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  ور مختلــــــــــــفــــــــــــــــــــة من منظــــــــــــــــــــ... الرؤيمقـاربـــــــــــــــــــــــــــــات  

 

 الطبيب األديب!!
 
 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،    

     

 
ال��%# ال() ���ع ب%� ال�# واألدب ر �ا �عاني م� إض��اب ما , و�أن ��ه ناء داخلي ����ه 

ى ى ال/�ام -�ا ال  عل اإلباع الف>�) وال�ع�في واألدبي , وه(ا اإلض��اب أش6ه -ال5س5سة ال2ي ت�غ�ه عل
ی�غ# -ه في -عF األح�ان , غ%� أن معD? األ6Cاء األد-اء ت52اءم إنفاعاته? ن5A األدب مع ما �@اوره? 

-ع أن أتع�2ه? تفاعالته? مع م� ت5قات وLش�اقات مع���ة , ���ون ال�احة وال@عادة في م�ال@ة ال5رق , 
  ال�P6 العل%ل.

  

و أن ضغW الU5VP وال2عامل مع ال5جه اآلخ� لل�Aاة �RA في دن�ا -عF األ6Cاء ما �AفQه? �Yو
ى ال>2ا-ة واإلباع في م�ادی� األدب ال�2\5عة , �الPع� والق]ة وال�@�ح�ة وال�وا�ة وال�قالة وغ%�ها.   عل

  

خ�D� , Uه� أن في الC �P6اقات ج%\�ة ت2أجج ل2ع�� ع� إرادتها , وع\ تق%�? ال�5ض5ع م� زاوYة أ
فع\ما ت�A2ك ال>5ام� ال5راث�ة في األع�اق تق5د الbcP لإلف]اح ع\ها وت�_%لها -�ا ل�ه م� قرات , 

  و�أن م�ارسة ال�# ت5قi ال�%\ات ال>ام\ة , وت5ف� لها ال�Dوف ال�%�gة ال�الئ�ة إلCالق ما ف%ها.

  

دا م� األ6Cاء في م@%�ة اإلن@ان�ة  ت5ّAل5ا م� ال�# إلى األدب و �زوا في م�ادی\ه وله(ا ن� ع
  وتف5ق5ا , و�أن ال�# صقل م5اه�ه? وأCلk ج5ه� ما ع\ه? م� ال�اقات.

  

  

� الق5ل -أن العل5م ال���ة V�Yع� , وP6اء مارس5ا األدب وخ]5صا الCاأل ?Dوفي ت�اث األمة مع
عل%ها ال%5م , أما أن ی��ز أ6Cاء أد-اء في ه(ا الع]� , فالب م� ال��ان  آن(اك ل? ت>� -ال5ف�ة ال2ي

 �ون ال5قp وال�6qة في ال>2ا-ة , وه? تF�� pA م�� r�� الLال��هان -أنه? م]اب5ن -عاهة األدب , و-
 العل��ة ال�2فقة م� م�اكQ ال5A6ث والراسات , وفي الQم� ال() ت2@ارع ��ه اإلب2>ارات , تال�عل5ما

  وت2غ%� أسال%# العالجات , وتغQو األس5اق مgات األدوYة ال2ي عل%ه? أن �5��Aا بها.

  

ح�اته? و��r ی5فق5ن  ه(ا ال�5ض5ع ل? ی\ل حقه م� الRA6 والراسة , وما ُی\�P ه5 ع� أدبه? , أما
ب%� مه\ة ال�# واألدب , فال ی5ج ما �P%� إل�ه ب2ف]%ل , فل>ل م\ه? أسل5 ه , و عuه? ت�ك ال�# 
وتف�غ لألدب , أما ال(ی� إس2��وا في م�ارسة ال�ه\ة واإلباع في األدب , فأن ال>2ا-ة ع\ه? ت>اد ت>5ن 

الطبيب الذي يجمع بين الطب  
واألدب ربما يعاني من إضطراب  
ما , وكأن فيه نداء داخلي يجبره  
على اإلبداع الفكري والمعرفي  
واألدبي  

غير أن معظم األطباء األدباء  
تتواءم إندفـاعاتهم نحو األدب مع  
ما يساورهم من توقدات  
وإشراقـات معرفية , فيجدون  

والسعادة في مجالسة  الراحة  
الورق , بعد أن أتعبتهم  
.تفـاعالتهم مع البشر العليل

يبدو أن ضغط الشكوى والتعامل  
مع الوجه اآلخر للحياة يحث في  
دنيا بعض األطباء ما يحفزهم على  
الكتابة واإلبداع في ميادين  
األدب المتنوعة , كالشعر  
والقصة والمسرحية والرواية  
والمقـالة وغيرها

أن في البشر طاقـات جينية    يظهر
تتأجج لتعبر عن إرادتها , فعندما  
تتحرك الكوامن الوراثية في  
األعماق تقود الشخص لإلفصاح  
عنها وتمثيلها بما لديه من  
قدرات  

نجد عددا من األطباء في مسيرة  
اإلنسانية  تحّولوا من الطب إلى  
األدب وبرزوا في ميادينه  
وتفوقوا , وكأن الطب صقـل  

بهم وأطلق جوهر ما عندهم  مواه
من الطاقـات
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  نادرة وغ%� وا��ة.

  

2V� أس2اذ) ال() �ان �# في �ل أس�5ع مقالة , وم\ه�y ب2أل�r ال>2# , رغ? مهامه ك\p أتع�# م
اإلدارYة وال2رY@�ة , وحاولp أن أكP2ف ال@� ال() ��2ل>ه , ف5جته م5س5سا -�Aاوالته ال@���ة على 

  وق2ه , وال�5ازنة ب%� حاجات ال�ن وال�وح والعقل , ل>\ه إخ2فى ف�أة في حادث س�ارة.

  ه , ور ان أ�امه؟!!فهل أن ال��%# األدی# قائ وق2

هذا الموضوع لم ينل حقه من  
البحث والدراسة , وما ُينشر هو  
عن أدبهم , أما حياتهم وكيف  
يوفقون بين مهنة الطب واألدب  
, فـال يوجد ما يشير إليه بتفصيل  

فهل أن الطبيب األديب قـائد  
وقته , وربان أيامه؟!!

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiLiteraryDoctor.pdf  
 

***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20.. .الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
 

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم سسةلمؤ  العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

AlHassad2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet  
 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 للعــــام  العربيـــة ـةالنفسيــ العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf 
  

  2022لعلوم النفسية العربية للعام  ية بموسسة االعضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3@

  

*** *** *** 

 .... شاركونا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعي

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

  فـامتنا فـأوطاننا، مجتمعاتنا فترقى بانساننا، نرقى معا

http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiLiteraryDoctor.pdf



