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  داللة البراويز
  في أحالم البنات

  
  عادل كمال خضر/ د.أ

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

  
حوال���ك أكی���ف .  .ال���سالم عل���یكم ورحم���ه هللا وبركات���ه -

حلم�ت قری�ب  أن�ا .. أستاذنا الفاضل لعلكم بخیر وس�عادة
 ..  سفة لو بزعجكآبهذا الحلم ممكن تفسیره بعد إذنك و

 

وشفت واحدة مجهولة ..  حلمت إني ذھبت لمحل براویز -
ی��ه ع��شان إش��وف ھ��ي اش��ترت أاش��ترت براوی��ز فقل��ت 

وج��ت اش��ترت ب��رواز ب��ه س��ورة ..  ممك��ن اش��تري زیه��ا
 وكل برواز ف�ي  لكنه صغیر كانوا بروازین..  خالصاإل

نا أو..  فتني وضربتي على ظهرياش. . ورقة غالف به
م عمل��ت نف��سي ب��شوف ب���اقي ، ث��وي ق��حرج��ت منه��ا أ

..  شفت حاج�ةكأنيالبراویز في المحل لكني شفتهم وال 
س���فة عل���ى آالله���م اجعل���ه خی���ر و ...  ؟؟ م���ا التف���سیر

وربن���ا یخل���یكم ویك���رمكم خ���الص التق���دیر ..  زع���اجكمإ
 . والتحیة

  

  أھال بك - :المحلل -

  .زعاج بحضرتك معذرة على اإلھالأ  - :الحالة -
 

 عرفیني بنفسك ، سنك تعلیمك عمل�ك حالت�ك  - :المحلل -
 الخ..االجتماعیة 

س��ني ..  باحث��ة ماج��ستیر  كریم��ةن��ا اس��مي أ  - :الحال��ة -
 ول��م أوف��ق ف��يأو مخطوب��ة  متزوج��ة ل��ست ..س��نة  ٢٩

 .قریب  أتوظف عن نىإمل لكن فیه أ. عمل حتى اآلن 
 

  .زواج اتخطبتي قبل كده وبالنسبة لل -:المحلل  -
ل�ي كثی�ر ب�س  تق�دما  ..خط�ب وال م�رةأت ال لم  -:الحالة  -

 .مفیش نصیب 
 

  . إیه سبب رفضك لهم -:المحلل  -
 بتك���ون مقابل���ة واح���دة   م���ش عارف���ه وهللا  - :الحال���ة -

م�ش عارف�ه .. نصیب ..  یعني وكده وبعدین ال یرجعوا 
ھ���م الل���ي  حیان���اأو .. مف���یش س���بب مح���دد واض���ح ل���ي

 . فضوا ومش بیرجعوابیر
 

 إیه أكثر شيء بتفكري فی�ه باس�تمرار األی�ام  - :المحلل -
  .اللي فاتت

 موض���وع الخطوب���ة ،  تقریب���ا الموض���وع ده -: الحال���ة -
  .والزواج

 

 إیه اللي بتقولیه  ..فكري معایا بصوت عالي  - :المحلل -
 ؟ جواكي

 ال ابق��ول حظ��ي وح��ش وك��ل حاج��ة بتمناھ��  - :الحال��ة -
ي أفع�ل ف�ي ح�د أن�ي ل�م إ م�ع َّبان عل�يتحدث وربنا غض

  . وكتیر بعیط .. حاجة وهللا
 

في األیام الماضیة حضرتي فرح أو حد حكى   - :المحلل -
  .لك عن زواج عروسین

وهللا ال��صیف ده س��بحان هللا مف��یش  ال  ال ال  - :الحال��ة -
..  ي ف�رحأح�ضر أف�راح ول�م  أق�ارب لن�ا ك�ان عن�دهأحد 

 ی�وم  الق�اھرة فرح فيىللكن واحدة صحبتي عزمتني ع

.. ال  ومش عارفه ھروح والالشرقیةنا من أ سبتمبر و٩
 .غیر كده مفیش 

 

وال  ،  العروس���ةشتع���رفی یعن���ي أنت���ي م���ا  - :المحل���ل -
  .أصحاب الفرح

ع��رف أن��ا أع��رف العروس��ة وال الع��ریس أ ال  - :الحال��ة -
ا ن��وبین ك��ام س��نة م��ن الن��ت   وعرفته��ا م��ن..  ص��حبتي

فتیج���ي  بلغه��اأ لق��اھرةا ان��زل اك��ل م���   ..ص��داقة قوی��ة
 .خت العریس أوصحبتي دي  .بلني اتق

 

