שלמה גיורא שוהם

יצחק
המדרש מדגיש מאוד את אפיוגו של יצחק בתור קרבן מתרצה .אחד התרגומים אף
מתאר את תפקידו הפעיל של י*חק במעשה העקדה :לפי תרגום זה שלח אברהם את ידו
אל המאכלת כדי לשחום את יצחק ,ואז ביקש יצחק מאביו כי יקשור את ידיו ,כדי
שבשעת כאבו לא יפרפר ויפריע על ידי כך למעשה הקרבן ויפגע בכשרותו .יוסף בן
מתתיהו מספר שלפי תמסורת! ,כששמע יצחק שהוא הולך לעקדה ,קי למזבח בשמחה.
הבן מצדיק את הסמכות העליונה ,המסמלת מצדה את סמכותו של האב ואת הצורך
לקבל את עול החוקים החברתיים .מפרשים אחרים אף מרחיקים לכת ואומרים שיצחק
קשר עצמו למזבח.

ברמה התברתית־אידאולוגית נמצא את הקרבנות המתרצים,
המפנימים את דמותו הזוהרת של הפטריוט ,הגיבור והמהפכן,
כפי שגובשו ושודרו לדור הצעיר באמצעות תסביך העקדה של
האבות .העם הלוחמ והתנועה המהפכנית זקוקים לגיבור
המעונה .אם אין גיבור כזה מן המוכן ,חייבים להמציאו .קורבנות
מתרצים נוטים לעתים להגזים במעשיהם עד לגרוטסקה טרגית,
בציות לתדמית השלילית שהוטבעה בהם .דוגמה מחרידה אחת
משמשות קבוצות היהודיח שהשתתפו בהפגגות נאציות
}:שבידיהם כרזות שקראו :״ראוס מיט אומי׳)סלקו אותנו!(.
ציות מושלם זה לתפקיד הקורבן וקבלה מותלטת שלציווי העקדה
הם המכנה המשותף בין יצחק לישו .יצחק ה״יונה הנמה״ וישו
״שה האלוהים״ הפכו עצמם לקורבנות מושלמים .מקבילים
אחרים הם שגם יצחק וגם ישו זכו למעמד של קדושה בעקבות
קורבנם .שניהם נחשבו למתים וקמו לאחר מכן לחחייה בנס
משחים .ישו נשא את צלבו על כתפו ויצחק נשא את עצי העולה
על כתפו כשהם יוצרים צורת צלב עם גופו .קורבנו של יצחק
מכפר על כל ישראל וצליבת ישו מכפרת על חטאי האנושות
כולה .בעניין גולגולתא ,בחמה למעשה העקדה ,מתקיים דיאלוג
כין שליח האלוהים לבין תלמידו של האנטי־כריסט .״אם אלוהים
אמנו,״ אומר פאולוס הקדוש ,״מי יהיה נגדנו? מי שלא חסך על
כנו אלא הקריבו בעבור כולנו ,האם לא יתרצה לנו בכל שנבקש
ממנו? מה ההיגיון שבכך? מדוע עלינו לקבל חסדים אם ישו
העניק לנו את החסד העליון והקריב את עצמו למעננו?״ אך על
פי הדינמיקה של העקדה ,יש ויש היגיון בדבר .אם הקורבן עולה
על המזבמ מרצונו ,הרי שאיננו אשמים עוד בכך שרצינו להקריבו,
הכול נסלח ,ורשאימ אנו לבקש מההשגחה העליונה שתמשיך
ותמלא אחר תאוותינו ורצונותינו .על כך משיב ניטשה של האנטי־
^ריסט :״אלוהים הקריב את בנו כדי לכפר על חטאי כל האדם

