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תמונות מהאנליזה של הציירת קלייר אונא*
גוסטב דרייפוס:

הערות המתרגם
ד"ר גוסטב דרייפוס ז"ל – גוסטי  -נפטר במרץ שנה זו .במהלך השלושים למותו פתחתי
שוב את הספר ממנו נלקח המאמר שלפנינו והחלטתי לתרגמו מגרמנית .מאמר זה היה
בעל ערך רב עבור גוסטי ,הוא נהג להרצות מתוכו בסמינרים שהעביר במסגרת ההכשרה
היונגיאנית.
הספר ,שכולל גם מאמר תיאורטי מאת מרטין קונץ ,התפרסם בשנות השמונים במאה
שעברה.
המאמר מאפשר לנו הצצה צנועה לתוך עבודתו האנליטית והייחודית של גוסטי ובנוסף
פורש לפנינו פן שהיה לא פחות חשוב לגוסטי :הפן ההוראתי ,המציג בתמציתיות את
תפיסתו היונגיאנית– יהודית.

ראה*Gustav Dreifuss, Martin Kurz: Bild und Seele. Schweizer Spiegel Verlag, Zuerich, :
1986
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המאמר כולל שלושה חלקים:
החלק הראשון מביא פרטים מן הרקע האישי של המטופלת ומסביר בקצרה את השיתוף
היצירתי ופורה בין המטפל והמטופלת שבסופו הוביל לכתיבת מאמר זה .גוסטי כותב
בתחילה המלצה איך לגשת לקריאת המאמר :תחילה יש להתבונן בציורים באופן
מדיטטיבי ,ורק לאחר מכן לקרוא את ההערות הפסיכולוגיות שלו .כך מסוגל הקורא
להשתחרר מהמגבלות הכרוכות בהבנה רציונלית-חשיבתית .אמירה אופיינית מאד
לגישתו של גוסטי!
החלק האמצעי והעיקרי מתאר את מסע האינדיווידואציה של הנפש .זהו מסמך נדיר
המצליח להביא את הפן הארכיטיפי של התפתחות הנפש על תוצריו האמנותיים ב'כאן
ועכשיו' .חלק זה אינו כולל פרטים לגבי המתרחש בפועל בפגישות בין שני האנשים
שבחדר .אך אל לנו להסיק מכך שהמטפל נשאר מרוחק מנגיעה ומעורבות בעולם האגו
של המטופלת .נדמה שהובלת העצמי ,המנדלה ,שמתמצב בציורים של המטופלת,
משפיע בהחלט על הקשר ביניהם .עצם הכתיבה המשותפת יכולה להעיד על כך.
בחלק השלישי גוסטי מבקש להראות לקהל הקוראים ,ובפרט לקהילה היונגיאנית בעולם,
את אמירתו הייחודית :הוא מצביע ביחד עם המטופלת על מסע נשי– נפשי שיכול להדגים
את מה שנוימן מכנה "פסיכולוגית המעמקים של האדם היהודי" .גוסטי כותב מתוך
היכרות עמוקה של מסורת הקבלה היהודית .בסגנון כתיבתו הרזה ומצניע ,הוא שייך
לדור האנליטיקאים היהודים יוצאי מרכז אירופה שעלו לארץ ולא קראו ולא חוו את
המסורת הקבלית בשפה העברית ,אלא בגרמנית .מכאן – להבדיל מיונג ,שמושפע
בכתיבתו מהקבלה הנוצרית -גרמנית – הוא מסביר דווקא באמצעות אמירותיו של יונג את
סמליות העין גם ממבט יהודי ומדגיש שהנפש – האלוהית  -מקיפה כל דימוי ושפה.
קריאה מהנה!
דוד וילר
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"הדימוי הוא הנפש "
עצה לקורא/ת
ספר זה כולל ציורים בעלי תוכן ארכיטיפי ,הווה אומר המוטיבים המוצגים בהם מצויים בכל
אחד ואחת מאתנו .לפנינו ציורים שנוצרו באופן ספונטני בלא מודע .אלה תמונות
המבטאות בשפה סמלית תכנים ארכיטיפיים ,כמו כן הן נותנים ביטוי לתהליכים מן
המעמקים שהמודע עדיין לא מסוגל לנסח ,אך חווה אותם או מסוגל לחוש בהם.
בטרם תקראו את ההערות הפסיכולוגיות מומלץ להתבונן במשך כמה דקות בכל אחד
מהציורים ,הכוונה להתבוננות מדיטטיבית .אל תנסו לתאר את התמונות במילים ,תנו
לתכניהן להשפיע עליכם בכוליותן .חוו את הרגשות הטמונות בהן; ורק אז תפנו לקריאת
הטקסט.
תגובתכם לציורים הינה סובייקטיבית ,הווה אומר :אתם משליכים את התכנים הנפשיים
שלכם עליהם ומגיבים .אולם ,מאחר והתכנים הנפשיים של בני האדם הם בו זמנית גם
תכנים אנושיים כלליים ,קולקטיביים ,ארכיטיפיים ,אתם תחוו למעשה סובייקטיבי
ואובייקטיבי ,אישי וקולקטיבי גם יחד .פראדוקס אופייני זה טמון בכל התנסות ארכיטיפית.
אני מציע למתבונן בציורים להתמקד בראש וראשונה במישור הרגשי והחוויתי ורק
בהמשך לעבור למישור הקוגניטיבי–מחשבתי" .תרגומם" של רגשות למישור השפתי,
להמשגה הינה תמיד סוגיה מורכבת ,מאחר וחווית תכני התמונה מקדימה את יכולת
ההמשגה אותה אפשר לנסח – פחות או יותר  -באופן פרדוקסלי .אולם גם כאן ,הניסוח
המיטבי שוב יימצא רק בדימוי בעל אופי סמלי .על כן בהתבוננותכם בציורים תנו לדמיונכם
לשוט בחופשיות.
אני בהחלט מודע לכך שניתן לומר דברים רבים על כל ציור .בכוונה צמצמתי את תוכן
דברי ואני מפנה את הקורא המתעניין בנושא אל הביבליוגרפיה המצורפת בסוף הספר.

