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מהות הפנאי בהשראת הפרדיגמה 
האסתטית

אלי כהן-ג'וור

תקציר
מעבר לניסיון לתאר את פעילויות הפנאי כפי שהן מתקיימות במגזרים השונים בחברה, בעידוד ענפי 
התעשייה בעיקר, מטרתי כאן להרהר על מהותו של הפנאי. הכוונה היא לבחון את הפוטנציאל הגדול 
את  לפגוש  יכול  כשהאדם  הקיום,  הבטחת  של  האילוצים  ממערך  הנחלץ  הזמן  במרחב  המקופל 
האֹומן  של  מצבו  את  המזכירה  בהוויה  נמצא  האדם  אז  התוויות.  וללא  התניות  ללא  האישית  חירותו 
או  יצירה חדשה. הפנאי בהשראת ההוויה האומנותית,   - לא להעתיק, לא לשכפל  ליצור -  המוזמן 
לפגוש  יכול  גם  הוא  שבו  מרחב  האדם,  של  האינטימי  למרחב  להפוך  יכול  האסתטית,  הפרדיגמה 
את האינדיווידואליות שלו, את האני הייחודי שהיה חבוי מאחורי האני החברתי, שעוצב כדי להתאים 
החיים  מן  כביכול  מופרד  "בריחה", אסקפיזם,  הפנאי חדל מלהיות  אז  הרלוונטית.  לדרישת הסביבה 
ה"רגילים", אלא הוא הופך להיות התכנסות פנימה כחלק מהותי של הקיום בכללותו, ולעיתים כמקור 

התחדשות והעצמה.

מילות מפתח: פנאי, חירות, זמן, פנימיות, אסתטיקה, אינדיווידואליות

מבוא
לרשות  כולו  העומד  מרחב  הוא  בהגדרה,  שהפנאי,  ההנחה  מנקודת  יוצאים  כולנו 

מדברים  איננו  השלמה.  אחריותו  ותחת  האישית  חירותו  לרשות  כלומר  האדם, 

ולא   - בלעז  "אסקפיזם"   - כבריחה  לא  פוסק,  אינו  במהותו  הזמן  כי  זמן,  פסק  על 

כאין-ספור סוגים של הסחת דעת המיוצרים בממדים המוניים על ידי התעשייה.

חשיבותו  אשר  חלק  החיים,  מרצף  נפרד  בלתי  כחלק  הפנוי  הזמן  מתייחס אל  אני 

גדלה ככל שאנו נכנסים לעידן המהירויות הגבוהות של שינויים ותמורות המתרחשים 

חיי  את  שעיצבו  ולתבניות  למסגרות  בנוגע  אי-הוודאות  תחושת  החרפת  עם  בחיינו. 

להוות את  יכולה  כיצד העשייה המשמעותית בשעות הפנאי  נראה  הדורות הקודמים, 

קו הרצף, חוט השני של הקיום האישי. ניתן לומר שאנו בתהליך שבו העיסוק והמקצוע, 

המשתנים תדיר, חזרו לייעודם הראשוני, והוא בעיקר מקור פרנסה. מקצועות מופיעים 

ונעלמים, תארים אקדמיים מאבדים רלוונטיות בפני רכישת מיומנויות אד הוק במקום 

שממשלות  ארכאולוגים  שרידים  הם  הפנסייה  עד  תעסוקתי  ורצף  קביעות  העבודה, 

להישרדות  תנאי  היום  הן  ולמידה  הסתגלות  יכולות  ולכן  לפורר,  מנסות  העולם 

בטלטלות הכלכלה הפרוצה לכל הרוחות. 

קבוע  לעובד  הפך  האווירית  לתעשייה  שהתקבל  הטכניון  בוגר  שבו  העידן  תם 

חוץ,  כלפי  הן  וזהות,  היו מבצר  ידו  ומשלח  עד הפנסייה. תם העידן שבו האדם  בה, 
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הן בתודעתו פנימה. היום הכול נזיל, הכול משתנה, ואף על פי כן האדם באשר הוא 

אדם שואף לעוגן, נקודת אחיזה, אך כזו שלא תהיה נקודת עצירה וקיפאון. 

יכול לזמן,  התמדה, רצף והתפתחות בעשייה משמעותית, זה מה שמרחב הפנאי 

בשל היותו מרחב אקסטרה-טריטוריאלי, שבו האדם הוא הריבון. ההתמודדות מלאת 

ובתוכו  סביבו  החיים  רטט  עם  הפרט  את  המפגישה  הפנוי,  הזמן  מהות  עם  האתגר 

אך  עצמי,  למיצוי  וכן  לגילוי  סיכויים  בחובה  טומנת  צרות,  תועלתיות  התניות  ללא 

גם סיכונים רבים, כמו התפתות לאסקפיזם ולפיזור דעת. זאת מכיוון שהעולם פסק 

ורק  מכבר,  זה  כתובים  היו  עליה  המועלים  והעלילות  התפקידים  שכל  במה  מלהיות 

שבה  כלל-עולמית  סדנה  הוא  כעת  העולם  מתחלפים;  עליה  המדקלמים  השחקנים 

הכול יכול להיות. התמצאות בתוך הסדנה הפתוחה של הקיום בימינו דורשת הכשרה 

הפנאי  ליצור.  ביכולת  הנתמכת  הסתגלות  אחר,  מסוג  הסתגלות  של  יכולת  ופיתוח 

זו להתמזג עם עצב היסוד של הזמן, כפי שברגסון תיאר אותו:  מזמין אותנו בשעה 

.)Bergson, 1983, p. 341( "הזמן הוא המצאה או שהוא לא כלום"

