت بهم  ،وكان ��ت بنايتها م�ؤلفة م ��ن خم�س غرف
و�ص ��الون( وبالكون ��ة ) ،حي ��ث خ�ص ���ص الأخ�ي�ران
لالنتظار ،فيما �ش ��غل الدكتور �إ�س ��ماعيل ناجي جانبا
من تلك العيادة لفح�ص ومعاجلة الأمرا�ض الباطنية،
و�ش ��غل �أخ ��وه الدكت ��ور خال ��د ناجي االخت�صا�ص ��ي
املعروف جانبا منها للجراحة .وكان يداوم يف �إحدى
غرف العيادة ال�س ��يد عبداالحد ،وه ��و من الأكفاء يف
عمليات التحليل الكيماوي الطبي ..وكان يف العيادة
من يقوم على م�س ��اعدة الدكتور �إ�س ��ماعيل ،و�ش ��قيقه
الدكت ��ور خال ��د من م�ض ��مدين ومعين�ي�ن .وقد حتدث
الدكت ��ور �إ�س ��ماعيل ناج ��ي يوما يف �إذاع ��ة بغداد عن
عيادته فقال �إن فكرة العي ��ادة ((:راودتني بوحي من
هذه العل ��ل االجتماعي ��ة ،و�إنها لكث�ي�رة يف جمتمعنا
تطاردنا م�صبحني مم�سني يف كل جانب من جوانبنا،
ولق ��د فكرت مليا يف ه ��ذا اجلانب ،جانب احلاجة �إىل
تعميم املعاجلة وتي�سريها للفقراء وكان من ال�سهل �أن
�أجد من يعاونني لإخراجها ،ولقد كان يحز يف نف�سي
وي�ؤملن ��ي �أن �أرى الأمرا�ض تفتك بالطبقة الو�س ��يطة
والفق�ي�رة عندنا ،يف حني قطعت ال�ش ��عوب �أ�ش ��واطا
بعي ��دة يف حتقي ��ق م�ش ��اريع ال�ض ��مان االجتماع ��ي
،والعدال ��ة االجتماعي ��ة ،وتوف�ي�ر الوقاي ��ة والع�ل�اج
الطبي للطبقة الفقرية)) ،وكان رب الأ�سرة يدفع 150
فل�سا يف ال�شهر لتتم معاجلة �سائر �أفراد �أ�سرته جمان ًا.
كان الدكت ��ور خالد ناجي ،من �أوائل الذين وقفوا �إىل
جانب �ش ��قيقه� ،س ��واء بالعي ��ادة ال�ش ��عبية �أو املجلة.
ويع ��د م�ش ��روع املجلة من �أوائل م�ش ��اريع ال�ص ��حافة
ال�ص ��حية يف الوطن العربي �إن مل يكن �أول م�ش ��روع
�ص ��حي عربي جماين،وامل�ش ��روع مل يقف عند ناحية
واح ��دة من نواح ��ي العالج وان ر�س ��الته �أو�س ��ع من
ذل ��ك ،فهو كم ��ا يعن ��ى بالع�ل�اج الباطن ��ي ،فانه يويل
ج ��ل اهتمام ��ه ب�ض ��روب �أخ ��رى م ��ن الع�ل�اج ،ومنها
عل ��ى �س ��بيل املث ��ال الاحل�ص ��ر  ،العملي ��ات اجلراحية
 ،والأمرا� ��ض الن�س ��ائية ،و�أمرا� ��ض العي ��ون والأنف
والإذن واحلنج ��رة ،كما �أن للم�ش ��روع فرعا للتحاليل

املر�ض ��ية كاف ��ة � .أم ��ا عملي ��ة اخلت ��ان والتلقيح �ض ��د
الأوبئ ��ة كاجلدري واحل�ص ��بة والتيفوئيد والهي�ض ��ة
وما�ش ��اكل ف ��كل ذل ��ك يق ��وم ب ��ه امل�ش ��روع جمان ��ا..
وقد ات�س ��عت �ش ��هرة املجل ��ة  ،فق ��ررت وزارة الرتبية
اقتناءه ��ا وال�س ��ماح بدخوله ��ا �إىل املدار� ��س ،كم ��ا
�أق ��دم ع ��دد م ��ن الكت ��اب والباحث�ي�ن واملفكري ��ن على
الكتاب ��ة فيه ��ا ولعل م ��ن ابرز ه� ��ؤالء الدكتور ها�ش ��م
ج ��واد الدبلوما�س ��ي العراق ��ي املع ��روف ،والدكت ��ور
�ص ��ائب �ش ��وكت عميد الكلية الطبية ،والدكتور كمال
ال�س ��امرائي الطبي ��ب الن�س ��ائي العراق ��ي املع ��روف،
ف�ضال عن الأديب امل�شهور عبد املجيد لطفي ،وال�شيخ
حممد ر�ض ��ا ال�ش ��بيبي رئي�س املجم ��ع العلمي ووزير
املع ��ارف (الرتبي ��ة ) الأ�س ��بق  ،والدكت ��ور �ص�ب�ري
القب ��اين الطبي ��ب ال�س ��وري و�ص ��احب جمل ��ة طبيبك
فيما بعد  ،والأ�س ��تاذ جعفر اخلليلي الكاتب والباحث
وال�ص ��حفي املع ��روف وال ��ذي يقول �أن حرك ��ة املجلة
تو�س ��عت حت ��ى �أنه ��ا �س ��بقت جمي ��ع �ص ��حف العراق
وجمالته �آنذاك يف كمية املطبوع ال�شهري واالنت�شار.
لقد كان الدكتور خالد ناجي من �أوائل الذين تي�س ��رت
لهم الفر�صة للدرا�سة خارج العراق ،لكنه ف�ضل البقاء
يف العراق ،والدرا�س ��ة يف الكلي ��ة الطبية .ويبدو �أن
مما �ش ��جعه على ذلك ،وجود عدد من الأطباء الأجانب
وخا�ص ��ة االنكلي ��ز يف ه ��ذه الكلي ��ة ،وله ��ذا ح�ص ��ل
الدكت ��ور خال ��د ناجي عل ��ى تدري ��ب جيد عل ��ى �أيدي
ه�ؤالء يف امل�ست�شفى امللكي (املجيدية) التعليمي الذي
كان ي�س ��تقطب �أعدادا هائلة من احل ��االت اجلراحية،
التي ت�ش ��كل مادة د�س ��مة للعمل واخلربة قلما يحظى
به ��ا �أي طبي ��ب حدي ��ث التخ ��رج يف ذل ��ك الوق ��ت.
اهت ��م الدكت ��ور خالد ناج ��ي بالرتاث الطب ��ي العربي
والإ�س�ل�امي ،وكان الطبي ��ب الرازي مو�ض ��ع �إعجابه
وق ��د كتب الكثري عن الرتاث الطب ��ي  ،وتفرغ لتطوير
ذلك بعد تقاعده وقد قدم الكثري من الإبداعات يف هذا
املجال �إىل احتاد امل�ؤرخني العرب ،وطلبة الدرا�س ��ات
العلي ��ا يف جامعة النهري ��ن ويف مركز الرتاث العلمي