אודות פרסום הציורים בספר זה
גב' קלייר אונא החלה באנליזה בגיל  .64במהלך הטיפול היא הצליחה לעצב את חייה
הפנימיים תוך עיבוד חלומותיה באופן ייחודי ועוצמתי ,בין השאר באמצעות מאות ציורים
שציירה.
בשנים  1934 – 1929היא הייתה סטודנטית באחת מהאקדמיות לאומנות בגרמניה .היו
לה בהחלט המיומנויות הנחוצות כדי לעצב ולצייר את הדימויים הפנימיים שלה .מצד אחד
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יכולותיה מנעו ממנה לא פעם "לצייר את הציורים של הלא מודע" באופן ספונטני ,ומאידך
הן איפשרו לה לציירם באופן אסטטי ומעובד במודע .כך אפשר להתייחס אל היצירות
שלה כאל "תמונות מהלא מודע" אך גם כאל "אומנות" .הן מציגות בפנינו את התמות
הגדולות של היות אדם :טוב ורע ,רוח ודחף( ,שמיים ואדמה) ,חולי ומוות ,כמו שהם
נחווים וזוכים לעיבוד באנליזה ובעבודותיה של גב' קלייר אונא .היא חוותה את הדימויים
הארכיטיפיים וציירה אותם באופן הייחודי לה.
בשנות חייה האחרונות היא ביטאה את הבקשה לפרסם חלק מציוריה בצורת ספר
בתוספת טקסט של מחבר ספר זה .עם שובי משווייץ בשנת  1983סיפרתי לה שסדרת
ראבן בציריך מוכנה לפרסם את ציוריה .היא שמחה מאד אך לצערנו היא נפטרה בחלוף
שנתיים ,בגיל  .76לאחר מותה משפחתה תמכה בהוצאת הספר לזיכרה.
ארבע-עשר הציורים המופיעים כאן נבחרו על ידי גב' אונא עצמה בהתאם לתוכנם ולערכם
האמנותי .הבחירה מתוך כארבע מאות ציורים שצויירו במהלך עשר השנים היתה לא
פשוטה .במהלך שלוש השנים הראשונות של האנליזה היא ציירה כמאתיים ועשרים
ציורים ,בשלוש השנים הבאות היא ציירה עוד מאה ועשרים ובשלוש השנים ורבע
האחרונות היא ציירה שישים ציורים נוספים .מספר שעות האנליזה הצטמצמו בהתאם.
לאחר בדיקה חוזרת ונשנית החלטתי לבחור מספר מצומצם של ציורים על פי המוטיבים
הבאים :עיניים ,שמשות ואור .באותה מידה אפשר היה לבחור תמות כמו אור וצל ,מוטיב
המדרגות ,המערה ,סמלי העצמי וכו'.
גב' אונא התחבטה רבות לגבי השאלה איך ניתן להציג תמונות פנימיות בצורה אמנותית.
ביולי  ,1983כאשר היינו עסוקים בהכנת החומרים לספר זה ,היא קבעה שלוש אמות
מידה" :ישנם שלושה אפיוני ציורים שנוצרו במהלך האנליזה ומבטאים את חוויות:
 .1בעיות אישיות
 .2בעיות כלל אנושיות ,שמצאו את ביטוין בצורה מופשטת
 .3בעיות כלל אנושיות שעבורי הן בעלות משמעות ייחודית וציירתי אותן באופן
מציאותי
כל ציור  -גם זה שעל פי דמיון וחוויה פנימית – נמצא במידה זו או אחרת תחת המרות
של חוקי קומפוזיציה וסדר .אני שואלת את עצמי לא פעם עד כמה גם הציורים שלי
מושפעים משיקולים אמנותיים .אני ,שחיה עם האמנות שלי ושל אחרים מזה שנים רבות,
הגעתי למסקנה שאני לא יכולה להשתחרר משיקולים אמנותיים לגבי צורה ,צבע
וקומפוזיציה .אין בי את התום של תחילת הקריירה בה האדם מצייר בעיקר מתוך דחף
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פנימי ורצון להתבטא .לא קל להשתיק את השיפוט המלומד שהוא כבר חלק ממני .תוך
כדי ציור בדקתי מידי פעם את מידת הצורך בביקורת האמנותית שלי .לעיתים הנושא,
התוכן של הציור ,תפס מקום כה חשוב עבורי (בעיקר בתחילת האנליזה) שאפילו שמץ של
ביקורת אמנות לא יכול היה לעלות .עם זאת ,ישנם ציורים בהם השיקולים האסטטיים-
אמנותיים שמרו על הדומיננטיות שלהם.
"עולה השאלה :האם בעקבות האנליזה והראיה המחודשת שלי את עצמי ואת העולם חל
שינוי בסגנון הציור שלי? אני חושבת שגם כאן קיים הבדל בין הציורים הראשנים שלי לבין
האחרונים .בתחילה היתה משמעות רבה למחשבות ולדמיון ששאפו לבטא את עצמם
כציור .לכך התלווה מן הסתם סוג של חוסר ביטחון שנבע מאי-הנוחות לצייר עפ"י הדמיון.
בתקופה זו הייתי כלואה במאמץ לשמר את החינוך השמרני שקיבלתי בבית ובלימודים
האקדמיים .ייחסתי למסורת תפקיד מוביל לגבי גיבוש עמדותיי בחיים בכלל ולגבי אופן
הביטוי שלי באמנות בפרט .רק מאוחר יותר בחלוף הזמן נהייתי מודעת שנקטתי בעמדה
פנימית מתגוננת .האנליזה פתחה בפני דלת לעולם אחר ,לעמדה חדשה כלפי המתרחש
בחוץ וכלפי עצמי .כידוע חלפו מספר חודשים בטרם העזתי ,בעקבות האנליזה ,לצייר
מתוך הדמיון ,וזאת על אף שהציור היה עיסוקי מאז ומתמיד".
במהלך האנליזה השתנו נושאי הציורים כמו גם אופן העבודה" :היום אני חושבת
שהציורים המאוחרים באנליזה ,אלה של שנותיי האחרונות ,שואפים באופן מודע יותר
ותוך הקפדה רבה יותר לתת ביטוי תואם למחשבה או לרעיון ,לעומת אלה שצוירו לפני
האנליזה ובתחילתה".
אלו ציורים יכולים להיחשב לאמנות ואלו מהם מביעים את הלא מודע באופן בלתי אמצעי?
הציירת עונה על כך בעצמה :היא הקפידה לחתום רק על אותם הציורים שעמדו בביקורת
האמנותית שלה .מאחר ולדעתי בכל שיפוטיות יש מן הסובייקטיבי (מלבד אולי באמנות
"הגדולה") אנו משאירים את השיפוט האמנותי בסופו של דבר בידי הקורא הנאמן
המתעניין באמנות.
בתום שנה וחצי של אנליזה ביקשתי מגב' אונא לתאר אילו שינוים היא עברה לדעתה
במהלך הטיפול .היא השיבה" :הבלבול ,חוסר השליטה ואי ההכרה בבעיות שלי פינו את
מקומם לבהירות ולמודעות רבה יותר .אינני נתונה יותר לשינויים חדים במצבי הרוח ,אני
מרגישה שאני פחות 'חסרת אונים' מולם .בעבר תחושת חוסר האונים הביאה אותי
להתפרצויות זעם ולמרדנות בלתי נשלטת שמנעו ממני להגיע לקבלת החלטות ולתחושת
חירות.
אני חושבת ששלוש תובנות שחררו אותי במידה רבה מ'נשלטות' זו :
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 המודעות לפחד מהשתלטות הגברי עלי ,שהתגלם באבי ובמסורת המשפחתיתוהביא לזלזול ולפחיתות ערך כלפי הנשי.
 הבנת פחד הנטישה הקשור למחלתי ולחוויית ביטול האירוסין שלי. ההכרה בהערכת היתר שלי את ערכי הכלל שלא הייתי מסוגלת להשלים איתם,ואשר הכבידו מאד על התפתחותי האישית.
נהייתי סבלנית יותר ,למדתי להכיר בקיום 'האחר' .למדתי לסמוך על ההובלה של הלא
מודע שבי".
לאחר חמש שנים נוספות ולאחר מחלה ממושכת (היא הפסיקה להגיע בצורה סדירה
לאנליזה) היא כתבה" :למדתי להתבונן בעצמי ובאחרים בשלווה רבה יותר ,לעקוב אחרי
הסיבות לתגובותיי ,לגלות יותר ענווה וסובלנות כלפי חסרונותיי ושגיאותיי (כמו גם אלה
של האחרים)...וזה עדיין לא הכל "...
העימות עם הלא מודע ,החלימה והציור ,האינטגרציה של תובנות חדשות ותכנים חדשים
 כל אלה גם יחד שינו והתמירו את אישיותה של גב' אונא .מסע האינדיווידואציה שלהמתגלם באין ספור ציורים שרק חלק קטן ביותר מהם מוצג כאן .מפליא באיזו עוצמה
והתמדה גב' אונא ,על אף גילה המתקדם והחולשה הפיסית הניכרת שלה ,הצליחה
להתמסר למסע פנימי ,בלתי מוכר.
מעבר לשאלת "אמנות – כן או לא" ,אנו מעלים את השאלה מהי תרומתם של תוצרי
הנפש להתפתחות האישיות .האם הציירת הצליחה לבטא בציוריה את ההתנסויות
הארכיטיפיות שלה באופן כה נוגע שהצופה יכול לחוות משהו מהאמת של הנשמה שלו.
אנו רגילים לדבר על שפת הדימויים של הנפש ושואלים את עצמנו :האם שימוש בדימויים
הוא שפה ,והאם שפה הוא דימוי? אם הנפש אכן מדברת בשפת הדימויים לא מפתיע
שלשפה זו יש איכות ייחודית כה רבה .חווית הציור היא בלתי אמצעית ,מקיפה וישירה.
באמצעותה נוגעים ברגש המחבר כל.
הנפש מקיפה דימוי ושפה .כך לדוגמה אפשר להבין את ההשפעה הרבה באלבומי
תמונות ,בתיאטרון ובקולנוע שגורמת לחוויה בכל החושים ולחוויית הכוליות .בתערוכות
ציורים בפרט שוררת אווירה שתורמת לעיבוד פנימי של הנצפה .התמונות מדברות
ישירות אל הנפש .הן מעוררות חוויה נפשית אשר מרמזת לאי-רציונלי ולעולם שמעבר.
הפסיכותרפיה לוקחת ממד זה בחשבון כשהיא מתייחסת לדימויים ,לדמיון ולחלומות.
הנפש מתבטאת בדימויים והדימויים משפיעים על נפשנו.
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ציור  :1עיניים ושמשות ,יוני 1971

