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חושבים לעצמנו באיזו אינטימיות קיומית חדשה שנוצרה לנו עם מי  - אנחנו מוצאים את עצמנו לוחשים ,"ננשום כבר אחר כך"

באופן   את מקומות הנשימה שלנו. אנחנו מחשבים קורונה הם חיים של חישובים מסוג חדשה. חיים בעידן מאחורי המסיכה שנהיינו

אבל   1ניכוס. פרקטיקות , ללא כללי מדידה, ללא לנשימה יםאוניברסלי וצו קרא להחיל זכות    Mbembe  0202באפריל כבר . טקטי

כישור חדש של תכססנות  זה מכבר  פיתחנו למדנו לחיות בלי לנשום בכל מקום, זמן, או מצב.  נשימה הפכה לפריווילגיה. 

)ואם לא,    אחוזי פחד ןאחריהמקפידים לעקוב   וחנ אנ. שאפשר לנשום בהםוזמנים ל מקומות שמדומיינות מפות   שרטוט ,נשימתית

ליד    אולא במרפאה, גם  אנשים,  נתקלים במחוץ לבית, בתוך חנויות, כשלא לנשום  שעדיף  למשל למדנו  .  אחרינו( ובעק מקפידים ל 

רגעי חסד  . או מרגיש רק כשאנחנו לבד, בשקט, מבודדים, בלי שאף אחד רואהלנשום עדיף  בדרך כלל .  מסוימים משפחהחברי  

זה מכבר  נעלמו , משחררת  ת ייאושאנח  אושריקה, שירה, ל,  התעטשות, שיעו  ,נשימה, וחמור מכךכאלה הם לא נחלת הכלל.  

שלא הקדשנו להן את מלוא תשומת הלב בעבר שלפני   (2אם נחזור לאוסטין  speech acts" )דיבורפעולות  "אלה  פה. מלקסיקון ה

  נשימתיים.החולים ה קבוצת על    נמנינואם לא  , לפחותהכאוס הפנדמי

חוסמת,  כזו שבאותה עת  —הראשונה היא המסיכה הטכנולוגיה בטכנולוגיות. ומותנית הפכה תלויה   , במיוחד זו הנשימתית, הבעה

אודות   Siegert החיבור של )ראו למשל את או לדלת שמעבר לחומה מפני ה"חולי" כמו דלת שמגינה עלינו , ומגינה.  מסננת

ראו  ) הממשלהבפני על ידי וגם  ,  שחוצצות בינינו ומאפשרות שליטה וכניעהחברתיות ואדריכליות , או בהמשך למערכות (3הדלת 

היא כנראה המרפסת.  —Zoom- והני הטלפון, המסך, עוד לפ—שמגלמת פונקציה הפוכה השנייה, . הטכנולוגיה (4למשל אצל פוקו 
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.  שוםלנ  בה מותר –החשוב מכל ו: לתקשר עם השכנים, לשיר, להתפלל, להניף דגלים,  הכלבה מותר הכל חשוף לציבור ו במרפסת 

  בלי מסיכה.מול כולם.  

Pallasmaa  , עבור מבנים ואדריכלות לגוף האדם.  השוו  , דיזינגוףמאיר וגםPallasmaa  שמגן   הם כמו עור הגוףעצמם המבנים

לפעמים אני תוהה  6דיזנגוף ראה בחלונות את העיניים של הבניין ובמרפסות את בת הצחוק.  5. אנו מתנהלים בתוכואשר עלינו ו

העתקנו את פתחי הנשימה שלנו אל המבנים  הנה שהרי  , שכןלי  נדמהבתקופת הקורונה? להן וחקות  ש האם המרפסות עדיין 

נים  ימבודדים אותנו ומג  שהדירות והבתים שלנובעוד .  צחוקאפילו ל  ולעתיםדרכם  ואנחנו מצליחים לנשום , שאנחנו חיים בהם 

וגם  , המרפסת. את הדלת או המסיכה "לפרוץ"גם  מאפשרים לנו דווקא  הם   , בניגוד לסיפור החברתי הידוע אצל פוקועלינו

. הם  חברההמשב של הרוח, האור וההם פתחי האוורור שלנו, הם חללי  ,ושאר המרחבים הבטוחים שבין הבית לרחוב החלונות

אוכפים מערכת  בעודנו ,  של המסיכה לשבש את החסימהו , פנדמי-ממשלתי-הרפואי מרחוק, למחוא על הסדר  מאפשרים לנו לנשום

האסטרטגיה הנשימתית החדשה. הן   ןהאו מונטריאול שבקנדה, ישראל,   ,באיטליה, ספרד המרפסותחיים שמורה מפני המגיפה. 

   . בלון החמצן

המרפסת, שכמעט נשכחה מלבנו, הפכה מחדש  . חיינו הבריאותיים והחברתיים החדשים מבוססים על מתווכים שונים ומשונים

, שהיה לסמל של פתיחות  אותו מקום לימינאליאת עצמנו ואת נשימתנו. ולכלי שבאמצעותו אנחנו מתווכים  למרכז ההתרחשויות

  ,פרטי לציבוריערבוב בין וקרבה, מרחק  בו בזמן מאפשר זה ש  ,בהיסטוריה העירונית של מדינות רבות ואינטימיות חברתית

  7. של חיי קהילהו  של נשימה בציבור למקום אידיאליבתקופת הקורונה  הפך  ,בין היחיד להמוןקישור ו

וטלטלה את חיינו באופן   גזלה את חייהם של רבים מאיתנושכשהמצב הזה יסתיים, ונוכל לחוש רק את ההד של החוויה הכואבת 

נוכל לשכוח שנשימה הייתה פעם עניין מחאתי, פעולת דיבור פוליטית, שנסמכה על ארכיטקטורה  אני מקווה שאכזרי, כה 

כדי  , כדי לגשר על פערים שנוצרו בינינו, אני מקווה שנוכל למצוא פתחים נוחים גם כדי לנשום חברתית וכלכליתמורכבת. 

  ם אפשר יהיה לשוטט שוב ברחובות בלי מפות. אני מנסה לדמיין ימים שבה , וכדי להירפאומה שאבד ועם  התמודד עם מי ל

תה  יונחשוב כמה היא הי  ,נביט מלמטה על המרפסתבהם מסיכות. ימים שמגיפות ובלי מדומיינות של מקומות אסורים לנשימה, ו

 לא נדרשת.  כל כך  אי אז, אך כבר  נוחה ושימושית 
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