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 فاطمه قویدل 34 ،ساله ،متأهل ،خانهدار ،کرمان

حدود س��ه س��ال است خواب میبینم دارم وضو میگیرم ولی آب
کم میآورم .تازگیها این خواب را بیشتر میبینم .دو فرزند هفت
ساله و یک ماهه دارم .هفت سال پیش ،چند ماه قبل و بعد از ازدواج
خوابهای عجیب میدیدم و مردد بودم برای ازدواج.

تعبير :با اطالعاتی که خودتان دادید ،معلومم ش��د تعبیر خوابتان
را میدانید .خوابهای قبل از ازدواج به دلیل همان تردید بوده .ش��اید
حس میکردید خواس��تگار بهتری هم میش��ود داشت یا شاید مقام و
موقعیت خودتان بهتر بوده .به هر حال هرچه بوده گذش��ته و ش��ما در
امروز هس��تید و امروز ش��اید برای شما سنگین باشد که طبیعی است

داستانهاي پليسي معمايي
بقیه از صفحه55

معماي دو خواهر و يک قتل
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مواج سرنوشت
کاسهاي بر درياي ّ
وضعيت سختي بود .غير گريه و مستأصل شدن
کاري از دستم برنميآمد .به فرمان ماشين که نگاه
ميکردم ،قلبم ميخواست منفجر شود .امير خواست
خودش پشت فرمان بنشيند ولي پا و دست راستش
کار نميکردند .چشمش هم تار ميديد .شانس آوردم
و ديدم يک نفر دارد ميآيد .با گريه طرفش دويدم
و از او خواهش کردم ما را با ماشين به بيمارستان

آره؟׳׳ هليا گفت :׳׳آره ديگه!׳׳ نوبخت گفت :׳׳قابل
قبول نيست چون سارقها معمولًا قتل نميکنن.
ضمنًا مردي که ازش حرف ميزنين ،همه صندوق
رو خالي نکرده .موبايل قيمتي مقتول رو هم نبرده.
دستکش هم دستش بوده و از قبل ميدونسته
ميخواد منصوره رو بکشه .حرف شما قابل قبول
نيست!׳׳ هليا گفت :׳׳امان از دست شما! آدم رو
مجبور ميکني راستشو بگه! من قاتل رو شناختم.
کوروش بود .دوست پسر منصوره .من خبر داشتم
که کوروش به منصوره بدبين شده اما نميدونستم
امشبميخوادانتقامبگيره.تصادفًاشاهدقتلبودم.
نوبخت به کدام دليل بود که فهميد هليا دروغ
پولهاي صندوق رو هم من برداشتم.׳׳ نوبخت گفت :ميگويد؟ جوابهاي خود را به 09366401949
׳׳چرا کوشش کردي قاتل شناسايي نشه؟׳׳ هليا به پيامک کنيد تا جواب درست شما را به دکتر
رعنا که خوابش برده بود ،نگاه کرد و آهسته از رعنايي خبر بدهيم و به هوش شما ايمان بياورد.
نوبخت پرسيد :׳׳صدامونو نميشنوه؟׳׳ دکتر گفت :لطفًا اگر قبلًا برنده شدهايد ،اطالع بدهيد.
׳׳خوابه!׳׳ هليا گفت :׳׳دو هفتهس که من و کوروش 

دوست شديم .به من قول ازدواج داده .از منصوره
هم بيزار شده بود چون يه نفر تو گوشش خونده
بود که منصوره بهش خيانت ميکنه .فکر کنم
معلوم شد که چرا نخواستم کوروش رو لو بدم.׳׳
دکتر رعنايي گفت :׳׳يه حقيقت ديگه هم هست که
هنوز نگفتي ...تو بودي که به کوروش تلقين کردي
منصوره خائنه؟׳׳ هليا گفت :׳׳من؟ نه!׳׳ دکتر گفت:
׳׳مطمئنم که کوروش تأييد ميکنه که تو نسبت به
منصوره بدبينش کردي.׳׳
 هوشآزمايي

