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קריאה פסיכואנליטית בזוהר איכה

ָאנָא ָאבִ י לְקֹול כְ ֵאבִ י

ִתפְ נֶה ֵאלַי בְ ַרחֲ ִמים

צּור ְתעּודָ ה הֲ ִאם עֵ דָ ה

ִת ְהיֶה אֲ בּודָ ה לְעֹול ִָמים

וְ ֵאיְך ַכלָ ה מֵ חֵ יק בַ ֲע ָלּה

אֹותּה לְמֶ ְרחַ ִקים
ְתג ֵָרׁש ָ

וְ ֵאיְך ִׁשלַ ְח ָת הָ ֵאם ִמ ֵקן

וְ ל ֹא ָל ַק ְח ָת הַ בָ נִים

וְ ֵאיְך נָטַ ְׁש ָת הַ צ ֹאן תֹועִ ים בֵ ין אֲ ָריֹות

ּולְבָ ִאים1.

מבוא
פירוש הזוהר על מגילת איכה ,המכונה "מדרש נעלם על מגילת איכה" ,הינו חיבור מרגש במיוחד
המתאר בצורה ספרותית את גודל המשבר של חורבן בית המקדש .החיבור נכתב כדו-שיח דמיוני
בין בני בבל לבני ארץ-ישראל על האופן הראוי ביותר לספוד את אובדן המקדש ואת עזיבת השכינה.
ניתן למצוא צורה ספרותית דומה בסוף ה"אידרא זוטא" ,שם מופיע ויכוח על מקום קבורתו של
רבי שמעון בר יוחאי ,ויש לציין שצורה ספרותית זו הייתה אופיינית לחיבורים רבים של תקופת
חיבור הזוהר ,במיוחד בכל הנוגע לפולמוס

בין-דתות2.

על רקע חורבן הבית מתרחש סיפור צבעוני במיוחד שמתמקד בסיבת השבר ובהתמודדות
האנושית מולו .בסיפור זה האלוהות מתוארת בשתי צורות שונות ומנוגדות :פעם כדמות נקבית,
השכינה והאם המגינה על בניה ,ופעם כדמות זכרית ,האב והמלך המעניש .בעבודה זו ,ברצוני לחקור
את סיפור הזוהר איכה והדמויות המופיעות בו מנקודת מבט פסיכואנליטית .אתבסס בעיקר על
כתבי גוסטב יונג ותלמידיו ,אשר ניסו להוכיח שמיתוסים ודימויים דתיים מהווים קודם כל תופעות
פסיכיות התלויות בטבעה של נפש האדם 3.לרוב ,דימויים אלו מעידים על קיומו של תת-מודע
קולקטיבי שיונג הגדיר כ"שכבה העמוקה ביותר של התת-מודע ,שאינה נובעת מניסיון או מרכישה
אישית אלא מולדת היא לאדם" 4.לאור עבודתו ,אחקור את הופעות השונות של האם ,את

 1יהודה פתיה ,זכות רחל. http://www.piyut.org.il/textual/831.html ,
 2חביבה פדיה" ,והשתא אמא לית לן  :קווים לגניאולוגיה של השכינה והאם" ,בתוך בנצי כהן (עורך) ,כמעיין
המתגבר; ספר יובל לכבוד הרב ד"ר נחום לאם (ניו יורק ,)2013 , Downhill Publishing LLC :עמ' .87
Carl Jung, Les racines de la conscience (Paris: Buchet/Chastel, 1971), Livre I, p. 26. 3
Ibid. pp. 23-24. 4
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התמודדות הבנים המתאבלים על אימם ומספר הופעות משניות בסיפור ,דוגמת הנחש וסמאל.
בנוסף ,אחקור גם את יחסי האב והבנים כיחסי סנקס-פואר לאור מחקריו של ג'יימס הילמן.

 .1גילוי האם :האינדיבידואציה
המדרש הנעלם על זוהר איכה נפתח בדיון בין בני בבל לבני ארץ-ישראל על ההספד הנדרש עקב
חו רבן בית ה' .בחילופי דברים הראשוניים כבר צץ הבדל מהותי בין בני בבל לבני ארץ ישראל:
הבבלים קוראים לספוד על "חורבן בית אלוהינו" ועונים להם בני ארץ ישראל שדווקא להם ראוי
לבכות ולהתאבל על אימם שנעלמה:
ידאַ ,דאֲ נַן
קּוד ָׁשא ְב ִריְך הּוא ִספְ ָרא ְד ֶה ְספֵ ָ
אֲ בָ ל אֲ נַן ִאית ָלן ל ְִמבְ ֵכי ּולְמֶ עְ בַ ד הֶ ְספֵ ידָ א ,וְ ָלן ׁשַ דַ ר ְ
ארי עָ ל ְָמא]...[ .
יתּה ,וְ י ְָדעִ ין י ְָק ָרא ְד ָמ ֵ
יתאַ ,ואֲ נַן ִמ ְבנֵי בֵ ָ
בְ נָהָ א ְדמַ ְטרֹונִ ָ
ימנָא ,וְ ָהא ִא ְת ָח ַרב ,וְ לָ א
יתא ְד ִא ָ
ְכֹותלֵי בֵ ָ
ּומ ְס ַתכְ לִ ין עַ ְיי ִנין ל ְ
וַאֲ נַן י ְַת ִמין ְבלָא ַאבָ א וְ ִאמָ אִ ,
ימת לָן,
יֹומין ַק ְד ָמ ִאיןִ ,מ ַׁשפִ ירּו ִדילָ ּהַ .והֲ וֵית נְ ִח ַ
ַא ְׁשכ ְַחנָא לָּה .דַ הֲ וַת יַנְ ָקא ָלן בְ כָל יֹומָ א ,בְ ִ
ּוממַ ֶללֶת עַ ל ִלבָ נָא ,כְ ִאמָ א ִל ְב ָרּה .כְ דָ בָ ר ַאחֵ ר כְ ִאיׁש אֲ ֶׁשר ִאמֹו ְתנַחֲ ֶמנּו
ְ

וְ גֹו'5.

