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 البيت:الذات

 الرعد من اخلارج إىل الداخل، وبالعكس

صباح اخلري يا دآتور حييى، هى عيانة عندها: الشافعى.د
سنني، حضرتك حولتها ىل من 9و  11سنة، وعندها ولد بنت،  37

 .شهور تقريبًا  أربع

 .أيوه: حييى.د

هى معاها بكالوريوس لكن مابتشتغلش، ربة: الشافعى.د
آانت  من أربع شهور تقريبا،منزل يعىن، حضرتك حولتها ىل 

الشكوى األساسية ساعتها إن هى بيجلها خوف فظيع، رعب، ملا
وآانت  يكون فيه برق ورعد ، أو ملا ينزل مطر جامد،،

بقاهلا تقريبًا على احلالة ديه عشر شهور قبل ماتيجى، حضرتك
، آانت واخدة"تؤجل األدوية حاليا"حولتها ىف األول وآتبت 

ىف البدايه األمور آانت  عت وما فيش فايدة،أدوية ملا شب
فأنا إديتها دوا بعد استئذان حضرتك، بدأت الدنيا  صعبة،

 هتدى شوية 

بس دلوقىت، قصدى اليومني دول، ال فيه مطرة وال: حييى.د
 فيه رعد وبرق

أيوه، بس األمور بانت إا مش بس آده، دى: الشافعى.د
آل ده: عموما. قريباعندها رهابات متعددة من آل حاجة ت

ابتدا يهدى من ناحية األعراض، لكن مع الشغل معاها ظهر إن
  فيه مشكلة ىف عالقتها جبوزها جامدة شويتني، وبرضه فيه

 بأمها  حكايات ومشكالت ىف عالقتها

   إيه دى وإيه دى؟: حييى.د

منسك حكايتها مع أمها األول، آانت وهى صغرية: الشافعى.د
ا سايباها، آانت بتشتغل ومشغولة عنهاآانت داميًا أمه

خالص، وحلد دلوقىت بعد ماآربت برضه، زى ما يكون ما هلاش
 .دعوة بيها، ال هى حاسة مبرضها، وال بيها آلها، وال حاجة

 طيب وجوزها ؟: حييى.د
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جوزها راخر مشغول جدا طول الوقت، هو عنده:الشافعى.د
رتيحومشغول طول الوقت، ومس  ومش فاضيلها،  شرآة جتارية

 . إا بتتعاجل، زى ما يكون حد قام عنه بالواجب ، وخالص

يعىن هوه معرتف إا عيانة، وعايزة عالج، وال شارى: حييى.د
 . دماغه وخالص، ما حاولتش حترك فيه أى حاجة ىف االجتاه ده

بصراحة هو يعىن جوزها اى حتريك له صعب جدا،: الشافعى.د
يصرح ساعات إن اللى هىيعىن داميا يقول إنه مش فاضى، وب

مش فاضى  بتعمله ده جمرد نوع من التفاعالت العادية، وإنه
علشان يقعد جنبها ويطبطب عليها، ألنه الزم يشقى علشان

 .يعرف يأآلها هى والعيال

 . يعىن هوه من ناحية وامها من ناحية: حييى.د

أمها متمرآزة حوالني نفسها، وعندها: الشافعى.د
وزت بعد وفاة والدها جوازه قصريه آده،إجت  مشاآلها، هى

 . آام شهر واتطلقت

 إيه؟  بقد  اجتوزت بعد وفاة جوزها: حييى.د

خبمس سنني مثال،  بعد وفاة والدها بكتري،: الشافعى.د
يعىن فضلت مكملة شغل حلد  بعد ما طلعت على املعاش،  يعىن

هر،نفسها وحيدة، إجتوزت آده آام ش  ماطلعت على املعاش لقت
 . وبعد آده إطلقت

 ودا أثرعلى بنتها ازاى؟: حييى.د

ما فرقتشى، املهم إحنا وصلنا دلوقىت ىف: الشافعى.د
العالج ملرحله مش حلوة، املخاوف رجعت ، وساعات بتزيد قوى

 قلق ألسرهتا آلها  لدرجة مابتستحملهاش، وبيرتتب على ده

 هى بتييجى جلسات العالج بانتظام؟: حييى.د

هى بشكل عام آانت منتظمة خالص طول األربع: عىالشاف.د
طالعة نازلة، وفجأة قالت ىل إا  شهور دول ، بس األمور

ماعديتش تستحمل أآرت من آده، وإا مش حا تقدر تكمل عالج،
عشان باين مافيش أمل خالص إا تتعاجل، وإا الظاهر حاتفضل

 آده بالصورة دى، وخالص 

 ن ده إيه؟ وموقف األهل م: حييى.د

هو جوزها شايف إا مبجرد ما برتوح بصراحة: الشافعى.د
عمل يعىن حاجة، يعىن  لدآتور وبتقعد تتكلم معاه، باين ده

حصل فيه فرق شويه، هو آان ىف األول معارض إا تروح لطبيب
نفسى يعىن وبيقول هلا ده شوية دلع ومش القيه حاجه

بعد شوية بقى هو  رة،فرتوحى نازلة راحية لدآات  تعمليها،
 اللى بيضغط عليها، أل وهو اللى بيجيبها ىف امليعاد
ويستناها طول وقت اجللسه قاعد ىف العربية ىف الشارع لغاية

يروح مرجعها البيت، أظن ده معناه إنه هو حاسس  ماختلص،
 .إن الدنيا متحسنه شوية 
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 السؤال بقى ؟:حييى.د

مش  قى؟السؤال أنا مش عارف أعمل إيه ب: الشافعى.د
 عارف أآمل إزاى ؟

 هى مش عايزة تيجى زى ما بتقول، حاتكمل إيه بقى؟: حييى.د

هى مش رافضة من الناحية العملية، هى بس: الشافعى.د
خالص، آده" بتصرح ىل باللى هى حاسة بيه، يعىن بتقول مثال 

 ، لكن بتييجى" آفاية

   بيبقى واقع احلال بيقول إن فيه عالقة: حييى.د

 عالقة آويسة   أيوه ، فيه: فعىالشا.د

أصل إنذارات االنقطاع، غري الكالم ىف االنقطاع، غري: حييى.د
يعىن  االنقطاع اخلايب، وآل ده غري االنقطاع بدون إنذار أصال،

هيه أنا آويس جداًّ  فيه واحد مش عايز ييجى ، يقوم يقولك
ا، أن خفيت، سالموا عليكوا، وانت تبقى حاسس إنه هوه زى م

ملا واحد بيكون بييجى،  دمه بقى أتقل، لكن  هو، وميكن
ده بيبقى أحسن، يبقى  وبيقول أنا مش عايز،  وبانتظام،

العالقة فيها حرآة ومصارحة، ممكن نعمل حاجة، يعىن حلد دلوقىت
أنا مش شايف إن فيه حاجة هتدد استمرار العالج، أنا شايف

 .ةإن مشاعرها جتاهك، وجتاه العالج إجيابي

أنا مش باسأل عن مشاعرها ىف حد ذاهتا: الشافعى.د
يادآتور حييى، أنا باسأل عن الشغل معاها نفسه، أنا بسأل

مش عارف أحترك خالص، زى ما يكون وصلنا ملرحلة  إىن بقيت
   .وقفة آده رمخة، حملك سر 

 إنت قلت إا ما بتشتغلشى، مش آده؟ : حييى.د

ش، هى معاهاهى مابتشتغلأيوه، : الشافعى.د
   بس مابتشتغلش  بكالوريوس،

 مابتشتغلشى ليه؟ : حييى.د

سنة، إشتغلت ىف أول 13هى متجوزه بقاهلا : الشافعى.د
 .سنني وبعد آده قعدت ىف البيت 3اجلواز 

   مافيش احتمال إا تشتغل من أول وجديد ؟: حييى.د

أنا حاولت أزق ىف ده عشان العيال آربوا،: الشافعى.د
 ادوش عايزينها قوى قاعدة طول الوقت ىف البيتوما ع

بصراحة فيه شغالنة للجماعة دول أنا ما: حييى.د
باحبهاش، إمنا أهو خروج، وناس، وآالم من ده، قصدى شغلة
  مندوب دعاية لألدوية،هى البكالوريوس بتاعها يسمح بده،
  صحيح هى شغالنة آلها اغرتاب وسخف، وبيعدوا يكرروا آلمتنني

سطوانة املشروخة، إمنا برضه مساء اخلري، مساء النور،زى األ
الدوا دا ما اعرفشى إيه، والدوا ده أحسن من الدوا دآهه، 
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وآالم من دهن أنا عالقىت بالناس دول صعبة، ّمهه بيصعبوا على،
فباقعد اهزر معاهم وهم عارفني آويس إىن ما بامسعشى آالمهم

 .ول، والسالممن أصله، إمنا فيه عالقة، فيها ناس، خروج ودخ

هى بتتعلل بظروف  أنا مش متأآد ، لكن: الشافعى.د
 .أوالدها ومكان سكنها، وحاجات آده

 أنا مش عارف، يعىن هى اللى مش عايزة تشتغل؟: حييى.د

شوية  تقريبا، عموما أنا حاولت اديلها: الشافعى.د
وحاجات آده عشان أشوف  واجبات ىف البيت، وآراسات وتلخيص،

وعشان حترك خمها شويه بعيد عن الرتآيز على املشاآلااللتزام، 
 . واألعراض

 السؤال إيه بقى؟  طب ما هو ده آويس،: حييى.د

أنا مش عارف أعمل إيه تاىن  بصراحة: الشافعى.د
 .يادآتور حييى

هتعمل أيه  عملت آل حاجه معاها أهه،  ما انت: حييى.د
 تاىن 

 لسه األعراض نشطة   ما هو: الشافعى.د

 أعراض نشطه يعىن إيه؟: حييى.د

ىف الوقت اللى حيصل فيه، هى ىف الشتا حتديدًا: الشافعى.د
وتقوم واخده العيال  مطر أو برق أو رعد بتتخض جدًا،

