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دوس��تانيک��هخ��وابخودراتلگ��رامميکنند،
لطفًامش��خصاتخودراکاملبنويس��ندومطمئن
باشندكه خوابها به نوبت در مجله چاپ ميشود.

ساغر بهمنی 33 ،ساله ،متأهل ،خانهدار ،تویسرکان

بیشتر خوابهایم تعبیر میشود .دیشب دیدم در ایوان هستم .زن داداشم
پیش��م بود .هوا خوب بود ولی یکهو ابری ش��د .در آس��مان موجودات
س��یاهرنگی نمایان ش��دند كه پر داش��تند .به بزرگی بوقلمون بودند.
پرسیدم اینا چی هستن؟ ندا آمد از اینها هرچه بخواهی ،به تو میدهیم.
آنموج��وداتکم��یپایینترآمدند.دردلمگفتماینکهخدانبود!ندا
آمداینهافرشتههستند.آنهابازهمپایینترآمدند.بعدازهرنداپایینتر
میآمدند .چشمهای آنها را دیدم .بعضیها ترسناک و بعضیها معمولی
بودند.بهخودمگفتمفرشتهبایدخوشگلباشدچرااینهازشتهستند؟
بعد از حرفی که زدم توبه کردم و گفتم اینها میتوانند خواس��ته مرا به
خدا برسانند .بعد خواستهام را گفتم .آنها هم چیزی به دستم دادند .زن
داداش��م گفت همهش دروغه .ازش��ون چیزی نخواه .آنها باز هم برایم
چیزی انداختند .نورانی و خوش��گل بود ولی وقتی به دستم رسید ،دیدم
خوش��گل نیس��ت .بار س��وم گفتم از آنها چیزی میخواهم اگر دادند،
فرش��ته هس��تند .و گفتم بوی بهشت را برایم بیاورند .یکهو همگی غیب
شدند و بیدار شدم.

رفتیم پیش دعانویس

زینت آبخانی 38 ،ساله ،متأهل ،خانهدار ،قزوین

تعبير :خواب شما این راز را افشا میکند که به همسرتان اعتماد ندارید
و معتقدید به ش��ما وفادار نیس��ت .در خواب شما کسی که مایل است پیش
دعانویس برود ،خودتان هس��تید نه همس��رتان .چرا؟ زیرا خواب را ش��ما
دیدهاید و قصهاش را ذهن ش��ما نوش��ته اما چون نمیخواهید کسی بفهمد

مار از سبد فرار کرد

مینا نهری 54 ،ساله ،متأهل ،خانهدار ،کاشان

خواب دیدم در خانه بودم .دختر کوچکم هم بود .پانزده ساله است .توی
خان��ه مار زی��ر یک کاله نظامی بود .گمان کنم مال مرحوم ش��وهرم بود.
سبد رویش بود .ما ترس نداشتیم .یکهو مار سبد را انداخت و بیرون آمد.
نگاهش کردم .گفتم باید به او غذا بدهم .گناه دارد .از بس درس خوانده،
چش��مهایش هم ضعیف شده .با خودم فکر میکردم که چه میوهای برای
ضعف چش��م مارها خوب اس��ت .دیدم مار رفت طرف دخترم .چشم غ ّره
رفتم و گفتم باید او را از خانه بیرون بیندازم .بیدار شدم.

ب��ه دعانوی��س اعتقاد دارید ،در خواب رفتن به آنجا را گردن همس��رتان میاندازید.
آنجا که دعانویس میگوید باید پیش فالنی در گیالن بروی ،به این معنی اس��ت که
معتقدید مش��کل خیانت همسرتان برای شما خیلی بزرگ است و به دست هیچکس
غیر از یک دعانویس خیلی خبره حل نمیش��ود .پوس��ت صورت او و همس��رتان نماد
ترسهای شماست از جنس مذکر .شوهر ناگهان میرود .نماد این است که نگرانید هر
آن همس��رتان ش��ما را ترک کند .آن مردی که چهار دست و پا آمد ،نماد ناامنیهایی
اس��ت که حس میکنید و نماد اینکه اگر همس��رتان برود به چه بالهایی که گرفتار
نخواهید ش��د .به نظر میآید به وس��واس و گفت و گوی ذهنی دچار هستید .فراموش
تصورات خودمان را
نکنید که از هرچه که بترسید ،سرتان میآید .ما بازتاب افکار و ّ
میبینیم .این موضوع دالیل علمی خودش را دارد که طوالنی است .پیشنهاد میکنم
درب��اره عقای��د خودتان تجدید نظر کنید .سرنوش��ت و تفس��یر زندگی خودتان را به
جادوگران نسپارید .هرکس نتیجه اعمال و عقاید و شرایط و امکانات خودش است و
اگر میخواهید زندگی و شخصیت شما سامان ببینند ،احساسات و نفسانیات خودتان
را کنترل کنید و از روی عقل تصمیم بگیرید.
تعبير :از این خواب یاد مار در آس��تین پروردن افتادم[ .س��ؤال :آیا در خانه ش��ما غیر
از خودتان کس دیگری هم هس��ت که احتمالًا جوان باش��د؟ جواب :برادرزاده مرحوم
همس��رم مدتی اس��ت دانشجو شده و به کاشان آمده .روزهای تعطیل به خانه ما میآید.
س��ؤال :عینکی اس��ت؟ جواب :بله!] تعبیر خواب مش��خص شد :آن مار نماد همین جوان
است .کاله مرحوم همسرتان نماد حرمتی است که آن مرحوم دارد :اگر خودش نیست،
اسمش هست و حامی خانواده است .مار از زیر کاله بیرون میآید و حرمت را میشکند.
اول دلتان برایش میسوزد بعد که سمت دخترتان میرود ،خطر را حس میکنید و تصمیم
میگیرید بیرونش کنید[.گفت :حاال که تعبیر کردید ،متوجه شدم او بیدلیل به دخترم
محبت میکند .یک بار هم دیدم زیر چش��می به دخترم نگاه میکرد .].یادآوری میکنم
ّ
که ممکن است اینها فقط تصورات شما باشد و آن جوان حرمت کاله را نگهدارد.
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سقراط 

