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   ,  דבר מערכת

 רות בנג'ו

   מתבגרים ומתבגרות ומפגש מעניין בין    בילוי משפחתי  עתהאחרון,    פסחחג  בבחופשה האחרונה,  

. אצל האחת הזמן נזיל, הכל אפשרי באותו  נתקלתי באופנים שונים של יחס לזמן אצל כל אחד ואחת

תפוס בזמן עד  ואחר,    ,  , כאילו אין מקצב לזמן, אין שעון"תפיסת הזמן" זמן, גם בפרספקטיבה של  

את מי שדוחה את הזמן והזמן עובר מבלי    לעשות, וישכדי חרדה ומועקה שלא יספיק את מה שעליו  

בחזרה  כך גם  ?  הצופה המבוגרעבורו או עבור  הזמן עובר? אך עבור מי   בדחייה של הפעולה.  משים,

הוא   עבר,  לא  הזמן  כי  עבורו  ביותר  הגרועה  החופשה  זו  שהייתה  לי  סיפר  תלמיד  הספר  מבית 

מחשבה על הזמן ביחס    מתוך  .נסעו והוא נותר לבד עם הטלפון שלו  חבריו.  "עד מוות  השתעמם  "

, לא שמנו  באותו מפגשתפס"ן להוציא גיליון שיקרא היחס לזמן.  זמן  הצעתי לחברי מערכת  לאחר  

עליהם. עמית פרג' הביאה דברי  שניתן יהיה לכתוב    לב לזמן וגלשנו לאינספור אפשרויות של רעיונות

והאחר", על התמזגות ההווה בעתיד, על התפוררות היחס    "הזמןשל לוינס  הגיגים מתוך קריאה  

, על ידי הפחד ממנו, ויצירת יחס חדש על ידי העשייה, מה שממזג  להווה על ידי המחשבה על העתיד

לעתיד. הווה  נפגש  בין  הוא  עמם  הנערים  מפי  ציטוטים  העלה  סבית  אנחנו  לדבריהם:  ,מוניב   "

שורפים את הזמן בטלפון כדי לא להשתעמם", אלמה קוגון כהן הקשיבה בשקט והזכירה לנו את  

  גובראן     מישיל   .  שהתעוררו מתוך המפגשכתבה  אשר  בדבריה    אותנוהפתיעה    ,עליסה בארץ הפלאות

וכמובן המשך  .  לכבוד הגיליון הנוכחי  נו אשר כתב ושלח ליצר בזמן הקשבתו מעשה חושב    גנארדי 

עשהאל   איתי  של  האינסופי  סיפורו  הריב  את  בין  המגולל 

וישות של  הוויה  המיוחד  מציורה  להתעלם  נוכל  לא  אנה  . 

ה  בת  קראה  10סבית  יכולתי    ושלא   personalityלו  אשר 

שלא לקשר  אותו לזמן הלוגי של המתבגר. סיפורו המיוחד  

יפו  במבית ספר פרר  מכיתה י    בריה והמרגש של וואסים אג

לקול קורא עבור  האישית  פנייתי  נכתב ללא מעצור לאחר  

זמן תפס"ן. סיפורו חושף בפנינו את החרדה והפאניקה מול  

ידע   רוודאות הטמונה בתוכה כדי שייווצהאי  את  והוודאות  

עשות מול האימה הניצבת מול האנשים כפי שעשה אביו של 

כדי לתפוס אותו.   הקטן  כאשר הפיל את בנו    בריהאגוואסים  

משאירות פתח   גבריהאשל וואסים    ותהיותיוגם שאלותיו  

וודאות   מימד האמונה  לאי  את  להכניס  ניתן  בתוכה  אשר 

והאהבה  כדי להמשיך לחיות כדברי גבריאל דהאן בשיעור  

הקריאה שרוכז על ידי אפרת קפלן ותום מרגלית שהתקיים 

ובתוך כל   המתבגר במקום תפס"ן.  בכליניכא של    28/4/21ב  

, מרסלה ההתרגשות של דבריהם המיוחדים של בני הנוער

על תיעוד דבריהם של חברים  ברוסקי טופלר לא מוותרת 

אשר   העולם  ברחבי  הפסיכואנליטית  העידו  באסכולה 

 על הרהוריהם, ואשר חלקם  תורגמו ופורסמו  הפנדמיה  בתחילת  

 personality -אנה סבית                                                                                                                           
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.  עדיין  ועברו עריכה מאת עומרי ביכובסקי ואילנה רבין אך לא פורסמו  בגחליליות וחלקם תורגמו

