همه اس��امي مس��تعار است و اگر مش��خصاتي که براي بينندگان خواب
مينويس��م ،مانند مشخصات فرد ديگري بود ،تصادفي است .اگر کسي
ميخواهدخوابشچاپنشود،حتمًاتأکيدکندکهچاپنشود!ودوستانی
که برای تعبیر خواب خود تلفن میکنند ،لطفًا فقط يكشنبهها بین ساعت
 15ت��ا ( 17س��ه تا پنج عص��ر) با ش��ماره  29993334تماس بگیرند و
خواهش میکنم شمارههای دیگر مجله را اشغال نکنند .درضمن خواب
خ��ود را قب��ل از اين که برايتان تعبيرش کنم ،براي کس��ي تعريف نکنيد
زيرا ش��ايد در خواب ش��مارازهايي باشد که وقتي که تعبيرش را نوشتم،
کس��اني که خواب را از خودتان شنيده باش��ند ،خواهند فهميد آن رازها
مال شماست و خوشتان نيايد.

تعبير خواب
خوابگزار:مصطفيگلياري
sooshtraa@yahoo.com

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

عروس آينده
مائده فالحتی 56،ساله ،متأهل ،خانهدار ،تهران

در خ��واب میدی��دم دختری که در دانش��گاه با پس��رم
دوس��ت اس��ت ،به خانه ما آمده .البته نه خانه فعلی .پسرها و
عروسهاونوههامنزلمابودندوایندخترهمهشخودشرابه
منمیچسباندودوستداشتدرآغوششبگیرم.درخواب
احساس بدی نداشتم .در انتهای پذیرایی ما پنجرهای بود که
پدر دختر س��رش را بیرون آورد و از دختر خواس��ت به خانه
برود .من به پدرش گفتم شما هم از آن طرف بیا خانه ما شام
بخوری��د بعد بروید .قبول نکردند .بعد دیدم دختر بلوزش را
جلو همان جمع باال زد و بخشي ازبدن او بریده بود .مثل کسی
کهبیماریداشتهباشد.بهخودممیگفتمشایدمصلحتخدا
در این است كه مرا امتحان کند ،ولی بقیه با تعجب به او نگاه
میکردند.بعدپسرماوراسوارماشینکردتابهخانهبرساند.
در خواب منزل آنها پش��ت منزل ما بود ولی در بیداری فاصله
داریم .من بهشان گفتم برید یه دور بزنید بستنی بخورید زود
بریدخونه.

خ��واب ش��ما میگوید از اینکه پس��رتان دختری را دوس��ت دارد،
هیجانزده هس��تید و دوس��ت دارید زودتر پسرتان به سامان برسد و
زن بگیرد .دوست دارید عروستان به شما وابسته باشد و شما را خیلی
دوس��ت داشته باشد .دوست دارید مطیع و مهربان هم باشد .و گمان
کنم در بیداری پدر آن دختر خبر ندارد که با پسر شما دوست است
به همین دلیل اس��ت که در خواب از پنجره دخترش را صدا میکند.
آن دختر در خواب ش��ما معیوب است و ش��ما او را طرد نمیکنید و
میگویید ش��اید مصلحت اس��ت که به معنی مهربانی شماس��ت و به
این معنی هم هس��ت که اشتیاق شما برای سر و سامان پسرتان زیاد
اس��ت اما نگرانید مبادا عروس یا آن دختر مزیتهایی داش��ته باشد و
پسرتان را به خودش اختصاص بدهد .میتواند به این معنی هم باشد
که همس��ر با مادر خیلی فرق دارد که توضیحش طوالنی اس��ت .در
ادامه خواب برای او و پس��رتان موقعیت فراهم میکنید که دور بزنند
و بس��تنی بخورند .و این هم یعنی اگ��ر در بیداری برای آنها موقعیت
فراه��م میکنید ،ای��ن کار را نکنید مگر اینکه پ��در و مادر دختر خبر
داشته باشند.

