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 *קדר מרב ר"ד/  נוסטלגיה של גוונים

 קריסתו מול אל אמביוולנטית ארוס ותחושת פרוורטית כמעט בסקרנות דווקא רבים אצל לווה הקורונה משבר פרוץ

 תחושות. ומאיים מוכר בלתי( ועתיד) הווה מפני ובהלה בפחד במהירות התחלפה זו תחושה אבל. המוכר העולם של

, הביתה חזרה: Nostos – מיוונית)  סטלגיהנו; נוסטלגיות ופרקטיקות תחושות להתגברות פורייה קרקע היוו אלה

Algos :מנגנון נוסטלגיה מהווה, ככזו. שיפוטי ולא אידילי באופן העבר, על והתרפקות, אל כגעגועים מוגדרת( כאב 

 והבלתי הכאוטי ההווה פני אל הפשוט לעבר וגעגועים בכמיהה פונה הפרט כאשר, משברית מציאות עם התמודדות

 .להבנה ניתן

( restorative nostalgia) משקמת נוסטלגיה - נוסטלגיה של סוגים שני בין מבחינה( 2002) בוים הסווטלנ

. בנוסטלגיה(  nóstos) הבית מרכיב את מדגישה משקמת נוסטלגיה(. reflective nostalgia) משקפת ונוסטלגיה

 משקפת נוסטלגיה. בדיוק חוויה אותה לבניית בקשה תוך, העבר אל, תמימה כמעט, שיפוטית לא התבוננות היא

 על, נואשת אף ולעתים אירונית התבוננות תוך, שבנוסטלגיה( álgos) הכאב את, הגעגועים מרכיב את מדגישה

 ליצור מבקשת משקמת שנוסטלגיה לומר ניתן, הנוסטלגיה סוגי שני בין בינארית בהבחנה מדובר שלא אף על. העבר

  .הזמן פני על מרחוק בו מתבוננת משקפת נוסטלגיה בעוד, בזמן רגע איזה מחדש

 מילדותה קסם ומלאי מפורטים זכרונות יום מדי לי סיפרה, הסגר בזמן להתקשר הקפדתי אליה, 83 בת מכרה, מרים

 השכנה ביפו הביקורים על, השכנים בין ההדדית העזרה על, התבשילים ריחות על – החמישים שנות של ים בבת

 שעלתה הנוסטלגיה תחושת. ההם בימים השכונה ילדי שאר עם יחד זכתה לה ופשהח תחושת ועל", אקזוטית"וה

 .מלא באופן העבר על שמתרפקת כזו – משקמת נוסטלגיה של היתה מרים של מזיכרונותיה

 קורונה בזמן התודעה שאפה אליו" עבר"ה. בלבד מרים של חלקה מנת היו לא נוסטלגיים זכרונות על התרפקות

 לבינו ביננו הזמן שפער, יחסית" רחוק" עבר על התרפקות משמעה נוסטלגיה לרוב אם. ויחסי אלסטי כמושג התגלה

 נוסטלגיה לראות ניתן הקורונה משבר שבזמן הרי, בלבד בחמימות בו ולהתבונן השיפוטיות את למסמס לנו מאפשר

 עימן שהביאו האנושי ההיבריס חטא על כעונש רבים ידי על נתפס הקורונה משבר, מחד. עבר זמני שני עבר אל

 אל. קצר בזמן העולם רחבי בכל הוירוס של תקדים חסרת להתפרצות שגרמו, והגלובליזציה הקדמה, הטכנולוגיה

   .להבנה יותר וקל יותר כפשוט שנתפס( כרונולוגית) רחוק עבר על להתרפק החלו, מרים כמו, רבים, זו תפיסה מול

 רשתות לעתים יצרו", והטובה הישנה" ישראל של והשכונתיות הקהילתיות תחושת של הנוסטלגיים האזכורים

 הנוסטלגיות התחושות. המגורים בניין על גם כמו החברתיות הרשתות על המתבססות ועירוניות שכונתיות תמיכה

 והילדים, הביתית הסביבה את, שכניהם את מחדש שגילו סיפרו אנשים. ומעשים פעולות דרך במציאות אחיזה קיבלו

 בבתים להישאר והכורח הפנוי הזמן, ומרחביות קהילתיות פעילויות לצד. הבניין בחצרות ובקלאס בכדור שחקל חזרו

 שדה(תת)ה לבין מעמדי-הביתי השדה בין משיקות/הנעות  - העבר מן פרקטיקות אל( ביניהם ואני) רבים החזירו

 ערב לארוחת הסבה, ירקות כבישת דרך, מחמצת לחמי מאפיית – היפסטרי-אורבני חיים אורח המקדש התרבותי

  .מאסיבי ביתי וגינון בסריגה וכלה, קופסה משחקי של מחדש וגילוי פאזלים הרכבת, מלא בהרכב משפחתית

 חודשים ממש חלקנו מנת שהיתה המציאות אל הנוסטלגיה גלי הופנו, מתמשך להווה הפך שהמשבר ככל, מאידך

 שחזר הטבע ועל הערים ברחובות שפשט השקט על התרפקו רבים בעוד. מאוד הקרוב העבר אל – כן לפני ספורים

, לעזוב ואיימתי אביב תל על התמרמרתי חודשיים לפני שרק יודעת אני: "נרגש במונולוג פצחה טובה חברה, לערים

 לעשן, המסריחים למועדונים, הקלה הרכבת של לעבודות, לצפירות, למכוניות – להכל, לעיר מתגעגעת אני אבל

 אני להכל - בצהריים בשישי מפוצץ ים ולחוף ללחות. שלי האישי המרחב את מכבדים שלא לגברים, תסיגריו

