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  آقای 50ساله، مجرد
٭٭٭

  از چند سال پیش سالی چند بار خواب می بینم 
که همس��رم می گوید به من خیانت می کنی. من 
می گوی��م دروغ نگو و تهمت نزن. او می گوید حاال 

  خانم 49ساله، متاهل، شاغل افتخاری
٭٭٭

  خواب دیدم با دو دخترم در مکانی مقدس 
هستم. دور تا دور آنجا را نرده زده بودند. آقایی 
که خادم بود، آنجا ایستاده بود. او پدرم بود که 
چند س��ال پیش فوت کرده. زائرها کنار نرده ها 
مش��غول دعا و راز و نیاز بودند. گفتم خوب شد 
که ما برای زیارت پارتی داریم. دختر بزرگم از 
نرده رد ش��د و برای زیارت رفت. یادم افتاد که 
اگ��ر ما هم برویم، دیگران هم خواهند آمد پس 
به دختر کوچکم اجازه ندادم برود. و گفتم پدرم 
اینجاس��ت و دلم برایش تنگ ش��ده و همینجا 
می مان��م. و او را بوس��یدم و اظهار عالقه کردم. 
دیدم زائرها می خواهند از نرده رد ش��وند. جلو 
آنه��ا را گرفتم. گفتند پس چرا آن خانم رفت؟ 
گفتم برمی گردد. من خادم هس��تم هرچند االن 
لباس ف��رم تنم نیس��ت اما می دانم ک��ه نباید 
بروی��د. آقایی گفت پس منم خادمم. گفتم پس 
می دونی��د که نباید برید داخل. و بیدار ش��دم. 
انرژی زیادی داش��تم. در طول ش��ب هر وقت 
بیدار می ش��دم، خوابم را م��رور می کردم. من 

سالها در حرم خدمت کرده ام. 

  مهریه عجیب

  پارتی بازی

  تعبیر
  خواب شما دارد می گوید به خانمها بدبین هستید. شاید به 
همین دلیل است که تا حاال ازدواج نکرده اید و با کسی هم 
دوست نبوده اید. مهریه که پاهای شماست، نماد این است که 
معتقدید ازدواج باعث می شود محدود شوید. فکر می کنید اگر 
زن بگیرم، دست و پایم توی پوست گردو می رود و محدود 

می شوم و فکر می کنید آنها شوهر می کنند که مهریه بگیرند.  

  تعبیر

  این خواب از خواب های انرژی بخش است که شما هم سهم خود را گرفته اید. خواب شما ضمنًا 
می گوید خادم بودن را دوست دارید. خدمت کردن پیش میزبانی که محبوب همه است، افتخار 
آفرین است که باید مراقب باشید حس افتخار از حس خدمت کردن بیشتر نشود. در این خواب 
به نظر می رسد تفاخر به خدمت بیش از خدمت است چون دخترتان را می فرستید داخل، جلو بقیه 
را می گیرید و می گویید خادم هستید و نباید بروید. به آن آقا هم که گفت پس من هم خادم هستم، 
از رده باالتری نگاه کردید که اگر تو هم خادمی باید بدانی کسی نباید برود. بخش پارتی بازی هم 
می گوید درست است که پارتی بازی را برای کاری معنوی می خواستید ولی کلًا پارتی بازی خوب 
نیست چون با عدالت منافات دارد. خودتان در خواب متوجه شدید که پارتی بازی خوب نیست و 
باعث می شود بقیه هم بیایند برای همین فقط به دختر بزرگ اجازه دادید برود. اینکه چرا به جای 
دختر بزرگ به دختر کوچک نگفتید برود، خودش بحثی است که به چند سوال و جواب نیاز دارد 
که بفهمیم دلیلش چه بوده. که البته موضوع زیاد مهمی نیست. وجود پدر هم به معنی دلتنگی 

شماست برای ایشان و زندگی.  

  خانم 46ساله، متأهل، شاغل
٭٭٭

  تقریبًا دو س��ال اس��ت که خ��واب می بینم 
کودک یا نوزادی همراه من اس��ت که با او بازی 
می کنم و معمولًا پس��ر اس��ت. گاهی این نوزاد را 
همراه خواهر بزرگم می بینم. من دو دختر دارم و 
شکر خدا زندگی ما خوب است و مشکلی نداریم.   
توضی��ح: خواهرم دو دختر و یک پس��ر و دو نوه 

دختر و پسر دارد که آخری شش ماهه است.

  تعبیر  نوزاد دارم

  فروید معتقد است روحیه خانمها وقتی آرام می گیرد که فرزند پسر داشته باشند. امروز شاید 
این نظریه کاربرد نداشته باشد چون سبک زندگی و عقاید مردم درباره پسر و دختر تغییر کرده و 
ممکن است خواب شما به همین دلیل باشد. وجود خواهر در خواب هم می تواند به این دلیل باشد 
که پسر دارد. از طرفی از قدیم های خیلی دور یکی از ارزش های خانمها این بود که فرزند داشته 
باشند. در آن زندگی غارنشینی، زنانی که فرزندان بیشتری داشتند، از نظر سلسله مراتب، جایگاه 
واالتری نسبت به زنان دیگر داشتند. این ژن هنوز در برخی از انسانهای امروزی وجود دارد. در 
تعبیرهای قدیمی مخصوصا برای خانمی که دیگر نمی خواهد بچه دار شود یا امکان باروری ندارد، 
داشتن نوزاد به معنی دردسر بوده که حقیقت ندارد و خواب شما چنین تعبیری ندارد، پس این 

خواب تعبیر بدی ندارد و بیشتر می خواهد بگوید بچه دوست هستید. 

که اینطور اس��ت، مهری��ه ام را می گذارم 
اج��را. مهری��ه او پاهای من اس��ت. هربار 
مام��ور می آید و پاهایم را می کند و به زنم 
می دهد. پاهایم مثل پای مصنوعی چفت و 
بس��ت دارد و با چند حرکت جدا می شود. 
توضی��ح می دهم ک��ه ازدواج نکرده ام و با 

کسی هم رابطه نداشته ام. تنها هستم.
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