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  رموز األحالم
  دالة صراعاتنا الشخصیة

  

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

  عمید كلیة اآلداب ــ جامعة بنــھا
  

 النف�سیة  لن�ا خ�الل         ال شك أن الحل�م ھ�و الحی�اة
..  ، راغ��ب ، رام��ز ن ح�الم  فاإلن�سان ك��ائفت�رة الن��وم ،

م�ن ص�راع ف�ي ن�سان  م�ا یعانی�ه اإلوالحلم یؤكد لنا أن
..   ی�ستمر آث�اره ف�ي نوم�ه خ�الل الحل�م ة المعاشحیاته

وفیم���ا یل���ي  ن���ذكر أح���د األح���الم المعب���رة ع���ن ذل���ك ، 
  ..لحلم ل ناتفسیرثم ومستدعیات الحالم ، 

  

  :الحلم * 
  : رجاء التكرم بتفسیر حلمي ھذا          

 حاول���ت قتل���ه   أن ھن���اك ثعب���ان أس��ود غل���یظحلم��ت" 
بل��وح خ��شبي ولكن��ى ل��م أس��تطع وھ��رب من��ي  وزح��ف 

إل��ى الحم��ام  واختب��ئ ف��ي ح��رف الب��اب  وج��اءت أم��ي  
ووض��عت علی��ه ج��بن أب��یض عل��ي اعتب��ار أنه��ا ت��ود 

  .حبسه 

وكـــان هـــذا الحلـــم بعـــد لیلـــة خـــالف مـــع أخـــي         
 وكــانوا هــم الــذین علــي خطــأ مــع أمــي، وزوجتــه وأنــا 

یر الحلــم أثابــك ستفــأرجــو  ، ونــشب خــالف كبیــر بیننــا
 . اهللا

  المستدعیات
م لطفل����ین ،  وأعم����ل موظف����ة ،  أن����ا متزوج����ة وأ 

 وأعیش م�ع زوج�ي والحم�د �  سنة ،٢٨عمري 
ح��دث ..  وحی��اتي  م��ستقرة لح��د أق��رب للمعق��ول 

ن یوأن توفي والدي حبیب قلبي من�ذ ح�والي ش�هر
 حت�ى ال ونصف ، وج�اء أخ�ي لیع�یش م�ع وال�دتي

  .تعیش بمفردھا بعد وفاة أبي رحمه هللا 

 وأب لطفلت��ین یعم��ل موظ��ف وحیات��ه أخ��ي مت��زوج 
األس��ریة أق��رب لالس��تقرار ولكن��ه غی��ر س��عید م��ع 
زوجت�ه وم�سكنه ال�ذي یق�یم فی�ه قب�ل وف�اة وال��دي 

 ض��واحي المدین��ة الت��ي نقط��ن رحم��ه هللا بعی��د ف��ي
ا  ً بوس��ط المدین��ة ، وك��ان دائم��ي ومن��زل أم��به��ا ،

 وأبي وفي كل م�رة  ي للعیش مع أماول االنتقالیح
ك���ان ال یح���دث االس���تقرار وذل���ك ألس���باب س���وف 

 ال أك��ذب ف��ي يأس��ردھا إلی��ك وأرج��و أن تتأك��د أنن��
 - :شيءأي 

 تحاول أن  تفرض�ه   زوجته لها أسلوب حیاة معین-١
  . إلى أسلوبها ھي ا وأن تغیر أسلوب حیاتهيعلي أم

  

  .بأميا استهزائیة ًحیانلها تعلیقات سخیفة معنا وأ -٢
  

ا  وتح�اول أن تت�صید أي كلم�ة ً  تتنصت علینا دائم�-٣
أو ح��وار وت��ربط نف��سها ب��ه وت��شتكي ألخ��ي  م��ن أنن��ا  
تكلمن��ا علیه��ا  ف��ي ح��ین أن الح��وار ك��ان  یخل��و منه��ا 

ا ولكن ظن السوء عن�دھا ھ�و مح�ور حیاته�ا  ف�ي ًتمام
حت��ى ف��ي تربیته��ا لبناته��ا ت��شك ف��ي األك��ل   يءك��ل ش��

  ي تقدمه أمي له�ا  عل�ي مائ�ة اإلفط�ار ف�ي رم�ضانالذ

في حین أننا نأك�ل معه�ا م�ن نف�س الطع�ام ولك�ن س�وء 
  .الظن ھو محور شخصیتها 

   

ا بالفتن���ة  بین���ي وب���ین أخ���ي وأم���ي  ً  تم���شي دائم���-٤
قسم لك ب�ا� تك�ون أوتوقعنا في بعضنا أكثر من مرة و

ھي الخاطئ�ة ، وتوقعن�ا معه�ا ف�ي الخط�أ ب�ان ت�ستفزنا 
  . برد ممكن أن یحرجها انرد علیهو

   

أم��ا ف��ي الم��شكلة األخی��رة الت��ي ح��دثت لیل��ة الحل��م   
 ھ��ي وأخ��ي يفه��ي حینم��ا  ج��اءت لتع��یش م��ع أم��

 فوجئ�ت ب�أمي .. اس�تقراریةجاءت لتعیش عی�شة 
أنا حیاتي تحول�ت م�ن :   حالة حزن وقالت لي في

وعرف�ت .  والهدوء إلى الهرجلة والفوضى النظام
 أن  زوجة أخي  سباب حیث اتضحمنها  ما ھي األ

 نظاف��ة  م��ني بك��ل أعب��اء المن��زل عل��ي أم��ألق��ت
واكتفت ھ�ي بتربی�ة ونظام إلي كل  ما تتخیله أنت 

..   ك��ل وقته��ا إلیه��ا فق��ط وكرس��ت ابنته�ا الرض��یعة
 يفلف��ت نظرھ��ا ووجهته��ا إل��ي أن التع��اون م��ع أم��

 اآلن  حیاة  ھو خیر لها وألمي الن الحیاة أصبحت
ي وأمي والبی�ت بی�تهم ھم�ا االثن�ین  واحدة بینها ھ

فل��یس م��ن الع��دل أن تلق��ي ك��ل المه��ام عل��ي أم��ي 
ا  ،  وأنه�ا ح�ین ً عام�٧٣وھى تبلغ من العم�ر ال�ـ 

ال ت��دقق معه��ا عل��ي كالمه��ا  س��وف تأخ��ذ  أجرھ��ا  
عند هللا ألنها  ف�ي  منزل�ة  أمه�ا  وم�ر الموض�وع 

ولك�ن ش�یطانها  غلبه��ا  ..  وت�داركت ھ�ي ك�ل ھ��ذا 
 تتح�دث   فقد تنصتت عل�ي مام�ا  وھ�يمرة أخرى

..   منه�ا  ت�شتكى  مام�امع خالتي بالتلیفون وكانت
طبیع����ي أن ی����شتكي اإلن����سان ألي ش����خص ی����راه  

 ی�نغص علی�ه حیات�ه  يءقریب  من قلبه من أي ش�
وحینما رجعت م�ن ..   معها ي أموسمعت كل كالم
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 ووج��دت زوج���ة  ي م��ررت عل���ي من��زل أم���عمل��ي
 م��ن أم��ي م��ا ح��دثأخ��ي ف��ي انتظ��اري وحك��ت ل��ي 

وطیب����ت خاطرھ����ا وقبل�����ت رأس����ها وقل����ت له�����ا 
كبی��رة وفق��دت أن��ا أم��ي س��ت ، احت��سبیها عن��د هللا 

رفی�����ق عمرھ�����ا وظروفه�����ا النف�����سیة اآلن غی�����ر 
 زوج�ك   ف�ي األول واآلخ�ر أم�ي وأممستقرة  وھي

ا ً وتصافینا معوال نجرأ علي أن نحاسبها واقتنعت
وفوجئ���ت  ..   معه���م اإلفط���ار وال���سحور وتناول���ت

به��ا ص��باح ھ��ذا الی��وم وبع��د أن تناول��ت س��حورھا 
معن��ا وك��أن ش��یئا ل��م یك��ن وك��أني ل��م أقب��ل رأس��ها 

أفاج���أ بأنه���ا ، وأست���سمحها أال ت���دقق عل���ي أم���ي 
 مكالم��ة أم��ي م��ع اش��تكت ألخ��ي مم��ا ح��دث  م��ن

 أخ��ي ی��دخل  وجعل��ت، منه��ا أخته��ا وم��ن ش��كواھا
ع�د فراغه�ا م�ن ص�الة  بيغرفة الصالون عل�ي أم�

 يال���ضحى  ومع���ه زوجت���ه ف���ي ی���ده  ویعات���ب أم���
بأسلوب غیر الئق أمام زوجته ، ویقول لها  لیس 

 وحی��اة م�ن ح�ق أي ش�خص أن یت��دخل ف�ي حی�اتي
زوجت��ي ، لم��اذا ت��شتكي زوجت��ي ألخت��ك م��ا له���ا 

ا انه��ارت وغ��ضبت ، ًمام��ا طبع��..  وم��ال حیاتن��ا 
 م���اذا فعلت���ي ھ���ذا  أن���اوأن���ا قل���ت لزوج���ة أخ���ي ل
 لماذا تقومي بالفتن�ة  ،تصافیت معك وقبلت رأسك

وقال�ت ك��الم ل�یس ل��ه أي داع ..  ب�ین أخ�ي وأم��ي 
وخال من أي أدب وأخ�الق  ووق�ف أخ�ي یتف�رج ،  

 منه���ارة به���ذا ال���شكل يوأن���ا بالت���الي وج���دت أم���
أخذتني االنفعاالت  وتفوھ�ت بجم�ل جارح�ة ألخ�ي  
ولزوجته أندم علیها اآلن ،  ولكن ندمى ھذا لیس 

 ..  يأكث��ر م��ن حزن��ي عل��ي  موق��ف أخ��ي م��ن أم��
وكل ما كنت  أقول�ه ل�ه  لم�اذا  تحاس�ب أم�ك أم�ام  
زوجتك ھذا ال یلیق برجل متعلم مثلك  وھذا ل�یس 