כפי שציינה פדיה ,המפגש הראשון שלנו עם קיום האם האלוהית קורה דווקא בעת מותה ,כאשר
היא כבר איננה 6.גילוי האם הינו צעד ענק בכיוון של האינדיבידואציה שעליה דיבר יונג רבות,
כדבריו" :הניגודים אינם מובדלים ולכן אין כאן תודעה" 7.בנידון דידן ,עצם התגלות האם מהווה
הכרה בניגודיות הנקבית-זכרית ,התודעה מתחילה עם היציאה מהמצב הבלתי-מודע של אחדות
ההפכים ושלמות .8ההפרדה וההבדלה בין האם האלוהית לבין האב האלוהי (המכונה בפשטות
"אלוהים" בטקסט שלפנינו) מסמלות את ההופעה הראשונית של האני וכפי שציינה וון-פראנץ,
האבחנה של האני מקבילה להבחנת אידאת האל אצל הקולקטיב .ככל שאבחנה זו יותר ברורה ,כך
הדיכוטומיה האלוהית תהיה יותר

חריפה9.

 .2ארכיטיפ האם ותסביך האם

" 5מדרש הנעלם על איכה" ,בתוך זוהר חדש עם פירוש הסולם ,חלק ג ,כרך יט )קנדה :הוצאת ישבת קול יהודה,
תשנ"ט) ,פס' ב-ג.
 6פדיה" ,והשתא אמא לית לן  :קווים לגניאולוגיה של השכינה והאם" ,עמ' .90
Monique Sazlmann, "la conjonction des opposes dans le travail sur l'ombre," Cahier jungiens de 7
psychanalyse, n. 59, 4e trimestre, 1988.
)Online version: http://merelle.net/notes/salzmann.php (accessed: 14/09/2014
Ibid. 8
Marie-Louise von Franz, The passion of Perpetua (Spring Publications, 1949), p. 123. 9
Cited in Sazlmann, "la conjonction des opposes dans le travail sur l'ombre".
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יונג ראה בארכיטיפים תופעות אוניברסליות של התת-מודע הקולקטיבי ובתסביכים תופעות
פסיכיות של התת-מודע האישי ,הנגזרות מהתמודדות הפרט עם חוויותיו האמוציונליות או עם
ארכיטיפ מסוים 10.בזוהר איכה בולט במיוחד ארכיטיפ האם הגדולה והאלוהית ,שמכונה "אם"
כבר בתחילת דברי בני ארץ ישראל 11.האם מתוארת מצד אחד כרעייה של אלוהים 12,האם האלוהית
הגדולה 13,ומצד שני הקשר המיוחד שלה עם בני ארץ ישראל ומקום המקדש מרמז על זיקתה לארץ
– היא אימא

אדמה14.

בניגוד לבני בבל ,הבנים הארץ-ישראליים חווים עם אמם קשר אמוציונלי יותר .כפי שכתבה
פדיה" ,הקרובים ,בזיקתם היסודית אל האם כישות – מעוניינים בממשות ,במידיות ,היחס שלהם
יותר רווי ארוס" 15,ואכן התיאורים של הזוהר אינם משאירים ספק בנוגע ליחס הלא-מודע של
הבנים לאימם .התיאור הארוטי המפורש ביותר נמצא בפסקות ו' וח':
נ ְִק ַרב בְ ָכל יֹומָ א ְלגַבֵ י עַ ְרסָ א ְד ִאימָ נָא ,וְ ָלא נ ְִׁשכַ ח לָּה ַת ָמןִ .נ ְׁש ַאל עֲלָ ּה ,לֵ ית ַמאן ְדי ְַׁשגַח עֲלָן.
נ ְִׁש ַאל לְעַ ְרסָ א ִדילָּהִ ,א ְתבַ ְל ְבלָ א]...[ .
כֹותלֵי ֵהי ָכלָא ,וְ נ ְִבכֵי ִב ְמ ִרירּו.
מֹותבָ ּה ,נְ נַשֵ ק ְ
ְננַשֵ ק עַ פְ ָרא ְד ַרגְ לָ הָ א ,נְ נַשֵ ק אֲ ַתר בֵ י ָ
הקרבה אל מיטת האם מסמלת את החשק המיני כלפי האם והביטוי " ִנ ְׁש ַאל לְעַ ְר ָסא ִדילָ ּה,
ִא ְתבַ לְבְ לָא" מביע את התמיהה של הבנים אל מול העובדה שהם הורחקו מהמיטה הנחשקת .לדעתי,
יש להבין את הביטוי "בלבול המיטה" לפי השימוש החז"לי של הביטוי ,כאשר הוא מתאר יחסי מין
ת־בל ְָהה פִ ילֶ גֶׁש
שלא כפי סדרי הטבע .לדוגמה ,בהקשר של ראובן עליו נאמר " ַו ֵילְֶך ְראּובֵ ן וַ יִ ְׁשכַ ב ֶא ִ
ָאבִ יו" (בראשית לה:כב) התרגום יונתן מתרגם" :ואזל ראובן ובלבל ית מצעא דבלהה פלקתיה
דאבוי" (שם) .כלומר ,הבנים מרגישים שיש כאן אי-סדר ושהם היו צריכים להיות אלה המבקרים
את מיטת אמם .בפסקה ח' ,הארוס והאינטימיות מתבטאים דרך הנישוק .הבנים מתגעגעים
לאימותיהם ומנשקים את "מקום בית מושבה" ואת היכלה .כבר ראינו שבית המקדש מכונה "בית
אימנו" בזוהר ,ואנו יודעים שההיכל מסמל במסורת היהודית את המקום המקודש ביותר שאליו
לא היה איש יכול להיכנס מלבד כהן הגדול ביום הכיפורים .לכן ,יש לראות בהיכל המתואר כאן
סמל לרחם ,ולנישוק כיסופים לאותו רחם שממנו יצאו כולם אך אין מי שיכול להיכנס אליו שוב.

