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  رمزية الحلم
  وأحداث الیوم السابق

  
  عادل كمال خضر/ د.أ

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

  
إلى أحداث الیوم السابق  فرویدأشار       
أنه من األھمیة بمكان عند نبه إلى ، وللحلم 
ر الحلم ورموزه أن نسأل الحالم عن تفسی

األحداث التي مرت به في الیوم السابق 
للحلم ، فلعلنا نجد تفسیر الحلم في ھذه 
األحداث  ،  دون أن نخوض في الماضي 

 في ة الحلملم باحثین عن داللاالسحیق للح
 وعلى ھذا فإن ..إطار أحداث الطفولة 

   أو الحلم قد یتشكل من الماضي القریب ،
في  هغیر أن  ماضي الطفولة البعید ، من

دمج یقوم إخراج الحلم بعمل  األحالم أغلب

ما بین أحداث الیوم السابق وأحداث 
 تمویه، لمزید من الللحالم الطفولة البعیدة 

وفیما یلي نعرض .. حتى یتم تفادى الرقیب 
 فقط على ینتفسیره معتمدب قمنالحلم 

  .أحداث الیوم السابق 
  

   :الحلم -
  

     بدایة أعرفك بنفسي ، أنا  اسمي    
 ، أعمل موظف في القطاع الخاص ،  ھاني

 ٢٧حاصل على مؤھل جامعي ،  عمري 
سنة  ،  أسكن  بمحافظة القاھرة ،  أرجو 

  : من سیادتكم التكرم بتفسیر ھذا الحلم 
  

حلمت إني بأكل سندوتش وعند         " 
نه أحسست إني عضیت التهامي قطعة م

 فأبعدت ة في السندوتشحاجة غریب
السندوتش  و نظرت إلیه  فوجدت  إن فیه 
شيء كان نصفه  داخل السندوتش  ونصفه  

النصف الذي رأیته ..  خارج  السندوتش 
ھو الذیل و كان  رفیع  فافتكرت إنه  دودة  

و فاجأه رأیت وأنا ..  فأبعدت السندوتش 
ماسك السندوتش  بیدي إنه  بیخرج  منه  

ه رصاصي  وبه بعض النقوش ثعبان  لون

السوداء على ظهره  وكان طوله ربع متر 
أخذ ینظر لي وھو في الهواء  .. أو أقل 

 وانتهى  الحلم  .. األرض إلىوھو  ینزل  
مكان  ..  ا ًولم  یفعل الثعبان  بي شــیئ

الحلم  كان  زي  ما یكون  في  تل  ویوجد  
  "  . وجزاكم هللا كل خیر ..بعض  الخضرة 

  

  المستدعیات
  

ي         قبل یوم الحلم نزلت أنا وخطیبت
 وبالفعل لكي اشترى لها لبس العید ،

.. اشتریت لها اللبس ووصلتها إلي منزلها 
دخلت .. وعند الجلوس مع والدھا ووالدتها 

 وخرجت كي  العیدخطیبتي لكي تلبس لبس
فقالت لها أمها إن ذوقه ..  لدیها اولتریه 

 ما یكون بتاعك وحش  وإنه شكله زي
.. ا وأید الموضوع أبوھ.. وأنتي صغیرة 

 إلى ه لي كان موجهالكالم كان مش موج
 لكن أنا زعلت عشان أنا كنت ..خطیبتي 
 لكن خطیبتي ھي اللي مختارة ،معاھا 
ده كان ..  وروحت ونمت .. بس .. اللبس 

 رمضان  بعد ٣٠ رمضان ، ویوم ٢٩یوم 
یر الجاكت الحلم اتصلت بي خطیبتي  كي نغ
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 وكان ًوأنا كنت زعالن وذھبت فعال
بصحبتنا والدتها وأختها الكبیرة عشان 

..  ا مالبس ألوالد أختها ًكانوا  بیشتروا أیض
..   وغیرنا الجاكت وجبنا جاكت آخر 
..  واتخانقت مع خطیبتي في الیوم ده 

حدث وصالحنا بعض على طول بسبب ما 
قلت لها إنه من الذوق إنهم ..  من والدیها 

 ًكانوا  قالوا إنه  حلو في األول لكن مثال
حاجة زي .. لونه  لو كان كذا یكون أحسن 

لكن مش یقولوا إن  ذوقه .. كده یعنى 
كنت  وانتهى الیوم و..  كده على طول وحش

  . سعید أنا وخطیبتي 

  

  التفســـــیر
  

 عالقتك یدل على أكل السندوتش  ـ  �
ومتقبلها  راغب فیها كونكبخطیبتك ، و

السندوتش رمز ف ..كزوجة المستقبل 
 دال علىلخطیبتك ، وأكلك السندوتش 

ك وحبك لها ورغبتك ترضاك عن خطیب
   ..هافي إتمام الزواج  ب

  

 غیر أن ھناك ما یعكر علیك االستمتاع  �
االستطعام بفترة و  تكخطیبالتواجد مع ب

 وتمثل ھنا) السندوتش ( الخطوبة 
الذي كان )  لحماتك   رمز (بالثعبان 

بمعنى أن حماتك ( طوله ربع متر 
وكون أن حماك ) .. لسانها طویل 

وافقها الرأي فدل ذلك على أن حماتك 
..   الذیل ھي رأس الثعبان وحماك ھو

 على اعتقادك بأن حماك لیس  ذلكویدل
له شخصیة ، وأن حماتك ھي المسیطر 

لبیت ، وأن حماك ألمور ا والمسیر
   .ٌیتحرك وفقا لما ترغب وتقرر ھي

  

وكونك عضیت حاجة غریبة ، تبین أنها  �
یدل على رغبة لدیك بأن تعاقب ، ثعبان 

بشأن لبس حماتك على  ما تفوھت به 
، أو أن ترد العید الذي اشتریه لبنتها 

غیر .. علیها  بلسان أطول من لسانها 
من ا  ًا ، أو خوفًأنك كظمت غیظك تأدب

  .  أن تفشل الخطوبة 
   

وكون الثعبان اكتفى بالنظر إلیك فیدل  �
بشكل على عدم توجیه حماتك الكالم لك 

بخصوص ما جئت به من مالبس مباشر 
العید  لخطیبتك ،  حیث  وجهت النقد 
الالذع البنتها على زوقها ، ولم توجه 

ولكنك .. اللوم لك بل اكتفت بالنظر إلیك 
 مسئول عن ذلك استشعرت اإلھانة ألنك

  .ا ًأیض
  

وكون الحلم انتهى دون أن یصیبك  �
 فیدل على بضرر ، )حماتك  ( الثعبان
 ما تفوھت بهل الصدام مع حماتكتجنبك 

، رغم كونك ) خطیبتك ( تجاه بنتها 
 من أجل وذلك ، تفوھت بهتضررت مما 

اتضح و.. محبتك لها عیون خطیبتك و
  الحلم فیه الذي حدث المكان  من ذلك 

مكان الحلم كان زي ما یكون في تل ( 
، فالتل رمز ) ویوجد بعض  الخضرة 

،  خطیبتك جافة المشاعر ألسرة
  .. لنضارتهارمز لخطیبتك والخضرة 

ومن ثم فأنت ترى أن أسرة خطیبتك 
كالتل مكان ال یحتمل العیش فیه لوال  ما 

وألجل " .. خطیبتك " به من خضرة 
 . الورد ینسقي العلیق 

 
 

  تحیاتي خالص                       

  عادل كمال خضر. أد                 

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