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  מה שעומד בין זמן ודיוקן
 ר נורית צדרבוים" ד

 
 "אבל הזמן חושב שאנשים עוברים, אנשים חושבים שהזמן עובר"

 )החומה, פינק פלויד (

 

באיזה   רגע של גאו וה  וה תרגשות  ה תפלל שהדיו קן  יישא  את  משא חיי ו  והו א ישמ ור  על נ עורי  זו ה ר   , אה"

,  ב ספר זה -'  תמונתו של דוריאן גריי' בספרו , ו גריי כך  מס פר אוסקר ויי לד על גיבור!"נצחיים  וטהו רים

כמה מהתיאוריות , מפרסם ויילד באמצעות מעלליו של דוריאן גיבורו, 1890שהתפרסם לראשונה ביולי 

.  הנשגבות שלו בתחום האסתטיקה ואף  מת אר שם א ת ה בוז שהינו חש למי שחי חיים של יופי חסר תועלת

 הדוניסט  –דוריאן .  עיר שמוכר את נשמת ו תמורת נעורים ויופי נצחייםיצירה זו מגוללת את סיפורו של צ

קצר רוח וחסר מוסר לא  משתנה כלל בעוד שתמונת הדיוקן שלו שצוירה בידי צייר מוכשר מזקינה 

, משתנה, ציור שמזדקן, ציור דיוקן שלא עוצר בזמן, אם כן, לפנינו. ומתכערת יותר ויותר עם השנים

הגיבור מתקנא  בתמונה . נגוס בו בזמן שהמודל שבהשראתו הוא נוצר נשאר צעיר לעדמאפשר לשיני הזמן ל

מוסר א ת ה זמן ְלציור , ולכן מוכר את   נשמתו לשטן, ובתכונתה הפוטנציאלית לעצור ולשמר את הזמן

 . ונשאר ֶעלם לעולם, הדיוקן

 ונמנתה עם מובילי פריז שחיה רוב חייה באמרי קאית סופרת ,)1906(פיקאסו צייר דיוקן של גרטרוד שטיין 

בייאושו החליט לצייר אותה .  פעם צייר אותה ולא בא על סיפוקו90. אמנות ובספרות במודרניזםה

חבריה של גרטרוד  שטיין טענו שאין הם רואים כל דמיון . לאחר שמצא השראה במסכה  איברית, מהזיכרון

בסוף היא   ,  אבל אל דאגה,  כו לם חושבים  שהיא אי נה  ד ומה לצי ור: "יקאסו ענהופ, בין הציור לבין המודל

 .הוא צדק, ואכן. "תיראה כמו הו 

 

 1906 ,דיוקן, גרטרוד שטיין: 1 איור
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אבל צייר אותה , כא שר בסופו של דבר הוא עשה זאת מתוך  הזיכרון, פיקאסו צייר ציור בזמן אמת, בכןו

יחד עם השנינות  . תראה שנים רבות אחרי הזמן שבו היא שימשה עבורו מקור השראה, לטענתו, כפי שהיא

, ראייה של האמןואת יכולת ה, פיקאסו מצי ב את  אמנות   הציור. שבדבריו ניתן להבין שיש כאן גם  אמירה

כך . אלא באופן ויזואלי, אך לא כנבואה,  רואה את העתיד–כסוג של ראייה חודרת שאף חוצה גבולות וזמן 

פיקאסו לא מנסה לעצור את הזמן ואת הרגע ולהנציח את שטיין כפי , בהבדל ממה שקורה בעת צילום

י יחד עם מה שהוא קו רא מתוך   הוא  מערבל את עולמ ו הרגשי והחוויית. שהיא נראתה בדיוק באו תו זמן

אלא זר ם עמו ואף   , ציורו לא עצר את   הזמן. פניה של שטיין ונותן פרשנות שיש בה כד בריו גם מ מן  הנבואה

 . נשא את פניו אליו

ואילו אצל גריי , הייתה צעירה ואילו ציור דיוקנה שאט קדימה לעבר העתיד) שטיין(אצל פיקאסו המודל 

הדומה ביניהם הוא ששני הציורים . ן ואילו הציור זרם עם ה זמן ואל תוכו המודל הוא שנעצר ועמד בזמ

ואילו , אלא שאחד מהם עבר  בגופו את כל  התהליכים וחי את הזמן  ב זמן, בסופו של דבר הגיעו לזקנה

 .דלג על כל הזמנים והגיע הישר לנקודת הזמן העתידית, האחר עשה קפיצת דרך

כך   .  בפי גיבוריו ובאמצעותם הוא כמובן מביע את דעתו על אמנותויילד שותל אמירות שונות, ברומן זה

אנחנו חי ים ב תקופה בה  א נשים  מתי יחסים לאמנות  כאילו היא   "למשל אומר  הצייר באחד המפגשים 

 ".אמורה להיות  מן אוטוב יוגר פיה

  ידי חוקרי תחום זה מתואר על. 'ציור דיוקן  עצמי '–אנר ייחודי בתחום הציור 'מכאן אני מב קשת לפנות לז

לצורך העניין וכסוג של דיאלקטיק ה  . ששפתה היא ויזואלית, אמנות כסוג  וכדרך של כתיבה אוטוביוגרפית

שאכן כ תב את  סיפור חייו באמצעות השפה , רמבר נדט, אני מבקשת  להעמיד את גד ול ציירי דיוקן עצמי

למן נעוריו התוססים ועד , למהרמברנדט מו סר לנו מסכת  חיים ש. מול ציור דיוקנו של גריי, הוויזואלית

. שבהם הוא עוקב אחר דמותו המשתנה בזמן,  ציורים70של למעלה מ " סרט נע"באמצעות , להזדקנותו

וישר עד כאב את גורלו של , אמין, אלא מציג באופן אמיץ, יומן חיים ויזואלי שלא רק מספר על השתנות

