همه اس��امي مستعار است و اگر مش��خصاتي که براي بينندگان
خوابمينويس��م،مانندمش��خصاتفردديگ��ريبود،تصادفي
اس��ت .اگر کسي ميخواهد خوابش چاپ نشود ،حتمًا تأکيد کند
ک��ه چاپ نش��ود!و دوس��تانی که برای تعبیر خ��واب خود تلفن
میکنند ،لطفًا فقط يكش��نبهها و سهش��نبهها بین س��اعت  15تا
 17ب��ا ش��ماره  29993334تماس بگیرن��د و خواهش میکنم
ش��مارههای دیگر مجله را اش��غال نکنند .درضمن خواب خود را
قبلازاينکهبرايتان تعبيرشکنم،براي کسي تعريف نکنيدزيرا
شايد در خواب شما رازهايي باشد که وقتي که تعبيرش را نوشتم،
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

دوس��تانی که خواب خود را به گوش��ی
من تلگرام میکردند ،لطفا فعلًا خواب یا
پیامهای خود را با پيامك بفرستند.

صندلی شد قطار
زهرا برقکار 39،ساله ،متأهل ،خانهدار ،اراک

خ��واب دی��دم با چند نفر از دوس��تان در راه بودیم .من آن راه را بلد نبودم .یکی
از آن خانمه��ا به من گفت از این راه بریم نزدیکتره .یکهو دیدم تنها هس��تم .انگار
آنها را گم کرده بودم یا خودم گم ش��ده بودم .بعد مس��جد خیلی بزرگی دیدم .از
کنارش رد شدم .دیدم کنارش صندلی دارد .نشستم تا شاید دوستانم را پیدا کنم.
یکهو آن صندلی به قطار تبدیل شد .من تنها مسافرش بودم .پنجره نداشت .چادرم
روی صندلی جا ماند .عینکم افتاد .روسری مشکیام هم افتاد .من ماندم بیحجاب
وناراحتشدم.دیدمیکچادرسفیدکنارمهست.آنراسرمکردم.قطارمیرفت
اما نمیدانم به کجا.
تعبیر :آغاز این خواب اشاره میکند که شما در بیداری نمیتوانید به سمت
هدفهایتان حرکت کنید .تاحدودی خجالتی و وابس��ته هس��تید .یکی از خانمها

زندگی در خواب
معصومه ساتری 30،ساله ،متأهل ،خانهدار ،مازندران

در مازندران جایی هست به اسم هزار جریب .روستاهای زیادی دارد .یک مزار
قدیمی هم دارد به اس��م س��فید چاهه که اجدادم در آن دفن هستند .باالتر از سفید
چاهه روستایی هست که پدر بزرگم در آن خانهای ساخته که بیشتر از شصت سال
قدمت دارد .من از آنجا کلی خاطره خوب کودکی دارم .دو سه ماه است که خواب
میبینم در آن روس��تا زندگی میکنم .خوابهای طوالنی و خیلی زنده .در هر خواب
چندینروزوشبدرخوابزندگیمیکنم.ازچشمهآبمیآورم،بهخانهفامیلها
میروم ،کار و آشپزی میکنم ،به خانه همسایهها سر میزنم ،منتظر میمانم دخترم
از مدرسه برگردد ،گاهی دیر میکند و نگرانش میشوم ،گاهی برای بردن وسایل
به جنگل میروم و گم میش��وم ،گاهی دخترم را گم میکنم ،ولی کلًا در آن خوابها
زندگی خیلی خوب و خوشی دارم .تازگیها خوابهایم کمی فرق کرده و وقتی بیدار
میش��وم ،میترسم .همه فامیل در خوابم هس��تند .در کوچه به خانههای قدیمی با
حس��رت نگاه میکنم .کنار خانه پیرزنی که میدانم مرده ،میایس��تم و به همسرم
میگوی��م بگذار ب��روم برای آخرین بار او را ببین��م .در زدم .تعارف کردند و داخل
شدم .نوههایش آنجا بودند .از پیرزن پرسیدم مرا میشناسی؟ نشانی دادم و یادش

