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 הלוכד^ו:

ן ו מ ד ק j ה t p n n ס ו ת י  מ

 שלמה
 גיורא שוהם

 המכאיב, המושלך אל המיתולוגיה כחטא, מהפנתאיזמ העדני של

 ףאורליות המוקדמת אל המאבקים של הישות שגובשה זה עתה

 :בתזביבותיה.־זאמנם גם הגנוסיתזגם הקבלה־רואים בגיבוערהגוף

 סביב לישות הרוחנית(הנשמה) עדות לנפילתו של האדם מהחסד

 לאלוהי.

 המרכיב המיני של החטא הקדמון מצוי בכמה פירושים מיתו

 אמפיריים של סיפור הנפילה. בראשית רבה מצביע על הדמיון בין

 השמוח של חווה והמילה נחש, בארמית(חוויה). כלומר שהמפתה

 היה הנחש של חווה וחווה הייתה הנחש(המפתה) של אדם. המדרש

 כאן מעלה תדמית הלקוחה מפםיכולוניית המעמקים למשמעות

 המיניח של הנחש, ובעקבות זאת מעניק משמעות מינית לסיפור

 הנפילה.

 לפי האפוקליפס של משה הוריק הנחש תאווה בפרי, אשר לאתר

 מכן פיתה את חווה לאכול ממנו ולהציען לאדם. סיפור הנפילה לפי

 האפוקליפס של אברהם, חשוב ביותר לענייננו ובייחוד רבת

 משמעות היא המובאה דלהלן: ״ואראה שם בנן העדן. אדם, גבוה

 בקומתו, מלא מורא ברוחבו, אין שני לו במראהו, בזרועות אישה,

 אשר דמתה לאיש בתארה ובמידותיה. הם עמדו מתתת לעץ אתד

 בעדן ופרי העץ מראהו כאשכול ענבים ומאחורי העץ עמד אחד

 שצורתו צורת נתש אך ידיו ורגליו כשל אדם וכנפיים בכתפיו שש

 לימינו ושש לשמאלו; והם החזיקו את האשכול בידיהם ואלה אשר

 ראיחימ חבוקים שכבו אחד עם השני, ואמרתי: מי אלה החובקים

 ^חד את השני, ומי היצור ביניהם ומהו הפרי אשר יאכלוהו. הוא

? והוא אמר: ׳זאת היא עצת האדם, זהו אדם, ואלה  ן׳הביבור והנצחי,

 תאוותיהם הארציות. זאת היא חווה, אך זה אשר ביניהם הוא הכוח

 חסר האלוהים פועל ההרס, עזאזל הוא עצמו״׳1.

 האופי המיני של החטא הקדמון מחואר כאן באופן כה ברור, עד

 שאין צורך בהסבר או בהארה נוספים. בקבלה הלוריאנית מוצאימ

 אנו, נמ כן, קשר בין טומאת התאווה המינית של אדם והווה,

 שננרמה על ידי הנחש, והעצמתה (מלשון עצם) של נשמת אדם

. עיקר העניין הוא בכך, שהמשמעות המינית  בתוך נוף בשר ודם!

 של התטא הקדמון קשורה למשמעותו האקזיסטנציאלית המפרידה,

 המתבטאת בצורך בבן זוג מיני, יש צורך בגיבוש ישות נפרדת כדי

 שאפשר יהיה להתייחס באופן מיני לאחר בתוך סביבתו

 "זה החטא אשר חטא אדם הראשון: כי בגלל תטא1 בא מוות

 בלא עתו ואבל נקרא בשם וצרה נוצרה וחוץ חולל ועיצבון עצב

 והנושאת החלה ושאל שאלה להתחדל בדם והיריזן

 ותאוות הורים נוצרה ושפל רום אנשים והטוב נדף,

 חזון ברוך א׳ דו: ה־ו

 ובן מצינו בנחש הקדמוני שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו

 מת שביקש לא נתנו לו ומה שבידו נטלוהו ממנו... אמר

 אהרונ את אדם ואשא את חווה עבשיו איבה אישית בינך

 ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה."