בת הנזיל  הזמן  מול  הפאניקה  את  המתאר  מאורוגואי  באפיקו  חורחה  מאת  מאמר    קופת בחרנו 

רומי אטיאס    .  אליו צרפנו את ציורו של אריאל טופלר "שעון"  ,לאותת בעולם  ים הממשיכההסגרים  

וכדי לקשט את   " לחרוד מ..." נידבה לגיליון זה את ציורה מכיתה יא הלומדת בבית ספר פרר ביפו  

מתוך  של רות בנג'ו  ראשיתית  ב  המקריא  ואסוציאטיבית  נכתב כתגובה נאיבית  העגורים אשרסיפור  

תמונה שצולמה על ידי  מידד גורן, צלם    הוספנו,  "יוםגוף האהבה בכל  "ספרו של גבריאל דהאן  

לימוד  ל"ג בעומר התקיים יום  בנזכיר כי ביום שישי    מהחברה להגנת הטבע.מרכז צפרות רמת הנגב,  

נגענו  בו    מאת גבריאל דהאן,  "גוף האהבה בכל יום"מסביב לספר  , לימוד משותף בחברותא  מיוחד

קיים את ציטוטו של ז'ק אלן  משמיך למה ש, בבני נוער ובפסיכואנליזה בעברית.  התפסנית    בהמשגה

הדבר היחיד שישנו הינו שיחה מתמשכת על גבי  "   כימילר במה שנוגע לאוריינטציה הלקאניאנית  

הטקסטים המייסדים של האירוע פרויד, מדרש תלמודי מתמיד, שמעמת ללא הרף את ההתנסות  

 ."המארג המסמני שמבנה אותהעם 

 

 יום הלימוד בל"ג בעומר 

 

 צילום: אסף מנור 
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 עניין של זמן  
 

 אלמה קוגון  כהן  
 

ככל שהזמן עובר אני חושבת שבכל 

שנה אני גדולה יותר, אבל האמת זה  

הפוך. בכל שנה אני קטנה יותר... אני  

  'אאסביר את עצמי, כשהייתי בכיתה 

הרגשתי גדולה הלכתי לבית ספר  

קיבלתי שיעורי בית והיו לי מבחנים,  

הרגשתי    'ואבל, ליד הילדים מכיתה 

 ששקטנה. אין מה לעשות בכל זאת 

ם של הפרש.... ואלו שנראו הכי  שני

 גדולים היו אלה שהיו בתיכון. 

שוב הרגשתי   'וכשהגעתי לכיתה 

גדולה, בכל זאת שנה אחרונה ביסודי,  

הכי גדולים בבית הספר. אבל אז  

הגעתי לצופי ים, והמדריכה שלי  

נראתה לי כמו   'ישהייתה רק בכיתה 

הבנאדם הכי גדול ומסודר, היה נראה  

הו מהחיים שלה!  שהיא יודעת מש 

והבנתי   ' ימהר מאוד הגעתי לכיתה 

 שזה ממש לא ככה.  

ככל שאתה גדול יותר, ושהזמן עובר  

ככה אתה מבין שאתה קטן יותר ואתה  

 . לא יודע מה לעשות ואיך להתמודד

 
 
 
 
 

 הזס"א 

 איתי עשהאל 

 

ארבעה חברים חיים בעולם שכולו לבן. כול העולם כולו לבן, לא רואים שום צבע אחר חוץ מלבן.  

ושמו של הרביעי הוא    סוף. שמו של השלישי הוא  זמן. שמו של השני הוא  הוויהשמו של הראשון  

. במשך מיליארדי שנים הם יושבים ומדברים תוך שהם שותים שנאפסים ובירות, ומנשנשים  אני

בלגי. עולם זה שרק כל מה שקשור אליהם הוא לא לבן, לכן הבירה כהה, לשנאפס יש צבע  שוקולד  

 לבן.  –אפרסק בהיר והשוקולד הבלגי הוא חום עמוק. כל השאר  

 בזמן תפס"ןעל הזמן  בני נוער כותבים
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הם    –כמו ששפינוזה חשב    –הם יושבים ומדברים בגלל שבעצם הם אלה שיצרו את העולם, ומאז  

ביניהם. כמו כל חבורה כל אחד מהם מדבר    לא מתערבים בעולם עצמו אלא רק יושבים ומדברים

 בעיקר על עצמו ועל החלק שלו בעולם. 

