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 !"قصري املدة هلدٍف حمدد"العالج النفسى

بقى هلا سنة، متجوزة 26أنا عندى حالة، : يسرا. د
 شهرين ونص

 وقعدتى معاها قد إيه؟: حييى/ د 

 مرات 4: يسرا. د

 ورا بعض؟: حييى/ د 

 أل على مدار شهر ونص تقريبًا: يسرا. د

 .يعىن هى مع جوزها شهر ومعاآى شهر ونص: حييى/ د 

تقريبا، املشكلة إا عايزة تتطلق، هى من أول: يسرا. د
ا، قالت إن جوزها آانليلة الدخلة رفضت تنام تاىن مع جوزه

 .عنيف معاها أوى ليلتها وأنه تقريبا اغتصبها

 وهى جاية تشتكى من إيه؟: حييى/ د 

 أعراض اآتئاب وضيق وآالم من ده: يسرا. د

 اآتئاب من اللى هوه، وال بتاع سوء التكيف، والزهق: حييى/ د 

 .أظن االتنني، ميكن التاىن أآثر: يسرا. د

 اخوات بنات؟عندها : حييى/ د 

آه وهى الكبرية، هى من مشال الصعيد، من بلد قريبه: يسرا. د
 هى بتسافر عشان تيجى اجللسة هنا ىف القصر العيىن، من مصر

 أبوها بيشتغل إيه؟: حييى/ د 

 مش فاآرة: يسرا. د

 املشكلة إيه؟ فني السؤال؟: حييى/ د 

جوزهااملشكلة إىن حاسة إىن مزنوقة ىف الوقت، : يسرا. د
 قعد معايا آخر مرة، وعنده استعداد دلوقىت إنه يطلقها، 
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قال ىل لو مش باقية علىَّ حاطلقها، مش عارفة املفروض
أعمل إيه، أقعد معاها لوحدها؟ معاه وبعدين معاها؟ معاهم

 مها االثنني مع بعض؟ حاعمل إيه ىف الوقت الضيق ده؟

 جوزها بيشتغل إيه؟: حييى/ د 

شهور 6، بس ىف السعودية، ونزل اجازة آهربائى: يسرا. د
عشان يتجوز، بقى له شهرين ونص تقريبا وراجع بعد األجازة،
هو آمان يبقى ابن عمها، آانوا يعرفوا بعض قبل اجلواز، هى
آانت رافضاه من األول، وقالت إم أجربوها تتجوز عشان خاطر

 .أه افتكرت أبوها متوىف.. وصية أبوها

 ؟هى حلوة: حييى/ د 

 عادية: يسرا. د

 بتشتغل؟ أو آانت بتشتغل؟: حييى/ د 

 آانت ماسكة حسابات ىف مصنع مالبس: يسرا. د

بصراحة هى حالة صعبة، يبقى جواب أسئلتك: حييى/ د 
صعب، وعشان آده ما عنديش رد جاهز، خلينا األول نتعلم

 :واحدة واحدة، واحنا بنشوف إيه اللى جارى حوالينا

، بيسموه"بالعالج النفسى حمدود املدة"بتفكرنا احلالة دى   ·
 Short Term Dynamic" العالج النفسى الدينامى القصري"ساعات 

Psychotherapy ده عالج يتم ىف خالل أسبوعني تالتة أربعة حسب ،
االتفاق، وهو بريآز على نقطة حمددة، لتحقيق هدف بذاته،

وحيوطوا عليها زى ماوحكايته إن املعاجل واملريض يلموا املسألة 
يكونوا بيعملوا لبخه حوالني ُخراج لسه ما استواش، وملا األمور
تتحدد، ومعىن املرض وأصوله تتجمع ىف إيديهم، يروحوا هب
يفتحوا عليها، وخيتربوا التفسري اللى وصلوا له، بعد ما يكون
املريض جاهز للكشف والتعرية، حاجة آده زى اجلراح ما بيفتح

ج بعد ما يطمن إن اِملدة جاهزة خترج منه، ده علم جيد،اخلرا
وتكنيك حمرتم، بس صعب، هى مش مسألة استعجال أو سريع سريع،
وجناح العالج ده يتعرف من نتيجته، زى اجلراح ما يعرف إنه فتح
ىف الوقت املضبوط ملا املدة خترج من اخلراج قدام عينه، احلالة

