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 חלומות נחשבו התנ״ך, בימי

 יועקב חלומות כמו אלוהי, למסר
יוסף. בוו של חלומותיו או

 ברבדים שונות, משמעויות לחלומות מעניק האדם כיום גם
 סובייקטיבית חוויה הוא חלום ועוד פסיכולוגיים רפואיים, פילוסופיים,
 ותחושות. דמיוניים מראות נחתים ובה השינה, במהלך המתרחשת

 לשלוט ובאי־יכולת חלום היותו לעובדת מודעות בחוסר מאופיין הוא
 מהם חולמים, אנחנו מדוע והשיפוט. הביקורת מנגנון את ולהפעיל בו

חלומות מפרשים וכיצד השכיחים החלומות

רם הגר מאת:

 1עיני את לפקוח רוצה "אני
 .,לאט לצמוח /

 לחלום הרביתי

אותי" טרפו החלומות

 שפירא) רחל (מילים:
 חיים. ובעלי עוברים אפילו חולמים, כולנו

 יש במדויק, חלומותיהם את הזוכרים יש
 דבר. זוכרים שאינם ויש במעורפל הזוכרים

 חלומותיהם את ורושמים שזוכרים יש
 סוגי גם יש אותם. לשכוח שמעדיפים ויש

 מוזרים, דמיוניים, כגון שונים, חלומות

 מסויטים מציאותיים, מופרכים, מצחיקים,
 ומהנים. טובים מרגשים, ומפחידים,

 ההשפעה בעל החלום כלל בדרך הוא הסיוט
 לאדם וגורם האדם רגש על ביותר הגבוהה
 טוב חלום בעוד לחשש, או לאימה לבהלה,

 יש חיובית. בהרגשה להתעורר לו גורם
מראות המערבים ארוטיים, חלומות גם

 ממשי לגירוי שגורמות מוחשיות ותחושות
 דמיון שמערבבים חלומות ויש החלום, בעת

 ודאות וחוסר בלבול כדי עד מציאות עם
שלהם. לממשות בנוגע

אותי טרפו החלומות
 הוא החלום של תפקידו נפשית, מבחינה”

 של המהותיים הרגשות ועיבוד ויסות
 פסיכיאטר טל, אילן ד״ר אומר האדם",

 טל ד״ר מרכז של ומנהל בעלים בכיר,
 מסביר טל ד״ר ונפשית. רגשית לתמיכה

 מגיעים והחלימה השינה מעולם חלקים כי
 מפוענחים. בלתי ונותרים מודע מהלא

 מרגשות בנוי שלנו הרגשי העולם’׳
 של רחבה מקשת שמורכבים גולמיים
 לפרש יודעים תמיד שאיננו תחושות
 השכיחה הדרך הוא החלום לעצמנו.
רגשות". אותם של נפשי לעיבוד

 שאנחנו מה על חולמים אנחנו כלומר,
 או לקראתו שמחים מפניו, חוששים
לו? מייחלים

 של תוכנו תמיד לא חד־משמעי. אינו "זה
 שאותו המסוים לרגש רלוונטי החלום
 מגיע החלום וחשים. נושאים אנחנו
 ולווסת לעבד דרך והוא שלנו מודע מהלא

 בנו. הקיימים הרגשות של מהותם את
 מאוד. ראשוניים שלנו הגולמיים הרגשות

 אנחנו חרדה, או כעס עצב, שמחה, בעתות
 להתמודד שנדע כדי עצמנו את מווסתים

לתפקד. ונוכל
 חזקים רגשות בעל האדם אחד, מצד”

 רבים מנגנונים בעל הוא שני, ומצד מאוד,
 האלה. הרגשות עם להתמודד לו שעוזרים

 ממנגנוני גדול חלק משתחרר בשינה
 שהתרחשו ודברים והשליטה, ההגנה
הזיכרון בתאי ומאוחסנים היום במהלך
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 בגוי שלנו הרגשי העולם האדם, של המהותיים הרגשות של ועיבוד ויסות הוא החלום של תפקידו נפשית, "מבחינה טל: אילן ד״ר
לעיבוד השכיחה הדרך הוא החלום לעצמנו, לפרש יודעים תמיד שאיננו תחושות של רחבה מקשת שמורכבים גולמיים מרגשות