ציור שלא  . י שעובר מטמו רפוזה על גופו שלו עצמוזאת  כמובן ב ניגוד לציור דיוקנו של גרי. המין האנושי

זאת גם בניגוד לדיוקן של שטיין שכבר .  ציור שמזדקן בחלוף השנים–מותיר עקבות בזמן אלא נמצא בזמן 

 .בימיו הצעירים נשא עליו את ימיה הבוגרים

תה היא גם ישו ת   וע, ללמדנו שהזמן הוא ישות בפני עצמה, "הזמן מקנא בך"אחד מגיבוריו של ויילד אומר 

כך הוא מעמיד   . לחקור, לחרוש בהם, לרעות בשדות הזמן, חמוש בכלי הציור שלו, רמב רנדט יצא. מואנשת

חי אותו זורם אתו וא ף מנציח , את פניו שלו עצמו מול מרָא ה כשפן ניסיונות אשר דרכו  הוא לומד את  הזמן

.  חודשים רבים–יור נמשכה זמן רב  יש לציין שבאותה ת קופה הפקת צ. את מה שקור ה בעת שהוא זורם

ציר  . היא מסע בזמן בעל שני צירי מסלול שפועלים בו זמנית, מכאן שהישיבה של רמברנדט מול המראה

, זהו ציר זמן שמציין כל ציור יחיד). למשל שנה(זמן עומק שמתאר משך אחד ארוך על תקופת חיים קצרה 

 שנותיו והוא כולל את כל גוף 63ל כל סיפור חייו על פני ציר זמן הרוחב  הוא זה שבו מתגול. בפני עצמו

 . כל זמן מונצח וכל הזמן–עבודותיו 

הוא היה נרעש , ן גריי עמד מול ציור דיוקנו שלו שהיה מופלא וגם הציג את יופיו שלו עצמואכאשר דורי

יום אחד  ,   אכן.  חלפה במוחו  תחושת  המ ו חשיות  של ה תיאור,  בואת י ופיובועתה כאשר  עמד ב והה  ב "

השנ י י יעל ם  .  קו מתו  החינ נית  תתעו ות  ו תתעקם, עי ניו  יתע ממו  וי אבדו את גו נן ,  יתקמטו  פניו  ויצטמ קו
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מלמל   , כמה  עצוב  ה דבר . החיים  שיצר ו את  נ שמתו  הם  שי עכרו את ג ופו.  ו הז הב יסתלק  מ שערו, משפתיו 

אבל התמונ ה   , ו מחרידאני אזדק ן ואהיה נ ורא ! כמ ה עצוב הדבר . דוריאן גרי י ו עיני ו תקוע ות  בדיוקנ ו

  .הרי זה ייעודן, הזמן יודעות לנגוס שיני אכ ן.  "תישאר צעיר ה תמיד

שעומד מתרי ס מול הדמות  האמיתית ש סימני הזמן חורצים בה , שעוצר את הזמן מלכת ,  תמונת דיוקן  כזו

 ) 2009, נורית(' הזמן לא זז'היא מסוג הדיוק ן שעליו כתבתי בשירי , את עצמם

עֹוד  ַמָּטח ֶשל ֶצַבע ֻמָּתז ָעל , ְוָאז"./ ָזז, לֹא, ַהְּזַמן: "רוֵכן ֵאַלי ִנְרָּגן ./ שח ִלי ַהְּדיו ָקן ְׁשַּבָמְרָאה, " ָזזַהְּזַמן לֹא"

/   ַה ִּנְרָּגן  /ְוַרק  ַהְּדיֹו ָקן /,ְמָקֵּפץ ֵּבי נֹו ת ַהָּק ו  ְוַהֶכֶת ם ) /ֶׁשְּבז ּו  ַהַּפַעם לֹא ֻהזְ ַמן(,  ַהְּזַמן .......עֹוד  ָקו   נמָּתח/  ,ָּפָניו

נראה שכאן יש לנו דווקא דיוקן  ".הּוא ָעל ַהָּפנים/ ַהַּמָּצב. וְ ּדֹוֵחק/,ֶׁשַהְּזַמן לֹא ָזז /ְמַצֵעק ֵּבין ַּפס  ֶשלֹא ַּפס

כאן לפנינו . דיוקן שדווקא מ זדהה עם התפקיד שנכפה על ציור הדיוקן של דוריאן, שלא רוצה לעצור בזמן

מסכין הדי וקן להבין שהוא אינו אדון  לעצמו שכן , ובסוף".  ִמָקו  ֱאֵלי ָקו/ף אֱ ֵלי ַּדףִמַּד/ ֶנְחָּפז"דיוקן חי ש 

ִּכְבתוך   / ֶׁשעו ֶשֹה  ַּבְּד יוָקן  ִּכְבתוך  ֶׁש לו/ ֶׁשל ַהְּזַמ ן/ ָטבּול ְּבמְר ָקם ֵעינו  ַהְּפקּו ָחה / ,ָעל ַהַּבד ְּכַבר ָחקּוק לו ְּדי וָק ן"

, אך ל א ברור אם הו א מתלונן על קצב עבודתו של הצייר, הזמן שלא זזהדיוקן בשירי נראה כקובל על ". ִצּלו

ֶׁשעוֶשֹ ה ַּבְּדי וָקן  "ואין לדעת אם כאשר אומר   השיר . או על גורלו שלו שמחכה לו כאשר תסתיי ם המלאכה

קן או בציור הדיו,   מתכוון הוא ל התערבותו של הזמן בדמות ו הדיוקן של  הצייר" ִּכְבתוך ִצּלו/  ִּכְבתוך  ֶׁשלו

 .שהוא צלו

 
תיעד אותם  ,   חקר אותם. להסכין להשלים עם פניו שהתקמטו והצטמקו, רמברנדט למ ד דווקא  כן ל הכיר