،ومعه ��د التاري ��خ العربي ،وم�ؤ�س�س ��ة بي ��ت احلكمة.
وق ��د كلف م ��ن قبل دي ��وان رئا�س ��ة اجلمهورية �س ��نة
 1997برئا�س ��ة جلنة ت�شرف على كل كليات الطب يف
العراق وتقدم املقرتحات لتطوير العمل فيها ،وقد زار
كلية الطب يف املو�ص ��ل و�أفاد الكلية � ،أ�ساتذة وطلبة،
وق ��دم له ��م خربات ��ه ف�أحب ��ه الطلب ��ة والتف ��وا حوله .
ابتكر الدكتور خالد ناجي العديد من الطرق العراقية
للح ��روق ،والأكيا� ��س املائي ��ة ،و�س ��قوط ال�ش ��رج،
و�س ��رطان الث ��دي ،وزرع الغ ��دة الدرقي ��ة الل�س ��انية
بالبط ��ن .وق ��د تي�س ��رت ل ��ه الفر�ص ��ة لزي ��ارة العديد
م ��ن املراكز وامل�ؤ�س�س ��ات الطبية يف العامل وحا�ض ��ر
فيه ��ا ،ون ��ال العدي ��د من اجلوائ ��ز وال�ش ��هادات وكان
يتميز بفخره ال�ش ��ديد ب�أ�ص ��الة علمه وحرفية خربته
 ..عا� ��ش وم ��ات ومل ين ��درج كطال ��ب �أو متعلم يف �أي
م�ست�ش ��فى �أو �أي م�ؤ�س�س ��ة تعليمية خ ��ارج العراق ..
وقد امتازت طريقته يف التدري�س بالر�ص ��انة العلمية
والعملية .وقد �أ�ش ��ار الدكتور عمر الكبي�س ��ي �إىل ذلك
يف مقال له ن�ش ��ر يوم  6ني�س ��ان –ابريل  2008قائال
� :إن الدكتور خالد ناجي ترك يف �شخ�ص ��ية كل طالب
در�س ��ه ،حكمة التن�سى� ،أو ن�ص ��يحة التثمن �أو مهارة
وخ�ب�رة ظل له ب�س ��ببها مدينا .ويقين ��ا �أن الآالف من
الطلب ��ة در�س ��وا علي ��ه وتدرب ��وا على يدي ��ه .ومل يكن
الدكت ��ور خالد ناجي من �أ�ص ��حاب الأب ��راج العاجية،
ب ��ل كان منهم ��كا يف احلي ��اة العامة فلقد كان ع�ض ��وا
يف نقابة الأطب ��اء ،واحتاد امل�ؤرخني العرب ،وملتقى
الرواد ،وكان ريا�ض ��يا مار� ��س �ألعابا كثرية منها لعبة
الغولف ،وال�س ��باحة ،والتن�س ،وت�سلق اجلبال وكان
رئي�س ��ا لنادي الغولف العراقي �س ��نة  1966وكان من
رواد ن ��ادي العلوية واجلمعي ��ة البغدادية وعرف بني
النا�س انه من هواة الزهور وعا�شقيها ومل تكن وردة
�أجل ��وري �أو الكاردينا تفارق �ص ��دره حتى وهو على
�س ��رير املر� ��ض املتق ��دم يف �أواخ ��ر �أيامه رحم ��ه الله
.وكان �أثناء عمله يف عيادته الكائنة يف �س ��احة حافظ
القا�ضي  ،ي�ستقبل املر�ضى واملراجعني بوجه ب�شو�ش
وحيوية الفتة .وقد ذكر الأ�ستاذ عبد الكناين يف مقال
له �أن الدكتور خالد ناجي ربط بني الطب والريا�ض ��ة
حت ��ى ان ��ه كان يردد ومن كرثة �ش ��غفه بالريا�ض ��ة انه
لو مل ي�ص ��بح طبيبا ل ��كان بطال ريا�ض ��يا .وقد حتدث
احد طلبته ومن الذين كان ��وا يزورونه(الدكتور عمر
الكبي�س ��ي ) فق ��ال �أن الدكت ��ور خالد ناج ��ي كان يتلذذ
بالكيك االنكليزي املطعم بالزبيب English cake
ويح ��ب ثري ��د البامي ��ا ،وحر�ص عل ��ى تق ��دمي �أكالته
ل�ض ��يوفه وهم عادة من طالبه املعجبني به كل ظهرية
جمعة .ومم ��ا عرف به الدكتور خال ��د ناجي احرتامه
للمر�أة ،وعدها م�ص ��در الهام ،وق ��د حر�ص على �إظهار
�إعجاب ��ه بامل ��ر�أة اجلميل ��ة العتق ��اده �أن اجلمال اكرب
نعم ��ة مين بها الله عل ��ى املر�أة .ومع انه كان مو�ض ��ع
ج ��ذب و�إعجاب الكث�ي�ر من الن�س ��اء ،لكنه ظ ��ل عفيفا
نظيفا يف حبه وتقديره للمر�أة ،وقد ت�أخر يف الزواج
حت ��ى العق ��د اخلام� ��س م ��ن عم ��ره وعندما ت ��زوج مل
يوف ��ق ول ��ه م ��ن زواجه ابن ��ه الوحي ��د �ش ��عالن الذي
اليزال يعي�ش خارج العراق .ويف �س ��نة  2002اقرتن
بال�س ��يدة هدى وهي امر�أة فا�ضلة �أحبته وخدمته يف
ك�ب�ره ومر�ض ��ه ورافقته حت ��ى �آخر حلظة م ��ن حياته
.ويف بغ ��داد تعر�ض بع ��د االحتالل و�س ��قوط النظام
ال�س ��ابق يف  9ني�سان � 2003إىل م�ش ��اكل منها �سرقة
بيته و�سيارته ف�ساء و�ضعه ال�صحي والنف�سي فكانت
الدم ��وع التفارق جفني ��ه ،وبع ��د �أن زاد عليه املر�ض،
قررت زوجته نقله �إىل عمان بالأردن وقد عولج هناك
لكنه تويف ب�أجله املحتوم يوم  5ني�سان  /ابريل �سنة
 2008رحم ��ه الل ��ه وجزاه خ�ي�را على ماق ��دم لوطنه
و�أمته وللإن�سانية جمعاء.
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من زمن التوهج

خ���ال���د ن��اج��ي
من أكبر وأوائل جراحي العراق
وأق���دم اس���اتذة كلي���ة الطب
كنا مجموعة من االطباء املهجرين املوجودين يف عامن نتابع عن كثب حالة
أستاذنا خالد ناجي ،نزوره تارة يف سكنه وتارة يف املستشفى ،وكانت زيارات
ترويحية أكرث منها طبية ،فقد كنا ندرك طبيعة مرضه وان أستاذنا رحمه الله يعيش
ودورات واختصاصات
فرتات متباعدة
ٍ
أيامه األخرية ،وكنا من دفعات طالب ِه عىل ٍ
مختلفة ،وبأعامر متباينة ،وكنا يف كل مر ٍة حتى يف يومه األخري نزوره فيها نستذكر
بعد الزيارة ملحات وطرائف ووقائع واحداثا تتعلق مبسرية هذه الشخصية الطبية
واالبداعية املتميزة ذات الطعم الخاص ،والنكهة املتميزة ،والطبيعة املتفردة
واملسرية الطويلة املثرية للجدل واململوءة بالنشاط والحيوية واملفاجآت
واإلنجازات واالنتكاسات واإلحباطات.

د .عمر الكبيسي
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وم ��ع اننا كن ��ا نتفاوت يف تقييم ه ��ذا احلدث او ذاك
يف م�سريته لكننا كنا جميعا نتفق يف ان خالد ناجي
ترك يف �شخ�ص ��ية كل طالب در�سه وكل طبيب تدرب
على يديه ،وكل زميل رافقه بالعمل ،وكل من �أ�ص ��غى
ملحا�ض ��رته او بحث ��ه ،حكمة ال تن�س ��ى ،او ن�ص ��يحة
ال تثم ��ن ،او مه ��ار ًة وخ�ب�رة ظل ل ��ه ب�س ��ببها مَدينا.
لقد كان اال�س ��تاذ الراحل قد ام�ض ��ى اكرث من خم�س ��ة
عق ��ود بالعم ��ل ج ّراحا ومدر�س ��ا وباحثا وحما�ض ��را
وم�ش ��رفا ،فت�أم ��ل ك ��م ه ��ي ه ��ذه الأع ��داد الهائلة من
الأطب ��اء واملتدرب�ي�ن والدار�س�ي�ن والباحث�ي�ن الذين
ت ��رك خال ��د ناجي مل�س ��اته فيه ��م؟ ناهيك ع ��ن الأعداد
الهائل ��ة م ��ن املر�ض ��ى واجلرحى واملراجع�ي�ن الذين
من الله ب�س ��ببه عليهم بال�شفاء وتخفيف املعاناة ،وال
�أعتق ��د ان طبيب ًا عراقي ًا �آخر يناف�س ��ه يف متابعة هذا
القدْر الكبري من املر�ض ��ى م ��ذ كان خالد ناجي واحدا
من الأطباء الذين يُعدون بعدد الأ�ص ��ابع وي�شار �إليه
بالبن ��ان يف العراق ولعقود عديدة.يكاد يكون الفقيد
رحم ��ه الل ��ه الوحي ��د م ��ن �أقرانه م ��ن الذين �س ��نحت
لهم الفر�ص ��ة للدرا�س ��ة والتدريب خارج العراق ومل
يفع ��ل ،وق ��د يكون �س ��بب ذلك انه ن ��ال فر�ص� � ًا ثمينة

للتدري ��ب ومالزمة العديد من ا�س ��اتذة الكلية الطبية
الأجان ��ب من فح ��ول اجلراحة امل�ش ��هورين الذين مت
ا�س ��تقدامهم للتدري� ��س م ��ن اململكة املتح ��دة والذين
وَجدوا يف ن�ش ��اط خالد ناجي وت�شبثه بالعمل معهم
فر�ص ��ة �أف�ض ��ل مما �سيح�ص ��ل عليه م ��ن اي زمالة او
تدري ��ب خ ��ارج العراق حي ��ث كان امل�ست�ش ��فى امللكي
(املجيدي ��ة) التعليم ��ي لكلية الطب ي�س ��تقطب �أعداد ًا
هائل ��ة من احلاالت اجلراحية التي ت�ش ��كل اكرب مادة
د�س ��مة للعم ��ل والتدري ��ب واخلربة قلم ��ا يحظى بها
اي طبي ��ب حديث التخ ��رج يف ذلك الزم ��ان ،وبفرتة
وجي ��زة ن ��ال الراحل درجة املاج�س ��تري يف اجلراحة
عام  1947و�أ�ص ��بح ا�س ��تاذ ًا م�س ��اعد ًا يف كلية الطب
عام 1948وهو مل يبلغ بعد من العمر الـ  25عاما.
وهو م ��ن مواليد بغ ��داد  -ر�أ�س القري ��ة عام 1923.
وهك ��ذا �ص�ي�ر خال ��د ناج ��ي م ��ن مت�س ��كه بالبقاء يف
العراق وعزوفه عن ال�س ��فر للدرا�س ��ة خ ��ارج العراق
فع�ل�ا عده متيز ًا عن غريه وزاده الت�ص ��اق ًا ومت�س ��ك ًا
بالعراق و�أ�ض ��فى على �شخ�ص ��يته طابع� � ًا من الفخر
واالعتزاز باملدر�س ��ة الطبية العراقية التي ظل يفخر
ب�أنه تلميذها ،وكان يح�س ��ن ا�ستقبال الوفود الطبية
واملحا�ض ��رين الذين يف ��دون اىل العراق من اخلارج
للتدري� ��س والتطبي ��ب ويجي ��د ا�س ��لوب مناق�ش ��تهم
وافحامهم ويعر�ض لهم احل ��االت النادرة والوقعات

