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המפלגה/האגודה הנאמן״׳ ,הינם תוצרים של סיווג חיצוני ,אשר

) .(Bowibyl 1951הנטייה־המוקדמת,לאוטיזם ומאופיינת׳

חדשה,

הוכוונו למסירות הדדית מכאנית ,אך מבחינה רגשית וקיומית

מנותקות ,לא־מוחלטות ,מעורפלות ,ובעליה נועים להי

 Fהמתייחסת להתהוותם של הפשע ושל השיגעון ,ומציג

ש r 1 .ו א

ש 1ה

d

הם בודדים .הדחף הפנימי לשיתוף עדיין קיים בקירבם ומנסה

שווי־נפש כלפי גירויים .מגעם עם הסביבה הוא ,באו!

אותנטיות

להגיע לכל כיוון ולהמיס מקצת מן המחיצות שסביבו ,כך שיוכל

למדי ,לא־ברור .גבולות האני שלהם אינם מוצקים ,דב1

אקזיסטנציאליסטית מתמזג בתהליכי היצירה .המקרה של ו אן

לחוות התמזגות של היות ביחד עם אנשים ודברים .חוויה זו

בקנה אחד עם מה שכינינו יקשר כפול מסוג B׳ .אם ר

היא ,ללא ספק ,נדירה וחמקמקה אפילו לזמן קצר ,ושיתוף

תחליף־האם ,חסרה או מזניחה ,והילד נוטה לנס

משמעותי ומתמשך הוא כמעט נס.

פנימית ,המגמות של יחסי־הגומלין עשויות להיות כלהל

את

השיגעון

כמעודד

יצירתיות.

המושג

של

גוך וארטו ) (Artaudמדגים את הפיצול שבין קיום אותנטי ולא־

)אוניברסיטת חל אביב(

אותנטי במובן זה ,שאפילו השיגעון נוצל בידי ואן גון ליצירתו.
הנה כי כן ,חייו נעשים אותנטיים ,על אף שאמנותו ניזונה

ניסיון לדרג את עוצמת הווקטורים של השיתוף יכול להיות

גומלין חזקים למדי עם האובייקט־אם נחוצים נשלב ה

מוצג בסדר היורד הבא :בראש  -ההיפוך של הלידה ,שהוא

המוקדם של חוסר־החבתנה על־מנת שגבולות האני

במאמר זה ברצוננו להציג את הקשר שבין סטיגמה,

) (Greenacra , 1952המרגישות את חילופיותה של האלימות

הווקטור החזק ביותר ויש לקשור אותו ,אי לכך ,לטכניקות

ויכוסו בריקמה־צלקתית מספקת כדי שיחזיקו מעמד .ז

יצירתיות ושיגעון ,תוך זיקה לתיאוריות קלאסיות על חולניות,

הפיסית הכרוכה בלידה כמפתח לפתולוגיות של האישיות .אנו

השונות של ׳איחוד מיסטי (unio mystica) ,בדרך של שלילת

חסרה ,מזניחה או אדישה ,הילד עלול בשל כך להיפג

למחקר שלנו על נטייה־מוקדמת לפשע ולשיגעון ,וכן גם

בונים את הנחותינו על השלכות ההפרדה של הלידה ,שהן

העצמי הנבדל; במקום השני

 -ביטול גבולות האני ,העלול

מגיל צעיר מאוד .אם מזניחה עלולה להניח לתינוקה ל1

לתיאוריות מאוחרות יותר העוסקות בקשר שבין שליטה

אוניברסאליות .אלה מעוררות את הווקטור הנגדי של השיתוף,

להביא ,במקרים קיצוניים ,לנטייה לשיגעון; שלישי הוא ניטרול

תשישות ,לא לטהר ולגונן עליו ,ולהניח לו להיתקל

שהוא כוח־מניע מגמתי ,המטה מבחר מגוון של אנרגיות נפשיות

ההיפרדות החברתית הנור עאטיבית ,ותוצאתו עלולה להיות

קשים .עקב כך ,הסיכויים שלילד יהיו קיבעונות

לעבר איחוד עם אובייקטים או עם סמלים נתונים .בעת הלידה

פשיעה וסטייה חברתית.

טראומות( בשלב המוקדם גדולים בהרבה ,וזוהי בדיוק

משיגעון.

חברתית ו בין הטבעת סטיגמה של אי־שפיות.
נמקד את ההסבר שלנו לקשר שבין שיגעון ו בין סטיגמה
במקרה של וינסנט ו אן גוך .אנטונין ארטו כתב ניתוח נרחב של

העובר מסוגל ,מבחינה גופנית ונפשית■ ,לתעד׳ את רשמי

הנטייה־המוקדמת לסכיזופרניה ולעבריינות כאחד יכולה

יש סבירות גדולה יותר ,שהתסמונת של נטייה־!

מקרה ואן גוך ) ,(Artaud, 1974aאולם למעשה ,הוא השליך על

המשברים העצומים הללו ,הנלווים ללידתו ,והוא נקלע בדרך

אפוא להיות מוצגת בדרך שתתואר בהמשך והמבוססת על

לאוטיזם תתגלה עקב יחסי־גוטלין בין אם־מזניחה וילז

הדגם הבא:

בו קיבעונות בשלב האוראלי המוקדם .כפועל יוצא יש

ואן גון את מאבקו האישי בשיגעונו שלו ובסטיגמה שלו.

טראומטית ,ל או רן כל חייו ,לחיפוש אחר התאמה והתאחדות.

נתייחס אפוא לתיאורו של ארטו את הסטיגמטיזציה של ו אן

תהליך ההיפרדות השני הוא גיבוש של אני אינדיווידואלי

זה של יחסי־גומלין אם־ילד ,הנטייה האוטיסטית

גוך ואת מחלתו ,לא רק בקשר לוואן גוך ,אלא גם כמאיר את

באמצעות עיצוב ״גבולות האני״ .התינוק מפלס את דרכו לעולם

לגבולות־אני מעורפלים ואמורפיים לכל אורך החיים,

ביללות ובבעיטות ,אך הוא חש את עצמו עדיין כחלק בלתי־

הנעשים פגיעים לכל לחץ או גירוי חיצוני ,שעלול לה

נפרד מסביבתו .ואולם ,אושר זה נהרס בהדרגה כאשר הוא

אדישותו היחסית של הק

מצבו של ארטו עצמו.
תמצית טיעוננו היא ,שנטייו־דמוקדמת לחולניות היא שילוב

התחלתה של חולניות.

של פוטנציאל ביולוגי ושל עיוות כלשהו של יחסי״גומלין

חווה את המציאויות הקשות של רעב ,של צמא ,של חוסר־

האוטיסטי לגירוי חיצון היא ,לפיכך ,הן תסמונת וו

משפחתיים ,במיוחד עם האם ותחליפיה ,בשלב האוראלי

נוחיות ,של אלימות גופנית מצד חפצים קשים בסביבתו ,ואפילו

חיצונית לחולשתם של גבולות האני שלו .הקושי שלו לה!

המוקדם .נטייודמוקדמת זו מוחרפת ברמה החברתית אצל

של אמו ,שלרוב היא אוהבת ,אך לעתים היא רוטנת ,אדישה,

עצמו ו בין האובייקט הוא קנה־מידה לחוסר־ההחלט

מחדשים יצירתיים ,בכוח סטיגמה חברתית .בהצגתו של דגם

היסטרית או מגוננת־מדי .כל אלה הודפים ,מדיחים ודוחפים

ולחוסר הביטחון שלו באשר לעוצמתו ולכיוונו של

זה ,כשילוב בין גורמי נטייודמוקדמת ו בין כניסה דינאמית

את הילד לגבש לו זהות נפרדת :לנטוש את העולם המשותף של

לתוך חולניות ,אנו מציעים גישה משולבת חדשה .אנו משלבים

אחדות עם סביבתו ,ולגבש ״אני׳ .עצמי ייחודי זה יודע אז ,כי

את הטיפול הקלאסי בסכיזופרניה  -שבו מה שכינינו גורמים

שנשלח אליו.
התגובה

הפאראנואית

ב״אני

מוסברת

טוב״

אינו חלק מהכל ואחד עם הכל ,אלא ניצב פנים אל פנים מול

באובייקט רע ,דבר הקשור ביחסי גומלין עם אם דוחה.

של נטייה־מוקדמת הינם הגורמים היחידים הנלקחים בחשבון

הסביבה ומנגד לכולם .גילוי זה של העצמי דרך הכורח לנטוש

■מתייחס היפותטית לקשר הכפול מטיפוס  ,Aהמול,

 -עם זניחה יחסית של גורמי יחסי־הגומלין .מצד שני ,איננו

פעם נוספת את היחד הבולעני ,נרשם בנפש המתחילה לצמוח

קונפליקט עזים מאוד ,ועקב כך גבולות אני עבים ומוצל

מקבלים את הי׳אנטי־פסיכיאטריה״ הקיצונית ),(S za sz , 1960

מפילה ממרומי החסד.