آیا خوابهایم راست است؟
هستی روشنی 33،ساله ،مجرد ،شاغل ،قزوین

سال 94با پسری که دوستش دارم ،نامزد کردیم .به دالیلی به هم خورد
ولیارتباطمانراقطعنکردیم.سالبعدقرارشددوبارهبهخواستگاریبیایند.
ماتهرانبودیموبهقزوینبرگشتیم.بعدخبردادندکهدندانشکیستکرده
و صورتش ورم دارد .مشکلی هم برای مادربزرگش پیش آمده .ما تا ساعت
چهار صبح منتظر بودیم .نیامدند .ناامید شدم و خوابیدم .خواب دیدم مرحوم
دای��ی نامزدم به من گفت دهنت را ببند و فقط ن��گاه کن .در خواب از خواب
بیدار ش��دم و از خواهرم پرسیدم وقتی خواب بودم ،حرفی زدم؟ همان جمله
خ��واب را گف��ت .بعد دیدم نامزدی من و دختر دایی خودم که او هم قبلًا عقد
کرده و بههم خورده بود ،برگزار شده بود .او تمیز و مرتب و آرایش کرده بود.
من هول بودم .کفشهای روفرشیام را با خودم نبرده بودم .غر میزدم که چرا
هولهولکی؟ دختر دایی و مادرش سوار ماشین شدند و رفتند .از نامزدی من
و او خبری نبود .بیرون برف میآمد .آنها با ماشین دور میزدند .بعد تعمیرکار
تلویزیون آمد .بعد من و نامزد س��ابقم دوباره نامزد کرده بودیم .بچه یکی از
اقوام را که پدر و مادر خوبی ندارد ،روی پایم خوابانده بودم .من داش��تم او را
بزرگ میک��ردم ...و خوابهای دیگری هم دیدهام که همگی نش��انه ازدواج
ماس��ت .سؤالم این است که اگر قسمت هم هستیم و این خوابها نشانه وصل
است،چرادربیداریاینطورنیست.ماازسال 96کاتکردهایم.ضمنًادیشب
متوجهشدمبادختریعکسصمیمانهگذاشته.ازاوپرسیدماینکیه؟گفت
زنمه .پرسوجو کردم و گفتند زنش نیست .تازه آشنا شدهاند.
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تعبیر:

تعبیر:
این خواب را ذهن خود ش��ما س��اخته و خواس��ته به ش��ما
امی��دواری و آرام��ش بدهد اما معنایش این نیس��ت که قرار
اس��ت ش��ما و او ازدواج کنید .حتی در خواب هم نش��انههایی
هست که برعکس تصور شماست .نامزدی شما و دختر دایی.
نامزدی او .هم به هم خورده و ناخودآگاه ش��ما حواسش بوده
که نامزد س��ابق ش��ما دیگر برنمیگردد ب��ه همین دلیل یک
شکس��تخورده را وارد خواب شما میکند .بیرون برف است
که نماد سردی رابطه است .تعمیرکار تلویزیون نماد این است
که حقیق��ت را نمیبینید .برای مث��ال تلویزیون برفک دارد و
حقیقت فیلم دیده نمیش��ود .ذهن ش��ما هم بخش استداللش
خ��وب عمل نمیکند و بهجای دقت کردن در حقیقت ،س��عی
میکنید خوابها را برای خودتان طوری تعبیر کنید که به وصل
خت��م ش��ود .در اول خواب مرحوم دای��ی میگوید حرف نزن.
نماد خوب��ی برای آغاز خواب نامزدی نیس��ت چون هم میت
است ،هم میگوید دهنت رو ببند و حرف نزن .آخر خواب هم
دارید بچه پدر و مادر بدی را بزرگ میکنید که نماد دردسر
اس��ت .درست هم هست :نامزدی بههم خورد و دردسرهایش
برای ش��ما مانده .بهترین پیشنهاد برای شما این است که او را
فراموش کنید .او سه سال از عمر عزیز شما را تلف کرده .اگر
فراموشش نکنید ،باز هم عمرتان تلف میشود.