ال�س ��ريرية احلرج ��ة وط ��رق معاجلت ��ه له ��ا بكربياء
وفخ ��ر ويعترب ذل ��ك فخر ًا لوطن ��ه ،ما يبه ��ر عقولهم
لكرثة ما يحتفظ به من توثيقات ومناذج باثولوجية
وم�ص ��ورات له ��ذه احل ��االت ويحتفظ به ��ا يف غرفة
تدري�س ��ه الزاهرة يف الردهة التي ام�ض ��ى فيها اكرث
من خم�س ��ة عقود حني دخله ��ا مقيم ًا وتركها �أ�س ��تاذا
عن ��د االنتق ��ال اىل بناية مدينة الط ��ب احلديثة حيث
فارقها مرارة.
واهت ��م خالد ناجي باملوروث الطبي العراقي وتفرغ
لفرتة غري ق�ص�ي�رة بعد تقاع ��ده الوظيفي املفرو�ض
ٍ
عليه الذي �شكل فرتة �إحباط له ا�ستغلها للغو�ص يف
الق ��راءة والبحث يف �أتون الط ��ب العراقي والعربي
القدمي ون�ش ��ر و�ألق ��ى �أروع البحوث واملحا�ض ��رات
يف امل�ؤمترات الطبية والعلمية والن�ش ��رات العربية،
ون�ش ��ط يف جمعية تاريخ الطب وبيت احلكمة ودار
الرواد ن�ش ��اط ًا مكثف ًا ملأ الفراغ ال ��ذي ما اعتاد عليه
خ�ل�ال هذه الف�ت�رة وهكذا م ��ر ًة �أخ ��رى يوظف خالد
ناجي فرتة تقاعده لتكون مرحلة �إ�ضافاتٍ و�إبداعاتٍ
متمي ��زة م ��ن �إجنازات ��ه .وه ��و ع�ض ��و يف احت ��اد
امل�ؤرخ�ي�ن العرب وجمعية ال ��رواد ،ومرحلة تدري�س
لطلبة الدرا�س ��ات العليا يف معهد ال�ت�راث التاريخي
و�أ�س ��هم يف تطوير كليات الط ��ب العراقية حني كلف
برئا�سة اللجنة امل�ش ��رفة عام  1997ل�سنوات عديدة.
ن ��ال الراح ��ل درج ��ة الأ�س ��تاذية ع ��ام 1966وابتك ��ر
العدي ��د م ��ن الط ��رق العالجي ��ة للح ��روق والأكيا�س
املائية و�سقوط ال�شرج و�سرطان الثدي وزرع الغدة
الدرقي ��ة الل�س ��انية بالبط ��ن وزار العديد م ��ن املراكز
الطبي ��ة وحا�ض ��ر فيه ��ا ون ��ال العدي ��د م ��ن اجلوائز
وال�شهادات الفخرية ،وهو �شديد الفخر ب�أ�صالة علمه
وعراقي ��ة خربته ،عا�ش وم ��ات ومل يعمل كجراح او
طبيب ومل يندرج كطالب او متعلم يف �أي م�ست�ش ��فى
او م�ؤ�س�س ��ة تعليمي ��ة خ ��ارج الع ��راق وم ��ات وه ��و
فخ ��ور بذل ��ك ويعتربها دليل �أ�ص ��ال ٍة و�إب ��داع وثيق
االرتب ��اط باجلذر والرتبة.خلال ��د ناجي املنحدر من
عائل� � ٍة فالحي ��ة ترج ��ع يف جذورها لع�ش�ي�رة الزبيد
يف دياىل ومن مواليد و�س ��كنة ر�أ�س القرية املن�صفة
ل�شارع الر�شيد ببغداد القدمية ولع خا�ص باملوروث
و�شعر
حرف وعادات وم�أكل وم�ش ��رب
البغدادي من ٍ
ٍ
و�أدب وجمال�س ودواوين بفعل البيئة التي ن�ش�أ فيها
،يف حني �س ��اهم بزوغه االجتماعي واملهني فيما بعد
الأربعيني ��ات واختالطه بطبق ��ات املجتمع البغدادي
�رة طويلة للأطب ��اء االجنليز
الراقي ��ة ومالزمت ��ه لف�ت ٍ
وزيارات ��ه املتع ��ددة خل ��ارج الع ��راق واختالط ��ه
باملجتم ��ع الربيطاين خ ��ارج وداخل العراق �إ�ض ��افة
للهالة التي كان ��ت طبقة الأطباء حتظى بها اجتماعي ًا
يف تل ��ك الف�ت�رة ومالزمت ��ه لأخي ��ه االك�ب�ر الدكت ��ور
ا�سماعيل ناجي.
كل ه ��ذه العوامل جمتمعة انعك�س ��ت على �شخ�ص ��ية
ال�ش ��اب الطم ��وح ليعي�ش زهو حياته اخلا�ص ��ة التي
يعتربه ��ا خال ��د ناجي �أ�س ��عد �أي ��ام عمره بال�س ��لوك

والعادات فتجده من رواد ن ��ادي العلوية واجلمعية
البغدادية وهواة لعبة اجلولف وريا�ض ��ة ال�س ��باحة
وعا�ش ��قي الزه ��ور واملت�أنق�ي�ن ب ��وردة اجل ��وري
واجلاردينيا اللتني مل تفارقا �ص ��دره حتى وهو يرقد
على �سرير املر�ض املتقدم يف �آخر �أيامه .ويتلذذ خالد
ناجي (بالكيك) التقليدي االجنليزي املطعم بالزبيب
دة الروا( )English Cakeويع�ش ��ق ثريد البامية
التي ا�ش ��تهرت بطبخها �شقيقته «�سميعة« التي ق�ضت
عمرها يف رعايته والتف ��رغ خلدمته حتى وفاتها يف
الت�سعينيات ،وتعبري ًا عن هذا النمط من االزدواجية
ب�ي�ن مرحلتي الطفولة والنبوغ� ،أذكر جيدا كيف كان
الدكت ��ور خالد رحمه الل ��ه يحر�ص على تقدمي اكالته
ل�ضيوفه ،وهم عادة من طالبه املعجبني به كل ظهريةِ
جُ َمع ��ة بتقلي� � ٍد اجنلي ��زي عل ��ى املائ ��دة وب�ش ��وكاتٍ
ومعالق و�س ��كاكني م�ص ��نوعة من (اال�ستيل مب�صانع
�شيفيلد) املنقو�ش عليها ا�سمه التي ظل يحر�ص على
�إطعامن ��ا بها منذ ان كنا طالب� � ًا نتدرب يف ردهته يف
ال�س ��نة االخ�ي�رة ع ��ام  1967عندما ا�س ��تعملتها لأول
م ��رة ولغاي ��ة ع ��ام  2005بعد االحت�ل�ال عندما تركت
بغ ��داد بنف�س الفرتة الت ��ي تركها رحمه الله.يع�ش ��ق
خالد ناجي املر�أة ويهوى اجلمال ويعتقد ان اجلمال
اكرب نعم ��ة مين الله به ��ا على املر�أة ،ت�ش ��كل الطالبة
اجلميلة �ضمن املجموعة التي يدربها م�صدر االيحاء
لإظهار قدراته و�إبداعاته,
ومع انه مو�ض ��ع جذب و�إعجاب لكثري من الن�س ��اء،
ظ ��ل خال ��د ناج ��ي عفيف� � ًا نظيف� � ًا يف حب ��ه وتقدي ��ره
للمر�أة .مل يكتب الله له ن�ص ��يب ًا كبريًا منها يف حياته
�إذ عندم ��ا مل يوفق يف زواجه الأول املبكر والق�ص�ي�ر
(ال ��ذي رزق ��ه الله من خالل ��ه ابنه الوحيد (�ش ��عالن)
املغ�ت�رب حالي ًا يف امري ��كا واملتج ��ه االن وانا اكتب
هذه ال�س ��طور للم�شاركة بت�ش ��ييع جثمان والده اىل
عمان ولت�س ��ميته �ش ��عالن ق�ص ��ة معروفة تف�صح عن
عربيت ��ه البدوية ومت�س ��كه بالتقالي ��د العربية) عزف
خال ��د عن ال ��زواج خلم�س ��ة عقود من الزم ��ن ليقرتن
عام  2002ب�س ��يدة فا�ض ��لة �أحبته وتعلقت به ل�سنني
عدي ��دة ،بع ��د ان تق ��دم يف العم ��ر واملر� ��ض فخدمته
يف كربه ومر�ض ��ه خدم ��ة رائعة اىل �آخ ��ر حلظ ٍة يف
حياته ..جزى الله (ال�س ��يدة هدى) لوفائها له خريا.
خلالد ناجي ولع كبري يف التدري�س والتعليم واف�ضل
طريق ٍة لال�س ��تفادة من ��ه هو ان تبدي ق ��در ًا كبري ًا من
ال�ص�ب�ر والتحمل ازاء �أ�س ��لوب الرتغيب والرتهيب
الذي ميار�س ��ه برباعة ،فبني ان تراه غا�ض ��ب ًا جاحظ
العينني مت�ش ��نج القوام معاتب ًا حاد النربة م�ستنكرا
وبني ان تراه �ض ��احك ًا مبتهج ًا ومنطلق ًا فا�صل زمني
ال يتعدى دقائق معدودة .يح�سب له ولأخيه املرحوم
أجور
د .ا�س ��ماعيل ناجي جتربة �أول ٍ
عيادة �شعبية ب� ٍ
زهي ��دة و�إ�ص ��دار جملتهم ��ا «العي ��ادة ال�ش ��عبية« يف
اخلم�س ��ينيات الت ��ي كان له ��ا رواج �ش ��عبي كبري يف
حينها.و�أح�ي�ر ًا ،فارقن ��ا خالد ناجي بع ��د رحل ٍة غري
ق�صرية مع املر�ض يف بغداد .

