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 המשהו המיוחד שהוא חש את השיר יכול למצוא אתקורא שכל ילד 
 סולן רוניר "ד

 
הרושם שהם , הקצב שלהם, םייופיזילברברג בשל של שולמית המופלאים אהבתי את שיריה 

מצליחה שולמית שכל כך המסרים החשובים ו ,ילדים ובוגרים כאחד, יםמשאירים על הקורא
לצפונות ליבו של ילדם שיתוודעו דרכם ובה בעת גם להורים , להעביר לילדים מבעד לכל שיר

 .בחוויות שלולהשתתף יוכלו ו
משמשת לו שולמית  .קורא את השיר יכול למצוא את המשהו המיוחד שהוא חששכל ילד 

. להתמודד איתם טוב יותר מסייעת לו כךבאלה וכלו לגיטימציה להרגיש רגשות  עניקהמ, לפה
(. הבוגרשל וגם )ל הילד שיר מהווה בדרך כלל אמצעי לתקשורת שחודרת ישירות לנפשו ש

 . אנחנו זוכרים את השיר ונזכרים בו ביתר קלות מאשר בסיפורים
יודעת כמה  אני. האלה את ערך המסרים החשוביםילדים עם בעבודתי אני רואה כפסיכולוגית 

בשיריה שולמית ו, בכעסים ובאכזבות שלהם, קשה לעיתים לילדים לשתף בפחדים שלהם
 :אתן כמה דוגמאות משיריה. ם ואישור לתקשרנותנת להם מקוהמופלאים 

את ת והנפרדּוהורים לעיתים חוששים לסמוך על הילדים ונוטים לתפעל אותם מבלי לכבד את 
 כמו, להתמודד עם הוראות ההפעלה של ההורים מתקשיםב הילדים ור. ילדם של אחרּותה

ִרים" :שולמית כתבהבשיר ש אֹומְּ שֶׁ בֹּש ִלי כְּ ת ִללְּ צ   אֶׁ לֹּא יםַהַפסִ  ִעם הַהֻחלְּ ת וְּ ֹּאת אֶׁ ִתי ז ַחרְּ ב   ִעם שֶׁ
ַדאי ִמי ִעם... ַהִכיִסים ַשֵחק ִלי כְּ ֵבר ִמי, לְּ ַרֵחק ּוִמִמי ,ֲאִמִתי ח  ִהתְּ ִציִתי ַרק ַוֲאִני ...לְּ ִמין ר  ַהזְּ ת לְּ  אֶׁ

ַיֵחס לֹּא למֹותְּ אֶׁ שֶׁ  ֲאִפּלּו יתַ יאִ  ה ִהתְּ יֵ וְּ ... ֵאַלי י פֶׁ עּושֶׁ ֲאִני – דְּ מֹו שֶׁ ד כ ל כְּ ה יֶׁלֶׁ ד  ַילְּ ִמיםלִ , וְּ ע  ִריְך לֹּא פְּ  צ 

אֹות ה הֹור  ל  ע    ."ַהפְּ
א: "למי להישמע יםיודעם שבכל בית יש חוקים אחרים ואינ מגלים יםילד הד י  מִ  ִאמ  ִכיר   ִלי ַמזְּ
ר :יםִק חֻ 'תַ  ק ַרק ָךלְּ  ֻמת  ת  ד ַממְּ ח  ִרי ה ַאֲחֵרי" – סבתא בלא!" אֶׁ ה ִהיא, ֻסכ  ש  ד ַגם ַמרְּ  " .שֹוקֹול 

 –למי עליהם להאמין אז  ,משתנה מרגע לרגע, מצד הורים ומורים, ויש ילדים שהיחס אליהם
ה" –? לנחמד או לצעקן ת ִמי ד ַהמֹור  קֶׁ א ִהיא... כ ְך ַאַחר... צֹועֶׁ ק  ַחיֶׁכֶׁת ַדוְּ ת ואני... מְּ צֶׁ לֶׁ בְּ ַבלְּ  :ִמתְּ

ה זֹּאת ת אֹו מֹור  צֶׁ לֶׁ  "?ִמפְּ
כ ל. "רבים סובלים ממריבות בין ההורים ובעיקר מגירושין של הוריהם ילדים ה בְּ ל  אֹות ַליְּ ב  שֶׁ  כְּ

בֹות ש  ה ֲאִני... ַמחְּ ת ...ַאַחת ֵפי ה מֹוִציא  רֶׁ ַספֶׁ ַאט ּומְּ ּלֹּא לְּ ַחד שֶׁ א' :ִתפְּ ר אמ  אִ וְּ  ַאב  ב  ִרים לֹּא כְּ ַבִית ג   בְּ
ד ח   ָךלְּ  ֵיש'" :אחרים מוטרדים מהחריגות המשפחתית ומחפשים כיצד לענות לחבריהם "'.אֶׁ
א ה ?ִאמ  א ֵאיפֹּ ָך ִאמ  ּלְּ ז' ?שֶׁ נּו' :ַאִגיד א  מֹו ֲאַנחְּ ה כ ל כְּ ח  פ  ִּלי ַרק ִמשְּ א ֵיש שֶׁ א ַאב  ַאב  כ ה ִכי... וְּ  "'!כ 

ֲאִני ַפַעם כ ל"שובמדינה שלנו יש ילדים  ה עַ שֹומֵ  שֶׁ ק  ע  ן ַאזְּ טֶׁ ִּלי ַהבֶׁ ת שֶׁ בֶׁ א כֹואֶׁ ומחפשים דרך  ,"נֹור 
ה"כמו פרידה  להתמודד עם, להתמודד עם הפחדים ר  ל  ה לֹּא יֹוֵתר כ אן קְּ ר  ל ...ג  ַאף ִלי ֵיש ֲאב   – ב 

ל ֵריחַ  ה שֶׁ ר  ל   .וההיזכרות בריח מאפשרת פרידה מכוננת ממנה" .קְּ
הרגשת גלל אך סבלם קשה עוד יותר ב, ה כלשהיויש גם ילדים רבים הסובלים מאלרגי

ֲאִני" :החריגות שֶׁ ד עּוַגת הרֹוצ   כְּ ל שֹוקֹול  ֵבר ֵאצֶׁ יֹום ח  ת בְּ דֶׁ ז ,ֻהּלֶׁ כֶׁ  ֲאִני א  נּו, ִלי ַרקשֶׁ  תרֶׁ ִנזְּ ה ִיתְּ  עּוג 
ת רֶׁ א ַאחֶׁ ִאמ  ד ִלי ֵהִכינ ה שֶׁ יֻח    ".ִבמְּ
גם עם ילדים  באמצעותווקסום לפתע לדבר בשיר אפשר על כל הקשיים האלה , כלומר

 .שולמית ,תודה לך. איזה כלי רגשי תקשורתי נפלא. ובוגרים אחרים
 
 
, מומחית בטיפול אישי בילדים. פסיכולוגית קלינית ופסיכותרפיסטית, פסיכואנליטיקאית ,ר רוני סולן"ד

 The Enigma of", (7002מודן ) "חידת הילדות" :יםמחברת הספר. מתבגרים ובוגרים ובטיפול זוגי

Childhood"  ( 7002קארנק), "שנכתב יחד עם שולה מודן –( 7002מודן ) "להיפרד בשלום. 
 