בצורה המבתילה והברברית ביותר .הקרבת חף מפשע כדי לכפר
על חטאיהם של חוטאים!״זו קריאת התער של איש המוסר ע ז
הפרת כללי ״המשחק ההוגן״ .זו מחאתו של הומאניםט ע ז
אלימות המבוצעת בשמ הדין והצדק .מי אם לא האנטי־כריסט,
השטן בעצחו ,יכול היה לחוש את תהומות הרוע וההרס התבויים
במעשה העקדה? לבסוף ,נציין רק שעל פי התלמוד ,אלו הקוברים
את בניהם ,מכפרים על חטאיהם ,אילו תטאים ואיזו אשמה כרוכה
באובדן הבניח ,אח לא תחושת האשם ההקרבתית שבתםמונת
יצחק?
רואים אנו ,לפיכך ,שהוויקטימיזציה הראשונה של הילד
מתרתשת בשלב האוראלי ,מצד האם המדכאת את הביטו
החופשי של הרצונות האינסטואליים .הווקטימיזציה השנייה
מתרתשת בתקופת ההתבגרוח ,מצד האב  -נציג החברה
הרותם את הילד למערך הנורמטיבי .בדרך כלל מוצאת כפייה
נורמטיבית זו תימוכין בםמכותם הבלתי ניתנת לערעור של
אלוהים ,של ארן האבות או של דת הקומוניזמ התילונית
;וויקטימיזציה האימהית מוליכה לסובלימציה סיזיפית לקראת
צירתיות תרבותית ,ואילו הוויקטימיזציה האבהית מוליכה;
שילובו ההפרדתי של המתבגר במסגרת נורמטיבית המקובלת
ל ידי החברה .בשלב ההפרדה השלישי האם היא סמל החסד.
זיא מייצגת את הכמיהה האיחודית לחוסר האתריות שבחיק
משפתה ,קודם שסמכות האב רותמת אותו בעול הגורמטיבי
של החברה .בכמה שבטים טקסי המעבר מילדות לבגרות נערכים
בפיקותם של הגברים המבוגרים ואילו האיחהות מצטרפות
ליללוח הכאב של בניהן הנימולים .את ״תסביך העקדה״ הצגנו
כאגרסיה נורמטיבית אבהית כלפי ילדים ,המעומתת עם לחציהם
האדיפליים של הילדים נגד הוריהם .אך המשמעות העיקרית
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של עקדת יצתק נעוצה בשיבוצם ההקרבתי של הצעירים בתוך
הגבולות המשמעתיים של המערך הנורמטיבי התברתי .כל שילוב
נורמטיבי מאלן את המתבנר להקריב את נוחותו ואת חירותו
״לרווחתה ,לטובתה ולשלומה של הקבוצה וכלליה הצודקים״
בתברות הקרבתי זה ,מכהן בדרך כלל האב כמתווך בין הצעירים
לכללי החברה ,ותפקידו זה נתמך בתוקף סמכותם של עקרונות
מטאפיסיים ,בעלי טבע דתי או תילוני .בספרות ניתן למצוא

שפע של דוגמאות להקרבתם של י7ד ם על מזבח צורכיה
הטרפניים של התברה .המכתבים של קפקא לאביו שופעים בכא1
של בן אשר אביו דיכאו בשם המוסר הבורגגי .יתסיו ש^ קפקא
עם אביו קשורים ללא ספק לתיאורו של מר סאמסה
ב״מטמורפוזה״ .האב הבורגני הזעיר שובר את בנו החלכה מתון
פתד מפני הנורמות התברתיות .במתזה ״האביב מתעורר״ מאת
פרנק וודקינד ,מתואר אב השולח את בנו למוסד ידוע לשמצה
י

