
מ״אלהחלם

ארגמןקרן

אחריושרודפתמפלצתעלחולםהילד

ומרגיעיםמחבקיםאתםבבהלה.ומתעורר

אבלבחלומות,רקיששמפלצותאותו

אמיתייםפחדיםמבטאשהחלוםחוששים

ואילוהחלומות?מייצגיםמההאוצר.של

השונים?הגיליםאתמאפייניםחלומות

מתוקיםחלומות

ארגמןקרןמאת:



בבית.מוחלטתדממהישנים.כולםלילה.

סוער.בכיהשקטאתמפלחפתאום

עטוףילדמגלההילדיםלחדרריצה

היכןמביןשאינומבוהלתבהבעה

שלו.בחלוםקודםרגעשביקרההמפלצת,נעלמה

משלו,חלוםמתוךבפתאומיותשהקיץההורה,

מלטף,הואוהרוגע.הסבלנותכלאתמגייס

שהמשךחרישיתתפילהתוךומרגיע,מחבק

מהילדים?חולמיםמהעלשקט.יהיההלילה

להרגיע?אפשרואיךשלהבו?החלומותפשר

כחןלמיםהיינו
דנהמסבירהגיל",תלויהואהחלומות"אופי

ד״רממרכזקליניתפסיכולוגיתפולק־אורן,

״גםהמאמרלפיהחלומותאתומחלקתטל,

בילדות",חלוםושנתחלימהחולמים:ילדים

שדה:אביופרופ׳גושןענבלשכתבו

קצרהבסיסיתחלימהחמשערשנתיים

בעיקרנתוןהחלוםתוכןרצף.ללאבלבד

לחייםופחותורעב(,צמא)כגון:הגוףלמצב

אופייניתוכןהילד.שלהחברתייםאוהרגשיים

מייצגותשכנראהחיים,בעלישלדמויותהוא

מספיקמפותחתיכולתבהיעדרה״עצמי״את

שלו.סימבולילייצוג

לחוותמתחיליםהילדיםשבעעדחמש

קוויעםעלילתיכרצףשלהםהחלומותאת

מורכביםרביםחלומותפשוטים.סיפור

פיזית.ומפעילותחברתיותמסיטואציות

גםישאבלשכיחות,עדייןחייםבעלידמויות

משפחתיות.דמויות

חלוםלראותכבראפשרתשעעדשבע

בשלבהחלומותתמונות.שלמקבץולאערוך

בחלוםשמשתתףה״עצמי״,אתכולליםזה

ילדיםישחברתיים.ובמצביםבפעילויות

בתוךרגשותומרגישיםמחשבותהחושבים

בחלוםהנכללותהדמויותמגווןהחלום.

המשפחתי.למעגלמעברגםמתרחב

אושינוייםעללהעידיכוליםחלומותהאם

הילד?שוזווהתהליכיםעל

החלוםתיאורייתהקוגניטיבית,״ברמה

מניחהפרוידזיגמונדשלהפסיכואנליטית

אתהקונפליקטים,אתמייצגיםשהחלומות

הפנימיהעולםואתהמשאלותאתהחרדות,

נפוצה״הנחהפולק־אורן.משיבההילד״,של

mriKתוכןולפיההיום',׳שיירילגביהיא

בזמןהילדשלפעילותואתמשקףהחלומות

כךעלהמצביעיםמחקריםישזאת,עםערות.