המתעלמת

לחלוטין

מגורמי

והטוענת,

תהליך ההיפרדות נמשך במלוא העוצמה כפועל יוצא

שהשיגעון יכול להיגרם על־ידי תגובה להתנהגות במישור

v״ מתהליך החיברות )סוציאליזציה( ,עד שהאדם משיג את מה

החברתי בלבד .מכל מקום,

הנטייה־המוקדמת

משערים ,שגבולות האני נולדים מיחסי־גומלין מונע
דגם אם־ילד :יחסים בין אם הסרה או דוחה וקיבעון
אוראלי מוקדם או מאוחר לבין טיפוסי חולי של ילד.

במאמר זה אנו מתמקדים

שאריקסון מכנה ״זהות האני״ ,שהיא התאמתו עם תום

בתהליכים הדינאמיים של כניסה לתוך שיגעון ולוקחים

התבגרותו לצוויה של המערכת הנורמאטיבית של החברה

הטווח של ציר הילד בדגם שלנו הוא מ״אני טוב״ ,מוקף

בחשבון ,שגורמי הנטייה־המוקדמת הם מרכיב חיוני בדגם

) ,(deprivationaiוכאשר מתגלים יחסי קונפליקט

1

כאלה הטבועים בקשר תכפול מטיפוס  ,aאפשר לצפות
רקמות־צלקתיות רבות וחזקות יותר כדי לכסות על
המתהווה ,על־מנת לבודדו מהגירוי החיצוני המכא׳

) .(Erikson , 1956יצירת ה״אדם האחראי״ ,ה״אדם היציב״,

ב״אובייקס רע" ,עד ל״אני רע״ מוקף ב״אובייקט טוב" .ציר זה

השערתי זה של נטייה־מוקדמת לפאראנויה מתקשר

מושגת באמצעות אינדוקטרינציה מתמדת בידי סוכני החיברות

מבוסס על רצף הקיבעונות הנוצרים׳ בשלב האוראלי המוקדם

מאוחר יותר ,פוסט־אוראלי ,מאחר שההתאמה וההיפי

בפירסומים קודמים ) (shoham , 1980הצגנו תפישה של

השונים ,כגון משפתה ,בית״ספר ,כנסייה ,וכיוצא בזה .אלה

או המאוחר .קיבעונות בשלב האוראלי המוקדם קורים לעצמי

העצמי קורים כאן מתר לטדי .ובשל פגיעות עזות ותכופ

על

מעבירים לו את המציאויות הקשות של החיים ודוחקים בו

׳כוללני,

תיאוריית האישיות של שוהם ) .(1979את עיקרה של תיאוריית

״להתבגר" בעזרת אי־אלו טקסי־חניכה מחמירים .עד מהרה,

הפנתאיסטית ,החובקת־כל ,הכוללת הן את עצמו והן את

האטיולוגי ]ציון סיבות המחלה[ שלנו.
נטייה־מוקדמת

לסכיזופרניה

ולעבריינות

המבוססת

)(omnipresent

-

בטרם

הובחן

מן

המסה

האובייקט התוקפני מזוהה ביתר קלות ,כך שההבחנה 1
כקורבן

לבין

האובייקט כתוקף נתפשת

ביתר

האישיות הזו אפשר להציג בקצרה כדלקמן :הפיגומים של לב

מכסה רריקמה הצלקתית של הניסיון והלימוד על החריצים

סביבתו .עקב זאת ,כל טראומה ,או יחסי־גומלין מונעי־אהבה

הפאראנואים נוטים לייחס לאובייקט נגאטיביות יח

האישיות נתמכים על־ידי שני וקטורים מנוגדים .אלה הם

והפצעים .הילד נעשה פחות פגיע ,אבל גם פחות רגיש ,והוא

)! (deprivationsעם אימו או עם תחליפי־האם ,או כל עימות

נוטים להגיב ביתר קיצוניות לגירוי  -בשל הצורך

ה״שיתוף״ וה״היפרדות" .ב״שיתוף״ כוונתנו להזדהות של האני

ממאן יותר לחשוף את עצמו בחיבוק אוהב לסביבתו .זוהי

מכאיב עם דברים ,נתפש עדיין כמתרחש בתוך העצמי הלא־

שלהם לעמוד על המשמר כנגד אובייקט תוקפני -

עם אד ם) או בני״אדם( ,עם עצם ,או עם מבנה סימלי חיצוני,

התמצית של גזל התמימות בידי החיים .התוצר הסופי הוא

מובחן .יש להטעים ,שבשל אי־יכולתו של התינוק להבחין בין

מציאות תואמת לכדי מציאות סותרת ,בהיצמדם לתפיו

וניסיונו לאבד את זהותו הנבדלת בדרך של התמזגות עם אותו

היפרדותו של האדם המבודד ,שהוא בודד ביסודו .המאמץ

עצמו ו בין האובייקט ,כל מה שקורה לו מתרחש בתוך העצמי

האובייקט כמקור לתמסורות מתנגשות .הם גם מתייחל

אובייקט או סמל אחר .״היפרדות״ היא ,כמובן ,הווקטור

להתגבר על הלחצים המפרידים והמרחיקינז לא מרפה מהאדם

האינסופי והאל־זמני שלו ,ואולם ,קיים יחס כלשהו ל״חוץ״

לתכנים ,ובראש ובראשונה ,לתכנים השליליים ,דם

המנוגד .ואולם ,מכיוון שווקטורים הם רב־ממדיים ,סביר יותר

לעולם .החתירה לקחת חלק במכלול הפנתאיסטי קיימת תמיד,

אמורפי ,לא מוגדר ,אשר מספק מזון והגנה ,אך אינו מצוי תמיד

חיזוק ראשוני לטענתנו,

הפאראנואיו

שהלחצים יתרחשו במישורים שונים של מרחב  -שיכול לייצג
את אישיות האדם  -ולא ברצףחד־ממדי.
אנו משתמשים בווקטורים מנוגדים אלה של איחוד־מיזוג

שהתסמונת

והיא לובשת צורות רבות :אם נתיב אחד המוביל להגשמתה

בהישג־יד כשהוא נדרש ,אובייקט טוב זה מייצג את האם־השד

לענישתיות־יתרה :דהיינו ,לייחוס נגאטיביות לאובייק

נחסם ,היא פורצת מאפיק אחר.

ותחליפיה .התוקפנויות )אגרסיות( הפנימיות של ה״אני רע״

אפשר להוסיף בהקשר הנוכחי ,שמאחר שהכיוון הכי

שמקובעות בילד בשלב האוראלי המוקדם ,עומדות בניגוד

הוא מסורת יחסי־הגומלין הסימליים )שעל־פיה הסכי

לעתים ,חיפוש זה אחר התאמה מכוון מגד נוכחותו

והיפרדות־בידוד כציר מרכזי בתיאוריה שלנו ,בצירוף לשלושה

המגבילה והמפרידה של הגוף עצמו .דבר זה מצרין מאבק כנגד

לקיבעונות של השלב האוראלי המאוחר מסוג ״אני טוב״

או לעניין זה כל סוגי החולניות ,אינן יישויות של מח

שלבי התפתחות עיקריים .ראשית ,תהליך הלידה :הידחפות

מנגנוני איזון )  (homeostatic mechanismsוהגנה שונים של

המוקף באובייקט רע ,אשר בשלב האוראלי המאוחר הוא כבר

עסקנו בכמה סימני־היכר מוכרים היטב של חולניות

מקוטעת זו מאי־תלות מוגנת ומרופדת אל תוך הסכסוך

האורגניזם.

והמאבקים של החיים מחוץ לרחם ,היא משבר גדול ,אשר ללא

דרגות שונות של שחרור מהגוף באמצעות שליטה רוחנית והגות,

המיסטיקנים

ההודיים והבודהיסטיים השיגו

ספק מטביע את חותמו בנפשו של הילוד .דבר זה מתוסף

מובדל ויכול להוות מוקד ברור לתוקפנות המופנית כלפי חוץ.
מקצת

ממימצאינו,

הנוגעים

להבחנה

בין

תגובות

קשורים לכיוון הכללי שלנו .באופן דומה ,לא נגענו .
השוליים ,לא של האוטיזם ולא של הפאראטיה ,משום1

בעוד שאחד מאבות הכנסייה ,אוריגנס ) (Origenסבר ,שמועיל

אוטיסטיות לתגובות פאראנואיות ,מחזקים בשלב ראשון את

את עצמנו לדינאמיקה של הנטייה־המוקדמת כפ

יותר לסרס את עצמו.