לעברייני נוער ,רק משום שתינה אהבים עם נערה .האב משוכנע
שהמוסד יחדיר בבנו מתשבה והיגיון נוצריים .אמו של הנער!
בדומה להשתקפותה הארכיטיפית באיקונונרפיה של עקדת יצחק,
מתפללת לסליחה ולחסד וטוענת שהבן הוא בעיקרו ילד טוב
ושהמוסר רק יהפוך אותו לפושע אכזרי .אך הדין האבהי מנצח
והנער מלכיור נשלת למוסד משום שהתעלס עם נערה .מתזהו
של וודקינד מתמקד על דיכוי המיניות בשמם של הצניעות
התברתית ,של המוסר ושל הדת .דיכוי אבהי וזעם צדקני פורצים
מציורו של פרנסים בייקן ״האפיפיור הזועק״ .בייקון השתמש
בדיוקן מפרי מכתולו של וולאסקם ,המתאר את האפיפיור
אינוקנטיום העשירי ,כשהוא יושב בכל הדרו על כיסאו ,וכיסה
את הדיוקן בתשקיף של צעקה קפואה .פיו של האפיפיור פעור
לרווחה ודומה שהוא שופע ועקות פחד ,יללות נאצה ונאקות
דיראון.־־יי־תכךכי אלו מביעות את זעקותיו של אביו של בייקון,
משנילה כי בנו הוא טרנסווםטיט.
באסוציאציה התופשית ,ניתן להדגים את סונייתנו הנוכחית
בריאיון טלוויויה שנערך עם יוחנן פאולום השני :פניו הרחבים
וטובי המזנ ,פני איכר פולני ,הפכו קשים ותמורים בעת שאישר
מתדש את איסור הכנסייה על נישואי כמרים ,על הפלות
מלאכותיות ועל הומוסקסואליות .המין נשאר אחד ממעוזיה
הנורמטיביים של הכנסייה ,כאילו הכירה בכך שהתפקוד המיני!
הוא מכשירה הנבתר של האלוהות ,דרכו היא מבטאת את
תכנותה של האנושות ושל הבריאה כולה .מערכות משפטיות!,
מערכי מוסר חברתיים וכמעט כל הדתות והמוסדות אוסרים ע/
חופש הביטוי המיני ובעיקר על סטיות מיניות מרצון בקרב
מבוגרים .איסורים אלו הובילו את נ׳ון מאני לתייג את הרשויות
הרשמיות האוכפות אותם ,כדיקטטורות מיניות הצדות כופרים
מיניים .כאן מורחבת תסמונת יצתק אל רמת הקבוצה והתברה,
שמבני הכוח שלהן ספונים בסמכותיות של אברהם.
,

אימהות מזהירות בדרך כלל את ילדיהן השובבים :״חכה עד
שאבא יבוא הביתה וישמע מה עשית היום״ .מתוך דברי האם
משתמע שהיא עצמה אינה אוחזת בפרגול הנורמטיבי; במשפחה
— האב ,הדמות הסמכותית ,הוא מטיל הסנקציות ,סמכות הא1
מופנמת באופן שווה כלפי הבן והבת ,אך תכני הנורמות
ההכרתיות הנכפות בשם סמכות האב ,משתנים בהתאם למין
הנמען .הבן מחויב לקבל על עצמו את עול האחריות החברתית,
ואילו הבת נרתמת לתפקידי הנישואין ,לחובות הבית וללידת
לדים.
מקבילה מיתואפירית נשית לטקסי המעבר ההקרבתיים
ב״תסביך העקדה״ ניתן למצוא ,באופן חלקי לפחות ,במיתוס

