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  דודה חנה –הציירת חנה לוי 

  14.1.20 –מוזיאון הרצליה  –" הפנים שלי"הוקרא באירוע השקת הקטלוג לתערוכה 

מתבוננים בציורים של , אנשים שאני לא מכירגילוי של היא ה, אחת החוויות שלי בביקורים בתערוכה
בין שהם בעצם , ציורים שאני רואה מאז שנולדתי –דודה חנה

לראות . כך-אהובים ומוכרים כל, שראיתיהראשונים  מראותה
זו חוויה , ומתפעלים מהם אנשים מגלים אותם לראשונה

כי יש בה גם הכרה עד כמה הציורים האלה טבועים , מפעימה
או אובייקט , בפסיכולוגיה הוא הפנמה מושג נפוץ. חלק ממני, בי

לנוכחות שלו שמעבר , הכוונה היא לאדם משמעותי. מופנם
. במחשבה, דמיוןב, תופס מקום בעולם הפנימי, ולם המציאותיבע

והופך , מהתכונות של האדם הממשי לעתים מתרחקהייצוג הזה 
, על האופן בו הוא חושב המשפיעש ,לדמות בנפשו של האדם

יכול להמשיך  האדם ,כך. לרוב באופן לא מודע, מרגיש ומתנהג
ם כאשר הקשר ג, עם אותו אובייקט מופנם ולכונן מערכת יחסים

הוא הופך לרכושו של כל , שמרגע שהאמן שחרר אותו אל העולם –כמו ציור . בעולם האמיתי מסתיים
וכמו ציור שנשאר להשפיע בעולם גם אחרי שהאמן כבר , שיכול לראות בו מה שהוא רוצה, מתבונן

  .נוגם כשהאדם אותו הוא מייצג כבר אינ, כך גם האובייקט המופנם ממשיך לחיות, איננו

כך שכבר הרבה זמן היא לא , ומספר שנים לפני כן סבלה מדמנציה, שנים 14נפטרה לפני  חנה
דמותה כמו קמה , אבל הודות לתערוכה המקסימה המוצגת כאן, איתנו

לחנה לא היו  .עליו אני שמח לספר לכם הערב, מציירת את דיוקנה, לתחייה
עבורי ועבור אחותי ובני הדודים . אמא נוספת לאחייניהוהיא היתה כמו , ילדים

מה שאספר ". דודה חנה"וכולנו קראנו לה , היא היתה כמו סבתא נוספת, שלי
כך , סיפורים וזיכרונות של אחרים, בעיקר על זיכרונותיי ממנה הערב מבוסס

כמו ציור , אלא, שאין כאן יומרה להביא עובדות או נתונים מדויקים
של כיצד אני , רשמים אישיים צבועים בגוונים הייחודיים שלי, סטיאקספרסיוני

  . נשאר אצלישומה , הכרתי אותה

הבת . ילדים 3הצעירה מבין , לאם נוצריה ואב יהודי, חנה נולדה בגרמניה
וצעירה בשנתיים , מבוגרת ממנה בשנתיים, האמצעית היא סבתא שלי

אופייני למעמד לו היה בית הבית בו גד, ממה שידוע לנו. מאחיהן הבכור
אני זוכר שחנה . שרבים אהבו להתארח בו, ושוחר תרבות ליברלי, הביניים

ולדת , כמוהם" חצי-חצי"ו, נוצרים, היו בה יהודיםשבכיתה שלה סיפרה לי 
, בניגוד לתדמית של חינוך אירופאי נוקשה .לא היה מקום משמעותי בחייהם

, היתה ילדה שובבה היא. הספר כמקום נעים ופתוח-כרה את ביתחנה ז
ונראה כי , מגיל צעיר אהבה לציירסיפרו ש. של אחיה הגדולים" הצעצוע"