רגשות" אותם של נפשי
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ו׳נחלמים׳". משתחררים
 שחוזרים חלומות מצביעים מה על
עצמם? על

 קיים אם במיוחד עצמו, על שחוזר "חלום
 פחדים, כלל בדרך מבטא נפילה, אלמנט בו

 בשליטה". וצורך דאגות
 חלומות? לנטרל דרך יש

 ליצור אפשר מהאנשים חלק "אצל
 באמצעות בחלומות מסוימת התערבות

 ללמד אפשר להיפנוזה. הדומות שיטות
 לאקט יותר מודעים להיות אנשים

 כדי זאת ללמד לא עדיף אבל החלימה,
 החלומות של הטבעי לתהליך לאפשר

 טבעי הוא החלימה תהליך לקרות. אצלם
 לתוך ׳נופל׳ אינו הוא עוד וכל ומבורך
 ומאפשרים אותו מכבדים אנחנו מחלה,

 חוזר מציק כשחלום ואולם, לקרות. לו
 ארוכה תקופה לאורך ושוב שוב עצמו על

 ומלמדים מתערבים אנחנו רב, לסבל וגורם
 תהליכי ולתרגל להתרגל והנפש הגוף את

 .”רגשות על ושליטה חשיבה
 בבהלה, מחלום מתעוררים אנחנו לעתים

 דמעות, עם או מואצות לב דפיקות עם
 שאף מי ויש והתרגשות, בשמחה - לעתים

 מיני. סיפוק במהלכו חווה
 נובעות הפיזיות התחושות כלל "בדרך

 בשעת פעיל להיות ממשיך שהמוח מכך
 הבדל יש משותק. כשהגוף גם השינה,

 שמח מחלום או מסיוט להתעורר בין רב
 קשור שאינו חרדה מהתקף להתעורר ובין

 ומרגש שמח חלום או סיוט עצמה. לשינה
 התחושות של המגוון ברפרטואר קשורים

 התעוררות זאת, לעומת בתוכנו. שקיימות
 לב ודפיקות הזעות עם בבהלה מסיוט

 שרק חרדה מהתקף נובעת מואצות
 היה הוא השינה. בעת אותנו תקף במקרה

 ערים, כשאנחנו גם אותנו לתקוף יכול
 זהות". היו הפיזיות והתגובות

 מישהו על או משהו על חלומות לגבי מה
 קשר שום לנו ואין בעבר בחיינו שהיו

כיום? אליהם
 אינה זו אבל דמות, מחפשים "רובנו

 שמסמלת רגשית סובלימציה זוהי הדמות.
זו לתחושה. או לתקופה שקשור משהו

 או בושה קורבן, תחושת להיות יכולה
 שמופיעה הדמות איזו. משנה לא הישג;

 התחושה את לנו מסמלת בחלום

 אנחנו ובאמצעותה הזאת המסוימת
 אותה". ומעבדים זו תחושה חווים

 כאלה ויש חלומות שזוכרים אנשים יש
 לזה? גורם מה שלא.

 ואין בסיבות בטוחים לגמרי לא "אנחנו
 ככל יש וחד־משמעית. ברורה תשובה לזה

 אינו זה אבל נפשי, למצב קשר הנראה
תמיד". מהותי

חלומות? לשכוח או לזכור - עדיף מה
 - מקצוע לאנשי עדיף. לא או עדיף ״אין

 חלומות - מטפל או פסיכיאטר פסיכולוג,
 הרגש דקויות את להבין לעזור יכולים

 בחלום להשתמש אפשר אם המטופל. של
 בו, הטיפול ואת האדם את לקדם כדי

 אם בעיקר חולם, הוא מה על לדעת עדיף
 אבל עצמם, על וחוזרים מציקים החלומות

 מי משנה. זה אין המקרה, זה אין אם גם
 טוב פחות ישן לא חלומותיו את שזוכר

 ולהפך". זוכר, שאינו ממי
 החלומות את זוכרים כשאנחנו ואולם,

 ותקוות. תהיות על לענות יכולים הם שלנו
 בחלום. הרגשית הסימבוליזציה מה תלוי”

 נוכל חלמנו, מה על נזכור שאם ייתכן
 עובר ומה עלינו מקשה מה יותר להבין
אולי". עלינו.

