
 

 רן שגב  / על בדידות וחיבור מחודש בעידן של ריחוק חברתי

 

בשנה החולפת  הפכה    ,, דומה שהשאלה, ״האם אתם שומעים אותי?״ב״זום״בפגישות ובהרצאות  ,  בשיעורים

או לאופן   ה טכנולוגיבטחון ירק ביטוי לחוסר ב  אלו  מיליםב לראות כמובן  כל דיון. ניתן  ח טקס קבוע בפתמעין ל

חברתי  אולם  ,  בההשימוש   ריחוק  של  נשאלת  –במציאות  עצמית    כשהשאלה  מודעות  מתוך  תכופות  פעמים 

השגרה  המילים  כיצד    להבין  אפשר  –ובמבוכה   את  שהסייברבעולם  ״שוברות״  לנו  מזכירה  השאלה  הקהל  . 

האדםזרה  בסביבה  נמצא  המתכנס   בני  לנו,  טבעית  אנשים  ,  שאינה  ישנם  למסכים    לשמוע   שחפצים שמעבר 

כמו  ש, רגע  בין אנשים  היא קריאה לחיבור ולהקשבה  הווירטואליות  רצאותהההשמע׳ של    קריאת. ׳ולהישמע

  ידע הסופר המקראי   .מנייןמאותו  חלק    לפחות לדקות ספורות,  , בתפילה מכוון את הדובר והמאזינים להיות

 ״לֹא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו״.  כשכתב,

 

ות  בדור   לנגד עינינושהתרחשו  חברתיים  הריחוק החברתי שנכפה עלינו בשנה החולפת האיץ תהליכים  

ו  .האחרונים הפסיכדליים,    ״נביא״הפסיכולוג  ליריהסמים  ב,  טימותי  הווירטואלי  ראה  לעולם    שלב כניסה 

בעתיד הלא    תרבותית עמוקה. , יעבור מטמורפוזה  Homo sapiens electronicusבו האדם,    אבולוציוני חדש

   :כתוצאה מאינטראקציה בסביבה אקולוגית חדשה היכר  ללאהאנושות תשתנה   רחוק, סבר לירי,

Face-to-face interactions will be reserved for special, intimate, precious, 
sacramentalized events […] Most of our important creations will take place in 
ScreenLand. Taking off our cyberwear to confront another with naked eyeballs will 
be a precious personal appearance. And the quality of our ‘personal appearances’ 
will be raised to a level of mythic drama.i 

 

נגיף   בעקבות  שנוצר  החירום  לנו  מצב  המחיש  העתידבפתאומיות  הקורונה  לירי  ש  האפוקליפטי  את 

  ההסתגלותלהקל על    לא הצליח  ידע ה,  שעתיד להתרחשקראנו על השינוי  שלמרות  אך  מזה שנים.  ניבאו  ואחרים  

שהתפתחו   גשייםחברתיים והראת הצרכים ה  למלאתקשה  ה  הקיברנטיהמרחב    .אנושי נעדר מגע  בה  לסביבה  

בהתמודדות עם מצבי לחץ  שהתאפיינה  בתקופה  כשמדובר  , קל וחומר  יליוני שנות אבולוציהשך מבמ  אדםה  אצל

בקשיי הסתגלות של ״דור המדבר״, אך העובדה שגם ילדים ונוער    רק ייתכן שמדובר    .קיצוניים  וחוסר וודאות 

מעלה תמרור אזהרה.  בה  ולחיי חברה    המיושנת ולחזור למסגרת בית הספר    מהמסכיםהביעו רצון עז לצאת  

עלולה לגרום  ה העולמית  מגיפהש   הזהירוחוקרים  ,  מתמשך  בהיעדר קהילה פיזית ובתנאים של בידוד חברתי

   .לטראומה רגשית חסרת תקדים

 

  ה תובנ  החזיר לנוהריחוק החברתי    .ותהפוכ  ות מגמגם להאיץ    האך הבדידות )הזמנית והכפויה( יכול 

החוויה  ועמוקה    אוניברסלית עד כמה  בעיקר למדנו מחדש  :  פוליטיקת הזהויותלהט  ב   הנשכח שאולי קצת    הפשוט

פהמשורר המקסיקני,  .  תהאנושי כעובדה  סאוקטביו  לבדידות  האנושי.  , התייחס  של הקיום  ביותר  העמוקה 

מחפש    שמתוך מודעות לבדידותו, כי האדם הוא בעל החיים  סדיאלקטיקה של בדידות״ הסביר פמאמרו ״״ב

האדם הוא נוסטלגיה וחיפוש אחר התייחדות. לכן, כאשר הוא מודע לעצמו  ״  את קרבת האחר:  תמידיבאופן  

לחסרונו   מודע  ההוא  לבדידותו.״ של  כלומר  פרדוקסליב  iiאחר,  מהמסגרות  כדווקא    ,אופן  רחוקים  שאנחנו 