Jung, Les racines de la conscience, pp. 23-24. 10
 11מדרש הנעלם על איכה ,פס' ג.
ימ ָתא ְדנ ְַפ ֵׁשיּה" (מדרש הנעלם על איכה ,פס' יא).
יתא ְר ִח ְ
ַ " 12מ ְטרּונִ ָ
 13יש לציין שהאם מזוהה בפירוש עם השכינה (ע' מדרש הנעלם על איכה ,פס' לא).
פדיה האריכה על הקשר שבין האם לשכינה ,ראו פדיה" ,והשתא אמא לית לן  :קווים לגניאולוגיה של השכינה
והאם".
ימנָא" (מדרש הנעלם על איכה ,פס' ג).
יתא ְד ִא ָ
 14לדוגמה ,המקדש מכונה בטקסט שלפנינו "בֵׁ ָ
 15פדיה" ,והשתא אמא לית לן  :קווים לגניאולוגיה של השכינה והאם" ,עמ' .92
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המתואר לעיל מוביל אותנו למסקנה שבני ארץ ישראל סובלים מתסביך-אם חריף במיוחד.
מצד אחד ,וכפי שנראה בהמשך ,הבנים נחשבים לאחראים על מיתת אימם ,ומצד שני ,האשמים
בוכים על מר גורלם ומתגעגעים לאימם .הדואליות הזאת מביעה את ההדחקה של חשקי הבנים
כלפי אימם .הבנים לא ניצחו את תסביכם מכיוון שמיד עם הרצח צצה לראשונה דמותה של האם:
הרצח אולי אפשר את האינדיבידואציה של המודע והלא-מודע ,אך בד בבד הוא זה שייצר את האם
כארכיטיפ נפרד וחובק-כל .בנוסף ,הרצח גרם להתפרצות הארוס של הבנים כלפי אימם ומעיד על
תסביכם .זהו פשר הבכי והכיסופים ל"בית אימנו" ,לחזרה אל הרחם של האם

הגדולה16.

 .3רצח האם ושחרור האני :הזוהר וארסטס
בפתיחת זוהר איכה ההתגלות מתחילה דווקא לאחר מות האם .מותה אינה מקרי אלא בא כתוצאה
לתהליך שיזמו בניה:
ׁשֹורה עַ ל ָהעֹולָ ם.
יהם ,ל ְִהיֹות ִב ְׁש ִבילָם ָ
אׁש ֶ
ָתא חֲ זֵי ,קֹודֶ ם ׁשֶ חָ ְטאּוָ ,ה ְי ָתה הַ ְשכִ ינָה עֲטָ ָרה עַ ל ָר ֵ
ארי לְ קֹונֵן,
קּוד ָׁשא ְב ִריְך הּוא ָׁש ֵ
ִיטת .וְ ְ
כֵיוָן ֶׁשחָ ְטאּו ,כִ ְביָכֹולַ ,תׁש כֹחָ ּה ,וְ ִא ְס ַתל ְַקת וְ ל ֹא ׁשַ ל ַ
נּותא
נּותא ַאעֲדּו ִמינָּה .אּוף ָהכָא ְבחּו ְרבַ ן בֵ י ַמ ְק ְד ָׁשאׁ ,שּולְ ָט ָ
וְ ָאמַ ר ֵאיכָהַ ,מה ְתהֵ א ִמינָּהׁ ,שָ לְטָ ָ
יה.
יספֵד ,וְ ָא ַמר ֵאיכָ הַ ,מה ְת ֵהא עָ לֶ ָ
ארי ל ְִמ ְ
קּודׁשָ א בְ ִריְך הּוא ׁשָ ֵ
ַאעֲדּו ,וְ ְ
הוי אומר שהבנים עצמם גרמו לטשטוש כוחה של האם הגדולה עד כדי הסתלקותה .במילים אחרות,
הבנים רצחו את אימם .אצל יונג ,מעשה זה מסמל את השחרור מכבלי הלא-מודע של דמות האם.
הרצח הינו סוג קיצוני של הבחנה בין המודע ללא-מודע שמאפשר לבנים לרכוש

תודעה17.