ציר־הילד שהנחנו .נדרש עוד ,כמובן ,מחקר רב כדי לאמת דגם

מתקשרת למבנה של לב האישיות .עקב זאת ,קאס

בגולגולת ,ולהשפעות הנרשמות בעקבות זה בשכבות השונות של

מכל מקום ,החיברות נמשכת בדרגות שונות של עוצמה לכל

השערתי זה .ציר־האם ,שהטווח שלו הוא מאם מזניחה ועד

לדוגמה,

האוטיסטי של

המוח .עט זאת ,איננו דבקים בתיאוריות של ״טראומת־הלידה׳,

אורך החיים .האזרח ה״מאוזן״ וה״אחראי״ ,ולעניין זה ״חבר

לאם ־ תחליף אם דוהה ,תועד באופן תיאורטי בידי בולבי

סכיזופרנית ,הובלטה על־ידי רופאי הנפש כאיפיון ם

ללחצים נפשיים אחרים שתהליך הלידה עצמו עלול להותיר

שתמיד נקשרה

בטיפוס

האגודה הנאמן׳ ,העם תוצרים של סיווג חיצוני ,אשר

) .(Bow1by, 1951הנטייה־המוקדט^לאוטיזםומאופיעתבתגובות

מסירות הדדית מכאנית ,אך מבחינה רגשית וקיומית

מנותקות ,לא־מוחלטות ,מעורפלות ,ובעליה נוטים להיות יותר

סכיזופרניה מהטיפוס האוטיסטי .מכל מקום ,אנו נרחיק לבת
מעבר

של

לטענה

יחסי הגומלין

הסימלייס,

האומרת

ללא ספק ,מקרה של נטייה לסכיזופרניה ,יחד עם אם
״סכיזופתוגנית״ ]מעוררת סכיזופרניה[ מאוד.

יס .הדחף הפנימי לשיתוף עדיין קיים בקירבם ומנסה

שווי־נפש כלפי גירויים .מגעם עם הסביבה הוא ,באופן אחיד

שקאטאטוניה מופיעה רק במוסדות ,כהגנה אחרונה מ ג ד מוסד

גורם :1על משמעות בחיי ו אן גוך הוא העובדה שנקרא על שם

ל כיוון ולהמיס מקצת מן המחיצות שסביבו ,כ ן שיוכל

למדי ,לא־ברור .גבולות האני שלהם אינם מוצקים ,דבר העולה

טוטאלי מדכא ) ,(Eiienberger, 1974ונניח בשלב זה ,שהמצב

הילד הראשון של המשפחה ,שמת בלידה שנה אחת בלבד לפני

!מזנות של היות ביחד עם אנשים ודברים .תוויה זו

בקנה אחד עם מה שכינינו יקשר כפול מסוג B׳ .אם האם ,או

הקאטאטוני הוא מדיטציה כפייתית ,המתגלה בכל הטיפוסים

שהוא עצמו נולד .וינסנט גדל באווירת אבל .על כל יל ה תו העיב

ז ספק ,נדירה וחמקמקה אפילו לזמן קצר ,ושיתוף

תחליף־האם ,חסרה או מזניחה ,והילד נוטה לנגאטיביות

של האוטיזם המוסדי .במדיטציה רצונית האדם מחפש קשר עם

מותו של אח זה ,שאת קיברו נאלץ לבקר כל שבוע ,לפי מצוות

ומתמשך הוא כמעט נס.

פנימית ,המגמות של יחסי־הגומלין עשויות להיות כלהלן :יחסי״

האובייקט ועם הסביבה שלו ,כדי להשיג רמת מודעות גבוהה

המשפחה .דחייה זו מצד אימו אילצה אותו לבקש חמימות

לדרג את עוצמת הווקטורים של השיתוף יכול להיות

גומלין חזקים למדי עם האובייקט־אם נחוצים בשלב האוראלי

יותר ולהתקרב למוחלט .במדיטציה כפייתית ,המתגלה במוסד

אימהית וקבלה נשית אצל נשים אחרות .ואולם ,יחסים אלה

״ר היורד הבא :בראש  -ההיפוך של הלידה ,שהוא

המוקדם של חוסר־ההבחנה על־מנת שגבולות האני ייווצרו

הטוטאלי ,המצב הקאטאסוני הוא הגנה מוחלטת ,האדם מנתק

היו ,באורח בלתי־נמנע ,הרי־אסון ,שכן הוא דרש עוצמה של

החזק ביותר ויש לקשור אותו ,אי לכך ,לטכניקות

ויכוסו בריקמה־צלקתית מספקת כדי שיחזיקו מעמד .אם האס

את עצמו מסביבתו

 -כלומר ,מנתק את יחסי־הגומלין

אהבת אם ,שאותה לא יכלו אותן נשים להעניק לו ,מאחר שהוא

ל אי חוד מיסטי (unio mystica) ,בדרך של שלילת

חסרה ,מזניחה או אדישה ,הילד עלול בשל כך להיפגע קשות

המכאיבים שלו עם צוות המוסד ועם הסביבה  -על־ידי בריחה

נטה לקשור קשרים עס נשים קרירות ,כמו אורסולה וקיי ,אשר

בדל; במקום השני  -ביטול גבולות האני ,העלול

מגיל צעיר מאוד .אם מזניחה עלולה להניח לתינוקה לבכות עד

לתוך מצב נוקשה,

של חוסר־תקשורת

מלכתחילה היו נשותיהם של אחרים ,ואשר ,בדומה לאימו,

:וקרים קיצוניים ,לנטייה לשיגעון; שלישי הוא ניטרול

תשישות ,לא לטהר ולגונן עליו ,ולהניח לו להיתקל בחפצים

) (incommunicadoעם סביבתו.

החברתית הנורמאטיבית ,ותוצאתו עלולה להיות

אם־כי

היסטרי,

מיאנו להעניק לו חמימות ,אהבה ותשומת־לב ,שלהן נזקק

קשים .עקב כך ,הסיכויים שלילד יהיו קיבעונות )כלומר,

התגובה הפסיכופאתית בדגם שלנו נשענת רק באורח חלקי

נואשות .דבר זה הולם את המכאניזם של ״עקרון האינטרס

:וייה חברתית.

טראומות( בשלב המוקדם גדולים בהרבה ,וזוהי בדיוק טענתנו.

על הנתונים שלנו .זאת משום שבמוזקרנו ,רק מספר קטן מבין

המיזערי" ) ,(shoham , 1983הקובע ,שככל שמישהו ירבה לרוץ

:־המוקדמת לסכיזופרניה ולעבריינות כאחד יכולה

יש סבירות גחלה יותר ,שהתסמונת של נטייה״מוקדמת

העבריינים

של

אתרי אשח ,כן יקטנו סיכוייו לזכות באהבתה ,בעיקר אם הוא

ות מוצגת בדרך שתתואר בהמשך והמבוססת על

לאוטיזם תתגלה עקב יחסי־גומלין בין אם־מזניחה וילד שנוצרו

פסיכופאתיה.

כל המבנה התיאורטי של

מבקש ממנה יותר ממה שהיא מסוגלת לתת מלכתחילה .בכל

בו קיבעונות בשלב האוראלי המוקדם .כפועל יוצא ישיר מסוג

פסיכופאתיה הוא מעורפל לטדי ) .(Giffin et a i , 1954יכולנו

אופן ,בסופו של דבר הצליח ו אן גוך לבסס יחסים פחות או יותר

זה של יחסי־גומלין אם־ילד ,הנטייה האוטיסטית נקשרת

אפילו לשער ,שטיפוס זה של תגובה ,שיכול היה להתקשר לדגם

יציבים עס שתי פרוצות ,סיין ומארגוט .הן היו הפסולת של

לגבולות״אני מעורפלים ואמורפיים לכל אורך החיים ,גבולות

שלנו באופן משמעותי יותר ,הוא מה שקלקלי )(cieckiey , 1964

החברה ,הדחויות על־ידה ,הנרמסות ,הלא־אהובות .במלים

הנעשים פגיעים לכל לחץ או גירוי חיצוני ,שעלול להאיץ את

מכנה ״מסכת השפיות״ .הוא טוען ,שהפסיכופאתיה בצורתה

אחרות ,הן חיו כמוהו ,מסולקות ודחויות .הוא יכול היה בקלות

אדישותו היחסית של הסכיזופרן

האמיתית היא תסמונת חולמת ,המכוסה על״ידי חיצוניות

להזדהות איתן ולתת להן את האהבה שלא היתה לו מעולם.

האוסיסטי לגירוי חיצון היא ,לפיכך ,הן תסמונת והן עדות

עדינה ושבירה של שפיות חלקית ,אשר קורסת תחת להץ כאשר

פרויד ) (1934טען ,שיש לראות הן את החולמות והן את

חיצונית לחולשתם של גבולות האני שלו .הקושי שלו להבחין בין

הפרט חווה הלם רציני .עם זאת ,יחסי־הגומלין של"אני טוב״

הסטייה בדרך אטיולוגית ,כשילוב של גורמי נטייה־מוקדמת

עצמו ו בין האובייקט הוא קנה־מידה לתוסר־ההחלטיות שלו

עם אם מזניחה מותירים אחריהם יחסי״ממלין לא־שלמים עם

ושל דינאמיקה של יחסי־גומלץ חברתיים  -וכוונתו היתה. ,

ולחוסר הביטחון שלו באשר לעוצמתו ולכיוונו של הגירוי

האובייקט הרע ,והם אינם בעלי עוצמה כמו יחסי־הגומלין

שאדם שיש לו נטייה־מוקדמת לחולי סיכוייו גבוהים להיכנס

שנשלח אליו.
התגובה הפאראנואית

מונעי־האהבה הממשיים עם אם נוכחת או עם תחליפה.