  ومن ھنا ج�اءت الم�شكلة يءمن الرجولة  في ش
 طلب��ت أن ی��ذھبوا إل��ي يوتفاقم��ت لدرج��ة أن أم��

بیتهم  وأنها ترید بقاء  م�ا تبق�ي له�ا م�ن عمرھ�ا 
 وق�ال يولكن أخي رفض ترك من�زل أم�..  دة وحی

وزوجته  قالت أنا  م�ع زوج�ي ، لها ھذا بیت أبي 
واآلن أخ���ي ال ..  ف���ي أي مك���ان ول���و ف���ي جه���نم 

 وزوجت��ه تترام��ى بالكلم��ات الجارح��ة يیح��دث أم��
ألمي  وأصبحت الحیاة جهنم واتهمتن�ي ب�أنني أن�ا 

عرف  ومقاب�ل ك�ل أ كیف  ال ،السبب في المشكلة 
ت ھ�ذا  لیلة ال یعلم بها  سوي ربي وحلمھذا نمت

. وأنا في انتظ�ار ردك .. الحلم الذي سردته علیك 
   .جزاك هللا كل خیر

  

  التفسیر
الثعب��ان األس��ود الغل��یظ  ، ھ��و رم��ز  للفتن��ة  الت��ي  

أو ھ�و رم�ز لزوج�ة أخی�ك ( أحدثتها زوج�ة أخی�ك 
 ) . نفسها 

الفتن���ة ف���ي ب���دایتها   وأد  جه���دك ف���يب���ذلتيوق���د  
ة فتنــ ال ربضــو ،  ك ـ أخی  زوجة  رأس بتقبیل

وھ���و دالل���ة عل���ى (   بل���وح خ���شب  )الثعب���ان ( 
بب�رود   رأس�ها  وقم�ت بتقبی�ل ، ) ان غیظك ــكتم
ورغ��م  محاوالت��ك  ف��إن  ) ..  ثل��جوكأن��ك ل��وح ( 

الفتن���ة  مازال���ت ت���شتعل ف���ي رأس زوج���ة أخی���ك 
ال�ذي زح�ف ام َّورم�ز ل�ه بالحم�(  بتأثیر شیطانها 

حی��ث ن��ستعیذ ب��ا� م��ن ال��شیطان " عب��ان  إلی��ه الث
  ) ." عند دخوله 

أما اختباء الثعبان في حرف الباب ، فرمز له�دوء  
 یلب���ث أن ینفج����ر ،  فه����و ال   ..م���شوب بالح����ذر

وأن���ه  ی���دل  ..  سبق العاص���فة اله���دوء  ال���ذي  ی���

،  ل��ى س��وء الظ��ن ، وانتظ��ار فرص��ة خط��أ  عك��ذلك
صت  وھ��و  م��ا ح��دث م��ن اش��تعال الفتن��ة  بع��د  تن��

.. أخته���ا م���ع زوج���ة أخی���ك عل���ى  مكالم���ة أم���ك 
وكونه�����ا حك�����ت ذل�����ك ألخی�����ك بع�����د أن قمت�����ي 

  .باسترضائها 

وقیام أمك  بحبس الثعب�ان  ب�الجبن األب�یض  ی�دل  
على رغبتها  في  االس�تقالل  بمفردھ�ا  حت�ى  ل�و 
ض���اق به���ا الح���ال  وعاش���ت فق���ط  عل���ى الجبن���ة 

رأیت���ك أن���ه طبیع���ي أن ی���دل عل���ى أو .. البی���ضاء 
 وت�شتكي  لم�ن یریحه�ا  وك�أن ذل�ك   أمكضفضتف

ل��یس بنمیم��ة وإنم��ا یق��اس عل��ى الك��ذب األب��یض 
  ..بالمفهوم الشعبي 

وأم��ك ت��ود ح��بس الثعب��ان حی��ث رغبته��ا أن یأخ��ذ  
ویرحل بها إل�ى ش�قته ، " الثعبان " ابنها زوجته 

تاركین إیاھا في شقتها بمفردھ�ا  تع�یش م�ا تبق�ى 
ة مرفوض��ة ولكنه��ا رغب��.. م��ن عمرھ��ا ف��ي س��الم 

م��ن قب��ل االب��ن ال��ذي رأى أن ال��شقة خاص��ة بأبی��ه 
بمعن��ى ھ��و ال��ذي یرث��ه ، كم��ا أن زوجت��ه ت��رى أن 

ول��یس ذل��ك إال ..  مكانه��ا م��ع زوجه��ا أی��ن یك��ون 
 .ًطمعا في الحصول على الشقة بعد وفاة األم 

إذ تتمن��ى األم البنه��ا دوام ..  إن��ه جح��ود األبن��اء  
.. الرحی��ل الحی��اة ،  ویتمن��ى االب��ن ألم��ه س��رعة 

قلب���ي عل���ى ابن���ي : " وعل���ى رأي المث���ل القائ���ل  
 " .َّوقلب ابني علي حجر .. انفطر 

  

  تحیاتي خالص                       

  عادل كمال خضر. أد                 

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