 התרבותיים, החברתיים האירועים, החתונות מבול על התלוננו כן לפני חודשים שרק אחרים חברים  ".מתגעגעת



 סרבן, שלי העשר בן אחייןה אפילו. מתוקים זכרונות בצוותא מעלים החלו, חלק בהם לקחת שעליהם והמשפחתיים

 מבשר היום של האחרון הצלצול בו ולרגע המורה של לגערות מתגעגע שהוא בפניי התוודה, מדופלם ספר בית

  .לדרכו חופשי שהוא

 אחדים בעוד: זו את זו מוציאות דווקא לאו – הקרוב לעבר או הרחוק לעבר אם בין – הללו הנוסטלגיה תחושות

 מפנטזיית נעו הנוסטלגיה מושאי שני אחרים אצל, אחד נוסטלגיה מושא שאפשר שליטהוה החמימות לתחושת נצמדו

 כעמד שנדמה הזמן ציר על התקדמות לתחושת לגרום מנסות כמו דיאלקטי באופן אף ולעתים, לשניה אחת עבר

  .מלכת

, יחסית רמהי ואף מפתיע באופן בתורן הוסרו הקורונה מגבלות, החיסונים מבצע והגברת 2021 תחילת עם

 בתחילה, פתאום שבו – חברתיות התקהלויות, כושר חדרי, קפה בתי – הקודמת החיים שגרת של ופרקטיקות

 כאילו הרגשתי. מוכנה לא אותי תפסה לחיים המהירה החזרה, אישי באופן. שוצף בגל יותר ומאוחר במשורה

 .האנושי המין של לשגרה חזרתו לטובת הופקעו שלי האישית והשלווה השקט, החופש

. בלבד חלקי מנת היו לא  אלו שתחושות העלו החברתיות הרשתות וסקירת, בעיתונים עלעול, חברים עם שיחות

 פרי – וספקנות חשדנות תחושת אליהן והתלוותה, אמביוולנטיות לתחושות הביאה לשגרה יחסית המהירה החזרה

  .שחלפה השנה

 נוסטלגיה מושא של יחסית מהירה להתפתחות גרם" לחיים ההחזר" לבין" הקורוני" המצב בין הקיצוני השינוי

 אל התגעגענו חלקנו. שונה באופן הזו הנוסטלגיה התבטאה מאיתנו אחד כל אצל. הקורונה לימי נוסטלגיה – שלישי

 רב זמן שכללה, הכתיבה שהקורונה החדשה הזמן חלוקת אחרות אצל. אדם לפגוש ולא סוציומטים להיות הזכות

. לסורה לשוב ואיימה הקורונה אחרי שנית התערערה יותר שוויוני באופן המשימות וחלוקת הזוג בני לש בבית יותר

, העצימה יחדיו הממושכת שהשהייה והקרבה הביתיות תחושות את הדגישו בהצלחה הקורונה את ששרדו משפחות

 להיזנח עמדו הקורונה ותבעקב שטופחו תחביבים. עמוס זמנים ללוח חזרה בעקבות לאבד מעוניינים אינם ושהם

 FOMO תחושת אותה, החמצה תחושת ללא לחיים היה הנוסטלגי הגעגוע רבים אצל. התובעני היומיום לטובת שוב

(fear of missing out) של נוסטלגי מימד קיבל הקורונה ימי של הזכרון. מחיינו נפרד בלתי חלק להיות שהפכה 

 .פשטות

 עלו שאולי הנוסטלגיה תחושות גם וכך, מתמשך כהווה הקורונה תקופת את חווה ועודנה חוותה מאיתנו אחת כל

, ״רגילה״ נוסטלגיה של תחושות הן הקורונה בימי שנחוו הנוסטלגיה תחושות שבעוד להציע רוצה אני. אחת בכל

 מימד נוסף כיום חווים שאנו הקורונה לימי הנוסטלגיה לתחושת, בוים של הגדרתה לפי משקמת או, רומנטית

 עם הנגדתו ידי על ההווה של מודעת הערכה ולאפשר אנליטי במובן ביקורתית להיות יכולה נוסטלגיה. יקורתיב

 האירוני הפן את מחמיצה שאינה כזו משקפת נוסטלגיה של לפעולתה בדומה(, Cashman, 2006: 137-8) העבר

. המודרניים החיים על שיפוט ולהעביר לשקף מבקשת היא – געגוע תחושת להיותה ומעבר, הגעגועים מושא של

 הגעגוע(. Ibid) עתידית פעולה שמניע ממש מוסרי מימד בה שיש כזו, ביקורתית נוסטלגיה של נוסף מובן ישנו אך

 מרחבי אותם על להצביע מבקש אלא, לכלותינו שבאה עולמית למגיפה געגוע אינו הרי הקורונה לימי הנוסטלגי

. עבורנו החשובים הדברים ואת, חיינו שגרת את מחדש ולבחון להאט לנו שאפשרו, במשבר שטמונים אפשרות

, זאת עם יחד(. Kamen, 1993: 688" )אשמה ללא הסטוריה" – העבר כלפי נאיבית להתבוננות נחשבת נוסטלגיה

 עמוקים רבדים חושפת העבר על מודעת רפלקסיה לבצע מנת על( מובניה בשני) ביקורתית בנוסטלגיה שימוש

 אנחנו כיצד להבין יכולים אנו, ובעבר בגעגוע התבוננות תוך – ממש נורמטיבי מימד יש לנוסטלגיה זה בןבמו  .יותר

  .וכחברה כפרטים. שלנו העתיד את לתכנן – מכך ויתרה, ההווה את לחיות רוצים
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