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خ��واب کس��انی ک��ه مش��خصات خ��ود
را ننوش��ته باش��ند ،تعبی��ر نمیش��ود.

لطفًا خوابهای خود را پیامک کنید یا با تلگرام
و واتساپ بفرستید 09366401949

نيشم زد
مينا ابهري 51 ،ساله ،متأهل ،بازنشسته ،کردکوي
صبح خواب ديدم جاي ناشناسي هستم .مار بسيار دراز و سياهرنگي
ديدم .انگار از قبل ش��نيده بودم که اگر اين مار کس��ي را نيش بزند
او را حتمًا خواهد کش��ت .داش��تم با ترس نگاهش ميکردم .س��ر و
گردن��ش را باال آورد و تا به خودم بجنبم ،نيش زد .س��وزش زيادي
داشت .گفتم حتمًا ميميرم .يک نفر گفت بگير زير آب تا اثرش کم
ش��ود .همين کار را کردم و سوزش��ش کمتر شد .بعد ديدم خواهرم
آمد و هيچ از مار نترس��يد و وقتي که وحشت مرا ديد ،سعي کرد مار
را به داخل کفش من هدايت کند .مار داخل کفش من شد و خواهرم
کفشهايم را گرفت و خواس��ت از پنجره بيندازد دور .پنجره به يک
محوطه خاکي باز ميش��د که مس��کوني نبود .به خواهرم گفتم تورو
خدا دورتر پرت کن که برنگرده .خواهرم آن را به همان جايي پرت
کرد که گفته بودم .در بيداري همين کفش را دارم.

تمساح ،مار ،موش ،هزارپا
زهره ف .هفده ساله ،دانشآموز ،بوشهر
من خودم  37س��ال دارم .دخترم خ��واب ديده :׳׳از ديوارهاي اتاقش
تکههاي بدن تمس��اح ميآيد پايين .تمساحش خيلي بزرگ بوده .هي
يک تيکه کنده ميش��ده و سر و دس��ت و پا و ناخن ميافتاده پايين .از
سقف و از ديوار.׳׳ ما صدقه گذاشتيم .چند روز بعد خودم خواب ديدم
׳׳يک مار خيلي بزرگ و زش��ت و سياه که خيلي هم ضخيم بود ،دنبالم
کرده ب��ود .من در کوچه و خيابان ميدويدم و فرار ميکردم .بس��يار
وحشت کرده بودم .به خانه رسيدم .ديدم شوهرم و دخترم همان مار
را پختهاند .گفتند داريم برايت رولت درست ميکنيم .انگار خودشان
هم ميخواس��تند بخورن��د .داد زدم و با ترس گفت��م واي نه .من اصلًا
نميخورم .من ميترسم .بدم ميآيد.׳׳ سه روز بعد خواب ديدم ׳׳کلي
موش آمده خانه ما و در آش��پزخانه راه ميروند .از آنها ميترسيدم.׳׳
پريش��ب هم دخترم خواب ديد ׳׳در کمد ديواري اتاق من و پدرش پر
اس��ت از هزارپاي گنده و زرد .تعدادش��ان خيلي زي��اد بوده و دخترم
ميترس��يده.׳׳ اي��ن خوابها اعصاب م��ا را به هم ريخت��ه و فکر و خيال
ميکنيم که اين خوابها بيعلت نيست .

ابرو و آبرو
ثريا بيدگلي ،بدون مشخصات

خواب ديدم ابرويم خيلي کمپشت شده و ريخته .حاال نگرانم که
مبادا تعبيرش بيآبرويي باشد .ضمنًا اين روزها زياد به رنگکردن
ابروهايم فکر ميکنم .آيا اين خواب از خوابهاي پريش��ان است يا
جواب ذهنم بود و يا تعبيرش خدانکرده بيآبرويي است؟
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همه اس��امي مستعار است و اگر مشخصاتي که براي بينندگان خواب
مينويس��م ،مانند مش��خصات فرد ديگري بود ،تصادفي اس��ت .اگر
کسي ميخواهد خوابش چاپ نشود ،حتمًا تأکيد کند که چاپ نشود!
درضم��ن خ��واب خود را قبل از اي��ن که برايتان تعبي��رش کنم ،براي
کس��ي تعريف نکنيد زيرا شايد در خواب شما رازهايي باشد که وقتي
که تعبيرش را نوش��تم ،کس��اني که خواب را از خودتان شنيده باشند،
خواهند فهميد آن رازها مال شماست و خوشتان نيايد.

