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לא .בנושאיי רעיונותלא תאמו את כלל הדעות שהוצגו שם .מסה על חלומותבעיתון יומי קראתי רבותשנים לפני 
תשומת לב רבה יותר.דברי להקדיש ל. הדבר הדהים אותי עד כדי כך שהחלטתספקמהגיוניסיכוםמצאתי בהם 

שמרתי על התעניינותי כך .ייםעובדתממצאים לתפיסותיי בעזרת ר ואישתיבמודע ומצאהתחלתי לצפות בדברים 
.בנושא

בתחום ספרות שהכנעתי וש.יידעותעם החוצה לצאת כעת שנים, אני מעז מספרתצפיות במשך שערכתילאחר 
הגם שאינני מתיימר .רצוןושאלה גם אינם מגיעים לתוצאות משביעות, כשווייםמות כוללת רק מעט מחקרים עחלוה

בססבהתהנושא במחקר העכשוויתופס את המקום שאותו נתיבשההחלומות, אני מניח לכסות את כל תחום ספרות
אודות ", כ. בינץפרופסור ;1874לייפציגשטרימפל "הטבע והיווצרות החלומות", פרופסור : עבודות הבאותעל ה

.1881", לייפציג המעשיניצולו והחלום ", הילדברנדטפ. ו. -ו, 1878, בון "החלום

השינהזמןהנשמה במה של קיוהמשך ליחיד לצורך ש ודרה, דהיינו כמרכיבממשיו שההחלום מזוהה כעת כולו כמ
תמיד ו ידימוישאין ספק . תבמצב של ערּועם התודעהשכלתניחיבור אינו מאפשר , הוא . יחד עם זאתבלבדתפיזיה

.פרשנותניסיון של לועג לכל הצבעוני הקלידוסקופיהערבוב שהחיים, רק בפרוטרוט מיםלקוח

):35עמ' ,שם(טועןכ. בינץ פרופסור 

מדובר בכל המקרים .פיזיהליך כותטראומהאת אפייןאינן מאפשרות לנו אלא ל, רואים אותןכפי שאנו,כל העובדות"
כמו ,אלמוותהות העולםנשמשגבוה מעליו נישאים מזהים הליך חולניאף אנו מסוימים מקרים בוחלתחסר תובהליך 

."בעשבים שוטיםמכוסה הבִּביצה נמוכה וחול של משטח גבי כחול על התר אֶ ה

):33בנוסף, (עמ' 

דבר אין אנו רואים .הגיוניתהתמונה היא מבודדתכל פיסה שכן, רק חלקי הוא נו יחלומותהמתון של אך הטירוף "
חסר שלם, בלתי נוהג להיות הקישור שרק .המתקיימים ביניהםם יחסיוהחפציםאנשים ו:חייםבו ינמה שטרם ראמ

יור, צבשלא כמו. המובנתאובייקטיבית חסרה הלכידות החלום ל,לגֶ ין הֶ יצכבר כפי ש. אווילי למדייואפילו טעם 
."תהרמונימצטרפים יחדיו בצורה מלאה וזמן שהם בהגיוניים שחלקיו נראים לנו בזמן היקיצה

):45' בנוסף, (עמ

אנו חולמים רק יןמדוע א).רעליםבעזרתשנוצר מו החלום המלאכותי (כותדומי מעמיד בפנינו שאלותהחלום הטבע"
לאירועים סיבה נראית לעיןללאולעיתים קרובות אנו וללים צוכיצד האחרונים בחיינו של הימים את רשמי הזיכרון 

כמעט נכחד?בר שדומה כי , לעַ מאחורינורחקהנמצאים לכאורה ש
שלמעשה , תאי המוחבזמן שותאדישןזיכרותמונות חלום לעיתים קרובות את הרושם של בתודעה מקבלת המדוע 

ן ונרע. הייתכן שנוקשהאילמת ובדרך כלל בצורהלהם שוכבים, הרגישות ביותרי החוויותשומיראת בחובם נושאים 
"?זמן קצר לפני כןאך עורר אותםיקיצה הזמןבאירעשפתאומי

:טוען) 8עמ' הילדברנד (שם,
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ת הרמוניצורה בהסגורהמציאות,לומראני נוטה .בהקיץשאותה אנו חווים המציאות בהחלט נפרד מהחלום הוא "
את מוחקהמציאות, משחררנו מ. הוא ניתן לגישורשאינופער החיים האמיתיים באמצעות מתמופרדהוה בתוך עצמ

עם הם קשר חסרי בעיקרון ש,סיפור חיים שונה לגמריתוך ובעולם אחר ב, ומציב אותנו שיש לנו ממנההזיכרון הרגיל 
"מציאות.ה

:)n' עמ(והוא ממשיך

ים הוא שהחלום בדרך כלל אינו שואב את מרכיביו מהאירועים הגדולים והעמוקים שנחוו או מהאירועמוזר שהרי "
העת אירועי של ערך פיסות חסרות , מ. כלומריםשוליהמרכיביםמהלא, אהחשובים שהתרחשו בימים האחרונים

:מזעזע)מוותשל מקרה ניגוד ל(בם שנחוו בעבר הרחוק יותר יהאחרונה או של אירוע

חלף הלה שלאחר פתנוסמחשבהשל רגע הקדשנו ולו לא השלופגשנואותו זר שהשל והיבלת על מצחבניגוד לכך, הרי "
דקחכאו רבת כוחקרןותופיע לנו כמטמורפוזהשייתכן ותעבור כאןפרט לכך .נויחלומותבתפקיד תממלא,על פנינו

".ארוך

):12' (עמלאההו

תחושות, עשיר של ואוסף. מה שרק נחוץ לנו הוא די זמן גנטיתבצורה מותכל החלוסבורני שניתן יהיה לפרש את וכך,"
. עם םעיבודשםדמיון ללםלהציגכדי שיוכל דלות [חומרים]חלום להזיכרון שמהם יוכל ומחשבות, מיליםתפיסות,

כל העניין היה בדרך כלל מצריך חיפוש של , . שכןכפוי טובהועסק מאוד מייגע מדובר כאן ב, הנ"להערהלבהתאם וזאת 
יםאדישרגעים כל מיני .של תאי הזיכרוןותרבינידחותהיהםנפשית בפינותמבחינה ערך ותחסרפיסות מידעמיני 

." מתהום הנשייהיעלו יחזרו ושייתכן וכבר בשעה הקרובה ,ושנשכחמזמנים רגעים ,לחלוטין

):41(עמ' בסופו של דברו

יםחיטרהיינו מרק ילואבתוך שנה אחת, שהייתה מצטברתמותחלושל ה כמות אדירה כל אותעל כעת חשובהבה נ"
משק הנפלטת מערך התחסרפסולת בדומה ל, מחסן גרוטאותשל נים תכ. היינו מוצאים שם מדי יוםםעצמנו לרשמ

נמצאים מסתוריותהלילית הת הנפשסדנלנו תמספקשמה כל מסגרת שבכךלהכיר בנאלציםהיינו אז או .הבית
."יםשימושיבהשוואה הרבה פחות חומרים שימושיים מאלה הבלתי

טבעי הסבר אינם מגיעים ללעיל ושהוזכרםמחברישהרק .יעל ידשבוצעו את אלה ותמתואבהחלט תצפיות אלה 
שקיים . כלאחדדבר שרירותילא קיים ולו בעולם .להלןבססלבקששאותו אני מוומצאתיש, כפי שאני מאמין והגיוני

ומעשיאףהרי ש, בדיוקאם נבחן אותם . חיוניומצורך טבעי כתוצאה מתפתח, בעתידגם היום ושיהיה קיים 
את שקבעו השפעות הסך כל מתוצאהברגע נתון, כמתבצעההגיונישל כורח הם ביטוי של האדם לכאורה יםשרירותיה

.חייו

, פיזיתהפרשה של תהליך במבחינתי מדובר רק כל שרירותיות. חופשי מ,מתוך צורך טבעיבעיניי גם החלום נוצר 
.תגובתית- נפשיתהמזדהה תוך הופעתו ש

משמעותיים דיים על מנת שיצטרפו אינם ושרשמיהןת הערּותתודעה שלזמן פעילותהיום בהלךצצות במששבות המח
בזמן הרוח תמסדנמדובר בנסורת מחשבתית שאותה יש להרחיק החלום. באמצעותת ומופרש,קבועהזיכרוןהאוצר ל

ורהבצורה סדאת המוצר המוגמרלשמר [של סדנת הרוח] במידה וברצונה ,. זאתעבודה חדשה ללא הרףת מספקשזו 
.על מנת שיהיה זמין לשימוש בכל עת

מיליוני תצטבר מסה עצומה של ראשו ובמאחר שתגע בנקודת זמן מסוימת. זאת,חלום, ילהיכולת שתילקח ממנואדם
ן,זיכרו. במקום שהדברים ייקלטו בעשוי להיחנקהוא תןתחת השפעשבלתי מעובדותשטחיות ומחשבות והתרשמויות

