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 ?מחפש משמעות דר מדרגותח: שפה אילמת והיסטוריה חיה

 ר ערן גוטר"ד
 המכללה האקדמית עמק יזרעאל

 

 /022102021 ,אביב-תל, גלריה אלפרד, של רועי פביאן" maison dom-ino│בית אליושה "סימפוזיון לצד התערוכה 

 

 

עבודת ": "רות פילוסופיותחקי"ויטגנשטיין כתב בדוויג ול? מה רשאי פילוסוף לתרום לעבודתו של אמן

זו בדיוק התכלית המסוימת היא , אם כן(. PI 127" )הפילוסוף היא באיסופן של תזכורות לתכלית מסוימת

 .ארבע מספרן – ולהלן התזכורות. היום ו כאןנשלשמה התכנס

 

 המסגרת שאיננה. 1

 

 .בחדר המדרגות, חלל הגלריהמחוץ ל, בית אליושהשל  ,יומיומי, במרחב משני ממקם את עבודתורועי פביאן 

בסביבה של בליה , במקום בו אותות שיני הזמן שרדו את השיפוצים התקופתיים עם כל חילוף דייר, שם

גבולות במובנים שונים התיק אשר מבקשות ל, מגוונות מתערב בחלל התפקודי בפעולות מיסגוררועי  ,טבעית

חיבורו אק דרידה ב'מתחקה אחר הטווח המושגי שהציג זמגוון פעולות המיסגור . בין חומר לרעיוןיומיומיים 

"Parergon" ונמסך אל תוך ההינף הרעיוני שלו . 

כי מסגרת היא לוואי למה שניתן " ביקורת כוח השיפוט"אשר טען ב, דרידה מבקר את עמנואל קאנט

ימוי השלם של מה שייך לד", קבע קאנט, מסגרת היא עיטור(. עבודה)כלומר ליצירה , באורח פנימי להבין

הנחת -עם שהוא מגדיל את הפקת, המושא רק באורח חיצוני כתוספת לו ולא באורח פנימי כחלק ממנו

 .(ברגמן ורוטנשטרייך: תרגום, 41סעיף , ח השיפוטוביקורת כ, קאנט" )שבטעם

הכרחית באופן עקרוני לשלמות היצירה וגם , באורח פרדוקסאלי, מסגרת היא, לדידו של דרידה

ואז , המסגרת מתמזגת עם הקיר, אשר משמשת לה מצע, ביחס ליצירה: "הוא כותב. לשלמותה הרסנית

אשר , המסגרת מתמזגת עם היצירה, שהוא הטקסט הכללי, ביחס לרקע. בהדרגה גם עם הטקסט הכללי

מעוררת אינסוף , ככל שהיא ממסגרת, מסגרת ,עבור דרידה(. Parergon, 61" )מבדלת את עצמה מן הרקע

. המסגרת אינה שייכת ליצירה אך גם לא לקונטקסט החיצוני, במלים אחרות .ים של גבול המסגרתהיתק

אפקטים של רעיון זה של ". אבל המסגרת אינה קיימת, ישנו מיסגור: "דרידה אומר. למסגרת אין מקום משלה

לרבות מיסגור , יותרמיסגור נפרש עבור דרידה מן המובן המילולי ביותר ועד למובנים הציוריים והמושאלים ב

 . באמצעות הבנה פרשנית ותיאורטית

—תמיד נענית לחסר פנימי ביצירה( של פעולת מיסגורבמובן )דרידה מדגיש כי המסגרת , יתר על כן

הרעיון הבסיסי של . הגבול האינסופיים שהיא מעוררת-ת בהיתקיכפלממלאת ומש, חסר שהמסגרת משלימה

הגבול שייך ליצירה כמה שתמיד חסר . באורח פנימי את גבולה החיצוניהיצירה תמיד חסרה : דרידה הוא זה
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שהגבול לעולם אינו  ,מצד שני, אבל זה אומר מצד אחד שהיצירה לעולם לא ניתנת להבנה באורח פנימי וגם. לה