כפיקוח,  הן  כדאגה  הן  השגחה,  מכל  גם  פנוי  ומשימה  תפקיד  מכל  הפנוי  הזמן 

והאדם מוצא עצמו חשוף במלואו לחירותו האישית. יומן שהתרוקן וחירות המצפה 

להכרעותיו האינטימיות מציבים בפני האדם אתגר קיומי מלהיב ומאיים בעת ובעונה 

אחת: "האם ועד כמה הפרט מסוגל להתמודד עם זמן פנוי באמת, זמן שהוא מעבר 

למחויבות לדרך הסלולה והמסומנת, זמן שאנו חווים כאשר אנו ניצבים על סף חיים 

פתוחים לכל עבר?" )כהן-ג'וור, 2003, עמ' 90(. כיצד אדם ערוך לשאת חירות שהיא 

כולה שלו? "ללא כל תפקיד, בלי אף מטלה, אני ער לכך שכל החלטה שאני מחליט - 

כולל לא לעשות דבר - לא תהיה באחריותו של איש מלבדי. הנני שם, אני ועצמיותי" 

 .)Cohen-Gewerc & Stebbins, 2013, p. 19(

המצוקות  מן  הפרט  את  "להציל"  הבאות  המילוט  דרכי  כל  את  כאן  אתאר  לא 

בכולן.  אדון  לא  ואף  וממסגרת,  ממטלות  הפנוי  שבזמן  לכאורה  הריק  מן  העולות 

תיאורים על אודות פעילויות פנאי ושפע ההיצע של התעשיות הפורחות ככל שזמן 

הזדמנות  להוות  היכול  בפנאי  להתמקד  מבקש  אני  ומתרבים.  קיימים  גדל,  הפנאי 

ההיבטים,  אותם  לכל  ובמיוחד  פרט,  בכל  המפעמת  לכוליות  דרור  למתן  שנייה 

המחויבויות  דרישות  את  הולמים  תמיד  שלא  והכישורים  המאוויים  השאיפות, 

הקיומיות השונות. 

אני מבקש לקבל השראה מן ההוויה הייחודית של האֹומן הנקרא מתוך פנימיותו 

ליצור, לברוא יש מאין, מלא מן הריק לכאורה. מטרתי לפרוׂש להלן את מרחב הפנאי 

כסיכוי מאתגר לחילוץ הקיום שהוא לרוב החיים המיטלטלים בין הישרדות, מטלות 

ובילוי, תפקידים ופרישה, ולהפוך אותו למעשה אומנות. 

בצל עולם צפוי
בתולדות האדם הושקע מאמץ אדיר כדי לגמד, לנווט ולתחם את רטט החיים לממדי 

פסים,  על  החיים  את  למקם  היה  החשוב  ממדים אלה.  לקבע  ובעיקר  המצוי,  האדם 

לקבע את יעדיהם ונתיבם, וכך להפוך אותם לצפויים, ולשחרר על ידי כך את הפרט 



מהות הפנאי בהשראת הפרדיגמה האסתטית  |  41 

מנטל חירותו. אל נשכח שהגדרת החיים וגידורם אינם רק מגבילים, הם גם מתחמים 

הייתה  זו  ולתחם.  לאתר  וגם  להכיל  פירושו   "contain" המונח  בלועזית,  ומגנים. 

זו במקומות שהיא עדיין  והיא ממשיכה בתרומתה  תרומתה העיקרית של המסורת, 

שפירושה  ויציבות  בסיסי  ביטחון  לשימוש,  מוכנה  זהות  לפרט  להעניק  רלוונטית: 

עתיד צפוי. 

הפרדיגמה המוסרית 
בתוכה,  והפרטים  החברה  לקיום  ברורים  מתאר  קווי  הקובעת  המוסרית  הפרדיגמה 

התאימה  גם  היא  ונשלטים.  נראים  בלתי  היו  השינויים  העידן שבו  את  מאד  הלמה 

החייב  חדש  עולם  לקראת  מהפכה  מכוון,  שינוי  לחולל  יכלו  שבה  ֵהרואית  לתקופה 

ליצור,  או  לשימור  הראוי,  מודל האדם  בשני המקרים,  העולם שנחרב.  במקום  לקום 

בהתנהגויות  המוגשמים  הערכים  שהן  אמונות  מסכת  ידי  על  היטב  משורטט 

את  מאכלסות  ואשר  לחיקוי,  מודלים  ששימשו  המופת  דמויות  בהשראת  הקנוניות, 

כיכרות הערים ואת הדפים של ספרי הלימוד. 

וביטחון  החלטיות  משרה  החברה,  בהישרדות  הממוקדת  המוסרית,  הפרדיגמה 

של  קולקטיבית  תחושה  כלל  בדרך  מסגיר  הדבר  מפוקח,  במבט  אולם  בקביעותיה, 

כלפי  המועטה  הסובלנות  מידת  פי  על  זה  בהיבט  לחוש  ניתן  חלש.  קיומי  ביטחון 

יחס  של  בדוגמה  אסתפק  הנורמטיבית.  ההתנהגות  מן  החורגים  והקבוצות  הפרטים 

לעומת  הארץ,  מן  ל"יורד"  עדיין שברירי(  היה  )כשקיומה  הצעירה  והמדינה  היישוב 

ההתעניינות  מתרחבת  הביטחון  התחזקות  עם  אכן  בימינו.  ה"מבינה"  ההתייחסות 

אל  להרחיק  המעזים  ומתרבים  ולגיטימיות,  נגישות  חלופות  לאור  יוצאות  באחר, 

מחוזות אחרים ולהתנסות במרחבי פנאי שונים מן המקובל והמחייב. כך קורה שאט 

אט היכולת לבחור נחלצת מן ההכרעה הדיכוטומית בין להיות ככל הבריות במרחב 

הקיומי המשותף או לחדול. יכולת זו אינה עולה מעצמה, אלא כרוכה בהבנה אישית, 

מתירנות  בצל  הבחירה  אפשרויות  ריבוי  אחרת,  ההכרעה;  לגודל  ואחראית  מודעת 

ללא רסן רק חושף את בני האדם לאין סוף פיתויים ולמניפולציות מכל סוג, כמצוות 

תרבות הצריכה ותעשיות פנאי חסרות המעצורים. 