.כמשימה שהושלמה

יםגמורינםאהשוכבים בתודעה כשהם אלה מות. רק חלומעוררייהפכו ללעולם לאמלאשעברו עיבוד מחשבתי דברים
וכתוצאה בעיה תר בכל מאודו אחר פיתרון ל,מסוימת. אם מישהו עוסק בהמצאה פשאו כשרק חלפו ביעף על פני הנ

המצאתובמידה ולילה אחר לילה. הוא יחלום על כך , ות ובלתי בשלותגמורמיליוני מחשבות לא מכך נוצרות אצלו
.םל הנושא לסיומעחלומותיו יגיעו, תיפתרתצלח ומשימתו 
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, אנסה בעברבאופן דומה שכבר נגלו להם חלומות זהותפחות או יותר ליוכלו כולם הןכמה דוגמאות שבבעזרת
.לומותחהשל תפיסתי לגבי צורת היווצרותם להסביר את 

סוס, צעקות של . שעטות שלרחובבשומעים רעש אנומיוחד, מעניין אותנו בשנושא על בשיחה תוססת עסוקים נובעוד
ךאמצריך תשומת לב רבה מאתנו.המעסיק אותנונושא ה.מרחבלמחשבות על כך עניקלהיכולים נוין אא'. דילד, וכ

.רוחנוב,מאחורהו במקום כלשותרהרושם החולף נ

חלומותיו. בתהליך זה ישתקף דמיונו, לחיוניות ובהתאם לאופי –כלומר , התאם לאינדיבידואליות של האדם המסויםב
עלחשבון דין ועצמנוולתת לבאופן אינסטינקטיבי לחלון לגשת צריכיםהיינו נו, נאוזבהצליל פגע ובשברגע כבר 

'., שיקולים של כללי אתיקה וכדלינו בנושא השיחההרב שאותו גיעניין המאתנו הםמה שמנע את הדבראך .הנעשה
. חומר הגלם דמיוןהתאלרגע תהציאך האירוע . שהתרחשההפעולהעל המחשבה כתוצאה מכך, לא ניתן היה לעבד את 

הנרמס , ילדנו שלנוזה הצועק כאילו היה את הילד זהה נשייתכן בחלום . [מתוכנו]יפרישוהחלוםשעד נוראשביוותר
טירוף, שנתקפהלרסן את החיה מנסה ללא הצלחה הרוכב, האת נזהה בזעזוע במקביל .סוס פראיו של לימתחת לרג

משתק את אברינו. אנו פחד המושכות, אך לקפוץ לעבר הסוס ולגררו בחפציםאנו. שאתו ניהלנו את השיחהחבר אותו כ
ישירות לעברנו. וכשהסוס –והפעם הקדימלכוון את הסוסלבסוף רוכב מצליח עד שהממוסמרים למקומנוכעומדים 

.מקיציםאנו, מגיח לעברנו בהשתוללותו

היא כולה כורעת תחת נטל המחויבויות המוטלות .חברה גדולהן שלצדו היא מארחתשולחיושבת בראשביתבעלת
ומדים את אחד המשרתים העלשאול מבקשת . היא בחינה בריח קלוש אך לא נעים ומעורר דאגהפתע היא מכשלעליה

את תא שוכחישהחה עד יבשמרתק אותה עד כדי כך בד, וכומזקן דם, אנה לשולחןשכךא.דבראודות המאחוריה 
ואינה מגיעה לשלב שבו תוכל ת באותה מחשבה חולפתזכרהיא כבר אינה נ, . כלומרפגעללא תעוברסעודה. ההכוונת

האיש הזקן אולי . למקום המיועד להקלושהההתחושה חוזרת , ונרדמתערב כשהיא עולה על יצועה בסוף האך. לעבדּה
שלצדו הפעם ישובים (שוב יושבת בראש השולחןשעילגת ויבשר לאישה המפוחדתמשרת עם לשון כיופיע בחלומּה

את בשורת האיוב )של ממשליצור הרמוניה שרק קומץ מהם מוכר לה ושאתם אינה מצליחה ורמי מעלהניםידוע
.נשרפו–ה ושהיו עילת הארוחה שהעופות שאותם צד בעל

צורה והמביטה בה במולה ובהשהגברת שישעתחוששת כל העל גחלים, כיושבת היא כעת. לתחליףדאוג להורתההיא 
שאותה בשאלה פונה אליה אותה אישה לבסוף .דקהמתפוגגת אחר . דקהמתמשךהעיכוב התשאל אותה לפשרזדונית

.קיץרם לה להוהאופף אותה גפחד ה. הבהתרגשות,היא אינה מבינה

באופן לשלם את הסכום בכוונתו. ביותרךנמוחשבון אישי שלוהמקבל מספק היין תובעבודטרודידוע ואיש עסקים
, את ההוראהפקיד משרדובעודו מתכוון לתת ל. דחות את הדבר לאורך זמןביך אותו לשמכיוון מכסף מזומן במיידי 
ומבקש לשוחח עמו על עסקה משותפת גדולה ת מניותחברמטעםבא כוחיג בפניו המוכר לו למשרד, מצבנקאי נכנס 

מוסר מסמך שליח. המוכר לושליח של בנק מבחין ב, הוא עודו משוחח עם האדונים. בבעלת השפעות מרחיקות לכת
זאת. יחד עם [שאותו ביקש להביא לצורך התשלום]סבור שמדובר בכסף המזומןהוא .כלשהו ועוזב את המקום

.זניחהשוכח את האירוע ובשיחהונשבה לחלוטין חוזר . הוא הזרהוא אינו יכול לקטוע את הסבריו של, נימוסטעמיומ

תפוס מרחק. מסביבו רק פרצופים לעגניים. אנשים מנסים לבבורסהנמצאשהוא רואה בחלומוהוא אם כן בלילה 
שסכום של כסף מזומן פניועובדה מהאורה להסתיר אתניסיון לכתוך , ממנו. אחד לוחש דבר מה לאוזנו של השני

קלוןחושש מ, נעימה. הוא נמצא בעמדה מאוד לא [לאיד]שמחהכתוצאה מכך, המקום מתמלא במועבר שם מיד ליד.
בסופו של דבר הוא ת.הכללילשמחההגורם אודות מישהו שאול עז לחברתו. אך הוא אינו מבדבקשיינוראאיום ו

.זיעה קרהבבולכשכולו טמתעורר

פיסת המתין.הגעתושלייתכן מאוד שבמציאות כלל לא דמתה לאותו שטר כסףפיסת נייר, שהגירוי:ה מופיע בחלום ז
קשה היה . מחשבה מאומצתתוך גם מוחלופשר גיע לשהחולם כנראה לא היה מעד תמשמעותיזו הייתה כה בלתי נייר 

הכסף הגדול ישולם מבלי שטר לצד חששו ש,הבנקבידיו של שליח על הניירומבטכתוצאה מלו לקבל את העובדה ש
היטב המוכרים לו או לעמיתיוולעגניים נעימים בלתי מצבים ני אדמיונו באופן ספונטהציג לו שיוכל למנוע את הדבר, 

.הבורסהחיי מ

לסיום עד נינוחה ההמתניוכלו לאפשר לו דירתשך ללא אמצעים מרוביםאומוכשראחר, צעיר, שאפתןאיש עסקים
יימצא במבוכה , הוא ִעתםבדיוק בהתשלומים כל יגיעו לא במידה ו.צב כספי מלחיץבמנמצא ,תוהנרחבעסקאותיו

ל והכובכל זאתהימים חולפים. שךעצום ומתממתח חי ב. הוא ווכל למלא אחר התחייבויותייייתכן שלא גדולה ו
וכך, הוא לא רק משתחרר לחלוטין בדיוק ברגע המלחיץ .בלתי צפויסיועזוכה להוא אחרוןרגע התמיד בטוב. במסתדר

לפני ימיםאת מצב רוחו, שעדעלהמלא רק כמובן זו עובדה.זניחסכום כסף לא ביותר אלא גם הופך לבעליו של 
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, ייםהנפשמשאביוותוך גיוס כל מתח תחת .מרומםיזמילמצב רוח , לניגודיותתרמוהיה שפוף ביותר. היא גספורים 
בדיוק כשהוא ונפשי זהמצב. בורודל באורוהכאת רואה וגביר את התחייבויותיו מים. הואדשוחבכוחות מהוא פועל 

בקש מ. הוא מכתבים לקופאי שלוכמה מוסר ההמגיע ודוור באחד הימים במבחיןהוא , מרוכז בענייניווטרוד ביותר
אותו הרהור נדחף קדימה יחד עם זאת,. שכח מזיכרונונסופו שהוא ממנו ומנעהדבר נאך נםתוכלגבילהתעדכן 