 מסכת סוסה, דף ט׳ עמי ב׳

 "אין ערוד (נחש) ממית אלא החטא ממית."

 מסכת ברכות, דף ל״ג עמ׳ אי׳

 "יניקת הילד את שדי אמו היא המודל של בל יחסי האהבה

 א. היסשמן, תפיסת האהבה של פרויד
 האדם הראשון לפני הנפילה היה מושלם, התלמוד אף מתארו כמלא!

 את העולם: ״אמר רב, אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה,

 שנאמר למן היום כאשר ברא אלוהים אדם על האוץ ולמקצה השמים

 ועד קצה השמים כיוון שסרח הנית הקב״ה ידו עליו ומיעטו.״ זאת

 היא הפרויקציה המיתראמפירית של הישות האורלית המוקדמת

 המצויה בכול והאפופה בתוך הפנתיאיזם העדני. האדם הראשון

 מתואר גם כחי בעונג שלם, וחופשי מתאווה מינית. תיאור זה

 חשוב ביותר לענייננו, משום שההשלכה המיתו־אמפירית כאן היא

 שתום נינוח זה הפך להיזרקוה החטאה של הנפילה מחסד

 בעקבות החשיפה לתאווה המיגית והגילוי של ערגות ארוטיות.

 החטא הקדמון הוא האב טיפוס של החטאה, משום שבעטיו

 הפך האדם מכוללנות איחודיה ליחיד פגיע ההייב להתאמן

 ולהתחרות עם היחידים האתרים בסביבתו כדי להתקיים. מעבר

חרח כרוך, כפי שנראה,  זה מהאורליות המוקדמת למאו

 בדיאלקטיקה של ערות מינית, הקשורה גם להתגבשות הישות]!

 הנפרדת, שהיא שלב ההתפתחות האוניברסלי השני לאתר הלידה,

 זה עשוי להיות ההסבר המיתראמפירי לדברי השליח פאולום: ״לכן

 כאשר החטא עלה בארן על ידי אדמ אחד והמוות בא לרגלי החטא!

 כן פגע המוות בכל בני האדם באשר כולמ חטאו.״ זה המעבר
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 של האורליות המוקדמת. הפרדה זו של הישות הארכיטיפית

 המתגבשת מנוכתות־כול של האורליות המוקדמת נוצרה, בין היתר,

 על ידי אכילה מען הדעת הכרוכה, כפי שנראה להלן, בדינמיקות

 המיניות המוקדמות, הקשורות ביניקה משד האם.

 פירות ען הדעת הניתן, כאמור, נם מבחינה אטימולונית להתפרש

 כען המין, מוצגים בספוגים בתאווה שהוזרקה בהם על ידי הנתש.