לתהליך ,אשר בסופו יזוהה כסכיזופרני בידי האנשים הקשורים

ו:
וערן אוראלי מוקדם

ו!)

קיבעון אוראלי מאוחר

התחלתה של חולניות.
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פראנואי

מוסברת

ב״אני

טוב״

ןדם או מאוחר לבין טיפוסי חללי של ילד.

בנוסף על כך,

המוקף

תוצאתם של ירסי־הגומלין עם האובייקט הרע היא אפוא

אליו .התיאוריה של הסטיגמה והתיוג מתייחסת כולה ,למעשה,

באובייקט רע ,דבר הקשור ביחסי גומלין עם אם דוחה .מצב זה

גבולות אני חלקיים ,במובן זה ,שיש להם מראית חיצונית של

להנחה זאת .ואכן ,במחקרנו על סכיזופרניס הצבענו על תפקידן

מתייחס היפותטית לקשר הכפול מטיפוס  ,Aהמוליד יחסי

גבולות אך בעצם הם מוסווים ומנוקבים בפערים ,העושים

של ההפיכה לשעיר לעזאזל ושל הסטיגמה ביצירת השלבים

קונפליקט עזים מאוד ,ועקב כך גבולות אני עבים ומוצקים .אנו

׳׳■ילד; יחסים בין אס חסרה או דוחה וקיבעון

שנבדקו

התאימו

להגדרה

הקלינית

אותם פגיעים.

משערים ,שגבולות האני נולדים מיחסי־גומלין טונעי־אהבה

לבסוף ,העלינו השערה בדבר התגובות הדיכאוניות כפי שהן

הראשונים של החולניות ) ,(shoham , 1977זאת בשעה שתפקיד
הסטיגמה של חולה נפש בהעמקת המעגלים החולניים של

)! ,(deprivationsוכאשר מתגלים יחסי קונפליקט חמורים,

מתקשרות ליחסי־הנוטלין עם אם דוחה בשלב האוראלי

מחלת הנפש כבר מתועד היטב ).(Bursten and o esopo , 1967

כאלה חטנועיס נקשר הכפול מטיפוס  ,Aאפשר לצפות שיווצרו

המוקדם .אלה יוצרים ״אני רע״ מוקף באובייקט טוב .זוהי

הגישה החברתית להיווצרותה של מחלת הנפש ,והךגשתה

רקמות־צלקתיות רבות וחזקות יותר כדי לכסות על העצמי

תגובת הענשה־עצמית ) (intro-punitiveלמופת ,השבח ומחוזקת

את החשיבות שיש להתמוטטות התקשורת האנושית כנטייה־

זל ציר הילד בדגם שלנו הוא מ״אני טוב״ ,מוקף

המתהווה ,על־מנת לבודדו מהגירוי החיצוני המכאיב .דנם

על־ידי האובייקט התוקפני ,שסמכותו ללחוץ ולדכא את ה״אני

מוקדמת לסטייה נפשית ,הבליטה את חשיבות הסטיגמה

רע״ ,עד ל׳ ,אני רע״ מוקף ב״אובייקט טוב״ .ציר זה

השערתי זה של נטייה־מוקדמת לפאראטיה מתקשר לקיבעון

רע״ מקבלת אישור מהמבנה של לב האישיות ,אשר מייחס

בעיצוב חמושג־העצטי ,התפקידים והדימויי ם של חולה הנפש.

יצף הקיבעמות הנוצרים בשלב האוראלי המוקדם

מאוחר יותר ,פוסט־אוראלי ,מאחר שההתאמה וההיפרחת של

בוודאות את התפישה העצמית השלילית לאובייקט שסובב

יתר על כן ,מומחים אחדים מוצאים ד מיון רב בין המנגנונים

 .קיבעונות בשלב האוראלי המוקדם קורים לעצמי

העצמי קורים כאן מהר לטדי .ובשל פגיעות עזות ותכופות יותר,

אותו וניצב מולו.

העיקריים של סטייה חברתית ובין מחלות נפש .שף )Scheff ,

המסה

האובייקט התוקפני מזוהה ביתר קלות ,כן שההבחנה בץ"אני״

הנקודות העיקריות בביוגרפיה של ו אן גון הנוגעות להקשר

ת ,החובקת־כל ,הכוללת הן את עצמו והן את

כקורבן

בהירות.

שלנו הן אלו :וינסנט ואן גוך נולד בשנת  1853לאם חרוצה,

ב זאת ,כל טראומה ,או יחסי־גומלץ מונעי־אהבה

(ommpreser

-

בטרם

הובחן

מן

לבין

האובייקט

כתוקף נתפשת

ביתר

 ,(1966לדוגמה ,רואה בסטייה החברתית את הכוח־המניע
העיקרי שביסוד מחלת הנפש:

הפאראטאים נוטים לייחס לאובייקט נגאטיביות יתרה .הם

מוכשרת ,פשוטה ,ולאב ,שהיה כומר בכנסייה ההולנדית

תרבות הקבוצה מספקת אוצר־מליס של מונחים לשם סיווגן

 (deעם אימו או עם תחליפי־האם ,זזו כל עימות

נוטים להגיב ביתר קיצוניות לגירוי  -בשל הצורך התמידי

הרפורמית .הוא דמה במראהו לאמו הפשוטה ,ולאו דווקא

של הפרעות רבות נוספות :פשע,

שתיעות

דברים ,נתפש עדיין כמתרחש בתוך העצמי הלא־

שלהם לעמוד על המשמר כנגד אובייקט תוקפני  -ולעוות

לאביו הנאה .״הוא היה ממוצע קומה ובעל מבנה גוץ ושמנמן;

והתנהגות גרועה הן דוגמאות מוכרות .כל אחד מהמונחים

הטעים ,שבשל אי־יכולתו של התינוק להבחין בין

מציאות תואמת לכדי מציאות סותרת ,בהיצמדם לתפישתם את

עיניו היו כחולות ,והוא עוטר בשיער אדמוני וממ שי ם ,שלא

נלקח מסוג ההתנהגות שנוגעת לעניין .ואולם ,לאחר שנוצלו

אובייקט ,בל מה שקורה לו מתרחש גתוך העצמי

האובייקט כמקור לתמסורות מתנגשות .הם גם מתייחסים יותר

נעלמו בבגרותו״ ).(Lubin, 1953

כל הסיווגים האלה ,נותרת תמיד שארית של הסוגים

זאל־זמני שלו .ואולם ,קיים יחס כלשהו ל״חוץ״

פרוורסיה,

לתכנים ,ובראש ובראשונה ,לתכנים השליליים ,דבר שטתן

וינסנט הצעיר היח מדוכדך ,מדוכא ולא־טאושר למן שנותיו

החריגים ביותר של הפרעות ,שהתרבות אינה מספקת להם

שהתסמונת הפאראנואית נוטה

הראשונות .הוא כתב :״נעורי היו קודרים ,קרים ועקרים״

תג מוגדר.
עקב בך ,מנגנוני הסטיגמה ביחס לסטייה חברתית מחילים

ראשוני לטענתנו,

מוגדר ,אשר מספק מזון והמה ,אך איוו מצוי תמיד

חיזוק

!והוא נדרש .אובייקט טוב זה מייצג את האם־השד

לענישתיות־יתרה :דהיינו ,לייחוס נגאטיביות לאובייקט.