חשדנות המסורת ומצוקת הפרט בפרדיגמה המוסרית 
שבו  פנוי  זמן  הפנאי,  כלפי  החשדנית  ההתייחסות  נובעת  עבר  לכל  הפתיחות  מן 

עלולים להיפתח אשנבים לאפשרויות אחרות, לראייה שאינה עוד שחור או לבן. אין 

זה מקרה שאנו פוגשים במסורות השונות את האמרה המזהירה והמאיימת, "בטלה 

הופך  מראש,  ידועים  בתפקידים  משובץ  שאינו  זמן  פנוי,  זמן  כי  חטאת",  כל  אם 

להיות זמין לכל חלופה, והאדם עלול לשוב להיות מה שהוא בהגדרה: ישות חופשית, 

הזדמנויות  הזדמנויות,  לזמן  חֵדל  שלא  לזמן  נחשף  הוא  אזיי  צפויה.  בלתי   - ולכן 

שבהן קיימות אין-ספור חלופות, הזדמנויות המזמינות בחירה, והאדם זמין.

הוא  לבחור  הצורך  המערבית,  התרבות  תשתית  היהודי-נוצרי,  במונותאיזם 

משמעותית  הטבה  למאמין  מעניק  והמוסכמות  האמונות  מערך  בלבד.  תאורטי 
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להתמסרותו, והיא שחרור למעשה מן הכורח להכריע, כלומר מן האחריות האישית 

חופשית  להיות  המתיימרת  חברה  של  הגדולה  המצוקה  מכאן  בחירות.  הכרוכה 

המתקפות  לנוכח  מונותאיסטית,  תפיסה  תואמות  חשיבה  מתבניות  עדיין  והיונקת 

הבלתי פוסקות של ההיצע הפגני. 

הכורח  מול  ויותר  יותר  עומד  הפרט  הדרכים,  והסתעפות  החלופות  התרבות  עם 

להישען  אפשרות  אין  וכמעט   ,)1958 )פרום,  מחופש"  "מנוס  למצוא  קשה  לבחור. 

אנונימית,  המוניות  תוך  ועדרית אל  הפכפכה  נהירה  להוציא  לחיקוי,  איתן  מודל  על 

כמו  לעשות  אופנה;  כל  טרנד,  כל  עם  להתמזג  הפנויה  מודולרית  קונפורמיות  מעין 

כולם, כדי לזכות באשליה של אחריות קולקטיבית, הממוססת כביכול את האחריות 

האישית.

לקחת  נכון  ולהיות  להכריע  לדעת  פירושו  ולבחור  בחירה,  משמעותו  פנוי  זמן 

כל  ההכרעה.  של  והשלכותיה  לתוצאותיה  באחריות  לשאת  פירושו  לבחור  סיכון. 

יכולת  ישנה  תמיד  ולא  האחרות,  האפשרויות  על  ויתור  בחובה  טומנת  בחירה 

ויתור  היא  הבחירה  לעיתים  אמצעי.  בלתי  ובאופן  מידה  באותה  כולן  את  לבחון 

הממשי  קיומו  לו  עומד  המוכר  בעד  כאשר  מוכר,  הלא  לטובת  והבטוח  המוכר  על 

המשקל  כובד  מלוא  את  חש  הפרט  האישית  ההכרעה  מול  לשרוד.  האנושי  והדחף 

סוף  שסוף  האישית,  האחריות  קמה  החירות,  של  החגה  "במערבולת  אחריותו:  של 

שום  על  חברה,  שום  על  כנסייה,  שום  על  לא  ההכרעה,  בעומס  להישען  מה  על  אין 

תרבות. האחריות הבודדת בפני ההוויה" )בובר, 1980, עמ' 260(. האדם, הנתון עדיין 

החדש  לאתגר  להיענות  מתקשה  עבר,1  מכל  הנפרמת  מוסר-אמונה  של  לפרדיגמה 

הזה, במיוחד על סף מרחב הזמן הפנוי שבו רוחשות וסוערות חלופות רבות, הצעות 

הוגנות, לצד פיתויים מרושעים. 

בעולם המשתנה נחוצה פרדיגמה אחרת
ואין  הפנוי,  הזמן  נחלת  רק  אינם  כבר  והמגוון  החלופות  "מערבי",  הקרוי  בעולם 

היום  כל מטרופולין  ואת האחרּות.  לפגוש את האחר  כדי  צורך לצאת לחופשה  כבר 

ומראות.  סגנונות  תרבויות,  של  בבל  מגדל  מעין  בה  ומתקיים  קוסמופוליטית,  היא 

פתוח:  לכאורה  הכול  המחייבות.  ההגדרות  ומתמעטות  לכלל,  אט  אט  הופך  השונה 

מסתעפות  וירטואליות  לרשתות  הפכו  האחד  הנתיב  של  המקובעים  הרכבת  פסי 

ומתחלפות. יחי החופש! 