 תאווה זו הועברה לאדם באמצעות הפרי על ידי חווה - האם

 וזארכיטיפית. פרי שהוא גם מזין וגם בעל משמעות מינית יכול

 להיות בהקשר הנוכחי בעל סמל מיתו־אמפירי של שד, כבר הזכרנו

 שבאורליות המוקדמת יוצר ״אגו הפה״ יחסי גומלין עם האם־טד

 בדרך בינארית. אם השד איננו שופע חלב ״סובל״ אגו הפה, אן

 הוא מייחס סבל ו״רוע״ אלה לעצמו, משום שבאורליות המוקדמת

 ?יא התגבשה עדיין ישות נפרדת וכל מה שקורה הוא עדיין בתוך

 ישותו הנוכחת־כול של ״אגו־הפה״. אך האם־שד ״הטובה״ אשר

 j[ מספקת חלב לאגו־הפה, מרחפת במקום שהוא על נבולות

 הנוכתות־כול שלו. כאב, רעב, צמא, וכוי עשויים להיתפס על ידי

 תחושותיו הפנימיות של התינוק כקורים בתוכו. אך התלב השופע

 מההון נשאב על ידי אגו הפה לתוך ישותו פנימה. הילד חש עוררות

 מינית בעת שהוא יונק את שדי אמו וכך חשה גם האם. אך האם

ית הזאת הנתפסת על ידיה נ  מדכאת את העוררות המי

 כאינםסטואלית. דיכוי עוררות מינית זו מועבר לילד היונק על ידי

 האם באמצעות אינטואיציה, אמפתיה ותקשורת של מנע ישיר ללא

 מילים. דיכוי זה יוצר, כמו כן, קונפליקט קשה באגו הפה. השד־אם

 {׳הטובה״ מיניק אותו ומשמח אותו, משום שהמזון הוא אחד ממוקדי

 העניין המעטים של הילד בשלב התפתתותו האורלי המוקדם. אן

 עם המזון בא מסר של איסור ודיכוי של עוררותו המינית הנתפסת

 על ידיו כהוויה מרגשת מאוד, הכרוכה בקליטת המזון. הילד תווה

 את האיסור הזה כ״רוע״ שאיננו יכול לגבוע מהמזון ״הטוב״ עצמו

 ולא מהשד־אם ״הטובה״ המספקת אותו. ולפיכך את החוויה המינית

 האסורה, הכרוכה ביניקת המזון, ניתן לייחס לישות חיצונית רעה

 ומטמאת. את הדילמה הזו לאגו הפה הפשטני, ניתן לפתור באמצעות

 ייחוס התתושה המינית האסורה לפיתוי האם־שד על ידי רוע חיצוני

 שהוא הנתש־פאלום הארכיטיפי. הנתש הוא שפיתה את האם־שז

 לקלוט את התאווה המינית המטמאת ולהעבירה לאחר מכן לאנו

 הפה תוך כדי דיכויו בעת ובעונה אתת. חשוב להזכיר כאן את

 התיאור של הקבלה הלוריאנית את יניקת המין של הפרי האסור

, 6 ׳  על ידי אדם וחווה, אשר בא ממקור חיצוני ונקרא ״סטרא דמותא׳

 היינו צדו של המוות.

 אגו הפה קולם, לכן, מסר כפול מהשד־אם; מחד ניסא העוררות

 המינית שלו עצמו בעת שהוא יונק את השד היא רעה, מאידך גיסא

 התאווה המינית של האם המתעוררת על ידי יניקת הפטמה, מועברת

 אליו באמפתיה ובמגע ישיר לא ורבאלי יהד עם מסרי דיכוי של

 עוררות מינית זו על ידי האם.

 בשלב זה ניתן לקבוע שדיאלקטיקות מיניות אלה הן תהליך מפריד

 נוסף, אשר יתד עם אינטראקציית התסך של הרך הנולד עם סביבתו,

 האובייקטיבית. תייבים להיות דואליות או ריבוי כדי שיתאפשר

 המגע והמשא הרגשי והפיזי בתוך המסגרת הדיאדית של המין.

 המערך התאורסי שלנו מקבל כאן את ביטויו המשולב והמין הופך

 לגורם מרכזי בפליטה המפרידה של הישות המתגבשת מהאורליוו^

 הפנתאיסטית המוקדמת. שילוב זה מעניק גוון נאות למשחק המילים

 של המדרש הקובע, שבשעה שאדם ידע את אשתו במובן המיני!

. זהו קשק 3  הוא נם הבין וידע מאיזו נינוחות של הסד הוא מרש

 מיתראמפירי נאות להדהים בין החטא הקדמון, המין והידבקות!

 הישות הנפרדת מהנוכחות הכל - פנתאיסטית של האורליות{

 המוקדמת אל הקיום הנפרד. סדר הפיתויים המוצג במיתוס של

 הנפילה מתתיל בנתש, עובר דרך תווה ומגיע לאדם. אם הנחש,

 הוא הארכיטיפוס המיתו־אמפירי של התאווה המינית, הרי המעגל

 טל המין החוטא מתחיל למעטה באישה. ואמנם באפוקריפון טל

 אדם וחווה, הזריק הנחש את תאוותו לאישה ותאווה זו היא שורשן

 כל רע. לאחר מכן מתפארת חווה כיצד קל היה לפתות את האדם.

