
 דני שרירא – ?חיים נורמליים

נשמעות הרבה אלו אמירות ש –"אני רק רוצה לחזור לחיים הנורמליים" או "נקווה לשוב מהר לשגרה" 

אולי זו ? נורמלי"" יהשלפני הקורונה ה יומיוםאבל למה? האם ה. לחזור? שבועות האחרוניםב

 .מחדש אותו חשובהזדמנות ל

בהם , שאיים של יציבות ליומיום חיפשו תמידותיות, ספרותיות ועיצוביות דיונים מחקריים ותגובות אמנ

 זימלגיאורג , "ההרפתקאה"כך למשל, בחיבורו . ניתן להאחז בתאור הנזילות העקרונית של היומיום

 וויות החייםחאת לשרטט  אמצעותה ניתןברורה ותחומה שב כחוויהפרשיית האהבים מצביע על 

ר חקולאקרובטיקה אינטלקטואלית כדי ל וגרן ובילי אהן נדרשבר לוואור ,באופן אחר לגמרי. רגילות"ה"

הסוריאליסטים . , למשללחלום בהקיץ או : להמתין לאוטובוסדבר"-"לעשות שוםאת מה שהם מכנים, 

צליח הצ'רלי צ'פלין ולחלופין,  ,חמקמקהאותה נורמליות  את באופנים שהאירוהסדר פרעו את 

הפועל בפס הייצור בקלאסיקה "זמנים מודרניים". בכל הביטויים  חייבאופנים כוריאוגרפיים לעמוד על 

 מה את בקרלוכדי  הבלתי פוסקת של היומיום את התנועהלתאר יצירתיות עצומה כדי נדרשה הללו, 

  .אותה מניעשעומד מאחוריה ו

. רבה מחשבהקודם  ןשלא הקדשנו להיומיומיות פרקטיקות  והנה בבת אחת, הפכנו כולנו ערים לאותן

. את הנורמליות השקופהמחדש מעטים חווים בימי חייהם רגע כזה של בהירות, שמאפשר לחשוב 

עם מי  ?מחוז כיסופים, כפי שנדמה כעת היא שאליה אנו מתגעגעים עד כמה הנורמליות הזוואמנם, 

הגדיר מי  ?תעתועים-חזיון עבור מי היא רקוב לאורך השנים היטיבה יותר שלפני הקורונההנורמליות 

אנרי שהיומיום הוא החזית האזרחית של הפוליטי, כפי שחשב  אפוא דומה ?ומדוע אותה מלכתחילה

 מה דוגמאות., ולהלן כלפבר

כדאי  למי? ?האם היא תמיד הייתה שם – שעליה אנו מתרפקים רות לשוטט ברחוביהח 

שלמדנו לחיות איתם בשבועות " מעקב אחר אזרחיםמושגים כמו "סגר" או "לזכור ש

  .בימים ללא קורונה כבר עשרות שניםקילומטרים מביתנו יו חלק מהמציאות ההאחרונים, 

משעה שהיחסים בין הבית לחוץ והאיזון בין עבודה לחיי משפחה עורער לגמרי, אפשר  

-מה המשמעויות המגדריות של חלוקת העבודה. ה בכלל מוצלחלתהות אם הסדר הקודם הי

  ת"?ו"הנורמלי בית

ליין שרק מגבירים את -אבל וירטואליים ואירועי תרבות און-בימים של שיעורים ב"זום", טקסי 

הפרופורציה של הקיום (-)חוסרניתן להעמיד בשאלה את  ,פנים-אל-הרצון להיפגש פנים

פירושה  האם, רמה כלשהי באמצעות מסכיםב תקשרר להעובדה שאפש הדיגיטלי בחיינו.

? מה המינון הנכון? וחושים חלל היפגש כך ולקיים יחסים שמתעלמים מגוף,שאנחנו רוצים ל

 מי קובע אותו?

האינטראקציות הנוכחיות שלנו מוגדרות כעת במושגים חדשים של "חיוניות". אלו מגבירים  

 ומי הם אלו שמגדירים את שנחשב כעודפות?את התהייה מה מגדיר את החיוני בשגרה, 

 מהם הקריטריונים להתגבשות היררכיות אלו?

משא ומתן ידי -על הנורמלי מחדש בחוןל ראויים הכלכליים, החברתיים והסביבתיים, אתגרלנוכח ה

 עומק המשבר הנוכחי נובע בין השאר מהזנחת היומיום באופן שיטתי. שבין התרפקות וביקורת

באשר ליבראלית, צרכי הביטחון והמחשבה שטכנולוגיה -לטובת "השוק החופשי", הטכנוקרטיה הנאו

-וא בין שכניםשל סולידריות פשוטות הנאה ממחוות ה ההאטה הכפויה,תרפא את האנושות. היא 

הוות את הקרקע ל צריכים הזולת, הצורך העז לחוש את האוויר על העור ולבוא במגע עם נשים בכלל

 .היומיום מחדש תהגדרל
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