تعبير:
م��ار در ه��ر خوابي تعبيري دارد که خوابگزار باي��د بتواند از روي نمادهاي
ديگري که در هر خوابي هس��ت ،تشخيص بدهد که معناي اين مار چيست.
خواب ش��ما دو بخش دارد :يکي ترس از آن مار و اينکه ش��نيدهايد زهر اين
مار کش��نده است .مار در اين بخش از خواب شما نماد استرس زيادي است
ک��ه در بيداري داريد درحاليکه اگر مضطرب نباش��يد ،مش��کالت خود را
راحتتر تحمل خواهيد کرد .وحش��تي ک��ه در بيداري داريد که براي مثال
مبادا در کار و سرمايهگذاري ضرر کنيد ،به شکل آن مار نمايان شده .کسي
که گفت بگير زير آب ،نماد اين اس��ت که وقتي به بحران ميافتيد ،به کسي
ني��از داريد که دلداري کند و کمک برس��اند .مار در بخش دوم خواب نماد
مسائل عاطفي شماست چون خواهرتان مار را در کفش شما جاي داد و کفش
در بيش��تر خوابهاي خانمها نماد شوهر و نامزد و ...است .شما وحشت داريد
ولي او خونس��رد اس��ت که تعبيرش اين است چيزهايي که شما را مضطرب
ميکند در حقيقت زياد ترسناک و ناراحتکننده نيستند .ممکن است هنگام
ديدن اين خواب با همسرتان مشکلي داشتهايد.

تعبير:
هر وقت خوابي ديديد و فکر کرديد تعبيرش بد است ،آن را براي کسي تعريف نکنيد.
خودتان هم فراموشش کنيد چون خودتان فکر ميکنيد بد است ديگران هم همان تصور
را ميکنند و اطراف شما پر از انرژي منفي ميشود .اگر دخترتان فيلمهاي حيات وحش
ميبيند يا کتابهاي ترس��ناک ميخواند ،تعبيرش همان اس��ت .اگر اهل چنين فيلمهايي
نيست ،تعبيرش به روحيات خودش و زندگي روزانهاش دارد .براي مثال اگر در محيطي
پر اس��ترس زندگي ميکند ،تمس��اح نماد استرسهاي اوس��ت .يا وقتي که از خانه بيرون
ميرود اگر مردها متلک بيندازند و نگاههاي جنس��ي کنند ،تمس��اح نماد ترسهاي او از
جنس مذکر ناسالم است .خواب شما ميتواند به دليل خواب دخترتان باشد .نيز ممکن
اس��ت نماد مشکالت شما و همسرتان باشد که در اين صورت مقايسههايي ميکنيد .به
اين معني هم هست که همسرتان شما را درک نميکند .شما در بيداري ترسهايي داريد
که براي ش��ما سنگين اس��ت ولي از ديد همسرتان و حتي دخترتان جدي نيست .خواب
موش��هايي که ديدهايد ،غير از اينکه نماد ترس��هاي شماست ،به معني مزاحم هم هست.
مزاحمهايي از قبيل در و همس��ايه و دوست و فاميل .اين مزاحمتها مثل پارازيت است و
متن زندگي را تنشزا ميکند .اگر رفتوآمد به خانه ش��ما زياد است ،موشها نماد همين
موضوع اس��ت .هزارپاها هم نماد ش��لوغ بودن است .اگر با همس��رتان بحث و اختالفي
داريد ،هزارپا نماد بحثهاي ش��ما و همس��ر شماست در چش��م دخترتان .اين خوابها کلًا
ميگويند شما خانمي پراسترس هستيد که به دخترتان هم سرايت کرده.

تعبير:

اين خواب و بيش��تر خوابها جواب ذهن اس��ت .ش��ما در فکر رنگ کردن ابرو
هستيد ،ضمنًا ش��نيدهايد که رنگ کردن ابرو باعث کمپشتي ابرو ميشود .به
همين دليل خوابش را ديدهايد اما نکته مهمتر اين اس��ت که چرا فکر کردهايد
اين خواب به معني بيآبرو شدن است؟ شايد شما در ناخودآگاه خودتان فکر
ميکنيد داريد خطايي ميکنيد که امکان افش��ا ش��دن و بيآبرويي دارد .براي
اينکه بفهميد همين اس��ت ي��ا خير ،به خودتان رجوع کني��د و اگر ديديد هيچ
خطايي نداريد ،مطمئن شويد که تعبير خواب شما به بيآبرويي ربط ندارد.