خواب دیدم با شوهرم رفتیم پیش دعانویس .صورت او یک تکه سفید
بود و یک تکه پوس��ت خودش .دیدم پوس��ت صورت شوهرم هم دارد
مثل او میش��ود .دعانویس به من گفت مش��کل تو پیش یه حاج آقایی
حل میش��ه که تو گیالنه .گفتم من مش��کل ندارم .خواستم از آنجا بروم
كه شوهرم با سرعت خیلی زیاد از کنارم رد شد .ترسیدم و داد کشیدم
ولیصدایمش��نیدهنمیش��د.یکآقاییچهاردستوپاآمدطرفم.من
از هراس جیغ میکشیدم اما صدایم شنیده نمیشد.

تعبير [ :سؤال :آخرین بار کی بود که فیلم تخیلی یا وحشتناک دیدید؟ جواب :از این
جور فیلمها زیاد میبینم ].این خواب میگوید با اینکه از سیکل بیشتر درس نخواندهاید،
هوش و دقت خوبی دارید :شک کردید که چرا فرشتهها سیاه و بدترکیب و ترسناکند.
هدیه آنها را ارزیابی کردید و دیدید زیبا نیس��تند و باز ش��ک کردید و خواستید آنها را
امتحان کنید و آنها گریختند .این ش��کها خوب اس��ت چون شما را به یقین رساند که
آنها فرش��ته نیس��تند .شما با خودتان فکر کردید که فرشتهها مشخصاتی دارند اما آن
موجودات پرنده ،فاقد آن مشخصات بودند .زن داداش نظر شما را تأیید نمیکند و از
اولش یقین داشت که فرشته نیستند .به شما هم گفت از آنها چیزی نگیر .و این ضمنًا
یعنی زن داداش به ش��ما مس��لّط است .این خواب میگوید شما حاجت خاصی ندارید
ولی چون زیادی کنجکاو هس��تید ،خواس��تید بدانید جریان فرشتهها چیست به همین
دلیل همینجوری خواس��تهای به زبان میآورید .ش��ما آن خواسته را به یاد نمیآورید
و نتیجه میگیریم که دغدغه ش��ما نبوده .در آخرین امتحان بوی بهش��ت میخواهید
و در خواب معلوم نیس��ت که مگر خودتان بوی بهش��ت را قبلًا شنیده بودید که بتوانید
آن را تش��خیص بدهی��د؟ این خواب یک بخش دیگر ه��م دارد :آنجا که پس از اولین
شک ،توبه کردید .و این یعنی بااینکه باهوشید ،اهل خرافات هم هستید چون وقتی که
موجودی را که مشخص است فرشته نیست ،انکار کردید ،زود پشیمان شدید و گفتید
ش��اید فرش��ته باشد .این هم یعنی گاه به ش��کهای خودتان هم شک میکنید .فیلمهای
وحشتناک هم در دیدن این خواب مؤثر هستند.

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست میارزد  

بوی بهشت بیاورید!

دو يادآوري مهم درباره تعبير خوابها-1 :همه اس��امي مس��تعار است و اگر مشخصاتي
که براي بينندگان خواب مينويس��م ،مانند مش��خصات فرد ديگري بود ،تصادفي است.
اگر کسي ميخواهد خوابش چاپ نشود ،حتمًا تأکيد کند که چاپ نشود!   -2دوستانی
که برای تعبیر خواب خود تلفن میکنند ،لطفًا فقط يكشنبهها و سهشنبهها بین ساعت 15
تا  17با ش��ماره  29993334تماس بگیرند و خواهش میکنم ش��مارههای دیگر مجله
را اشغال نکنند.
هش��دا ِر مهم :خواب خود را قبل از اين که برايتان تعبيرش کنم ،براي کس��ي تعريف نکنيد زيرا
شايد در خواب شما رازهايي باشد که وقتي که تعبيرش را نوشتم ،کساني که خواب را از خودتان
شنيده باشند ،خواهند فهميد آن رازها مال شماست و خوشتان نيايد.