من زمن التوهج

عملية االستاذ الدكتور خالد ناجي
د  .عبد الهادي الخليلي

البداية:

� أت�ص ��لت ب ��ي يف ي ��وم الأح ��د امل�ص ��ادف الواحد
والع�شرين من كانون الأول  2003عقيلة اال�ستاذ
خال ��د ناج ��ي لتبلغن ��ي بتدهور حالته ال�ص ��حية.
بع ��د �أن �أكمل ��ت متطلب ��ات العي ��ادة توجه ��ت اىل
داره ال ��ذي اليبع ��د كثريا عن عيادت ��ي يف مدخل
االعظمي ��ة .كان داره ال ��ذي �س ��كنه من ��ذ عق ��ود
ي�ش ��به ت�ص ��ميمه البيوت يف تل ��ك املنطقة واملثري
للده�ش ��ة ه ��و االرتف ��اع غ�ي�ر االعتي ��ادي للجدار
اخلارج ��ي لل ��دار والذي يب ��دو �أنه هناك �إ�ض ��افة
حديث ��ة يف �أعل ��ى اجل ��دار وكان لذل ��ك ب�س ��بب
�إعتداء �أفرادا جمرمني كانوا قد ت�س ��لقوا اجلدار
قبل الزيادة يف ارتفاع ��ه ليدخلوا الدار ويعتدوا
على �أ�س ��تاذنا لعدة م ��رات�.إن املعتدين املجرمني
قاموا بعملهم الدنئ قبيل االحتالل .ومن ثم بعد
االحتالل هجم عليه �أ�شخا�ص �آخرون �سرقوا من
داره جمموع ��ة من امل�ص ��وغات الذهبي ��ة� ،أموال
من �ص ��ندوق الأمان وحتف ثمينة بالإ�ض ��افة اىل
الإعت ��داء عليه.حينم ��ا علم ��ت بتل ��ك االعتداءات
ت�ض ��ائل �أمل ��ي مب�س ��تقبل الع ��راق حي ��ث يعتدى
على ذلك ال�سامق ولي�س هناك من يحميه وي�ؤمن
�سالمته.
ح�ي�ن زرت ��ه يف بيته م�س ��اء الأح ��د كم ��ا ذك ��رت
�س ��ابقا وجدت ��ه بحالة غ�ي�ر طبيعي ��ة وكان متعبا
جدا وم�ش ��و�ش الوع ��ي قليال و�ش ��كى من حاالت
اختالج �صرعية متكررة .علمت ب�أن �أحد الزمالء
من اخت�صا�صيي طب االع�صاب كان قد زاره قبل
فرتة وو�ص ��ف له عالجا لل�ص ��رع على �أن يزوره
ثانية بعد ا�سبوع ولكنه مل يزره ثانية!! .مل متنع
�أو توق ��ف تل ��ك اجلرعة نوب ��ات ال�ص ��رع .رفعت
مق ��دار اجلرع ��ة لذل ��ك العق ��ار وطم�أنت ��ه ولكن ��ي
و�ضعت يف ذهني خطة عاجلة لعالجه..
يف يوم االثنني زرته م�ساء وكانت حالته التخلو
من خطورة وعندها قررت نقله اىل مركز جراحة
حمجر العني يف م�ست�شفى اجلراحات يف الطابق
الرابع ع�ش ��ر .حي ��ث الغرف والرعاي ��ة يف املركز
�أف�ضل مامتوفر يف امل�ست�شفى وحتى خارجها يف
ذلك الزمن .نقلته �س ��يارة اال�س ��عاف اىل الطابق.
ويف يوم الثالثاء وبعد ا�ستقرارحالته جزئيا مت
�إجراء فح�ص املفرا�س ( )CT Scanتبني وجود
نزف حتت الأم القا�سية من ال�سحايا الدماغية يف
اجلانب الأي�س ��ر من اجل�س ��م .كانت ال�صور تبني
ح�س ��ب تقرير اخت�صا�ص ��ي الأ�ش ��عة ب� ��أن النزف
كان يف وقتني متباينني نزف قدمي لعدة �أ�س ��ابيع
و�آخر حديث مايقرب اال�سبوعني. .
كان ��ت هن ��اك م�ش ��كلتان يج ��ب ا�ست�ش ��ارة
االخت�صا�ص ��يني حولهم ��ا؛ �أوال ع ��دم انتظ ��ام
�ض ��ربات القلب والأخرى ا�س ��تمراره با�ستعمال
العق ��ار املخف ��ف لل ��دم مان ��ع التخ�ث�ر (وارفارين
 )Warfarinوال ��ذي كان ي�س ��تخدمه ل�س ��نني
عدي ��دة وه ��ذا مم ��ا ي�س ��بب خط ��ورة كب�ي�رة
وم�ض ��اعفات �أثناء وبعد العملية من احتمال عدم
توقف �سريان الدم ن االوعية الدموية التي تقطع
خالل العملية .بالإ�ضافة اىل ذلك كله كان قد دخل
يف الع ��ام الثمانني من عم ��ره فهو من مواليد عام
 .1923ولكن بعد ا�ست�ش ��ارة اخت�صا�صيي القلب
والباطني ��ة واطمئنانه ��م عل ��ى حالته م ��ع �إيقاف

ا�س ��تعمال الوارفارين تقرر �أن يكون يوم �إجراء
العملية هو ال�سبت ال�سابع والع�شرين من كانون
الأول .2003
مل تك ��ن العملي ��ة املزم ��ع �إجراءه ��ا بالعملي ��ة
املعق ��دة جراحيا ولك ��ن يف مثل حالته ال�ص ��حية
وطبيع ��ة العقاق�ي�ر الت ��ي كان يتناوله ��ا بانتظام
باال�ضافة اىل عمره ت�شكل بع�ض اخلطورة .كان
احلدث امله ��م هو �إجراء العملي ��ة اىل خالد ناجي
نف�س ��ه ولي� ��س طبيع ��ة العملي ��ة !!!! ويعترب هذا
حدث تاريخي ملا للأ�س ��تاذ خال ��د من تاريخ حافل
وب�صمات خالدة يف م�سرية الطب واجلراحة يف
العراق  .و�إن �أية اختالطات �إذا ماحدثت ال�سامح
الل ��ه� ،أثن ��اء وبع ��د العلمي ��ة تك ��ون كارث ��ة علينا
جميع ��ا .ولك ��ن الأم ��ل الكبري يف �أجن ��از العملية
بنجاح كان يحدو اجلميع..
  مت ��ت اال�س ��تعدادات لإج ��راء العملي ��ة ودخ ��ل
�ص ��الة العملي ��ات التي تق ��ع يف الطاب ��ق احلادي
ع�ش ��ر حيث �ش ��عبة اجلراح ��ة الع�ص ��بية ،وكانت
الرهب ��ة ظاهرة على وج ��وه وقلوب اجلميع و�أنا
ب�ض ��منهم بطبيعة احلال .كتب امل�ض ��مد امل�س�ؤول
ع ��ن العملي ��ات �إ�س ��م �أ�س ��تاذنا وتاري ��خ �إج ��راء
العملي ��ة عل ��ى ال�س ��بورة يف داخ ��ل ال�ص ��الة كما
هو املعتاد .وكانت الت�س ��جيل الفيدي ��وي املعتاد
يف �ص ��االتنا قد ب ��د�أ منذ دخوله ال�ص ��الة والزلت
�أحتفظ بالت�سجيل الكامل للعملية..
تذك ��رت ال�س ��بورة الت ��ي كان ��ت خل ��ف مكتبه يف
الردهة الثانية ع�ش ��ر يف امل�ست�ش ��فى اجلمهوري
والت ��ي كت ��ب بخط ��ه “التن� ��س �أن ت�س� ��أل مل ��اذا»
( .) Don’t Forget to Ask Whyكان بكل
حيويته ون�ش ��اطه و�ص ��وته اجلهوري واالن هو
م�س ��جى على طاول ��ة العملية الحول ل ��ه والقوة
وت ��رك �أمره للق ��در   .و�أن ��ا �أقف واملب�ض ��ع بيدي
�س ��رحت ب ��ي الأف ��كار ه ��ل ه ��ذا واق ��ع �أم خيال؟
تذك ��رت �أول ي ��وم دخلن ��ا الرده ��ة الثانية ع�ش ��ر
ونح ��ن ط�ل�اب يف ال�ص ��ف الرابع ووقفن ��ا حوله
بن�صف دائرة وهو يعلمنا ويتفاعل معنا ويبعث