רוחה החופשית השתלבה היטב בפריחה התרבותית והשחרור שאפיינו את 
  .גרמניה שבין שתי מלחמות העולם
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פיזרה את  ,שהלכה וגברהיהודית -טיוהאווירה האנ, עליית היטלר והמפלגה הנאצית לשלטון
שם חי עד יום , עבר בתחילה לצרפת ובהמשך הרחיק עד אוסטרליה, הנס, האח הבכור. המשפחה

ההורים נשארו בגרמניה ונפטרו . וחנה עלתה שנה אחריה, עלתה לישראל, רות, סבתא שלי. מותו
  .האם ממחלה והאב במחנה ריכוז –שם 

  

אמנה לשפה הגרמנית ולתרבות שנשארה נ, בניגוד לסבתא שלי
למדה עברית , חנה השתלבה היטב בנוף הארצישראלי, הייקית
ואפילו סגנון הלבוש שלה שילב , היתה מעורה מאוד בנעשה, בקלות

, את התרבות המקומית עם האווירה הבוהמית של קהילת האמנים
היא גרה במקומות שונים ועבדה בעבודות  .שקיבלה אותה בחום רב

, תלל שירות בצבא הבריטי במצרים כאסיסטנטית לאחוכו, שונות
   .וכל העת המשיכה להתפתח כציירת וזכתה לתשבוחות

שם חיה , עברו להתגורר בקרית האמנים בצפת, לאחר נישואיה לכנר יצחק לוי
היה חלק בלתי , עבורנו בני משפחתה, הבית בצפת. חנה את מרבית שנותיה
ממוקם בקצה קרית . נפרד ממנה ומאישיותה

היה , מהחנייה לא מבוטלמרחק הליכה , האמנים
מעין , תקרת קשתותעם , בית ערבי רחב ידיים

קני ציור ועליהם ציורים , ודיו גדולהדירת סט
, בתהליך עבודה פזורים בתוך המרחבים השונים

ארוניות שמכילות , שכללו גם מיטות נוחות לרביצה
וכל מיני  מכחוליםשלל , ריחות של צבעי שמן, אינספור ציורי אקוורל

חצר פנימית עשירה . פריטים מעניינים וענתיקות שיצחק אהב לאסוף
ומדרגות גבוהות , ד שיח לואיזה שאהבנו להריחובמיוח, בצמחים

כמו . שממנו היה אפשר להשקיף לחצר, שהובילו אל גג עם סוכת גפנים
 – דודה חנה אהבה לארח. אישי ומזמין, ייחודי, כניסה לעולם אחר

, קרית האמניםתיירים ומטיילים ב
שנהנו לצרף , את בני המשפחה ובמיוחד, אנשי רוח, חברים וחברות

כירו את ים שלהם כדי שיגם חבר
, עבורנו הילדים .המקום המיוחד
. באטרקציות עשירזה היה מתחם 

היינו נפרשים על הרצפה ודודה 
חנה היתה מביאה ניירות 

את הציורים המוצלחים היא . וקופסאות עם צבעי פנדה כדי שנצייר
  .מאתרת וממליצה להורים למסגר ולתלות על הקירהיתה 
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מעין עוגב  –היתה הרמוניום , במיוחד בשבילי, אחת האטרקציות המרגשות
, הייתי מתיישב ומנגן עליו שעות. שיצחק קנה מכנסיה בירושלים, ביתי קטן

אני  .פעם ביקשו ממני לעצור- איולא זכור לי ש, משחק עם הרגיסטרים השונים
, לא יודע אם היא הכירה את התיאוריה של וויניקוט

היא האמינה בחשיבות של מתן מרחב  אבל ללא ספק
, היצירה כביטוי ליצרים, (true self)לעצמי האמיתי 
היו אצלה המון  .על כל משמעויותיו, וההנאה ממשחק

כשדודה . יחדולפעמים היינו מסתכלים עליהם , ציורים
אוהב במיוחד את אחד  חנה היתה מזהה שמישהו