8

גב' אונא:
את הציורים הראשונים בהקשר לאנליזה התחלתי לצייר רק כמה חודשים לאחר
תחילתה .אני מציירת מאז שחר ילדותי ,אולם לרוב היו אלה רישומים וציורי נוף; ולכן,
בתחילת הטיפול ,כשהתחלתי לצייר על פי דימויים פנימיים חשתי שאני הולכת על קרקע
לא בטוחה.
הציור הזה הוא אחד הציורים הראשונים שציירתי על פי הדמיון בלבד .הוא אינו קשור
לחלום או לשיחה .כשציירתי את הציור הזה לא הייתי מודעת לפרשנות שניתן לייחס לו.
לא הייתי מיודדת עדיין עם משמעות הסמלים ולא הכרתי דבר על זוגות ניגודים ,כמו
למשל :שמש ולילה ,אור וחושך .העיניים ,כאחד מסמלי התודעה ,מרמזות בבירור על
התפתחות עתידית .בהמשך העין תופיע ,לפעמים באופן מודע ,כסמל של התעוררות,
הכרה ותובנה .בהתחלה עדיין הבנתי שיש משמעות למספרים .ציירתי שלוש שמשות
ושבע עיניים .מדוע שבע עיניים? לו הייתי חושבת על העין בהקשר לתפקידה כאיבר
ראיה ,היה מתבקש שאצייר זוגות עיניים .לגבי בחירת הצבעים בהם השתמשתי :לעיתים
קרובות עולה בתמונותיי החיבור בין זוגות הניגודים :בין הצהוב החם והמאיר לבין הכחול
המרגיע והקריר (ראה ציור  .)13אפשר בהחלט לומר שציור זה מקדים ומכיל תכנים
שמאוחר יותר יופיעו באופן חד ומודע .כל זאת בזמן שהעתיד ,ומה שעוד צפוי לקרות לי,
לא יכול היה להיות פתוח בפני .

הערות פסיכולוגיות:
הציור שלפנינו מתאר עשרה "גופים" או דימוים ,שבע עיניים ושלוש שמשות .ראוי לציין
שב"-תמונות ראשונות פנימיות" אלה " -תמונות מהלא מודע"  -מתגלם המספר באופן
ספונטני במשמעותו הארכיטיפית :המספר שלוש ואופיו הגברי (לדוגמה שלושה אבות)
והמספר שבע כשלמות (לדוגמה שבעת ימי שבתא) .שלוש ועוד שבע שווה לשלמות עשר
(לדוגמה עשר האצבעות ,עשרת הדיברות).
השמש והעיניים מסמלים את התודעה ,הווה אומר ציור זה מקדים את מסע הנפש
ההתפתחותי (אינדיווידואציה) .מבחינה פסיכולוגית מהווים שמש ,עיניים ,אור ,חושך,
תובנה ,הכרה ,חלק משלמות אחת .אלה תכונות של האלוהי באדם – העצמי  -שדוחפות
לקראת מודעות .אם נתבונן על החלק העליון והתחתון של התמונה ,אז נראה שהחלק
העליון – שתי שמשות ושלוש עיניים – שליו ויציב ואילו החלק התחתון – שמש אחת
וארבע עיניים – דינמי .נדמה שהשמש בחלק התחתון מתחילה להסתובב ובו זמנית

9

נראה שהעיניים נבדלות ממנה .החלק העליון מסמל תודעה יציבה ואת העמדה המוכרת
היטב לציירת שמעוגנת בחינוך היהודי–מסורתי בה התחנכה בבית הוריה.
בעקבות התהליך האנליטי נוצר אי שקט ,נוצרה תנועה בלא מודע .הדבר הביא לערעור
הביטחון העצמי של הציירת ,גב' אונא ,ולנטייה לדיכאון וחרדה .ההתנסות של גב' אונא
עם הלא-מודע ,באמצעות חלומות ודימויים ,מהווה עבורה מפגש עם עולם חדש ובלתי
נודע.
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ציור  :2הסערה מעל לגשר ,סוף יוני 1971

11

גב' אונא:
הציור מנסה להעביר את תחושת חוסר הביטחון ,הסכנה והאיום .סכנות שבאות מן החוץ,
ויחד עם זאת משמעותן חרדה פנימית מפני הלא נודע.
הדמות עומדת על גשר רעוע ומתנדנד ,כשהיא מוקפת עננים כהים ומאיימים .היא נאחזת
במעקה ,הדבר היחיד שיכול לתת לה תחושת ביטחון במהומה הפראית הזו .אבל איך
הגשר עומד ללא עמודים? האין גשר זה עומד באוויר ובנוסף הוא גם חסר עיגון ויציבות?
אפילו העין ,הדבר הצבעוני היחיד בתמונה ,המופיעה מעל לגשר ואמורה להבטיח עזרה
ותובנות חדשות  -אינה מנחמת אלא מאיימת אף היא.