ניתן לזהות קוים דומים בין סיפורנו למיתוס אורסטס שבמיתולוגיה היוונית 18.בדומה
לבני האם הגדולה שבזוהר איכה ,אורסטס הורג את אמו קליטמנסטרה כניסיון להשתחרר
מהבלתי-מודע שלו .לפי המשורר איריפידס ,אורסטס פעל על פי נבואה שקיבל מהאל אפולו ,אל
האור והשמש אשר מסמל דמות אבהית מובהקת :אפולו הוא אל הצדק ,רופא חולים ,חוקר עתידות
ומגן על

בריותיו19.

קבלת הנבואה מסמלת את שלב האינדיבידואציה שעליו דיבר יונג ,כאשר

התודעה מתחילה להתקיים בזכות ההבחנה בין הזוגות הסותרים .אלא שאורסטס מרחיק לכת

Jung, Les racines de la conscience, pp. 118-120. 16
Carl Jung, The collected works of C. G. Jung (Princeton: Princeton University Press, 1970-1975), Vol. 17
9, Part. 1, p.96.
 18התבססתי על המיתוס של אורסטס כפי שהוא מופיע אצל אוריפידס .ראו Euripide, "Oreste", in Les
tragédies d'Euripide, trad. M. Artaud (Paris: Charpentier – librairie éditeur, 1842).
Robert Davreu, « APOLLON, mythologie grecque», Encyclopædia Universalis. 19
Online version (accessed: 14/09/2014): http://www.universalis.fr/encyclopedie/apollon -mythologiegrecque/
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והורג את אמו כניסיון חולני להשתחרר לעולם מהתת-מודע שלו .כלומר ,היציאה מהרחם נעשית
באופן ברוטלי ,במחשבה שרק דרך הביטול המוחלט של הבלתי-מודע האני יוכל להתקיים.
אמנם רצח האם אפשר לארסטס לצאת לחופשי אך לאחר מכן הוא נרדף על ידי הפוריות
שמענשות אותו על רצח אמו .המהלך דומה למדי לסיפורנו :רצח האם מאפשר את שחרור האני אך
מלווה באופן מידי בענישה מבפנים או מבחוץ .במקרה של אורסטס ,הפוריות הרודפות אותו יכולות
בהחלט להיות מזוהות עם הפן השלילי של האנימה שלו שמעניש אותו על כך שניסה להדחיקו על
ידי רצח האם .בנידון דידן ,נראה תכף שרצח האם גם גרם להולדת דמות חדשה :הנחש הרובץ לפתח
הבנים ומזהם את העולם כולו מסמל גם הוא את הפן השלילי של האנימה.

 .4האנימה והצל
הנחש – הפן השלילי של האנימה
לפי הפסיכולוגיה האנליטית שפיתח יונג ,האנימה הוא התמונה הנשית שבתוך התת-מודע הגברי.
לדעתו ,לכל אנימה פן שלילי ופן חיובי שמשפיעים כל אחד בדרכו על המצפון הגברי 20.בטקסט שלנו,
ניתן לזהות שני הצדדים של האנימה.
הזוהר מעמיד דמות שלילית מובהקת כמקור הרוע שהביא לחורבן :הנחש שירד לעולם כבר
יֹומא ְד ִא ְת ְב ֵרי
מימי בראשית .הנחש מזוהה כסיבת החטא והזוהמה בעולם – ְדבָ בֹו ַסגֵי הֲ וָ ה ִמן ָ
עַ לְמָ א ,עַ ל עִ ילָה ְדעֵ יטָ א ְדנ ָָחׁש 21.הוא מכונה "איבה רעה" 22ואף מזוהה עם סמאל שר המוות 23,אך
חשוב מכל הנחש נתפס בפירוש כדמות נשית:
ית ָתאְ ,דדַ עְ ָתא ַק ָלה ִמן ָה ִאיׁשִ .מכָאן ְד ִא ְת ָתא ָלא ִא ְת ַפ ַתתֶ ,אלָא
ָק ֵריב ַההּוא נָחָ ׁש ְלגַבֵ י ִא ְ
בְ ִא ְת ָתא

אחֳ ָרא24.
ָ

הנחש כמקור הרוע בעולם ,הוא סמל מובהק לפן השלילי של האנימה .כפי שהנחש המקראי הצליח
לחבל את התמימות של האדם עד כדי גירושו מגן עדן ,האנימה הוא הדמות הלא-מודעת שפוגעת
שוב ושוב באדם שחי ברובד התודעתי ,בהעלמות מוחלטת מהתת-מודע שלו 25.במקרה שלנו ,קל עוד
יותר לזהות את הנחש כאנימה בגלל שהטקסט מתייחס אליו בתוך אישה אורבת ורעה.

