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  الحمامات القذرة

  

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

  عمید كلیة اآلداب ــ جامعة بنــها
  

ًتف��سیرا لدالل��ة تف��سیر األح��الم ال یج��ب أن یك��ون  -
 خاص��ة م��ع األح��الم الت��ي تت��ضمن ،فق��ط الرم��وز 

ًال نكتف�����ي أی�����ضا ا ، ومحت�����وى م�����ؤلم ل�����صاحبه
 فه��ي ق��د تك��ون فرويــدبالم��ستدعیات كم��ا ق��ال 

قاصرة عن بلوغ معن�ى الحل�م ، حی�ث ترك�ز عل�ى 
عناصر الحلم ب�أكثر مم�ا ترك�ز عل�ى حی�اة الح�الم 

  الحل�متف�سیروم�ن ث�م ن�رى أن ی�تم .. وما یعانیه 
في إطار جل�سة للتحلی�ل النف�سي ، ی�تم فیه�ا رب�ط 

لشخصیة ل�صاحبه أحداث الحلم ورموزه بالحیاة ا
،  م��ن ص��راعات وم��شاكل ف��ي حیات��ه وم��ا یعانی��ه

  .في تفسیر الحلم  عادل خضروھذه ھي طریقة 
  
وحیث أن الحلم ما ھو سوى الصفحة التي تظه�ر  -

 ل�یس  إن ال�شيء اله�ام اآلنصراعات الحال�ة ، ف�
 بل الوصول بصاحب الحل�م إل�ى  تفسیر الحلمھو 

ه األحالم  حتى ال تتكرر لدی االستبصار بصراعاته
ویج��ب أن نؤك��د ب��أن الرم��ز األساس��ي .. المؤلم��ة 

ف��ي الحل��م ال��ذي نع��رض ل��ه ھن��ا ھ��و الحمام��ات 
القذرة ، والحمامات ق�د یك�ون له�ا دالالت متع�ددة 

ولكن منهجنا ھو أن ن�صل إل�ى دالل�ة .. متناقضة 
الرم��ز م���ن ف��م ص���احب الحل��م ، حی���ث أن الرم���ز 

 .  خاصة الحالم 
  

ل��ذي دار بین��ي وب��ین الح��وار اون��سرد فیم��ا یل��ي  -
تحلیل ال أو باألصح نعرض جلسة.. صاحبة الحلم 

ف��ي ن��ا  ھ��و  منهجھ��ذا و،  الحل��منف��سي لتف��سیر ال
  . وقد تم ذلك عبر الماسنجر ..تفسیر األحالم 

  

  .  السالم علیكم -: الحالة -
  وعلیكم السالم  -: المحلل -

 
 األحالم تقدر تفسر   أنت- :الحالة -
ر م��ا ب��ین ص��احب الحل��م األح��الم تف��س  - :المحل��ل -

فبدون ب�ذل الجه�د م�ن ص�احب الحل�م  .. والمفسر
صعب الوصول للتفسیر وخاصة في األحالم الت�ي 

  .بها رموز
  

 م�ن ةق�عاإن�سانه فین�ي إنا أ ..  ى نعمإ  - :الحالة -
اني ف�ي عأ  ..عزباء.. سنة  ٤٠ عمري  ..الصغر

  .. اتخ�����اذ ق�����رار وع�����دم  د د الت�����ر حی����اتي م�����ن
حالم���ي ھ���ي ف����ي أواغل���ب ..   حالم���ي كثی���رةأو
ع�زك أدخ�ل حم�ام  أكل م�ا..  عزك هللا ألحمامات ا

 .رتاح  أقى نظیف وماال هللا ما
  
 الحم�ام ـ ھ�ل ع�نك ذكریات�أود معرفة  - : المحلل -

ھن��اك خب��رات ف��ي الطفول��ة م��ا زال��ت عالق��ة ف��ي 
  .ذاكرتك ـ  أو عادات تقومین بها في الحمام

 تذكر  أما ..  مثل شنو  - :الحالة -
  

ماذا ..  بماذا یرتبط الحمام في ذاكرتك  - : المحلل -
  تتذكرین من أحداث وقعت لك في الحمام

