
 על קצב וזרימה

המגפה הגדולה של ימי הביניים )הדבר השחור( גבתה חיים של מיליונים והצמיחה שינויים מרחיקי 

לכת בחברה, בתרבות ובכלכלה במערב כולו. העולם הקפיטליסטי שצמח בעקבות הטלטלה הזו 

 De Moneta כלכלי פורץ דרך על המטבעטקסט לכתוב ( Nicole Oresmeניקול אֹוֵרם ) את הביא

מניפולציות ל , שאותן ייחסמֹוניָטִרייםהבערכים התכופות תנודות את ה גינהבו הוא  ,(1356)

והותירו את הגוף  – האליטות – "הראש"זרמו לכיוון החברתי שמשאבי הגוף  זיהה פוליטיות. אֹוֵרם

מניפולציות , אֹוֵרם תיאר את הצד השני של החולי החברתידימוי דרך . כוחחלש וחסר החברתי 

 : העמקת הפערים החברתיים. מלאכותיים מטבע קפיטליסטיות וערכי

. ייחודיותו של שיח הרפואילשיח הפוליטי בין הפורה המטפורה של החברה כגוף מזמנת מפגש 

את זהות לו ,היררכיהסדר ה, השואפת לשמר את הסטאטיתציבות הילדחות את  היתה אֹוֵרם

גם כיום שאלות של קצב ותנועה ועה כחיוניים לחברה דינמית בריאה. אך הזרימה ואת התנ

  ."?עומדים במרכז התהיות על "מהי בריאות

 תרמה יהיו ההשלכות של הוירוס עם הכ לא ברור )נכון להיום(ועודנו עומדים בעין מגפה חדשה, 

מוקדם להספיד את הקפיטליזם ואולם  .מנבאים משבר כלכלי חריףכבר  הכלאך "על הראש", 

בכל דור ודור הפך את ההתייעלות, התחרותיות שו 14-מאז המאה השהמציא את עצמו מחדש 

האמנם ניתן להמשיך את הפה,  חסוםלחובה למרות ה. של אריכות ימיםואת ההסתגלות לחיסון 

זרימת יתר ותנועת יתר זוהו על ידי  14-עוד במאה העוד את העיניים למראה התסמינים?  ולעצום

 חולי.ניקול אֹוֵרם כמאפיינות 

כדי לזהות את חוויה זו . האם נדע לנצל להאטה לרגע קטאותנו  ההמגפה הנוכחית הכניס

קפיטליסטי המירוץ ה? הכרוכה בדופק גבוה ובקצב מסחרר של פעילות אנושית עודפתהפתולוגיה 

מתרחשת  -הכניס אותנו להסלמה הולכת וגוברת, והחותם גלוי לעין: ההתחממות הגלובלית 

הוירוס ומאימוץ הרגלים חדשים, המגוון הביולוגי מצטמצם מהר ממה שקיוונו, בקצב מהיר יותר 

 התפשט לכל קצוות תבל תוך שבועות אחדים. 

מפנה זרקור  19-קה נשימתית, הקובידספי-כמו גוף ששולח איתותי מצוקה, דופק גבוה, אי

לתכתיבי השוק, שמרוב התייעלות, רווחים ושווי פוגעים ביכולת העמידה של הטבע ושל האדם. 

לא האם שיש מחיר לקידוש המהירות וההתייעלות חסרת המנוחה?  הצלחנו להביןהאם לא 

שהעוני גדל בצל השפע ועל אף השגשוג? שבמקום לקנות בזול בצד השני של  השכלנו לראות

 15התעשייה המקומית? שניתן לפתוח כיתה עם את היקום, אפשר לפרנס את החלקאי השכן? 

 לדמיין פחות צריכה ויותר תרבות? שר פשאילדים בלבד? 

אם המגפה איננה בתוך הבתים הבנו כמה הריצה המטורפת והגלובלית גזלה מאיתנו חיים. ה

בסופו של דבר רגע נדיר וקט שבו נאלצנו להאט? מה הן המסקנות של ניסוי המעבדה הגדול הזה? 

מה יישאר מאותם הימים  האם נעז לדמיין חיים עם דופק נמוך יותר, עולם רזה יותר ואיטי יותר?

 וממדי הבורסה? מטבעהשערי את התרגלנו כל בוקר לספור את החולים ולא רק  הםשב

. הבריאים חייםהקיימות והלשם השמן ספק אם נלמד להאט, ספק אם נוותר על קידוש הכסף 

אבל אם רק נגלה שהסוד לתרופה נמצא במחלה עצמה, אז הקורונה תהפוך בדיעבד לברכה. אם 

רק נפסיק להתפעל מראשים מנופחים בשעה שהגוף מתקשה להחזיק את כובד משקלם, אם רק 

כי כפי שגרס מרסל נכתיב קצב בריא והוגן יותר.  ,המזיקיםנרצה לוותר על העודפות והמהירות 

 הפעילות האנושית הגלובליתאת , ואין ספק כי הקורונה הכניסה "חיה קצבית"מוס האדם הינו 

 בריא יותר?קצב דווקא  אולי ,לקצב אחר

  

 2020ניקול הוכנר, מאי 

https://mises.org/library/de-moneta-nicholas-oresme-and-english-mint-documents