) .(New York Graphics Society, 1959aנראה שכפי שנזכר

?תוקפנויות )אגרסיות( הפנימיות של ה״אני רע״

אפשר להוסיף בהקשר הנוכחי ,שמאחר שהכיוון הכללי שלנו

מאוחר יותר ,נמנעה ממנו למן הרגע הראשון אהבת אם ,כך

על מחלת הנפש את עקרון

כילד בשלב האוראלי המוקדם ,עומדות בניגוד

הוא מסורת יחסי־הממלין הסימליים)שעל־פיה הסכיזופרניה,

שאפשר לשער בצדק ,שיחסי־גוטלין מונעי־אהבה עם אימו למן

הכרחיים[ .תפקיד הסטיגמה בהאצתה של מחלת הנפש

^] mutatis-mutandisשינויים

1ול השלב האוראלי המאוחר מסוג ״אני טוב״

או לעניין זה כל סוגי התולניות ,אינן יישויות של מחלה( ,לא

ההתחלה הביאו ,ככל הנראה ,לקיבעון בשלב האוראלי

ובהעמקתה ,בדומה לתפקידה ביצירת דרך חיים סוטה,

ייקט רע ,אשר בשלב האוראלי המאוחר הוא כבר

עסקנו בכמה סימני־היכר מוכרים היטב של חולניות ,שאינם

המוקדם ,קיבעון שלווה בתחושה מתמשכת לכל החיים של ״אני

הובלטה על־ידי שף ) (schett , 1967באופן הבא:

קשורים לכיוון הכללי שלנו .באופן דומה ,לא נגענו בגילויים

רע.״ דבר זה עולה בקנה אחד עם נטייתו הדכאונית המתבלטת

במשבר ,כאשר סטייתו של הפרס נעשית לעניין ציבורי ,הופך

תגובות

השוליים ,לא של האוטיזם ולא של הפאראנויה ,משום שהגבלנו

במכתביו לאחיו תיאו ).(New York Graphics Society, 1959b

הסטריאוטיפ המסורתי של שיגעון לתדמית־מנחה לפעולה,

;תגובות פאראנואיות ,מחזקים בשלב ראשון את

את עצמנו לדינאמיקה של הנטייה־הטוקדמת כפי שהיא

הוא תיאר את אימו כעויינת אותו מהרגע הראשון; היא לא

הן של אלה המגיבים לסוטה והן ,לפעמים ,של הסוטה עצמו.

נחנו .נדרש עוד ,כמובן ,מחקר רב כדי לאמת דגם

מתקשרת למבנה של לב האישיות .עקב זאת ,קאטאטוניה,

הבינה אותו ותמיד היתה לצד אחרים ,ולא לציה .כל אימת

כאשר נציגי החברה ואנשים הסובבים את הסוטה מגיבים

ציר־האם ,שהטווח שלו הוא מאם מזניחה ועד

האוטיסטי של תגובה

שהירהר בה ,נמלא י מן עמוק .הוא חש שהיא דחתה אותו וראה

כלפיו באופן אחיד במונחים של הסטיריאוטיפ המסורתי

סכיזופרנית ,הובלטה על־ידי רופאי הנפש כאיפיון מרכזי של

את עצמו כמצורע ,המביא אך צער על עצמו ועל אחרים .לפנינו,

של שיגעון ,שבירת־הכללים האמורפית והנרכשת שלו נוטה

להוות מוקד ברור לתוקפנות המופנית כלפי חוץ.
:ומימצאינו,

הנוגעים

להבחנה

בין

אם דוהה ,תועד באופן תיאורטי בידי בולבי

לדוגמה,

שתמיד נקשרה

בטיפוס

ובכך נעשית דומה

איבתון נוסף של מצבו של ואן גוו ,ברוח המסורת

להתנהגותם של סוטים אחרים שסווגו כחולי־נפש וקבועה

האקזיסטנציאליסטית ,הוא זרו של מינקובסקי ן M inkow sky ,

עם הזמן .התהליך  . . .מגיע לכלל השלמה ,כאשר התדמית

 ,11968איבחון זה מתמקד בהתמוטטותו של שיווי״ המשקל

המסורתית נעשית לחלק מן המגמה שתנחה את התנהגותו

האונטולוגי של ואן גוד,

הללו,

להתגבש בהתאם לציפיות

של הסוטה.
נונלי ) (Nunnaiiy, 19* 1הראה ,שמתייחסים אל חולי הנפש
בפחד ,בחוסר־אמון ובהסתייגות ,ובדומה לסוסים חברתיים,
אישיותם כולה נבלעת בתוך מעין ׳הילה׳ שלילית ,ותדמיתם
הציבורית היא של ״מלוכלכים ,לא־נבונים ,לא־כנים וחסרי־
ערך" .שף ) (scheff , 1968אף הראה ,כיצד המטופל הנבוך ; הלא־
בטוח ונטול הכוח מושפע לחלוטין מ״האל הלבן הגדול״ -
המטפל

והכל־יודע.

הכל־יכול

מאחר

שפסיכיאטרים

ופסיכולוגים הם מתייגים ידועים ,המטופל רוצה מאוד לציית,
לאמץ את התג ולהתנהג בהתאם .הסטיגמה של מחלת נפש
משמשת גם כאמצעי להישג יוזסי.

בקרב עמיתיהם של

המחברים באקדמיה ,יידחה חיבור אזוטרי אך מבריק של
מומחה כ״הזיית־שווא של משוגע״ .אחד מהמחברים נכח לא
מכבר בהרצאה מצוינת של מומחה שיצא לו שם רע של מרצה
משעמם ,ושמע במקרה עמית ״מתרץ״ את הצטיינותו של
המרצה במקרה זה בעובדה ,שהוא עבר טיפול פסיכיאטרי
מעמיק :״כל־כךהרבה טיפול וכסף,״הוא ליגלג" ,צריכים להפיק
לפחות הרצאה אחת טובה״ .לגורמים הסטיגמטיים יש תפקיד
תשוב בהתהוות החולניות ,כפי שתיאר זאת ארסו ) Artaud,
 ( 1974bבהתייחסו למחלתו של ו אן גוך .לגורמים אלה היה ,ללא
ספק ,תפקיד חשוב בהתפתחות מחלתו שלו ,כפי שהיא מתוארת
בדיווחיו.
איבחון מחלתו של ואן גוך פעל במישורים רבים .במישור
הבידרפואי ,נמצא שסבל מהתקפים אפילפטיים ,מחלתו
נחשבה לתורשתית ,מאחר שאביו סבל מ״התקפי שבץ״ ,ורבים
מבני משפחת אימו היו אף הם אפילפטיים .אחותו ,ויל ,היתה
פסיכוטית ,ככל הנראה סכיזופרנית .אחיו תיאו סבל מהתקפים
קשים של חרדה ודיכאון ,והוא התאבד לאחר מותו של ו אן גוך,
וסבורים ,שאחיו הצעיר ,קר ,שבזמן מותו של וינסנט היה
מטופל על רקע בעיות נפשיות ,אף הוא שם קץ לחייו .לפי
איבחון של רופא אחד ) (Beer, 1974aהיה אפוא שגעונו של ואן
גוך תורשתי .נטיות נוראות אלה הן אמנם מחרידות ,אך איננו
נזקקים בהכרח לדטרמיניזם ביולוגי כדי להסביר את נטייתו
של ואן גוך להפרעות נפשיות .האב הסמכותי ,ואף יותר מכך
האם הכפייתית והדכאונית ,יכלו לספק נטייה שיהיה בה בדי
לגרום למצבו הנפשי .מכל מקום ,אם אכן סטיגמת השיגעון,
בהיותה מופנמת ,משמשת כמנגנון גירוי פוטנציאלי ,הגורם
לנטייה לחולניות לפרוץ ולהפוך למחלה ממשית ,כי אז העובדה,
שכל בני משפחתו סבלו ממצבים נפשיים קשים עשתה את ואן
נוך הצעיר פתוח לקבלת הרעיון ,ששיגעון הוא גורלו הבלתי־
נמנע .השיגעון נראה כייעודו בחיים ,שנקבע על־ידי הימוירה׳
שלו ,שממנה לא יכול היה להימלט.
קבוצה אחרת של רופאים)ראה  ( Beer, 1974bטענו ,שוואן
גוך היה בעל מבנה פסיכופאתי .איבחון זה מבוסס על העובדה,
שהוא עזב את בית הוריו בגיל  ,16ומאז ואילך היה לנווד ,הנע
ממקום למקום .מקומות מגוריו היו אלה; ארבע שנים בהאג,
שנתיים בלונדון ,עשרה חודשים בפריס ,עשרה חודשים בלונדון
ככומר נודד ,שלושה חודשים בדורדרכט כעוזר־ספרן ,ארבעה־
עשר חודשים באמשטרדם ,כתלמיד בסמינר דתי ,ארבעה

הוא נטולייישות ,וכל מת שיאמר או יעשה הוא חסר משמעות
מכל וכל.

לנטייתו לחולניות וליצור את ציוריו הנפלאים .לתדו

ארטו הודה ,שהתנהגותו של ו אן מך היתה יוצאת דופן ,ועם
זאת טען ,שהיא התבססה על צרכים הגיוניים .לדוגמה ,ואן גוך

נעבור עתה לניתוחו של ארטו את מחלתו של ואן גוך .עד

רצה לצייר בשדות לעת ליל .אך כיצד יוכל לצייר בחשיכהי הוא

 1936לערך ,נחשב ארטו לאחד מהמפרשים המובילים שיי'

פתר את הבעיה בכך שתקע נרות בכובעו ויצא כך החוצה ,מצויד

■תיאטרון הסוריאליזם׳ ,הידוע בכינויו ■תיאטרון האכזריות׳.