הדחף  התרת  ההיגיון,  מעול  החושים  שחרור  פירושו  חופש  האם  האומנם? 

גורף,  כה  לכאורה  קורה ששחרור,  כיצד  והאנושי?  המתפרץ מכבלי המצפון החברתי 

מוביל  למין שבלידה  ואף  לעיסוק  המולדת,  לנוף  משייכות  אולטימטיביות,  מנורמות 

אין  אונים,  חוסר  החירות,  הכחשת  מוצא,  ללא  סמטה  לעשות",  מה  "אין  להודאה: 

האמונות  המסורת,  מעול  נחלץ  לא  הפרט  דבר,  של  לאמיתו  כי  קורה  הדבר  תקווה? 

למסורות  נוסטלגיה  זו  באמירה  אין  אותן.  איבד  הוא  חייו,  את  שכיוונו  והנורמות 

ניתן לומר שרוב מכריע של בני האדם עדיין אחוזים בחבלי האמונה, גם כשהם "דתיים" שאינם מקיימים מצוות.   1
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עוד  מוכלת  אינה  העכשוויים  החיים  שמורכבות  לציין  באה  רק  היא  ולמסגרות, 

האדם  את  מכין  עדיין  כשהוא  בחסר  לוקה  החברות  ושתהליך  שהתיישנו,  בדפוסים 

הפיתויים  לכל  זמין  הריק,  תוך  אל  לשקוע  בסכנה  הוא  האובדן  בשל  שאבד.  לעולם 

ולכל המניפולציות, שלרוב אחת הם. 

תעשיות הפנאי הבינו זאת מזמן, והן עמלות בלי הרף כדי "להציל" את האדם מן 

הפנימיות  תוך  מחלחלת אל  אפרוריות  כאשר  המאיים,  השעמום  מסף  הזה,  הצומת 

שממה  אלא  קפליו  בין  צופן  שלא  האופק,  עד  הפרוׂש  אחיד  מרחב  שממה,  ויוצרת 

נוספת. לכן כל דבר נוסף יהיה כפולה של הדבר הסתמי הממלא את חיי האדם כעת. 

ומחויבויות  מעבודה  המתרוקן  הזמן  את  ומהר,  להציף,  חשוב  בהמונים  לשולטים 

 Mansikka,( בקרבו  הרדומה  החירות  פררוגטיבת  את  יגלה  הפרט  פן  משפחתיות, 

בתמהיל  למוכר,  חדש  בין  הנכון  במינון  נעוץ  והבילוי  הבידור  של  כוחם   .)2008
ופסיביות  יוזמת  פעילות  של  עדינה  בתרכובת  דעת,  והסחת  ערה  לב  תשומת  של 

בחללים  הנרקם  לשעמום  מענה  מתן  הוא  העניין  ואפתיה.  רגעית  פעלתנות  נגררת, 

הנוצרים בין עיסוק קנוני אחד למשנהו. בשל כך חשוב שיישמר המינון הנכון, כלומר 

את  למנוע  כדי  הסבירה,  במידה  הכרחית  ופעילות  תעסוקה  רמת  על  לשמור  צריך 

רב  שעמום  זהירות,  אך  העם,  את  מרדים  שעמום  "מעט  שכן  השעמום,  התפשטות 

.)Nordon, 1998, p. 11( "עלול לעורר אותו

הזמן הפנוי שהולך ומתרחב, יחד עם קריסת ההגדרות, שבירת המסגרות והסרת 

החישוקים, מותירים את האדם עזוב לנפשו, ללא התבניות אשר השגיחו עליו, אלא 

ומגדירה  והנצחית, העוטפת, מחבקת  חיק האמונה הממוסדת  לשוב אל  יתפתה  אם 

)מלשון "גדרות"(; זאת משום שלרוב הפרט חש את חירותו כמעמסה המכבידה עליו 

ולהכריע, בטווח  ונתבע לבחור  להיות חופשי  לכורח  נתון  בימינו האדם  ויותר.  יותר 

להתמודד  סבו  אבי  נדרש  שאיתן  מאלו  יותר  רבות  והכרעות  בחירות  חודשים,  של 

חש  הוא  לפעמים  פיתויים.  ומלא  רחב  הוא  ההתנסות  שדה  חיו.  ימי  כל  במשך 

Gonzalez-( יותר  להיות  ובין  יותר  ולצרוך  להשיג  בין  שעליו לבחור  אינטואיטיבית 

.)Pecotche, 1997
לחוש  כלומר  החיים,  את  לדעת  כיצד  לדעת  פירושו  החיים  בתוך  לבחור  לדעת 

המפגש  מתוך  העולה  החירות  מושג  את  לדעת  אזיי  ההוויה.  עם  בזיקה  ולחשוב 

המשמעותי בין פנימיותו של הפרט והעולם, פירושו שהאדם מבחין באפשרות לחולל 

בעצמו מטמורפוזה: מהיות אובייקט מופעל, באפשרותו להפוך לסובייקט יוזם, מגיב 

ויוצר. 

נפרד  להיות  ולהבין,  לחוש  שפירושו  דבר  המקריות,  של  מידיה  נחלץ  האדם 

החיים,  את  לכלות  בלי  לחיות  פתוחים,  נתיבים  על  שמירה  תוך  להכריע  וביחד, 

להיות ולהתהוות כבמעשה אומנות: "יצירת האומנות היא ניסיון אל עבר הייחודי; 

של  מורכב  למערך  שייכת  היא  זמן  ובאותו  מוחלט,  כדבר  שלם,  כדבר  נוכחת  היא 

אך  וחופשי,  נעלה  חלום  מגלמת  היא  עצמאית,  פעילות  של  תוצאה  היא  קשרים. 