הערות פסיכולוגיות
זו דוגמה אופיינית לאובייקטיבציה של רגשות באמצעות רישום גרפי .בעקבות הצגת
המצב על ידי ציור אפשר להתייחס באופן אובייקטיבי לרגשות המוצגות (חרדה ,חוסר
ביטחון ,איום) .הווה אומר הרגשות מקבלות צורה ועיצוב (גשר ,מים ,עננים ,סערה ,עין
וכו') .הן כבר לא רק מופנמות אלא מתממשות ברישום .בכך הן גורמות לרגיעה
ומאפשרות עימות מודע עם המצב הנפשי הנוכחי.
התמונה צוירה כמה חודשים לאחר תחילת האנליזה .הלא-מודע מופעל ,האגו מאבד את
יציבותו המודעת והוא נחשף לסערות של הלא מודע .הגשר שמייצג את המעבר מגדה
אחת לשנייה ,מהעמדה הישנה לחדשה ,מתערער ותלוי באוויר .אפשר לפרש את העין
המופיעה בשמיים כעין האלוהית .גב' אונא באה מבית יהודי–מסורתי .היא חיה במתח
פנימי בין המשך שמירה על אורח חיים דתי לבין תפישת עולם חופשית של אמן .בעקבות
האנליזה היא נאלצת להתמודד שוב עם סוגיה ישנה–חדשה זו .יתכן והעין האלוהית
מסמלת כאן את הפן המסורתי–דתי שבה ,המאוים על ידי האנליזה .העין של הדימוי
האלוהי המסורתי-יהודי נעמדת בצורה מאיימת מול התהליך האנליטי.
מנקודת מבט פסיכולוגית העין מייצגת ישות פנימית ,ביקורת פנימית ,דמות אב נוקשה
ומופנמת ,שמציפה את האגו בחרדה.
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ציור  :3מנדלת העין ,אוגוסט 1971

13

גב' אונא:
"מנדלה" :בכלל לא רציתי לצייר מנדלה! בתחילה ראיתי פרח אדום ,ולאחר מכן ראיתי את
העיניים .כל היתר בא תוך כדי ציור.

הערות פסיכולוגיות:
מנדלה בסנסקריט משמעותה מעגל" .)2( ...הרעיון הבסיסי של המנדלה היא התחושה
שקיים מרכז באישיות ,הכוונה למקום מרכזי בפנים הנפש שהכל קשור אליו ובאמצעותו
הכל מסודר ,ובו זמנית מהווה מקור אנרגיה" ( .)3לדעתי המנדלה מייצגת ישות פנימית
היוצרת סדר – העצמי – והיא בעלת משמעות רבה בניתוח הציור .המנדלה כאן מופיעה
בצורת עיטור גיאומטרי שנבנה על בסיס המספר ארבע (לדוגמה ארבעה כיווני אוויר).
הצבעים :ארבעת צבעי היסוד בתוספת שחור ולבן .המנדלה שבציור מפצה על הסערה ,אי
השקט והחרדה שבלטו בציור הקודם ,באמצעות סדר פנימי .העין האלוהית מפנה את
מקומה לריבוי עיניים ,הנובעות מתוך פנימיות הנפש .מנקודת מבט פסיכולוגית יש כאן
שינוי בדימוי האלוהים ,שמבשר על היווצרות עמדה חדשה של האישיות .במקומו של
דימוי אלוהים יציב ומסורתי מופיעה דינמיקה חדשה של העצמי (מסע האינדיווידואציה).
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ציור  :4תשוקה ,ינואר 1973

15

גב' אונא:
ההשראה לציור הגיעה מהגירוי החושי של התפוחים העטופים בניילון .גירוי זה דחף
להכללה שהובילה אל מעבר לחושי-פרסונלי .כך הגעתי לצייר את הגדר החוסמת ואת
העיניים הלוהטות מאחוריה .אולם רק כאשר הוספתי את הידיים יכולתי לעורר אצל
המתבונן את הכמיהה שחשתי אני בתוכי למראה תפוחי העץ העטופים :עיניים לוהטות
והידיים שמשתוקקות לקחת אותם.

הערות פסיכולוגיות
בתמונה זו העין זוכה למשמעות ייחודית ושונה מן התמונות הקודמות .זוגות – העיניים
והידיים מדגישות את הפן האנושי–פרסונלי .הכוונה לתכונות הלא מודעות של האישיות,
"לצל" במובן היונגיאני .הבעה באמצעות ציור מאפשרת עימות מתוך מודעות ,הכמיהה
קשורה לחוסר סבלנות ויצריות המשתלטות ומפתיעות את האדם.
הכמיהה מכוונת לשבעת התפוחים העטופים .הם מתקשרים לשלמות ,לאוצר שבלתי
מושג .למעשה התפוחים הם סמל ליעוד של האינדיווידואציה בה לסבלנות ,לאורך הרוח
ולהתמסרות יש תפקיד מכריע ,בעוד שהכמיהה בהקשר זה היא גורם מפריע .מעניין איך
הלא-מודע בחר דווקא בתפוחים העטופים בניילון שקוף כדי לעמת את גב' אונא עם הצל
שלה .הם תבעו את העשייה האמנותית שהעלתה את הסוגיה הפסיכולוגית למודע:
העימות עם הצל.
יעוד האינדיווידואציה מתגלם כאן בסמל שבעת התפוחים ואפשר לפרש זאת כגעגוע לגן
עדן .זו הכמיהה לחיים ללא קונפליקטים .מכאן שעבודה על קבלת הצל משמעותה
השלמה עם הקונפליקטים הטבועים בחיי האדם.
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ציור  :5ניגודים ,מרץ/אפריל 1973

17

גב' אונא:
יד המלאך הקלה והשטן המפחיד  -שניהם יחדיו פורטים על המיתרים .האם זו הרמוניה?

הערות פסיכולוגיות:
זו אחת התמונות שאינה חתומה על ידי הציירת  ,גב' אונא ,הווה אומר היא לא ייחסה לה
ערך אומנותי .תמונה זו נכללת בסדרת התמונות שלנו למרות שמוטיב העין לא מופיע בה
אבל מבחינה פסיכולוגית ,מבחינת תהליך ההתפתחות ,זוהי תמונה בעלת חשיבות רבה.
הניגודים ,בפרט הניגוד בין רוחני ליצרי אשר מתגלם גם בציור  ,4משתפים פעולה ומנגנים
על כלי נגינה אחד .רוחניות (קרני-אור ,זהב ,כחול) ורגש יצרי (אדום ,יד שטן המגיחה
מלמטה עם ציפורניים ארוכות וירוקות כמו מכשפה) משמיעים מוסיקה .הם פועלים יחד.
מבחינה פסיכולוגית זה יוצא דופן אך תואם לתחילת האינטגרציה של הצל .בציור  1היתה
התפרקות של דימוי האלוהות שהביאה לדואליות מסוימת ,אולם כאן הניגודים נתפסים
באופן מודע והם מתאחדים במישור הרגשי בנגינה באמצעות מיתרי הכלי .הצל השטני
נחווה כעת כחלק מהאישיות ואינו מודחק.

18

ציור  ;6הכדור הקוסמי ,מאי 1973

19

גב' אונא:
היהלום ה"רואה" המונח בין סלעים מכוערים.