בצורה הולמת לציור בלילה .התנהגות זו ,טוען ארטו ,היתה

מכל מקום ,אחרי  1936חוא אושפז במוסד לחולי נפש ,שם שחה

שימושית לחלוטין לצורך השגת מטרתו ההגיונית .במקרה אחר

תשע שנים .באשר שוחרר מבית־החולים ,הוא כתב כתבי־

האשים אותו דודו כי הוא משוגע ,משום שהמיס את ידיו

אישום חריפים על המערכת הפסיכיאטרית ,ועבודתו הנרחבת

ללהבת הנרות שעל השולחן שבביתו .אולס ו אן גוך עשה זאת

על ואן גוך היא למעשה ביטוי לאי־הצדק ,לאכזריות ולעיוות של

כדי להוכיח ,שהיתה זו שאיפתו הנלהבת לשאת את בת־דודו.

המערכת הפסיכיאטרית ,שתייגה יוצרים יוצאי־דופן כמו ו אן

הוא יצה להראות ,שייסורי הגוף הס כאין וכאפס בהשוואה

י ו ן וכמוהו בתג של שיגעון וכלאה אותם במוסדות לחולי נפש.

לנחישות המרו .ואכן ,כששם את ידיו בלהבה ,הוא לא השמיע

גינויו את החברה במקרה של וינסנט ואן גון מציג אוג חאייר,

קול ,למרות הכאב .האין זו ,שואל ארטו ,התנהגות הרואית,
נצחון הרוח!

ולעניין זה אף את ארטו עצמו ,כשעיר לעזאזל וכקורבן של
החברה .לכאורה ,מגן המוסד לחולי נפש על ״המשוגע״ ומרפא
אותו ,אך במקרה של ואן גון  -וכפי שמשתמע ,גם מוקו׳ח שלו

ד״ר גאשה ) ,(Qachetניסה לשמע אותו ,שעליו לוותר על הציור

עצמו  -היה זה פשוט אמצעי להרחיק אותו מן העין ,ובסופו של

לטובתו .אולם הפעילות היצירתית היתה טעם החיים של ואן

דבר  -לשלול את קיומו.

מך n ,־atre׳  raison dשלו .אם אין עוד בידו לצייר ,הוא אינו

החברה

היא שיצרה,

באמצעות

יכול להוסיף ולהתקיים.

של חוסר־השפיות .״טיפול נפשי״ הוא ,למעשה ,מסכת של

ליצור ,להביע את עצמו .אך הפסיכיאטרים ראו בו ,כפי שראו

רמייה ,של תחושת אשם ,של חשד ושל אי־צדק ,המאורגנת

בוואן מן ,גאון ,ולפיכך איום על בינוניותם שלהם .זהו ,ללא

כמערכת משומנת־היטב לשם השגת יעדה .החברה ,טוען ארטו,

ספק ,ביטוי לפאראנויה של ארסו ,אך הרי הפאראנויה עצמה

המציאה את הפסיכיאטרית על״מנת להיאבק ביוצר המרדן,

היא תג פסיכיאטרי ,אשר אריגו לא יכול היה  -ולא רצה -

שיש לו תובנה עמוקה יותר ,א□ גם שונה ,מאשר לזה השולט

לקבל ,הוא שחה בבתי־תולים פסיכיאטריים במשך תשע שנים,

במבנה הכוח .הפסיכיאטריה אינה אלא מכשיר להכניע אנשים

ורוב הזמן וזזה לא גילה נטייה להתאבד .אולם לאחר כל מפגש

בעלי רעיונות מקוריים ,באמצעות המוסדות לחולי נפש ,מכריזה

עם הפסיכיאטר ־ שהיה ריפויי כלפי חוץ אך תוקפני כלפי פנים

החברה על המחדשים היצירתיים ,המסכנים את האינטרסים

־ הוא הצהיר כי ברצונו לתלות את עצמו.
ציוריו של ואן גוך היו ביטוי למהות האזוטרית והמוזרה של

המשוריינים שלה ,כעל משוגעים ,ומאשרת את עליונותם של
אלה שבידם הכוח )  .(Artaud, 1974cואן גוך לא היה משוגע ,אך

אישיותו .על־מנת לחדש ,כדי להיות יוצר גאוני ,היה עליו לראות

מקוריותו הפריעה לאווירה הקונפורמיסטית של חוגי האמנות

את הטבע ,את אמנותו ואת עצמו בדרך מיוחדת ,אשר לא

באותה עת .רעיונותיו וציוריו איימו על המוסדות האקדמיים

נודעה עד אז לאיש זולתו .המקוריות היצירתית והגאונות הן הן

המקובלים ועל הטעם השולט כפי שנקבע בידי אלה הנחשבים

שעשוהו פגיע וטרף לתגיהם הסטיגמטיים של הפסיכיאטרים,

לסמכות המובילה בענייני טעם ) .(arbiter! eiegetiariעל כן הוא

כנציגיה של השליטה ההכרתית .אלה לא התירו לו להגשים את

נרדף ,נודה ,תויג כלא נורמלי ומוזר ,עד שנאלץ לאשפז את עצמו

יצירתיותו ,שהיתה דרכו היחידה להמשיך ולחיות .טשהופסקה

במוסד לחולי נפש .החברה החניקה אותו ,הצרה את מרחב

יצירתו ,צריכים היו אף חייו להיפסק עימה.

החיים והיצירה שלו ,אך הוא עמד איתן ,ולפיכך היא השתמשה

האנרגיות היצירתיות של ו אן מ ך היו אפוא תוצאה סיזיפית

מ שק האחרון שלה  -הוא תויג כמשוגע ,כלא־קיים ,שיש לכלוא

משולבת של מאבקו בסטיגמה ובשיגעון .ואולם ,משנחסם מוצא

אותו במקום גרוע מכלא .אסיר הוא עדיין ,למיצער ,בן־אדם,

היצירה שלו בידי מקרה אלים ,נבלמה יצירתיותו ,והשיגעון פרץ

אן מי שמאושפז במוסד לחולי נפש הוא לא־כלום .משדבר זה

והשתלט על כל אישיותו .מקרה אלים זה קשור בפול גוגן.

הושג  -אדם הפך ללא־קיים  -הוא חדל להוות סכנה לחברה

ואן גוך פיתח הערכה והערצה רבה לפול גוגן .הוא חש ,שהן

ולמבני הכוח שלה.
על־אף שארטו תיאר באמצעות ואן גוך את גורלו של

חלם על כינון אסכולה אמנותית חדשה ,והציע את הנהגת

המחדש היצירתי בחברה ,הוא תיאר ,למעשה ,את גורלו שלו.

המהפכה למגן .הוא ניסה לשכנע את גוגן לבוא לארל ,שם

ואן גוך ,טען ארסו ,לא היה משוגע .ציוריו היו ייחודיים .הם

התגורר באותה עת ,ואת עוצמת ציפיותיו אפשר ללקט

הפריעו את שיגרת זמנו .הם איימו על מושג האמנות המקובל,

מהמובאות הבאות מ תון מכתביו לאחיו תיאו:

ולפיכך הפכו לסכנה לכל הממ ה החברתי והמערכת התרבותית

אם יבוא מגן ,או מישהו אחר ,תהיה מיטתו מוכנה בן רגע ...

המקובלים .הטבע כולו טולטל מרגע שוואן גוך החדיר בו את

והחדר הנאה יותר שלמעלה ,שאותו אנסה לעשות ,עד כמה

מבטו החד והמהפכני .הוא נרדף על־ידי הכל; הוא הושם לצחוק

שהדבר ניתן ,לבודואר של אשת אמנות אמיתית ,ויהיה גם

משום שלא הובן .הוא היה זר ,נוכרי בכל מקום שבו ניסה

חדר־השינה הפרטי שלי ,שאני תצה שיהא פשוט בתכלית,

להתיישב ולהגשים את עצמו ביצירתו ו מי לוייו.

חודשים בכפר בבלניה כממר־מקומי ,שישה חודשים בבריסל,

-

אם יגיע ,יהיו קירות לבנים וקישוט של חמניות צהובות

חודשים

שאותם ראו כאיום על האינטרסים המשוריינים שלהם

שם למד ציור ,שמונה חודשי מנוחה בבית אביו ,עשרי□ ושניים

האמנותיים ,האידיאולוגיים והכלכליים .כל היצירה נזדעקה

גדולות ...שיידחסו לתוך בודואר קטן זה ,בעל המיטה הנאה

חודשים שוב בהאג ,חודשיים נדד על־פני הולנד כנווד ,שנתיים

נוכה אמנותו של ואן גוך .בני־אדם אינם רואים בבשרם או

וכל שאר הדברים הנאים.

שהה במוסד לחולי נפש באסיל נונן ) ,(Asiie Nuenenחודשיים

בעיניהם ,הכריז ו אן מך ,והוא צייר את מה שיישותו הפנימית

).(New York Graphics Society, 1959c

בפריס ,חמישה״עשר חודשים בארל ,שנה במוסד לחולי נפש

תפשה בתור סביבתו .אמנותו של ו אן גון היתה כה חריגה ,עד כי

לאחר שימוע רב אכן וזסכים מגן לבוא לארל לקראת סוף

בסן־רסי ,ולבסוף  -חודשיים באובר ) ,(Auversשם הוא שם קץ

הוא נודה מחמת פתד.