לא מבין על    הוויהנכנס להתקף חרדה, כי הסוף מפחיד,    סוףמתעצבן כשהם מדברים על עצמם.    אני

משתעמם כי זה מה שקורה כשיש זמן. מה    זמןמה מדברים )כי אף אחד לא מבין מה זאת ההוויה(, ו

, שעזב אותם, כי הוא הרגיש  ישותבשם    –החמישי בחבורה    –שמשותף להם זה שהיה להם פעם חבר  

 מצד אחד בודד, ומצד שני יותר מדי קרוב לאחד מהם. 

אתם בטח מדמיינים לעצמכם חבורת מבוגרים )אולי אתם חושבים ככה בגלל השנאפס והבירות(  

היא בעצם חבורת ילדים. אני לא אכנס להגיד לכם בני כמה הם,  הזס"א)י(עים. חבורת אך אתם טו

המילה,   מובן  במלוא  ילדים  שהם  אומר  רק  העולם,  את  יצרו  הם  מתי  של  הבעיה  את  גם  יש  כי 

לפעמים קצת עצלנים, לפעמים קצת שטו ולפעמים  תילדותיים, שובבים, היפראקטיביים,  ניקים, 

תחש ונעלבים.  אתם מעליבים  גם  בו 

הקוראים איך אתם מחליטים אם אתם  

 מבוגרים או ילדותיים. 

ל  הוויהכאשר   להתאחד    ישות הציע 

)הוא אמר לו: "הרי כולם אומרים לנו  

תמיד שאנחנו כמו תאומים"(, זה הצית  

מריבה,   אותה  מאז  מריבה.  ביניהם 

תפס לו מקום בצד ועמד שם בערך    ישות

  מיליון שנה, כשהוא ממלמל לעצמו ולא 

מדבר עם ארבעת חבריו. שלא לדבר על  

ש לו    זמןזה  שלוקח  מזה  פגוע  הרגיש 

שגם   אחרי  שנה.  הסתכל    זמןמיליון 

ברח לאין סוף    ישותעליו בעין עקומה,  

שלי   מוצא את המקום  לא  אני  באמרו 

גם   הזה  שברגע  מבינים  )אתם  אתכם 

החבורה    אני וגם    סוף כל  נעלבו(. 

וגם   ישות,  עם  יחסיה  על  התחרטה 

 תה שיחזור.  קיוו

יחזור.   שישות  ומחכים  יושבים  הם 

ובינתיים הם מדברים, ומדברים: "מה  

יהיה הסוף?" נאנח סוף, "כן" מוסיף זמן, "הזמן לא עובר;" "אני לא מרגיש טוב," אומר אני, "אני  

כפכפים   לקנות  חייב  "אני  אני".  ומפטפטים,    –לא  יושבים  הם  וכך  הוויה.  אומר  הוויאנס,"  רק 

 מחכים לגודו, סליחה לישות ושורפים זמן... –ומפטפטים ומפטפטים 
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 תם הזמן! 
 

 גנארדי  ל גובראן ימיש
 

  םהארכיאולוגיבאחד מהאתרים  אבחורף האחרון, לפני הקורונה, ביקרתי במהלך טיול לרומ

ההרוסים, שרידי האימפריה   םהבניינילהחמיץ את היה מהמיוחדים באזור, שם באופק, אי אפשר 

עצומה ששלטה בזמן שיאה בכל הים התיכון, כל מה שנשאר   האימפריהרומאית, אותה אגדה, 

הגדולות בהיסטוריה, אפילו היא, תם   תהאימפריו מזכרה הוא כמה עמודים ופסלים מאבן, אחת  

   זמנה.