תהליךאתמכליותרמשקףהחלומותשתוכן

הילדים.שלהקוגניטיביתההתפתחות

אתלבטאמסוגליהיהלאשהילד״עד

ערותבזמןשלוהמחשבותואתשלוהרגשות

זהבאופןאותםלבטאמסוגליהיהלאהוא

עלבהתבסספולק־אורןמציינתבחלום״,

המקובלת״ההנחהשדה.פרופ׳שלמחקריו

ובילדותתינוקותאצלשלחלימההיאבמחקר

תפעולשלמשמעותיתפקידישהמוקדמת

'תסריטים׳והרצתעצבתאיקישורושל

לאחרשמופיעותאופייניותהתנהגויותשל

הראשוניםהחיוכיםלמשל,בערות.מכן

עודהחלוםבשנתמופיעיםהתינוקשל

מהתקשורתכחלקמופיעיםשהםלפני

בערות״.החברתית



רכים״ילדיםקלינית:פסיכולוגיתפולק־אורן,דנה

עלאומכשפותעלמפלצות,עלחולמיםרבים

הרודפתמפלצתזוכללבדרךרעים.חייםבעלי

רעהחיהאומאיימת,אוצועקתהילד,אחרי

להיותעשוייםכאלהחלומותהילד.אתשתוקפת

כתוצאהלחץאומצוקהלבטאהילדשלדרכו

בחייו״קרובותדמויותשלמהתנהגות

עליכםחלם
ישהחלוםלשנתהתפתחותית,״מבחינה

שחליםהתפתחותבתהליכימשמעותיתפקיד

הןולמידה,זיכרוןתהליכיובגיבושבמוח

פולק־אורן.מסבירהבבגרות״,והןבילדות

שחלומותכךעלמצביעיםמחקריםלדבריה,

שצציםהילד,שלמחייופחדיםלשקףעשויים

״אצלוסיוטים.חרדהחלומותדרךבלילות

נטישהחרדתזרים,חרדתנראהצעיריםילדים

נושאיםמופיעיםבבגרותגופנית.ופגיעה

וחולי.אובדןמוות,כגון:יותר,מופשטים

בקרבשכיחיםסיוטיםאורעיםחלומות

תפקידיםישלהםגםהנראהוככלילדים,

כמומסכנות,להיזהרללמודהתפתחותיים

בדרךינקותישלבמההורים,נפרדותלהשיגגם

עללהצביעעשוייםכאלהחלומותלעצמאות.

תקינה.פסיכולוגיתהסתגלות

גםישלו,שזכוהרעהשםלמרות״לסיוטים,

בחייםטראומטייםאירועיםמרפא.תפקיד

חוזריםלסיוטיםלהביאעלוליםילדיםשל

בעוצמההטראומהאירועאתהמשחזרים

סבוריםמהחוקריםחלקגבוהה.ובתדירות

כחלקטיפולי,תפקידישהאלהשלסיוטים

ממנה.ולהחליםהטראומהאתלעבדמהמאמץ

המתגורריםילדיםמפתיע,לאבאופןכך,

לסיוטים״.יותרנוטיםעימותבאזורי

ילדים,שלחלומותשלהרחבהמגווןלמרות

רכים״ילדיםלהם.האופיינייםתכניםכמהיש

עלאומכשפותעלמפלצות,עלחולמיםרבים

הרודפתמפלצתזוכללבדרךרעים.חייםבעלי

רעהחיהאומאיימת,אוצועקתהילד,אחרי

פולק־אורן,אומרתהילד״,אתשתוקפת

הילדשלדרכולהיותעשוייםכאלה״חלומות

שלמהתנהגותכתוצאהלחץאומצוקהלבטא

אח,אוהורהלמשל:בחייו,קרובותדמויות

אחרנפוץחלוםכמפלצת.בחלוםהמופיעות

דאגהלרובהמבטאתשליטה,בלילנפילהקשור

חלומותבחייו.יציבותחוסראוכאוסהילד,של

מחלותשלבמצביםגםלהופיעעשוייםאלה

שיוויבוויסותשלהןהמעורבותבשלאוזניים,

חרקיםעלהםנפוציםחלומותעודהמשקל.

