
  ـ  تصدر عن وكالة كلیة اآلداب لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ـ جامعة بنھا ) ٢٦ ( فة النفسیة العدد رقملثقانشرة ا
 

                                    
  
  

  

  

الدالالت النفسیة لحلم 
 المتوفى زوجھا أرملة بأن

   عاد إلى الحیاة
  

  عادل كمال خضر/ د.أ
  أستاذ علم النفس اإلكلینیكي والتحلیل النفسي

  عمید كلیة اآلداب ــ جامعة بنــها
  

أنا أرمله من ست ..          مرحبا دكتور  
 بن��ت   ث��الث أطف��الس��نوات ون��صف ول��دي

 الفت���رة س���نه وف���ي ٣٢عم���ري  وول���دان
 ف���ي ص���التي منتظم���ة الحم���د � األخی���رة

أطل�ب من�ك تف�سیر  .. الق�رآنونویت حف�ظ 
  :حلمي التالي 

  

 إل�ي بأن�ه ع�اد ىحلمت بزوج�ي المت�وف"  
 یتع��افي م��ن مرض��ه ال��ذي وأی��ضا الحی��اة

وجدت  -ھو مات بالسرطان  -بسببه  مات

مث��ل ن��ادي نف��سي مع��ه ف��ي مك��ان غری��ب 
وجدت��ه   ..الق��اھرةغی��ر  لكن��ه ف��ي بل��ده

ل�ه  ن�ا قول�تأ ف ،یعطیني أرب�ع أكی�اس أرز
وعن��دما ذھب��ت  ..ة ن��ا ع��ایزه س��تأن��ي إ

وج�دت نف�سي أم�شي ثم .. ألشتریهم تهت 
 ول���م أع���رف طری���ق، ف���ي طری���ق مظل���م 

 ل��ي ف��ي طریق��ي ةفوج��دت ص��دیق،  ةالع��ود
فسألتها عن الطریق فشاورت لي ورجعت 

 قط�ار محط�ة إلي وذھبنا وأطفالي لزوجي
ودخلنا المسجد فیها لن�صلي ولك�ن رف�ض 

 .. " .الدخول معنا   زوجي
  
أرج��و أن تج�اوبي عل��ى ھ��ذه ..  أھ�ال ب��ك -

االستف����سارات بك����ل ص����دق حت����ى یمك����ن 
  :تفسیر الحلم 

  
كی��ف كان��ت عالقت��ك م��ع زوج��ك ،  -

متوافقة أم متوترة ، جمعك�م الح�ب 
أم الم���شاكل كان���ت لك���م بالمرص���اد 

  ي في االنفصال ؟رغبتھل و
إنج��اب یرغ�ب ف��ي ھ�ل ك��ان زوج��ك  -

  ؟ما رزقتم به أكثر مأطفال

ھ��ل تفتق��دین زوج��ك ، وتتمن��ي ل��و  -
  معك ؟یعیشرجع مرة أخرى ل

 ھل تتمنین أن تتوفي وتلحقین به ؟ -
م��اذا ت��ذكرین فیم��ا یتعل��ق بأكی��اس  -

ال����رز ، والمك����ان الغری����ب ال����ذي 
 جمعكما ؟

وم����ا ھ����و الطری����ق المظل����م ال����ذي  -
 ري فیه ؟تخشي أن تسی

ا عن ًھل لدیك رغبة في السفر بعید -
 األوالد ؟

ھل كان األرز ھو الوجبة المف�ضلة  -
  لزوجك وأوالدك ؟

  
  :المستدعیات 

  
 ب�ه ةمتعلق�ا وكنت ًكنت أحبه جد أنا -

ألبع���د الح���دود وھ���و ك���ان یحبن���ي 
ننج��ب المزی��د م��ن  وك��ان یری��د أن

   ..األطفال
وال م��ره ط��وال زواجن��ا كان��ت بینن��ا  -

متف�اھمین ألق�صي  اخالف�ات ب�ل كن�
ق����سم ل����ك ط����وال س����بع أدرج����ه و
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س����نوات زواج ل����م نتخاص����م م����ره 
   .حدهاو