הזמן שנותר להם  החיים היא שהיחס בין הזמן הפנוי שיש לאנשים לבין של רוניות יא האחת מ

אחרי דרך ארוכה ותלולה שעובר האדם במהלך חייו הוא מגיע לשלב הזה   .לחיות הוא יחס הפוך

שאין לו יותר הרבה מה לעשות, יוצאים לפנסיה ופתאום יש הרבה זמן פנוי, הרוב מנסים למלא  

ם, כולם  אותו בכוח, כולם יודעים שהזמן בסוף יגבור עלינו ולא נוכל לסחוב עוד, כולם יודעי

סיון נואש לשכוח אותה על ידי כך שנמצא לעצמנו תעסוקה  ית בנו את המציא להרפותמנסים 

מהמחשבה על הגורל שנחרץ לכולנו ללא יוצא   דעתנואחרת, כל מה שבא ליד, תעסוקה שתסיח את 

אולי בשלב הזה, בשלב ״האחרון״ בחיינו, כדאי לשבת ולהסתכל   .מן הכלל, כבר ביום שבו נולדנו

רה על כל השנים שחלפו, על כל הדרך שעברנו, על הימים הארוכים, הזמנים היפים, והזמנים  בחז

ינו פחות רוצים להיזכר בהם, למרות שבשלב זה לא נותר לנו הרבה זמן על פני האדמה, אך יש  ישה

מפחידה אותה מחשבה שבמוקדם או   .הרבה זמן פנוי, זמן לחשוב, זמן להתחשבן עם עצמנו

אני תוהה מדי פעם וחושב, ומרחיק לכת במחשבתי, האם כשאשב  .הזה לשלבנגיע  במאוחר רובנו 

סתכל בגאווה על הדרך שעברתי? מה החותם שאשאיר אחרי?  וכל לה, א70על אותה כורסה בגיל 

יסר רומאי כנראה שלא אהיה, לא יבנו לי פסל מאבן, אז מה יהיה זכרי? אומרים שכל  ק איזה זכר? 

כשהשם שלו מוזכר בפעם האחרונה,   הוהשניי אדם מת פעמיים, הראשונה כשנפשו עוזבת את גופו, 

וכל אלה   םיסרי קוה אחרי הרבה דורות... אבל גם הגדולים ביותר, האנשים הידועים, כל המלכים 

ם לפני כל מעשה או  י, בשלב מסוים תם זמנם, זה גורר ללא ספק לחשוב פעמיששינו את העולם

 , כי אז לא יהיה עוד זמן לתקן... 70החלטה שלוקחים בחיים, שלא נצטער עליה בגיל 

 

 

 צילום: מישיל גובראן גנארדי 
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 כשהזמן עמד מלכת...

 אגבריהוואסים 

אך מה שלא ידעתי    עשר. יצאתי לחגוג עם המשפחה- אחדזה היה עוד יום רגיל בחיי, הייתי אז בן  

נפל בחודש    2016זה שהיום הזה ישנה את חיי לתמיד. זה היה יום ההולדת של אמי, אשר בשנת  

 רמדאן וזה היה היום הולדת הכי מטלטל שחוויתי אי פעם. 

אמא.  אחרי יום שלם של צום החלטנו כל המשפחה שנצא לאכול במסעדה לרגל יום ההולדת של  

אביב. הגענו למקום צמאים, רעבים וממוקדים בחיפוש אחר מסעדה   הלכנו לשרונה מרקט בתל 

טובה כדי לחגוג בהתאם. אחר חיפושים רבים החלטנו ללכת למסעדת פירות ים מכיוון שאוכל זה  

היה המועדף על אימי. הערב היה מדהים עד כה. אמא הייתה שמחה ולגמרי שכחה מהגיל שלה,  

צחק  לאכול  כולנו  שנלך  למשפחה  הצעתי  ומהמתחם  מהמסעדה  החוצה  בדרכנו  ביחד.  ונהנינו  נו 

קינוח במסעדת מקס ברנר לרגל יום ההולדת. אבל מה שלא ידעתי זה שהמסעדה הזאת תשנה את  

חיי לתמיד. נכנסנו למסעדה כאשר מלצרית קיבלה את פנינו ושאלה אותנו אם נרצה לשבת בחוץ או  

ו  המלצרית הסתכלה מסביבה, הלכה לבדוק ולהכין לנו    !"בחוץ : "אמרהבפנים. אמא שלי קפצה 

שולחן. האמת היא, אני ראיתי שולחן פנוי בחוץ, כולנו ראינו אותו אך כעבור מספר רגעים המלצרית  

חזרה ואמרה "מצטערת אך הכל תפוס בחוץ, האם תרצו לשבת בפנים?" אמא ענתה בחיוב ובכך  

לשולחננו בפנים. הרגשתי תחושה מוזרה, למה המלצרית לא רצתה שנשב  עקבנו אחרי המלצרית  

בשולחן בחוץ? מה שלא ידעתי זה שהחלטה זאת תשנה את חיי לתמיד. בין השולחן שלנו לשולחן  