עוד ועוד הררים של המחאות מזומנים.םעמיםמביאאחד אחרי השני הוא נמצא במשרדו ודוור . באהבחלומות הלילה 

לבסוף קבלות. הלחתום על כדי ו תעזרלחייב למהר בהם והוא [איש העסקים הצעיר] טפללינו מסוגלאולבדקופאיה
למנות את הסכומים. על ההמחאות וכדי לעבור לקופאי צטרף ומפנה מתהוא המשרד נסגר ו, רון הדווריםעוזב אח

הסכום הסופי הולך כום. י. כעת מתחיל הסמשנהומתמלא אחרדף אחד על נייר, נערמות שורות אינסופיות של מספרים 
קופאיהלבסוף מגיע . לבצעחדשות מותמשיאיזה ורבהעם הכסף מה לעשות , תכניתאחר תכניתכבר בונה א וה.גדלו
אותו עורר . מה שתעוררמהוא . אך באותו רגע ממשהתוצאהכרזת הלקודחתבהתלהבות ממתין אהועמוד האחרון, ול

מחלום עוד שסברה שהצילה אותו. בנה בחוסר מנוחתו בזמן שחלםאוהבת, שהבחיהשל אשתו הענוגה ידה הייתה 
.מציאותהקרקעלאהתהילה מרומימירה אותו למעשה החזמדכא, היא וקשה בלהות

מנוחהיכה חסרהם הופכים לקבועים, כלומר אם החיים אחרונים החלומות השתוארו בשני פיכבמידה ומצבים 
;רגעהלדרישות ותענלעל מנת שניתן יהיהתולהידחותבמשך היום חייבעד שמחשבות רבות העולות וקשים מנשוא

אשר ותאשלייתפתחו בדמיון ,דיולחלום וגלמסאינו אדם והנדודי שינה תפתחיםמהעצביםיתר שליוכשבעקבות גירוי
.לשיגעון גדלות–במקרה אחד למשל לפחד רדיפה, ובמקרה אחר וגרמי

פיזייםמצריך את כל כישוריו השביותר מסובךבעודו משתדל לבצע קטע פסנתר. ומנגן בגדול קהליושב לפני אמן 
לעשות אינו מסוגל הוא מרוכז בנגינה, . צרעה. ייתכן שזוחרק מתקרב אליושבאופן אינסטינקטיבי ש ח, הוא יםנפשיהו

.ותרנברור הבלתיהרושם אך . נעקץלא מקיומה, מכיוון ששוכח . הוא גם דבר להגנתו

ל הקלידיםעתיואך לחלחלתו, בכל פעם שהוא מקיש באצבעו.בעודו מלחיןלצד הפסנתר בוהוא יש,הלילה הבאםבחלו
. אותותקוףואז לשנתקעו בין הקלידיםהןכנפילחלץ את תחילה הן מבקשות , ש. דומהיותצרעות ענקהופכים אלה ל

זיעה ואוחזת בו. אימה תובנגינולהמשיך תמיד להעליו פה וככוח בלתי נראה שמרגיש אךמהמקום מבקש להימלט הוא 
מתעורר.ועם הכיסא על הקרקע לבסוףקומו, נופל קורע עצמו ממהוא אימתני במאמץ פורצת מתוכו.קרה

ימתאימשלנו או יםשל הקרובםאת רכושנו או את רכושמכלהשדליקהעוסק בביותר יםרכהמוםהחלודימויימדאח
מציקה לנו העובדה .מנורה או סיגרנודלקהשבו מגפרור שרלוהט הנושביבבדי כדי לגרום לחלום שכזה, על חייהם. 

הזקנה אם ה, צרחה נוראה של ילדבחדר הסמוך עלתהמכיוון ששביב, הלעקוב אחר מקום הימצאו של שנבצר מאתנו
תחושה ה לנו יתהינפילתו של השביבברגעבמידה ו. כן הלאהו,קש מידעיבדלת ובופיע ה, מישהו זקוקה לעזרתנוהייתה 

בכי דמנות להשתכנע שהעניין הסתיים ובמידה ולא הייתה בידינו מאוחר יותר הזאינסטינקטיבית של איום אפשרי, 
זמן בדמיוננו בתופיע ככל הנראה תמונה שההאש היא התפרצות אך. םחלועיבוד בתחילה , חייב היה הרושם לעבור טוב

את שבו פילחהברגע סכנה לביותר חשופים כהחשבנוו קרוב לוודאי אותם מי שהי. והאנשים שיופיעו בו יםחלוה
.החלוםה אתעוררשמחשבהאותה תודעתנו

כשהוא נודלתעל סף העומד אדםשל וגנבים. מראהבידי שודדים ופיםרדנאנו שבהםחלומות באותה מידה הם נפוצים 
נבין שמדובר בשליח ונירגע גם אם מיד זאת, .תמונת חלוםכדי ליצורדי בו ה לא נוחה,להרגשוגורם לנו בלויים לבוש ב

זכרנו עמו לא נתנושיחבמידה ובעקבות. שהגעתה הייתה צפויהחבילהלנו שרק מבקש למסור,מוכר לנוהמטעם אדם 
קרוב , לילההחלומותבופיע אין ספק שהיא ת, ובמידה ומחשבה זו לא תיפטרשוב באותו רושם ראשוני ובלתי נעים

שתי הגרסאות שהוזכרו.לוודאי באחת מ

בתוך בליל בשיל דיו לא המה שגרם לושדה,עובנעוצה בהחלוםאת להסביר הסיבה לכך שברוב המקרים לא ניתן 
.שחלףהיום של והרשמים התחושות 

אנשים עצבניים ושבאופן כללי פחות מאשר נשים, חולמים גברים ולפיה ידועה העובדה המאשרות אתתצפיות אלה
ים ובעליגישרשל אנשים יהםאופי חלומותגם . יםמאופקויםרגועיהםמוחותשיותר מאלה חולמים דמיון תוסס ובעלי 
מואצת במצב רגישות כתוצאה מכךחייב להגיע לא וכן, הות.פתולוגיתופעותלתפתחלהמתעתע יותר ועשוי הוא דמיון

, ובכל רגיליםהם הבחייהמציפות ללא הרף אנשים תחושות ו לכזשה והמודעות גבזאת, מכיוון ש. ערּותתודעת של 
שנעשו במודע.ותעבודלןשכבר לא ניתן לקשרל הנפש עד כדי כךמשפיעה עשל תושבי הערים הגדולות,חייהם מקרה ב

במקרה ואילוגמורבלתיהשמד הרושם ו, מהראשוןבמקרה.כפולשל החלום הוא פעולתו אופי בהתאם לתצפיותיי, 
.לצמיתותאוצר הזיכרוןומצטרף לבעקבות עבודה מחשבתית]בתודעה[שוקע עמוק רושםה,השני
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ת ונפשיההתחושותקליטת ן, המגיע לאחר הראשווהחלום השינהמחזורובד"כ בבמהירותשמתרחהראשוןהתהליך 
לי חלומותמוכריםמניסיוני האישיוים זמן רב יותר, תלעמתמשךאחרון . עם זאת, מחזור השינה הולא עובדש

, ומאז ערּותצב של במאפילו לתודעה לחלוטין נם חודר תוכשעד ,מספר שניםשל , במהלך םמדי פעם על עצמהחוזרים 
עדיין אינן התחושות שעתמתרחש בזה תהליך אחרון שהניחשיש לי הזכות לסבור. אני לתמידינבזיכרוהוא נותר

כך לחלוטין. ןלטשטשוכל תהחלום עבודת שכדי ממדי ותחזקהן עדיין אך , מבחינה נפשיתדי צרכןלא עובדו שות וברור
.נושאבמגלה טבעו עצם החולם משעניין בוו עומקאלא בסוג הרושםלא מדובר באם כן 

מנגינה חדשה תשומת לב לזיכרון חלקי של בנקודה זו להפנות ימה, אבקש חלחלוטין ללהסביר הליך אנלוגי לכדי 
נוהגים אנו. ערּותשל רבים, אם במצב של חלימה ואם בזמן ימים במשך לעיתים קרובות שכידוע אינה עוזבת אותנו 

קלטו לא . במקרה זה, הדבר הנכוןעל מבלי משיםבכך אנו מצביעים ו,מהראש"נולאינה יוצאת נגינה: "המלומר אז
תנו, על מנת תודעת במספקבצורה תקבעונחלקים . כמה המנגינה בצורה שווה לאורך כל חלקיהתחושותינו את 

כזה.גרום לרושם שלהצליחו אחרים לא חלקים עם זאת, .לאורך זמןשיישארו שם 

הקיימתהמשכיות מחשבתיתהייתה מונעת זאתא מל, אלננומתוך זיכרוכעת החלום מפרישההיניםהאחרוה אלאת 
יותר מדי יחד עם זאת הם קשורים .םעצמתוךב"סגורים" םתודעה אינהנקלטים ב. החלקים בכל מנגינהבאופן טבעי 