الثق ��ة فينا حيث كن ��ا يغلب علينا اخل ��وف .و�إذا
بي �أمامه وهوم�س ��جى �أدعو الله �أن متر العملية
ب�سالم .كنت �أرى نف�س ��ي و�أنا يف ذلك املوقف قد
حتملت م�س� ��ؤولية كربى لي�س فقط �أمام ا�ستاذي
ومعلمي وا�ستاذ ومعلم الأجيال.
   ب ��د�أ التخدي ��ر يفعل فعلت ��ه وكان رئي� ��س فريق
التخدير الدكتور مازن �ش ��اكر خ�ص ��باك وهو من
�أثق ثق ��ة مطلقة بقدرته يف التخدي ��ر .عند �إكمال
متطلب ��ات التخدير�  أعط ��ى املخدر �إ�ش ��ارة البدء
بالعملية .و�ضعت الت�أ�ش�ي�رات على فروة الر�أ�س
مل ��كان فت ��ح اجلمجم ��ة بالقل ��م اخلا�ص وك�أنن ��ي
�س� ��أقوم بعملي ��ة فت ��ح اجلمجم ��ة ولي� ��س تثقيب
اجلمجم ��ة فق ��ط وه ��ذا االخ�ي�ر ه ��و املتع ��ارف
جراحي ��ا يف مثل هذه احل ��االت .كان ذلك �إجراء
احتياط ��ي نق ��وم ب ��ه يف كل ح ��االت تفريغ خرثة
حتت الأم القا�س ��ية حيث تك ��ون هناك يف حاالت
معقدة حاجة لفتح اجلمجمة� .أم�س ��كت باملب�ض ��ع
وقل ��ت كعادتي دوما يف ب ��دء كل عملية جراحية:
“ب�س ��م الله وبالله وعلى ملة ر�س ��ول الله ،ب�سم
الل ��ه الرحم ��ن الرحيم” وب ��د�أت العملي ��ة .ومن
املع ��روف �إن تل ��ك العملية لي�س ��ت م ��ن العمليات
املعقدة يف اخت�صا�ص ��نا ولكنها يف حالة ا�ستاذنا
حتتم ��ل املخاط ��ر حي ��ث �أن ��ه معر� ��ض للعديد من
االختالط ��ات كم ��ا ذك ��ر �س ��ابقا .وبع ��د تفريغ كل
ال ��دم املتجم ��ع داخ ��ل اجلمجم ��ة مت ��ت العملي ��ة
بع ��د حوايل ال�س ��اعتني كم ��ا كان متوقعا وبدون
اختالطات ولله احلمد.
بعد العملية

نق ��ل اال�س ��تاذ بع ��د انته ��اء العملي ��ة اىل العناي ��ة
املركزة يف �ش ��عبة اجلراحة الع�صبية يف الطابق
احلادي ع�ش ��رليمكث هناك ليومني حتى ي�س�ت�رد
وعيه ون�ش ��اطه .وهناك يف ردهة العناية ت�سابق
الأطب ��اء املقيم ��ون ليحظ ��وا ب�ش ��رف رعايته ليال
ونهارا .حت�س ��نت �صحته ونقل اىل مركز جراحة
حمجر العني للنقاهة.

وفرن ��ا للأ�س ��تاذ كاف ��ة و�س ��ائل الراح ��ة والعناية
واالهتم ��ام بتواف ��د الزائرين للتهنئة ب�س�ل�امته.
وكان عل ��ى ر�أ� ��س الزائري ��ن اال�س ��تاذ زه�ي�ر
البحراين ووزير ال�ص ��حة �آنذاك الدكتور خ�ضري
عبا�س.
كان من �أ�س ��عد الأوق ��ات ل ��ه ويل وللجميع جمئ
ول ��ده املحرو�س �ش ��عالن م ��ن الوالي ��ات املتحدة
ليتمتع بر�ؤيته وخدمته.
�أقمنا له حفال متوا�ض ��عا مبنا�سبة �شفائه ح�ضره
منت�س ��بوا �ش ��عبة اجلراح ��ة الع�ص ��بية ومرك ��ز
جراحة حمجر العني وغريهم   .
و ب�س ��بب �إ�صابة اجلانب الأي�س ��ر بالنزف داخل
اجلمجم ��ة ح ��دث �ض ��غط عل ��ى الف� ��ص الدماغي
الأي�س ��ر مما �س ��بب عدم كف ��اءة يف ن�ش ��اط مركز
التكلم والتعبري مبا يدعى “باحلب�س ��ة” الكالمية
�أي �إنه ي�صعب عليه التعبري عما يف ذهنه .وكان
ذلك �ش ��امال التعبري الكالمي والتعبري عن طريق
الكتابة .وبع ��د العملية ب�أيام متك ��ن من التعبري
ولك ��ن لي�س بكامل الو�ض ��وح وقد تف�ض ��ل بكتابة
بع� ��ض املالحظ ��ات بخط ي ��ده .ويف �أدناه �إحدى
تلك املالحظات وتو�ض ��يحي له ��ا بعد “التداول”
معه حول ماكتب.
ترك اال�ستاذ خالد امل�ست�شفى وهو ب�صحة جيدة
وتوج ��ه اىل داره برعاية زوجته وولده �ش ��عالن
و�ش ��عرت بال�س ��عادة يف حينه ��ا لأين عمل ��ت كل
جهدي لأويف جزء مما قدمه اال�س ��تاذ خالل عقود
عديدة من تربية الأجيال.
الخبر المؤلم

غ ��ادرت اىل كن ��دا وبقي ��ت عل ��ى ات�ص ��ال بول ��ده
�شعالن الذي ي�س ��كن يف فرجينيا ،و�أخريا جاء
خرب الوعد احلق وغادر اىل جوار ربه يف اليوم
الثال ��ث من �ش ��هر ماي� ��س� /أيار ع ��ام  2008وكان
بعد خم�س �س ��نوات من �إجراء عمليتي له وبعمر
خم� ��س وثمان ��ون عام ��ا .وبقيت ذكرى اال�س ��تاذ
خالد خالدة يف تاريخ الطب العراقي.

العدد ()4876

السنة الثامنة عشرة
الخميس ()18
شباط 2021

5

من زمن التوهج

ماض مجيد ..
أطباء عراقيون لهم
ٍ

خالد ناجي وأخيه اسماعيل وأول عيادة

شعبية للفقراء في العراق
منذ مطلع القرن
املايض مل يعرف اهل
بغداد مستشفى سوى
مستشفى املجيدية نسبة
اىل السلطان العثامين
عبد املجيد وكان موقع
املستشفى يف باب
املعظم حالياً مدينة الطب
وحني احتالل بغداد من
قبل االنكليز سنة 1917
ابدلوا اسم مستشفى
املجيدية اىل املستشفى
العسكري ثم تحول اىل
املستشفى املليك ومل
تعرف اية عيادة شعبية يف
بغداد او انحاء العراق سوى
العيادة الشعبية الذي
اسسها الدكتور اسامعيل
ناجي واخيه الدكتور خالد
ناجي سنة 1948
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خالد خلف داخل
وهي عيادة خا�صة ان�شئت ملعاجلة الفقراء ب�أجور
رمزي ��ة وكان الدكتور خالد ناجي الطبيب اجلراح
املخت� ��ص يف هذه العي ��ادة والذي يعترب من اعالم
الطب يف العراق و�ش ��يخ اجلراحني العراقيني نال
�ش ��هرة وا�س ��عة يف العراق وخارج ��ه ويحتفظ له
تاريخ الطب باجنازات بارزة ولد يف بغداد 1923
واكمل درا�س ��ته االبتدائية ويف املرحلة املتو�سطة
دمج له ال�ص ��فان الثاين والثالث املتو�سط يف �سنة
واح ��دة لذكائه واثن ��اء تخرجه م ��ن الكلية الطبية
العراقي ��ة عام  1945كان ا�ص ��غر اخلريجني �س ��ن ًا
نال درجة املاج�ستري يف اجلراحة عام  1948ويف
ال�سنة التي تلتها نال لقب دكتوراه اخت�صا�ص يف
اجلراح ��ة العامة .ق ��دم اكرث من اربع�ي�ن بحث ًا يف
�ش ��تى ان ��واع االمرا�ض وه ��و اول طبي ��ب عراقي
ين�ش ��ر بحث ًا يف املج�ل�ات العلمية العاملية ا�ض ��افة
لكون ��ه طبيب يعد من االدباء يذك ��ر الدكتور اديب
الفكيك ��ي بكتاب ��ه تاري ��خ اع�ل�ام الط ��ب العراق ��ي
احلديث فيق ��ول .يعد الدكتور خال ��د ناجي تراثي
م ��ن ط ��راز خا�ص �ش ��هد ل ��ه مرك ��ز احي ��اء الرتاث
العلمي العرب ��ي واحتاد امل�ؤرخ�ي�ن العرب ومعهد
الدرا�س ��ات القومية مواقف و�صوالت ومناق�شات
وحما�ض ��رات يف احي ��اء تراثن ��ا الطب ��ي العرب ��ي
واال�س�ل�امي فهو ع�ضو يف احتاد امل�ؤرخني العرب
�ش ��ارك يف معظم موا�سمه الثقافية �شارك مع اخيه
الدكت ��ور ا�س ��ماعيل ناج ��ي يف ت�أ�س ��ي�س العي ��ادة
ال�شعبية الطبية �سنة  1948ومنذ بداية ت�أ�سي�سها
ذاع �صيتها يف بغداد وانحاء العراق وهي م�ؤ�س�سة
طبي ��ة ت�س ��هل للم�ش ��اركني فيه ��ا للعالج مبا ي�ش ��به
املج ��اين وقد حت ��دث عنها االديب جعف ��ر اخلليلي
بكتاب ��ه هك ��ذا عرفتهم فيقول .يدفع امل�ش ��ارك 150
فل�س ًا يف كل �شهر مقابل فحو�ص ومعاجلة جمانية
لنف�س ��ه ولعائلته واذا اقت�ض ��ت احالة املري�ض اىل
االطباء االخ�صائيني ف�أن ه�ؤالء يتقا�ضون من هذا

