همه اس��امي مستعار است و اگر مشخصاتي که براي بينندگان خواب
مينويسم ،مانند مشخصات فرد ديگري بود ،تصادفي است .اگر کسي
ميخواهد خوابش چاپ نش��ود ،حتمًا تأکيد کند که چاپ نش��ود! و
دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن میکنند ،لطفًا فقط يكشنبهها
بین ساعت  15تا ( 17سه تا پنج عصر) با شماره  29993334تماس
بگیرند و خواهش میکنم ش��مارههای دیگر مجله را اش��غال نکنند.
درضم��ن خ��واب خود را قب��ل از اين که برايتان تعبي��رش کنم ،براي
کسي 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 خواب
خوابگزار:مصطفيگلياري
sooshtraa@yahoo.com

لطفًا خوابهای خود را برایم تلگرام
کنید 09366401949

طالق از مرده

تعبیر:

شهروز 28،ساله ،متأهل ،شاغل ،تهران

امیدوارم روزی برس��د که برای جوانان ش��غلهای مناسبی داشته باشیم.
آمین! خواب شما نشانه استرسی است که دارید و نگرانید مبادا نامزدتان
از اوضاع ش��ما خسته شود .مرگ نماد نرسیدن به آرزوهاست .علتش هم
ناامیدی است .به آینده امید داشته باشید تا کمتر رنج بکشید .طالق نماد
همان استرس شماست .ممکن است نامزدتان با شغل شما مشکلی نداشته
باش��د اما چون خودتان با این شغل مشکل دارید ،انرژی منفی این مشکل
شما را اذیت میکند و چنین خوابی میبینید .در آخر خواب وقتی آشناها
میآیند ،خجالت میکش��ید که نماد همان خجالتی اس��ت که از ش��غلتان
میکشید.پس نگران نباشيد و به خدا توكل كنيد

خواب دیدم من مهندس عمران هس��تم ولی هیچ ش��غلی که در رابطه
با مدرکم باش��د گیر نیاوردهام .دو سال اس��ت در یک انبار ضایعات به کار
تفکیک زباله مش��غولم .نامزدم اعتراضی ندارد .فقط میگوید به کس��ی نگو
ش��غلت چیست ...دیشب خواب وحش��تناکی دیدم :من مرده بودم .آمد سر
قبرم .با خودش وکیل و قاضی و محضردار آورده بود و تقاضای طالق داشت.
من س��رم را از قبرم بی��رون آوردم و گفتم وقتی ش��وهری بمیرد ،طالق الزم
نیست.اماکسیصدایمرانشنیدونامزدمطالقگرفت.وسططالقدیدمچند
نفر از آشناها میآیند .من از خجالت سرم را زیر قبر قایم کردم و بیدار شدم.

ماهی در فاضالب

دنیا کامکار 28،ساله ،مجرد ،شاغل ،شیراز

عیدقبلازاینکهبهسفربرویم،کفشویحیاطکهمستقیمبه
جوب کوچه راه داش��ت ،گیر کرده بود .پدرم بازش کرد .دیشب
خواب دیدم دوباره گیر کرده .توی کفش��وي شیلنگ انداختم و
آب��ش به جای اینکه از جوب دربیاید ،از کفش��وی آخری حیاط
بیرون زد .شیلنگ را در آوردم و بردم انداختم به کفشوی آخری.
یکهو ش��یلنگ سنگین شد و زورم نرسید آن را نگه دارم .با صدای
بلندبهمادرمگفتمبهبابابگوبیادحیاط.میترسیدموفکرمیکردم
ماری چیزی تویش باش��د .پدرم آمد و با هزار زحمت ش��یلنگ را
بیرون کش��یدیم .تویش یک ماهی خیلی خیلی بزرگ بود که در
دنیای واقعی امکان ندارد توی ش��یلنگ جا شود .از پدرم پرسیدم
چط��ورهمچینچیزیممکنه؟گف��تدفعهپیشهمهمینامعاو
احشا و تخم بود .با خودم گفتم حتمًا یکی از آن تخمها مانده و شده
ماهی به این بزرگی .ماهی خیلی تکان میخورد .پدرم چاقو آورد و
اول باله زیرش را برید بعد ماهی را تکه تکه کرد .با خودم میگفتم
مناصلًاازاینماهینمیخورمچونتوفاضالببزرگشدهوحتمًا
طعم فاضالب میدهد .بعد ساعتم زنگ خورد و بیدار شدم.