 .בעצמו לעולם חסר, אשר בכוחו להשלים את מה שחסר ביצירה, ההקשר. סופי, חד

כמו בעבודתו , למראה-גם אם היא עדינה ויומיומית, לעולם חתרנית פעולת המיסגור היא, במובן זה

מכוננת בסביבתן זו מראה של פעולות המיסגור ל-דווקא היומיומיות. בחדר המדרגות של בית אליושה של רועי

 במיצב המדרגות קחו למשל את הסדק בקיר". ישויות סף"בשם  ,בלשונו של ויקטור טרנר ,מה שניתן לכנות

את או ; י"או את פינת הישיבה במיצב מק; צעות חוט וכך הוא נכון להתכתב עם חתך המדרגהשתוחם באמ

נדרית 'באמצעות סיפורה הנורא של אריקה הטרנסג המיסגור של היתר הבניה של דירת השומר בבית אליושה

ן שבו את תשומת הלב לאופ ותעל הגבול שבין קטגוריות ומסב ותממוקמ כאלו ישויות סף. ששרפה את עצמה

אך לעתים להציג , אותנו לאשר מחדש את הגבולות ותמעורר ןה, זאת ןבעשות, לעתים. נמתחו הגבולות הללו

 ןה, אם רק נניח להן; נוכחויות ניטרליות ןאינ ישויות סף. באופן שמעורר הבחנות אחרות, שאלות ןלגביה

  .ןמשום שאיננו יודעים לאן לשייכ תנואת מנוח תטרודנה

 

 ת לפנינו היא ביסודה בעיה של תיחום תחומיםהבעיה שעומד

(ץ קול העם"מתוך בג)  

 .גם אני ממסגר

 

 שפות עלומות. 0

 

? אולם לאן נעלמו הקולות–  "פה לה משמשת העזובה ,אותה ומביית מכניע השיפוץ, פרא חיית הוא הבניין"

, קלופה חלודה פסי"  –של בית אליושה צפונה בחדר המדרגותשמיתולוגיה שלמה  רומז על מיצב כתב הברזל

 פירורים, מוכתם בצל כקליפות, לשכבות ומתפורר קלוף הברזל. עברו מימים ברזל כתב כמו, ואופקי אנכי

 ".פירום תחמוצת של ושבבים

(44' עמ, חוברת תערוכה, רועי פביאן)  

 

פה סוקרטס מגן על קולו מפני ההשחתה שבש, מאת אפלטון" פיידרוס"בדיאלוג ? מדוע כתב ולא קול

וכאשר , הכל יכול להיכתב. בורר בין מה שראוי להיזכר ומה שאינו כן ומשום שאינ, זיכרון וכתב אינ. הכתובה

ואין בכוחו  ,אינו משיב, הוא קבוע ודומם. כתב אינו יכול להתנגד. הוא יתום וכבר אין מי שמגן עליו, דבר נכתב

היא  ,בית אליושהבקיר חדר המדרגות ב נחשפהש ,המיתולוגיה. להימנע או להסתתר מפני מי שאינו נכון להבין

 .טראגית לגמרי

הנסתרים של בית , אילו עובדות היינו לומדים על חייו הפנימיים, לו ידענו לקרוא בכתב הברזל 

אלא , פשר-שהעולם החומרי אינו אוסף של צורות חסרות, יומין-השאלה הזו מהדהדת תקווה עתיקת? אליושה

. אותות של תבונה מסמנת, הרי הם עקבות, ידי מישהו-אשר גם אם לא נכתבו על, םחקוקי מערכת של סימנים

חשבו . לפענח צופן שמעולם לא קודד מלכתחילה, לקרוא באותות אלו הרגיש, האדם הקשובבכוחו של תקווה 

 .גיבור מחזהו הכביר של גאורג ביכנר, וויצקעל 
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? פעם לצורות בהן גדלות הפטריות על האדמהשמת לב . הכל צפון בפטריות, אדון דוקטור, בפטריות

 .אם רק אפשר היה לקרוא אותן

 (שמעון זנדבנק: תרגום, 8תמונה , ווייצק, ביכנר)

 

חשבו על הפטישיזם . רגש, צליל היולי, פעמי-קול חד אינו אלאבחומר  ההחקוק עקבהתקווה שמה שצפון ב

ח את מחט הגרמופון על התפר הקורונאלי של שהניע את ריינר מריה רילקה הצעיר לרצות להניהטכנולוגי 

 .גולגולת אנושית

 

מהו הרגש מבין רגשות אלו שמונע ממני להציע שם לצליל הראשוני אשר  –יראה , פחד, חשש, ספקנות

? לא נוכל לשים מתחת למחט ולנסותם, שם-אי קיימיםאשר , איזה מגוון של קווים... יופיע אז בעולם 

בעודו הופך עצמו , להשלים בדרך זו ואז לחוות אותו, במובן מסוים, כלהאם קיים קו מתאר שלא נו

 ?שדה חוש אחרמומר ב, מוחש

 "(צליל ראשוני", רילקה)

 

על אוסקר פישינגר שצילם , של מינרלים ומתכות קולותה אשר ביקש אחר', נאג-חשבו על לאסלו מוהולי

מבעד למערכות לנו וכב השביט המזמר ל כע, עיטורים חזותיים על גבי פס הקול האופטי של סרט קולנוע

 . "רוזטה"החללית 

 

 נביאו לרטוטאם רק , לכל עצם דומם יש נפש שיכולה לעטות צורה של קול 

('ון קייג'ג)  

 

כתב  .בליה היא טבע .מן הטבע בשפות עלומות מקוננת על היפרדות האדם וייחודו חבוייםהמחשבה על קולות 

והיפרדות האדם מן הקולות , מן הזיכרון לדבר-היפרדות הזכר: יה כפולההברזל של בית אליושה מבטא טרגד

בשכבות  משקיט את כל הקולות המתים, מוחק זכר ומותיר זיכרון, השיפוץ מכסה ומנחם. החבויים בדברים

 .טבע-לאו כנתפקידתוקף בינו פנקה לאוטונומיה שנגזרה עלמעניק גוש, של חומרהיטב  מאוחות, טריות

 

 .זל אינו קייםאבל כתב הבר

 

3 .memento mori 

 

 ,בכל, תמיד, ואנו משקיפים

 .רק לא החוצה, פנינו אל הכל

 אנו מסדרים. הכל מציף אותנו

 .הוא מתפורר. אותו

 .ומתפוררים. חוזרים ומסדרים

 (שמעון זנדבנק: תרגום, אלגיה שמינית, אלגיות דואינו, רילקה)
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תגובות , חומרים עוברים שינוי טבעי בשל תהליכים ביולוגיים .היא עובדת יסוד בעולם החומר השתנות וחלוף

; "הכל זורם" ,Panta rhei .וכמובן גם התערבות גורמים חיצוניים, לייםאפעולתם של כוחות פיזיק, כימיות

אנו מכנים , כאשר השתנות חומרית היא לטובה. האמירה הזו של הירקליטוס היא ניטראלית מבחינה ערכית

, כאשר השתנות חומרית היא לרעה. שבח זהו". העמקה", "התעדנות", "לבלוב", "בגרות" אותה בשמות כמו

ההבדל בין טוב . זו קינה". דעיכה", "התדרדרות", "ניוון", "הזדקנות", "בליה"אנו מכנים אותה בשמות כמו 

אשר ממנו , לקראת שיא, של מהלך חיי החומר לקראת מצב אופטימאלי המשגהמצוי ב ,בין שבח וקינה, ורע

 .יש רק ירידה

האדם המסדר , Homo purgensאנחנו , אבל עוד יותר מכך, האדם המתקן, Homo reparansאנחנו 

אנו . סביבותשל ידי תפיסה של מצבם האופטימאלי של חומרים ו-פעולותינו מונחות על. אדם מטהר, ומנקה

-אי. אנו יוצרים או משיבים על כנם ן ובריאותניקיו, סדר. בריאות וחולי, ניקיון ולכלוך, סדר-מנגידים סדר ואי

ידי שיפוט אסתטי של השתנות -פעולותינו מונחות גם על .של חסר, הזנחה לכלוך וחולי הם תוצאה של, סדר

בעוד  –נחושת, ברונזה, חרס, לבנים, אבן, עץ–אנו נוטים חסד להזדקנותם של חומרים מסוימים . חומרית

 כסף מוכתםגם . ופח ברזל, פלסטיק, פיברגלאס, בטון—–ך לעת זקנהחומרים אחרים אנו מבקשים להשלי

 . הבריקאנו ממהרים לנקות ולאבל כסף , קשות

סדר -תופעות של לכלוך ואי. הם תלויי הקשר והבניה תרבותית "מסודר-לא"ו "מלוכלך"מושגים כמו 

אנו מבינים תופעות כאלו . תירסומ הכרעה םג תאטבמ רשא ,אינן מבודדות מתפיסה כוללת של ארגון שיטתי

אבל זה מלוכלך כשהן , נעליים אינן דבר מלוכלך כשלעצמו. יוצא של ארגון ומיון שיטתיים של דברים-כפועל

 הסיבכ תמירע .ילש תבשה תצלוח לע אוה ןכ םא אלא ,פושטקב ףנוטמ רבד םוש ןיא. מונחות על שולחן האוכל

שוליים  דימתלתפיסות כוללות יש ש רוכזל שי .םיחרואה רדח זכרמב איה ןכ םא אלא ,רדס-יא רדגב הניא

  .רכים

 ונל ריכזהל שקיב ןייטשנגטיו גיוודול .תיתוברת הינבהו רשקה ייולת םה ףא םייטתסא םיטופיש

 ,הקיטתסא לע תואצרה ,ןייטשנגטיו) "םייח ינפוא ראתל ונילע תויטתסא םילמ לש ןבומה לע דומעל ידכ"ש

 תועצמאב ןאטבל ןתינ אל רשא ,תולועפ לש בחרנ לולכמ הוולמש הווחמ אוה יטתסאה טופישה .(ןושאר קלח

 הקיטתסא לש המסק רחא קהבומ ןפואב ההונ רהטמ/ןקתמה םדאה לש יטתסאה טופישה .דיחיו דחא טופיש

 הל .תירסומ הכרעה לש הנבמ םג ךכיפלו םירבד לש יתטיש ןוגרא לש תללוכ הסיפת םג איהש ,תיטסינרדומ

 .ןבל ליימא עבצ לש האנ הבכש תועצמאב ונלש תוריקה תא הסכמש המ לכמ רטפיהל ונילע יכ עבק היזוברוק

 םיגישמ ךכ .אוהש יפכ גצומ לכה .תוכלכולמ ,תוילולפא תוניפ דוע אל"—יקנל ונתיב תא םיכפוה ונא ךכ קר

 ."םכמצעל םינודא םיכפוה םתא תוריקה לע ליימא עבצ םיחינמ םתאש העשב ...ימינפ ןויקינ

 םכלהמב םחליהל ,ןגראל ,רדסל ,תוקנל ,רמשל ,ןקתל ,שדחל— ןמזה ינישל ענכיהל אל העיבתה

 לש םינתשמה וינפ לע תישונא המצוע לש םתוח עיבטהל ,הטילש גישהל העיבת איה —םירבד לש יעבטה

 ונניא .םיניינב קר אל ,םיררופתמ ונחנא םג .תווממו הנקזמ ונלש הדרחל רתויב ישונא יוטיב םג הז .רמוחה

 .תפסונ תרוכזתל םיקוקז

 .דאמ שג מורכבא מוהו ,ישונאה ףוגה וא ןיינב הז םא ןיב ,רמוח לשאופטימאלי ה ומצב

 ליבומ טפורמ תלד ןתפמ םג .יד הב ןיא לבא ,ילאמיטפוא בצמ לש הסיפתמ קלח דימת איה תוילאנויצקנופ
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 ידכ ,ןוימדו ןורכיז לש תבשחמ תכאלמ ,הרישע תיביטאיצוסא הבישחל םישרדנ ונא .ונצפח זוחמל ונתוא

 .יטאמגוד וניאש ןפואב םייק רבד לש ילאמיטפוא בצמ ןותנה רשקהב גישהל

 

 אוהביםמה משמעותו לשני : הנה מפתן

 ,כשהם מרפטים קצת את מפתן דלתם הנושן

 ולפני, אחרי הרבים שקדמו להם, גם הם

 .במגע קל... כל אלה שיבואו

 (שמעון זנדבנק: תרגום, אלגיה תשיעית, אלגיות דואינו, רילקה)

 

 םיכילהת לש הבקע איה תירמוח תונתשה .דועיתו חומרית שתנותה :תי פנים להיסטוריה של בנייןש

של מצבו החומרי תיעוד הוא ייצוג  .הרוצו םקרמ ,עבצ לש דאמ םינווגמ םייוניש :ינשוח דמימ הל שיו םייעבט

 תמבקש האינ עקבה, בניגוד לתיעוד שהוא תוצר פרשני. מטהר/בעיני האדם המתקןשל הבניין האופטימאלי 

שלונו של האדם יקיומה הוא כ .מתא קיייכל עוד ה להן נהא רק נתויה. פרשנות או משמעות הלעצמ

 :רחא בחרנ יטתסא ןויער אופא תדגונ רהטמ/ןקתמה םדאה לש תיטסינרדומה הקיטתסאה .מטהר/המתקן

 .'ילאמיטפוא בצמ' גשומה לש תינמזה ותוליזנ תא אטבמ הז ןויער .ןמאכ ןמזה לש ןויערה

. אדםמשובותיו ומשוגותיו של הוהבחירה בין השניים תלויה ב, הצגהאבל גם ל, גניזהתיעוד נועד ל

של מצב  כתיעוד הניתן להציגבתנאים מסוימים . לא ניתן לגנוז עקבה, לעומת זאת. תיעוד ניתן גם למחיקה

כאשר . משום שבדרך כלל היא גם אינה הפיכה, פעולת המחיקה היא אלימה, ני המקריםבש. האו למוחק קיים

של  לתיעוד כתהופא יה ,תא מוצגיכאשר ה. של מצב אופטימאלי לתיעוד הא מפנה את מקומיה, תנמחק עקבה

 תזנגנו תדעותמה וז ?רתוי היח הירוטסיה וזיא .על העליונהאפוא ידו  .תיעוד ניתן לגניזה ולשכחה. מצב קיים

 וז וא רדס ףוכאל תשקבמה וז ?ונבש ישונאה תא רתוי תאטבמ הקיטתסא וזיא ?רמוחב תקקחנו תכלוהה וז וא

 ? (סוארטש-יול דולק לש ויבתכב "רתלאמה-ןיקתמה" ,bricoleur-ה לש וכרדב) רידסהל תשקבמה

צמיחה , שבירה, התפוררות, ישוף של שכבות קודמותהחומרי של בניין ניכר בחומר כח ועבר

החומר המקורי כימית ופיזיקאלית של , ביולוגיתהשתנות , למראה-חיות, טקסטורות אורגניות, ספונטנית

שיש לנקותו  עברו החומרי של בניין ניכר כפצע מזוהם. לכלוךאו פסולת  נות בשםכנוטים למשהו שאנו ל

של  אם השלם של הבניין נגזר מן ההיסטוריה שלו כתיעוד. תפיסת השלםי ליחסהוא מושג פצע אלא ש .ולרפאו

אם השלם של הבניין נגזר . השיפוץ משיב שליטה, השיפוץ מרפא. וחסר אז בליה היא פצע, מצבו האופטימאלי

  .לבלולו בגרות היותעשויה לאז בליה , ידיתע ילאמיטפוא בצמ לא חומרית שתנותהמן ההיסטוריה שלו כ

 ניכרואשר עקבות הזמן לא , צחונו של דוריאן גרייידומה לנ עקבהעל פני ה תיעודצחונו המובנה של הינ

 שתנותבההן בתיעוד והן מצוי הוא : פנים-הוא כפול האנושי של בניין ועבראלא ש .אלא רק בתמונתו, וינפב

 התיעוד :של אפלטון מקשה עלינו כעת" ידרוסיפ"הלקח מ. ניצחונו של דוריאן גריי אינו מובטח כאן. החומר

-בתאין  של האוהבים המרופטדלתם למפתן ו, כשהוא גנוז ומשנה אותו כשהוא מוצג הזיכרון החיאת מנוון 

 --בחומראילמים  ריםנות הםותיעקב .משלו קול

 

י ָעָפר ַאָתה ְוֶאל ָעָפר ָתׁשּוב  .כִּ

 (41', בראשית ג)
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 ותפואטיקה בחדר המדרג. /

 

 .כל הקולות המתים

 .הם עושים רחש של כנפיים

 .של עלים

 .של חול

 .של עלים

 .הם מדברים כולם ביחד

 .כל אחד לעצמו

 .הם לוחשים. יותר נכון

 .ממלמלים

 .מרשרשים

 .ממלמלים

 ?מה הם אומרים

 .הם מדברים על החיים שלהם

 .לחיות אותם זה לא הספיק להם

 .הם צריכים עוד לדבר על זה

 .לא מספיק להםלמות זה 

 .הם צריכים עוד

 .כמו של נוצות קולהם עושים 

 .של עלים

 .של אפר

 .של עלים

 !משהו דתגי

 .אני מחפש

 (מולי מלצר: תרגום, יהימערכה שנ, מחכים לגודו, בקט)

 

אל  5בסמטת שלוש  מפתןמן ה. כעתקומות יש לבניין  שלוש. אנחנו חולפים בחדר המדרגות של בית אליושה

לפנו ובח. מזה עוד פחות ,בדרך למטה. ספורותמפרידות דקות  ,נשקף הנוף היפה בעיר השממנ ,הגגמרפסת 

זהו חלל  .תלוי כמה מהר אנו חולפים בחלל הזה ומתי נלחץ מתג החשמל. או לא, בחדר המדרגות האור כבה

כליתה חיצונית תאשר פעולה . יעדוהגיע אל ל: תכלית פעולתו של החולף בחלל כזה חיצונית לה. פונקציונאלי

  .אריסטו כבר עמד על כך; לה נעשית מהר וביעילות

חדר : חתרניתהיא שלו ההצעה  .הוא מוציא את היעד מן הסיפור שלנו .רועי מציע לנו שלא להגיע

החולף בחדר המדרגות מוצא   – המתנה, הקשבה, התבוננות –עצמה -המדרגות כזירה לפעולה שהיא תכלית

מתג האור שנלחץ הוא . חלוף-אלא שהנייחות הזו אף היא בת. החץ בפרדוקס של זנוןכמו , לפווחעצמו נייח ב
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 את המבט שלנו בחלל הזה תקוצב עיצומם של דבריםכבה בשהאור המחשבה על . גבולו של ההווה המתמשך

 .memento vivere-היא גם ה, שלנו memento mori-א היה—

חדר רועי אינו מבקש להעניק ל. להעניק לוחדר המדרגות אינו מחפש משמעות שאיננו מסוגלים 

אינו מבקש  חדר המדרגותאחר מה ש חדר המדרגותב הוא תר; אינו מחפש חדר המדרגותאת מה שהמדרגות 

 .להסכית לכל הקולות המתים: להעניק

רצפים גרר של -בבואת ;ההתערבות האמנותית של רועי בחדר המדרגות של בית אליושה היא אלגית

 הזו הגרר-נתונה הבחירה להרשות לבבואת ,החולפים בחדר המדרגות, בידינו .לחיי אנשיםבין חיי החומר 

 .עד שהאור כבה— לפחות לשעה קלה ;להיות בעלת משמעות, בעולם ותאלר ניתןלהיות חלק ממה ש

 

 : לעפר ויאמר יקום מי

 .תשוב אדם ואל אתה מאדם

 (מאדם אתה ואל אדם תשוב, יהודה עמיחי)