בחוץ, היה קיר זכוכית ענק ושקוף כך שראינו גם את מה שמתרחש מבחוץ. המלצרית הגישה לנו  

רציתי סופלה שוקולד עם גלידה. אך אם הייתי יודע מה היה    את התפריטים ומיד התרגשתי כי ממש

קורה הייתי מוותר על מאות סופלה שוקולדים. אחרי כמה רגעים, כל אחד מהמשפחה החליט מה  

על   יושבים  בעודנו  שיגיעו  לקינוחים  חיכינו  לה.  ואמרנו  למלצרית  וקראנו  לעצמו  להזמין  רצה 

תעכבו. כאשר כולנו יושבים בשולחן, מפטפטים ונהנים  השולחן ומפטפטים, ואני זוכר שהקינוחים ה

מהיום הנפלא, לפתע בפתאומיות רעש חזק של בום נשמע. הקול היה מצמרר ואף מרתיע. אחרי  

הבום החזק היה שקט מוחלט, כולם מסתכלים אחד על השני כאילו רוח רפאים נכנסה בהם. אף  

גע זה, הזמן עצר, עמד מלכת, הרגשתי כאילו  אחד לא הבין מדוע ולמה קול זה נשמע. ואני זוכר שמר

חיי הפכו למעין סרט בהילוך איטי. אחרי רגעים בודדים של שקט ואי וודאות למה שקורה בסביבה,  

ורצה כאילו נסה על חייה לעבר הדלת    מלצרית אחת הסתכלה החוצה, צעקה זעקה מקפיאה דם

הסתכלה עליו המלצרית ותוך פחות    כשהשקט עוד לא התפוגג. כולם הסתכלו לעבר אותו מקום אשר

 משניה אחת כל האנשים התחילו לצעוק אותה זעקה מקפיאת דם, זרקו כיסאות לעבר כל מקום,  

 ציור: רומי אטיאס 
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ונסו על נפשם לכיוון הדלת האחורית. אני, בתור ילד קטן הייתי בחוסר מודעות למה שקרה מסביבי,  

להבין מה קורה ולמה אנשים רצים. משפחתי גם היא החלה  הייתי משותק, מבוהל, לא הצלחתי  

לעשות מה  ידעתי  לא  ואני  נפשה  על  מתוך    . לנוס  הרצפה  על  שנפל  שולחן  מאחורי  נשארתי 

אינסטינקט. אך לפתע הסתכלתי החוצה, לאותו מקום בו המלצרית נעצה את מבטה מלא האימה.  

החזיק בידו רובה, אקדח. אינני זוכר    עמדו שם שני גברים, בחליפות שחורות, כאשר כל אחד מהם

את האקדח או את שני האנשים בצורה מדויקת אך אני זוכר שהם נראו מאיימים, מפחידים. הם  

יירו לכל עבר, קולות של בומים רצופים הדהדו באוזניי. לפתע, כאשר אני מתחבא מאחורי השולחן  

לא ראיתי מה קרה   .ורצנו ביחדוהאנשים רצים לכל עבר, אמי אחזה בידי ומשכה אותי בחוזקה  

עד   המון  ורצנו  רצנו  מהמחבלים,  הנגדי  לכיוון  לרוץ  המשכנו  ואמא  אני  שלי.  לאחים  או  לאבי, 

כולם   ,שמישהו צעק לנו מלמעלה לעלות לבית קפה. המון אנשים צפופים היו שם, כולם מפוחדים

לאבא או לאחד האחים,  דואגים, הושטתי את ידי לתוך הכיס להוציא את הטלפון לנסות להתקשר  

אני יושב  .   אך כיסי היה ריק, ומיד הבנתי שהטלפון נפל בדרך... הפחד, האימה, חוסר הוודאות גברו

על כורסה בבית קפה רועד מפחד שותה מים עם אמי, לא יודע מה עלה בגורל אבי או האחים שלי.  