کفشوی حیاط و فاضالب ،بستری شده برای نوشتن سناریوی این خواب.
در خ��واب راهآب گیر کرده ب��ود و پس میزد و این یعنی در بیداری برای دور
ریخت��ن خاطرات بد و احساس��ات ناج��ور راهی پیدا کردهای��د ولی گاهی پس
میزند و زبالههای فکری و احساس��ی پ��س از دور ریختن برمیگردند .فرض
کنیم به کس��ی عاطفهای داش��تهاید و طرف تو زرد از آب در آمده .با آن راهی
ک��ه یاد گرفتهاید ،او و خاطرات��ش را دور میریزید ولی گاهی یادش میافتید و
با او کانکت میش��وید.در خواب تخم و امعا و احشای باقیمانده به ماهی تبدیل
ش��ده بودند .آیا در بیداری خاطرات باقیمانده به عاطفه تبدیل نشدهاند؟ در
خواب بهتنهایی نمیتوانید کار را انجام بدهید .میترسید و پدر را صدا میکنید.
این ترس برای ش��ما خوب نیس��ت .نمیگذارد مستقل شوید و شما را در برابر
مش��کالت عاطفی ضربهپذیر میکند .در خواب پ��در کمک میکند و ماهی را
بیرون میکشد .ماهی در چنین خوابهایی نماد مرد است .این ماهی در فاضالب
رش��د کرده که نماد مردی اس��ت با ظاهر خوب و باطن بد و پوسیده .پدر آن را
قطعه قطعه میکند که نماد این است که پدرتان در نظر شما آدمی است که از
منفعتش نمیگذرد .ش��ما از ماهی بدتان آمد که یعنی دوست ندارید خاطرات
عاطفی گذش��ته تکرار شود .آخر خواب نشان میدهد رشد عاطفی کردهاید که
میگویید ماهی فاضالب طعم فاضالب میدهد .قدر خود را بیشتر بدانید.

عشق یک طرفه

ف .خ 24.ساله ،مجرد ،دانشجو ،خراسان جنوبی

من مبتالی یکی از مجریهای تلویزیون هستم .از نوجوانی او را دوست داشتم
و با این عشق بزرگ شدم .هر روز به اینستایش میروم و پیامهایی میدهم که مثل
پیامهایبینندگانبرنامههایاوست.هرگزبهاینکهدوستشدارم،اشارهاینکردهام
ولی ادبیاتم در نوش��تن پیامها طور خاصی اس��ت .چند بار دیدهام که به سبک من به
طرفدارانشجوابمیدهد.دیشبخوابدیدمازدواجکرده.درخواببهصفحهاو
رفتم .یکی از کاربرها از خودش و او عکسی گذاشته بود که نشان میداد با هم ازدواج
کردهاند .صبح وقتی بیدار شدم ،با وحشت سراغ صفحه او رفتم اما خبری نبود.
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تعبیر:

 19ارديبهشت  97اطالعات هفتگی

تعبیر:

خواب ش��ما به دلیل ترس و اضطرابی اس��ت که از این رابطه دارید.
ن زیادی
ترس بجایی هم هس��ت چون معمولًا کسانی که معروفند ،خواها 
دارند و کو تا نگاهش��ان به یکی از طرفداران خودش��ان بیفتد .پیش��نهاد
میکنم نگذارید این عش��ق یکسویه زندگی ش��ما را پر کند چون دیگر
نمیگذارد کس��ی دیگر وارد قلب شما شود و ممکن است سالها با امیدی
واه��ی زندگی کنید و وقت عزیز خود را تلف کنید .گمان نکنید که چون
گاهی از ادبیات ش��ما استفاده میکند به شما عالقهمند است .بهتر است
اینطور فکر کنید که به ادبیات شما عالقه دارد و فقط همین است.