بس أنا بافّكرك إن العالج النفسى بتاعتك دى مش آده بالضبط،
 .مش ضرورى ضرورى يبقى شهور وسنني

 يعىن أعمل إيه؟ :يسرا. د

الزنقة اللى انت فيها ميكن ختليكى تفكرى :حييى. د
بإيقاع تاىن، يعىن حتددى املدة، وحتددى حاتقيسى خطواتك بإيه،
وعايزة توصلى إليه، وهب سوا سوا، نوصل لقرار مهما آان

يعىن عندك وقت حمدد، الزم نعمل فيه. اجة زى آدهصعب، ح
حاجة، بس حاتعملى إيه بالضبط ىف الوقت ده، إنِت مش دورك
إنك تقوىل هلا بشكل مباشر تكمل وال ما تكملش، هى غالبا

 .حاتوصل لقرارها وحتسم األمر مبساعدتك

 طيب وجوزها؟: يسرا. د
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استىنهو باين عليه راجل آويس، والدليل أنه  :حييى.د
الفرتة دى هبدوء، وماضغطش عليها ملا رفضت، ودلوقت مستعد
يطلقها، وتاىن حاجة الزم حنطها ىف االعتبار أنه ممكن ما يكونش

 اغتصبها وال حاجة، احتمال

 هو بيقول آده :يسرا. د

بصراحة احلالة دى بنشوف من خالهلا زاوية من :حييى. د
بره، وبيجوا هنا أبعاد مشكلة الناس إللى شغالني وشقيانني

ىف أجازاهتم عشان يتجوزوا قوام قوام ويرجعوا تاىن، زى ما
يكونوا هيشرتوا شنطة هدوم مثال، وساعات زى ما يكون بعضهم
بياخد بضاعة ّجيرهبا، إن ما نفعتش يرجعها، األلعن يا عيىن إن
البنت هى وعيلتها آتري بيبقوا موافقني، أهو سرت وربنا

 .يسهل

 .ه لسه حاسه إىن مزنوقة جامدبرض :يسرا. د

عموما إنت حاتفضلى جنبها، ها تستىن مش آتري، :حييى. د
لغاية ما هى تقرر، وانت تشتغلى معاها ىف اللى هى
حاتقرره، حاتتطلق حاحتتاجك، حاتكمل حاحتتاجك، بس ما
تنسيش، االستعجال فيه خطر تاىن، هى من الصعيد، وطالقهم

إن الراجل فشل ومربوط، يا دلوقىت صعب، يا إما حيقولوا
إما إا طلعت مش بكر وآالم من ده، الزم نعمل حساب آل

ىف الوقت! االحتماالت، لكن ده ما يعوقشى القرار األنسب
 .املالئم

 بصراحة حاجة حتري، وبعدين؟ :يسرا. د

إنت دآتورة بتعاجلى الناس، بتعملى آل اللى :حييى. د
عايزه إيه أآثر من آده،تقدرى عليه، وبتستشريينا أهه، 

إذا آانت حاتكمل حاتشتغلى معاها ىف عالقتها جبوزها، إذا
آانت حاتطلق حاتشتغلى معاها ىف نتيجة ده، خلى بالك، لو
اتطلقت واحنا مش جنبها ومعاها، ده ميكن يأثر على فرصتها
اللى جاية، وميكن احلكاية تتكرر، يعىن ممكن تكرر املوضوع ده

 .لو اجتوزت تاىن

 إزاى؟ :يسرا. د

وآمان ما تنسيش إن احنا قلنا إنه جيوز جوزها :حييى. د
 .ما اغتصاهباش، ده احتمال وارد

صحيح، أصلها قالت آمان أا هى اتعرضت: يسرا. د
 .النتهاك جنسى وهى صغرية

وده ممكن يكون سبب ىف تفسريها للى حصل ليلة: حييى/ د 
اخلربة األوىل وهى صغريةالدخلة وقالت عليه اغتصاب، ميكن 

خلتها تستقبل أى ممارسة على أا اغتصاب الزم حتطى ده ىف
 .حساباتك

  .ربنا يقدرىن: يسرا. د
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