משטרה החלה    ?וחמחשבות התחילו לצוף, מה אם קרה להם משהו, מה אם הם לא הצליחו לבר 

לבוא, אסרו עלינו לצאת מבית הקפה למשך כשעה עד שהיינו בטוחים שהמחבלים כבר לא במקום,  

שעה שלמה של פאניקה מוחלטת, שעה שלמה של ייסורים. כאשר סוף סוף הרשו לנו לצאת, רצנו  

עם  לעבר מקום האירוע לחפש את אבא ואת האחים. המקום היה מוצף באנשים, מלא כתבי חדשות  

בעודי מסתובב   .המצלמות שלהם, מלא מראיינים משוטטים לשאול אנשים ולהבין מה באמת קרה

ומחפש ומחפש ובוכה כי אינני יודע אם אראה שוב את אבי בחיים או את האחים שלי ראיתי אותם  

מרחוק, ראיתי את אבא שלי מחזיק את אחי הקטן שהיה אך ורק בן חמש על כתפיו, ואחי הגדול.  

שקורה  רצתי,   מה  מכל  שכחתי  קטן  אחד  לרגע  אותם.  חיבקתי  וישר  לעברם  מהר  כך  כל  רצתי 

מסביבי, שכחתי מהפחד, שכחתי מהאירוע, והרגשתי שאני בטוח, אני בטוח בחיק משפחתי. אבי  

סיפר לנו ישר מה קרה אתו, אחי הקטן בן החמש ברגע שקרה האירוע במסעדה התחיל ללכת לכיוון  

להרים אותו   הנגדי, הוא לא ידע כלום. אבי היה חייב להפיל אותו כדי    המחבלים במקום לכיוון

בידיו וישר רץ רחוק מהמחבלים, הוא נכנס למתחם בפנים עם אחי הקטן וסיפר לנו שנכנס לתוך  

מקרר של מסעדה עם עוד כמה אנשים והתחבא שם במקרר עם אחי ואנשים זרים עד שהדברים  

שרץ לבד, בלי אמא בלי אבא וגם הוא נכנס למתחם עצמו והתחבא  נרגעו. אחי הגדול, נור סיפר לנו 

בארון של אחת מהמסעדות. אני ישר סיפרתי להם מה קרה לי ולאמי ואיך הגענו לבית קפה בעודנו  

.אין ספק    12רצים ורצים מהמחבלים. התחבקנו כולנו ביחד. אמא שלי אפילו התראיינה לחדשות  

ים לא אוכל לשכוח, גם אם ארצה. זו חוויה שלימדה אותי גם  שהאירוע היה מצמרר, זו חוויה שבחי

משהו חדש על משפחתי. ידעתי שמשפחתי תמיד תהיה שם, שאמי תמיד תהיה שם לצידי ותמשוך  

אותי מסכנה בחיי. עד היום הזה אני חושב על מקרה זה, אני חושב על איך אני הייתי זה שהציע  

שב על אותה מלצרית שהרגשתי שידעה משהו והחליטה  ללכת למסעדה ויכולנו למות בגללי, אני חו

ומורתע באנשים  מוקף  קפה  בבית  שלמה  שעה  חייתי  איך  על  חושב  אני  בפנים,  אותנו    ,להושיב 

בחשיבה שאבי או אחיי יכלו להיות מתים. אני מרגיש בר מזל שניצלתי ממקרה זה, זה היה ממש  

ה נס שאמי ואבי ואחי הגדול ידעו בדיוק  . זה הי פניםכמו נס שהמלצרית החליטה להושיב אותנו ב

מה לעשות. ארבעה אנשים מתו ושמונה עשרה פצועים, וזה היה יכול להיות בקלות אני או מישהו  

  .ממשפחתי. אחרי היום הזה הלכנו לפסיכולוגית, וניסיתי עם הזמן להרפות ולהמשיך הלאה בחיי

 ומודה על ההזדמנות.   זו הפעם הראשונה שאני כותב ומתאר את כל מה שקרה
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  1  כרוניקה של הדבר  

 חורחה באפיקו 

היום הקורונה וירוס מנכיח את עצמו בתור מסמן אדון. לא יכולים להפסיק לדבר עליו, עוקבים  

אחר התקדמותו ההרסנית בזמן אמת. אין לי כוונות להביע דעה, ביחס לשאלה האם זה טוב או רע,  

מכך להביע דעה על הסיבות לכך. אך כן מענין אותי לחשוב על  וכיצד ניגשים לנושא, ואפילו פחות  

האפקטים העקיפים אצל אלה שהפנדמיה לא נוגעת בהם באופן ישיר עם שמות הגוף אלא בשמות  

שהם הרבה יותר קשים לתפיסה, ושהרבה יותר קשה לחשוד בהם, כאלה שמסתננים אלינו יותר  

 מהצד הסובייקטיבי. 

מציע     byung chul hanידוד הכפוי שנגרם והאפקטים שלו. הפילוסוף  אחד האפקטים הללו הינו הב

בספרו "תובנה טובה" ש"הפנאי הפך להיות לא לעשות כלום באופן שאי אפשר לשאת זאת". הפנאי  

בזמנים אלו נראה קשור באופן בלעדי לעבודה כהיפוכה. היה מדובר בכך שיהיה לך זמן פנוי כדי  

הפך להיות זמן ריק ובלתי נסבל. יש כאלו שהופכים חולים בגלל זה,  לנוח מהעבודה. עבור הרוב זה 

 (. (leisure sickness "חלה של הפנאי ה"מהרופאים כינו אותה 

תופעת לוואי זו  של הפנדמיה מסמנת לנו שהפנאי הפך לבעיה עבור כולנו. החלום  שהיה יכול להיות  

 לרשותו נהפך למשהו הקשור לאי נחת. למישהו שיהיו לו כל כך הרבה ימים פנויים  

על גדול כדי "לעזור" לסבול את הזמן המעורר סלידה. כך  יצאו למדיה אנשי מקצוע  - נבנה מבנה

מכל סוג, כולל כמה פסיכולוגים, בהמליצם על טיפים וכלים כדי לשאת את מה שפעם היו כמהים  

ארגן על מנת שהשעות הפנויות הללו  לו; פתרונות )תרופות( כדי לעבור עסוקים את הזמן הפנוי. להת

 יהפכו לזמן עבודה ויהיו פחות פנויות. 

אלה פרדוקסים של חיים בני זמננו אשר חושפים את זאת שהניצול הרצוני בתור צורה של הגשמה  

עצמית הינו המטבע בעל כמה צדדים ושהפנאי נראה כמסמן הלא מסתגל של תקופה זו. מי יכול  

 ראות לנו את זה באופן כל כך אכזרי. היה לומר שפנדמיה תגיע לה 

 מספרדית: מרסלה ברוסקי טופלר  תרגום

 עריכה: עומרי ביכובסקי, אילנה רבין

 
 AMP חבר. באורוגואיפסיכואנליטיקאי חה הוא  רתחילת הפנדמיה בעולם. חו  2020במרץ  באפיקו,  חהרחו ד"ר נכתב על ידי  1
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 גור  -גור של אי -עה

 רות בנג'ו  

 

, בו גבריאל דהאן מגולל עבורנו, הקוראים, בתנועה  גוף האהבה בכל יוםבספרו של גבריאל דהאן,  

פרקים מתוך   פרקים,  שיח,  מ של  ומתוך  לאוזנינו    -ילאכת מעשמחשבתו,  חושב הרבים שמשמיע 

והופך במושגים מבית מדרשו, ללא   הופך  ותוכנית הלימודים בתפס"ן כשהוא  במהלך הסמינרים 

דרך שלו ובתוך כך את סיפורה של להקת  לאות ובנדיבותו  הוא מניח בפנינו סיפורים קצרים מן ה 

עגורים המגיעים לאגמון החולה. אותו סיפור עורר בי זיכרון על סרט מיוחד הנוגע בנשירה של נער  

 במקביל לנשירה של עגור ממשפחתו . 

, "העגורים חיים במבנים של משפחות אשר  סיפור על העגורים והמוותכפי שכתב גבריאל דהאן,  

ב של  ללהקות  כשנה  מצטרפות  כעבור  בתורם  אלה  יותר.  לא  שלושה  עד  אחד  וגוזליהם,  וגרים 

"איגור    אלא שבסרטו של יבגני רומן,     2מצטרפים ללהקות של רווקים ורווקות, פנויים ופנויות". 

על המסך, המקרה הוביל לסיפור אחר. סיפורו של העגור קארל היה קצת שונה  ומסע העגורים",  

אותה שנה בה היה אמור להתהוות לעגור  מכיוון שהוא, אותו עגור קטן נקרע ממשפחתו לפני תום  

עצמאי ורק אז לעזוב את "ביתו", זה קרה ממש כך בשל כוחו של הטבע האדיש לא רק לבני האדם  

אלא גם לעגורים בני הטבע המחפשים מקום חם בחורף ונדרשים בשל כך לנדוד אלפי קילומטרים,  

עשות, התעקשות  כדי להגיע  –ידע    אלפי שעות בין היבשות כדי להגיע לאפריקה. נדידה אשר דורשת