, אני חושב, 10שהייתי בן כ, כך". זה שלך, קח"היתה אומרת לו , הציורים
והיום תלוי אצלי , שהיה תלוי אצלי בחדר, היא נתנה לי אקוורל שאהבתי

  ...). תרתי משמע(ומופיע בכרטיס הביקור שלי , בקליניקה

באחד , הציבה דיוקן עצמי מוקדם וקטן מימדים, האוצרות הרגישה של רותי
אישה , ל ההורים שלישבימי שיגרה תלוי בבית ש, בציור זה. הקירות הצדדיים

שאר אל שכמו מזמין את המבקרים , עם מבט ספק תמים ספק פתייני, צעירה
זכרונות הילדות שלי מדודה  .מספרים את קורותיה בהמשך החייםה, הציורים

ובעלת  כריזמטית ועוצמתית, חנה הם של אישה עם נוכחות בולטת ומרשימה
אמרתי עליה שהיא , ניםבפתיחה לתערוכה אחרת לפני כמה ש. דעות מוצקות

אך . למשל פוליטיקאים שסלדה מעמדותיהם ,אהבה לאהוב ואהבה לשנוא
נערה שובבה -תמיד היתה בה אותה ילדה, כבר היתה אישה מבוגרת, למרות שכאשר הכרתי אותה

והיא הציעה לי , נעצרנו לנוח מול רכס הרים, אני זוכר שבאחד הטיולים. עם אותו מבט קורץ, וחייכנית
). כלל-ולא בעננים כפי שעושים בדרך(להתבונן ולמצוא דמויות שונות בתוך פני השטח של ההר 

דרכו היא , אבל זה כנראה היה מעין מבחן רורשך מוקדם שעברתי אז, לצערי אני לא זוכר מה ראינו
האפשרות לשחק בין , בין ראיה לבין מבט, גם לימדה אותי את ההבדל בין לראות לבין להתבונן

יתכן שזו גם הסיבה שעד . לראות מעבר לממשי, אות לדמיוןמצי
 .ציורי הנוף המופשטים של חנה הם האהובים עלי ביותר, היום

כולנו אהבנו מאוד את . שתלוי אצלי בסלון, הציור הזה, למשל
וההתרגשות , בין ארוחת הבוקר לארוחת הצהריים, טיולי הטבע

יתה הזדמנות וזו ה, היתה רבה במיוחד כאשר ירד בצפת שלג
משימה שחנה , בשבילי לראות לראשונה שלג ולבנות איש שלג

 .גדולהנרתמה אליה בהתלהבות 
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אבל , אני לא מבין הרבה באמנות. שונה, וההתבוננות שלי על הציורים, גם אני כבר לא ילד, היום
אבא שלי . והמחשבות שנלוו לכך, ניסיתי לשלב בדברים את ההתרשמויות שלי ממה שאני רואה

ואפשר להסתכל עליהן שעות וכל פעם לגלות , תמיד אומר שהתמונות של חנה אף פעם לא נמאסות
  . הן מתגלות כל פעם מחדש, וכך, אני חושב שזה גם מפני שאנחנו משתנים. משהו חדש

חנה הגיעה למופע . כאשר אני מסיים את חטיבת הביניים במגמת מוסיקה, זכרון מגיל מאוחר יותר
אבל זוכר , אני לא זוכר מה היא אמרה על הנגינה שלי. אשר נערך בשיתוף עם מגמת המחול ,הסיום

היתה גם , בין הופעות הבלט הקלאסי והמחול המודרני. היטב את תגובתה לאחד מקטעי המחול
וכללה הרבה ריצות , שלא דמתה לשאר קטעי הריקוד, 15נער בן , כוריאוגרפיה של אחד התלמידים

דודה חנה . לפעמים עד לכדי הרגשה של עיוות, מעודנות-תנועות לא, קצוות הבמה תזזיתיות בין
  ".כי היה בזה דם", אמרה שהיא הכי אהבה את הקטע הזה