, ציורי הדיוקן שלו אכן מציגים אותו בצעירותו. והנחיל אותם לעולם כתובנה עמוקה על החיים ועל הזמן

ר שנים אחרי שרמברנדט כבר איננו ועתה שלוש מאות ויות. אך הם ממשיכים ונוצרים לאורך חייו עד זקנתו

הם לא  . נעצרו בזמן והפכו להיות צעירים ונצחיים,  גם  הדיוקנים שמתארים אותו  בשיא זקנתו, עמנו כאן

עצרו גם הם , מרגע שרמברנדט עזב את העולם והשאיר את עבודתו. והם נעים על מסילתו, הזמן כן, זזים

 . אורך חייו של הצייר–חזים רק זמן אחד בלבד כך  הם חולפים על פני כל הזמנים ואו. את הזמן

 
והשאיר את גוף  העבודות , רמברנדט נחשב לצייר החשוב ביותר והמפורסם ביותר בתחום ציורי דיוקן עצמי

ואף שתל את דמותו בציורי עלילה כאחד , תחריטים וסקיצות, רישומים,  ציורים–הגדול והבלתי נשכח 

, החל מימיו הצעירים כצייר דיוקנאות מצליח, ה את  כל תקופות חייובציוריו הוא מכס. מגיבורי הסיפור

את כל  . מצעיר מרדן עד אדם ז קן שנכנע לגורלו. עשיר ויפה עד סוף ימ יו הזקנים העייפים והקשים, צעיר

, חוקר אותה באמצעות עייני הצייר הבוחנות שלו,  תוך שהוא מתבונן בדמותוטאלה מתעד רמברנד

,  לעתים הוא מצייר את עצמו כאמן בשע ת עבודתו.  שמהם ביקש להפיק את  המיטבובאמצעות כלי הציור

ולעתים הוא מניח  את עצמו בדמ ותו של קדוש  דתי זה או  , לעיתים הוא מלביש עצמו במיטב בגדי  ה אופנה

 .קמוט ומהורהר, עייף,  עד הזמן שבו הוא מראה לעולם גם רמברנדט זקן, אחר

 
אך , שום הסברים מדוע הוא צייר והפיק כל כך הרב ה ציורי דיוקן עצמירמברנדט עצמו לא משאיר  אחריו 

יש שרואים  בגוף עבודותיו סוג של או טוביוגרפיה . ציוריו גרמו לפרשני אמנות להצמיח פרשנויות לרוב

 עצמי לא היו  - נפש-וזאת על אף שהוא עס ק בזה בזמן  שהמושג פסיכולוגיה, דרך של חקירת העצמי, רוחנית

וכלי שסייע לו להתגבר על המכשולים והקשיים , סוג של מרפא לנפש,  כן מצא ב עיסוק זהטמברנדר. ידועים
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גישה מחקרית זו נתפסת כגישה סנטימנטלית שרואה אותו כדוגמת   . גם אם לא היה מודע לכך, שעלו בחייו

מכאן . יוסוג של קדוש  שמחובר מאד  לעצמו ולעולמו אשר בעזרת  האמנות ניצח את האסונות  שפקדו את חי

מפני שדרך עבודתו שבה הוא מציג ,  תרם לא רק לעצמו אלא לאנושות בכללטגם עולה התובנה שרמברנד

 )Chilvers, 2003(פי שמסביר  שילברס , את ראייתו א ת עצמו הוא דיבר על הרוח והנפש האנושית בכלל
 .חוקר שעסק שנים בחקר עבודתו של רמברנדט

 
החיים   אלא מתארים את , את האנשים שחי ומסוג הציורים שמתארים ציורי הדיוקן של רמברנדט אינם 

כאשר המטרה הייתה אז , הוא אמנם החל את עבודתו כצייר דיוקנאות.  ובזה ייחודו, של האנשים שצויר ו

,  ביקש בתחילת דרכוטרמברנד. ציור כצילום. לתעד את האנשים החשובים והעשירים, באותה תקופה

. אות מקצועי ומיומן והשתמש בדמותו שלו על מנת לפתח מיומנויות ולהשתכלללהפוך ולהיות צייר דיוקנ

לצייר את האנשים שחיו על מנת להעניק להם , מהר מאד הוא הפסיק. בדרך זו ביקש לרכוש לעצמו לקוחות

אך . והפך להיות אמן חוקר חיים שמשתמש בדיוקן על מנת לתאר חיים ומלווה אותם אל מותם, חיי נצח

של עינו " שולחן המנתחים"את חייו הוא הציב על . הזה הוא עשה עם עצמו ולא עם לקוחותיואת המסע 

את  חייו הוא המשיך לתאר   . כמו  גם על ב ימת ההיסטוריה כדוגמא  להבנת הקיום האנושי, הבוחנת כצייר

 בכל  ומתוך ראייה בוחנת ואמיתית באופן שבו המציאות הפכה להיות זו שנושכת–בזמן אמת ולאורך זמן 

   ).Bruce 1999 (כפי שמתאר זאת ברוס, קמט שהתגלע ובכל מבע גם אם הוא קודר

 

אך , אמנם נחשב לאמן הראשון שצייר דיוקן עצמי  )Albrecht Dürer ,1528 – 1471(אלברכט דירר 

 1606(במהלך חייו .  ניתן הקרדיט ל היות האמן הראשון שחקר ולמד את העצמי באמצעות  ציורטלרמברנד

צייר את עצמו ועיצב את ההיסטוריה שלו . רמברנדט התווה את דיוקן פניו עשרות עד מאות פעמים) 1669 –

מנוער לזקנה והכול ניכר  , דרך טכ סי נישואין ופילגשים,  מעוני לעושר-בסיפור אוטוביוגרפי כרונולוגי 