□חלו לי 'ש
 חלום מתוך מתעוררים אנחנו לעתים

 החלום "מה לדעת ורוצים מוזרה בתחושה
 פשר את להבין רוצים אנחנו אומר?".

 דרכנו. תתבהר כך שאולי כדי חלומותינו
 הקלה חשים אנחנו לעתים זאת, לעומת
 ושמחים מסוים מחלום התעוררות לאחר
 חלום. רק זה שהיה

 בחקר האדם בני עסקו קדם בימי עוד
 פרעה קרא פענח" "צפנת ובפירושו: החלום
 שלא □"חלו חלומותיו; את שפתר ליוסף,

 נכתב נקראה", שלא כאגרת הריהו - נפתר
 השנייה במאה וכבר הבבלי; בתלמוד
 את היווני ארטמידורוס כתב לספירה,

החלומות", "ביקורת "אוניירוקריטה",

 חלומות. פירוש על הראשון החשוב הטקסט
 .20ה־ במאה חל הגדול המפנה

 לחלומות הקדישה הפסיכואנליזה
 והמירה גדולה חשיבות ולמשמעותם

 החלום של לעין והברור הגלוי התוכן את
 נבכי על המלמדות חבויות במשמעויות

 פרויד, זיגמונד ד״ר החולם. של נפשו
 בעקבותיהם ואחרים יונג גוסטב קרל

 תוצר הוא חלום כי ההבנה את ביססו
 האדם. נפש את שמייצג נפשי תהליך של

 כיום מתבססים שעליהן התיאוריות אלה
 השינה, בחקר והעוסקים החלומות פרשני

והחלימה. החלומות
 את לעבד לנו שמאפשר מרחב הוא "חלום
 הרגשות קשת את לנו, שקרו הדברים מכלול

 למרחב עלינו. ועוברים שעברו והתחושות
 שאנו דברים לזמן גם יכולים אנחנו הזה

 מנדלבוים, שגיא אומר שיקרו", רוצים
 תרפיית מלמד ולטארוט, לחלומות מומחה
 ככלי טארוט בקלפי וקריאה חלומות
 עצמית. ומודעות אישית לצמיחה

 של סוגים כמה יש כי מסביר מנדלבוים
 כלי הוא החלום כללי באופן” חלומות.
 ועוזר ביולוגית מבחינה אותנו שמשרת

 היונקים כל היומיום. חיי את למפות לנו
 במחקרים הוכחו הדברים - חולמים

מעבדה. ובניסויי
 לנו שמשחזרים היומיום, חלומות את "יש
 את לעבד לנו ועוזרים היומיום אירועי את
 הערות. שעות במהלך וחשבנו שעשינו מה

 הנפש מתחום המגיעים חלומות לעומתם,

 דוברים שאנחנו הנתונים את מעבדים
 שאינם אירועים כולל הרגשית, ברמה וחווים

 המעסיקים ורגשות שחווינו מה בהכרח
 ורצונות. חרדות פחדים, כגון אותנו

 מאוד רחב תחום הוא החלום "מרחב

 בהתפתחות רבות מסייעת והבנתו
 הוא החלום שלנו. והרוחנית האישית

 ההבנה הלימוד, ולכן - לנפש ראי של סוג
 חלומותינו את לעצמנו לפרש והיכולת

 בתוכנו, שינוי לעשות לנו עוזרים
 דרך. ולמצוא להתפתח להתקדם,

 אנרגטיים, או גבוהים חלומות גם "יש
לאינטואיציות להתחבר לנו שעוזרים

 בין רב הבדל יש משותק. כשהגוף גם השינה, בשעת פעיל להיות ממשיך שהמוח מכך נובעות הפיזיות "התחושות טל: אילן ד״ר
 בתחושות קשורים שמח חלום או סיוט עצמה. לשינה קשור שאינו חרדה מהתקף להתעורר ובין שמח מחלום או מסיוט להתעורר

