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ומעשההוכהרעידנדתיראתמנשים!נישחדזהאסירהצייר

זר-אביבשמעון

משפחתבניתהמיועדת,לפגישה

"שיעורילאחרכהלכהמוכןפישחדזה,הגעתי

 .מחקרוענודת "בית

בישראלהגלריותונעליהאמנותחובבי

כבוד,כאשרביראתפישחדזהלשםמתייחסים

מנוקשותידוחתימתמוטבעתשעליהןהיצירות

ועשרותאלפישלבמחיריםגומכרותניותר

 .דולריםאלפי

והתרשמותהבתוננותשלספוריםרגעיםלאחר

שליפינהפינהכלמכסותמהיצירות,ראשונית

מנסהיורק,נעודו-•ננורטהמשפחהיתבכתלי

דבריאתרס,קטעלבקוותיהתפעלאתלהניע

 :הוסיףיתרובעדינותשהתנצלפישחדזהיעקב

אתולהכיראמירבניאתגושלפנאת"

ותכירהזקןשלליצירותייהנחיצירותוו,אז

 .אמיר"אתבנקשה

שניגלוהמרשימותהצבעוניותליצירותהנחתי

יבוא)עודהמשך ... ( "הזקן"ולאנאעינילגנד

ראשעסצבר , 20ה-בןבנחורלפגושיתיפנוכת

את .לביקורותגסכמולרעיונות,פתוחב,טו

העביר ,ומתמידמאזבובקשד ,הציורתחביב

 .כשנתייםלפנירקיותרגבוהלמהלך

ממוחשבתוגרפיקהלאמנותסטודנטאמיר,

מלאבניתגדלתי" :מספריורק,באוניברסיטת

מהיוםאותימלווההציורכשאמנות ,צבעוניות

 .עצמיאתזוכרשאני

לומד 24בן(היוםאניבהבוגראחיכמו

נתגלהשאצלואנגליה)-בלונדוןמשפטים

ניגסהילדים,גןבתקופתכנרלציורהכישרון

למעשהשהואאני,שלועזרתבניצוצותדבקו

ואתהכישרוןאתפיתחתישלי,המורה

הרעירנותיי

נושאיםלפתחאמירמשתמשבוהעזרחומר

ממושךזמןמקדיש"(קורותמהמשאוביייייצל

מושפע"(וסופיהלפיספריתנ"ן),לקריאת

שהעיניים("כדימהחייםרעיונותמסוקרטס"),

 .ולהבין)לקרואמידיוכלוביצירההמתבוננות

הסובבכלאתלכנדו"להעריךבניתןהחינו

היצירותלהשלמתחשובמימדמוסיף "רתיא

 .פאנטיתולאמוחשיתנצורה

אתלהציגהצייריםניסוהרנאסנסופת"בתק

לחשוףהעזוגוןווןפיקאסורק .שבחייםהיופי

 ,"יפיסהפחותהאחרים,הדבריםאתגסןלהציג

נאמנותלהצליחשנכדיהגורס ,אמירומרא

לא"אאחד,מסוייסנושאעללהינעלאסור

היצירותנושאאתולהתאיםפתיחותלגלות

מהיביןאחדשכלכדינהמתבוננות,לעיניים

 ·"נציייבטאלהאמןרצהבדיוק

ובקיאותותיחפתמגלהאכןהצעירהצייר

 ,חבריועסלבילוייםזמןמוצארבים,בתחומים
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להימצאנהנהובעיקרמודרנית,למוזיקהמאזין

ללמודניתןשמהסאנשיםשלחברתםב

 .ולהשכיל

הפסטלנצבעיהציורשיטתעלמספרכשאמיר

שישלהוסיף,שוכחולא ,משתמשהואבה

יעקבאביושלהציוריםשלבטכניקהרבימיוןד

 :פישחדזהיעקבשלההערהנאההוא,יצייייי

שלרביםחידושיםעםאבלדומה,הטכניקה"