 . להתקרב אל האחר היכולת בנו טמונה שמגדירות אותנו ביומיום, הפיזיות החברתיות 

https://books.google.de/books/about/Chaos_and_Cyber_Culture.html?id=E3DhnQEACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2771763
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2771763
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2771763
https://books.google.de/books?id=t1R9PgAACAAJ&dq=Octavio+Paz,+Labyrinth+of+Solitude&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwie8bCu1IvuAhVkxYUKHeIXAcAQ6AEwAnoECAgQAg
https://books.google.de/books?id=t1R9PgAACAAJ&dq=Octavio+Paz,+Labyrinth+of+Solitude&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwie8bCu1IvuAhVkxYUKHeIXAcAQ6AEwAnoECAgQAg
https://books.google.de/books?id=t1R9PgAACAAJ&dq=Octavio+Paz,+Labyrinth+of+Solitude&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwie8bCu1IvuAhVkxYUKHeIXAcAQ6AEwAnoECAgQAg


 

  חברה. כ וכיחידים ינו גם הזדמנות לחשוב מחדש על נוצרה   להתייחדותכמיהה הו מתוך מעגלי הבדידות 

״אמנה חברתית״ שתחבר בין  ז׳אק רוסו,  -מתקופת הנאורות תיאורטיקנים חברתיים ניסו לנסח, בלשונו של ז׳אן

אם יש מסקנה אחת ברורה    אך, הלהסכמה אולי לא נמצא ׳נוסחת הקסם׳יחידים ותארגן את המרחב הפוליטי. 

היא  המכהונתו   טראמפ  של  הפוליטית  הרסנית  הטהרנות  אותו.  יתקן  בהכרח  לא  בממסד  לבעוט  שהרצון 

  חוסר   למרות   במילים אחרות,להוביל לאלטרנטיבה גרועה יותר.  של פשרה עלולים    גילויכל  והחשדנות כלפי  

 בחיינו הפוליטיים. הוגנותל לוותר על השאיפההיכולת לבנות פרוגרמה פוליטית רחבה ומקיפה, אסור 

 

, המימרה שטבע הכומר ג'ון דאן במאה  אנושית-הקיברנטית  ״המטמורפוזה״ו   הקורונהעל רקע משבר  

, נכונה מתמיד. אמת פשוטה זו המעידה על הכמיהה הבסיסית לחיבור  No man is an Islandהשבעה עשרה,  

ניאוליברליות החולשות על החברה   משנות  .  תהנוכחיבעת    המערביתאנושי היא קריאת תגר על אידאולוגיות 

השמונים התחנכנו לחשוב שהאדם אכן אינו אי אך כולנו מוקפים באוקיאנוס. למדנו מת׳אצר ש״אין חברה, יש  

ו )שמרייגניזם  יחידים״  באוכלוסייה  נמוכות  לשכבות  ״יחלחל״  המעטים  שמחזיקים   Trickle Downהעושר 

Economy  .)  ההשקעה הציבורית בשירותים  את המחיר של הרעיונות האלו ראינו גם במשבר הנוכחי, כשחוסר

נגיף    .  מיעוטים ושכבות מוחלשות ,  בנשיםבעיקר    חברתיים פגע עידן ״הריחוק החברתי״ לא החל בהתפרצות 

 במחוז ווהאן שבסין.  

 

ו  אולם הכלכלית  הפגיעה  ללצד  ״הבניגוד  החולפת  החברתית  ״אטומיזציהדוקטרינת  בשנה  ראינו   ,

  דחק עת  ששנכפה ב  חיפוש אחר התייחדות״. ״ב גדרמו  גזע  לאום,  שחצו גבולות  סולידריות    שלמרגשים  מפגנים  

אנשים   של  רחבה  תנועה  היומיומיים    להתרחקהצליחה  החברתיים  המבט  ל ולהתחבר  מהמעגלים  נקודות 

המציאות   בשל  ולתפיסת  השגרה הריחוק    .שונות  קבוצות יחידים/ות  העיניים    להביטאפשר    מדפוסי  בגובה 

  את איבדו  ש  יםעצמאיב,  בתי החוליםב  םמאושפזיב  ,זקנים בבתי האבותבת,  והחד הורי של    מאבק ההישרדותב

מהנגיף ומחוסר היציבות הכלכלית תרם לגלים של אמפתיה שחיברו בין קהלים  המשותף  החשש  .  םתמקור פרנס

או    ,אקום״ו״הו שדאגה לחיים, בריאות ופרנסה אינה ייחודית לאף קבוצה אנושית.   ״לגלות״שוב  שנוכחו  שונים  

ל  המצומצם הריחוק מהמעגל   טלטל את  וללתודעה  חדור  של משפחה, חברים, עבודה, אפשר לחוויות אחרות 

  פוליטיים   יםתמיכה במאבק הביעו  ו   צמחוברחבי העולם    תנועות חברתיות.  ימי שגרהשל  המוגבלת    המציאות