)כדי לכבד לזמן-מה את  ולבסוף  ניכרת בה התנקזות האנרגיות של הציוויליזציות. 

המונחים של ניגוד שכולו למראית עין(, היא חומר והיא רוח, היא צורה והיא תוכן" 
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מלוא  את  לפרוש  לקראתנו  הבאים  החיים  לרטט  להעניק   .)Focillon, 1988, p. 2(

מוטת כנפיהם, לצלול אל התהומות האפלות ולהמריא בנסיקה חדה אל המרומים; 

לפרוץ במחשבה את כל הגדרות, לחדור אל כל רובדי הסבך הבראשיתי; לברוא את 

כל החיבורים, כל הזיווגים, כל הפרידות, כל ההתרחקויות, כל השברים, כל הזיקות; 

יכולה  זו   - לבחור  הצורות;  כל  צבעים,  כל  הצלילים,  כל  העוצמות,  כל  את  לחוש 

להיות תרומתה של ממלכת הפנאי. הדבר אינו קל, אך אפשרי.

לדעת להשתנות 
במרחב הפתוח, מעבר לתפקוד הנעשה כמעט בעיניים עצומות, הצעד הראשון יהיה 

רהביליטציה של המבט; הוא התחלה, והוא סוף המבשר התחלה חדשה, יצירה. שבנו 

לשלוש עוצמות הראייה: לראות, להסתכל, להתבונן.

לאמירה.  זמין  והאדם  פתוח,  האופק  רוחשת,  התודעה  אולם  ריקים,  היומן  דפי 

משהו  הזה  בעמוד  כי  נרגש,  הוא  וחרד.  נרגש  הוא  הלבן.  הנייר  מול  יושב  אדם 

עדיין  ותמונות,  תחושות   - לאור  לצאת  מצפה  בכוליותו  הרוטטת  התסיסה  מן 

המפגש,  מתקיים  שבה  נקודה  קיומו,  של  זה  ייחודי  במפגש  הניצבות  מעורפלות, 

קיומו הנוכחי  רגע  ובין  זה  לרגע  בין מה צברה תודעתו עד  יהיה חד-פעמי,  שלעולם 

שבו הוא מוזמן להביט סביבו ובתוכו. 

בתוכו תוהו ובוהו: מראות ותחושות, צלילים וריחות, מחשבות וצבעים, זיכרונות 

וכמיהות... הקשרים... הוא מאמץ את חושיו ומגייס את תבונתו, והרגע בר חלוף הוא, 

אך תשוקתו פונה אל המוחלט והנצחי. מכאן ההתרגשות וכן החרדה. כל תחושה, כל 

מראה הנגלה לעיני הרוח מתפרץ ברצונו להיות. אך על מנת להיות יש צורך בצורה. 

צורות באות ונדחות, עולות ונמוגות בדרך, בין התחושה, המחשבה, התמונה שבראש 

חוד העיפרון שבידו,  כה רבה מתרגשת סביב  חיוניות  גדולה,  הלבן. החרדה  והגיליון 

והדף נשאר ריק כשהיה.

על הבד  נוכח. כאותה משיכת מכחול בראשיתית  הוא  ומיד  נכתב,  לפתע משפט 

הבתול, הוא מבקש ממנו לא רק התייחסות, הוא תובע שותפות. האדם כבר אינו לבד 

הדו-שיח החל. אט אט הדף מתמלא, התמונות המנטליות, התחושות  עם עצמיותו, 

לוח  מעין  יוצר  והטקסט  בצירופים,  מתקבצות  המילים  צורה,  לובשות  המעורפלות, 

הכותב.  של  פליאתו  קסם  תחת  עצמן  את  כותבות  שהשורות  נדמה  משלו;  צבעים 

היצירה ישנה. היא נולדה אומנם מן הזיווג בין מה שהצליח להבחין בעולמו הפנימי 

ומה שיכול היה לראות בעולם הסובב, אך היא כעת ישות בפני עצמה, ישות נפרדת 

עבור  לכאורה,  השתנה.  הכול  והנה  ובתוכו,  סביבו  מתבונן  הוא  מביט,  הוא  ומצפה. 

לא  דבר   - החוץ  מן  הצופים  כל  יעידו  שעליה   - "אובייקטיבית"  הקרויה  ההבחנה 

השתנה, אך בין המראות הפרושים לפניו ובפנימיותו, נוכחת עכשיו ישות חדשה. הוא 

גדל. במרחבי הפנאי הפתוח, הרחק מן הבידור או הבילוי ומפסק זמן סתמי, האופק 

רחב והציפייה נוכחת. אין מקום לשעתוק המוכר, זוהי עת הגילוי.

שולחן  על  הרכון  סת"ם  סופר  של  הציוריות  דמותם  את  כעת  בדמיוננו  נעלה 

אצלם  גם  לחוש  יכולים  אנו  הביניים.  ימי  של  במנזר  מעתיק  של  או  שלו  הכתיבה 
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האמונה  מן  באה  היא  עמוקה,  היא  ההתרגשות  בחרדה.  המהולה  התרגשותם  את 

הזהה  עותק  להפיק  בידם  יעלה  לא  שמא  הקודש  מחרדת  וכן  בהם  שהושרשה 

מכל  לאחת  אף  שיהיה  ייתכן  ולא  אין  כאן.  כבר  היצירה  שמולם.  למקור  בשלמותו 

הסופית  בתוצאה  חלק  כל  מועתק  להיות  שעומד  הטקסט  סביב  הנוכחות  הישויות 

אינם  המלאכה,  בעל  וסביב  בתוך  המתרגשים  החיים  הרגעי,  הרטט  מראש.  הידועה 

שיהיה.  הוא  שהיה  מה  כי  פסיק,  ולא  אחת  אות  לא  אף  לשנות  או  להוסיף  אמורים 

בשל  לא  אך  ומיומנותם,  אמינותם  בשל  בקפידה  נבחרים  ומעתיק  סת"ם  סופר 

ביותר  והקרוב  המדויק  באופן  להעתיק  אּומנים;  רק  להיות  נדרשים  הם  יצירתיותם. 