אך  .  גאה במעשה ידיו כמו גם–עשיר וגאה , מפואר, כצעיר הוא מציג את עצמו מצליח. ונמצא שם על פניו

הוא רואה את החיים הקשים . הוא משליך את גינ וני החוץ ומתחיל לבחון את החיים דרך פניו שלו, בהמשך

, עוויות של כאב או כעס, הוא לא חס על הבעות פנים קודרות. שנוצקים אל תוך פניו ומוקרנים מהם אליו

 – 1660ך בשני העשורים האחרונים של חיין כ. והציג את עצמו ללא כל מעטה או העמדת פנים ראוותנית

הציור של רמברנדט .  בניגוד לגיבו רנו דוריאן–גם הוא וגם ה ציור .  עייף מקומט,   רמברנדט מופיע זקן1669

תובע נית ממושמעת  וקשובה , הן עם זמ ן האמת שתוב ע ממנו ישיבה ארוכה. הוא ציור שמנהל שיח עם הזמן

אל , שמחזיר אותו שוב ושוב אל המראה, עם הזמן החולף לאורך שניםוהן , מול עצמו האובייקט שבמר  אה

 .עצמו ואל האמת שהוא חווה ושעליה הוא גם מדווח

 
הוא מעביר את מב טו  . ויילד מתאר א ת גריי בעת ש הוא עומד מול הדיוקן שצויר על ידי באזיל  ובידו מרא ה

רב את מבטו אל פניו הצעירים הנצחיים פעם הוא מק.  בציור דיוקנו ובמראה שבידו-ומתבונן לחילופין 

... .   הפ נים הצע ירים  וה נאווים  שצ חקו לעומת ו  מהמראה המ לוטשת "שנשקפים לו מן המראה ור ואה את

ולפעמים היה מעביר מבטו אל הציור " והוא התאהב יותר בי ופיו ו התעני ין י ותר  ויותר בה שחתת נשמת ו

או זחלו  מסביב לפה , חרשו את  המצח המק ו מטהקו ו ים המבה ילי ם ש "ורואה בהנאה עצומה ונוראית את

   ". סימנ י הח טא או סימני  הזקנה, החושני  הכבד  כשהוא ת והה  לפרקים מה  היה איום  יות ר
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ע ם   ,  רמברנדט  מ שאיל את ד מותו למטרת  חקירתו. כמאתיים שנה אחרי רמבר נדט ויילד מעלה שאלות אלה

את גורלו הטרגי של המין האנושי שנגזר עליו הוא חושף באישיותו הוא ). נפשו(ועל בשרו ) בגופו(בשרו 

) 1983(לצאת מחשכת המאפליה אל אור העולם רק כדי לשקוע שוב באפלת נצח כפי שמתאר זאת  פייפר 

 ".עדיין לא קם אמן  שיש ווה לרמב רנדט ביכולתו  להדליק את  שלהבת הרוח  בבשר ובחומר  "ואומר ש

על גלי , שנישא על אדי צבעי השמן והטרפנטיןכמ י . כנוסע בזמן, רמברנדט מצ יג מסכת  חיים שלמה

. על מאגרי  הר גש והחיים שחיי וחווה על עליותיהם ומורדותיהם, הזכוכית של המראה ששיקפו לו את  עצמו

הדיוקנאות שרמברנדט  . על גלגלי הזמן, מסע של אדם בדיוקן. שנוסע גם הוא בזמן, נוסע בזמן עם הדיוקן

ולבסוף יצרו גוף עבודות שמכיל זמן ומגדיר ,  תיארו אדם וחייו בזמן,הותיר לנו נוצרו תמיד בזמן אמת

 .אך יחד עם זה הופך להיות נצחי ונשאר חי ותוסס בכ ל זמן, אותו מצד אחד

 

  .להלן כמה דוגמאות של ציורי דיוקן עצמי של רמברנדט שצוירו בתקופות השונות של חייו
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 רמברנדט בתקופות שונות בחייו : 2 איור

כ ך צעד עם ,  רמברנדט גם  החזיק את הזמן ועצרו בשעה שעבד על כל דיוקן והנציח את עצמו בזמן אמת

או , אך  ג ם חי את הזמ ן ולמד דרכו ל קבל את חייו  ולהשלים עם גורלו, הזמן כשומר נ אמן שמנציח ומתקדם

 . למד גם שהזמן מרפא–למד לקבל את מה שהזמן עושה ,  הדברים במאמר זהכפי שניתן לומר ברוח

ניישונל ' שהתקיימה בלונדון ב רמברנדט אודות  עצמו' מספרת על תערוכה 'נפש עירומה'למפרט בספרה 

היא מספרת כיצד היא פסעה לאיטה דרך שנותיו  . ' ובה הוצגו כל שבעים ציורי הדיוקן של רמברנדט'גלרי

למה החיים גדושים בכאב רב   "דבר שעורר את תמיהתה ולשאול  .  נה ומצאה אותם מלאי כאבמבחרות לזק

,   ובו מצאתי ר מברנדט מהו רהר ושלו"וכך היא כותבת , עד שהגיעה אל הציור האחרון, כל זאת? "כל כך

ג ם מי ש ידע    ,המ זמנת  תדיר לבעלי הן צער רב  , גם  מי  שנ ולד עם ה רגישות  וה תב ונה. ש מחתי.  והוקל לי

יכול למצוא  אחרי שנו ת  מאבק וצער  את מתנת   ההשלמה   ,  חולי  והתכחש ות ,עוני , שכו ל, חסורמ

, היא מדברת לא רק על תהליך הריפוי וההתפתחות שרמברנדט חווה ועבר. "ו היא נחה על פניו,  המהרהרת

 .אלא גם על הזמן שנדרש על מנת להגיע לסוג כזה של השלמה ושקט

תע נוגו ת  מעודנים  , הת ה לבות אינסופית, נעורים נצחיים"שרצה , מיוניגיבורינו הד, זאת בניגוד לגריי