ומהיכולת של אישה בגילה , שהתחברה היטב לאמנות שלה, התפעלתי מייחודיות ההעדפה שלה, אז
אני חושב , מול הציורים בתערוכה, וםהי. ליהנות כך ממה ששיערתי שקשור לרוח הנעורים של היוצר

חנה לוי "גדעון עפרת כותב על חנה וחותם באמירה , בקטלוג של אחת התערוכות. שהיה בזה יותר
את , אני מבין טוב יותר את המשפט הזה, בזכות התערוכה כאן". והציור הוא החיים. נאבקת

שהוא נוזל , בתי על הדםחש. והמאבק על זה, האפשרות להחזיק יחד את קצוות החיים והמוות
, כאשר אנחנו פוגשים אותו. חבוי בלא מודע, גלוי עבורנו-אך הוא בלתי, הכוח שמניע אותנו, החיים

דודה חנה התרשמה . שהופך לסמל של כאב ופגיעה, התפרצות של תוכן סמוי, זה כתוצאה מפצע
  .םאת החיים על כל שלל הכאבים הכרוכים בה –מהנכונות להציג לקהל את הדם 

הפרוידיאני ' אתה'ה" –הפסיכואנליטיקאי מייקל אייגן כותב על תפיסתו של פרויד את דחף המוות 
אם . נמצא אתה, בכל מקום שנמצא הכאב. אני-לא, זר, "אחר"כאב הוא . הולך בנתיבו של הכאב
 עוין או, אתה זר, משהו שקורה לי, אני-לא, "האחר"אז פנים הגוף נעשה , הכאב מגיע מתוך הגוף

. אני נוטה להזדהות עם עונג ולהגיב כנגד כאב-תחושת. אני משנה מקום-הגבול של תחושת. אדיש
הכאב עשוי . עצמיאני מנסה להרחיק את הכאב מ: האדם מנסה להשאיר את הכאב מחוץ לגבולותיו

יש לי הרגשה שחנה  1".אך אני מעמיד פנים שהוא זר, להיות העובדה האינטימית ביותר של הקיום
החיים ניזונים מהמוות והמוות " –מזדהה יותר עם המשך תיאורו של אייגן את תפיסתו שלו  היתה

  .כי אין חיים בלי כאב, 2"ניזון מהחיים

בריכוז הדיוקנאות , כשהתבוננתי על התמונות בתערוכה
חשבתי על הנוכחות החזקה של הגוף שהן , הנשיים יחד

גופים . אך לא מרגיש מאוים, מוקף דמויות. מקרינות
מקרינים חולשה , כל פעם על איבר אחר, בתקריב

חנה היתה ידועה בכוח הגופני שלה . ועוצמה בו זמנית
מספרים . ובגמישות שלה

הלוך , חה את הכינרתשצל
, וגם בשנותיה האחרונות, וחזור

  . נותרה חזקה גופנית

                                                           
  2004. ברק מילנר: תרגום. תחושת מוות נפשי. מ, אייגן 1
  שם 2

 לנה גומון: צילום
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. הפצע, הכאב, הנוכחות הגופנית הזו מצליחה להביא גם את הכוח וגם את החולשה, גם בציור
. ומלאי כוח בעצמם, נדמים כמו צלקות או פגיעות, שמאפיינים את הציורים שלה, הכתמים השחורים

בהם היא לא נרתעת , "הפנים המלוכלכות שלי" –אלה מתעצמים אף יותר בדיוקנאות העצמיים  כל
כמו , לאמנים" –סטיוון מיטשל כותב . הכאב ואפילו את השגעון, הכיעור, מלהציג את הלכלוך
האנליטיקאי הופך למעין ... יש השפעה רבה על הדבר אותו הם מנסים להבין, לפסיכואנליטיקאים

הבעיה היא שבציור . אשר חושף את המבנה הפנימי של חוויה זו, נאות של חוויית המטופלצייר דיוק
את , שלהם-מבטאים ציירי הדיוקנאות גם את תודעתם, דיוקנאות מטופליהם