מס יתר ובעקבות מצב זה נוצר ע. יניהםמכדי שניתן יהיה לנתק ב,יםרשמים מעורפלכהמוגדרים,חלקי הבינייםשארל
סדר על מנת להשליטשל הנפש בהקיץ, . כאן נדרש סיועהעכליוכל ללא והחלום לבדושאות, של "קיבתנו הרוחנית"

עד שלא נצליחקיצה, לא תגיע לערּותבזמן של זו, המבוצעת בשינה וחלום תבראש. עבודהמתקייםהמחשבתי כאוס ב
נלחין עד ש, אויםמעורפלחלקיה השל גם לכדי כלילתם את חלקי המנגינה שנתפסו בתודעתנו הדרגתית בצורהביהרחל

תלויה אך ורק הפתרון שיימצא תדירות . שנעלמו לנו לחלוטיןחלקים בעצמנו מנגינת קישור שתמלא את מקומם של ה
.שלנומוזיקלי הכישרון ברמת ה

בנפש במצב יםהמחשבה שנותריכל חומר. יםאחרמחשבה דימויילביחס גם םהחלוזמןים מתרחשים בדומתהליכים 
.לים מהדמיוןובאמצעות חוטי מחשבה השאלשלמות עגולה מאוגדים יחדיו להפרשה, ניםניתםמעובד ושאינבלתי

חשבה כאלה בעיניי הם למשל המעוף המוכר . הליכי מבצורה זו הם מוטמעים בזיכרון כמסרים דמיוניים בלתי מזיקים
ותהעוברתחושותהוכד'. לגשר בות, הנפילה מסולם גבוה, הפיכתה הפתאומית של קשת בענן ורמפרשנויות שכבר זכה ל

ל ע.כשהן מופרדותעיבוד בחלום, מעלים בעיני רוחנו וכבמעשה קסם נקודות שונות שלכאורה מונחות להן זו לצד זו 
. עולם החושיםמהשאולבאמצעיתמקומיההפרדה היש לבטל את , מקשרתימחשבהליךבןמנת שניתן יהיה לאגד אות

הבלחת האור הרגעי תופעת ומה מגובה רבנפילמפור, יצהתטיסמר יותרידבר מהלמצוא הדמיון צליחבמצב זה לא י
יחלחלו יותר ויותר וצילום , טלפוניה טידואר פניאומאכשמושגים כמו החוף. את קווי [כגשר] של הקשת שמחברת 

בסך הכול מדובר כאן חלומות. למצדם יתרמו גם הם לעיל, שהוזכרו ופעות היום התשמוכרות לנופיכתנו, תודעל
.טבעיתדרךמה שניתן היה להשיג בבזמן קצר בהרבה מבאמצעי הניתן לזיהוי חושי ול המרחק המרחבי וטיבב

לא עמדה ייתצפיותמאחתואף לשלמות תבניתית, בהדרגה תפתח אצלי בשורות אלה הנסה לבטא אני מאותוהרעיון ש
לעתים . המשניות של המדווחעל סמך חוויותיו של חלוםנוי להסביר את תוכת. כמעט תמיד הצלחלכךסתירהב

. מהיום הקודםתו של אותו אדם את חוויותיו לכאורה תודעגם נאלצתי, על סמך מסקנות חוזרות, להביא לקרובות 
.י החלוםיבוטלו בתהליכבטרם בכך גרמתי להעלאתם הספונטאנית לזיכרון

בהקשר כאופייני. רואהאני ושאותו עשרה, -, נער בן חמשנילי לאחרונה עם בשאירע מסוג זה מקרה אחד אתאר כאן
כמוהו שנחש צפעעל באופן חווייתי דיווח לי שחלם בלילה , הוא בזמנולשיחה שניהלנו אודות עבודה שהעסיקה אותי

ם, שביולמדתי עם זאתיי בנושאשאלותבתשובה ל. כזהנחש שזכר בלפי דעתו גם לא הצליח להיושמזה זמן רבלא ראה 
הוא נזכר לפתע ודי ה מצדיצדפות. לאור הערשל סוג מסוים שם במוזיאון הטבע כדי לראות הקודם הוא ביקר בקצרה

אלפי שנקלטו אודות רשמים ה. באחד האולמות הצדדייםוצגובנחשים שהשבעוברו שם הבחין בקצרה בבירור 
גם לא אלה כך . במקוםעסוק עם מטרת ביקורוהיה למעשה אחר ומהיו חלשים נחשים, המוזיאון, כולל שבהפריטים

תפס בחלומו מקום צפע הנחש העובדה שהחלום.באמצעותתודעתו נקלטו בתודעתו, ולכן נוצר צורך לפלוט אותם מ
חטופה הצצה .במיוחדיב כאנטיפטי עם סוג זה של נחש, שאותו החשוהתנסות קודמת שלבניתן להסברכל כך מרכזי 

וכך הפך זה לבעל בצורת הנחשהזוחלים אספסוףאת כל הבזק העלה לו בלכך שדמיונו גרמה ככללנחשים בלבד לעבר ה
משמעות שלטת בתוך הכאוס של תבניות החלום.

ן.איבבשנקטעו ות של מחשבהפרשות חלומות הם בודד: ינו במשפטתצפיותאת סכם נוכל לבהתאם לכך

את התיאוריה שלנובססללהמשיך וננסה ולעילשהוזכרו אחריםהמשקיפים יהם של הרותיכעת לאמשוב נהבה 
.בעזרתן
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",ותאדישןזיכרותמונות "מדובר ב. תּוהערת מחיי תודעיםלקוחדימוייופיזי. אופןבהחלום גם הם מזהים את 
".ערךהותחסרפיסות"ב",שולייםהמרכיבים"ב

.המועלות בהן מצד המשקיפים הללו נענות מאליהןהשאלותשרק ,בדיוק לתיאוריה שלנויםממתאיכל אלה 

שנשמר כל הזמן במתח בזמן קליטת נפשנושל הביטחוןשסתום אילו היה כדימוי, בשמש אותנו ומבא איפה החלום 
.םהרשמי

כאל "מתח מוגבר"קרוימקלהומטהרהםחלוהנפשי שבו המצב להעממיהכינויעובדה שלתייחסניתן להכמעט ולא 
מצדתיתעבודה מחשבשל אינסטינקט עממילביטוי השפתי שימוש ראות בליתןאם בכלל נ,אקראיצירוף מקרים 

אלפי שנים.אינספור אנשים במשך 

הצלול ןייהעל מלוכלךכן, קצף אמשפט הקודם. לר ושיאנמצא בהצהרה זו גם .י העםפגורסהם רק קצף", חלומות "
התודעה.את תכולאשינה בזמן שהדמיון, השל החופשיבמשחקמתפוגג קצף קל ש.מיתהיועבודת המחשבה של 

:ותרות הבאיאמעניין זה שייכות גם הל
הוא שוב ",בעולם החלומות"שקועאוהב ל"",לא ניתן לעצרו מלחלוםבהיר, "ביום ,"הוא חולם בעיניים פקוחות"

האדם נותן דרור מצב שבו יםתאראלה מכל .'דוכ" לם?וחהאם אתה שוב "",חלומות בהקיץ"עולם אחר",נמצא ב
לפיכך, . [בדמיון]בתוכוכליל נעלמים של החייםותלדרישות האמיתיתואמיםהרעיונות הש,עד כדי כךדמיונו ל

גם ,ופתגמים שהוזכרהל הביאו ליצירתם שרוח שהלכישינה. באינו כבול באופן מוחלט בחלימה ההתהליך הנפשי של 
מעולם מגיע "הוא למעשה ,יוהלך לאיבוד בחלומותשאדםמטרידים כש.כן מעובדים באופן חלומי רשמים שנקלטו

עללאחר מכן כששואלים אותו . העמוקמשינה יקיצהשלו, ממש כמו בעת המסוים החלום מעולם חיי ,כלומר.אחר"
בצורה אנלוגית ניתן להקיש הלילה.חלומות מיקיצהכמו בעת . בדיוקידע זאת במקרים מסוימיםייתכן שלא מה חשב, 

.יםגמורבלתייםרשמים נפשיבאותה מידה לסלק בחלומות בהקיץ אלה הוא מסוגל גם שכן, התיאוריה שלנו. כאן על 

.נההביטוי הנכוצורת את באופן בלתי מודעוכאן גם שפי העם מצא אם כן, מסתבר 

אינו בוחר את רישומי החוויות המרגשות החלום הסיבה ש, כלומר:ינובפנמסביר את עצמו"הבלתי נתפס האחר"
ים לב בקושי שמששוליים את אלה הלא דווקא, איםמעמיקהויםהאירועים הגדולוגם לא אתביותר של החיים

אליהם.