היה לשעיר־לעזאזל־למופת

 , 1888אך ביקורו הפך להרה־אסון .אכזבתו של ואן גוך מכך

לחייו .רופאים אלה טענו ,שלוואן גוך לא היתה מודעות לצרכים

לתהומות האימה והחרדה הפנימיים של ההברה ,והיה עלת

שמגן דחה אותו היתה עזה עד כדי כך ,שהוא התמוטט לתוך

חומריים והוא לא ניחן בהיגיון הנדרש לעבודתו כאמן .הוא
נשלט על־ידי מבנים נפשיים סותרים מפתלים .היה לו דימוי־

הוא

אפוא לשאת בתוצאות על שפתח את תיבת פנדורה שלהם.
עם זאת ,ככל שנרדף ,נודה ונדחה ,כן צמחו והתגבשו אמנותו

עצמי שלילי ורמת שאיפות גבוהה .הוא היה רגיש ויצירתי מאוד

והשקפת־עולטו ) .(Weltanschauungהבעתו נעשתה מסוגננת

ובעל דמיון מפותח ,אך היה בודד ומדוכדך .איבחון זה של ואן

יותר בדרכו הייחודית ,והוא פיתח לעצמו מגן כנגד השפעות

גון כפסיכופאת הוא סטיגמטי בבירור ובגלוי .במקום אחר

הסטיגמטיזציה של החברה .דבר זה ,אומר ארטו ,היה בלתי'

הגרוע מו ת ר שקרה .נראה ,שאכזבתו ממגן ומריבותיה□

של

נסבל לגבי סביבתו האנושית .בסופו של דבר ,שלפו סוכני

האלימות ,יתד עם רגישותו היתרה של ואן גוך ,גרמו לו לקבל

פסיכופאתיה ) (Addad, 1978הוא לא־מגובש ולא ברור ,ופתוח

החברה את קלף־הניצתון שלהם  -ואן גוך יאושפז במוסד לחולי

את שיפוטם של האתרים על האותנטיות של יצירתו ,ועקב כך,

)1982

Rahav,

&

(Shoham

לשפע של פרשנויות ,עד שתיונו של מישהו כפסיכופאת אינו יכול

נפש. ,שם יוותר נטול־הגנה לחלוטין .עתה היה נצחונם שלם ,יתר

לא יכול היה עוד להמשיך ולצייר .לא היה עוד בכוחו להתמודד

להיות אלא סטיגמטי ,משום שמבחינת התוכן ,כמעט שאין לכך

על כן ,מכאן ואילך אפשר היה להתעלם בלא חשש מן האמיתות

עם נטייתו לשיגעון .הוא גם לא היה מסוגל להמשיך ולנצל את

האמנותיות ,שהיו כה מסוכנות לקובעי הסטיגמה ,שכן משוגע

סביבתו כדלק ליצירתו.

כל משמעות.

לחולי־נפש ,הרסו את חייו .אנו טוענים ,לפיכך ,שמה ש
ושעורר את שגעונו של ו אן גוך ,ולפיכך הביא להרת
הפסיכיאטרים והשוקים החשמליים במוסד לחולי נפע
של ארטו .שניהם ניצלו את נטייתם לשיגעון כח
את עצמם לקיומם כמחדשים יצירתיים זרי□ בחברה
במובהק ,סוטים .יצירתיותס היתה גם אמצעי ההגנ
כנגד התיוג והסיווג של סביבתם .כאשר היחסים הדס
הללו עם נטייתם־המוקדםת לשיגעון ועם הסטינמו
)  ,(Le videלתוך האין ,לתוך היעדר־הקיום של השי
המוות.
לסיכום ,המחדש היצירתי מחויב לראות את סב
האנושית והן החומרית ,בדרך שונה מהמקובלת .דבר
בחדשנותו היצירתית האותנטית .מכיוון שונאן מך וא
ותפשו את הדברים אחרת וניצבו ניכחם בדרך שונה,
ליצור את אמנותם בטכניקה שונה ולהעניק לה תכני
מאלה של צורות היצירה המקובלות בזמנם בתחומי
מחדשים יצירתיים ,שנעשו משום כך לסוטים ,לא איחי
עם זאת ,שניתם ,ואן גוך וארטו ,היו מסוגלים
בפעילותם היצירתית החדשנית ולהתמודד בצורה די
הן עם נטייתם־הטוקדמת לשיגעון והן עם הסטיגמה ו
שהוטבעה בהם.
יתר על כן ,נטיות־טוקדמות אלה ,יתד עם ו
החברתית ,הפכו לדלק ליצירתיותם )t Benezeeh ,
 .(1982ואולם ,היצירתיות נעשתה בלתי־אפשרית  -י
בשל הלחצים החריפים ,הפנימיים והחיצוניים ,שש
מאבקו האלים עם גוגן; ולארטו ,בגין כליאתו בב
לחולי נפש וחשיפתו לשיטות טיפול פסיכיאטריות
לאתר מכן הפכו יחסי־הגומלין הדיאלקטיים של וא

אירוע פסיכוטי ,שבו ,על־פי גוגן ,הוא איים עליו בתער שלוף.
כרת את אוזנו ונתן אותה לזונה בבית־זונות מקומי כאות

הראינו,

שלו ,אך ארטו עמד על כך ,שההיפך הוא הנכון ,וכי בב
אותו כמשוגע וחשפו אותו לשוקים השונים שעבר 1

ואז ,בליל חג המולד ,אירעה ההתרחשות הידועה ,כאשר ואן גוך
ידידות .לוואן גוך ,מכל מקום ,היה האירוע הזה עם מגן הדבר

שהאיבחון

ארטו .במקרה שלו ה□ טענו ,ששיגעונו ביטל את הי

אך שיהיו בו רהיטים גדולים מרובעים ,והמיטה ,הכסאות

עשרים־ושניים

בבריסל

ביצע ,בסופו של דבר.
באותה דרך גרמו הפסיכיאטרים להתאבנות יצירו

גוגן והן הוא עצמו הביאו למהפכה.בציור ,כפי שאכן עשו .הוא

מומחי האמנות ואמנים מן השורה כאהד נדהמו מציוריו,

בבית־ספר

מלהתקיים ,והמוצא היחיד שלו היה לשים קץ לחייו ,ו

המסוימים .הנה כי כן ,הסטיגמה החברתית כנג

והשולחן יהיו ל מי ם לגמרי ...לתדר שיהיה שלך ,או של גוגן

למיסיונרים,

לאל ידו להמשיך וליצור ,הוא לא רק הפך למשוגע ,אל<

נבלמו ,הפכה היצירה לבלתי־אפשרית והם קרסו לח

ארטו טען ,שאותו תהליך עצמו נכפה גם עליו .הוא ניסה

ומוסדותיה ,את הטירוף ,את השיגעון הכרוני ואת סימני־ההיכר

פירושו היה ,לאבר את כל הגנותיו כנגד החולי .כאשר

דיאלקטי ליצירתיות□ ,שהיתה הדרך היחידה שלהם

ואן גוך שם קץ לחייו כאשר הרופא־הפסיכיאטר שטיפל בו,

הפסיכיאטרים שלה

היצירתיות היתה לוואן מך אמצעי להתייחס בצורה די.

הסטיגמה שהוטבעה בו על״ידי

מיטה נויוחדח עבור חולי־נפש בבית החול■□ בארל

I
;

יישות ,וכל מה שיאמר או יעשה הוא חסר משמעות

היצירתיות היתה לוואן גוך אמצעי להתייחס בצורה דיאלקטית

ארטו עם נטייתם לשיגעון ועם הסטיגמה לבלתי־אנשריים אף

לנטייתו לחולניות וליצור את ציוריו הנפלאים .לחדול ליצור,

הם.

והשיגעון

זולה ,שהתנהגותו של ואן גוך היתה יוצאת דופן ,ועם

פירושו היה ,לאבד את כל הגנותיו כנגד החולי .כאשר לא היה

והסטיגמה השתלטו על האישיות כולה וחיסלו ביעילות את

™י א התבססה על צרכים הגיוניים .לדוגמה ,ואן גון

לאל ידו להמשיך וליצור ,הוא לא רק הפך למשוגע ,אלא גם חדל

בשדות לעת ליל .א ן כיצד יוכל לצייר בתשיכהי הוא

מלהתקיים ,והמוצא היחיד שלו היה לשים קץ לחייו ,ואת זאת

:עיה בכך שתקע נרות בכובעו ויצא כך החוצה ,מצויד

ביצע ,בסופו של דבר.