למודל הנתון, זו משימתו של האּומן; ליצור יצירה מקורית, יחידה במינה, זו כמיהתו 

של האֹומן; להיחשף להיבט חדש בנו וסביבנו, היא תקוותו של הצועד בשבילי הזמן 

הפנוי. 

כאן טמון ההבדל בין ההתמסרות לתפקוד המכיל בתוכו הפסקות לבידור, שעשוע 

החיים  צורת  את  בחיינו  להעתיק  נדרשנו  שבו  העידן  הפנאי,  ולעידן  דעת,  והסחת 

הקנונית על מטלותיה וחגיה, ובין תקופתנו, שבה אין מנוס אלא ליצור מתוך הריבוי, 

התוהו ובוהו סביבנו ובתוכנו, סדר חדש, יחיד במינו, הטקסט הייחודי של קיומנו.

הפרדיגמה האסתטית
אנו בפרשת דרכים שבה הפרדיגמה המוסרית השואפת לחברה קנונית המשכפלת 

אף  על  ומתבקעת  נפרמת  בתפקידים,  רווי  זמנים  לוח  שהיא  פרדיגמה  עצמה,  את 

כל המתרפקים בשעריה, ומפנה מקום למשהו אחר, למשהו שיצוץ בעקבות הפריית 

הזמן הפנוי שלא נשאב אל תוך הסחת הדעת של תעשיות הפנאי. מן הראוי שהזמן 

הפונה  האסתטית  האומנותית שבפרדיגמה  ההוויה  מן  השראה  יקבל  באמת  הפנוי 

אל הייחודי. 

והפסלים  שהציירים  בכך  לה  שקדמה  האומנות  מן  נבדלת  הרנסנס  אומנות 

ולחתום על  לנכון לקחת אחריות אישית  חדלו להיות אּומנים, שלרוב אף לא מצאו 

עבודתם, כדי להפוך לאֹומנים, היוצקים ביצירותיהם לא רק את מיומנותם, אלא את 

כל הווייתם, קרי את ראייתם הייחודית. אם נראה בכך סימן לחלוציות רחוקה, נוכל 

להבחין כבר עתה, מהו ההבדל בין הפרדיגמה הפותחת במוסר של תבניות ודפוסים 

קבועים כביכול והפרדיגמה הנפתחת לחוויה האסתטית. 

או  כבר  זה  מסומנים  עקבות  לאורך  ללכת  הוא  מבוקשנו  כשכל  סלולה,  בדרך 

להצטרף לאופנה הסוחפת המונים, קל לזרום, או נכון יותר, להיות מוזרם; פילוסו של 

נתיב אישי מחייב בחינה מדוקדקת של כל אבן, כל שיח, כל בליטה, כל מכשול. לא 

דומה התשתית המנטלית המלווה את ראיית האדם שכל ייעודו הוא להעתיק, לשחזר 

וידוע  מוכר  בעולם  מתהלך  הראשון  ליצור.  שנקרא  מי  של  לזו  לעדר  להצטרף  או 

ואילו השני מתקשה  או ההווה המוכר,  הנצחי  מראש הנתפס כשעתוק של האתמול 

לאסוף את המראות החדשים שלא היו שם אתמול ולבטח לא יהיו עוד מחר. אשליית 

הפסקות  עם  סתגלנות  המטפחת  המוסרית  בפרדיגמה  שמקורה  השגרתיים  החיים 

הידוע  של  סתמי  בזיהוי  המופלאה  הראייה  יכולת  את  מבזבזת  מבוקרים,  לבילויים 
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הבאים  החיים  אל  יום  כל  להגיע  היא  השאיפה  האסתטית  בפרדיגמה  והמקוטלג. 

לקראתנו עם עוצמת ראייה משופרת. עבור הצייר הצרפתי פול סזאן, לא הייתה אלא 

המתחדש  הקיום  מן  העולה  זו   - אחת  וליריות  הזרות,  תחושת   - אחת  התרגשות 

תמיד, התרגשות וליריות העולות באדם המסוגל לראות בעיניו הוא.

בעת  מטרה  וגם  אמצעי  גם  הוא  קודמות  חשיבה  מתבניות  הראייה  שחרור  כאן 

ובעונה אחת. ככל שתימוגנה התמונות המנטליות החוצצות בין האדם לנקרא בדרכו, 

ויהיה  עבורו,  חדשים  ובעיקר  יותר,  ומגוונים  רבים  מראות  במבטו  לחבוק  יוכל  כך 

הזרות  כי תחושת  והזיהוי.  הזכירה  יכולות  רק את  ולא  יכולותיו,  כל  לגייס את  עליו 

היא מופלאה באשר היא אינה ניכור, אלא להפך, היא מבשרת אפשרות של העשרת 

הזיקה, שפירושה גדילה.