פסולת, מדובר כאן באך .מוצר מוגמרן. הם מונחים ומאוחסנים בנפש כהזיכרותוךעצמם ל[דווקא] אלה הטביעו 
יום בתחילתו של לעבודה חדשה תהיה מוכנה ומזומנה נפשהעל מנת שהמצריכים עיבוד מחדש או סילוקםשבביב

.חדש

י על יד, המצוטטים ]ר' לעיל ולהלן–[הכוונה באמצעות "רעלים"חלומות שנוצרו באופן מלאכותיהגם את תוכן 
לפי צא ומ,"משניזיכרון ותשינה חלקיתהליך של , טהוריזי פ-תהליך פתולוגיהוא החלום לכך ש"כראיהבינץפרופסור

פשוט.הטבעי הוהסברדעתנו את 

אם ;ונעימות"וניותצבעשהאופיום מפיק הן , "תמונות החלום בינץפרופסור מסיקים ממסריו של אנואם, כפי ש
מעלה לאנשי המזרח כבקסם חשיש "האם ;נעים"ינואשמובילים לריגוש אטרופיןבעקבות הרעלת יו של אדםחלומות"

התמונות דווקאשל המורדם בכלורופורם מוטבעותבמקרה "אם ו;הכמה"םשמעצימה את דמיונתמציאות צבעוני
כל אחד ואחד בהתאם חיות את חלומו מש,לוהמסייעיםודמויות הרופא ו וכוללות את האחרונות לפני סגירת עיני

נפש, השל רעלים שונים על השפעתםצורת ק מצביעים עבורנו על לרמת התאמתם לאופיו של המורדם", הרי שאלה ר
שינה.התודעתבבטרם תשקע ותימוג 

השיבהמאפשר לאחר רעליםאפוף ההנאה. החלום וללהגיע לעינוגים חושנייםכוונה מתוך לקחיםחשיש נוההאופיום 
ם לניקוי המוח שעבר התעללות הן . סביר להניח, שמה שגורשנוצרההדמיון את תבניתמעורפלבלהעלות רק תודעהל

.בעבודת החלוםותססגוניההתמונות

חיות מונפשות את המורעל מכסות ות.תצורות אשליה נפלאומפלצתיים, חזיונותותמפחידתופעות מחולל אטרופין 
אתפיק המדם זרם הש חזק של וגירים מכך על סיקמ. אנו לכל עבראחריועוקבותעל ראשו, ותמטפסןהנות.קט
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תמונות רק של תודעת הערּות האחרונים םציג לאדם ברגעימהעצבי הפנים והמשנה את ,מוכרה"יתושיםהון יזיח"
החלום.ת רק באמצעות עבודאותן שוב ניתן לסלק מהנפש שותמעוות

הדם ובאמצעות לריאות ינומפשעוברכלורופורםהל עבינץ פרופסור מעיד, "האוויר מתוך האגדותארעית כמו רוחות "
גורם להן הוא אך עד מהרה אותןעורר. תחילה הוא משלנונותקטהסדנאות התודעה שוקע על אל המוח הגדול. הוא 

דמיון עוררות מכוונת של הין כאןאושינה עמוקה וחזקה.,הלא נעימשאינהקצרהלומר, ישנה עוררותכ.'דוכלהקשיח
לכלול לכן זה חייב ומעט עבודה, וכך יש לחלום רק פתח.בדבר הניתוח העומד בותמהירהנרדמות באלא רק מחשבות

היו במלואם לתודעה הגיעו שטרם יםשורשמי החבזמן שוזאת, . לשינהקרוב מאוד , אלהברגעים קצריםיותמונותאת 
המסייעים לו.ועם עסוק עם המטופל, שהיה טפל, המרופא באך ורק ככל הנראה קשורים 

הם אורגניזם כולו. גם עבור הלמשמעותםנוגעמהכלל ביםיוצאאינם ן מלאכותי חלומות שנוצרו באופלפיכך, גם ה
על איזון האורגניזם.ולחוסר התחשבותה ההתקפה וטותבבהתאם ל, מיוסרתהשסתומי בטיחות עבור הנפש מהווים

א מתבטאהובמקום שבו , 59שם בעמ', המצוטטיםהילדברנדטאצלמוצאים חוזרים ואנו פיסה זו אישור משכנע לת
חלומות ופחות כיותר כהזיותבאים לביטוי אם אלה גם ": אלכוהולהות את הזיהנוטים ללוות בנוגע ליצירי הדמיון

הוא יירפא שינה, למצב של גיע, כלומר ישרק כשהחולה ישוב ויחלוםצדקבאם ניתן לומר גם כן, ;בפועל של המחלה
יובחלומותטי אמשחק מקדים סימפטומהן רק האמורה ה הזיות המחלניתן להניח שהמחלה, עדיין ככל הנראה מ

."ים של החולההומוגניה

. במקום לומר מסקנהלנוגעעקביות בחוסרכאן ישיחד עם זאת אךעובדות ל הענכונה התבוננות גם כאן קיימת ובכן, 
מר מתרחקבכך שוב."שינה"לחלומות" ללא כל סיבה משכנעת "מחליפים את ה, יש כוח מרפא ומקלמות חלולש

.החידה שאליו כבר כל כך התקרבמפתרון הילדברנדט 

ל מקרים סיונות בכיוון שינלוביל תתשומת לב, במידה ותימצא לה התיאוריה שלי, וסביר שזה בלתי חושב ינני א
שכן, .נטילת תרופות פסיכיאטריות הגורמות לשינה מבטיחות סיכויי החלמהבהם מסוימים של הפרעה נפשית ש

על קפדנית שמירה כאלה מחייב שימוש באמצעים ש. כמובן גדול יחסיתשליטה רחב ממקבלים חלומות הו בצורה ז
או חדר מכוסות , עיניים הנוחוכהרמיטה [הקפדה על] , כגון ותופעות חדשתשל תןהכללאת פי הגנה שלא יאפשרוסעי

דממה עמוקה.לבסוף בו תשרורשם ה. מקוקרן אור מטרידלא תפרוץ אליו אפילו בעת פתיחת הדלת שחשוך לגמרי 

תקופות וכל עוד שסיבות ההפרעה יוסרו בעיקרון בעזרת,סיבה פיזיתשלהם לא תימצא נפשית ההפרעה הבכל מקרי
, תשוב אליו של החולהאת כל הלחץ מנפשו סלק שתחלומות עבודתשיאפשרו ביצוע מוגבר שלשינה של ארוכות 

מלאה.הבהירות ה

של כוחחייבים לשלול לחלוטין התערבות , אנו החלומות]של [ם חשיבותהחלומות ואת גורמיתפיסתנו אתלבהתאם 
אחרת מתלווה . שאלה הילדברנדטבהתאם להנחתו של בכוח זההקשורה עצמאית מוסרית משימה כמו גם של אלוהי

להסבר באופן נתניתשלאמונה ראשונה זו? הצדקה תמיד הכללית המתלווה מאז ומאמונה אין הצדקה להאם ,היאלכך 
הגדרתם של אחרים, על כ",יםגברים אמינמצדמוסמך אינן מצריכות תחילה "אישור ש,העובדות עצמןתוךמהגיוני 

.נפלארושם תהותרצורך לאמונה לנכס לעצמם מנת שיוכלו 

ן בילמצוא מלאה. מהו כעת טבעי יותר מאשר תודעהו לידיבאלא חלומות הם תחושות שלכפי שראינו, הגורמים 
בחיי שהנפש טרודה ומתערבת ללא לאות , למרות באופן אינסטינקטיביבנפש ותשנקלטהאלכהתחושות הנפוצות 

שרק נתפסמה אם . םחלויעמיקו בפיזי של הפרט הרוחני או הוחשיבות לשלומעלירשמים בטבעי לחלוטין ש?היום
כל וי, חייו של אדםבכאירועכעת יטמעיהחלוםדת הגיע לתודעה בעזרת עבושומודע) בלתי באופן אינסטינקטיבי (

מגן מוסרי.כאו מתריע בשערכנביא, לו כשמשהחלום ל

לדעתי נותהנבואי של חלומות, ניתןכוחקיומו של לותנפלאות ומובנבלתי ותמצאתי כראישאת תיאורן כל הדוגמאות 
קסום.בברקו יתעובדות משחק את נפלאוהשלפשוט הןההיגיו. ירציונאללהסבר באופן 

מוצג אחרים. זר מפי גם סופר לי גם פעמים וששאירע לי כמהכאן מקרהרצה לתארדוגמה, אאת הדבר ביר ההבכדי ל
זו אינה נקלטת בבירור בתודעתנו מכיוון תחושה הגם ש,מעוררת בנו סלידהיתעל ידי חברים. הופעתו הראשונלנו