ןדנזט־קורה .זאוס ,אביה של קורה ,הוא ששילת את הבת מתיק
המשפתה ומתסות אמה ,ומסרה בידי אחיו האדם ,שליט השאול.
משמעות הדבר להקשרנו היא ,שתתבולותיו של זאוס קרעו את
קורה מתיקה המגונן של האם ותשפו אותה לשיעבוד שבחיי
!הנישואים ,תיים שקורה המתבגרת חווה אותם ככפייה
טראומתית .משמעות מיתואפירית זו כרוכה ,חלקית לפחות,
בטבע התברתי של נישואי הבת .בתברות מסורתיות נהונ עד
יעצם היום הזה למסור את האישה לבעל ״המתאים״ לפי שיקולים
ןמדיניים ,לפי ציפיות חברתיות ובהתאם לצרכיה הכלכליים של
משפתת הכלה.
 Iהמקבילה הנשית הבולטת ביותר ל״תסביך העקדה״ ,לרבות
פרטים עקובי דם והשלכות חברתיות־נורמטיביות אדירות ,היא
הקרבתה של איפיגניה לדרישות דתיות תברתיות ,באמצעות
אגממנון ,אביה הסמכותי .איפיגגיה מוקרבת לתפארת הקבוצה
|ולמען הכבוד הפטריוטי ,שאינם אלא שלותה של כבודו ותפארתו
ף ל אגממנון עצמו .כשם שהכות הנורמטיבי של האלוהות הוא
ףלוחה רתבה של סמכות אברהמ ,אך שלא כאברהמ ,אשר לא
העז לפקפק בציווי האלוהי ,אגממנון מתלבט ,הוא זועם ומנסה
להתקומם כנגד הכורח להקריב את בתו למען תפארת הצבא
ולמען כבודם של ההמונים .ההבדל בין אברהם לאגממנון נובע
מפער בין התפיסות היהודיות והימניות לנבי הסמכות הדתית.
!אברהם רואה בצו האלוהי את התנלמות הצדק המוחלט ,בעוד
שלאלים היוונים ,דמויי האדם ,אין כל יומחת לצדק ,אם כי הם
דוברי האננקה )כורת( והמוירה )גורל( ,המהווים את אשיות
הדת היוונית ואת הבסיס למערכתה הנורמטיבית .אך התוצאה
המעשית שווה בשני המקרים :הן יצחק והן איפינניה מוקרבים
להשלכה אלוהית של הציווי התברתי הנורמטיבי .איפיגניה לא
הייתה קורבן מתרצה דוגמת יצחק ,אשר לפי המדרש רן בשמתה
אל המזבת וקשר עצמו אליו .היא מתתננת בפני אגממנון באחד
המונולוגים המרטיטים והמחרידים ביותר בדרמה העולמית:
1

"ל 1היה לי קולו של אורפיאום ,הו אבי,
אילו יכולתי לשיר ע־ד שינוע? הסלעים,
אילו היו לי טילים לשבות לב כול,
הייתי משמשת בהן ,אך יש לי רק דמעות,
ראה ,הבאתין! הן כל כותי,
אני מחבקת את ברכיך ,אני מתתננת בפניך עתה.
אני ילדתך שלך :אמי ילדתני לך.
הו ,אל תהרנני בטרם עת! השמש מתוקה !
מדוע זה תשלחני אל הקבר האפל?
ראשונה הייתי ח שישבה על ברכך,
ראשונה לקרוא לך אבי"...

אך לבסוף היא משלימה עם גורלה והולכת אל המזבח בהכחה
הפטריוטית :״אמרו לאבי לבוא ולגעת במזבת ,ביום הזה איבא
ניצחון וישועה ליוון״ .בדומה לשרה במיתוס עקדת יצתק ,ממלאת
קליטמנסטרה ,אמה של איפיגניה ,את תפקידה של דמות החסד.
היא קוראת תיגר על רשעות האב ,כפי שרשעות זו מתנלמת
בציווי המקודש להקריב את בתה לתפארת יוון .לסיכום הםוניה
הנוכתית ,נציג מודל שעליו הסתמכנו לפני כן ונוסיף עלי
מרכיבים נוספים ,כדלהלן:
אב
אברהם

שרה

אגממנון
הזדהות

קליטמנסטרה
הזדהות

ד1
יצחק

חסד
איפינניה
בח

י

אם

ב!
השלכותיו של מודל זה על המערך התאורטי של חיבורנו ה
שלעוחת הדחף האימהי האוראלי ליצירתיות ,הפועל בעיקר
בתהום הארגון ההפרדתי של הסביבה ובתמרונה המכשירי ,נוטה
האינדוקטרינציה האבהית יותר לנורמטיביות תברתית ולבםיסית
האידאולוגיים והטרנסצנדנטליים.