השינה" בעת אותנו שתוקף חרדה מהתקף נובעת בבהלה מסיוט התעוררות ואילו בתוכנו, שקיימות
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 רחב תחום הוא החלום מרחב היומיום. חיי את לחפות לנו ועוזר ביולוגית מבחינה אותנו שמשרת כלי הוא "חלום מנדלבוים: שגיא
 את לעצמנו לפרש היכולת ולכן - לנפש ראי של סוג הוא החלום שלנו. והרוחנית האישית בהתפתחות רבות מסייעת והבנתו מאוד

דרך" ולמצוא להתפתח להתקדם, בתוכנו, שינוי לעשות לנו עוזרת חלומותינו

 אינם אלה חלומות מסרים. ולקבל שלנו
 ׳התובנות מתוך יותר אלא מהנפש באים

 הנפש שבהם המרחבים הגבוהות/
 מיסטיים חלומות אלה בלילות. משוטטת

נבואיים". יותר,

■□7כו החזיומות כל
 מסביר מנדלבוים חלומות? מפרשים איך אז
 שלבים, כמה כוללת החלומות תורת כי

 שונים וסמלים סימבולים הכרת ובהם
 החלומות. של ולפענוח להבנה שמשמשים

 לשמוע להקשיב, יודע החלומות "פותר
 מאחורי שמסתתר מה את ולהבין

 מדובר אם להבין עליו כל, קודם החלום.
 פשוטים בחלומות או גבוהים בחלומות

 הם מהחלומות אחוזים 90 היומיום. מחיי
להראות הבאים פסיכולוגיים, חלומות

 מצבים או לנו ברורים שאינם נתונים לנו
 משקף החלום סוג בהם. לנו שקשה

 הבעיה עם להתמודד היכולת מידת את
 שומע החלומות שפותר לאחר הקיימת.

 הסמלים על מצביע הוא החלום, את

שבו. השונים
 אם סיפור. כמו סרט, כמו הוא "חלום

 בורח שהוא שחלם מישהו אליי יבוא
 ולבסוף לביתו מחוץ לו שארבה ממפלצת
 אותו תפסה המפלצת כי בבהלה התעורר

 בפחדים, שמדובר ברור בו, נגעה או
 נתון. ממצב בבריחה בחשש,
 מפתרון אחוזים 50 הוא החלום ״סיפור
 נובע הפחד אם השני, החלק לגבי הבעיה.
 על בבנק, מהמינוס או בעבודה מהבוס
 עצמו עם להתמודד מוכן להיות החולם

שלו, הפנימית הפחדים מערכת ועם

 אם בה. להכיר מסרב הוא רבות שלעתים
 בבעיות להכיר ומוכן עצמו עם כנה החולם

 לו. לעזור אפשר עמן, ולהתמודד
 החלומות? תורת הגיעה מאין
 חלומות לפרש. מבקשים מה "תלוי

 שורת פי על בקבלה מפורשים אנרגטיים
 משמעות שמסמלים וסימנים סמלים
 לתורת מתנגדת שהקבלה אף כלשהי.

 אין האנרגטיים החלומות עם העתידות,
 הם החלומות מרבית כאמור, בעיה. לה

 הפסיכולוגיים החלומות את פסיכולוגיים.
 פירשו השמאנים גם לפרש. יונג החל

 בדברים. סדר ערך יונג אבל חלומות,
 חלומות לפרש הדרכים רוב כיום,

 יונג". של תורתו על מתבססות
 ברורים כלים יש כי אומר מנדלבוים

פסיכולוגיים חלומות בין להבחנה



 כלל בדרן הוא ארוך "חלום לאנרגטיים.
 תמיד הוא אנרגטי חלום ואילו פסיכולוגי,

 דפיקה ־ למשל אחת', ׳סצנה ובעל קצר
 מישהו. ראיתי משהו, לי אמר סבא בדלת,

 ואיננו היטב זוכרים שאנחנו חלומות אלה
 להקשיב לנו כדאי כלל בדרך שוכחים.