’מת לציור בלילה .התנהגות זו ,טוען ארטו ,היתה
חלוטין לצורך השגת מטרתו ההגיונית .במקרה אחר
יתו דודו כי הוא משוגע ,משום שהכניס את י דיו
־ות שעל השולחן שבביתו .אולם ואן גוך עשה זאת
ז ,שהיתה זו שאיפתו הנלהבת לשאת את בת־דודו.
'הראות ,שייסורי הגוף הם כאין וכאפס בהשוואה
תת .ואכן ,כששם את תיו בלהבה ,הוא לא השמיע
 :הכאב .האין זו ,שואל ארטו ,התנהגות הרואית,
j
שם קץ לחייו כאשר הרופא״הפסיכיאטר שטיפל בו,

באותה דרך גרמו הפסיכיאטרים להתאבנות יצירתיותו של

שיש לאל ידו לעשות בהם שימוש לעיר תז .ואולם ,כאשר יחסי־

ארטו .במקרה שלו הם טענו ,ששיגעונו ביטל את היצירתיות

הגומלין הדיאלקטיים שלו נעשים בלתי׳אפשריים ,הופכים

שלו ,אן ארטו עמד על כך ,שההיפך הוא הנכון ,וכי בכך שתייגו

הסטיגמה והשיגעון לאותות המבשרים את שלילת הקיום

אותו כמשוגע וחשפו אותו לשוקים השונים שעבר במוסדות

■

ושעורר את שגעונו של ו אן נוך ,ולפיכך הביא לחליפתו ,עשו
הפסיכיאטרים והשוקים החשמליים במוסד לחולי נפש במקרר

"Delinquency among psychiatric patients " Crime
,־and Social Deviance 6:129134
Addad, M. and M. Benezech
1982
"Nouvelle approeho du processus de stigmatisation
 (French, English and Spanish).״en criminologic.
Interpol. Revue Internationale de Police Criminellc

של ארטו .שניהם ניצלו את נטייתם ■לשיגעון כחוטר־גלכו
דיאלקטי ליצירתיותם ,שהיתח הדרך היחידה שלהם להתאים
את עצמם לקיומם כמחדשים יצירתיים זרים בחברה ,ולפיכך,

 ,(Gachstניסה לשכנע אותו ,שעליו לוותר על הציור
׳ raison dשלו .אם אין עוד בידו לצייר ,הוא אינו

הללו עם נטייתם־המוקדמת לשיגעון ועם הסטיגמה שלהם

 fולהתקיים.

נבלמו ,הפכה העיר ה לבלתי־אפשרית והם קרסו לתוך הריק

ען ,שאותו תהליך עצמו נכפה גם עליו .הוא ניסה

) ,(Le videלתוך האין ,לתוך היעדר־הקיום של השיגעון ,של

יכיאטרי ,אשר ארטו לא יכול היה  -ולא רצה -
שהה בבתי־חולים פסיכיאטריים במשך תשע שנים,
זה לא גילה נטייה להתאבד .אולם לאחר כל מפגש
זטר  -שהיה ריפויי כלפי חוץ אך תוקפני כלפי פנימ
ד כי ברצונו לתלות את עצמו.
' ואן גוך היו כיסוי למהות האזוטרית והמוזרה של
■מנת לחדש ,כדי להיות יוצר גאוני ,היה עליו לראות
את אמנותו ואת עצמו בדרך מיוחדת ,אשר לא
לאיש זולתו .המקוריות היצירתית והגאונות הן הן
וטרף לתגיהם הסטיגמטיים של הפסיכיאטרים,

המוות.
לסיכום ,המחדש היצירתי מחויב לראות את סביבתו ,הן
האנושית וחן החומרית ,בדרך שונה מהמקובלת .דבר זה טבוע
בחדשנותו היצירתית האותנטית .מביתי שוואן גוך וארטו ראו
ותפשו את הדברים אחרת וניצבו ניכתם מירך שונה ,הם יכלו
ליצור את אמנותם בטכניקה שונה ולהעניק לה תכנים שונים
מאלה של צומת היצירה המקובלות בזמנם בתחומי יצירתם
המסוימים .הנה כי כן ,הסטיגמה החברתית כנגד אותם
מחדשים יצירתיים ,שנעשו משום כך לסוסים ,לא איחרה לבוא.
עם זאת ,שניהם ,ו אי גוך וארטו ,היו מסוגלים להמשיך
בפעילותם העירתית החדשנית ולהתמודד בצורה דיאלקטית
הן עם נטייתם־המוקדמת לשיגעון והן עם הסטיגמה החברתית
שהוטבעה בהם.

ושליטה החברתית .אלה לא התירו לו להגשים את
היתה דרכו היחידה להמשיך ולחיות .משהופסקה
ים היו אף חייו להיפסק עימה.
היצירתיות של ו אן גוך היו אפוא תוצאה סיזיפית
ואבקו בסטיגמה ובשיגעון .ואולם ,משנחסם מוצא
:ידי מקרה אלים ,נבלמה יצירתיותו ,והשיגעון פרץ
:ל אישיותו .מקרה אלים זה קשור בפול גוגו.
תח הערכה והערצה רבה לפול גוגו .הוא חש ,שהן

מאנגלית :בת־שבע שפירא
.מקןרות

•לם הפעילות היצירתית היתה טעם החיים של ו אן

לפאראנויה של ארטו ,אך הרי הפאראנויה עצמה

והמוות.

לחולי־נפש ,הרסו את חייו .אנו טוענים ,לפיכך ,שמח שעשה גוגן

כנגד התיוג והסיווג של סביבתם .כאשר היחסים הדיאלקטיים

!ע את עצמו .אך הפסיכיאטרים ראו מ ,כפי שראו

העירוניות.
נטייה־מוקדמת

לחולניות

ולסטיגמה

יכולות

להיכלל

ולהישלט על־ידי המחדש העיר תי ,ואפילו להועיל לו ,כל עוד

במובהק ,סוטים .יצירתיותם היתה גם אמצעי ההגנה שלהם

:און ,ולפיכך איום על בינוניותם שלהם .זהו ,ללא

המערכת

הקודמת,

המאוזנת,

התמוטטה,

יתר על

 ,pנטיות״מוקדמות אלה ,יחד עם הסטיגמה

החברתית ,הפכו לדלק ליצירתיותם

)a Benezecn,

Addad

 .(1982ואולם ,היצירתיות נעשתה בלתי־אפשרית  -לוואן גון
בשל הלחצים החריפים ,הפנימיים וההיצונייט ,ששיאם היה
מאבקו האלים עם גוגן; ולארטו ,בגין כליאתו בבתי׳חוליס
לחולי נפש וחשיפתו לשיטות טיפול פסיכיאטריות אכזריות,
לאחר מכן הפכו יחסי״הגומלין הדיאלקטיים של ו אן גוך וגזל
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הערת

המערבת :הלק סן הפרטים הכיוגופ״ם הגושים דהאן ווך

ולבני םשפתתי הסובאים באן ,אינם תואמים את הביוגרפיה שלו ,כפי שהיא
לועה נותתקרים.

לצמו הביאו למהפכה בציור ,כפי שאק עשו .הוא
ן אסכולה אמנותית חדשה ,והציע את הנהנת
:ן .הוא ניסה לשכנע את גוגן לבוא לארל ,שם
מה עת ,זאת עוצמת ציפיותיו אפשר ללקט
נאות מתוך מכתביו לאחיו תיאו:
:וגן ,או מישהו אחר ,תהיה מיטתו מוכנה בן רגע ...
אה יותר שלמעלה ,שאותו אנסה לעשות ,עד כמה
מן ,לבודואר של אשת אמנות אמיתית ,ויהיה נם
 rהפרטי שלי ,שאני רוצה שיהא פשוט בתכלית,
בו רהיטים גדולים מרובעים ,והמיטה ,הכסאות
זיו לבנים לגמרי ...לחדר שיהיה שלך ,או של גוגן
יהיו קירות לבנים וקישוט של חמניות צהובות
׳יידחסו לתוך בודואר קטן זה ,בעל המיטה הנאה
;דברים הנאים.
.(New York Graphics Socie
:וע רב אכן הסכים מגן לבוא לארל לקראת סוף
זרו הפך להרה־אסון .אכזבתו של ו אן גוך מכך
זו היתה עזה עד כדי כך ,שהוא התמוטט לתוך
י ,שבו ,על־פי נוגן ,הוא איים עליו בתער שלוף.
מולד ,אירעה ההתרחשות הידועה ,כאשר ו אן גוך
ו ונתן אותה לזונה בבית־זונות מקומי כאות
'זך ,מכל מקום ,היה האירוע הזה עם נוגן הדבר
שקרה .נראה ,שאכזבתו מגוגן ומריבותיהם
עם רגישותו היתרה של ואן מך ,גרמו לו לקבל
ו האחרים על האותנטיות של יצירתו ,ועקב כך,
ד להמשיך ולצייר .לא היה עוד בכוחו להתמודד
:עון .הוא גם לא היה מסוגל להמשיך ולנצל את
׳טבעה בו על־ידי סביבתו כדלק ליצירתו.
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