מעניין שהמילה ״מסד״ המופיעה בתנ״ך )ואשר יש לה
!מקבילות בארמית ובסורית( מציינת גם חטא וגילוי עריות
!מבחינה אטימולוגית ,לפתות ,אנו מקבלים כאן אישור תלק
לכך ,שכמיהת הבן לאמו נושאת גוון אינסטואלי .ייתכן שהמילה
״חסד״ ,במובנה האסור ,מבטאת תאווה אינםמואלית מודתקת
מצד הבן אל אמו .ניתן ,לכאורה ,להסביר את המשיכה של הבנים
לנערות ולנשים המזכירות להם באופן ישיר או סמלי את
אימהותיהם ,בכך שהביטוי הישיר של משיכה זו לאימהות נתםם
והושלך למעמקי הנפש בעקבות האיסור המוקדם על התאוות
האינםטואליות .המשיכה הםקבילה של בנות לנערים וגברים
הדומים לאבותיהן קשורה אף היא לדינמיקות אלה של השלמה
בעקבות הזדהות עח אמה תראה הנערה את עצמה ,לפי התרשים
שלנו לעיל ,כנושאת החסד ותימשך לדמות סמכותית משלימה
הכרוכה כנורמטיביות של אביה .יחסים אלה שונים כמובן,
במשפתות שבהן חפקיד האב הוא רך וסלחני ואילו האם קשה
וסמכותית .אפשרויות הצירוף של הזדהויות והשלמות בין הורים
וילדים ממין זהה או שונה הן כמעט אינסופיות ,והניסיון לעקוב
אחר השפעה של צירופים אלה על בתירת מאהבים ובני זוג
מיניים הנו מחוך לתחום הדיון הנוכחי.
 q m aשוה,0ש.ג ,(1990).הגשר אל

1אקסי0טגציאלי7ם,

תלאות ההפרדה החברתית ,טקסי המעבר האכזריים מהילדות
לבגרות ,הכפייה של הנורמות החברתיות המגבילות והתרדות
ההקרבתיות של תסביכי העקדה אשר האב מפעילן ,מניען ומפקח
עליהן — גורמות לילדים המתבגרים לכמוה למסות האם
הרתומה .אצל פרוסט ההומוסקסואל כמיהה זו הייתה כה
אינטנסיבית ,עד שסגר עצמו בתדר דמוי רתם ,שקירותיו רופדו
בשעם וכחב כרכים ששפעו הערצה לאמו .מאידך ,אהבתו
הגדולה של קאמי ההטרוסקסואל לאחו ,הפכה כנראה לכמיהה
לתסד נשי בכלל ,ולאו דווקא לאישה מסוימת .לכן הייתה לקאמ
״כמיהה מתמדת לרעות המעודנת של נשים?״
ייתכן שההערצה האבירית לנשים!האודות הטרובדוריות של
הצלבנים בימי הביניים ,שהוקדשו לחסדי הנשים ,נבעו מהתלאות
המטורפות של ההמונים נושאי הצלבים ,שהקריבו עצמם הלכת
למעשה במלתמות בלתי אפשריות ,על פי הציווי המומלס של
האל הסמכותי .האם־האישה החסודה הפכה להתגלמות כל
הנתשק ,היפה ,המעודן ,האלגנטי ,הנקי והסולת שהושאר הרחק
בביח .אישה זו עמדה בניגוד מוחלט לבלהותיה של מלחמה אשר
נערכה על פי תכתיבו של אלוה נוקם ,חסר רחחים ובלת
מתפשר ,בן דמותו של האב הסמכותי.

הוצאת דביר.

האץ.

om׳,oקבלת
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