ומה שהם מבטאים על הבד הוא בחלקו חותם , הסובייקטיביות שלהם עצמם
שצייר את מיטשל ממשיך ומספר על אכזבה מצייר  3".שלהם-של אישיותם

נעדר עומק , כיוון שנראה בציור ריק" באמת"שלטעמו לא שיקף אותו , דיוקנו
הבין מיטשל שכך הוא , בעקבות התערבות של אישתו. רגשי או אינטליגנציה

, כפי שהרגיש עם אותו צייר, נראה כאשר הוא משוחח עם אדם שסולד ממנו
פחות מכפי שרצה אמיתי לא , עצמי אותנטי שלו-אשר אכן הצליח ללכוד חלק

להתבונן על , כמה אומץ צריך בשביל לצייר כך את דיוקנך שלך. להאמין
גם , אין לי שום זכרון של חנה בו היא מתלוננת או כאובה. עצמך באופן הזה

פניה נשארו חזקות , גם בזקנתה. כאשר לקתה בסרטן השד ועברה כריתה
  . ילדי ומחפש, סקרן, ומבטה שובב, ויפות

  

ובהדרגה מצאתי את עצמי חושב יותר ויותר על , מופיעים בציור, החולי, המוות, אבל הכאב
מחלת הסרטן , אובדן בעלה יצחק –על חלקן כבר דובר בהקשר של יצירתה  –הטראומות בחייה 

התפרקות המשפחה , עליית הנאציזם והשינוי שעברה מולדתה –וחלקן מדוברות פחות , והניתוח
התבוננות בציורים בהקשר . מות הוריה כשהם רחוקים, הסתגלות לארץ, מהוריהוהפרידה מאחיה ו

לא ממש ידוע אם בשל עקרות או . אולי על כך שלא נולדו לה ילדים, מגלה לפתע כעס על הגוף, הזה
בשנת . כוח וכאב, שיש בה חיים ומוות –היצירה כלידה . פגיעה גופנית בעקבות הליך רפואי כושל

רק לאחרונה התחלתי . מדלקת קרום המוח, 10בהיותו בן , דוד שלי, אבא שלי נפטר אח של 1955
עבור , בשבעה, כיצד היתה בלוויה. על כך שאיבדה אחיין –לחשוב על דודה חנה בטרגדיה הזו 

עליו כמעט ולא , כיצד חוותה את ההתמודדות של סבתא שלי מול המשבר. גיסה ואחייניה, אחותה
, האם הציור. איך אפשר שלא? האם שינה אותה. נכנס לתוך יצירתהכיצד האובדן הזה . דיברה

, אם במכוון או במקרה, בהקשר הזה? היה עבורה כוח מרפא, מעבר להיותו אמצעי לביטוי הכאב
היא חיבור מרתק ומצמרר , בסמוך לתערוכה של חנה 4הצבת תערוכת הצילומים של איריס נשר

  .בעיניי

הם . אחיינית –שם התחתן ונולדה לו בת , נמלט לאוסטרליהאחיהן הבכור של חנה וסבתא שלי 
 60? האם רואים בציורים שלה את החוסר הזה. אך לא נפגשו, שמרו על קשר דרך כתיבת מכתבים

, חנה עדיין תפקדה. 80-שלושתם היו כבר בני יותר מ. האח הגיע לביקור בארץ, שנה לאחר שנפרדו
מי זה האיש "ולעתים היא תהתה , ע אצלה קשיים בזיכרוןאך כבר החלו להופי, ואירחה אותם בביתה

בתו , כמה שנים לאחר מכן. חוזר פתאום כקשיש 20-כשאחיך בן ה, אולי זה באמת מבלבל". ?הזה
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 ערן עוז: צילום