רמברנדט חי   . "הד יוק ן  יישא את  מש א החרפה" ולעומת זאת  "שמ חה פראית וח טאים פראיים,  ונסתרים

בעבורו לא היה זה מסע של . אך  גם המ שיך הלאה הוא ודיוקניו, בדומה לתיאור כ אן, בגופו נעורים תוססים

ו יאיר  , יאזל הדם מפניו "הוא הסכים והבין שהציור יזקין , לא כן גרי י.  והשלמהאלא קבלה, חרפה

יש מו ר על ז וה ר   "ואילו הוא בגופו ,  כך הוא   רואה את  הזקנה"מאחוריו  מסכה חיו ורת  של  גיר ו עינ י ע ופרת

אך בסופו של דבר   . "חי יו  יהי ו בטוחי ם? מ ה זה  חשוב  מ ה יקר ה לדמו ת הצבעו נית   שעל הבד... ..הנערות 

 . וסר היכולת והרצון של גריי להשלים עם הזמן ולצעוד אתו היה גם מה שהכשיל אותוח

הוא הבולט . רמברנדט הוא  לא האמן  היחיד שתיעד חיים שלמים או  חלקי חיים באמצעות ציור דיוקן עצמי

,  ואן גוך, בהקשר  זה ניתן להזכיר גם א ת עב ודותיהם של פרידה קאלו. שביניהם אם לא החשוב ביותר

כל אחד פעל בתקופה אחרת צייר . אמנים אקספרסיוניסטיים ידועים וחשובים ועוד, פרנסיס בייקון, זאןס

. אך כולם עסקו באינטנסיביות בחקר העצמי. בסגנון שונה ומטרותיו המודעות והבלתי מודעות היו שונות

 . בחרתי ברמברנדט על מנת להצביע באמצעותו על הקשר שבין דיוקן וזמן
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 ש אני בצעתי ציו רי הדי וקן ואציע לצורך הדיון את סדרת  ,   לעבור לזמן אחר ולמקום אחרמכאן אבקש

   שהנושא שלה הוא htm.sifria/icqm/Centers/il.ac.bgu.cmsprod://http  –  בעבודת הד וק טורט שלי

 ( 'שרשרת ההתבוננויות'דרך ' עצמי' מסע ליצירה והתפתחות ה–' עצמי'מחקר של ה": דיוקן עצמי"

Cederboum,2009( 

י תוך שימוש ב פעולת ציור דיוקן עצמי הפסיכולוג' עצמי'הוא  חקר ה , העניין המרכזי שבו המחקר עוסק

ברצוני כאן . אין בכוונתי לעסוק בנושא זה במאמר הנוכחי. התפתחות וטיפול,   ככלי לחקירה-ובתוצר 

בדיון שבוחן את הקשר בין , להציג משהו מן התהליך שהתקיים במחקר אשר ישפוך עוד אור לעניינו כאן

 . דיוקן וזמן דרך ספרות ואמנות

ואין אני עוסקת ) שהרי זה בלתי אפשרי( שאין אני מניחה את עצמי בהשוואה לרמברנדט עלי להדגיש

אני יוצרת השוואה בין שתי צורות של עבודה שבהם מתקיים דיון בין דיוקן  . בעובדה שמדובר כאן בציירים

 . נקודות מב ט שונות לאותו עניין לכאורה–לזמן 

 - חיים שלמים –יך ארוך ומתמש ך של חקירת  עצמי על תהל, כאמור, מצ ביעיםהעבודות של רמברנדט 

.   ציורי הדיוקן שלי מתמקדים בפרק זמן יחסית  קצר מאד .יחידה וייחודית במינהאוטוביוגרפיה ויזואלית 

גוף העבודות של רמברנדט יכול . שבהם הפקתי עשרות ציורי דיוקן, תקופה של שלוש שניםמדובר על 

שמתעד זמנים שונים וכל זאת לאורך  " צילום משובח"הם סוג של שבו הציורים , לשמש כאלבום תמונות

ותקופה שבה תפקידו של הצייר ושל הציור היה להעתיק , אסכולה, רמברנדט שייך לזרם.  זמן מתמשך

, לכן ציוריו של רמברנדט מציג ים גם את השינוי הפיזי שחל בו במהלך השנים. ולייצג את המציאות

האדם משתנה ובהתאם לכך  גם הציורים  שמתעדים . כפי שתיארה למפרט, ומקרינים גם  את השינוי הנפשי

ואין אני נוגעת כ אן בהיבט הפסיכולוגי האומר שתהליך הציור וההתבוננות העצמית שינה את  (שינוי זה 

 ). הצייר באותה מידה

אינ ם  גם  מציגים ולפיכך אין הם .נעשו בפרק זמן ק צר ומתמשך של כשלוש שנים,   לעומת זאת,יציורי

, אני כמודל לציור, בפרק זמן זה של שלוש שנים. יכולים להציג תהליך של השתנות פיזית משמעותית

כלומר (ב פרקי זמן קצ רים , זה אותו  מודל שאליו אני שבה ואותו מציירת. נשארת תמיד  להיות אותו מ ודל

. דיוקן חדש ואחרוחוזרת לאחר מספר ימים למפגש נוסף ומפיקה , ) שמסתיים באותו יום–מפגש קצר 

שוב אתלה באילנות גבוהים .  אין כאן עניין של בדיקת הדיוקן והאופן בו הוא מתמודד עם שיני הזמן,לפיכך

,   שנה אחרי רמברנדט300שפעל , צייר הולנדי אחר וחשוב מאד, ואן גוך. ורק לצורך ההרחבה וההמחשה

ו גו ף עבודות גדו ל ביותר של צ יורי דיוקן גם הוא  אחד מהציירים שהותיר. עסק גם  הוא  בציור דיוקן עצמי