 یرج��ع ل��ي وافتق��ده ك��ل هن��إ نف��سي -
دقیقه في عمري وتمنی�ت أن الح�ق 

 من���ذ  ف���رحأش���عر ب���أي ب���ه ألن���ي ال
أت����ذكر ش����ي بأكی����اس  ال، رحیل����ه 

وطریق�������ي المظل�������م ھ�������و ، األرز 
المستقبل الذي یرعبني  الخوف من

  .اًجد
والدي أا ع��ن ًال ان��وي ال��سفر بعی��د -

 ا ،ًرت���بط مطلق���أن ال أألن��ي ق���ررت 
  . معهم ولذكري زوجيأبقىن أو

نع���م األرز ھ���و الوجب���ة المف����ضلة  -
  .لزوجي وأوالدي 

  
 :التفسیر  -

  

الحل��م یعك��س معانات��ك بع��د رحی���ل  -
زوج���ك ، واش���تیاقك لعودت���ه م���رة 
أخ��رى ، وتتمن��ي ل��و أن��ه یع��ود ف��ي 

ًحیاتك زوجا وأب�ا ألوالدك  فأن�ت  .. ً
تفتق��دین زوج��ك ، وتتمن��ي ل��و أن��ه 
تعافى من مرضه ولم یمت ویتركك 

وتتمن���ي ل���و أن الظ���روف . وح���دك 
 لو تيدوو  ..جمعتك به مرة ثانیة  

أن���ك تعی���شین مع���ه ف���ي أي مك���ان 
 ب����ل مع����ه ف����ي  خ����ارج الق����اھرة ،

 .. اآلخرة 
  

وأكیاس الرز رمز ألطفالك ، فلدیك  -
ثالث أطفال ،  وزوجك الراحل كان 

أرب��ع أكی��اس (   طفل��ك الراب��ع ھ��و
، وتمنیت لو أن یكون عن�دك ) أرز 

 .. ستة أبناء  منه  
  

وأص��بحت تعی���شین ف��ي حال���ة م���ن  -
التوھ���ان بع���د أن أص���بحت أرمل���ة  

ول��دیك حاج��ة إل��ى .. بوف��اة زوج��ك 
اإلش�������باع الع�������اطفي واش�������تیاقك 

.. ألح�������ضان  زوج�������ك الراح�������ل 
وتخشین الم�ستقبل ، ف�سنك ص�غیر 

بة زوج والوح��دة ص��عبة دون ص��ح
 .. وحبیب 

  

یراودك أحیانا التفكیر في الزواج ،  -
ولك�������ن تع�������ودین إل�������ى أوالدك ، 
وص�����احبتك ھ�����ي رج�����ع ال�����صدى 

ًب���داخلك الت���ي ت���ذكرك دوم���ا ب���أن 
وم���ن ث���م .. تك���وني وفی���ة لزوج���ك 

تعودین من حالة التوھ�ان لتك�ونین  
على العه�د مع�ه لتلعب�ي م�ع أبنائ�ك 

فطریق��ك وق��درك .. دور األب واألم 
صي ل���ذكرى زوج���ك ، ھ���و أن تخل���

أبنائ�����ك   تربی�����ة  وتعمل�����ي عل�����ى
 .. بمفردك 

  

ل��یس ل��ك س��وى هللا تلجئ��ین إلی��ه ،  -
واإلن��سان ی��سیر .. فه��و الم��ستعان 

في حیاته كمن یركب القطار ، لك�ل 
.. واح��د محط��ة الب��د أن ین��زل فیه��ا 

والم��وت محط���ة تنته��ي به���ا حی���اة 
وب����الموت .. اإلن����سان ف����ي ال����دنیا 

 ث�الث ، ینقطع عمل ابن آدم إال م�ن
وال صالة للمتوفى في المسجد بع�د 
موت���ه ، فق���د رح���ل القط���ار وف���ات 

  .. األوان
 

  تحیاتي خالص                       

  عادل كمال خضر. أد                 

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