בעניינים הנדוניםדעיוהפגנת נימוס כישורי . יםהרהורזמן ללנו לאחר מכן אינה מותירה המתפתחת מיד שהשיחה
ואין זה משותפים, האינטרסים העוצמתיעלם לחלוטין. להיתהראשונתנותחושוגורמים לזר מחבבים עלינו את ה

מזמינים. ייתכן שאף נמצא את עצמנואישיההערךעל אומנותי, מדעי או מעשי, עולה אם מדובר בתחום כעת משנה 
חברים.המשפחה או ה בחוג העליזועוררתאת היום בשיחה מאתו לסיים שנוכל כדי ,זרינו את האל
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צבוע, , כבצרה שליליתאת הזר מציג לנוכלשהו ציור דמיוני סלידה. ראשוני של רושם שב וחוזר אותולילהחלום הבאך 
ת או בנכסיםותית או מדעיהצלחה אמנאחת היא אם מדובר ב.לנואת ששיך שרוצה לקחת שפל כנבל כמלשן, 

מבחן המציאות לזהירים, והופכים על זה, יםשבוח. אנורושם הראשוניברגע היקיצה אנו שוב מודעים לחומריים. 
ציג ילא תמיד מדובר שבו מגן. עם זאת, האדם ל, מתריע בשערלכך הפך אם כן ל. החלום שגרםמוכיח שהיה בכך צורך

משנה. מרגע ן זהאי,יחד עם זאת. למדייה מטושטשתבצורופיע יהוא קרובות לעתים בדמותו שלו.חלום בעצמו את 
כובע כגון , תמונת החלוםיצוני עם רק דמיון חייתכן והיה לו אדם המדובר שבאנו נזכריםהחלה להרהר,שמחשבתנו 

.אחרמשותףמשהו משונה או גזרת חצאית מוזר, 

הרי שעמדתנו , ניתן להסבר הגיוניהאו באופן יתורה מאוד מותנרק בצאלוהי כוח בפעולת החלום אם הצלחנו לזהות 
במהלך החלום.[המתקיימים] "מועצמיםהנוגעות ל"חיי נפש תצפיות דומה גם לגבי תהא 

:בין היתרבנושא זהטוען) 23עמ' שם,(הילדברנדט
מסורבלת צאות שהן לעתים הרבשעות הערב, מנסים לזכור נו אותן אהרצאות שהיא למשלמאודהמוכרת לנו תופעה "

נראה את למחרת בבוקר אך כך גם נתייסר בהם יותר.–ים יותר בעינינו כאוטיוככל שהדבריםהראשורק מעיקות על 
"כיפוף המציאות משמע: [ייתכן שעבודת הטנטלוס . נגד עינינותבליט לצלולה, כאילו היה זה ה ובהירבצורה הכול 

חלום שלבקלות לרעיון, דבר זה יכול להוביל .חלוםהתודעת לערּותהתודעת ה מגלשה כאן במידת מבהתאם לרצוננו"] 
שאותה לא הצלחנו תוצאה ות להתערבותו אנו זוכים לתוד. שרקמבהירה, מסדרת ובוחנתהשפעה הייתה כאןפשוט 

, שינההרק שתוכל להוכיח לנו בקלותפיזיולוגיהש[תורת] הבעוד זאת, למרות כל המאמצים. , ערּותלהשיג במצב של 
ם בלילהוחליותר ככל שנשלם מצבור שיהא לנו את אותו ההביאהגופניים, המביאה להרגעת העצבים ולחידוש הכוחות

."נינוחה יותרבצורה 

"השפעה , הרי שאותה. ללא חלוםתפיסה זולתנגדחייבים להשאנו ללא כל ספק ברור , נותחיפבהתאם לדעות שאותן 
, האחידצורה רשמים שנאספו בסרב לקלוט את ה[הרי] . המוח מתאפשרתיתה ילא הלל כמבהירה, מסדרת ובוחנת"

.יתרמאמץ כתוצאה מא נחלש והמכיוון ש

ואולי , משניותמחשבות הופעתן של בעקבות דעת הסחתתקיימהשה, פיזיים או נפשייםמיחושיםייתכן שגם נוספו לכך
נאלץ, ברורותמחשבה תמונות לצד מושגים נהירים ועצמו. ] [ההרצאהחומר גם נוספו לכל מחשבות נוספות בעקבות 

ראש בלתי מעובדים. ברור שבמצב זה הזיכרון בצורה של חומרי חלשים יותר רשמיםסדרה של גם לקלוט המוח 
ומלא מבולבל נשכבנו במיטה כשראשנו . ים" יותרכאוטי, כך ידמו הדברים בעינינו כ"ו יותרנתעלל בטרטר" וככל שמ"

הפיסותאת "", שוליים, את "המרכיבים המהדמיוןהוסיף בצורה עדינה תמונות מקשרותהחלום, ואז באבפסולת.
בבירור את המחשבות שהופיעו כעת העמיק,את הפסולת המעיקהסילקולאחר ש, אך יחד עם זאת"ערךהותחסר

ש ומישעשות בו לבבוקר נוכל שלמחרתעל מנתשלנו, זיכרוןבמקדש השלמות עגולה. מכל אלה יצר [החלום]תודעהב
ת חופש עבודתו על מנת לספק לחלום א, ת הערּותאת תודעללכוד ה. היה עליה רק מתווךית. השינה היבהתאם לרצוננו

נלחמים תוך שהם שרבים מטילים בה ספק ולעיתים קרובותבצורה דומה ניתן להסביר את הטענה המועלית. יריאוורה
מוסיקלי.ויוטיפר יוצהחלום ו של תבדבר היובה,

התחושות העדינות והארעיות באופן טבעי הרי שמי שפועלים כאן כמעוררי החלום הן כפי שהוזכר כבר במקום אחר, 
סביבנו. האין משעולם החושיםלמבעדיםהבזקהמתעוררות והחולפות כמחשבות בגם מדובר . לעתים קרובות ביותר

יםבראשו חולפול תודעת ערּותשבזמן ובעולם פעלתני ברעשיםוקף המ,תו של יוצר פיוטימודעובשזה סביר להניח 
שאותם יוכל לרשום בשלמותם? יותרהגסיםתחילה החלקיםבברור יווצרולעבודתו, ייםהקשורת ורגשוות חשבמ

שלמחרת בבוקר רק כדי שםרק בחלולהעמקהוויגיעאחורליםקנדחים הקלים והעדינים יותרהחלקעוד ש, בזאת
ש?ימושעל מנת שיעשה בהם נו הרוחניתעיצורה ברורה לנגד בועמדי

שהפיקה , אלא הנפשהחלום שיצר את הרעיוןאין זה בשני המקריםגם לגבי עשייה מוזיקלית. אך אותו דבר נכון 
.והשמידלאף או היצור המוגברלנצל את. הוא עזר עזרלרק כאן . החלום היה ערּותהתודעת בזמן בצורה מוגברת 

מותחלוהספרות לגבי לפחות שמכיוון . זאת,תוצאותהגיעו לאלבחלומותמי שערכו תצפיותשכל דומה הכול בסך 
. הם ערּותת הדעוהגיונית מתהאחר דרך היווצרותולא ווחלום עצמבמהות החלום ם תרים אחר לוכ,מוכרת ליה

את ולא מצאמים. בצורה מובנת הם גם לגורפרקוללחקור, לסווג שיעצמאית שאת אופייה חלום כתופעה מתייחסים ל
האמת.הוליכם לעברהייתה יכולה ל, שחזרההדרך 
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מתוךשלנו זיכרון האוצר ו שלהיווצרותנוקבת את מאוד מסביר דווקא כאן בצורה ), ש20שם, עמ'(שטרימפל פרופסור 
צריך תחילה ,בחלוםהופיערוע ש, בבואנו לדון באיולפיוןקרויעה"מתעקש על, ושנשכחמסה עצומה של חוויות ורגשות 

הוא ".שנמצאו גם עליוכללים הקיש מלהות ערּותתודעקיימים במצב של המתלעבר התבניות והתנאים להתכוונן 
עוסק דווקא עם , הוא לחלוטין סוטה מהכיוון בהמשך ועם זאת. החלוםתאת המפתח להבנידרך למצאמנם נמצא ב

.כמה תופעות בודדותבדומה לוף שהוא אאמנם את תודעת הערּותמשהו עצמאי הנוגדרק ם, כאילו היה החלו

. הוא , ניתן לראות במקומות הבאיםנכונות התיאוריה שלישטרימפל את פרופסור יו שלתצפיותאך עד כמה מאשרות 
המתוכ, הרי שמה שראוי לתשומת לב אינו היקף היריעה שחלוםהזיכרון , מה שנוגע לתחילה"):39-ו38שם, עמ'(טוען

שוב נדחקת שּות, ערהתתודעהאחראית לת חיי התחושות,ספרדווקא לא, איהם וכד'תמונותשואבים החלומות את 
".קדימה בתודעת החלום ובכך מעידה על עצמה שלא הוכחדה