 החלומות ואולם, סימנים. בהם יש להם;

 90 שהרי יחסית, מעטים האנרגטיים
 פסיכולוגיים. הם שלנו מהחלומות אחוזים

 זהו - שנפטר מישהו על חלמנו למשל, אם,
 אובדן עם געגועים, עם להתמודדות סימן

 חלמנו. שעליו לאדם בהכרח לא כאב, ועם
 מסמלות בחלום דמויות רבות "פעמים
 לתת צריכים ושאנחנו בנו שנמצאים חלקים

 שנפטרה אם על חלמנו אם ביטוי. להם
 אישה הייתה ושבחייה רבות שנים לפני

 כדי זה - המשפחה את וליכדה וחמה שמחה
 יותר לקחת צריכים שאנחנו לנו להראות
 לדברים". ולדאוג אחריות

 נפוצים? סימבולים עוד יש
 מיניות; מסמל נחש המזלג: קצה על "ממש

 מיניות, מסמלים ארסיים חיים בעלי גם
 עבודה, מסמל לחם מוות; בזמן בו אבל

 שינוי על מדבר מוות על חלום פרנסה;
 שמשהו כדי למות צריך שמשהו משום
 קשורים מים על חלומות יקרה; חדש

 מכונית שפע; מסמלת הצפה בהתחדשות;
 מדרגות בחיים; דרכנו את מתארת בחלום

 עלייה מצבי כלל בדרך מתארות ומעליות
 אזהרה מסמלת תהום בחיינו; וירידה

 גם יכולה אבל טוב, לא למקום מהליכה
 כאילו ולהמרצה, לעידוד דרך סימן להיות
זה". על ללכת לנו אומר מישהו

מתגשמים חזיומות פעמים■/
 ביותר, השכיחים החלומות מהם לשאלה

 נוטה "אני ברורה. תשובה למנדלבוים אין
 מפחדים, נובעים החלומות שמרבית לומר

 מה על חולמים אנחנו כלל שבדרך משום
 באופנים מתבטאים ופחדים טוב שלא

 מאוד, נפוצים תעופה על חלומות שונים.
 אומר זה מרחף. עף, החולם ובהם למשל,
 שהוא או להתמודד רוצה אינו שהוא
נוספת". פרספקטיבה מחפש

 בקרב זהים לחלומות שונים פירושים יש
שונים? גילים בני

 למשל, שונה. הסיבה אבל זהה, "הפירוש
 הוא כלל בדרך פירושו טביעה על חלום
 בסכנת נמצא אני שליטה, מאבד ׳אני

 עומד זה איפה היא השאלה עכשיו, חיים׳.
 תחושת עשר בן ילד אצל היומיום? בחיי

 של ממקום לנבוע יכולה השליטה איבוד
 קטן, אח לו נולד כי לב בתשומת מחסור
 טביעה על חלום 30 בן אדם אצל למשל.
 בהכרח לא חייו, על שליטה חוסר מבטא

 בקרוב מתחתן הוא אולי רעות. מסיבות
 ומקבל שבו הילד את הורג הוא וכך

 החלום בפירוש המוטיב כלומר, אחריות?
 שונה". באופן מתבטא אבל דומה
 אמיתיות? בחלום פיזיות תחושות האם

 מתעוררים שממנו סקס על חלום למשל,

 מיני. סיפוק בתחושת
 נעשה הקודמת המאה של 80ה־ "בשנות

 בצבעים חולמים אנשים אם שבדק מחקר
 תוך שנשאלו הנבדקים בשחור־לבן. או
 אמרו התעוררותם מרגע שניות 30

 שנשאלו הנבדקים מתוך בצבעים; שחלמו
 שהתעוררו אחרי דקות שתי שאלות אותן

 בצבעים; שחלמו השיבו אחוזים 50 רק
 שאלות אותן שנשאלו נבדקים ומתוך
 90 התעוררותם, אחרי דקות חמש

 כלומר, בשחור־לבן. שחלמו אמרו אחוזים
 בחלום והתחושה קיימת הפיזית התחושה
 אנחנו כמה עד היא השאלה אמיתית.

