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نعم �عترب نف�شي �ننى حمظوظ مرتني �الوىل النى �نت�شبت لتلك �ملهنه �لر�ئعه من وجه نظرى وهى �لتمري�س وكيف ال وهى مهنه قائمه 

على مد يد �لعون للمري�س و�الن�شان عندما مير�س يكون يف ��شد �حلاجه ملن يقدم وميد له يد �لعون خ�شو�شا و�ن كانت تعرف جيد� 

ماذ� تفعل فهى يد مهنيه وحمرتفه �شاحبه التفارقه �البت�شامه �لهادئه وهو �شاحب �لوجه �لب�شو�س ليبعث روح �المل و�لطماأنينه لقلوب 

هوؤالء �ملر�س وهم على �شرير �ملر�س ويكفينا �شرفا �ن قالت �اليه �لكرميه )ومن �حياها فكامنا �حيا �لنا�س جميعا( و�ما �لثانيه فهى النى 

�عمل يف �لتمري�س �لنف�شى و�ل�شوؤ�ل هنا ملاذ� �زعم �نى حمظوظ كونى �عمل يف �حد م�شت�شفيات �لطب �لنف�شي ؟؟ و�الجابه :�ن �ملري�س 

�لنف�شي و�لعقلى له ظروف غايه يف �خل�شو�شيه فيكفى �نه فقد �ل�شئ �لوحيد �لذي ميزبه �هلل �شبحانه �الن�شان عن باقى �ملخلوقات وهو 

�لعقل فهذ� �ملري�س يحتاج �ىل رعايه خا�شه جد� وطريقه خا�شه جد� للتعامل معه و�حتو�ئه وبناء ج�شور للتو��شل معه وخلق عالقه 

مهنيه جيده معه كل هذ� ي�شعرك بقدر هائل من �ل�شعاده فانت هنا خمتلف مهنيا .. و�ن�شانيا �ي�شا فانت ال تتعامل فقط مع كيمياء �لدو�ء 

ولكن تتعامل قبلها مع كيمياء �لنف�س هذ� من ناحيه ومن ناحيه �خرى فلقد جعلت بع�س ثقافات �ملجتمعات هذ� �ملري�س مرفو�س من 

قبلهم و�حيانا يكون �ن�شان منبوذ خ�شو�شا �ملري�س �لعقلي )هناك فرق بني �ملري�س �لنف�شي و�ملري�س �لعقلى ( فاحيانا ورمبا غالبا يرتك 

هذ� �ملري�س �شنو�ت يف م�شحات �لعالج دون �ن ي�شال عليه �حد �ال من رحم ربى فيفتقد �ىل ذلك �لدفئ �ال�شرى وهنا ياتى دور �لتمري�س 

مرة �خرى عندما يجد �ملري�س فيك �و على �القل يتلم�شه من خالل تلك �لعالقه �ملهنيه �لتى يخلقها �لتمري�س مع مر�شاهم كل هذ� 

يغمرك بقدر هائل من �ل�شعاده و�الن ��شتطيع �ن �قول ب�شوت عاىل وو��شح �ن م�شحات �لطب �لنف�شى هى تربه خ�شبه جد� لكى يفعل كال 

منا �ن�شانيته ويرتقى وي�شمو بها وتفتح �بو�ب كثريه للثو�ب �لدينى �ياأ كان دينك وعقيدتك 

وهنا �ريد �ن �هم�س يف �ذن زمالئى جميعا زمالء �ملهنه ولي�س فقط زمالء �لعمل و�قول لهم قدر �هلل لكم هذه �لفر�شه �لذهبيه �ن تعملو� 

يف �لطب �لنف�شي فاجتهدو� فى �ن ت�شتثمرو� هذه �لفر�شه وال يدخر �حد منكم جهد� يف م�شاعده مر�شاه ويجتهد كال منا يف قر�ءه كل 

جديد يف علم �لتمري�س و�الطالع و�لتدريب عليه بتن�شيق مع �د�رته

- تعالو� نعمل بروح �لفريق ...............نعمل بروح �لعطاء

-الجنعل �البت�شامه تفارق �شفاهنا .............. نكون خالقني يف عملنا من �جل مر�شانا 

- �علم ماتعانوه ور�شالتىلكم �ن تتحملو� 

- �علم مايقوله �ملري�س يف �نتكا�شه �ملر�س ورجائى �ن تتقبلوه ب�شدر رحب

- �علم كيف يكون عنيفا فياأذى من يقوم على م�شاعدته  وعالجه وطلبى منكم �ن تتلم�شو� له �لعذر د�ئما و�علم يقينا �نكم ت�شنعون هذ� 

فهذ� مادر�شناه وتعلمناه 

- �علم �نه يفكر يف �النتحار �حيانا فكن منتبهاً جيد�ً خ�شو�شا يف �شاعات �لفجر �الوىل 

- �علم كيف يتغري مز�جه فكن حمرتفا يف قر�ءه هذ� 

- �علم �نه من �جل كل هذ� و�كرث ��شبحنا نحن من نلقب مبالئكه �لرحمه �و قل)مالئكه �لطب �لنف�شى(
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