 ھل فكرتي لماذا ل�م تع�رض علیك�ي ص�دیقتك  - :المحلل -
  .الزواج من أخیها

  ھو كان خاطب قبل كده من سنة وكتب كتاب�ه -: الحالة -
نا فك�رت أ..  ودي عروسة جدیدة.  لكن العروسة اتوفت

ن��سیتهم ون��سیت  ول م��رة لك�ن بع��د ك��دهأقب�ل م��ا یخط��ب 
 ن��اأمان��ة أللب��س  . . ًفك��ر ف��یهم نهائی��اأالموض��وع ول��م 

ا ًة واتعلق�ت ب�ه ج�د شاب م�ن الن�ت م�ن فت�رلىاتعرفت ع
لغي صداقتي ع الف�یس وم�ن یومه�ا   یولیو٢٨بس من 

الصداقة دون سبب واضح  لغي..  ويأوي أنا حزینة أو
ھ�و الل�ي .. ن في العید ھو اللي ھن�اني بالعی�د إمع العلم 

ن��ا ب��س ده الل��ي ح��صل وده الل��ي مزعلن��ي أر وم��ش ب��اد
  .ويأ

 

وج�ت اش�ترت : وضحي ل�ي أكث�ر الج�زء ده   - :المحلل -
لكنه صغیر ك�انوا ب�روازین . خالص برواز به سورة اإل

 .وكل برواز في ورقة غالف به 
راھا بالمنام بس ھ�ي كان�ت ش�اریة أالبنت لم   - :الحالة -

ص وف����ي خ����الن عل����یهم س����ورة اإلیواالثن����، ب����روازین 
 بس البرواز مفتوح من فوق وكانوا صغیرین  ،ورقتهم

 . خالصومكتوب بالبروازین سورة اإل
 

 طیب أنت مخلصة في عالقتك بربك ؟  - :المحلل -
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 ٣ختم�ت الق��ران  .. الحم��د � وربن�ا یق��درني  - :الحال�ة -
یام من شوال أ ٦رمضان و وصمت،  انرمضفي مرات 
ة الل���ي فات���ت ال���سن  .. ك���املین٦ص���وم أول س��نة أودي 

  . من شوال بس أیام٥صمت 
 

یعني نقدر نق�ول إن بقال�ك س�نتین بتجته�دي   - :المحلل -
  .إنك تقربي لربك

ن آن��ا بق��را ق��رأخی��رة  الفت��رة األ ، نع��م ممك��ن  -:الحال��ة  -
.  . لیس قاصر على شهر رمضان حتى. . كتیر الحمد �

ن�ي إنصیب وحاسة  ومع ذلك اللي حصل حصل ومفیش
 . في ابتالء

 

ھ���ل حاس���یتي إن ص���دیقتك جرحت���ك وھ���ي   -:المحل���ل  -
  .بتقولك تحضري فرح أخوھا على عروسة تانیة غیرك

نها  أل َّيصال صحبتي صعبانه علأ  ..ا وهللاًبد  أ-:الحالة  -
.  . كب���ر من���ي كم���انأ ًص���الأوھ���ي  ..ا ًی���ضأل���م تت���زوج 

 . والموضوع مش بفكر فیه نهائي
 

عتي إن واح�دة ھل ح�دث إن�ك عرفت�ي أو س�م  -:المحلل  -
اتجوزت من واحد ھو أحسن منها بكثی�ر وكنت�ي تتمن�ي 

  .إنه یكون جوزك أنت
 الل��ي ن ال��شابإ كتی��ر َّث��ر ف��يأالل��ي جرحن��ي و: الحال��ة  -

و أن�ذار إة دون س�ابق أفج� صداقتي  اتعرفت علیه حذف
  .سبب

 

 .ممكن یكون خطب واحدة ثانیة أو اتجوز   -:المحلل  -
..  ال ة دي بس في الغالب المش فاكرة الحكای  -:الحالة  -

ح�ب واح�د ی�روح أ م�ا  ن�ي ك�لإثر ف�ي أنا یمك�ن الل�ي م�أ
سبوع لم یكن أب علم بس كان مكلمني قبلها أهللا ..  مني
   یت��زوج ھ��ذا أویخط��ب  س��بوع ال یلح��قأو..  ش��يءف��ي 

  .الشاب
 

ممك����ن یك����ون ح����ب واح����دة برض����ه عل����ى  -:المحل����ل  -
 . وقطع عالقته بیكي الفیسبوك

ك�ان ل�ي  .. ب�س ح�دث ل�ي موق�ف قبله�ا بم�دة  -:الحالة  -
..  تمن�اني م�ن فت�رة لك�ن ل�م ی�صرح ل�يیزمیل لي كان ب

ب�س بع�د  ب�ي فك�ر ین�ه ك�ان بإوبعد ما اتزوج صرح ل�ي 
  ن�ه ممك�ن إطیب تف�سیر الحل�م  .. علمأهللا  . وانفوات األ

  .وال خالص  .. یرجع
 

  .أنتي اللي جواكي عایزاه یرجع لك تاني  -:المحلل  -
طیب تفسیر الحلم  ..یعني مش راجع خالص   -:لة الحا -

  .تركني وراح مانا حلمته بعد أ ؟؟ هیإ
 

 من حوارنا مع  الحلمقدرتي توصلي لتفسیر  -:المحلل  -
  .بعض

 كن��ت بتمن��ى حاج��ة ب��س م��ش ين��إالتف��سیر   -:الحال��ة  -
  .حضرتك تقصد كده مكتوبة لي وملك واحدة تانیة 

 

  .نعم  -:المحلل  -
ع�یش ف�ي أیعني بالش ..  ف شكر لحضرتكل أ-:الحالة  -

طیب ربنا ممكن ھیعوضني عن .   وھام وانزل الواقعاأل
  .اللي راح وال ھفضل حزینة كتیر

  
   :التفسیر -

  
 ومحل البراویز ھن�ا .. (ویز احلمت إني ذھبت لمحل بر -

وق��د أص��بح وس��یلة التع��ارف ب��ین  ،  )لفی��سبوكل رم��ز
و محل بدیل وھ.. الشباب خاصة ، وكذا الحب والزواج 

لمح��ل اإلقام��ة ، والب��رواز عل��ى الفی��سبوك مت��وفر فی��ه 
وھ���ي ص���فحة ( ال���صورة الشخ���صیة ل���صاحب المح���ل 

  . )الشخص على الفیسبوك 
  

العروس��ة الل��ي ھتتج��وز أخ��و ( وش��فت واح��دة مجهول��ة  -
، وال���زواج ) الع���ریس ( اش���ترت براوی���ز )  ص���دیقتك 

ص��فقة فیه��ا بی��ع وش���راء ، والع��ریس یق��ول أن��ا ج���اي 
 .وأھل العروسة یقولون احنا بنشتري راجل  .. شاري

 یه عشان ممكن اشتري زیه�اأشوف ھي اشترت أفقلت  -
 ) .عریس ( 

 

أنتي تري أن ( خالص وجت اشترت برواز به سورة اإل -
البنت المخلصة في عالقتها بربن�ا ، ربن�ا بیرزقه�ا ب�ابن 

لكنه صغیر ك�انوا ب�روازین وك�ل ب�رواز ف�ي  .. )الحالل 
وبیجیله�ا عرس�ان كثی�ر  وھ�ي الل�ي .. ( هورقة غالف ب

والبرواز ..   صغیري السن بتختار البرواز اللي یعجبها 
 ف�ي العب�ادة والتق�رب دتيجته�اأیضا رمز للسنة ـ وأنت 

 .)  له منذ عامین مضت أخلصتي هللا وإلى
 

أن���ت تع���اقبین ذات���ك ( فتني وض���ربتي عل���ى ظه��ري اش�� -
إن�ك كم�ان  ح�رام وبوكالعتقادك بأن سلوكك على الفی�س

باصة للعروسة وحابة تاخدي العریس منها  ، والعقاب 
م�ن   -القف�ا  ب-الظه�ر  بال�ضرب عل�ى اًا ج�اء واقعی�ًأیض

 .)  الشاب اللي أنتي اتعرفتي علیه وألغى صداقته بك 
 

ت��دل عل��ى إن��ك ( وكون��ك اتحرجت��ي م��ن العروس��ة ق��وي  -
،  تنظ�رین لم�ا ف�ي ی�د غی�رك ألن�كاتكسفت م�ن نف�سك ، 

بع��د اإلحب�اط ال��ذي ع�شتیه بع��د إلغ�اء حبیب��ك وج�اء ذل�ك 
ثم عملت نفسك بتشوفي باقي البروای�ز ) لصداقته معك 

 ك لكن���.. ) عل���ى الفی���سبوك ( ف���ي المح���ل ) ال���شباب ( 
ألنك ما زلت�ي متعلق�ة .. (  شفت حاجة كأنكهم وال یشفت

وذلك .. بحبیبك الذي ألغي صداقته معك على الفیسبوك 
  ) .. كاني لعلى أمل أن الحبیب یرجع ت

 

س��هل ، دخوله��ا ..  الفی��سبوك ھك��ذا عالق��ات الح��ب عل��ى -
  . بال عودة ا ً یكون ذھاباالخروج منهو

  
  تحیاتي خالص                       

  عادل كمال خضر. أد                 

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