 בפרק השביעי של האפוקריפון מקונן האדם על מותו לנבי החסד

 העדני עקב פיתויו על ידי תווה, ובפרק התשיעי מודה תהה בחלקה

 בתטא הקדמון ומתפללת לשאת בתוצאותיו. כמו כן, בן־סירא קובע

 באופן בוטה, שהתטא בא מן האישה. עולה כאן תדמית של אישה

 ארכיטיפית הרדופה על ידי מין של חטא הגורם לנפילתה ולנפילתן]

 של האדם הראשון. מקור התאווה המינית משתנה ממקור מיתה

 אמפירי אתד למשנהו: בתנ״ך מקור זה הוא הסמל המיני הארכיטיפי

 של הנתש. באפוקליפם של אברהם, ובספר הסלבוני של ברוך,

 שטניאל עצמו הוא שיצק תאווה מינית באדם ובתווה. באופן דומה

 מאשים אדם באפוקריפון של אדם וחווה את השטן בפיתוי חווה,

. התיאור דלהלן מובא מספר  אשר לאתר מכן פיתתה אותו עצמו4

 אדם והווה ובו מסופר על הקשר שקשרו השטן והנתש לגרש את|

 אדם וחווה מגן העדן: ״וידבר השטן אל הנחש לאמור: קומה בואו!

 אליי ואנידה לך דבר אשר תהיה לך תועלת בו: ויקם ויבא אליו

 ויאמר לו השטן ראיתי כי ערום אתה מכל החיה ואבוא להשכילך

 בינה: למה תאכל מזוני אדם ולא מפרי הגן: ועתה קומה ונעלה

 אשר יגרש מן הגן בנלל אשתו כאשר נרשנו נם אנתנו בגללו: ויאמר

 אליו הנחש ירא אנוכי פן ייחר אף האלוהים. ויאמר לו השםן אל

 תירא היה לי אך כלי ואני אדבר בפיך דבר אשר חשיאהו בו״.

 התשוב לענייננו כאן הוא שהשטן שואףלהונות את האדם דרך

 הפיתוי המילולי של הנחש. יש לנו כאן זהות ותתלופה בין השטן,

 החאווה המינית (הנחש כסמל פאלי), התטא, הטומאה והנתש.

 אך לגבי אדם מקור התאווה המינית הוא חווה, האישה הארכיטיפית.

 תאווה זו היא האמצעי לגירושו מגן העדן. אנו מציעים, לפיכך, את

נית שהתעוררה על ידי האישה  ההשערה, שהתאווה המי

 הארכיטיפית הייתה האמצעי לגירושו של האדם, שהוא הישות

 הארכיטיפית, מהיתד של האורליות המוקדמת. אך האישה הרי

 היא נם האם הארכיטיפית ״ויקרא האדם שם אשתו הווה כי היא

. לפיכך, התוצאה של פיתוי מיני זה על ידי  הייתה אם כל תי״5

 האם־אישה הייתה ״מוות״ של הישות הנפרדת לפנתאיזם העדני



 המוקדמת. לפני הנפילה המפרידה לא התביישו האיש והאישה

 הקמאיים זה מפני זה אך ההשיפה לשד־פרי ולפאלום־נחש הכניסו

 את מרם הבושה ליתסיהם. זאת הבושה שנגרמה(לקב נטישת יחסי

 התסד בדיאדה של האם־ילד והגלות לניכור של הקיום הנפרד לעומת

 האתרים והאובייקטים הסובבים אותו. הבושה היא תולדה של

 הבדידות ושל גיבוש הישות הנפרדת. הצורך שלנו להסתיר את

 התאווה המינית נובע מהבושה של האם באורליות המוקדמת

 בתחושות המין האינססטואלי שלה כלפי ילדה, תתושות המשודרות

 אליו והנקלטות על ידיו. האשמה, לעומת זאת, נם היא, נמסרת

 על ידי האם לילד באורליות המוקדמת, אך באמצעות דינמיקות

• .  אחרות ותוצאותיה עמוקות ביותר9
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, נורמים לגיבוש הישות הנפרדת 7  אותה תיארנו במקום אחר

 ולפליטתו מהיחד הפנתאיסטי שבאורליות המוקדמת.