הערות פסיכולוגיות:
בציור הקודם הושג שיתוף של הניגודים במישור הרגשי ובציור זה הם מתאחדים
ומתבטאים בכדור קוסמי .הכדור ,המעגל ,העצמי ,נמצא בין שמיים לארץ ,בין מעלה
ומטה .האדמתי שאינו נוכח ואינו מוערך על ידי העמדה המודעת הקודמת ,הנשי הכטוני
(המתקשר לחינוך היהודי -מסורתי) ,מוצא כאן ביטוי נרחב ,עובדה שיכולה לרמוז על עליה
מסוימת בהערכה העצמית למרות שהוא מכונה "מכוער"" .העין משמשת דוגמה למנדלה,
כפי שאומר יעקב בהמה )(Jacob Boehmeבספרו 'ארבעים שאלות על הנפש' .הוא
מכנה את המנדלה שלו "כדור העולם הפילוסופי" ,ואת העין כ"נס הנצח" כפי שיונג מצטט
בספרו (.)4
הכפלת העיניים מייצגת צעד נוסף בתהליך המודעות" .הפיכה מודעת משמעותה שתוכן
העולה מן הלא מודע מתחלק ברגע מסוים לשני חצאים זהים ,לחצי שמודע ולחצי שאינו
מודע .ההכפלה אינה תוצאה של המודע אלא מופיעה באופן ספונטני בתוצרים של הלא
מודע)5( ".
העין והכדור העגול מאחדים את הניגודים " ...את הכוליות – הכוונה למעגל  -כתמצית
האישיות."...
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ציור  :7דיוקן כפול ,ספטמבר 1973

21

גב' אונא:
הציור מציג את סוגיית המתח הפנימי של היותי בו זמנית צעירה וזקנה  -מתח פנימי
המעסיק אותי לעיתים קרובות .כן ,סוגיה זו מטרידה את מנוחתי.
בציור מיוצגים שני היבטים אלה באישיותי .הזקנה בצד שמאל מהורהרת ומשלימה עם
גילה .העיניים עכורות ,חצי עצומות .לא נשאר בה כוח למאבקים .היא חלשה מדי ,זקנה
מדי ...מולה ניצב האגו הצעיר שלי ,עיניים פקוחות לרווחה ,מבוהלות למדי .כל מה שקורה
לאישה זו הוא בלתי צפוי ,כה מעט ידוע על החלטות שיש לקבל .גם אישה זו לא יוזמת
דבר חדש .היא חרדה וממתינה.

הערות פסיכולוגיות:
שני חלקי אישיות מעסיקים כאן את הציירת .היא סובלת מהמתח הפנימי הכרוך בו ורואה
רק את הפן השלילי מהיותה גם צעירה וגם זקנה .כך הם סערות הנעורים והרהורי
הזקנה! הפן החיובי של צעירותה מתבטא בעובדה שאף בגילה המתקדם היא הצליחה
להתחיל באנליזה ,לשרוד אותה ולהתמודד כל פעם מחדש עם תמונות ודימוים העולים
מתוכה .שימת דגש זו ועיבודה של סוגיה זו אפשרו לה לעשות תיקון בשיפוט החד צדדי
של פן הצעירות מול פן הזקנה ,ולקבל באופן מודע את מתח הניגודים הפנימי הזה.
האישה הזקנה המהורהרת נהייתה חכמה במקצת והצעירה המבוהלת חוותה את שמחת
היצירה.
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ציור  :8החיפוש אחרי האור ,אוקטובר 1973
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הערות פסיכולוגיות:
בתקופות של מצבי רוח דיכאוניים ציורים כמו ציור זה סייעו לה כל פעם מחדש ,תוך
התנסות מודעת במסע האינדיווידואציה ,להבין שאור וחושך ,מודע ולא מודע ,אושר וכאב
חד הם .האור הלילי מופיע כאן ככוכב מאיר ,בעל שש צלעות .סמל המדרגות מצביע על
החיבור בין מעלה ומטה ,בין מודע ללא מודע.
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ציור  :9מסיכות ,ינואר :1974

25

גב' אונא:
קשה לפענח מהו פרצופו האמיתי של רעך ,של חברך .הרי כולנו לובשים מסיכות בהתאם
לתפקיד שאנו נוטלים ברגע מסוים .לעתים אנחנו לא מודעים לכך שזעם ,שביעות רצון
והסתייגות  ...משאירים את רישומם על הבעת הפנים שלנו .האם שמדברת עם ילדיה
מדברת בטון שונה מזה של הפקיד שמנהל דין ודברים עם מנהלו .והוא חובש "מסיכה"
אחרת כאשר הוא נותן הוראות לכפופים לו .אתה נראה אחרת בעיני חברך מאשר בעיני
אדם זר .אפשר היה להמשיך בסדרה זו עוד ועוד ,באותה מידה שהיחסים שלנו כלפי
אנשים שונים נושאים אופי שונה.
כך בא לי הרעיון לתת ביטוי לעמדה אנושית זו כלפי הזולת בתמונה  .מסיכה כאן היא
אינה ביטוי של עיוות ,אלא ביטוי לשונות ביחסים בין בני אדם.

הערות פסיכולוגיות:
לפנינו ארבע מסיכות ,ארבעה היבטים של האישיות שנחווים על ידי גברת אונא ביחסה אל
האנשים הקרובים אליה .היא רואה איש זקן חכם ונעלה; את החשוך ,והזר; זה נראה לה
אדיש וחסר עניין לגביה; וזה נראה צופה ,מתבונן ומחושב .התמונה מעוררת הרהורים
ומעלה את השאלה באילו מסיכות שונות היא מראה את עצמה לקרוביה .לצד צבע העור
והפה שוב אלה העיניים המבטאות בצורה עוצמתית את הרגשות ואת מצבי הרוח.
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ציור  :10ראיתי את האין ,ינואר 1974
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גב' אונא:
ציירתי את הציור הזה בעקבות חלום שהטריד אותי מאד והעסיק אותי ארוכות:
"אני מסדרת את חדרי .יש תחושה שאני מצפה לאורח ,האורח יקר לי מאד ואני במצב
רוח מרומם .פתאום אני שומעת דפיקות חזקות בדלת הכניסה .אני מתקרבת ופותחת את
הדלת – אך אף אחד לא נמצא שם ,שום דבר ,כלום – רק חושך תהומי ".התעוררתי
בבהלה רבה.
למעשה ,כאשר ציירתי את התמונה הזו – עדיין הייתי תחת השפעת ההלם בעקבות
החלום – לא יכולתי לשאת את חוסר התקווה האין סופי ששרר בתוך הריק השחור .כך
התקווה.
כוכב
את
שהוספתי
יצא
לאחר מכן ,תוך כדי הרהור בחלום ,היה ברור לי שראיתי את האין ,אולי את המוות ,את
הדבר הבלתי מוכר שכה יכול להטריד.

