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   عبر الماسنجر األحالمتفسیر

  
  عادل كمال خضر/ د.أ

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

  
 الم���نهج الفروی��دي ف���ي تف��سیر األح���الم           یق��وم

ف��ي  ع��دد م�ن الفنی��ات الت�ي یعتم��د علیه�ا المحل��ل عل�ى
  والح�وار الح�ر ،  التداعيالتفسیر ،  ولعل أھمها ھو 

واإلف�صاح ع�ن الم�شاعر  بین المحل�ل وص�احب الحل�م 
 الذي یتبادل�ه ك�ل التفسیروالتنفیس عن المكبوتات ، و

  . من المحلل وصاحب الحلم
  

   أن یطلق العمیل العن�ان الحر التداعي      ویقصد ب  
 وم���ا یج���ول  م���ا ب���داخل نف���سه ،  ینق���ل  ك���ي لل���سانه

وذكری��ات وأفك��ار ، بخ��اطره م��ن م��شاعر وأحاس��یس 
بحیث یت�داعى به�ا العمی�ل خ�الل الجل�سة دون ح�ذف ، 

  ..  أو انتقاء ، أو اختزال  
  

 فی��تم  م��ن خ��الل  توجی��ه المحل��ل الح��وار        وأم��ا 
لدف���ة الح���وار خ���الل الجل���سة بحی���ث یتن���اول ب���الحوار 

طق الموض��وعات  ذات األھمی��ة ف��ي  الك��شف ع��ن من��ا

ال����صراع ، به����دف اإلف����صاح عم����ا ب����داخل ال����نفس 
والتنفیس عن الشحنات  االنفعالیة  المكبوتة  ، وحتى  

 ،  أو یل�ف  ً العمی�ل الح�وار إل�ى م�ا ل�یس مفی�داال یأخذ
وی�دور  ح�ول موض��وعات قلیل�ة القیم�ة أو ھام��شیة  ،  

والتي ھي عملیة  الشعوریة  ( وھنا  تتدخل  المقاومة 
لتحلیل  وعدم ك�شف ال�ذات خ�الل تعمل على مناھضة ا

  ) .جلسة التحلیل 
  

فیق��صد ب��ه إعط��اء معن��ى ودالل��ة  التف��سیر         وأم��ا 
لم��ا یقول��ه العمی��ل  ،  بحی��ث ی��تم ال��ربط ب��ین الماض��ي 

والحاض���ر ،  وبحی���ث ی���تم  الك���شف ع���ن  مكنون���ات  
الذات من خالل ما تم  مناقشته  خ�الل  الح�وار لم�ا ت�م  

 التحلی��ل ، فالتف��سیر یك��ون الت��داعي  ب��ه  خ��الل جل��سة
للت��داعیات الت��ي  وص��لت لم��ستوى ال��وعي  ،  ول��یس 

  ل�وعي الح�المللمكنونات الالشعوریة التي لم تصل بعد
  .ویقوم بالتفسیر كل من المحلل وصاحب الحلم 

  

        ویج���د  الكثی���ر الی���وم  ص���عوبة  ف���ي  ال���ذھاب  
 ًللمحلل  النفسي ،  نظرا  النشغال الوقت ، أو لظروف

اقتصادیة ،  ومن ثم  توفر لنا  التكنولوجی�ا الحدیث�ة ،  
أن نقوم بعم�ل جل�سات تحلی�ل عب�ر اله�اتف األرض�ي ، 

  .. واإلیمیل   والفیسبوك ،والجوال ، والماسنجر ،
  

  في عم�ل - ومازلت -        وقد استخدمت  التلیفون 
جلسات إرشادیة وعالجیة ، وك�ذا ف�ي  تف�سیر األح�الم 

  س�واء الثاب�ت أو المحم�ول ـ�ـ  ممی�زات وللتلیفون  ـ�ـ
عدیدة في ذلك  ،  لعل أھمها  أنه  وسیلة  أق�ل  تكلف�ة  
م��ن الناحی��ة  االقت��صادیة  إذا  ق��ورن بالجل��سات الت��ي 
تعق���د بمرك���ز اإلرش���اد أو العی���ادة ، كم���ا أن ص���احب 

المشكلة أو صاحب الحلم یمك�ن أن یتح�دث ف�ي الوق�ت 
 ال��ذي  یرغب��ه ال��ذي یح��دده ،  وك��ذا ف��ي  الموض��وع 

دون إح��راج ،  ول���یس علی��ه أن یك���شف ع��ن بطاقت���ه 
الشخصیة  ،  وأن مالمح  وجه�ه غی�ر مرئی�ة  وھیئ�ة 
جسمه غیر معلومة ، ووض�عه االجتم�اعي االقت�صادي 
مجه�����ول ، وھ������ذا ی�����شجع عل������ى الح�����وار وط������رح 
الموض�وعات ، وخاص�ة م��ع األف�راد ال�ذین ال یرغب��ون 

  . .في الكشف عن ھویتهم بطریقة مباشرة 
  

ذات  الممی�زات  ل�ه ف  الحوار عبر الماسنجر        أما 
التي  للتلیفون ،  إضافة إلى ذلك كونه جلسة  مسجلة  
كتابة  ،  ومن ثم  یمكن الرج�وع  إلیه�ا خ�الل الجل�سة  

  ..أو بعد انتهائها 
  

        وفیم���ا یل���ي نع���رض  له���ذه الجل���سة  لتحلی���ل  
وار بیني وبین ار الححلمین  إلحدى الفتیات  ، حیث د