 زلق أنطیح  مرات وأ كنت  ..شیاءأفي   - :الحالة -
  .نسىأنا صرت أ  ..تعبأو

 
فی���ه أح���داث تح���اولي أن ت���ستبعدیها  - : المحل���ل -

  جاھدي نفسك واذكریها
تي كانت لو طفناأ  .. تذكرأمانى قادرة   - :الحالة -

 ووحیدةفي مستشفیات 
 

   .وما ھو تعلیمك .. ھل تعملین - : المحلل -
ن����ا بع����دین كمل����ت أ  .. المتوس����ط ..ال  -:الحال����ة  -

 . درست من صغر دراستي الن ما
 
   ؟ھل تم خطبتك أو الزواج من قبل - : المحلل -
  .بوي رفضأخطبت بس تنا اأ  - :الحالة -
 
ن مارس�یھل في فترة المراھق�ة كن�ت ت - : المحلل -

   ؟اًالعادة السریة في الحمام كثیر
 ولم���ا  ..ةب���س بالمراھق��� ..  ى نع���مإ  - :الحال���ة -

  .حس أكبرت صرت ما
 
كیف ص�رت م�ا تح�س ھ�ل ال ت�شعرین  - : المحلل -

   .اآلن برغبتك الجنسیة
  .. ماح�سیت ب�شي١٨من كان عم�ري   - :الحالة -

..  ةول مراھقت��ي كن��ت طاغی��أن��ا أ  ..ص��رت جم��اد
ح�ساس ن ی�شیل اإلإرت ادع�ي هللا ن�ا ص�أوبعدین 

  .حس أومن یومها ما .. مني
 
واض�ح أن الممارس�ات الجن�سیة الت�ي  - : المحلل -

ترض�ي عنه�ا  ولم  في الحمام   بها كنت تقومین 
 وحت�����ى ..) جعلت�����ك ال ترض�����ین ع�����ن نف�����سك ( 
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ق��ذارة عل��ى لتت��صالحین م��ع نف��سك  ت��م إس��قاط ا
ى  أن ت�رًمام فأصبح الحم�ام غی�ر نظی�ف  ب�دالالح

نفسك غیر نظیفة ، فنحن نعتبر الجنس قذارة في 
م م���ن یق���وم به���ذا الفع���ل یك���ون عرفن���ا ، وم���ن ث���

 وق����ذر ، وحت����ى ترض����ین ع����ن نف����سك اًمت����سخ
  .القذارة على الحمام  معها تم إسقاط وتتصالحین

ك�ون مث�ل أنا صح الحین ماانى قادرة أ  - :الحالة -
ن���ا ب���دون أ .. ْشيح���س ب��� أ ص���رت م���ا ..البن���ات

ب��س  .. نث�وي وج��سميأن ص��وتي  إح�ساس م��ع إ
  .حب ھشي أخلي فراغ عاطفي ماادب

 
ك ، دعن�الجنسیة حصل كبت للرغبات  - : المحلل -

ثار عن����دك ت وط����ول ال����سنین ل����م ت����س وبالتق����ادم
، كم�ا أن ع�دم ال�زواج س�اعد عل�ى ع�دم  أعضائك

اإلح��ساس بال��شهوة ، وطبیع���ي أن الع��ضو غی���ر 
وربم��ا ف��ي  .. الم��ستخدم ی��ضمر أو تك��ف وظائف��ه

ألن وجود الشبق العالي الط�اغي  بك ، ذلك رحمة
كم��ا تق��ولین دون ت��صریف للرغب��ة ف��ي طریقه��ا 

   .رافحالسلیم یعرض لالن
 وهللا  .. جم���ادحلح���ین ص���ا أن���اطی���ب   - :الحال���ة -

.. أت�زوج ن�ا احتم�ال أح�ساس وإعن�دي  ماالعظیم 
 ..  شيأي وال ة یتصور العملینا مخي مو قادرأو

رك��ز أس��توعب وال أ م��ن ناحی��ة الج��نس الح��ین م��ا
مخي مو راض�ي .. فهم شي  أممكن اسمع بس ما

 ل��و ين��إح��س أ .. مور  ش��ي م��ن ھ��األأيی��ستقبل 
  . یومأول من أموتراح ..  أموت أتزوج

 
قد یكون ذلك بفعل العقاب ال�ذاتي  لم�ا  - : المحلل -

قم��ت ب��ه ف��ي فت��رة المراھق��ة ، فمطل��وب من��ك أن 
 ت�صفحي ع��ن نف��سك ، وتعتبریه��ا مرحل��ة طبیعی��ة

عدت بسالم ، أما بخصوص الزواج  فلیس ھن�اك 
م���شكلة بالن���سبة للم���رأة ، فأمورھ���ا ف���ي العالق���ة 