Jung, Les racines de la conscience, pp. 54-55. 20
 21מדרש הנעלם על איכה ,פס' יג.
 22שם ,פס' יז.
 23שם ,פס' ל.
 24שם ,פס' כו.
Jung, Les racines de la conscience, p.55. 25
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רחל – הפן החיובי של האנימה
בהמשך הטקסט ,מופיעה עוד דמות אימהית מובהקת ,הפעם בתור דמות חיובית:
קּוד ָׁשא ְב ִריְך הּואָ ,ר ֵחל,
רּורים ,אֲ ַמר לָּה ְ
ִא ְׁש ָתאֲ ַרת ַתמָ ן ָרחֵ ל ,וַ אֲ ֵרימַ ת ָקל בְ כִ יָה בִ ְמ ִרירּו ְד ַת ְמ ִ
ּומה ָח ָטאן ְלגַבָ ְך .אֲ ַמר לָּה עָ אֳ לּו צָ ָר ִתי
מָ ה ַא ְת ְמבַ כָה .אֲ מָ ָרה ַקמֵ יּה ,וְ לָא ֶאבְ כֶה ,בָ נַי ָאן ִאינּוןָ ,
יתיִ .מיָד ָא ְמ ָרה ,וְ כִ י לָא עֲבָ ִדית אֲ נָא י ִַתירְ ,ד ָאעֵ י ְלנָא צָ ָר ִתי
ל ֳָקמַ י ,וְ ָאעֵ ילּו לָ ּה בְ בֵ ִ

יתי26.
ְבבֵ ִ

בניגוד לאבות המקבלים עליהם את הדין הנגרר מביטול הברית של הבנים עם אלוהיו ,רחל מאנה
להנחם ,בוכה ללא הפסק ואף מתווכחת עם אלוהים על עתיד בניה .דמות זו מהווה לדעתי את הפן
החיובי של האנימה :האם המרחמת ,מגינה ושומרת .בל נשכח גם שבספרות המקראית רחל נתפסת
כאישה "יפת תואר ויפת מראה" (בראשית כט:יז) ובעיקר כרעייה המיתית של יעקב אב האומה.
לכן ,אין לתמוה על ההשוואה הזוהרית בין רחל לבין השכינה 27,הפן הנשי של האלוהות .רחל אימנו,
מצד אחד ,והנחש האורב ,מצד שני ,מכניסים את העולם במתח תמידי בין האם המרחמת ,השכינה,
ּומ ִס ְט ָרא ָאחֳ ָרא ָק ָראן ֵאיבָ ה 28.החלוקה
לבין האם הרעה שמסומלת דרך הנחש – ִאלֵין ָק ָראן ֵאיכָ הִ ,
הינה טוטאלית והעולם צריך לבחור בין הגעגועים לאם הגדולה ("אלה קוראים איכה") לבין האיבה
של הסטרא אחרא.
יש להוסיף שיונג פירש את הפילוג של האימא הגדולה לשתי אישיות הפוכות ,אחת שלילית
ואחת חיובית ,כפילוג בין המודע ללא-מודע 29.הוא הצביע על כך שאנשי המזרח לא הרגישו צורך
להבחין בין הדמות הטובה והדמות הרעה וניתן לראות באל המקראי דמות שמכילה בתוכה גם טוב
וגם רע .דווקא הנצרות והעולם המערבי דאגו לצייר קו ברור המבחין בין האל הטוב ומלא רחמים
לשטן השונא וההורס .אם כן ,החלוקה של הזוהר איכה בין הנחש לשכינה מצביעה על תפיסה חדשה
בקרב היהודים שכבר הרגישו צורך להבחין בין התכונות הסותרות של האלוהות ,בדומה לעמיתיהם
התאולוגים

המערביים30.

הצל
עלינו לעמוד על עוד תופעה ארכיטיפית ,צנועה אך חשובה ,שמופיעה בטקסט שלנו:
תֹורה ]...[ .וְ ָהיּו ַמלְאֲ כֵ י
ַויַנִ יחֵ הּו בְ גַן עֵ דֶ ן ,כְ ֵדי לִ ְהיֹות לֹו ְמנּוחָ הָ ,ל ַדעַ ת ּולְהַ כִ יר ַה ָחכְ ָמה וְ ַה ָ
הַ שָ ֵרת ְמ ַק ְל ִסין לְ ָפנָיו.

 26מדרש הנעלם על איכה ,פס' מ.
 27שם ,פס' מו.
 28שם ,פס' יז.
Jung, The collected works of C. G. Jung, Vol. 9, Part. 1, p.102. 29
Ibid. p.103. 30
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סמא ַמל ֵליּה בַ שָ מַ יִ ם ,וְ נ ְִת ַקנֵא בֹו ,וְ י ַָרד ִמן ַה ָש ַמיִ ם כִ ְדמּות צֵ ל עַ ל נ ָָחׁשַ .הנ ָָחׁש
ָ
עַ ד ׁשֶ ָר ָאה
נ ְִר ָאה ,וְ הַ צֵ ל עָ לָ יוָ ,ת ְקפָא וְ חֵ ילָא

ִדילֵ יּה31.

בקטע הזה מחבר הזוהר איכה מתאר את בריאת האדם כמעשה מושלם שאמור היה להתקיים לעד
בתוך המסגרת המושלמת של גן העדן לולא הופעת הנחש ,מקור הרוע .אך הופעת הנחש מלווה בצלו
והזוהר מדגיש שכוח הנחש ותקיפתו נובעים דווקא מצלו .יונג ראה בצל ארכיטיפ בעל ערך שלילי
מובהק וקשור בד בבד ללא-מודע הקולקטיבי וללא-מודע האישי 32.יונג הוכיח שהצל הינו חלק
פרימיטיבי ביותר של הפסיכי האנושית אך כשמו כך הוא :צל ,דבר נסתר שמתקיים בקרב לב בני
האדם בלי שיהיו מודעים

בקיומו33.

