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- , גם לא מבחינת המבנה והסגנון שהז׳אנר המבורך של בלוגואולי לא אינטלקטואלי  אינו אקדמי  הכתוב כאן 

 בעקבות שלושה טקסטים שונים לחלוטין זה מזה, שבמקרה )או לא(  אני כותב.  הםאקדמי בכל זאת מצפה ל

 Jesminג׳סמין וורד ) פיסה של שברון לב וזעקה מוסרית מאתהאחד,  נחשפתי אליהם ביממה האחרונה:

Ward)    מושאי עדות   –מה שהיא ורבים/ות אחרות/ים עדים/ות לו מאז  ועל    2020על מותו של בעלה בתחילת

בסדרה    2, עונה  8הוא סצנה מפרק  השני,    1.לעומת כל מה שקורה  כל כך מעט  ועדיין  לשאת  כל כך הרבה שהם  

Cobra Kai  בתוך טקסט תרבותי שמקצין את דקיקות   2״קרטה קיד״:, היא סדרת ההמשך העכשווית לסרטי

שיחה בין  --ללא קישור מכוון לקורונה—עהקו שבין קיטש חובבני ליצירת מופת רפלקסיבית, מופיעה לפת

רוסו )כוכב הסרטים הראשונים( ואמו לוסיל שנוגעת בצורה עדינה אך צורבת בכל הכפתורים של -דניאל לה

בשל אופן  מהותיהטקסט השלישי, על אף היותו מרשים וחשוב, פחות , משפחה, אהבה וחולי. וזמן כרוןיז

עוד פלסטיני בשם חיירי חנון שנעצר בהפגנה ליד טול כרם, ב 3הכתיבה שלו ויותר בגלל מה שהוא מתאר: 

, הן ניאייקוכך -פיזי שהפך כל-, הפעם באופן המילולינה/תצורה של המופע של רגל שלטון שחונקת נתין

 אפשר לשאת אותה יותר למול הדיכוי הזה. -כפעולה רושפת שנאה נטולת בושה והן כתחושת החנק שאי

  

שנכפה  דיכוטומיותכבר עסקו בטשטוש ה הנהדרת בה אני מתארח, באכסניהמהמסות הקצרות שעלו חלק 

עליהם בהם והאתרים  למשל לגבי ההבחנות בין    ,ת הטשטושרפלקסיביות שמגיעה בעקבווב  על ידי הקורונה

מסות אלו  )קרולה הילפריך(. סביבה-גוף-לחם(, או בין חפצים-מופעל כוחו של הקולוניאליזם )לואיז בית

—להכרה ״]ב[  ואלו יחד מובילים אותי  –  רצון לכתוב לבלוגוה,  שלושת הטקסטים שהזכרתינארגות יחד עם  

 מה?״ )שם(. 

 

 – לאפשרית דואליותהקורונה שינתה בתשתית ההוויה והתודעה זה לא הטשטוש, אלא ההפיכה של המה ש

לא ערבוב אלא נוכחות כפולה, ללא היררכיה קבועה, של  :גם מבחינת הקיום שלה, וגם מבחינת ההכרה בה

של חוסן ותשישות )אני הכי אוהב בעולם להיות נחייה כאילו אין כי חייבים(,  *אבל*אמת ושקר )יש קורונה 

האתיקה היצירתית של אין לי כוח יותר להיות כל הזמן בתפקיד הזה(, של טוב ורוע )*רק ש*אבא, 

גזענות ואלימות משטרתית ואונס *מול* המוסר היצירתי של הכוח:    חושות נגד דיכוינהפגנות  האקטיביזם:  

רוסו מספרת לדניאל את הזיכרון הכי כואב שהוא  - , לוסיל להכך.  (כל זה, בנפרד ולחוד  והכחשה והצדקה של
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 – 4. הדמעות של ג׳סמין וורד הן גם אלו שרצים/ות ברחובות , ההעדר הכי מורגשגם הנחמה הכי גדולה

מהמשטרה, בצעדות המחאה, באקסטזה של אלימות גזענית של אלו הלוקחים את  המשטרה, הבורחים/ות

פעילות אירובית לשמירה על הג׳וגרים/ות שמתעקשים/ות על ״החוק״ )הדכאני, המנשל, ההורג( לידיים, 

אלו לא ו 5חיירי חנון הוא לא ג׳ורג׳ פלויד וגם לא אורי ירושלמי,. בינתייםשגרה של שפיות יחסית ובריאות 

אינטרסים דומים ואולי אפילו קה, ואותה טכניאבל מאחורי הפעולה יש את , אותן ברכיים שחנקו אותם

 זהים. 

 

אני ממשיך שמחברים ומפרידים ביניהן.  התשתית שהשתנתה היא גם של עצם ההוויה והתודעה, המסלולים  

 ובינתייםלחיות ולעשות מה שאפשר כי אפשר, את אותן פעולות באותם מרחבים יחד עם אותם/ן א.נשים, 

ני איתם/ן , מי שאואנחנו)אני הגיע הרגע שבו שאפשר, אסור, -התחושה שאולי כבר אי תמבעבעכל הזמן 

, ״פשוט״ לא אלא כהישרדות לא ככניעה, לא בהכרח כהתנגדות, – היינו אמורים/ות להפסיק (והם/ן איתי

, אני לא ודחק, רובו ממעובדמעט ממנו  :וזורקת לתודעה אתגר התחושה מבעבעת. להמשיך עם אותו הדבר

 נקבר.  אם יודע

 

 
 ראו השורה האחרונה בטקסט שלה.  4
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