 '.שלי•ושמחהשלוןוניצחזהאמיר

שנתבמגרוזיהלישראלעלוזינהואשתויעקב

והרצוןהאמנותילכישרוןתוהוד . 1972

לייצביעקבהצליחולהשתכלל,קדימהלהמשיך

מסריסלבניילוהעבירמוצקהקרקעעלרגליים

נפנייגצלהתמידדאגתי"כמחנ,ן .החייםמן

קודםאבלמורה,אנא,שאניהעובדהאתילדי

קרוביםמאודינינונהיחסים .חברגסלכל

 .יעקבאומר "ופתוחים

תפריכובעוגיותאותנומכנדתשזינהנעת

אתביעקמנצל ,ונקפהידיהמאפהימות,וטע

הנןשליצירותייאתנפניומציגההזדמנות

 .אמיר

סיפורהמוצגותמהיצירותהנשקףפרטלכל

פרחיםאלין,המדבריםדוממיםעצמים-משלו

התוהות,עיניךמולמלבלניםצבעיםנשלל

רקלאבהסשהמתבונןאדם,יבנודמויות

וקשרקירבהחשאלאעמוקותאיתסשמזדהה

 .ישיר

שלועבודותיימכישרונוינירגשניפעםאניבעוד

היצירהיבפנהוצגהזה,דפישחלביתהזקוניםבן

הירצחוום"מי ."עס"קינת :הושלמהעתהשזה

לעשותחייבשאניחשתיז"ל,וביויצחקשל

שלהקשההרגעאתורותדלדור<שיסמלמשהו

וכמהכמהוניסיתירביםכטיסלליהיי .ל~~ע.ס

מספר "הצלחתיולאהנושאעללענודפעמים

נשפהמהשבועוניםנאחדשניתקלאמיר,

המוכתםהדףאתהמציגהבתמונההאגנלית

שיר"ומילותהקליע,חדרדרכוהחורנדם,

 '.•םלשלו

עושיםהןןוןבעודענודה,שלםימיחודש

עלעבודתואתאמוןסיים ,בישראלבניקור

התבוננתי ,הציוראתשהשלמתיאחרי,ו .היצירה

הצלחתישאכןלהאמיןוהתקשיתיושובשוב

לתרגםשאיפתיאתקצרה,כהבתקופה ,םלייש

כהנצורההציורלשפתוהאבלהעצברעיוןאת

 י.•ןדראמטיתמוחשית
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האחרוןיוניבחודששהוצגזה,ציורבעבור

במרכזקופלו"ב"גלריתהאמניםבתערוכת

,דבנככסףסכוםרלאמוהוצעהקהילתי,היהודי

הואמעוניוזהשלבבוהתפתהלאהצווראך

בעולם,יםבריםנבמוזיאוהיצירהאתלהציג

 .ישראלכולל

ייייימושבעאמנותחובבן,וגאיהורםהזמר

שנים 1Sלפנושאורגןהמשפחה,שלקרוב

בביתופישחדזהיעקבשלצורריםתערוכת

שלמציוריועמוקותהתרשם ,ןרמת-השרוב

-הבןאמירהולדשלמכישורוןפחותולאבהא

s . 
הקטןזה":ליעקביהורםאזאמרדעתתוחודבכ

שגםפרס,שמעון '.•שלךהמתחרהעתידבהיהי

בתערוכותיואחתלאביקרואמנותחובבהוא

ארוכותשניםלפניהביע •בנותווגםיעקבשל

יצירותלראותואזכהייתןמי" :מישאלה

 ."אמירשלותנאמ

משפחתניבמכנדוםשאותםל,"הנהאישיםשני

טעולאנשמתם,עומקדעפישחדזה

לוומעניקבבנוגאהביעקהאב .הםבתחזיותי

לומד ,מקשיבהוא" .הטכניקהוסודותידע

 '.'איתיומתייעץממנידלומ .להלכהומיישם

לאעםפאף" :מוסיףאמוןכשהבןיעקב,אומר

לא .תוכ<מתוךאבזהלצייר,אותיהכריחו

שלאובטחאבאשלסגנונואתלחקותכוסות<

זוהיאהפנימיתהנשמהתואמנב .ובלהתחרות

 "עלייהתפורלסיגנוןהאמןאתהמובילה

לכישרוןפרטהמשפחה,בנ<עםפג<שת<במהלך

האפ<הוכישרון ... (ובנוןהאבשלהאמנות<
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חשובמשהומצאת<האם)שללמופתוהא<רוח

-והוד<וביתביתבכלוישכוןשהלוואימכל,

 .אהבהשלושפעחום ,,· rהדכבודך,וח<נ

אתכמעטאומריעקבהאבשלהס<וםמשפט

יםבטווהוןשהבניםחשוב~סה"למען :הכל

 '.•במהאיותר

<קשבפושחדזהמשפחתמבנ<שנפרדת<לפני

מצרףכשהוא ,"לחיים"כוסיתלהריםיעקב

ולח<יישראל,עם<שואל,מדינתלחייברכות

 .הבא<סוהדורותבנות<נובנ<נו

לח<יכוסיתולוגםברכותומצרףמצטרףאני

 .ואוהבתחמהצנועהיצירתיתמשפחהאותה
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מנהיגורצחעלאגל~םישראל.בארץהיהדויתהטרגדיה

טבעשקולילמרותהשלום,ש<ראתשרת<

כבועהצףעתידםשולדום .הילד<םבהתייפחות

השלוםדםחמה,להמדם .דםשלב<סעד<נה

 .התמימההמבוכהשלוהדם

ואולימצוקה,צער,שללילהמזכירהשלוםשיר

חלוקתאלאשירהיהלאהשלום .עולמיתגתרה

הכיוןזאיב .לעת<דומטרותנותואמדעות,

ציפהלאאחדאףהארץ,רוכדפניעלמוצק

יצחקהממשלהראש .הרמוסשפיכתלהתפרצות

-עמיר<גאלוךועלנרצח<שואלארץידלי 'ביןר

 .הארץמפ<רותאחד

שפעםהעםתווא .מוכתמותארצנווךועכש<ו

אתהכורךהאריגועכשיוהדגלאתבגאווהנשא

האנשיםשלוהפצועההפגועההדמות ,הקבר

שאףהאנשיםאותם .ה<<סטורהבנחוש<סהכ<

בעננ<סלהתכסותלפניהםהרשולאפעם

שלוהתפארתהתהילהאתלהסתירהעלולים

פעםאחרפעםשנלחמואנשים .השמשקרני

 .להשרדבכדי

שנכרתשחורדףלהפךמששה

המסתירההיהודיתההיסטוריה

 .המלחמהףלסוהתקווה

ב<ןהשלוםקוממותלשקרב .מתחילחדשקרב

שלהכבודאתלהחזיר .שואל<אנש<

עכשיוהקרב .האחיםתבאהואתהיהודים,

פניאתיאירווהקרנייםסיומובפניעומד

אמ<ר .<סכהבוה<לדים
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