בסיפור שלנו ,הצל של הנחש הקדמוני תוקף את הזוג הראשון ,אבות האנושות ,ובכך
מקלקל את העולם כולו .מנקודת מבט יונגיאנית ניתן לפרש שהופעת הצל על האנושות הינה דבר
בלתי-נמנע 34.כפי שהצל תקף את אדם הראשון וגרם לגירושו מהגן ,כך הצל מכה שוב את דור
החורבן וגורם לאיבוד עולמו .אט אט ,הצל המודחק משתלט שוב על בני אדם ,האנושות נכנסת
למצב הרסני של הזדהות מוחלטת עם התת-מודע הקולקטיבי 35.במקרה שלנו ,הזדהות זו היא אולי
סיבת החורבן :בני ארץ ישראל לא הצליחו לזהות את צילם עד שבסופו של דבר השתלט הצל עליהם
והביא אתו חורבן.
ניתן להשוות את סיפורנו עם מיתוס חטיפת פרספונה על ידי האדס ,כפי שהוא מופיע
ב"המנונים ההומריים" ,כדי להבין יותר לעומק את הופעת הצל ואת סמליותו 36.לפי המסופר אצל
הומרוס ,אל המוות והשאול האדס התאהב בפרספונה ,הבת הצעירה והיפיפייה של אחיו זאוס .עת
היותה מטיילת בגן ,פיתה אותה האדס בעזרת פרח מיוחד; פרספונה התמימה התרחקה מעט
מחברותיה ונחטפה על ידי האדס ,שגרר אותה ישר לתחתית השאול.
האדס ,אל השאול ,הינו הפרסוניפיקציה של הצל המופיע בזוהר איכה .המוות והשאול
מסמלים את המקום השלילי בתת-מודע הקולקטיבי בו אנו מודחקים כל החלקים השנואים של
הפסיכי האנושי  .גם בזוהר ,הצל מקושר לדמותו של סמאל ,שר המוות ,ולדמותו של הנחש הזוחל
בתוך האדמה .בין שני הסיפורים ,גיבורת הסיפור מסתובבת בגן מושלם המסמל את התמימות

 31מדרש הנעלם על איכה ,פס' כה.
Jef Dehing, « L'œuvre de Jung - ombre et clarté », Cahiers jungiens de psychanalyse 3/ 2007 (N° 32
123), p.32.
Ibid. p.33. 33
Ibid. p.39. 34
Ibid. 35
 36המשך דבריי על מיתוס פרספוניה מתבססים על הסיפור המובא בפרק  12של ההימנונים הומריים .ראו:
Homere, Hymnes, trad. J. Humbert (Paris: Belles lettres, 1936), Hymne 12.
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הקדם-תודעתית 37,ובשני המיתוסים הצל מושך את קורבנו בעזרת פרי או פרח קסום :הצל מפעיל
קסם מסוכן שמושך את האדם בעל-כרחו בתוך רשתו .38למרות שאין האדם מודע לכך ,הצל הינו
חלק בלתי-נפרד מאישיותו והמשיכה לדבר הכל-כך מוכר וזר גם יחד מתגברת על השיקול התבוני.
בסוף הסיפורים ,חוסר התמודדות של האדם עם התת-מודע שלו גורם להשתלטות הצל על חייו:
פרספונה צוללת לתחתית השאול וחוה מגורשת מגן העדן ,שליטת הצל ביטל כל ניצוץ של אור
התודעה39.

בזוהר ,השתלטות הצל עוד יותר מוחלטת מכיוון שמחבר הספר מקביל בין גירוש הגן
לחורבן הבית:
כּור ְסיָיא,
ַו ְיג ֶָרׁש ֶאת ,דָ א כ ְָר ְסיָיא ְדמַ ְלכָ א .וַוי ְד ִא ְת ְת ָרכַת ,וַ וי ְדנָפְ לַתָ .ה ָא ָדםַ ,ההּוא ְד ַׁשלֵ יט עַ ל ְ
ִדכְ ִתיב בֵ יּה (יחזקאל א) וְ עַ ל ְדמּות הַ כִ סֵ א ְדמּות כְ מַ ְר ֵאה ָא ָדם כו'ָ .נפְ לַת כ ְָר ְסיָיא ,נָפַל כֹלָא.
ַוי ְַׁשכֵןַ ,ההּוא ְד ָת ֵריְך ְל ָדאַ ,א ְׁשכֵין וְ ַא ְׁש ֵרי יִ יׁשּובָ א ָאחֳ ָראְ ,ב ִהיפּוכָאְ .ב ַׁשע ֲָתא ְד ִא ְת ְח ֵריב בֵ י
כּור ְסיָיא נ ֵָטיל ִמנֵיּה
יֹוקנֵיּה ִמכְ ָמה ַדהֲ ַוות .וְ ְ
מַ ְק ְדׁשָ א ,סָ לֵיק ְלכָבֹוד עִ י ָל ָאה לְעֵ ילָ א ,וְ ַאזְ עִ יר ְד ְ
וְ ִא ְתפְ ַרׁש40.