שלהיכולתעלאוהילד,שללחדרהמגיעים

המקושרתאחריוכשרודפיםלעוףהילד

אישיקושיבמצביהתמודדותיכולתשללחוויה

עלפנטזיהחלומותחווה.שהילדומשפחתי

לחוויהמקושריםופיותעלגיבורישלדמויות

וכוחות״.יכולותשל

בנות?שלמאלהשוניםבניםשלחלומותהאם

מושפע,בנותושלבניםשלהחלומות"תוכן

הקשוריםלתכניםמהחשיפהטבעי,באופן

ליותרנצפהבניםאצלגברית.אונשיתלזהות

גיבוריגברית,הזדהותדמויותגבריים:ייצוגים

נצפההבנותאצלועוד.כדורגלמשחקיעל,

נשית,הזדהותדמויותנשיים:ייצוגיםליותר

הופכיםאלהייצוגיםבנות.ומשחקיפיות

ומושאיהעצמיהתפתחותעםיותרלמפותחים

ההתבגרות״.בגילההזדהות

אתמןלשלוזל
גםקטןלאסיוטהםילדיםשלסיוטים

המפוחדילדםאתלשכנעהמתקשיםלהורים,

״סיוטיבמיטתו.הלילהשנתאתלהמשיך

לרובהילדומהםבלהות,חלומותהםלילה

הוריו.אתומזעיקובבכיבבהלהמתעורר

שלהשניבחציבעיקרמתרחשיםסיוטים

תוכןאתזוכריםילדיםכללבדרךהלילה.

חוששיםואףמכן,לאחרגםהמפחידהחלום

מסבירהשלהם״,במיטהאובחדרלהירדם

להבחיןלהתקשותעלולים״ילדיםפולק־אורן.

הסיוטוכךלמציאות,)הסיוט(דמיוןבין



לעשותרצוימהסיוט.מתעורריםכשהילדים

אתלהרגיעהשינה,רצףעללשמורמאמץכל

אבלמלטפת,ובידבחיבוקשלובמיטההילד

להדליקההורים,למיטתלעבורלולאשרלא

וכדומה.חזקאור

ביעותילילה:לביעותיסיוטיםבין״מבחינים

בשינההמתרחשיםובכיאימההתקפיהםלילה

הראשוןבחלקלרובחלום,בשנתולאעמוקה

ובבוקרלסביבהמגיבלאהילדובהםהלילה,של

מתעוררכשהילדאבלאירע.מתזוכרלא

בביטוללהגיבאיןהחלום,אתחוכרמשינה

לנו.מעבירשהואמהמסריםלהתעלםאו

עללשיחהבבוקרזמןלהקדישמומלץככלל,

לספריכוליםההוריםוגםהילדים,שלהחלומות

יכולשהואיביןהילדכךשלהם.החלומותעל

הקשורותהמחשבותואתחלומותיואתלחלוק

עלבשיחהכמובדיוקובטוח,פתוחבאופןבהם

אומרתטלוויזיה״,תוכניתעלאוהצגהעלספר,

פולק־אורן.

לתוכןלהקשיבחשובמפחידים,חלומות״לגבי

׳זהכגון:באמירותאותםלבטלולאשלהם

׳מפלצותאואותו',תשכחמפחיד,חלוםסתם

לילדההורהביןהתקשורתבסרטים׳.רקיש

ביוםהןהילד,אתשמפחידיםהדבריםלגבי

תמיכהשלחוויהליצירתחיוניתבלילה,והן

נעיםלא׳זהלמשל:לומר,)אפשרוביטחון

אפשרבחלום׳(.אותךהפחידהשמכשפה

לכתובאוהמפחידיםהחלומותאתלצייר

עליהם.לשוחחמכןולאחרבמחברת,אותם

אוחלומות,לוכדהילדעםלהכיןכדאי

ההצגהבמהלךהחלום.אתולהציגלהתחפש

ולהשיבהמפחיד,הסוףאת׳לתקן׳אפשר

תוכןעםההתמודדותחווייתאתלילד

חפץעםלישוןללכתיכולגםהילדהחלום.