  ,מאטרס-לייבס-בלאקברך בהזדהות עם תנועת  ה  כריעת:  םנוגע לכולמשותף  מתוך הכרה שמאבק  פרטיקולריים  

  שדרשה , תנועת מחאה  בגילוי לב על עברם כמטרידי נשיםדיברו  ואף    באלימות נגד נשיםהצטרפו למאבק  שגברים  

 עוד ועוד.   למנותואפשר   ,חלאק- איאד אלצדק עבור 

 

  מפגינים שוטרים וש   לשערקשה    .רעיוני-מצע פוליטיעל    יסכימולא בהכרח  במחאות השונות  המשתתפים  

  יקבלו ללא היסוס את הדרישה ל   של ג׳ורג פלויד  הירצחו  לאחרכרעו ברך  ר  שאהאמריקאים    בפרווריםלבנים  

“Defund the Police”  המחאה בעקבות רציחתו של  על    אותו דבר ניתן לומר    .או פתרונות רדיקליים אחרים

פגיעה באדם עם צרכים ה  מעצםיבוש במזרח ירושלים אלא  הכמציאות  בשל  שזעזע רבים לא    חלאק-איאד אל

  עוולות החברההיא לאו דווקא רעיונות ברורים איך לפתור את  והמחאות  המשותף לכלל התנועות  מיוחדים.  

https://adva.org/he/corona-womenreport/
https://adva.org/he/corona-womenreport/
https://adva.org/he/corona-womenreport/
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/business/coronavirus-recession-equality/
https://www.maariv.co.il/women/Article-786074
https://www.maariv.co.il/women/Article-786074
https://www.maariv.co.il/women/Article-786074
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5741463,00.html


נגיף  ל כפולה  לומר שמדובר בתגובת נגד  ניתן    .מהאדישותמוחלטת  ותחושת מיאוס  הזולת  הכרה בכאב של  אלא  

 של ריחוק חברתי.   בעידן מחודש אנושי חיבור ל : ניסיון ״ )בהקשרו הבינלאומי(טראמפיזם״קורונה ולה

 

מול   לנו  ההתמודדות  אפשרה  הקורונה  הפוסטקדימה    להציץנגיף  נמנע. - לעתיד  הבלתי  אולי    אנושי, 

במשבר    אם קיימת הזדמנותלעודד אותנו.  עשוי  במובן זה הרצון של קהל רחב להיאחז בערכים הומניסטיים  

ביכולת  הנוכחי   טמונה  מצאו  לתעל  היא  שלא  החברתיות  האנרגיות  האחרונים   מקלטאת  בעשורים    פוליטי 

הבימה לקדמת  ההומניסטי  השיח  את  שקמפיין.  ולהחזיר  לומר  של    הנשיאות   אפשר    ,ביידןג׳ו  המוצלח 

“Restoring the soul of America”מדיניות העל    חושפת דבר  , רכב על אותו גל. הסיסמה האמורפית אמנם אינה  

 .   בעת הזוחמלה לשל רבים לאנושיות ו הההכמי, אך הטיבה לבטא את שתינקט על ידי הנשיא הנבחר

אדישים להישאר  לא  הזדמנות    עשויה  הבחירה  הוגי    לקדםלהיות  שציפו  מזו  שונה  חברתית  אמנה 

אינה  שפוסטמודרניסטית    אמנההנאורות: פחות רציונלית ויותר אמוציונלית, פחות פרוגרמטית ויותר אמפטית,  

סדורה  אפריורית    נאמנה לתכנית  או  להכיל  אך  כלשהי  לאידיאולוגיה  ואת  יכולה  הפנימיות  ריבוי  הסתירות 

על  .  ברשתות החברתיות  המבט  נקודות ב ברורההזה    המהלךהביקורת  שיראו  יש  בגרות,    ו :  פופוליזם,  חוסר 

. אולם  קיימת?(הייתה  זו אי פעם  ם  אהפוליטית )  הכרעהלהביא ל ן  לכישלו יביא  אחרים יטענו שחוסר המיקוד  

שדורש    רביש קהל    - ברשתות וברחובות    .תקופההלכי הרוח במשקף נאמנה את  הרעיוני    הכאוסיש להודות ש

הוא כבר לא מעוניין בהבטחות עתידניות על הסכמה חברתית, אלא ביותר אמפתיה במרחב  לשמוע ולהישמע.  

תפיסת עולם צינית היא מכשול לתיקון חברתי ולא  הביקורת מחטיאה את העיקר.    רו עבוהציבורי כאן ועכשיו.  

 שעת ריפוי. זוהי שעה להקשבה.  היזודרך התמודדות מול מציאות מאיימת. 

 

 

 
i Timothy Leary, Chaos and Cyberculture (Berkeley, 1994), 5. 
ii Ocatavio Paz, Labyrinth of Solitude (New York, 1961), 195-212, 195. 