צל הנחש הביא לנפילת הכיסא ,החורבן הראשון של האנושות ,אך האל שוב השכין את שכינתו
בעולם ,ברא מעין גן עדן מקומי ,ששוב נחרב בעקבות זוהמת הנחש .יונג מסביר שבניין המקדשים
שימש כניסיון אנושי לחיזוק התודעה ,כאשר הכתלים אמורים היו להבחין בין קודש לחול ,בין אור
לחושך ,בין אלים לשדים 41.אם כן ,חורבן הבית ,נפילת הכתלים של התודעה ,מסמל גם הוא את
השתלטות הצל על האנושות.

 .5אלוהים ובניו :הסנקס והפואר
עד כה חקרנו את הופעת האם ואת ההתמודדות הבנים מנקודת מבט יונגיאנית ועתה נתמקד דווקא
ביחס הבנים לאלוהיהם כיחסי פואר וסנקס ,לאור מחקרו של הילמן.
מרכיבים רבים המופיעים בסיפורנו מאפשרים לנו לראות בדמות בנים משל לארכיטיפ
הפואר ארטמיס ,הנער הנצחי המבטא חיים וארוס 42.ראינו למעלה את הקשר ההדוק בין הבנים
לבין אימם ,אך ניתן להוסיף עוד שני מאפיינים מובהקים של ארכיטיפ הפואר שמופיעים בסיפורנו:

37

Dehing, « L'œuvre de Jung - ombre et clarté », p.19.
Ibid. p.33.
39
Jung, Les racines de la conscience, p.48.
38

 40מדרש הנעלם על איכה ,פס' יט-כ.
Jung, Les racines de la conscience, pp.47-48. 41
James Hillman, Senex & puer (Putnam: Spring Publications, 2005), p. 50. 42
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הוא הבן האהוב של האם הגדולה 43ומערכת יחסיו עמה הינה מלאת אמביוולנטיות ,ארוס ,תלות
ועל סף גילוי עריות 44.לצד האימא ובניה מופיעה דמותו של אלוהים בתור אבא ומלך:
ּומ ַקבֶ לֶת
ְימת ל ְַק ָמןְ ,
יהי ָקי ַ
כַד הֲ וֵינָן חָ טָ אן ַקמֵ י אֲ בּונָא ,וְ סָ לֵיק ְרצּועָ א ל ְַאל ְָק ָאה לָ ןִ ,א ִ
ֲֹונֹותינּו כו'
חלָל ִמפְ ָׁשעֵ ינּו ְמ ֻדכָא ֵמע ֵ
יּותא ְדמַ ְלכָא ,בְ גִ ין לַ אֲ ָגנָא ֲע ָלנָא .כְ דָ בָ ר ַאחֵ ר וְ הּוא ְמ ֹ
מַ ל ְִק ָ
ּובַ חֲ ב ָֻרתֹו נ ְִרפָא

לנּו45.
ָ

קטע זה מתאר את הופעתו הראשונית של אלוהים ,המקביל הזכרי של האם-שכינה .תכונותיו
מחזקות את תיאוריו כאב ומלך :האב מעניש את בניו ,מלקה אותם ומסמל סמכות ומשמעת.
בנוסף ,האב לא מראה אף סימני אמפתיה או חמלה כלפי ילדיו .אף האם אינה מצליחה ליישב את
דעתו ,היא אינה מרגיעה אותו אלא סופגת את העונש במקום בניה 46.התיאור כולו של האב המנוכר
והאכזר תואם את הארכיטיפ הסנקס אליו התייחס הפסיכולוג הילמן 47.הסנקס מופיע תמיד בתור
דמות של גבר זקן וסמכותי ,אך הילמן הבדיל בין הסנקס השלילי – הזקן הקר והאכזר– לסנקס
החיובי שלובש צורה של זקן חכם

ותומך48.

הילמן רואה בארכיטיפ של הסנקס השלילי תוצאה ישירה של סנקס שאיבד את הארוס
שמתבטא דרך חיבורו לנערים .בזוהר איכה ,תיאור זה תואם מאוד את המתחרש:
לְבָ ַתר ,נָחַ ת הַ הּוא יֹומָ א עִ י ָל ָאהְ ,ד ִא ְס ַתלַקְׁ ,ש ַאל עַ ל ִמ ְׁשכָ נֵיּה ,וְ ָהא

ח ַרב49.
ִא ְת ָ

מופיעים לפנינו שני תיאורים חשובים ביותר להבנת פשר הסמליות של האב .ראשית ,אלוהים
מתואר כאן כ"יום" ,מטונימיה המתארת את הקשר ההדוק בינו לבין יום השבת ,אך קשר זה יוצר
כאן זיהוי ברור בין אלוהים לבין הזמן .אצל הסנקס השלילי ,הזמן והזקנה הופכים לתכונות ראויות
ביותר שמצביעות על העדפת ההישרדות והמסורת על פני האירוס המתפרץ של

הפואר50.