מנם מגלה שמקורם בחוויות של אלמרכיביושל חלום ומקרים שבהם פירוקיש לייחס גם חלום השל זיכרון מוזרות זו ל
עבור לחלוטין ערך יחסרשהיו משמעותיים או היו לא ממששאלה ,יחד עם זאתאך.פני האחרוןהאחרון או להיום 
.םזמן קצר לאחר חווייתלחלוטיןו נשכחושהםּותערהתתודע

הםבשבמקרים , שהתקבלו בזמן של ערּות זוכים בחלום להעמקהרשמים העובדה שאת גם שטרימפל מאשר פרופסור 
.להקשר הנסיבתילהיות מודעבלי , מ. זאת"בזמן הערּותןבזיכרוחיבורם התנאים הדרושים ללכאורה "חסרים 

לא למד יוונית או לטינית מעולם אדם שוטוען שההזמחשבה קו השטרימפל] ממשיך ומפתח אתפרופסור גם אם הוא [
אירוע ו בכך על מנת לגרום לשדי לובעבר פעם שמע או קרא שאותה ת השפות אחבמשפטים שלמים בחלומו בטא מ
.טענותינואמיתותן של צורך הוכחת מזו ליותר הטובהראילא היינו יכולים לפלל לשוב הרי שזה, ה

הפכו שהשטחיים שדבקו בנשמתו ורשמים הרק שהללו והשפות דיבר את ממש לא החולם יחד עם זאת ניתן להניח, ש
דיבר יוונית או לטיניתאכןש, הכוזבבזמן היקיצה את הרושםבו עוררו עצמם בצורת ההשאלה לתמונות הדמיון של 

.[דיבר יוונית או לטינית]ממש עשה כןהוא עדות לכך שכל לא ניתן היה לספק הרי שמה עוד . מובחלו

הרצאה שהתעלתה בכל פן אפשרי על נתתי מהלכושבאחד החלומותהקצתי מכאשר כדלקמן: לי עומניסיוני האישי יד
גם לא ששלא היו הגיוניים וזכרתי את המשפטים האחרונים רק כפיסות של משפטיםת בזמן של ערּות, יכולתי להרצו
קשר.היה ביניהן כל

ה מאשר הרבה יותר טובמו לשלוט על חומר רב יותר ובצורה חלויכול בתלמיד"שבומתאר מצב שטרימפל פרופסור 
שמע על מה ש[ידע לחזור] בהחלט אך, ו על מה שנחשב כמובןאמנם אין ביכולתו לחזור על מה שהבין אבזמן של ערּות.

כאן סדרה . אך החלום יצר בו את התחושה שיש הבחיןלא בהם שא הבין או שייתכן שכלל לדברים[וביניהם]קראשו
, במובן זהאמתליותר מתקרבהרעיון אך ייתכן ש"קורנות רק לתמימים או לרשלנים.אלה]שהגם, [ותתפיססדורה של 

רגילה התותודעת חשיביצאה דווקא שנגדם ומדייבכמויות גדולות ה או ברורתילומר ההרצאה אכן הוצג בצורה בשח
עם ילדיי חוויתי לעתים קרובות מוריםבחשבון מצד הדי אינה נלקחת אפשרות זו העובדה שאת .[התלמיד]הילדשל 
,הייתה לי הזדמנות להתבונן במקרים כאלהובות לעיתים קרשנובע מכךכאןדבראני מזכיר את העצם העובדה ש. שלי

.פרועותפנטזיות שיכולים גם להגיע לנרגשיםשבהם עומס יתר נפשי מוביל לחלומות 

הרי חום. באותו אופן כמו בחלומות שנוצרו באופן מלאכותי, קדחת הרק בהמופיעה בדרך כלל חלום תהגענו לצורכעת 
בסופו חום, שמצב של הופעת . בכל ּותהערתודעת שגרמו לחלום לזמן ם רשמית הטיקליהא צורך למקם את שגם כאן 
עקבותבמוגברתשחיונית פתולוגית פעילות ב,אורגניזםבתהקיימהפרעה לתגובה כזרימת דם מואצת מנוצרשל דבר 
רשמיםשל יותר דבר המוליך לקליטתם הרבה מערכת העצבים, מאשר רגישות יתר של דבר טבעי יותראין , המחלה

חיצוניים.

פעילות לכך את העובדה שוסיף נםהשפעה על חולים. אגרום לבריאים מסוגלים להחייםביםאפילו אירועים מינורי
צורת בהירות מופחתת של מתקיימתבכך שלא רק פיזית אלא גם נפשית וגורמת לעייפות האורגניזם כלל יתר של 

לכלל מגיע ו כשהחולה כבר אינוגיע לשיאמזה מצב.מותוחלניצני שלהיווצרותם פורייה לקרקע לפנינו חשיבה, ה
, כל כלומר.חלוםלמעוררי הפוךלכל התחושות באופן תיאורטי, יכולות ,במקרה זהגם במצב של ערּות. מלאה תודעה

תוגבר פעילות החלום במקרה כזהברור ש. ןהחלום לסלקבמידה רבה ולכן חייב אינן שלמות נקלטו בנפשהתמונות ש
בעיניים מפנטז אז . החולה ערּותהמצב שיוכל לעבור גם לקולנידיבור תוביל לגירוי עצבי מופרז ובעקבות החריגה בצור

איזון הואת כוחות הנפשיים הרור מאליו שהימשכותה של פעילות נפשית שכזו בעקבות מחלה מחלישה אתב.פקוחות
סבל גופני מחליש את הגוף.הנפשי בדיוק כפי ש
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מדובר זיכרון. במיוחדבאנו מוצאים ירידה שכוללות הרבה פנטזיות כתוצאה מחוםהאלהמחלות הכל אחר ללמעשה, 
חדש.היה להטביע אותם בזיכרון מקשה ן ושגם זיכרוגם נעלמו מהמספרים שבשמות וב

העובדותעם , אליהםבפני עצמו עם המשויך )הניתן לזיהוי(שלהם אין בעצם קשר עובדתי מונחיםמדובר בשני 
שההםגם אם דומהלהישמר בזיכרון, יםיכולבהחלט ניםה האחרואל. המהלכים שהופכים אותם למעניינים עבורנוו

לחלוטין.ונמחק[מונחי השמות והמספרים] 
כמעט פיזית שאותם אני מדמים אנשים ומצבים, מקומות, .לפני שניםלמשל טיול שערכנובמדויקמסוגלים לזכור אנו

למרות כל אין אנו נזכריםיותר בקרובים שאליהם היינו האנשים ושמותנוקריבהם בשהנקודות שמות באך. לפנינו
.יםהמתים חסרהמושגים .זה לזהענייני באופן המחוברים רק הרעיונות נותרו . צים שנשקיעמאמה

שוב ים המתיםוהמושגזיכרוןהזר ו, חדועכתשל העצבים רגישות היתר חוזרת לאיתנה ובריאות שובוככל שבהדרגה, 
בראש.שנוצר את אי הסדרתקן לעל מנת את פעולתוהחלוםעשה אותם. כאן גם תהמלוועובדות לופעולות מתחברים ל

עריכתן של תצפיות המאשרת דעה זו. בעת כלשהן תצפיות ערוךלי שום הזדמנות להייתה א לאני חייב להודות שולםא
זיכרונות חלומותיהם יופיעו ערכים אצל אנשים בריאים, במידה ובך להגדיל את הייהיה צרארצה להמליץ, שעליהן 

. גורמת לכךה חדשה כלשהיא , ורק כשחווירק לעיתים רחוקות בחלומותיהם של הבריאיםתרחש מהזהו מצב .מהעבר
מהימים האחרונים.שאוביםהרשמים ברק הרגיל החלום עוסק באופן כללי, 

שינה, בנייםיבורים קולגירוי עצבי מוגבר יכול להוביל לדבהם שבמיוחדים ומרגשים תוססוחלומות חום[מצב של] 
באותה צורה שהיו מעורבים במקרים אלה. אברי הדיבורמושרירים אחרים, כשל םפעילותלגרום גם ליכולים 

ין כפסע בות בכך שהודלפנטזיות. יהיה צורך כהליך מבוסססהרוריותהכיר גם בל, נצטרך פנימיתומבחינת ישותו ה
הלוך ושוב של הגוף יםלוגלגומשל הזרועות חדות לעיתים קרובות בתנועת מלווים שהדיבורים הקולנייםהפנטזיות ו

.סהרוריותלדרבוןלבין כולו

, יםאנשים די רגילאצל תרחש גם יכול להבהחלט שדבר הניף את ידיו, במידה והדובר בחלומו הזדקר במיטתו והחל ל
ן [לצאת מוכסהרורי הכבר, וימהקה את האחת שעוררמסוימת תמונה ההציעםחלוהמתוךפנטזיה סביר להניח שה