" צילום"גם הוא לא עוסק ב. אך הוא בהבדל מרמברנדט הפיק אותם בזמן קצר של כחמש שנים, עצמי

 .הזמן אצלו הוא זמן פנימי. הוא מצלם את נפשו פנימה. ובתיעוד המציאות

ציוריי . הכול נע, נההכול משת, המים זורמים" לעולם איננו דורכי ם באותו נהר "הרקליטוס אמר ש

ופוגשת את עצמי , אותו מרֶאה, אותה מרָאה, גם אם לכאורה אני מגיעה לאותו סטודיו. משקפים זאת

כל מפגש מפגיש אותי באותו זמן עם דמותי של אותו . כנראה שאף פעם אינני אותה אחת, אותה האחת

אלא גם מה שא ני מביאה  , י פיזיתשכן דמו תי היא לא ר ק מה שנראה  לעינ. אפשר לומר דמותי הא חרת, זמן

 . עמי באותו זמן בדיוק
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, שהצבע כבר לא עוד צבע שקוף שמתבטל בפני המציאות במטרה לייצג אותה, מזמן שמטרות הציור השתנו

החלו להתמקד בעולמם האישי והפנימי והמציאות שאותה ציירו לא ) אקספרסיוניסטים למשל(שאמנים 

,  הציור שיקף את מה שקרה באותו זמן ממש–לא מציאות נפשם פנימה א, הייתה מודל ומציאות חיצונית

הציור הפך להיות תוצר שמשקף את האופן  שבו הצייר מסתכל על המציאות באותו ר גע כשהוא . בעת הציור

לזה . ניסיון אישי ומצב נפשי, דמיון, רגש, רואה את מה  שנגלה לעיניו דרך העין הפנימית שלו הכוללת חוויה

קוראת   ) 1991(לורנד . ומתעכב לא פחות מהזמן הפיזי, חולף, משתנה, והוא מהיר' ז מן נפשי'ת אני קורא

ואלה הם רק חלק מהחומרים שבהם " החומרים הפוטנציאליים של המציאות"לחומרים נפשיים אלה 

וחומרי הציור שבהם הוא , חומריו הנוספים הם המציאות החיצונית שעליה הוא מתבונן. משתמש הצייר

 .שתמשמ

דרכו אני  . המדיום בציוריי אכן אומר את דברו, כמו שאומר מקלהון" המדיום הוא המסר"בעידן שחושב ש

 –מקור השראה , נקודת מוצא, דמותי שבמראה משמשת לי מודל. מביעה את עולמי הפנימי ובאמצעותו

מאפשרים לי לבטא  ו המתווך והם אלה ש, חומרי הציור הם המגשר.  אתה אני  מנהלת מפגש ושי ח תוך אישי

הוא הזמן , שבו אני מול הדיוקן שנשקף אלי מן המראה, לפיכך כל זמן בא שר הוא. את חוויותיי מהמפגש

 . את החוויה הזו אני מעלה על פני הבד. שמכיל אותי על כל מי שאני שם באותו זמן

ננת ואותו מתכוונת  ומתערבבים עם העולם החיצוני שעליו אני מתבו, התכנים שעולים מתוך עולמי הפנימי

 כמו שגם  מצאתי בתו ך   .מה שביניהםבמפגשים ביניהם וב, הצבעו, לצייר נמזגים בתוך משיכו ת המכחול

עֹוד   ַמָּטח ֶשל ֶצַבע  ֻמָּתז  ָעל , ָאז ְו". /זָ ז, לֹא,  ַהְּזַמן")  שנכתב  הרבה אחרי תקופת הציור (' הז מן ל א זז'שירי  

שח  /(, ַה ֶּצַבע /... .. ..,ְמָקֵּפץ ּבֵ ינֹות  ַהָּקו  ְוַהכֶ ֶתם) /ֶׁש ְּבזּו  ַהַּפַעם לֹא ֻהְזַמן/(, ַהְּזַמן  "... ..ע ֹוד ָק ו  נמָּתח/ ,ָּפָניו

ְמַשְֹרֶטט ַקְמטּוט  ./ .... .. .ְמָקֵּבץ ַּדּקּות ּוַמְפנ ים .. .,ִמְתַּגֵּנב ִּבְלִהיט ּות/ ,ִמְתַנֵּגב ִּבְסַמְרטּוט) / ְוּנְמַׁשח ְּבקול  ָּכחל

הזמן הוא זמן אחד קצר . כמו רוצה לומר שגם לזמן יש פנים משלו". ְּכמו ָׁש עּון ָעל חֹול./ ְזֵעיר  ָׁשם,  ְזֵעיר ּפֹה

הציור  כך הופך להיות הדיוקן שפרוש על בד  .וכשהוא לא זז מתנהל שיח סוער בין נפש הצייר ושפת הציור

  וכל מה שהוא  מביא עמו  אכ ן נמצא שם, הזמן, של אותו ז מן שבו הוא  מ צויר, כלי קיבול של הזמן, המתוח

,  במציאות הזאת, אך  בל נ טעה". ֶׁשל ַהּזְ ַמן/ָטבּול ְּב מ ְרָקם ֵעינ ו  ַהְּפקּוָחה/,ָעל ַהַּבד ְּכַבר  ָחקּוק  לו ְּד יו ָקן"

ינו הפקוחה של הזמן כבר תדאג  לשמור על הדיוקן כפי ע, שאיננה המציאות ההזויה שרקם למענינו וייל

 .שאכן ממ נו והלאה הוא כבר לא יזוז, שצויר באותו זמן

אך  , זמן קצר בשביל לבחון שינויים פיזיים. ציוריי אלה צוירו במהלך שלוש שנים ברצף ובאינטנסיביות 