املري�ض املر�س ��ل من قبل العيادة ال�ش ��عبية ن�ص ��ف
مبل ��غ ما يتقا�ض ��ونه من املر�ض ��ى االخري ��ن ف�أقبل
النا�س على العيادة ال�ش ��عبية حتى �ضاق الأخوان
الدكتور ا�سماعيل واخيه الدكتور خالد ناجي بهذا
االقبال حتى فكر الدكتور ا�سماعيل باال�ستقالة من
وظيفته احلكومي ��ة كطبيب وين�ص ��رف للعمل يف
عيادته �ص ��باح ًا وم�س ��ا ًء اىل ادارة �ش�ؤون العيادة
وفت ��ح ف ��روع لها يف اغل ��ب حمالت بغداد و�س ��بب
ك�ث�رة املراجع�ي�ن ه ��و ازدي ��اد الهج ��رة الفالحي ��ة
م ��ن العم ��ارة اىل بغداد حيث �ش ��كلت مدينة بغداد
�آن ��ذاك ملج�أ للعوائ ��ل الفالحية املهاج ��رة من ظلم
االقط ��اع وذل ��ك لإيج ��اد فر� ��ص عم ��ل حتف ��ظ له ��م
كرامته ��م لكنه ��م ازدادوا فق ��ر ًا اىل فقره ��م وكرثة
معاناته ��م م ��ن حي ��ث ال�س ��كن والتعليم وانت�ش ��ار
االمرا� ��ض فلم يجدوا غ�ي�ر هذه العيادة ال�ش ��عبية
وطبيبه ��ا الدكتور ا�س ��ماعيل واخيه الدكتور خالد
ملج� ��أ وكهف ًا لهم حتى ا�ص ��بحت العيادة ال�ش ��عبية

ت�ش ��غل يف الكث�ي�ر من ابن ��اء ال�ش ��عب مكانة طيبة
حت ��ى حملت اذاعة بغ ��داد واكرث من مرة ان تدخل
العي ��ادة وجت ��ري مقابل ��ة م ��ع الدكتور ا�س ��ماعيل
واخي ��ه الدكتور خال ��د عن هدف العي ��ادة وطبيعة
عمله ��ا وحني �س� ��أله املذيع ع ��ن طريقة االن�ض ��مام
اىل العيادة ال�ش ��عبية قال ان طريقة االن�ض ��مام اذا
كان من املوظفني او امل�ستخدمني او املتقاعدين ان
يدفع ربع دينار ا�ش�ت�راك ًا �شهري ًا بعد ان يتقدم اىل
العيادة با�س ��تمارة يبني فيها ا�س ��ماء افراد ا�سرته
ومن هو مكلف ب�إعانتهم فيزود بوثيقة االنت�س ��اب
اما الفقراء فما عليهم اال ان يدفعوا  150فل�س� � ًا يف
ال�شهر ليتم انت�سابهم وجتري معاجلتهم ومعاجلة
�س ��ائر افراد عائلته ��م طوال ال�ش ��هر جمان ًا يتحدث
الدكت ��ور ا�س ��ماعيل ناج ��ي فيقول ان امل�ش ��روع ال
يق ��ف عند ناحية واحدة م ��ن نواحي الفالح فهناك
العملي ��ات اجلراحي ��ة وامرا� ��ض العي ��ون واالنف
واالذن واحلنج ��رة كم ��ا ان للعيادة ال�ش ��عبية فرع
للتحاليل املر�ضية كافة اما عملية اخلتان والتلقيح
�ض ��د االوبئة كاجلدري والتيفوئيد والهي�ضة فكل
ذلك تقوم العيادة ال�شعبية به جمان ًا بعد هذا اللقاء
االذاعي وتردد ا�سم العيادة ال�شعبية يف االو�ساط
ال�ص ��حفية وحمطات االذاع ��ات العربية كان مركز
العي ��ادة ال�ش ��عبية يوم ��ذاك يف ر�أ� ��س القري ��ة من
�ش ��ارع الر�ش ��يد يف بناي ��ة تت�ألف م ��ن خم�س غرف
و�ص ��الون ي�ش ��غل الدكتور ا�س ��ماعيل ناجي جانب ًا
م ��ن العيادة لفح�ص ومعاجل ��ة االمرا�ض الباطنية
وي�ش ��غل اخي ��ة الدكت ��ور خال ��د جاني ًا اخ ��را منها
اجلراح ��ة يذك ��ر جعف ��ر اخلليل ��ي يف كتاب ��ه هكذا
عرفته ��م فيق ��ول :ر�أي ��ت مرة يف �ض ��من املراجعني
�ض ��ابط ًا ع�س ��كري ًا كان مير بني اون ��ة واخرى على
العيادة ال�ش ��عبية فيدخله الدكتور ا�سماعيل غرفة
الفح� ��ص ح�ي�ن يح�ي�ن دوره ث ��م يخ ��رج ذات م ��رة
قدمن ��ي الدكتور ا�س ��ماعيل اليه .وعن ��د قيام ثورة
 14مت ��وز  1958بدا الكثري من مراجعيه القائمني
بالثورة وجاء ذكر الزعيم الركن عبد الكرمي قا�سم
فعرفت انه احد مراجعي تلك العيادة ال�شعبية .

الدكتور خالد ناجي
اكتشافات طبية وأستاذ جامعي كبير

خال��د

ناج��ي..
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حق��ق
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ويف
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ليتخص��ص
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مح��ارضا

يف اكثـر جامعاتها..

لقاء :عفاف عبد الرحمن
اكت�ش ��ف اح ��د ان ��واع ال�س ��رطانات ،ف�س ��جل با�س ��م
طبي ��ب اجنلي ��زي ،لكن ��ه ظل �ص ��احب ابت ��كار (طريقة
بغ ��داد) ملعاجل ��ة احل ��روق ف�س ��جلت با�س ��مه عاملي ��ا..
ابتكر اي�ض ��ا نظرية فل�س ��فية (انت لي�س موجودا يظل
فك ��رك موجودا) فتج ��اوز بذلك نظرية �س ��ارتر يف هذا
املج ��ال!..كان وراء م�ش ��روع العي ��ادة ال�ش ��عبية الت ��ي
مه ��د لت�أميم الط ��ب يف العراق ،وعال ��ج القباجني رائد
املقام العراقي من ال�سرطان و�شفي منه دون ان يدري!
ح�ي�ن زرناه كان طبيعيا معنا با�س ��تثناء اختفاء زهرته
البي�ض ��اء ظلت تعانق جيب �س�ت�رته العليا منذ ع�شرات
ال�س ��نني فاختف ��ت للمرة االوىل اذ كان بال �س�ت�رة وهو
يتحدث الينا عن �شتى املجاالت.
لماذا اخترت الطب مجاال لدراستك؟