לחלום יםיכולישנם כאלה שמטבעםי גירוי כזה, על ידיקיץ כתוצאה מלחץ המופעל בריא רגיל ואדם שבעוד אך . לדרכו]
כלו להשתחררבלחש הפנטזיה שלהם מכדי שיויותר מדי שבויים. אלה במקום אחראותם כבר הזכרנו בהקיץ וש

ממצב .ולפעול תוך חלימהימשיכו לחלום תוך ביצוע של פעולות, הם שכופה עצמה עליהם. משמעגופניתההפעילות מ
ת מגבועל מים קרים או הוא יתעורר אם ידרוך בתוך. עוצמתיםחושיגירוי י על ידרק להיחלץ סהרורי זה יכול ה

.בקול רםאו אם יקראו בשמו רטובות

סוג של חלום זהו ."העצביםשנגרם מגירוי חלום ה"לגבי מה שקרוי במיוחד מרחיב את היריעהימפל שטרפרופסור 
כאלה כגון אור, חום, קור, רעש, מגע, או על הישן,תשפיעומתחושות פנימיות או חיצוניות שאמור להתרחש במידה ו

.'דכ, גזים ומכאיביםקיבה, פצעים לחץ ב, כגון פנימהףהגוהנובעות מתוך 

ם הבסיסיים רק מתוך הרכיבימאת מעצם טבעם תמיד שואביםחלומותשאני משוכנע בעיקר איני שותף לדעה זו.
הנובעות ןדמיותמונות ייתכן שהחלומות עצמם מתפתחים מ,עם זאת. ערּותהשנקלטו בזמן של תודעתרשמים

טמון לא ושבו לחלוטין שנפשו צלולהאדם סביר להניח שם. יעצביםמגירוייאלה תושפענהושייתכן שמעמקי הנשמהמ
כתוצאה , לא יוכל לפיכך להגיע לכלל חלימה לחלוםשיוכל לשמש כחומר יך לתודעת הערּותיכלשהו השחומר 

.ברמה גבוהה דיה, יוכלו דווקא לגרום לו ליקיצהאם יופיעו תחושות אלה, .בזמן השינהשיש לו כלשהן תחושות מ

ככל מדוברבזמן השינהוטקלנכאילו שעד כה נחשבו חלוםופעות של כמה הבוכיח שקפדנית ניתן יהיה לההתבוננותב
. דעתלקלטם מבלי היה ניתן שוב הםבתנאים שב, ח ל ק י תיקיצהלאחר שנהגורשמים מהעולם החיצוניבהנראה

פרעה וד שהבעכאןשעליהם אנו דנים סוג של חלומותווצר מן הסתם יי,ממשיכההשינהמפסיקה ובמידה וההפרעה 
החלום.תעבודמהם ייגזלו כך מתוך מלאה, ותודעה יגיעו לכלל לו רשמים שהתקבה.יקיצהתגרום למוגברת ורציפה 

כשהמתעורר רדוף עניינים או זיכרונות, התוכל לעבד אתנפש הערניתהשמכדי יםהרשמים היו חלשובמידה ו,עם זאת
יצטרכו חומרים ,בהןעמקתלהכר בתחושותיו הבלתי ברורות או להיזלרשותו הזמן הדרושיןדוחקים של יומיום וכא

מסוג זה כבר לא ניתן יהיה שחלום ,ם. ברורלסלקםהחלויוכלשוב ש, כדי השינה הבאהלתקופת אלו לשכון בנפש עד 
.םיעצבימגירויים ג כחלום המונע ולקטל
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מהווה החלוםלהתמשכות הוא מודע ה שעצם העובד. פיסתנואשר את תרק י", הלילהחלמתי במשך כל : "טעןישאדם 
על דבר לא היה יודע , כולולילה הךהלישן במיההאילו . מתמשכותעם הפסקותישן רק לכך שהוא ה תמציתיתראי
.ת למחצהם של ערּובתנאילאנה אישאינו מופק אם כן בזמן םיעצבישכביכול מונע מגירויים . החלום ימה מתמשכתחל

עוד יותר ממה שנהוג היה לייחס , משניות בחשיבותןכמדורגות אם כן הפיזי ומקורן בגוף חלום למובילותהסיבות ה
רק בעקיפין.לאחלום באופן ישיר אלותגורמזאת, כל עוד אינן להן עד כה. 

צורות או משקאות אלכוהולייםמוגזמת של הצריכה הולא עיכול הפרעת הלא , קיבה המלאה יתר על המידהלא ה
החשיבהלעזו או אחרתמפריעה ה השפעבעיקרכולןלמכך, היתראת החלום. ותאלה שמייצרןהות של הרעלהאחר

.לחלוםמובילים שבשלב מאחור יותר הדמיון ים ניצנימתפתחכתוצאה מכך וה והצלולההרגוע

בילוולא יים עליוכל ההסברים המבוססוחסר משמעות עבור החלוםתהפיזיהרגשההטמון בוהראשון הממשיהגורם 
ואת חלומותה, קובע את סוג התואם למהותו של גורם ראשון זהצורתו המיוחדת של המצב [הפיזי]. רק לשום מקום

.עוצמתם

טהיל: קותהן תמיד זה[לחלימה] חלומות. הסיבות הסיווג ניתן לשקול את שכלל לא ברור נים שלפנינו,נתובהתאם ל
וחיירבגוניות וצבעוניות, ממש כמו הן בעצמןהחלום אך תמונות .ותלא גמורותתחושות לא מעובדות או מחשבשל 

כלומר, שאליו נוטה הנפש והתחושה. כיווןללהתייחס סיווג ממילא יצטרך כל לכן . ים והפנימיים של החולםהחיצוני
.לפי אופי החלומותלם אך לא וחהשל מזגובהתאם ל

לב בצורה מודעת שימומכדי שידבריםמלחלוטין מוסחת דעתם אינהש, נינוחה ודעה צלולהדם בעלי זרימת אנשים 
שקיימת ספק לנו אין מכאן . יחלמו בדרך כלל, לא ברורותרק מחשבות מתוך תוכם שמייצרים משניים רשמים לומלאה 

.הוכחלפחות לא הגם שהדבר), 9שם, עמ' (שטרימפל פרופסור כפי שטוען , נטולת חלומותשינה

:נגיע לתוצאות הבאות, יהןעלנוססיבשהשערותאת הו וינתצפיותאת ננסה כעת לסכם בקצרה אם 

לחלום.מסוגל. כל אדם 1

התנאים הדרושים.במידה ומתקיימים . כל אדם חייב לחלום 2

:מקליטתם שלקיים נטלהנפש על קיימים כשאלה מ. תנאים 3

ד נפשי;וביעעברו לא שא) תחושות 

:נהגושטרםאך ים מיפנימחשבות הנובעות מחיי הרוח ה) ב

יכול ליצור:הזכנטל. 4

;, שלהן לא ניתן לתת תשומת לבלאדםתחשיבות סובייקטיביתופעות חושיות ארעיות בעלות א) 

;יכולת הקליטה הנפשיתהחורגת מותתופעות חושיכל כך מסיבית של ימהב) זר

נפשית;הלשוחמצב של בושיותתופעות חקליטתן של ג) 

:מוגברפשינייצור ד) 

מבחוץ,נפשי גירוי בזמן של ) אא

דם (חום).של הפעילות מוגברת הנגרם בעקבות של הדמיוןיתרגירוי זמן של ) בבב

.ו דיים מבחינה נפשיתעובדשל רשמים שטרםהצטברות קיים מתוך , וטבע, בהתאם לנטלה. 5
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.יתבריאות הנפשהעלר ולשמבמידה וחפצים. יש להסיר רשמים אלה 6

את החלום.מפעיל הטבע , אלהרשמים כת. להסר7

:עבודת החלום משפיעה. 8

, אוגמור- של הבלתיוא) על ידי הפרשת

זיכרון.הבאוצר קליטתווגמור-הבלתיב) על ידי העמקת 

לשורות מחשבתיות סדורות תוך חיבורם ,והנפשתםשטחיים מתבצעת בעזרת איתור הרשמים ההחלום ת. עבוד9
הדמיון.תמונות השאולות מהחלום) בעזרת (כלומר, 

חלום:שורות המחשבתיות של ה. ה10

,תאמיתית או אידיאלימשמעות מוטבעות לתוך הזיכרון במצב שיש להןא) 

.החולםהפיזי או הנפשי של לקיומו משמעות ןלהכשאין , מושכחותב) 

והסבורים כי רוחנייםהחיים ההגברה של בחלומות מעין לראות המנסות תוערהשיש לבטל כבלתי מבוססות . 11
!באופיוחלוטיןלמציאותי החלום הואש. אין ספק טבעי-עולם העללחדירהמעין מתקיימת בהם 

i Robert, W. (1886) Der Traum als Naturnotwendigkeit erklärt, HAMBURG, HERMANN SEIPPEL, 1886.