הערות פסיכולוגיות:
זו תמונה מוחשית וממשית .היא מדגימה מחדש את סיפור החלום בצורה פשוטה
ותמימה .ניגודי הצבעים בה הם חזקים מאד .האור שבחדר מודגש על ידי דמות האישה
בלבן (כלה?) כך שהרקע ,למרות שהוא צבוע בחום כהה ,נראה כמעט שחור .החדר מצויר
בצבעי פסטל .בכד מופיעים גוונים של כחול ,ברצפה הכתומה מוטמע מעט אדום.
הניגודים באים כאן לידי ביטוי בצורה מובהקת :בהיר – חשוך ,פנים (חדר) – חוץ ,כאן –
ושם ,גבעול זקוף – גבעול כפוף .יש לייחס משמעות פסיכולוגית עמוקה לעובדה שהציירת
הייתה "חייבת" להוסיף כוכב אל תוך החושך ,מכיוון שלא יכלה לשאת את "חוסר התקווה
האין סופי" .נדמה כאילו המוות דפק על דלתה ,והוספת הכוכב שהוא סמל לנצחיות ולחיי
נצח בקוסמוס ,הופכת את העובדה הזו ל"-נסבלת".
מכלול התהליכים הנפשיים בלא מודע (בחלום) וההסתייעות במודע-למחצה על ידי הוספת
סמל הכוכב תוך כדי ציור החלום ,הינה התנסות במוות ולידה מחדש .סמל הכוכב מייצג
את הבלתי ניתן לכליה בקוסמוס .ההתנסות במוות ובלידה מחדש מביא את הנפש לחוות
את העובדה שהיא בלתי ניתנת לכליה .מחשבה זו נוגעת לעיצוב הדמות לצורת כלה –
צורה המעוררת את מוטיב חתונת המוות (הלידה מחדש מתוך חווית המוות ,ראה דוגמה
אצל אריך נוימן .)6 ,ניתן לומר שבכל אנליזה מופיעה סוגיית המוות והצורך בעבודה עליה.
לעיתים מתמצבת סוגיה זו בעקבות מפגש ממשי עם המוות (לדוגמה מקרי מוות
במשפחה ,מחלה קשה או זיקנה) .במישור ההתפתחות הפנימית הדבר מצביע על
התמרה .כך קורה לעיתים שיש להקריב את האחיזה בעמדה קיימת ,עובדה שמביאה
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לסבל ועצב ,לאורך זמן ממושך או לתקופה מוגבלת ,ומופיעה בחלום באופן סמלי כמוות.
בזמן חלימת החלום על האין היתה גב' אונא בתקופת התמרה מעין זו .היה עליה ללמוד
לעצב את חייה אך גם לשאת את הסבל שבהם .לאחר תקופת זמן היא התמירה את אי
השקט הפנימי ואת אי הנחת שלה בהדרגה לשלווה פנימית ולאורך רוח .היא הצליחה
להגיע לגישה סובלנית יותר כלפי שברון הלב שלה ,לקבל את המגבלות המוטלות עליה
והפכה להיות הרבה פחות ביקורתית ביחס לאנשים בסביבתה.
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ציור  :11שלושה ראשים בין כוחות של מעלה ומטה ,מאי 1974
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גב' אונא:
בין העין הבהירה הקורנת מלמעלה ורוח האדמה מלמטה ,שהיא הנחש ,מתגלים שלושה
ראשים מתוך החשיכה .הם נמצאים בשלבים שונים של התעוררות ההכרה .העיניים
בראש השמאלי ,זה עם הריבוע על המצח ,פתוחות למחצה  -ראשיתו של ידע חדש .נחש
האדמה ,הלא מודע ,מחפש את הקשר אל העין הבהירה המוארת של התודעה .השלהבת
האדומה שפורצת מתוכו ,מתחלפת לצבע צהוב-זהוב תוך כדי מפגש עם הקרניים
שבוקעות מהעין.

הערות פסיכולוגיות:
תמונה זו מראה שלב חשוב בהתפתחות הפנימית והשינוי של גב' אונא ,אך חשיבותה
עבור היחיד מגיעה הרבה מעבר לכך ונוגעת בסוגיה ממשית של תקופתנו.
הנחש" ,התחתון" ,הנשי ,חכמת האדמה הוא מעיין האנרגיה והרגש .השלהבת האדומה
מחפשת ואף מוצאת את העין (של אלוהים)" ,העליון" ,הגברי ,החכמה השמימית .המעלה
והמטה נפגשים ,נוגעים ומתאחדים על הציור של הפרצוף השמאלי שהוא ,בניגוד
לפרצופים האחרים ,בעל מודעות חלקית ,מאחר ושתי עיניו פקוחות למחצה .על מצחו
מסומן ריבוע .המשולש של הפרצוף האמצעי תואם לעיקרון הנשי ולתחילת היכללותו
במודע (ראה :עיקרון הריבוע והמשולש אצל יונג) .יתכן והאליפסה שעל הפרצוף השלישי
מייצגת שלמות קדם מודעת מאחר והפרצוף שורה עדיין בחשיכה ועיניו עצומות.
צבעי הצהוב ,האדום והכחול מצויים גם בנחש וגם בעין .הדבר מצביע על שוויון בין מטה
ומעלה .ביהדות ובנצרות הנשי כפוף לגברי .ממבט פסיכולוגי ,בתהליך ההתפתחות
הפנימית של גב' אונא ,הציור מצביע על התחזקות הערכת העיקרון הנשי לעומת הערכת
היתר של הגברי שאפיינה אותה בתחילה.
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ציור  :12המבט אל האופק ,אוקטובר 1974
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הערות פסיכולוגיות:
בתמונה שלפנינו אין לא עין ולא שמש .בכל זאת בחרנו בה וצרפנו אותה לסדרת תמונות
זו ,כי היא עוסקת במבט ,בהסתכלות ,בתובנה .בעוד שהתמונה הקודמת נתנה ביטוי
להתמצאות הולכת וגוברת במסע המודעות ,תמונה זו מגלמת בתוכה את אי הנחת
והספק בבחירת הדרך .לאן מובילות שלושת הדרכים שבתמונה? המבט אל האופק אינו
מבטיח שלווה ,אלא סערה מחודשת .מסע התפתחות הנפש מתאפיין תמיד בהשפעת
הגומלין בין שלווה והתכנסות לבין חוסר מנוחה ואי ביטחון ואף ספקנות .על כן תפקידו של
המסע הוא להביא להכרה במתח הקיים בין הניגודים .אנו ניצבים למעשה בתוך הניגודים
ונאלצים לשרוד אותם ,דבר שתובע השקעה עצומה של כוחות נפש.
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ציור  :13מנדלה מתהווה ,פברואר 1975
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גב' אונא:
מנדלה הינה מעגל מאגי המחולק לארבעה או לשמונה חלקים שווים ,היא אחד מסמלי
ה"עצמי" .היא עיקרון מארגן בעיתות משבר .מרכז המעגל אצלי לרוב צבוע בכחול ומוקף
בעיגולים או בקרני אור הצבועים בזהב-צהוב .אך כאן עדיין לא מסתיימת ההרמוניה:
למעשה נוצר מרכז המאיר אל ארבעת הכיוונים העיקריים; סביבו מפוזרים חצאי עיגולים
אדומים ,שהם עדיין לא מסודרים ,אם כי הם מעוצבים בבירור .מארבעת הפינות של הציור
יוצאות קרני אור המכוונות אל המרכז  -שניים עד חמש קרני אור.