اخ ��ي الدكت ��ور ا�س ��ماعيل ناج ��ي كان ق ��د دخ ��ل كليةالطب قبلي ب�س ��ت �س ��نوات ،ويف البيت وجدت امامي
هي ��كال عظمي ��ا كام�ل�ا يت ��درب علي ��ه اخ ��ي �س ��ابقا كان
طال ��ب الطبي ��ة عن ��ده كل ال�ص�ل�احيات المت�ل�اك هيكل
عظمي بـ( )750فل�س ��ا اىل جانب �صورة ت�شريحية كان
يقر�أه ��ا ا�س ��ماعيل ،وانا العب بها ،ح�ي�ن ي�أتي البع�ض
من ا�ص ��دقائه اىل البي ��ت كنت اجال�س ��هم ..وكان هناك
�شخ�ص يف املحلة يذهب بالغداء ال�سماعيل يف الكلية،
ويف ي ��وم مل ي�أت هذا ال�ش ��خ�ص فاخ ��ذت الغداء للكلية
الطبية ..وبعد الغداء اخذين اخي اىل غرفة الت�ش ��ريح
فر�أي ��ت املوتى والط�ل�اب يقوم ��ون بت�ش ��ريحهم وهنا
ول ��دت عن ��دي فكرة ان املي ��ت (غري جن� ��س) فانا كطفل
ر�أيت اجلث ��ة يف (الفورمالني)..وعندما كربت ..كانت
هوايت ��ي الزراعة ،لكن ��ي دخلت الطبية �س ��نة 39 -38
وكن ��ا نذه ��ب ان ��ا واخ ��ي ونرك ��ب (عربانة) م ��ن ر�أ�س
القرية بـ( )14فل�سا و(نك�شخ) والنا�س تالحظنا فتقول
(انظ ��روا ابن ��اء احلج ��ي ناجي ،ما�ش ��اء الل ��ه دكاترة)
واحلاج ناجي هو والدي رحمه الله..
من هم الطالب الذين عاصرتهم؟

-دورتنا �ضمت ( )56طالبا وتخرجنا ( )23وباالحرى

( )13الن الع�ش ��رة البقي ��ة كان ��وا ممن ف�ش ��لوا يف اداء
االمتحان ��ات ل�س ��نني �س ��ابقة ،،وم ��ن جمل ��ة الط�ل�اب
زمالئ ��ي ..يو�س ��ف عق ��راوي  ،عل ��ي غال ��ب ،ح�س�ي�ن
عبدالعزيز ،وغريهم ..وكيف كان امل�س ��توى العلمي؟-
اذا قارن ��اه االن جنده �ص ��فرا على الي�س ��ار ،وعلى هذا
الب ��د من ذكر ان معظم ا�س ��اتذتنا ،ومع اال�س ��ف اقولها
لك ��م (اجنليز) وكان ��وا يحت�ض ��نوننا كاوالده ��م ،مثال
عندما يحني الع�ص ��ر ،ي�أتي اال�س ��تاذ م ��ع زوجته ،التي
جتل ��ب معه ��ا قطع احلل ��وى (الكي ��ك) اتذكر م ��رة ،اين
كنت عند مكتبة (مكنزي) ا�شرتي بع�ض الكتب ،فر�أيت
ا�س ��تاذ اجلراحة والت�شريح ،قال :ماذا تفعل هنا خالد:
قلت ا�شرتي كتابا ،ف�س�ألني اين ال�سكن ،ثم اردف تعال
العرفك على زوجتي وعمري انذاك اليتجاوز ال�سابعة
ع�شرة فاخذين اىل بيته يف العلوية ،وجل�سنا و�شربنا
ال�شاي مع احلليب وعرفني على زوجته ،وقال لها هذا
طال ��ب متميز ..فتعلمن ��ا منه ومن غ�ي�ره الرابطة التي
تربط الطالب با�س ��تاذه وبعد تخرج ��ي اذكر عملت يف
جماالت طبية عدة حتى �ص ��رت ا�ستاذا يف الكلية التي
كن ��ت طالبا فيها ،ويف ال�ص ��ف اكرث من ( )300طالب..
وهذا عدد كبري ولكني كنت اترك الربع �س ��اعة االخرية
للنقا�ش ،وانا اال�س ��تاذ الوحيد الذي يخ�ص ���ص الوقت
للنقا�ش ..ف�أ�س�أل يف تلك املحا�ضرة والتي قبلها ،،وهنا
يب ��د�أ االوالد بالتباه ��ي ام ��ام البن ��ات ويب ��د�أ النقا�ش.
لن�صل اىل نتيجة مر�ضية معا..تالميذ خالد ناجي..
اين هم تالميذ ناجي االن؟

انه ��م يغطون معظم بل ��دان العامل جتده ��م يف امريكا،
ا�س�ت�راليا ،واك�ث�ر االقط ��ار العربي ��ة اذك ��ر اين دعيت
لزي ��ارة ا�س�ت�راليا يف م�ؤمت ��ر طبي عقد يف العا�ص ��مة
�س ��دين وكان عن الغ ��دة الدرقية ،وكنت ا�س ��تعد اللقاء

حما�ض ��رة هناك بعد ان �س ��معوا بزراعة الغدة الدرقية
يف البطن ،ون�ش ��ر ا�سمي ب�شكل غري ر�سمي ،فبعثت يل
البطاقات من عراقيني واجانب ي�شيدون فيها برباعتي
يف هذا االبتكار الطبي ويعربون عن حبهم يل..
بماذا تنصح تالميذك؟

 كنت اجمع طالبي ،ف�أقول لهم اريد من كل واحد منكمان ي�ص�ي�ر فرعون ��ا ..فعندما مات فرع ��ون دفن زوجته
واموال ��ه وخدمه ،وكل �ش ��يء معه حتى الي�أ�س ��ف على
�شيء تركه وراءه وعليه فعلى كل واحد منكم ان يجمع
كل مايح�ص ��ل عليه من علم جتميعه وتركيزه وي�ض ��عه
يف عقل ��ه ،الن العق ��ل ه ��و اال�س ��ا�س وعندم ��ا مت ��وت
التكون خ�س ��رانا!.اعطيكم مثاال :فانا ا�س ��افر كل �س ��نة
الق�ض ��ي �س ��تة ا�س ��ابيع يف بلد ما ،،احلكومة تعطيني
( )300ثالثمائ ��ة دين ��ار ،ق�س ��ما بالله العظيم وال�س ��نة
من ال�س ��نني اخذت اكرث من هذا املبل ��غ ،وارجع ومعي
بع� ��ض الهداي ��ا وان ��ا معت ��ز ،الين ارى كويتي ��ا ومع ��ه
 3مالي�ي�ن ،ولك ��ن الفتاة اجلال�س ��ة معه ترتكن ��ي لت�أتي
معه ..فامل ��ر�أة االجنبية والعراقي ��ة اليوم الجتذبها اال
بعقلك ،لي�س ب�شكلك وال باموالك�..شوق وعمل�..سابقا
كان الط�ل�اب يدر�س ��ون ويكدون ليعمل ��وا بعد التخرج
م ��ع خالد ناجي ،واذا عملوا مع ��ي ،عندما يذهبون اىل
انكلرتا للح�ص ��ول على التخ�ص ���ص يعربون االمتحان
مبج ��رد ذك ��ر ا�س ��مي ب ��اين كن ��ت ادر�س ��هم ،علم ��ا ان
االجنليز رف�ض ��وا قبويل يف كلياتهم للتخ�ص ���ص فيها
اثناء �شبابي ،،واال�س ��باب كثرية ذكرتها �سابقا ،،طبعا
ا�ض ��افة اىل ان الكلية الطبي ��ة العراقية معرتف بها يف
بريطانيا منذ عام  ..1948وبعد �س ��نتني من الدرا�س ��ة
ي�أخ ��ذ االخت�ص ��ا�ص ..ومما يفيد الط�ل�اب هو التقارير
التي ت�ؤكد ر�أي ا�ساتذة الطالب .
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الدكتور خالد ناجي
 50س���نة ف���ي عالم الطب
حفلة ساهرة

ب�صمت د .خالد حلظات م�ستلة من الذاكرة الطبية لتعود
به اىل �سنوات م�ضت بعد ان اتخمت بتفا�صيل جرت يف
�ص ��االت العملي ��ات عندم ��ا كان بريق م�ش ��رطه اجلراحي
يلتم ��ع يف عينيه مثلم ��ا يزهو يف يده ،ليلتم ��ع ازاء تلك
التفا�صيل يف اذهاننا �س�ؤالنا ..ملاذا اختار الطب؟
يجيء جوابه:

بني مرشطه الطبي امللتمع بالنجاحات الطبية
وزهرة القرنفل التي تزين سرتته ذكريات عمرها
نصف قرن من العمل الطبي املختزن اخالصه
وصدقه تخيالته الطبية وهو الجراح الكفء الذي
تعلم الطب يف بغداد واجرى عمليات جراحية
اثبتت تفوقه الجراحي ورغم الصعوبات التي
وضعت يف طريقه وحالت دون تخصصه يف
انكلرتة اال انه تلقى دعوة من االنكليز ليلقي
محارضة يف جامعة اوكسفورد يف موضوع
طبي يجهله االنكليز انفسهم ومنذ ذلك اليوم
صار شيخ الجراحني العراقيني د .خالد (75
سنة) جواز مرور لطلبته عندما يؤدون امتحانات
التخصص هناك!