 עם קמים אנחנו אם החלום. את זוכרים
 אמיתי". בהחלט זה הזיכרון,

 ברורה משמעות יש "חלום" למילה
 קריירה, ולהגשים להצליח רצון - נוספת
 עולמי שלום לסרטן, תרופה אהבה,

 בשינה חלום בין הקשר מה דבר. וכל
מטפורי? לחלום
 דברים לעבד אפשר שבו מרחב הוא "חלום
 רוצים שאנחנו דברים לזמן אפשר ואליו

 מה את לעצמנו לזמן יכולים אנחנו שיקרו.
 נוסף, תחום יש כאן עליו. לחלום שנרצה

 החלימה ׳חלימה׳. - מאוד ומרתק רחב
 החלומות בתוך ערים אנחנו שבו מצב היא

בתחום להכיר בעבר התקשה המדע שלנו.

 קבוצת הצליחה 90ה־ בשנות אבל החלימה,
 אנשים יש קיומה. את להוכיח חולמים

 לחלימה. לילותיהם את שמקדישים
 ובוחרים בערות נמצאים אנחנו "בחלימה

 אנחנו כלומר, מסוימות. פעולות לעשות
 פועלים שאנו כפי החלום במרחב פועלים
 קמים שאנחנו לאחר המציאות במרחב
 ללכת כיצד לדעת צריך כך לשם בבוקר.
 את לזכור ואיך בבוקר לקום איך לישון,

 ללמוד. שאפשר טכניקה זוהי החלום.
 אותנו מובילה החלום מרחב על העבודה
 במהלך שלנו. החלומות על לשליטה
 חולמים שאנו לכך מודעים אנחנו החלימה
 בצורה בחלום נעשה מה לקבוע ויכולים

 שאינו שמי אומרים הטיבטים אקטיבית.
 להגיע יוכל לא חלימה, לעשות יודע

 שבו מצב היא שהחליטה משום להארה,
 להיות שלנו המודעות את מלמדים אנחנו

 רדומה". היא שבהם במצבים ערה
 לפעמים? מתגשמים חלומות

 מתחיל שמתגשם חלום שכל חושב "אני
 להגשים קשה מודע. מהלא שבא בחלום
עליו". חלמו שלא משהו

אתמול של חלומות
 הייתה באלים) (או באל האמונה קדם בימי

 אלוהים, בדברי האמינו וכולם הכלל, נחלת
 לפרשני והאמינו ונבואה מסר בחלומות ראו

 בסיפורים מלא התנ״ך ולדבריהם. החלומות
 ופרשנויות. פירושים חלומות, על

 חלום בתנ״ך מוזכר שבה הראשונה הפעם
 אבימלך של בסיפורו היא המפורש בשמו

 אברהם אשת שרה את שלקח גרר, מלך
 "ויבא נבואי: חלום בלילה וחלם לארמונו

 הנך לו ויאמר הלילה, בחלום אבימלך אל □אלוהי
 בעל" בעולת והיא לקחת אשר האישה על מת

 בתנ״ך מופיעים אחריו ג). כ, (בראשית
 היה הראשון אבינו. יעקב של חלומותיו

 היה והשני ארצה, המוצב הסולם חלום
 העולים "העתדים את יעקב ראה שבו החלום

 וברדים"(בראשית נקדים □עקד׳ הצאן על
 הארמי, לבן הוא הבא החולם יב). לא,

 לו שברח יעקב אחרי רודף הוא ובחלומו

בנותיו. עם

 הנאמרת, ושמילה מאגי כוח יש שלמילה האמינו הם האנשים. בחיי מאוד נוכח היה המימטי העולם התנ״ך "בתקופת כהן: מעיין
מובנה חלק הייתה המאגית התפיסה העתיד. את לנבא דרך הם שחלומות האמינו אנשים החיים. על משפיעה רעה, או טובה

ופירושם" החלומות של חשיבותם ומכאן מהחיים
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 הידוע החולם של תורו מגיע מכן לאחר
 כהמשך החלומות". בעל ׳יוסף’ ביותר,

 של החלומות מגיעים יוסף לחלומות ישיר
 - המשקים ושר האופים שר - פרעה שרי

 עצמו. פרעה של וחלומותיו
 שנה, 28 זה לתנ״ך מורה כהן, מעיין
 מאוניברסיטת בתנ״ך שני תואר בעלת
 רואה יסודי, ספר בית ומנהלת חיפה