בין  פורה  מפגש  לפרט  מזמן  עודף  זמן  ושחיקת  בידור  סתם  שאינו  הפנאי 

עוד  חושש  אינו  כשהוא  מפנימיותו,  כהד  לעלות  שיכול  ומה  בחוץ  מגלה  שהוא  מה 

לסקפטיות  או  עיוורת  לאמונה  להתמסר  עליו  היה  שבה  המשתק  לצומת  להיקלע 

ולהבין  להבין  כדי  משמימה. החוויה בהשראת הפרדיגמה האסתטית מזמינה לחוות 

על מנת לחוות עוד יותר, לחוש במישור המוחשי ביותר, ועם זאת להתהלך ברבדים 

הרוחניים, להתבונן בשמש וללוש את גוני הצהוב כמעשה אחד, להתבונן בבד הצבוע 

ולהתחבר לתודעת הקוסמוס כעשייה אחת. בתהליך הכמיהה לדעת, ניתן לאדם לשוב 

הופך  החיפוש  העצמאית.  ובמחשבה  האינטימית  בתחושה  וכרוח  כחומר  ולהתאחד 

להיות אנושי ונחלץ מגבולות האינסטרומנטליות. 

בהוויה האסתטית האדם מתייצב כל כולו. אין מה לתפוס במבט שטחי, אין מה 

לזכור, אין מה להעתיק. ריטואל של ליקוט ידע שטחי אינו יכול להישמר כאן לאורך 

זמן, כי במרחבי החיפוש האסתטי אין תוצאה ידועה מראש; הציפייה היא מצד אחד 

כל  של  עניינם  היא  הדריכות  בהופעתה.  תמיד  מפתיעה   - השני  הצד  ומן  מוחלטת, 

המילים,  צירוף  ייכתב  הקו,  יצוץ  מתי  יודע  אינו  איש  כי  והרוח,  הנפש  הגוף,  אברי 

שבו  והנפשי  הפסיכולוגי  הפיזי,  במקום  כולו  כל  האדם  היות  החבוי.  ההקשר  יעלה 

כאן  הפנאי.  במרחב  האסתטית  החוויה  של  נוספת  תרומה  להיות  יכולה  נמצא  הוא 

עולם  של  ברברית  המצאה  הממוצע",  "האדם  של  שאיפתו  כגון  הבינוניות,  נמוגה 

ומקטלג. אין כמעט כל משמעות להכרת העולם במינון ה"מספיק",  נורמטיבי ממיין 

מידה שרירותית הנקבעת כסף ליציאה מידי חובה כלפי מנגנוני הדינמיקה וההשגחה 

ספיחיו  ואינטימית.  אישית  היא  המידה  אמת  האסתטית,  בסביבה  החברתיים. 

לתחום,  מחוץ  כבר  זה  אך  וסוערים,  מחניפים  חשובים,  להיות  יוכלו  החיצוניים 

ושומה על האומן ועל הצופה לדעת להבדיל כאן בין קודש לחול. הסביבה האסתטית 

התרחשותה,  מוקד  שם  ובייחודי.  באיכותי  ומתרכזת  הכמותי  בהיבט  ממעיטה 

הפרט,  מאינטימיות  עולה  התהליך  האסתטי  במרחב  והישגיה.  התפתחותה 

ורק אז הוא מתחיל בחיפוש של המשותף אשר לא בהכרח  והבחנותיו,  מתחושותיו 

להוביל  גילוי המייחד עשוי  כאן  דתי, אתני או אחר.  זה  יהא  בגבולות השבט,  ייעצר 

כי  מדיניים,  וגבולות  חברתיות  גדרות  הפורצת  מודעת  סולידריות  המאחד,  לגילוי 

היא אינה עולה כנגד האחר, אלא היא כמהה לזיקה. כי איש אינו זר להוויה האנושית 
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האוניברסלית. הודות להתנסות בפנאי, אדם יכול להתעלות מעבר למעטפת האישית 

והקולקטיבית של הסממנים החיצוניים הפרטיקולריים. אזיי הוא זוכה להיחשף לכל 

עולה  אינו  והוא  מאליו,  מובן  תהליך  זה  אין  כמובן,  והרחוקים.  הרחבים  האופקים 

מעצמו. במובן זה, הפנאי רק מציע מעין סוג של זרז, צומת ייחודי שממנה האדם יכול 

להתחקות אחר ההיבטים החבויים של חייו. במילים אחרות, האדם יכול לקיים כעת 

 .)Cohen-Gewerc, 2017, p. 679( דו-שיח עם החיים, דו-שיח - לא פטפוט סתם

אקזוטי.  כשעשוע  ולא  למוכר,  מעבר  לתור  משמעה  הפנאי  בממלכת  התהלכות 

המחשבה  חירות  חירות,  שפירושו  חיפוש  מתרחבים,  אופקים  בחיפוש  מדובר 

והתעצמות הרוח. כי ממדי החיפוש הם כמידת החירות, ומידת החירות תהיה תמיד 

כמידת הכוח שנצבר ואשר מאפשר לפרט להיות, יותר ויותר, הוא עצמו. מן הבחינה 

הזו הפנאי הינו הזדמנות שנייה, הזדמנות לחילוץ האני האותנטי, של האדם, לאחר 

שרוב חייו עמל לתפקד ולהתנהל בהתאם לציפיות החברה. 