הערות פסיכולוגיות:
התמה ש"-מרכז המעגל אצלי לרוב צבוע בכחול ומוקף בעיגולים או בקרני אור בזהב–
צהוב" מופיעה בכמה מן הציורים בתקופה זו .בציור הראשון באסופה זו (עיניים ושמשות)
עלו הניגודים בין כחול (עיניים) וצהוב (שמש) כשהם מופרדים ,ואילו בציור זה הם
מתאחדים בתוך המעגל הפנימי כשהמעגל הצהוב מקיף את המרכז הכחול .האדום חשוב
כאן :קיימת בו כמיהה להיות חלק מכוליות המעגל (כחול וצהוב) על מנת להביא לשלמות
המנדלה .אם ניזכר לרגע בארבעת הצבעים ובמשמעותם בתורת הטיפולוגיה של יונג אזי,
בהקשר לציור זה ,בולט העדרו של הירוק( .צהוב :אינטואיציה ,כחול :חשיבה ,אדום :רגש,
ירוק :חישה) .הירוק ,הפונקציה הרביעית ,עדיין מחוברת בעוצמה ללא מודע .הירוק ,כצבע
המאפיין את עולם הצמח מחובר גם לאדמתי ,לעיקרון הנשי ,שכאן עדיין לא עשה
אינטגרציה עם האגו.
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ציור  :14קשת בענן ,רוחות רפאים ,עין האלוהים ,אפריל 1980

36

גב' אונא:
מתחת לקשת בענן מתגלה עין האלוהים .תובנה ,הכרה ומודעות חדשה מגרשות את
רוחות הרפאים.