الدور الفعلي دور الرجل ، الجنسیة أنها تستقبل و
 م���ا تنك���شف الم���رأة فق���ط تهیئ���ین نف���سك اًفن���ادر

لزوجك وتعطیه نفسك وأنت راضیة ، ومرة بمرة 
  .ستعود لدیك رغباتك الجنسیة بالتدریب 

 ةاج�� محتوأن��ا م��ن ال��زواج ة خایف��  أن��ا- :الحال��ة -
یعني م�و ..  ةبس خایفمان حس باألأالزواج لكي 

  .فكر ینشل مخيألما .. ستوعب أقادرة 
 
الخوف إح�ساس طبیع�ي ـ  ولك�ن أن�ت  - : المحلل -

دك الجن�سي ، وأن�ا وخایفة إن زوج�ك یكت�شف ب�ر
سة ستهیئك لعودة رغبات�ك م�رة شایف إن الممار

اج وربنا یهیأ لك خیر إن  فاقدمي على الزوأخرى
   .شاء هللا

ج���زاك هللا خی���ر وهللا  ..  ش���اء هللا   إن- :الحال���ة -
 م��اابي أن��ا ة ك��شفت ل��ي حقیق��أن��ت  ..ریح��ت ب��الي

  .فترة من عمري.. تذكرھا أ
 
 یت���صالح م���ع  ح���داالمطل���وب إن الو - : المحل���ل -

ر ،  ، ویغف�ر لنف�سه ، ویع�ذرھا ، واحن�ا ب�شهنفس
ین التواب�ون ـ ئلخط�اوك�ل اب�ن آدم خط�اء وخی�ر ا

 ـ فلماذا نعیش الدھر وال اًفر الذنوب جمیعغوهللا ی
   .نغفر لنفسنا مازلت فیه

ع���ذب نف���سي أ وهللا العظ���یم كن���ت أن���ا  - :الحال���ة -
 م��ن لدرج��ه فت��رة.. حب��ه أاحرمه��ا م��ن ك��ل ش��ي 

 تطل��ب   هللا یرحمه��ايم��  أقع��د ب��الیومینأحی��اتي 
  .. ك��ل وال��شرب األ  م��ن  نف��سي ح��رمأك��ل آمن��ى 

قعد أ  ..طلع أكنت ما   ..ا مع نفسيًنت قاسیه جدك
 ف��ي داخل��ي  وأن��ا  ..ح��دأ أش��وف  وم��ايف��ي غرفت��

كن��ت قاس��یه م��ع  .. ش��عور یب��ي یطل��ع م��ع الن��اس
  .نفسي

 

ك����وني رحیم����ة  -هللا ی����صلح حال����ك  - : المحل����ل -
باالھتم�����ام والرعای�����ة فنف�����سك أول�����ى  - بنف����سك

  .والحنیة من جانبك 
وص�رت   ة غلطان�ين� إكب�رت وعرف�ت   - :الحالة -

 ة المراھق��يمراح��ل عم�ر ص�عب أ أن��ا .. ص�بورة 
ك���ون أبدای���ة الع���شرینات ب���دیت  .. والع���شرینات 

حرم نفسي أو ..  كتب ومعتزله العالمأ قرأ ةمتدین
 .. ع�یش ب�سالمأب�ي أ الح�ین أن�ا.. كل والشرب األ
ی��وم كن��ت ف��ي  .. ك��ون راض��یه ع��ن نف��سي أب��ي أ

والح��ین .  . وهللا يالع��شرینات ص��عب تن��زل دمعت��
 .ي قل شي تنزل دمعتأعلى 

 
   .هللا یرضى عنك - : المحلل -
  . هللا یرضى عنى ویغفر لي  آمین- :الحالة -
 
 ف���ي حیات���ك  وأتمن���ى ل���ك التوفی���ق  - : المحل���ل -

   .القادمة
نت فتحت لي طری�ق أ  ..جزاك هللا خیر  - :الحالة -

  .مل بحیاتيأ
 
   .أنت جواكي خیر كثیر - : المحلل -
 ل�ك التوفی�ق بع�د بحیات�ك و أتمن�ى أنا  و- :الحالة -

  . یاربةهللا یزیدك من العلم والمعرف
 
  في أمان هللا ـ مع السالمة - : المحلل -
  .ة  مع السالم - :الحالة -

  
  تحیاتي خالص                       

  عادل كمال خضر. أد                 

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