, שהציורים מספרים אותם בדרכםשינויים . ארוך דיו על מנת לספר על שינויים והתהוות מנטליים ונפשיים

, גם זה סיפור אוטוביוגרפי שלא מתבסס על זמן וכרונולוגיה אלא על תכנים פנימיים. בשפתם הוויזואלית

סמלים , תכנים אלה אצורים בתוך סמני ם. 'אלף הפנים של האני'בספרו )  2005(כפי שגם מסב יר זאת כהן 

הזמן אני  ). שם(' עצמי'ל אסטרטגיה עקיפה לדבר את הזהו סוג ש.  שפת האמנות– קו וכתם –ומטאפורות 

עָ ל ָּפָניו  ֶׁשל  / ָּכל  ֶחְלָקה טוָבה  , ּוְמַצֵּבעַ  ִּבְמ ִׁשיָחה/ ,ֶׁשׁש וֵתק / ְמַתקֵּת ק ִּב ְׁשאונו  ֶׁשל ִמְכ חול "אומרת בשירי  

ן שאותו צובע המכחול  הזמ, פה כבר רואים שמי שיש לו פנים ודיוקן הוא בעצם הזמן ).שם(" ֶׁשלֹא ָזז ,  ַהְּזַמן

ולא רק משום , הוא אכן עושה בדיוקן כבתוך שלו .גם כאן הזמן מואנש. והופך אותו להיות זמן סובייקטיבי

 .אישי וסובייקטיבי, אלא גם משום שהוא נושא עמו ג ם זמן פנימי, שזה זמן אמת שמוכל אל תוך הציור
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גם אינני . ציירת שתפקידה להעתיק את המציאותכציירת בכלל ובציוריי אלה בפרט אינני רואה את עצמי כ

כמו , היא מקור  השראה ונקודת מ וצא, עבורי המציאות הפיזית שנגלית לעיני.  ציירת שממציאה מציאות

כפי שמסביר הפילוסוף  ', הגלוי אוחז בתוכו תמיד את הסמוי'שהיא נתפסת בעיני כחלק מתוך שלמות שבה 

ולחשוף את מה  , כציירת אני רואה את עצמי כמי שמנסה לחפור. 'וחהעין והר'במסתו ) 2004(מרלו פונטי 

ציורי הדיוקן שלי לא מציגים  את דיוקני כה עתק של , לכן) . שם" (סמוי במעבה הדבר ים הגלויים"שנמצא 

כאן  חוזרת אני לקשור בי ן  . ובזמן אמת, אלא אולי חושפים את המציאות האחרת, המציאות הנראית לעין

 –" אינך דורך באותו נהר  פעמיים"שאמר ש השווה בין הזמן הנע והמשתנה ובין מי הנהר דבריי הרקליטוס 

 בהם זרימת המים הם לא רק משל  –) 19, משלי כז" (כמים  הפנים לפנים" אליהם אני קושרת את  הפ סוק 

פנים , ואלה כמו הפנים, ) שלא כאן המקום לעסוק בו–ראה מעשה נרקיסוס  (אלא גם משל למראה , לזמן

( לא היו אלה  אותם פנים , שבכל יום שבו נפג שתי עם פני שלי במראה, רוצה לומר. המשקפים את הנפש

 ).בהנחה שָּפנים זה גם ְּפנים

 
הציורים "או   " את לא נר אית כך"גם לי  אמרו  חבריי  וצופים אחרים , בדומה לדיוקנה של גרטרוד  שטיין

לא יכולתי להשתמש . 'וכו" השמחה שאני מכיראיפה האישה היפה ו"או " טובים אבל זה לא בדיוק את

וזאת משום  שאני עצמי בכלל לא עסקתי ּבָמְרֵאה  , "אבל עוד אראה כך"בדבריו של פיקאסו ולומר  להם 

. גם לא התנחמתי בעובדה שהמציאות נראית אולי טוב יותר. כלומר לא טרחתי על מלאכת ההעתקה. הפיזי

 המנתחים שלי שפוערים חור בבשרה של המציאות על מנת וכלי הציור הם אזמל, אני חוקרת מ ציאות

ברוחי ועם , לפיכך אני חופרת בעיניי. אני מאמינה שמלאכת הציור יודעת לעשות זאת. לראות עמוק יותר

זוהי הפרשנות שלי למציאות שעליה אני . חושפת מראות חדשים ומציגה אותם, מכחולי במציאות הפיזית

נמצאת ב מרחב של זמן  ומקום שבו ". משלימה למציאות"כ) 1991(ת  לורנד פרשנות שאותה  מתאר. מתבוננת

 ).2004( פונטי -הם הפעילים כפי מתאר זא ת מרלו ' העין והרוח'

 
אך  . אין זה מעניינינו כאן, שוב, שכן,  אינני עוסקת  במאמר זה בפרשנות שעלתה מן המחקר ומן הציורים

האם הכוונה . ולפיכך שואלת. דיוקלה זו נ מצאת גם  המילה  ומגלה שבשו רש מידיוק ןאני מפנה מב ט למילה 

האם  מדובר כאן ב קשר שבין  ? בזמן הנכון, במציאות,  את  מה שרואים  באופן גלוימדויק היא לצייר באופן 

או שמא המילה דיוקן מוליכה , )לצייר בדיוק את מה שרוא ים(ודיוק במובן העמלני של הפעולה , דיוקן

דבר שמחזיר אותנו להבנה שמה '? כ פל פנים'  שמשמעות שמו אומרת יו איי קוןד –אותנו אל האל היוני 

מכאן שריבוי הפנים .  הְּפִנים– הוא רק המעטה של מה שנמצא מתחת לפניו - הָּפנים –שנראה על פני השטח 

שבו לא הזמן , מראים גם ה ם תהליך של השתנות, שעולים מתוך גוף ציורי דיוקן שצוירו לכאורה בזמן קצר