 יש "במקרא אחרת. מעט הדברים את
 ׳חזיונות׳ כשהמילה חזיונות, ויש חלומות

 החיזיון את לחלום. נרדפת לעתים היא
 ׳מחזה׳, במילה גם המתואר הראשון,

 ׳אסר אבינו: אברהם אצל כבר רואים
 אל-אברם, דברקהוה rm האלה, הדברים
 א)". טו, לאמה׳(בראשית במשה,

 חלום? שזהו יודעים כיצד
 אבל ׳חלום׳, המילה אינה שזו "נכון

 נרדפות הן ו׳חיזיון׳ ׳מחזה׳ המילים
 לחלומות. הם גם נחשבו והחזיונות

 לבוא, והשמש דה׳ כתוב: הטקסט בהמשך
 חשכה אימה !הנה על-אברם; נפלה !תרדמה

 מכאן יב). טו, עליו׳(בראשית נפלת נדלה,
 זה בחלק בלילה. שמדובר להבין אפשר
 ישן, כשהוא חיזיון חווה שאברם ברור

 זאת, עם כחלום. זאת לפרש שאפשר כך
 שבה הראשונה שהפעם לומר ומדויק נכון

בחלומו היא בתנ״ך מוזכרת ׳חלום׳ המילה

גרר". מלך אבימלך של
התנ״כיים? החלומות אל מתייחסים כיצד
 במקרא החלומות את לחלק "נהוג
 שבהם סמליים, חלומות סוגים: לשני

 כגון לפענחם וצריך סמלים רואה החולם
 וחלום פרעה של יוסף, של חלומותיהם

 נבואיים, חלומות לצד יעקב; של הסולם
 חלומות שהם ׳התגלות׳, חלומות או

 מקבל החולם שבהם ודתיים תיאולוגיים
 אבימלך של חלומו כגון מהאל, ישיר מסר
אלוהים. נגלה שבו

 אלוהי. כמסר בתנ״ך נתפסים "החלומות
 ולעתים בעתיד, עוסקים הם רבים במקרים
 האדם. ייעוד על בהם מדבר אלוהים

 מעשית משמעות בפירוש להם יש לכן,
 נוגעים החלומות הבנתי, למיטב ודתית.

 בתקופת האדם. של החיים למציאות
 מאוד נוכח היה המיסטי העולם התנ״ך

 יש שלמילה האמינו הם האנשים. בחיי
 או טובה - הנאמרת ושמילה מאגי כוח

 החיים. על משפיעה - קללה או ברכה רעה,
 לנבא דרך הם שחלומות האמינו אנשים

 חלק הייתה המאגית התפיסה העתיד. את
 של חשיבותם ומכאן עצמם מהחיים מובנה

 ופירושם". החלומות
 לבעלי נחשבו החלומות פרשני
מיוחדים? כוחות

 חלומות פירוש לנו, שידוע כמה "עד
 נחשבו והפרשנים מקצוע של סוג היה

 כשקוראים העם. בני בקרב מעמד לבעלי
 שיכולתו רואים יוסף של סיפורו את

 מכלאו לצאת לו עוזרת חלומות לפרש
 גדול כוח היה שבהחלט כך במצרים,
.”החלומות לפרשני

 נחשב מי בתנ״ך, החלומות בעלי כל מבין
מכולם? למשמעותי

 בהחלט הוא יוסף המקראי "בסיפור
 חולם הוא יותר. המשמעותית הדמות

 פיהם, על ופועל אותם מפרש חלומות,
 מסרים שמקבל כמי מתואר שאינו אף

 לסוג נוטים חלומותיו מהאל. ישירים
 פי על לפרשם שיש הסמליים, החלומות

 והוא זאת עושה יוסף וסמלים. סימנים
 האולטימטיבי׳". ׳החולם

 המודרנית "בתקופה כי מוסיפה כהן
 בתקופה בעוד פנימי מסר בחלומות רואים

 למיטב אלוהיים. מסרים בהם ראו העתיקה
 נוגעים החלומות חילוני, כאדם הבנתי,

 האדם". של החיים למציאות
 נפתחת היא בלילה "רק

 החלונ/ות מחרת
 רחת1ב היא וממני

 מאוד" קרוב כשאני
סנונית) מיכל (מילים:


