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  صورة الخطیب في األحالم
  في حالة فشل االرتباط بالزواج

  
  عادل كمال خضر/ د.أ

  أستاذ علم النفس اإلكلینیكي والتحلیل النفسي
  عمید كلیة اآلداب ــ جامعة بنــھا

  
 أحـب أن أعرفـك بنفـسي دكتـور عـادل         أهـال

بكـالوریوس تجـاره ،  سـنه ، ٢٤اسـمي عبیـر  أنـا
ة ، مــن أســرة مــش مرتبطــة وال مخطوبــة وال متجــوز

 ب فاشـلةتجربـة حـ كان لیا مستواها فوق المتوسط
محـدش دخـل  ومـن بعـدها نسـنی ربـعمـن حـوالي أ

حـد  وحتـى لـو ، حیاتي وال حاولت أدخل حد حیـاتي
  . بسرعة أوي من غیر أسباب دخلها بیخرج منها

  

  سـنيیبي اللـي فـيأصدقائي وقرا         أنا معظم
وأنـا  سنین  أو أربع٣ من حوالي او واتجوزاتخطبوا

 ال یــشغل لــسه زي مــا أنــا ، وموضــوع االرتبــاط  ده
تفكیــري ألنــه كــان مــصدر قلــق وألــم لیــا فــي الفتــرة 

، الموضــوع ده غیــر فیــا كتیــر  فاتــت كلهــا اللــي
ــــد ــــه أب ا ًوكــــسر قلبــــي ومبقــــتش أحــــب اتطــــرق لی

 والحمـد اهللا  أنـا مـش ناقـصني حاجـه وخصوصا إن
 ألنـي بقیـت بخـاف  ،كـده نـدم بعـدأ تـسرعأوخایفـة 

األلــم   وكــل حاجــه ، وحاســه إن كــلمــن أي حاجــه
ي كــــان بــــسبب ارتبــــاطي   لــــالنفــــسي اللــــي حــــصل

الـشخص اللـي كنـت مرتبطـة  والنـي خـصوصا إناأل
 وكـأن بیه اتجوز بعد انفصالنا وعاش حیاته عادي

  . لم یكن ًشیئا
  

أوي  ییـرة یینـدي مـشكله كبیع رو یا دكت        أنا
 بحلـــم كتیـــر  زیـــادة عـــن الـــالزم بحلـــم  وهـــي إنـــي
األكبـر إن  أنـا  والمـشكلة،    یـوم   تقریبـا كـل

 كــــل حاجــــه هحلــــم  بیهــــا  نبــــأبقیــــت  مهووســــة  
  معـــــین وأن الحلـــــم هیتحقـــــق ودهءيبترمـــــز  لـــــش

بـشكل سـلبي ألن  أصـال    مأثر على حیاتيبصراحة
عقلــي  ي فــ  هــالوس األحــالم دي  بتكــون مجــرد

ــاطن بــس إصــراري إن لی ــي الب هــا معنــى هــو ده الل
  .بیدیها قیمة 

  
  :الحلم 

یا دكتور كنـت  بـدور فیـه   حلم حلمتهآخر        
لحلـم  وكانت كل الـشباشب فـي ا ، "شبشب " على  

،  إمـا تكـون فـرده واحـد  مـش عجبـاني  ، یـامـایا إ
 الـشقةوفي آخر الحلم خرجت حافیه ،  وعلى باب 

الشبــشب  جنـب البـاب ، محطــوطین شبـشبین لقیـت
األوالني  لونه فضي وهو موجود عندنا  في البیـت 

أصــفر فیــه ســیور وبیلمــع ، اختــرت  فعــال والتــاني
فتوش  مـشنـياألصفر لكن مش فاكره إني لبسته أل

والحمـد هللا خلـص الحلـم علـى   مالحل في رجلي في
  .. كده

  

 داللـة الشبـشب فـي   أعـرف إیـه عـایزه         أنا
الحـذاء    أنا سـمعت إن ٕوایه معنى األلوان ؟ الحلم 

والشبــشب بیرمــزوا لنــصیب اإلنــسان ولــیهم عالقــة 
فلیها عـدة تفـسیرات  بالخطبة والزواج ، أما األلوان

ــواحي بــس  أنــا مفهمــتش حاجــه منهــا مــن عــدة  ن
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منــي  ولــسیادتك  اإلفــادة، أرجــو  بــصراحه 
   .ًجزیال  ًوشكرا  حلى تحیهأ
 

  :التفســیر 
  

ـــست مـــشكلة  - ـــي حـــد ذاتهـــا ،األحـــالم لی   ف
 غیـــر أننـــا ننـــسى  فجمیعنــا نحلـــم یومیـــا ،

 . محتوى األحالم 
 له معنى ، وهو مهم في معرفـة ًالحلم فعال -

ألن ننـشغل بكونـه ما بداخل نفوسنا ولیس 
 اً واقعیـــفقـــد یتحقـــق..  ًســـیتحقق مـــستقبال

 ، وأمنیـــة لـــدینا بنـــاء علـــى رغبـــة بـــداخلنا 
ـــد ال ..هـــا حققن كـــي اًنـــسعى لهـــا دومـــ  وق

  .حقق ألمور تمنع ذلك في الواقع یت
ـــشغال  - ـــم لـــك فهـــو یعكـــس ان أمـــا آخـــر حل

ــزوج المــستقبل ،دا ــدیك ب ــي ل ــهخل   ورمــز ل
ـــم ـــشب ،فـــي هـــذا الحل ـــشباشب   بالشب  وال
ــاكي  ــذین ( مــش عجب بمعنــى أن الرجــال ال

تقدموا لـك لیـسوا فـي مـستوى مـا تطمحـین 
أو فـاردة .. ) إلیه من حیث الهیئة العامة 

 ممیـــزات فـــي ناحیـــة بمعنـــى لهـــم( واحـــدة 
وفــي  .. )   أخــرىوهنــاك نقــص فــي ناحیــة

 الـشقةآخر الحلم خرجت حافیه علـى بـاب 
 .. ) . حیث لم ترتبطي حتى اآلن ( 

 

وطین جنـب البـاب  ـــبین محطــشبـش ولقیتـي -
) ربمــــــا آخــــــر خطیبــــــین  تقــــــدموا لــــــك ( 

ــدنا  األوالنــي لونــه فــضي  وهــو موجــود عن
مـن ربمـا یـدل علـى رجـل ( في البیـت فعـال 

نفـس العائلــة أو الــشارع اللــي أنــت ســاكنة 
  ..أصفر فیـه سـیور وبیلمـع والتاني) فیه 

ــــاكره إنــــي   ــــرت األصــــفر لكــــن مــــش ف اخت
 الحلـم لبسته ألني مشفتوش في رجلي فـي

ــــاط ( ــــي االرتب ــــك طمــــوح ف ــــون ل  ربمــــا یك
بشخص له هیئـة أجنبیـة ، أو فیـه مـواطن 

 غیــــر جمــــال شــــكلیة أو میــــزات شخــــصیة
 ) ..یها  تطمحین إلعادیة

 

فإن داللة الرموز في الحلـم تـشیر  اًوعموم -
فرمزیـة ..  لدیك نظرة دونیة للرجال إلى أن

 شــيء یحــط مــن قــدره  تــدل علــىالشبــشب
ــــداس ع ــــه بالقــــدم ، وی ــــا ولی أن هــــذه ربم

 فعل لخبرة الحب النظرة الدونیة جاءت كرد
الفاشـــلة وزواج حبیبـــك مـــن أخـــرى وعـــدم 

  وتـــــــصویر الرجـــــــال..االهتمـــــــام ألمـــــــرك 
بالــــشباشب بمعنــــى كــــونهم كثیــــر وســــهل 
الحصول علیهم فلیس أكثر مـن الـشباشب 
باألســواق ولــیس أحــط منهــا كــذلك ، فهــي  

 حیــــث  تــــودي أن  تقــــولي  اًســــباب أیــــض
لحبیبـــك أنـــت شبـــشب ال أكثـــر مـــن ذلـــك ، 
وأنـا ألبـسك فــي رجلـي وتكــون تحـت قــدمي 

سك فـــي أي وقـــت ألبـــ.. فلـــیس لـــك قیمـــة 
  ذلــكالتعمــیم وتــم  ، وأخلعــك فــي أي وقــت

 شباشــب  فجمــیعهم..   الرجـال   كــل علـى
 ) .وخاصة بعد صدور قانون الخلع ( 

 
  تحیاتي خالص                       

  عادل كمال خضر. أد                 

E. mail :  adelkhedr@fart.bu.edu.eg 
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