عروسی در ماه صفر
هاجر رضاپور 60،ساله ،مطلقه ،بازنشسته ارتش ،تهران

روز بعد از 28صفر خواب دیدم لباس عروس��ی پوش��یدم و آرایش عروس هم
دارم.قدممیزدمولباسمرانگاهمیکردم.یادمافتاد 28صفرنزدیکاستوخیلی
ناراحتشدم.فورًاصورتمراشستموآرایشراپاککردم.چادرگلدارسرمکردم
و لباس عروس��ی زیر چادر رفت .توضیح میدهم که پسری دارم که زن عقد کرده
دارد و در ُش ُرف عروسی است ولی وضع مالی او یکهو خراب و بیکار شد .حاال شرایط
عروسی گرفتن نداریم ولی خودش و خانمش انتظار عروسی مجلل دارند .نمیدانم
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گفت از این راه بریم نزدیکتره .این یعنی ش��ما برای رسیدن به هدف ،مسیرهای
دورتر و مشکلتری انتخاب میکنید و یعنی دیگران برای شما تصمیم میگیرند.
در خواب گم شدید و این یعنی احساس تنهایی میکنید .مسجد نماد پشتگرمی
شماس��ت در بیداری ولی در خواب از کنارش گذشتید .صندلی شد قطار و شما
را برد. .چادر و روسری نماد زندگی بیداری شماست که آنها را از دست دادید.
عینک هم نماد پنجره و دیدگاهی اس��ت که از آن به دنیا نگاه میکنید .آن را هم
از دس��ت دادید و اینها یعنی از فلسفه و دیدگاه خودتان راضی نیستید .شاید هم
به شک افتادهاید .در خواب احساس ناامنی میکنید و انگار همان دنیای بیداری
را بهتر میدانید برای همین اس��ت که چادر پیدا میکنید .این چادر سفید است
و تعبیرش این اس��ت که میخواهید از نو صاحب تفکر و دیدگاه ش��وید .قطار به
س��وی مقصدی ناش��ناس حرکت میکند که به معنی همان سرگردانی بیداری
است .پیشنهاد میکنم فارغ از خواستهها و تفکرات دیگران برای خودتان هدف
تعیین کنید.

آمد.چایآورد.بهدرودیوارآنخانهقدیمیباحسرتنگاهمیکردم.انگاربارآخر
است که آنجا را میبینم .در خواب اصلًا ناراحت نیستم ولی این آخر ها با ترس بیدار
میشوم .هر شب همینکه خوابم میبرد وارد آن زندگی میشوم.

تعبیر:

کسانی که بلندپرواز هستند و در بیداری به آرزوهای خودشان نرسیدهاند و یا
کس��انی که از زندگی خودشان راضی نیستند ،ممکن است در خواب زندگی کنند.
اوایل قرن بیس��تم که مردم زیاد از این خوابها میدیدند ،نویس��ندگان قصههای
تخیلی داستانهایی مینوشتند که شخصیت قصه نمیدانست زندگی واقعی او همان
ّ
است که در خواب میبیند یا برعکس .واقعیت این است که یکی از وظایف خواب
دادن آرامش است بنابراین کاستیها و نیازهای ما در خواب جبران میشود .شما
ه��م در بیداری از آنچه که دارید ،راضی نیس��تید و چون در کودکی از آن منطقه
خاط��رات خوب��ی دارید ،در خواب آنجا میروید و زندگی میکنید و خوش��حال و
راضی هس��تید .حاال مدتی اس��ت که گرچه در خواب باز هم رضایت دارید ،وقتی
بیدار میش��وید ،ترس دارید .میتواند دلیلش این باش��د که از بیدار شدن هراس
داری��د چون وقتی بیدار میش��وید ،میفهمید لذتی که در خواب داش��تید ،خواب
اس��ت و واقعیت ندارد .پیش��نهاد میکنم با زندگی بیداری خود ارتباط بگیرید و
روی نکتههای مثبت آن تکیه کنید.

به خوابم ربط دارد؟

تعبیر :همانطور که خودتان حدس زدهاید ،این خواب را با الهام از ماجرای
پس��ر و عروس��تان دیدهاید .لباس عروس��ی و  28صفر در خواب ش��ما به معنی
بروز مش��کالتي است .برخی از این مشکالت مال خود شماست ،بخشی هم مال
پس��رتان .آن چادر به معنی کارها یا وس��ایلی است که برای پوشاندن مشکالت
اقتصادی و غیر اقتصادی خودتان از آنها اس��تفاده میکنید .از طرفی این خواب
میگوید از عروس��ی خودتان زیاد راضی نبودهاید .امیدوارم مشکالت اقتصادی
پس��رتان برطرف شود و عروسی بگیرد و امیدوارم او و همسرش درک کنند که
در برخی از شرایط و موقعیتها عروسی مجلل به صالح نیست.