אותו ביקור היה הפעם האחרונה 

גיליתי שזה בלתי 
שלה היה בית 

ואלה שהתמזל מזלם 
, סיפרו שכאשר ציירה

, נעה בתנועות חדות ומהירות מהמודל אל הבד
והיא היתה גם 

בפתיחות של 
, אך בצניעותה

ואוסף נפלא , ולנו נשארו הזיכרונות ממי שהיתה
אנו משתדלים . שמשאירים חלק ממנה איתנו

מה שחשוב 

      

  גלעד עוז      

6 

, הדוד מהקצה השני של העולם
שאבא שלי ואחיו שמעו עליה אך מעולם 

גרה  ,90חנה היתה אז כבר בת מעל 
מבינה אם כי ניכר כי , וכבר לא דיברה

נדמה לי שזו התמונה 
ההתרגשות . המרגשת ביותר שאי פעם צילמתי

הסיפוק , וכאב ההחמצה בפניה של האחיינית
והמבט , על המפגש, והאושר בפנים של אבא שלי

יש שם אפילו . זמנית של חנה
מה . הידיים המפורסמות מהציורים שלה

אותו ביקור היה הפעם האחרונה , אם אני לא טועה. חיים ומוות, נצחון והפסד

גיליתי שזה בלתי , "דודה חנה"לבין " הציירת חנה לוי
שלה היה בית  הבית. היא היתה שתיהן יחד וכל אחת מהן בנפרד

ואלה שהתמזל מזלם , מעולם לא ציירה לידינו. מגורים וסטודיו לציור בו זמנית
סיפרו שכאשר ציירה, דודה שלי-בת –כמו אבא שלי ונועה 

נעה בתנועות חדות ומהירות מהמודל אל הבד, נראתה כמו אחוזת טירוף
והיא היתה גם . פים שבתוכהחיה את היצרים והדח, מוסיפה שכבות של צבע

בפתיחות של . שמכינה קציצות ואופה לחם, המצחיקה והחכמה
אך בצניעותה, הציירת, היא היתה במוקד, אליהן אהבנו לבוא

  .מעולם לא הפסיקה להיות גם דודה חנה

ולנו נשארו הזיכרונות ממי שהיתה, חנה נפטרה בשיבה טובה
שמשאירים חלק ממנה איתנו, ציורי שמן ואקוורליםשל 

שמחים , שמור על הציורים כמיטב יכולתנול
תלויים על קיר וזוכים , כשהם אהובים

אני לא רואה בכך מפעל . להתפעלות
התערוכה . הנצח הוא לא העיקר. הנצחה
מה שחשוב . חלוף-וכולנו בני, חלוף-היא בת

ם בציורים של זה הרגע החי בו מתבונני
  . ומרגישים את הדם, חנה

  

              

              

 

הדוד מהקצה השני של העולם-בת. לביקור ההגיע
שאבא שלי ואחיו שמעו עליה אך מעולם , מהסיפורים

חנה היתה אז כבר בת מעל . לא פגשו
וכבר לא דיברה, בבית אבות

נדמה לי שזו התמונה . את המתרחש סביבה
המרגשת ביותר שאי פעם צילמתי

וכאב ההחמצה בפניה של האחיינית
והאושר בפנים של אבא שלי

זמנית של חנה-קפוא וחם בו-הכמעט
הידיים המפורסמות מהציורים שלה את כפות

נצחון והפסד, שישנו ומה שלא היה
  . שראיתי אותה

הציירת חנה לוי"בניסיון להבחין בין 
היא היתה שתיהן יחד וכל אחת מהן בנפרד. אפשרי

מגורים וסטודיו לציור בו זמנית
כמו אבא שלי ונועה , להיות מודל עבורה

נראתה כמו אחוזת טירוף
מוסיפה שכבות של צבע

המצחיקה והחכמה, דודה חנה
אליהן אהבנו לבוא, תערוכות

מעולם לא הפסיקה להיות גם דודה חנה

  

  

        

  

        