בעבודת , מכאן שסיפור אוטוביוגרפי שנוצר בהשראת דיוקן. אלא הזמן הפנימי, הכרונולוגי הוא הקובע

הוא גם יכול להיות דיוקן שמשנה , הוא לא רק  פונקציה של זמן ואורך ימי ם, ציור דיוקן עצמי מול מראה

ה פנים מורה לנו כפי שגם המיל. את פניו או מראה בכל פעם צד אחר של פניו בהפרשי זמן קצרים מאד

  .מעצמה שהרי פן הוא צד ופנים הם צדדים רבים

 
   2006- 2004להלן מספר דוגמאות מ תוך  סדרת ציורי דיוקן שצוירו בשנים 



10 

 

            

             

 2006 - 2004ציורי דיוקן עצמי בשנים : 3 איור

 ) http://www.nuritart.co.il/?q=node/112 :    אוסף ציורי הדיוקן(

שנשקף (ני הסובייקט לדמותי האובייקט הוא שיח בי, השיח הזה שלכאורה בוחן את פניי על מנת לציירם

העדות לשיח זה מתגלה . שעוסק בזמן נפשי ולא בזמן כרונולוגי, פנימי, זהו שיח אישי). מולי במראה

 . הזמן עצר מלכת, אך בכל פעם שהתקיים המפגש. בציורים שהופקו במעגל הזמן החיצוני

 –המשחק ' של פעילות שיש בה מן פעילות אמנותית שמתקיימת בסטודיו  נתפסת במקר ים רבים כסוג

העבודה בסטודיו יוצרת . וכדי שכל אלה יתקיימו צריך  שיהיה מרחב אחר) 2002, פרוני('   טקס–פולחן 

. כאלה שהם מחוץ לזמן ומעל לזמן. מרחב שמנותק מהמציאות  ומהזמן השוטף ויוצרת סביבה וזמן אחרים

ָאז , ִאם לֹא.   ְוַעְכָׁש יו/ ְּבִד ּיּוק  ּכָ אן, ן  הּוא ְזַמן  ְּדי ו ָקןַהְּזַמ" 'דיוקן עומד בזמן' כמו שאני כותבת בשירי 

הכרזה והצהרה שנשמעים כמו הכנה "/  ַהּצֶ ַבע ִנְמַׁשח,  ִמְכחוִלי  ְּכ ָבר ְמֻׁשָּמ ן/ , ַהַּבד נִ ְמ ַּתח ִלי ָעל ַהַּכן /?ָמַתי

ָעל ִמְצִחי ֶׁש ֻמָּנח ֵּבין  ְׁשֵּת י   ְוַהָּקו ֶׁש". רגע אחר שונה וקדוש, מרמזת על סוג משיחה" נמשח"המילה . לטקס

התיאור נשמע כמו איזה ,   מעבר לעובדה שהקו הוא כנראה איזה קמט אמיתי  שחקוק לי על מצחי-" ֵעיַני

,   ַמִּביט  ִּבי  ְונ וָכח"מעל  הזמן  , והזמן הוא ז מן אחר. סוג של הטבעת סימנים בט קס או  בריטו אל כל שהוא

./   ַוֲאִני   אוָתּה ַּגם/  ִה יא רוָא ה אוִתי. ֶׁשָעְלָתה  ִמ ָּׁשם/ ָּבִטי  ֶׁשִלי  ִנְזַרק  ֵאַלי ִמּת וְך ְּדמ ּוִתי  ַמ./  ַמִּביט ִּבי  ְקָצת  מּוָבְך
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משהו שהזמן ,  משהו אחר  קורה שם. / ְּבתוך  ִמְרָקם,  ָעל ַּבד,  ְּב תו ך ֶצַבע/ ,ְמַבֶּקֶׁש ת  ֶׁשֶאֱעצֹר ָלּה ֶא ת ַהְּזַמן ,  ְּכמו

ַמִּביט ּבָ נּו   /   ׁשנִ ְקָלע ּגַ ם הּוא ְלָכאן,  ַה ְּזַמן"ש בו אני מ משיכה ואומרת , ך שירי זהכמו   שגם עולה מתו. בו שולי 

ַּגם הּוא ְּבָקו   "מלבד אולי הסכנה שהציור ילכוד אותו ,  רוצה לומר שהוא עצמו לא שייך לעניין"/. ְמֻׁשֲעָמם–

 " /.  ֲהֵרי  ְלעוָלם ַּבָּמקום  ֵאינו ּדו ֵרְך. ְךְלַּדְרּכו ִליֶל/ ַאְך ֵמָרֵמז ֶׁש הּו א ֶנְחַּפז/  ַוֶכֶתם ֶנֱאַחז 
 

ולומר שזמן משתנה לא , במאמרי זה ביקשתי להראות שדיוקן יכול לספר את סיפור הזמן בדרכים שונות

,   הזמן הוא ניטרלי ומה שהופך אותו להיות ייחודי בכל רגע. אלא בשל מה שקורה בו, רק בשל היותו חולף

ִמַמָּבט ֶאָחד ,  ֶׁשּנוָלד/  , ְׁשּבו  ְּדיוָקן  יוֵצר  ִמ ּתוְך ַעְצמו  ְּדיו ָקן/  ָּגש ִּבְנֻקּדָ ת ְזַמן ִמְפ"שזה , הוא מה שמתרחש בו

, נורית (./ "ֶזה ִסיּפּו ר ֶׁשל ְּדי וָקן/  ,ֶזה  ִצּיּור  ׁשּנ וָלד ּבַ ְּזַמן/  ֶזה לֹא ְּפֵני ָאָדם / ֲאנִ י אוֶמֶרת   ְלֻּכָּלם , ְוָאז./  ְועוד ֶאָחד

 .")יוקן עומד בזמןד" מתוך - 2009
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