סיוטשלבמצביםעליו.שיישמרו׳בובהאו

ושינה,הירדמותקשייושלוחזרתיעוצמתי

באירועקשוריםשהםנראהאםבפרט

לייעוץלפנותחשובהילד,בחייטראומטי

ילדים״.פסיכולוגאצלמקצועי

מתנשמיםחממות
הספרומחברתחלומותחוקרתתורג׳מן,יעל

לפתרוןמעשיתדרךהחלום״נפלאות

זההילדיםשלהחלוםששפתמציינתחלומות״,

הפריטיםמשמעותגםוכךמבוגרים,שללזו

בתכנים:הואההבדלבחלומות.המופיעים

מאלהשוניםהילדיםאתשמעסיקיםהתכנים

המבוגרים.אתשמעסיקים

החולם,שלהרגשותאתמבטאים״החלומות

הדבריםואתאותושמעסיקיםהדבריםאת

הילדיםשלהחלומותדרךמהם.מוטרדשהוא

להםמפריעמהאותם,מטרידמהלדעתאפשר

כליהםהחלומותשרויים.הםמצוקותובאילו

עללמידעלהגיעאפשרובעזרתםנהדר,עזר

אחרת.בדרךאליולהגיעאפשרישבלתיהילד

אבלעליו,עוברמהמספרתמידלאהילד

להיזהריששלו.החלומותאתלספרישמח

שישנוראיתבעיהכאללחלוםמלהתייחס

לתכניםלו.שנעשהנפשעמעשהכאלאולילד,

ובעיהבחלומות,בעוצמהלהופיענטייהיש

אתתמידלבחוןישל׳פיל׳.הופכתפעוטה

שיחהוגםהילד,שלחלומותכמהדרךהדברים

ומדגימהתורג׳מן,אומרתלעזור״,יכולהאיתו

ילדים.שללחלומותפרשנויות

ראיתיופתאום״הלכתיארבעבןשלחל/

שינייםלההיואחריי.שרודפתגדולהמפלצת

מהר.אחריירצהוהיאענקיותוידייםגדולות

התחבאתיאחריי.רודפתהיאלמהידעתילא

אותי״.תמצאשהיאופחדתי

לילדים.אופיינייםמפלצותעלחלומותהפתר

ישבערותגםמפלצותמדמייניםהם



החלומותבעל

ילדיםשלבחלומותסמלים

מאובדןפחדמגיבהנפילה

בלבולהתמידות,קשיישליטה,

בחיים.יציבותוחוסר

אואלימותפחד,מפחידותחיות

חווה.שהילדאיום

מצוקה.מפלצת

אתשמרתיעיםשינויים77}///

התנהלותו.עלומקשיםהילד

סקרנות,לנסות,רצוןתעופה

יכולת.תעוזה,

runn,הבטחה.ציפייה

בהתמודדות,קשייםטביעה

תסכול.

ומטרידה.מפחידהמחשבהנחש

פנטזיהודמויותעלגיבורי

פנימי.כוח

זולעתיםלמיטה.מתחתבחדר,מפלצתלהם

טבעיפסיכולוגיתהליךזהומפחידה.חיה

הםאיתןוההתמודדותהמפלצותיצירתדרך

אפשרהעולם.ועםפחדיםעםמתמודדים

הואההורהלשחקאולמפלצתלהתחפש

להתחבא.שצריךהילד,אחריהרודפתמפלצת

שלו.הפחדיםאתלשחררלילדיעזורמשחק

וישביערנמצא״אניארבעב]חלם

והןאותן,ומאכילמלטףאניחיות.המוןשם

שלי".חברותלהיותורוצותאליימתקרבות

החלוםאתלראותאפשראחדמצדהפתחן

לחיותיותרלהתקרברוצההילדכחיובי

לעלותשעשוימהשני,מצדשלהן.חברולהיות

חברותקשריליצורשלוהקושיהואמהחלום

אתמבטאבחלוםהיעראחרים.ילדיםעם

ביטחוןחסרוביישן,מסוגרשהילדייתכןהנפש.

החיותאליוקרבהייזמושהאחריםומעדיף

יששלהן.הואולאשלו,חברותלהיותרוצות

אותו.ולחזקשלוהחששותאתלהפיגלולעזור

עומד״אניוחציארבעבןחלם

נמצאותוסבתאאמאוגםהמדרגות,על

מיםהמוןוישלמטה,יורדיםאנחנואיתי.

המדרגותאתמנקהאמאהמדרגות.על

לשלוליתנופלהואופתאוםסמרטוטעם

הולכתאמאהמדרגות.שבתחתיתמים

ונופלמחליקואניחדש,סמרטוטלהביא

השלולית״.לתוך

פעולההמדרגותאתמנקהאמאהפתחן

קודםשיוםייתכןלעשות.נוהגתודאישהיא

החלום.אתעוררוזהאותןשטפההיאלכן

אםיקרהמהמחשבותבמציאותבילדעלואולי

אותומזהירהתמידאמואולילמים.ייפולהוא
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