ל"בית" חם שאיננו נתון מראש. מהו זמן זה עבור העגור בהשוואה לזמן הלוגי של המתבגר? המתבגר  

הלוגי של ההתבגרות שלו ולהשתכן,  נדרש לעזוב "גוף" חם, בית חם ובטוח כדי לחצות את הזמן  

י שממשיג זאת גבריאל דהאן מן  לגור, למצא את מקומו מחדש בתוך גופו, ביתו "החורברוח", כפ 

משלו  את    עשות -ידע, שם בחורברוח יבנה לעצמו המתבגר עם 3הסיפור של ש"י עגנון מאויב לאוהב 

 ביתו כפתרון להתהוותו.  

   , הסרט "איגור ומסע העגורים" פותח בתמונה של אגם מים צלולים וכחולים באוקרינה הקרה 

באור  צחור  וצונן של שחרית, מוקף עצים קרחים שעליו כבר נשרו ולגדותיו שוכבים בדממה אב  

וצוואר ארוך   רגליים ארוכות  אפורים, בעלי  עגורים  זוג  על  עדשות המשקפת  ובנו המביטים דרך 

כנפיהם הגדולים על ביצה שזה עתה בוקע ממנה עגור רך וקטנטן. המצלמה עוברת בין  המחפים ב

ם לעגור החדש. לאותו   מעשה לידת העגור לבין רגע קסום אחר, מעשה האב המבקש מבנו לתת שֶׁ

ם   קארל כמו קארל הגדול. עגור ניתן השֶׁ

אביו  שלא כמתוכנן,    יתחיל את מסע הנשירה/נדידה שלו כאשר יצטרך לעזוב את   11איגור בן ה  

ויחד עם זאת את העגור קארל ואת מסעות אביו האורניתולוג, החוקר את נדידת העגורים. איגור  

חדשה.   שפה  חדש,  מקום  חדשה,  ארץ  לישראל,  עלייה  מסע  אחר,  במסע  לאמו  להצטרף  יצטרך 

יל של  העויינות  עם השפה החדשה, ההתנתקות הפתאומית מאביו, מחבריו,  שלו  די  ההתמודדות 

הכיתה החדשה כלפי ה"זר" שבו הופכים למאבק יום יומי עבורו. במסע זה השוטטות שלו בדרכים  
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בין הבית לבית הספר מפגישה אותו עם אגם קטן הנמצא "בשטח ההפקר" מול בית הספר, שם   

עשות משלו, דמיונו ואהבתו לקארל ולעוד מישהי אולי... הוא יצליח  לייצר יחס כשהוא    -בעזרת ידע

נה חור, בית חם, אגם קטן, לעגור הקטן העושה דרכו לבד, בתנאים קשים, מרוסיה לאפריקה.  בו

האגם בשטח ההפקר הנמצא בחזית בית הספר היה ל"חורברוח" עבור איגור, אשר סביב בניית אותו  

מקום מגורים לעגורו הקטן, קארל, הוא בנה לעצמו מקום  לגור בו בבית הספר, בכיתה, באהבה  

 ובגופו. כלומר מצליח לקיים את מצוות "עשה לך מקום"  כשהוא מצליח לגור עם הזרות.  הראשונה  

באופן סינגולרי מאוד מצליח איגור לחשוף בפנינו דבר מה על הבעלות והחזקה. הוא עושה זאת   

בשפתו החדשה אשר הפכה לשפתו הדיברית, כשהוא מתעקש להמשיך במשימתו שלו לבנות בית  

שרוד את הגעתו לאגמון החולה מהארצות הקרות ממנו הוא בא, כאשר כל זאת חם לעגור אשר לא י

מתרחש תחת סירובו, התנהלותו הביורוקראטית והעקשנית של אותו מנהל המבקש ממנו לסגת  

פה שדה, לא בית ספר, פה אתה לא מנהל,  מתוכניתו ומשטח ההפקר. אלה היו מילותיו של איגור:  "  

ע קריאה על המקום( אני מנהל, שם,) בהצביעו על חלון משרדו של  אומר מה עושים. פה,)עם אצב

 .  המנהל (, אתה מנהל"

להקת עגורים עפה בין צבעי הקשת בנגב המערבי.                                                  

 

 .  הטבעצילום: מידד גורן, מרכז צפרות רמת הנגב, החברה להגנת                             
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