 الوج��ه  عل��ى  ـ��ـ   الماس��نجر عب��ر  ـ��ـ  الحل��م ص��احبة
  : .التالي 

  

  .السالم علیكم    -:الحالة   �
 وعلیكم السالم    -:المحـلل  �
 
 طفال في الحلمحكم األ  -:الحالة  �
 وفقا لصاحب الحلم  -:المحـلل  �
 
 ٢٢عن�دي ..  ة   ان�سه مخطوب�  أنا-:الحالة  �

  .سنه
مطلوب الحل�م كام�ل ، ومعلوم�ات   -:المحـلل  �

  .كافیة عنك
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 األول ني  كن�ت ف�ي ال�دور إ  حلمت  -:الحالة  �
 ،   وبع�د ك�دا طلع�ت ال�دور الثال�ث ، من البیت

 طفال في  ألقیت  بنت وولد  ولما دخلت البیت
وبین��ادوا وأم  البن��ت والول��د ت�� ، س��نه عم��ر 
،  َّوج���م عل���ي ،   ی���ا مام���ا  وبیقول���وليَّعل���ي

 فغی��رت  ، غی��ر له��م اله��دومأین وك��انوا ع��ایز
  .للبنت والولد لسه

 
ھ��ل ی��وم الحل��م ك��ان فی��ه ح��وار   -:المح��ـلل  �

  . ورغبة منك إنك تخلفي توأم ،حول األطفال
یما عن�دي اعتق�اد انا دأبس   .. ال   -:الحالة  �

  .ني مش ھخلفإ
 
  .أنت عایشة مع مین  -:المحـلل  �
  .بس  خویهأمي وأمع    -:الحالة  �
 
 في أي بلد  -:ل المحـل �
 .أریاف بلد    -:الحالة  �
 
  .فیه حد في العیلة ما بیخلفش  -:المحلل  �
  الحمد � ك�ل البن�ات  ..  ال خالص  -:الحالة  �

 هوفی� بیخلفوا عل�ي ط�ول ..   عیلتي ي فيلال
  .بس االطفال كبار .. موأ تةبنت عمتي جایب

 
  ھل خطیبك مشتاق ألنه یك�ون ل�ه  -:المحلل   �

 وبیأكد على كدة لما بیك�ون  والد كثیرأ خلفة 
  .معاكي

ل��ي بح��ب لن��ا م��ن الن��وع اآو .. اه  -:الحال��ة  �
  .اً جداألطفال

 
الحل��م ھ��و تمن��ي تحقی��ق رغب��ة ،   -:المح��ـلل  �

في أن تخلفي وتأتي باألطفال لترضي خطیبك 
 ،  أخ�رى من جه�ة من جهة وتحققي أمومتك

   تخلف��ي ،  أال ولك��ن ھن��اك خ��وف م��ن داخل��ك
ك����ون م����صیرك أن تتبن����ي أطف����ال م�����ن أو ی

تطمن�ي  أن�ت بولكن من جهة ثالث�ة المالجيء 
  عالی���ة خ���صوبة   ل���دیهم  ب���أن أھل���ك نف���سك

   ب�ل أن ھن�اك  ،ا جمیع�ا بیخلف�و والدلیل أنه�م
فالحلم یعكس خوف   ،  منهن من یخلف توأم

وترجي ، خوف م�ن أن ال تخلف�ي وترج�ي أن 
  .تخلفي التوأم

  .اً لحضرتك جدنا متشكره  أ-:الحالة  �
 
  وممك���ن یك���ون خ���وف أن یك���ون  -:المح���ـلل  �

 ، وخطیبك یتمنى األوالد خلفتك بنات
 وخطیب���ي م���ؤمنین أن���االحم���د هللا  -:الحال���ة  �

 أو البن���ت إنوھ���وه ع���ارف  .. بق���ضاء ربن���ا
  .الولد من الراجل

 
ربن�ا یه�ب لك�م البن�ین والبن�ات ـ   -:المح�ـلل  �

  . من هللا ھبةفالبنت والولد
  .خیرأال ؤطیب ممكن س . .  یارب - :الحالة �
 
 .  تفضلي -:المحـلل  �

 أن��ا  نإ ب��رده ب��  بحل��م یم��ااد ن��ا  أ-:الحال��ة  �
بع����رف  وم����ش  وب����دخل   امتح����ان  ح����هایر

  . بابقي عرفاھاإني مع األسئلة علي أجاوب
 
 ما ھو تعلیمك  -:المحـلل  �
 خدمه اجتماعیه  -:الحالة  �
 
أو ی�ة ، ع�انیتي م�ن امتح�ان الثانو -:المحـلل  �

 ة؟ قبل كدثانویة الرسبتي فيھل 
  ال  -:الحالة  �
 
ھل فیه مواقف كثیرة تتك�رر ف�ي   -:المحـلل   �

  ؟حیاتك بمثابة امتحان لك
 ال  -:الحالة  �
 
إی��ه عالقت��ك بربن��ا ـ ھ��ل أن���ت   -:المح��ـلل  �

  .راضیة عن سلوكك الدیني
 بقط���ع أوق��ات ب��س  ..ن��ا ب���صلي  أ-:الحال��ة  �

 .الصالة 
 
وعشان ك�ده أن�ت عارف�ة اإلجاب�ة   -:المحـلل  �

  .لكن ما بتجاوبیش،
  . لیكيمیرس  ..  شكرا  -:الحالة  �
  أھال بك  -:المحلل  �

 
  تحیاتي خالص                       

  عادل كمال خضر. أد                 

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