برساند .گفت رانندگي بلد نيست .از او خواهش کردم
با سرعت برود و يک راننده بياورد .پولي هم به عنوان
انعام به او دادم.
يک ساعت گذشت و کسي نيامد .حال امير خيلي بد
شده بود .سخت نفس ميکشيد .جاي گزيدگي سياه
شده بود .ورم پايش هم بيشتر شده بود .پلکش نيمهباز
بود .خدايا چه کنم؟ امير دارد ميميرد و ِ
من بيعرضه
همينطور نشستهام و مردنش را تماشا ميکنم .خدايا
مرا دلير کن .لرزش دستم را بگير و به قلبم بگو آرامتر
بزند تا بتوانم طلسم فوبياي رانندگي را بشکنم.
واقعًا معتقدم خدا کمک کرد تا پشت فرمان بنشينم
چون خودم همتش را نداشتم .با اطمينان پشت فرمان

نشستم .انگار خدا به من مأموريت داده بود امير را به
بيمارستان برسانم .خيلي خوب و با مهارت رانندگي
کردم و وارد بيمارستان شدم .وقتي که امير را روي
برانکار گذاشتند و بردند ،سرم گيج خورد و چشمم
سياهي رفت و افتادم.
خدا کمک کرد و حال امير خوب شد و مهمتر اينکه به
ياري خدا حال من هم خوب شد .ترسم شکست .من
و امير ازدواج کرديم و حاال آنقدر شاداب و پر جنب و
جوش هستم که روزي چند ساعت رانندگي ميکنم و
غمي ندارم .حاال ديگر ميدانم که من کاسهاي هستم
روي درياي سرنوشت و ياد گرفتهام که خودم را با
موجهاي سرنوشت منطبق کنم .
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مطمئن بودم که فکر ميکنه من منصوره رو کشتم
و ازم شکايت ميکنه .اين بود که نقشه کشيدم که
قتل رو بندازم گردن خودش.׳׳ دکتر رعنايي به هليا
گفت ׳׳خيلي نامردي! با اين همه کينهاي که تو قلبت
هست ،چطور ميتوني زندگي کني؟ کاش قانوني بود
تا کساني رو که مشکالت شخصيتي دارن ،ميبردن
آسايشگاه تا درمان بشن .به نظر من آدمايي مثل
تو نبايد آزاد باشن!׳׳ نوبخت سخنراني او را با اشاره
دست قطع کرد و به هليا گفت:
׳׳پس شما دارين شهادت ميدين که يه مردي اومد
و منصوره رو کشت و صندوقشو خالي کرد و رفت.

چون بعد از یک بچه هفت ساله ،صاحب نوزاد شدهاید و این موضوع میتواند
ش��ما را افس��رده کرده باش��د و حس کنید بعد از هشت سال ازدواج هنوز به
خواس��تههایی که قبل از ازدواج در ذهن ش��ما بود ،نرس��یدهاید .و این یعنی
کوشش بینتیجه که در خواب شما اینطور طراحی شده که وضو میگیرید اما
بینتیجه است و آب کم میآورید .برای اینکه آرامش بیشتری داشته باشید،
پیشنهاد میکنم به زندگی امروزتان از دریچه منطق نگاه کنید .به این معنی
که قبل از انتخاب چیزی مختاریم که آن را انتخاب کنیم یا نکنیم(اختیار) ولی
وقت��یک��هانتخابکردیم،مقدارزیادیازپیامدهایآنانتخاب،جبرمطلق
اس��ت .مثال :اگر به کس��ی شیر تاریخ مصرف گذشته تعارف کنند ،او مختار
است که بخورد یا نخورد ولی وقتی که خورد ،جبرًا مسموم میشود .اگر این
منط��ق را بپذیرید ،دیگر ب��رای وضو آب کم نمیآورید و کلًا در نامالیمات،
کمتر کم میآورید.

		
وجدانت را مجبور نکن که نفهمد آنچه را که ميبيند.

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.
دوس��تاني که خواب خود را تلگرام ميکنند ،لطفًا مش��خصات خود را کامل بنويس��ند و مطمئن
باشندكه خوابها به نوبت در مجله چاپ ميشود .