שנית ,בקטע שלפנינו אלוהים ברחִ ,א ְס ַתלַק לְעֵ ילָא 51,מפני חטאי הבנים .בעצם ,יש כאן
בריחה מהחיים וממורכבותם ,שמעורבים בתוכם גם חטא וכישלון 52.בריחה זו משאירה את הבנים
לבדם לגורלם המר ,אך האיבוד הוא דו-כיווני :הבנים-פואר איבדו את היציבות של הסנקס

Ibid. 50-51.43
Ibid. p. 52. 44
 45מדרש הנעלם על איכה ,פס' ה.
ּיּותא ְד ַמ ְלכָאְ ,בגִ ין לַ אֲ ָגנָא עֲ לָ נָא" (מדרש הנעלם על זוהר איכה ,פס' ה).
ּומ ַקבֶּ לֶּ ת ַמ ְל ִק ָ
ְימת ְל ַק ָמןְ ,
יהי ָקי ַ
ִ " 46א ִ
Hillman, Senex & puer, pp. 41-48. 47
Ibid. pp. 46-47. 48
 49מדרש הנעלם על איכה ,פס' יא.
Hillman, Senex & puer, pp. 47-48. 50
 51מדרש הנעלם על איכה ,פס' ט.
Hillman, Senex & puer, p.46.52
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שאפשרה לארוס שלהם להתבטא ללא תוצאות שליליות 53,והאבא-סנקס איבד את הארוס שהיה
מאפשר לו לשמור על סמכותו בלי ליפול בציניות וטירניה האופייניות של הסנקס

השלילי54.

איבוד האירוס של הסנקס מתואר באופן חזק בקטע דלהלן:
יתא .עָ ִביד ׁשֹועַ צָ וַוח וְ ָק ֵרי
טּוראְ ,דעָ ְר ַקת ַת ָמן ַמ ְטרּונִ ָ
וְ ׁשֹועַ ֶאל ָההָ ר ,עָ בִ יד ׁשֹועָ ה וְ צָ וַוח ְלגַבֵ י ָ
יד ָתא ִדילִי,
ֵימ ִתיֵ ,איכָ ה ְי ִח ָ
ימ ָתא ְדנַפְ ׁשָ איֵ ,איכָה ַׁשפְ ִנינ ִָתי ְׁשל ָ
בִ נ ְִהימּו ִדבְ כִ יָה ֵאיכָהֵ .איכָה ְר ִח ְ
ִחּודא ]...[ .אֲ חָ ִתי בְ ַר ִתי ִא ִמי ,ל ְָאן ָאזְ לַת ,ל ְָאן פָ נִית
ְד ִא ְתיַחֲ דָ א עִ ִמי ְבי ָ
הבכי והזעקה מבטאים את הדיכאון הנגרר כתוצאה מאיבוד

יהְך55.
ל ְֵמ ַ

האירוס56.

בנוסף ,ניתן לראות

שאלוהים פותח בקריאת "איכה!" על "אהבת נפשו" האבודה אך מסיים את קריאתו בפנייה
ל"אחותי ,ביתי ,אימי" בה בולט החיסכון של המילה "רעייתי" או "אשתי" .כלומר ,הניתוק מהבנים
הוביל לנטישת הארוס ,ל"איכה אהובת נפשי?" ,שמחליף את הרעייה ב"אחות ,בת או אם" ,בכל
היחסים הנטולי-ארוס מפורש בין איש לאישה.

מילות סיכום
מגילת איכה היא מהיצירות הספרותיות המרגשות והעצובות של הספרות המקראית .במשך
הדורות ,רבנים ומשוררים ראו במגילת איכה תיאור על-דורי של שבר ועינוי ,לכן המגילה שימשה
כמקור השראה פורה לחיבור תפילות וקינות על רוע הגלות .ברובד הפשטני ,פירוש הזוהר על מגילת
איכה גם כן רואה בחורבן המקדש ובמגילה תיאור על-זמני וקוסמי של שבר ורוע .בעבודתי ,ניסיתי
להראות שמנקודת מבט פסיכו-אנליטית תיאורי הזוהר איכה אכן משתמשים באירוע נקודתי
לתיאור אנושי אוניברסלי של התמודדות קולקטיבית עם גורמים שונים.
ראשית כל ,ראינו שהופעת הארכיטיפ האם מעיד על התפתחות ראשונית של התודעה
האנושית .זהו השלב של האינדיבידואציה שמלווה מיד בהתמודדות הבנים עם דמות אימם ,בין
הרצון לחזק את האני לבין התלות שהם פיתחו כלפי הארכיטיפ האם .לאחר מכן ,ראינו שמופיעות
בסיפורנו שתי דמויות המסמלות את האנימה ,רחל אימנו אשר מסמלת את הפן החיובי של האנימה,
והנחש אשר מסמל את הפן השלילי .בסופו של דבר ,חקרנו את יחסי האב והבנים כיחסי סנקס
ופואר לאור מחקריו של הילמן .ראינו שניתוק הסנקס מהפואר ,הבידול שבין הסמכות לארוס ,אינו
מאפשר יחסיים אנושיים תקנים :ללא העצות של הסנקס ,הפואר הופך לאסיר תכונותיו ומאבד את

Ibid. pp. 54-55. 53
Ibid. p. 47. 54
 55מדרש הנעלם על איכה ,פס' יב.
Hillman, Senex & puer, p. 48. 56
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עצמו לדעת; ללא הארוס של הפואר ,ה סנקס מגלה את הפן השלילי שלו ,סמכותו הופכת לטירניה
ומידותיו לאכזריות נטולת-מטרה.
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