 אפשר להקשות, לכאורה, כיצד הפירוש המיתראמפירי שלנו

 ניתן ליישוב עם תפיסתנו את תווה, הן כאם ארכיטיפית והן כאישה.

 אך דווקא תמלופה זו בין האם לבין בן זוג מיני היא עיקר הדברים]

 אנו הפה מנורה מבחינה מינית על ידי האם וגם מגרה אותה על ידי

 יניקת פטמתה. זהו המין האינםםטואלי אשר הביא לנפילה מחסד,

 היינו הפליטה מהאורליות הפנתאיסטית המוקדמת. ואמנם

 בבראשית רבה, הנתש שהנו סמל המין הטמא, מתואר כמציצן

 הצופה במנע המיני בין אדם לחווה. אך מדוע יהיה המין רע בחיתום

 היצירה, בעת שהציווי האלוהי לפרות ולרבות מצוי כמה פעמימ

 כבר בספר בראשית עצמו? התשובה היא שהמיתוס של החטא

 הקדמון עוסק במין אסור, היינו בגירוי מיני הדדי של האם והילד

 באורליות המוקדמת, שתפיסתו המיתולונית היא כה חמורה עד

 שהיא מחייבת את התנובה החריפה ביותר, שהיא הנפילה מתסד.

 החטא הקדמון והנפילה מהווים, כאמור, השלכה מיתו־אמפירית

 של התגבשות הישות הנפרדת ופליטתה מהנוכחות־כול שבאורליות

 המוקדמת. המיתוס של התטא הקדמון עוסק, לכן, בעוררות מינית

 אינססטואליח, בהדחקתה ובתוצאוחיה החברתיות והמוסריות.

 מיתוס זה מספק, כמו כן, עוגן מיתו־אמפירי לטיעוננו שהנירוי

 האינססטואלי באורליות המוקדמת ודיכויו הגורמטיבי על ידי האם

 הוא בעל השלכות חברתיות ואישיות עמוקות ורתבות, ואותן ייחם

 פרויד לשלב האדיפלי של התפחחות האישיות. ראוי להדגיש, כי

 התלוח המוחלטת כמעט של הילד באמו לצורכי קיומו והישרדותו,

 כשהיא כרוכה בקונפליקט החמור של גירוי מיני אינססטואלי ודיכויו

 הברזמני על ידי האם, היא דינמיקה התפתחותית אוניברםליח,

 המושלכת כמיתוס של הנפילה מחמד בהרבה תרבויות ומיתולוניות.

 אתת ההשלכות של המרכיב המיני של החטא הקדמון, הכרוכה

 באיסור הגירוי המיני האינםסטואלי באורליות המוקדמת, היא

 הנטייה להימנעות מהנאה מהמנע המיני בכמה דתוח. גם ביהדות־

 נצרות ניכרות השלכות אלה. יש אמנם צורך למלא אחר מצוות

 ״פרו ורבו״ אך אין ליהנות מהמין ״הטמא״ אשר גרם לנפילה מחסד.

 בכמה קהילות יהודיות דתיות מתכסות הנשים עד היום הזה

 (למעשה הלילה הזה) בםדינימ שבמרכום מצויים חורים והמגע

 המיני מותר רק דרך חורים אלה.

 הדימויים המיניים בתקופה האורליח מוטבעים ונמסרים בתוך

 הדיאדה של האם־ילד והם לדעתנו חדים מלכחחילה, ולא

 מעורפלים, רב־מיניים ו״אורובוריים״ כפי שהמ מוצנים על ידי

 ׳ניומן8. לגבי האם, הדימויים הפאליימ המועלימ על ידי יניקת שדה

 :הם זכריים וקשורים באופן הווייתי למבעים המיניים שלה, ואילו

 לגבי הילד הנחש הפאלי הוא נשי, משום שהוא נובע מהאם. גם

 אם הדימוי הפאלי המועבר לילד מוצאו מהאב, הוא נחפס כנשי על

 ידי הילד משומ שלדידו הוא נובע מהאם.

 תחושת המין נתפסת על ידי הילד כ״טמאה ומבישה״ משום

 שנרמה, בין היתר, לפליטת! מהישוה־כול ״התמימה״ של האורליות