لقد قرب اخي ا�سماعيل وهو طبيب مهنة الطب اىل قلبي
�س ��يما واين كن ��ت اجد يف بيتن ��ا هيكال عظيما وا�ش ��ياء
طبي ��ة مثلم ��ا كنت ا�ش ��ارك اخ ��ي يف االط�ل�اع على جثث
املوت ��ى يف امل�ست�ش ��فى ال ��ذي تدرب فيه ومل اكن اخ�ش ��ى
ر�ؤي ��ة املوت ��ى بل اعد ت�ش ��ريحي جثثهم (حفلة �س ��اهرة)
واذك ��ر ان اول مري� ��ض �ش ��اهدته يف حيات ��ي كان نحيال
وواهنا ق�ص ��د امل�ست�ش ��فى امللكي للع�ل�اج ،والن الدكتور
ناج ��ي مراد امل�ش ��رف عل ��ى عالجه جمازا انذاك �س ��محت
لنف�س ��ي ان ا�ش ��خ�ص حالت ��ه اذ ر�أيت النم ��ل يجتمع على
ادراه فقل ��ت لالطب ��اء االخري ��ن ان ��ه م�ص ��اب بال�س ��كر..
واثبت ��ت التحلي�ل�ات الت ��ي اجري ��ت بع ��د ذل ��ك �ص ��حة
ت�شخي�ص ��ي مما جع ��ل رئي�س االطباء يق ��ول يل انذاك (:
فل لوالدتك ان تنرث لك) .
وذلك الثراء الفكري

وال�ث�راء الفك ��ري للدكت ��ور خال ��د مل يقت�ص ��ر يف جم ��ال
الت�ش ��خي�ص الطب ��ي والعمليات اجلراحية ب ��ل امتد اىل

ع ��امل االبت ��كارات الطبي ��ة ع�ب�ر  40اىل  50بحث ��ا طبي ��ا
�س ��ماها جميعا ب� �ـ (اخلالدي ��ات) ملا تختزنه من ح�ص ��يلة
عمل دقيق واكت�شاف وجهد حتى لي�شعر جتاهها بعاطفة
االب ��وة التي تدفعه ليق ��ول عنها:ان تل ��ك البحوث اعدها
اجنازا كبريا ،ولكن ارقاها خ�ص�ص عن االع�صاب اذ جاد
فيه ان اع�ص ��اب اليد وال�س ��اق املبتورة ال تنمو فالع�صب
الو�سطي املوجود يف اليد ال يعود للنمو اذا ما قطع %60
منه كما ان خياطة الع�صب الدقيق املوود داخل ال�شريات
الو�س ��طي ت�ؤدي اىل منع و�ص ��ول الدم الي ��ه مثلما متنع
ن�ضوج ما يحيطه لذا من ال�ضرورة عدم خياطته.
عالم غريب

ي�ص ��مت الدكتور خالد برهة ليم�سك خاللها مبا تبقي من
خي ��وط ذكريات ت�ش ��ع يف قلبه ويتل ��ذذ بالتحدث عنها اذ
يقول:
اذكر لكم حادثة ،هناك طبيبتان هما �سهى الر�سام وامرية
�ش�ب�ر اعدهما الطبيبتني االكرث مهارة ،كانتا تذهبان ليال
اىل غرفة الت�ش ��ريح وتقومان بت�ش ��ريح اجلثث ،فتعلمنا
الطب ب�ش ��كل ممتاز واكت�س ��بنا خربة عالية يف جمالهما
وهما يف �س ��ن �ص ��غرية .والنن ��ا نتحدث عن امل ��ر�أة البد
ان اذكر انها ا�ص ��لب قواما من الرج ��ل ذلك انها تعي�ش 6
�سنوات ا�ضافية وتلد اوالدا ذكورا اكرث مما تلد اناثا اذا
ان لديه ��ا  23زوجا من اجلينات (الكرومو�س ��مات ) XX
ولدى الرجل ( )XXو ( )Yهي ن�صف ( )Xمن هنا تختلف

سعاد البياتي
دالالت التفوق

وال�سعادة لدى خالد اح�سا�س خا�ص ميلأ اعماقه وذهنه
عندما ي�ص�ل�اىل �س ��معه ان طلبته املوفدين للدرا�س ��ة يف
اخلارج يح�ص ��لون على �شهادة االخت�ص ��ا�ص هناك دون
ان ي� ��ؤدوا االمتح ��ان االختب ��اري املطلوب بع ��د ان يعلم
اع�ض ��اء اللجنة امل�ش ��رفة ان اولئك املوفدي ��ن قد تتلمذوا
على يده يقول:
 تخرج على يدي العديد من الطبيبات واالطباء االكفاءالذي ��ن اعت ��ز به ��م ،وي�س ��عدين ان جمي ��ع طلبت ��ي الذين
ي�س ��افرون اىل لندن للح�صول على �ش ��هادة االخت�صا�ص
الي� ��ؤدون االمتح ��ان ،منه ��م ذل ��ك ال ��ذي �س ��افر اىل لندن
وعم ��ل فيه ��ا م ��دة �س ��نة توج ��ه بعده ��ا الداء االمتحان،
ف�ساله اع�ض ��اء اللجنة املخت�ص ��ة عن كيفية اجراء عملية
الغدة الدرقية ،ف�ش ��رحها بدقة م�س ��تمدة من م�شاهدته يل
وانا ازيلها وازرعه ��ا يف البطن ،وما ان عرفوا اين كنت
ا�س ��تاذه حت ��ى وقع ��وا له �ش ��هادة االخت�ص ��ا�ص  ،وهناك
طبيب �آخر ا�س ��مه حممد خ�ض�ي�ر اخ�ص ��ائي يف الك�سور
قال يل انه ح�ص ��ل على �ش ��هادة االخت�ص ��ا�ص هناك دون
امتحان بعد ان عرفت اللجنة انه تتلمذ على يدي.

امل ��ر�أة ع ��ن الرجل اختالف ��ا جوهريا من حيث االن�س ��جة
واملقاومة والتقبل.
اوه ..انه عاامل غريب..
 هكذا يعلق الدكتور خالد عندما ن�س� ��أله عن ت�أثري املر�أةعليه ثم يتابع:
 غرفت ��ي يف الكلي ��ة كان ��ت مليئ ��ة دائم ��ا بالطالب ��اتاللوات ��ي لهن مطل ��ق احلرية يف ال�س� ��ؤال والبحث وهن
مبثابة بناتي واحبهن اكرث مما احب ولدي (�ش ��عالن)..
والبن ��ات اللطيف ��ات يجذب ��ن الرج ��ال لذلك ف ��ان الطالب
عندم ��ا يجد طالبة ما ترت ��اد غرفتي البد ان يقر�أ ويدر�س
بدق ��ة ويتناف� ��س ليلفت انتباهه ��ا ،وبذلك اعطيه فر�ص ��ة
لالط�ل�اع واالكت�س ��اب مثلم ��ا امنحه ��م جماال للمناق�ش ��ة
واج ��راء العملي ��ات مع ��ي وغرف ��ة العملي ��ات تع ��ج دائما
بالطلب ��ة لالط�ل�اع على كيفي ��ة اجرائي العملي ��ة ..واذكر
اين ذات م ��رة طلبت من اح ��دى الطالبات اج ��راء عملية
نياب ��ة عني وعندما اخط�أت يف احدى خطواتها �ض ��ربت
يدها ذلك ان درا�سة الطب تتطلب ترك اخلوف جانبا.
والفن ايضا

وم ��ع ان الط ��ب اخت�ص ��ا�ص علمي بحث اال ان ��ه مل مينع
الدكت ��ور خالد من اال�س ��تمتاع بعامل الف ��ن اذ كان الفنان
حمم ��د القباجني اعز ا�ص ��دقائه،وكان االثنان ي�س ��تلذان
باال�س ��تماع اىل �ص ��وتي املرحوم ناظم الغزايل وزوجته
�س ��ليمة مراد ،وقد �ش ��هد زواجهما بعد ان اعلنت �س ��ليمة
ا�س�ل�امها و�ص ��ار ا�س ��مها ماجدة وعندما ت ��ويف الغزايل
�شخ�ص ��ت وفات ��ه بال�س ��كتة القلبي ��ة ،وم ��ن ا�ص ��دقائي
االخرين اذكره� ،سلمان فايق.
وبع ��د ..تع ��ود انظارن ��ا اىل الزه ��رة التي تزين �س�ت�رته
والت ��ي يت�ص ��اعد ب�ي�ن وريقاته ��ا ف�ض ��ولنا ال ��ذي يدفعنا
ملعرفة �سرها .فيقول د .خالد:
حقيق ��ة ،ان ��ا مقتن ��ع بالنظري ��ة القائل ��ة ان امل�ش ��اهد ميل
النظ ��ر اذا بقي اكرث من  17دقيقة بنظر يف �ش ��يء واحد
ل ��ذا رغبت بتحفي ��ز طلبتي على ا�س ��تيعاب حما�ض ��راتي
من خ�ل�ال لفت انتباهم يل فتزين ��ت بالزهرة ..ومنذ ذلك
احلني وهي التفارق اعلى �سرتتي.
م .الزراعة العراقية 1996

م���ل���ح���ق أس���ب���وع���ي ي����ص����در ع����ن م��ؤس��س��ة
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