 وتنزل جترى ىف الشارع 

بس انت ما قلتلناش آده من األول، ما جبتش سرية: حييى.د
 .عن اجلرى ىف الشارع ده

حلضرتك حاجه آمان، أصلأنا عايز أقول : الشافعى.د
االعراض ديه بتحصلها ملا تكون ىف شقتها هى بس، لو ىف بيت
أمها ىف بيت محاهتا ما بتحصلش، حىت لو هى ىف الشارع ما

 .مابتحصلش إال ىف شقتها بس   بتحصلشى، يعىن

دى تبقى عايزه شغل تاىن، دى رهابات   ال، ال ،ال،: حييى.د
شقة جوزها ده بالذات، هى موقفية هلا داللة، تبقى شقتها،

اللى بتقلب الرعد رعد، وبتخلى املطرة طوفان، زى ما
تكون بتحرك الرعد اللى جواها، زى ما تكون أرضها
الداخلية بتغلى برغم سكون السطح، تييجى أى هزة براها،
من الطبيعة، تروح مسمعة جواها، وهات يا خوف، مث هى

أمن من البيت، واخدبتنزل جرى ىف الشارع، وآإن الشارع أ
بالك؟ يبقى الزم تعيد ترتيب أوراقك وتشتغل ىف املنطفة

 . دى

أنا فعال حاسس إن املوضوع له عالقة جبوزها: الشافعى.د
بأمها إللى ميكن اتنقلت معاها ملا  وبعالقتها القدمية

 . اجتوزت
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على فكرة ساعات الشقة، وساعات العربية، تبقى:حييى.د
ساعات  ، اجلسد بتاعنا ده بيت،امتداد للذات بشكل أو بآخر

بيبقى هو والبيت اللى احنا ساآنني فيه واحد، وبرضه
العربية، ساعات ملا يبقى الفانوس اليمني الوراىن خمدوش أو
مكسور، وانت راآب العربية تبقى عايز متد إيدك هترش ىف
اخلدش، احلكاية بقت عايزة دراسة تانية هبدوء، الشقة عند

وصا الست اللى ما بتشتغلشى، بتبقىعموما، خص  الست
امتداد للذات من غري ما نعرف، بس أنا مستغرب ليه ما
بتجيش املخاوف ىف شقة أمها مع إنك بتقول إن األمهال واحد،
ميكن آان عندها أمل إن انتقاهلا لشقة جوزها حا يديها أمان

نتيجة –واهتمام غري شقة امها وهى صغرية، وميكن هى خدت 
إن االهتزاز الداخلى أمام إمهال أمها ثبت إنه –دة لطول امل

مش خطر مبرور الزمن، لكن باين اجلواز، بيت الزوجية ، ال
زى ما يكون الرعد بيهز  عمل ده، وال عمل حاجة أحسن منه،

اهلش اللى ما قدرشى يغطيها، مل انتقلت لبيت جوزها السقف 
من شقوق  ااملطر ممكن يغرقه  لقت السقف فوقها خموخ، يبقى

دا غري الرعد اللى جواها اللى بيتحرك  السقف اخلايب د ه،
زى ما قلنا مع الرعد اللى براها، املسألة عايزة دراسة
تفصيلية شوية، بس إوعى تاخد آالمى ده قضية مسلمة، أو
تقوله هلا بطريقة مباشرة، إنت ترجع تفحص عالقتها جبوزها من

بتاع جوزها وانشغاله ده،آل ناحية، سيبك من حكاية الشغل 
هو الوقت مهم صحيح، لكن ساعات األمان بيوصل ىف نص ساعة،
وساعات ما يوصلشى لو هو قاعد ىف البيت أربعة وعشرين
ساعة، الزم تفحص املنطقة دى بالراحة معاها ، تتدحلب يعىن
واحدة واحدة، ويا ريت مع جوزها برضه، إنت آده ميكن تالقى

 توى جديد خالص، نفسك بتشتغل على مس

حنا اتكلمنا وبنعيد ونزيد ىف حكاية املؤسسة الزواجية
 دى، بصراحة دى عايز شغل طول الوقت، ويا ترى، 

وماخبيش عليك، الزم ما تنساش العالقة احلميمة، اجلسد
ساعات بيقول اللى ما نعرفشى نسمعه من غريه يا شيخ،

ر، وثقة،والكالم ىف املنطقة دى مش صعب قوى بعد أربع شهو
وانتظام ىف احلضور، واهو جوزها ابتدا يهتم، وبيستناها ىف
العربية ساعة حباهلا، ومع إا بتقول ما فيش فايدة، إال إن
انتظامها بالشكل ده بيقول إن فيه فايدة ونص، إنت عملت

 .شغل آويس، وبتعمل شغل آويس، وحا تعمل شغل آويس

 .على اهللا: الشافعى.د
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