הערות פסיכולוגיות:
הרושם הראשון של ציור אחרון זה בסדרה שצוייר כשלוש שנים לפני מותה של גב' אונא,
מעורר בלהה .ארבעת הראשים של רוחות הרפאים משתלטים על הציור כולו; הם
ממלאים כשני שליש משטחו .הפרצופים מעוותים ,אך מלאי הבעה .אותם הצבעים
שמופיעים בפרצופים מופיעים גם בעין שבקשת והדבר מצביע על מוצאם המשותף .אפשר
להבין ציור זה ,מבחינה פסיכולוגית ,כאחד מביטויי הצל (ראה למשל :ק.ג .יונג )7 ,אך גם
כקבלת הפרדוקס שבעצמי ,בו מאוחדים מודע ולא מודע ,אור וחושך ,טוב ורע.
הקשת הינה סימן לברית בין אלוהים לארץ (לאדם) .בספר בראשית ט' ,יג' נאמר " :את
קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ ".ממבט פסיכולוגי משמעות הדבר ש-
"רוחות הרפאים בלא מודע" כמו הרגישויות ומצבי הרוח ששררו בעבר ,אינם יכולים עוד
להציף את המודע כי התובנה והמודעות התחזקו בצורה ניכרת במהלך תהליך
האינדיווידואציה.
כאן ברצוני להצביע בקצרה גם על הקשר בין העין לקשת בענן .קרנית העין מכונה על שם
איריס האלה של הקשת בענן; ובאלכימיה אלה צבעי הטווס (.)cauda pavonis,8
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על סמליות העין
כשסקרתי את  400הציורים שגב' אונא ציירה במהלך הטיפול ,שמתי לב שהעין מופיעה
בצורות שונות ולצורך פרסום זה החלטתי לבחור בציורים שמכילים עין ,ראיה ומוטיבים
אחרים הקשורים לאור.
העין כסמל מתקשרת לראש ,לשמיים ,לאלוהים ,לאור ,ליום ,למודעות  .את ההיפך ממנו
אפשר לבטא כאדמה ,שאול ,ירח ,חשיכה ,לילה ,לא מודע.
העיניים ממוקמות וממלאות את שתי ארובות העיניים .אפשר לכנותן ככלי תקשורת של
הנפש .אנו רואים באמצעותן את האחר וגם נראים בעיניו; לזה עיניים מדברות ,לאחר
העיניים חסרות הבעה .אפשר לזהות במבט העין של הזולת את אופיו (שובב ,מרושע,
מיטיב ,חביב וכו') .למעשה העין היא החלק שמייצג את השלם ( )pars pro totoבאדם.
למשל "העין הרעה" היא ביטוי לפן התוקפני שבה .העיניים הן "חלונות" של הנפש ("עיניי,
חלונותיי היקרים "...ראה גוטפריד קלר) :דרכן מסתכלים פנימה והחוצה .כאשר "מישירים
מבט" והכוונה לפן הביקורתי או לכמיהה לקשר נפשי עמוק .העין הפנימית מסתכלת
פנימה :היא רואה את "החדרים החבויים של הנפש"" .העין של המיסטיקן" או "העין
השלישית" שצופה לתוך הנפש האנושית ורואה את האלוהות שבה.
העין אם כן ממלאת תפקיד של זיקה :אל הזולת ,אל הנפש של עצמך ,לאלוהים.
 A.R.Popeמדגיש היבט זה במאמרו .“The Eros Aspect of the Eye” (9) :הוא
מבחין בין שתי צורות תודעה :מודעות של לוגוס ומודעות של ארוס .הווה אומר ישנה
תודעה גברית ותודעה נשית .מנקודת מבטה של הפסיכולוגיה הגברית העין השמאלית
מיוחסת להיבט הארוס.
הפרעת קשר מתבטאת לעתים בכך שהאדם נמנע מקשר עין עם סביבתו .הוא מתקשה
להסתכל בעיני הזולת אם מפאת בושה או מצפון רע ואם כדי להסתיר את חוסר הביטחון
שלו .אובדן קשר עין בטיפול יכול להצביע על הפרעה רגעית או ממושכת בקשר עם הזולת
או עם עצמך .יצירת קשר-עין מחדש מצביעה על "שובה של הנשמה".
העין מבחינה ארכיטיפית מסמלת מודעות וקשר .היא מופיעה כצמד באופן "טבעי ואנושי"
כמו לדוגמה עיני אלוהים בתהילים יא',ד'" :י ְהו ָה ,בְהֵ יכַל קָ דְ ׁשֹו  --י ְהו ָה ,בַשָ מַ י ִם כִסְ אֹו:
עֵ ינָיו י ֶחֱ זּו  --עַ פְעַ פָ יו יִבְחֲ נּוְ ,בנֵי ָאדָ ם" ,או כעין-אלוהים יחידה בתהילים לג',יח'" :הִ מֵה עֵ ין
לְחַ סְ דֹו".
לַמְ י ַחֲ לִים
אֶ ל-י ְֵרָאיו;
י ְהו ָה,
לפי אדינגר ( )10הדימוי "עין יהוה" מצביע על המקור המשותף של המודע בתוך הלא
מודע .העין שהיא אחד מסמלי העצמי ,מסמלת את כוליות האישיות שאין בה היבטים
מפוצלים .לפי יונג (" )11מוטיב העין האלוהית היחידה ...מרומז כבר במיתוס המצרי
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הקדום על עין -הורוס "...ובדיון בהקשר לחלום בו צלחות מעופפות בלתי מזוהות
) (unidentified flying objectsמופיעות כעין עגולה ( , )12אומר יונג ,שישות זו "תואמת
לעין האלוהית המסורתית ,אשר כעין כל-רואי ) (panskoposרואה ומגלה את לבבות בני
אנוש ,הווה אומר היא מביאה את מהותם לעולם כאמת לאמיתה וחושפת את כוליות
הנפש ללא רחמים" .זו השתקפות התובנה בכוליות ,במהות של עצמך.
"העין כחולה למחצה ,חומה ,אפורה ,...לבנה למחצה וכוליות הנפש ,העצמי ,היא אחדות
הניגודים .ללא צל אף העצמי אינו אמיתי .תמיד כלולים בו שני היבטים ,המואר והחשוך.
דימוי האלוהים הקדם נוצרי שבמקרא מתאר את ההתנסות הדתית טוב יותר מאשר ה-
 summum bonumממחוזות הנצרות ,המתבסס על קרקע רעועה של סילוגיזם (הכוונה
ל ,privatio boni-כלומר העדר הטוב)( .ההתגלות על פי מתי ." )14,77
יונג ( )13כותב בהמשך " :מרכז זה (הכוונה לעצמי) מסומל לעיתים על ידי העין :עין הדג
הפקוחה לעד באלכימיה ,או העין האלוהית ,המצפון ,שאינה נמה לעולם ,או על ידי השמש
המאירה כל".
בזכריה ד',י' מסופר על שבעת עיני יהוה" :כִי מִ י בַז ,לְיֹום קְ טַ מֹות ,ו ְשָ מְ חּו ו ְָראּו אֶ ת-הָ אֶ בֶן
ָארץ" .אדינגר ()14
הַ בְדִ יל ְבי ַד ז ְֺר ָבבֶלׁ ,שִ בְעָ ה-אֵ לֶה; עֵ ינֵי י ְהו ָה ,הֵ םָ ה מְ ׁשֹוטְ טִ ים ְבכָל-הָ ֶ
מתייחס לאותו מקום .הוא מסביר ששבעת עיני יהוה תואמות לשבעת הפלנטות ולשבעת
סוגי המתכות באלכימיה שהם סמל לשבע המדרגות בסולם ההתמרה .העיניים המגלות
בלא מודע את הריבוי הן הלומינוזי ,הווה אומר התכנים של הלא מודע הנדחקים לתוך
המודע ומופיעים לעיתים כעיני דג)15( .
את העין כסמל העצמי ניתן לייחס גם לאמירתו הבאה של יונג (" :)16למעשה המנדלה
כמו העין ; היא בעלת מבנה המסמל את המרכז המארגן שבלא מודע .היא גוף שחור
וחלול ,המתמלא בגוף זכוכית נזיל למחצה .מבחוץ מבחינים בשכבה עליונה עגולה
וצבעונית ,הקרנית ,בעלת מרכז כהה ,האישון .ממנו פורץ אור זהוב .באהמה )Jacob
( Boehmeמכנה זאת עין האש ,בתואם לתיאוריה הקדומה שהראיה שופעת מן העין".
"לולא העין הייתה כשמש ,לעולם השמש לא הייתה יכולה להשתקף בה  .לולא השפע
האלוהי היה קיים בתוכנו ,לא היינו יכולים להתמלא בעונג שמביא עמו האלוהי " (Goethe,
 .)Zahme Xenien, IIIהעין מגלמת את התודעה (היא אחד מהחושים) ,אשר מתבוננת
אל מאחורי הקלעים של עצמה .אורה מאיר אל התודעה ,וכאשר זו מוארת וטהורה אזי
הגוף כולו מתמלא באור .בנסיבות מסוימות יש לתודעה השפעה מטהרת.
"במסורת היהודית העין מסמלת את תכונות האלוהים כמו גם את אלה של האדם;
קפדנות ,גאווה ,טוב הלב וכו' .כל הכרה ,רוחנית או חושית ,מכונה במקרא ראיה .אנו
רואים:
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ָָארץ ,וְכָל-יֵצֶר מַ חְ ׁשְ ב ֹת לִבֹוַ ,רק ַרע כָל-הַ יֹום"
 רוע ("וַי ְַרא י ְהו ָה ,כִי ַרבָה ָרעַ ת הָ ָאדָ ם ב ֶּוראּו ,כִי-
בראשית ו' ,ה'; "הֲ לֹוא קְ צִיר-חִ טִ ים ,הַ יֹום--אֶ קְ ָרא אֶ ל-י ְהו ָה ,וְי ִתֵ ן ק ֹלֹות ּומָ טָ ר; ּודְ עּו ְ
ָרעַ תְ כֶם ַרבָה אֲ ׁשֶ ר עֲ שִ יתֶ ם בְעֵ ינֵי י ְהו ָה ,לִׁשְ אֹול ָלכֶם ,מֶ לֶך" שמואל א ,יב' ,יז'),
 הבל ומרמה (" ִכי-הּוא ,י ָדַ ע מְ תֵ יׁ-שָ ו ְא; וַי ְַראָ-או ֶן ,ו ְֹלא י ִתְ בֹונָן" איוב יא' ,יא'; "ָאו ֶן ,אִ םָ -ראִ יתִ ייח'),
סו',
תהילים
אֲ דֹנָי"
י ִׁשְ מַ ע
ֹלא
ְב ִלבִי--
ְחּורם ָאבִי" דברי הימים ב' ,יב'),
 חכמה ובינה ("ו ְעַ תָ הׁ ,שָ לַחְ תִ י אִ יׁש-חָ כָם יֹודֵ עַ בִינָה--ל ָ אושר ואומללות ("זְכ ֹר ,כִי-רּוחַ חַ יָי; ֹלא-תָ ׁשּוב עֵ ינִי ,ל ְִראֹות טֹוב" איוב ז' ,ז'" ,וְי ָמַ י קַ לּו,מִ מִיָ -רץ; ב ְָרחּוֹ ,לאָ -ראּו טֹובָה" ט' ,כה'ַ ,
"רבִים א ֹמְ ִרים ,מִ י-י ְַראֵ נּו-טֹוב :נְסָ ה עָ לֵינּו ,אֹור פָ נֶיָך
ּוראּו ,כִי-טֹוב י ְהו ָה; אַ ׁשְ ֵרי הַ ֶגבֶר ,י ֶחֱ סֶ ה-בֹו" לד' ,ט'" ,מִ י-הָ אִ יׁש,
י ְהו ָה" תהילים ד' ,ז'" ,טַ עֲ מּו ְ
הֶ חָ פֵ ץ חַ יִים; א ֹהֵ ב י ָמִ ים ,ל ְִראֹות טֹוב" לד' ,יג') וכו' ...
העין ממלאת את מקומו של החוש עצמו (כייצוג לחושים בכללותם) ונהוג לייחס לה את
החישה והתחושה .בזכות האופי האנתרופומורפי מתאר המקרא את אלוהים גם כעין.
העין האלוהית הינה דימוי לקדושה ,לטוב לב ולחרון אפו ...העין היא חלון הנשמה ,הכל
משתקף בה)17( ".
מרי-לואיז פון פרנץ מתארת בספרה "השתקפויות הנפש" ( )19את "סמל העין כתובנה"
ומסבירה באופן הבא את מוטיב העין :כאשר אנו מבינים באופן פתאומי תוצר של הלא
מודע אנחנו מרגישים שעינינו נפקחו" .העין האלוהית שהיא מוטיב אריכיטיפי בעל
התפרשות רחבה ,צופה בנו מבפנים ,ובשדה ראייתה טמון המעיין היחיד להכרה עצמית.
במעיין זה אין שמץ של סובייקטיביות ...ורק באמצעות עין זו יכול האדם באמת לראות את
עצמו ולהיות חלק ממהות האלוהים אשר כל כולו עין ".
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