המעשה  שבה  ומתסיסה  תוססת  תקופה  הרנסנס,  תקופת  את  שוב  נזכור  הבה 

האֹומנותי, אשר נחלץ אט אט מגדרות האּומנות, מילא תפקיד מרכזי. המחיצות בין 

 artes-כ להכרה  הזוכה  לאֹומנות  הופכת  והאּומנות  בהדרגה,  נופלות  ומדע  אומנות 

מן  הוא  גם  הנחלץ  למדע,  מהשראתה  תעניק  אשר  משוחררת  אומנות  זו   .liberales
ההפרדה המוחלטת בין העיון ליישום. תרומתו של האֹומן הייתה משמעותית ביותר 

בכל הנוגע לפריחתו המופלאה של המחקר המדעי, כי רק האדם הרואה עצמו כישות 

נבדלת, משוחררת, מעז לראות, לנסות, ובעיקר להתנסות: "הרנסנס מתח גשר מעל 

יצר  הוא   ;)Panofsky, 1969, p. 111( הדעות"  והוגה  המדען  בין  שהפרידה  לתהום 

גשרים, דרכים ומעברים, כל מה שחוצה גבולות ומחיצות, המפרידים ומדלדלים. 

דבר  היה  לא  שבה  בטירה  ילדותו  על  סיפר  ברוגיל  דה  לואיס  המתמטיקאי 

לקרוא,  מאשר  חוץ  שם,  לעשות  מה  היה  לא  הדעת.  את  הסיח  או  בידר  שהעסיק, 

רוצים  אתם  "איך  התריע:  אף  הוא  המון".  למדתי  "שם  לדבריו,  לחשוב.  ובעיקר 

הבטלה  חיוניים:  מרכיבים  שני  בה  כשחסרים  דקדנטית,  תהיה  לא  היום  שהתרבות 

'סף הפנאי היוצר'"  )Lochak, 1998, p. 65( - "שעמום שיכול גם להיות  והשעמום" 

)כהן-ג'וור, 2003(. 

כל  אל  להביט  כדי  להתאמץ  צורך  אין  מחיצות,  בהפלת  צורך  אין  בימינו 

אלינו.  עד  ובאים  מתפרצים  המראות  וכל  מאליהן,  נופלות  המחיצות  הכיוונים; 

להיות  היכול  שחרור  זהו  לטעות,  לנו  אל  אך  משחרר,  תהליך  באותו  אנו  לכאורה 

משעבד. כבר ראינו שדבר אחד הוא להיחלץ מגבולות, ודבר שונה הוא לאבד אותם. 

להיות  והגנה.  השגחה  מעניקים  גם  הם  מגבילים,  רק  אינם  שגבולות  נשכח  אל 

הממלאים  הגירויים  מבול  את  לנהל  כיצד  לדעת  כולם.  של  קיומי  נתון  הוא  חשוף 

המוני,  אומנם  הוא  הגירוי  בנפרד.  פרט  כל  של  האישית  משימתו  היא  ההוויה  את 

אך פנייתו היא אישית. זה עניינו של האני: האם הוא עונה, נענה, מתמסר... כיצד? 

מושגים  של  משמעותם  נהירה  האם  אינדיווידואליזם?  אינדיווידואליות,  מתוך 

סובייקטיביות  פרטיות,  של  משמעותם  גם  כמו  פה,  בכל  והשגורים  הרווחים  אלה, 

ואובייקטיביות? 
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בבירור  מסומנים  שבהם  נגינה  לכלי  ודמו  ובהירים  חדים  נראו  המושגים  פעם 

מיקומם של הצלילים השונים, להפקה סטנדרטית לפחות; היום כל מושג הפך למעין 

נגן לנסות ולהתנסות, על מנת לגלות מהו המפגש  כינור שבו המיתרים מצפים מכל 

אנו  שוב  המבוקש.  בצליל  האוויר  ירעד  שבו  המפגש  והמיתר,  הקשת  בין  הייחודי 

במסע שהוא אישי, אך עם שאיפה למשותף, כי המאמץ להפקתו של צליל הוא כבר 

ביטוי של כמיהה לשיח. 

 .)Langer, 1957, p. 8( אומנויות מעניקות אובייקטיביות למציאות הסובייקטיבית" 

כל  לגיוס  מלאה  לגיטימיות  נותן  האסתטית  התפיסה  מן  היונק  האומנותי  המעשה 

הבנה  לתפוס;  מנת  על  ולהתבונן  להסתכל  לראות,  העילאי  במאמץ  הפרט  הוויית 

"עובדתית",  הקרויה  עצמה,  שהמציאות  מבלי  המציאות  תפיסת  לשינוי  הגורמת 

את  שעשה  הוא  אם  אותו  ששאל  גרמני  לקצין  ענה  שפיקסו  מספרים  כלל.  תשתנה 

גרניקה: "לא, אתם עשיתם זאת!" )Danto, 1993, p. 21(. חוויית הפנאי המשמעותי, 

כיצירת  כמתואר בפרספקטיבה של הפנאי הרציני מבית מדרשו של סטבינס,2 כמוה 

האומנות אשר לא מחוללת דבר, אך מאפשרת גילוי מחוזות שהשגרה נוטה להסתיר 

סביב האדם ובתוכו. 

בהשראת הפרדיגמה האסתטית 
לראות,  מבקש  והאדם  נחשף,  הבריאה  עושר  מתרחב,  האופק  הפנוי,  הזמן  במרחב 

גילה לנו את ערכם המכריע של  לחוש, להריח, לשמוע, לפענח, להבין. כבר אריסטו 

דרכם:  לתפוס את התופעות, אלא  דרך אחרת  אין  כי  מגבלותיהם,  אף  על  החושים, 

החושים"  מן  הבא  התענוג  לדבר  סימן  הדעת.  אל  מטבעם  שואפים  האדם  "בני 

)אריסטו, תשכ"ד, עמ' 3(. לדברי המדענים, אין לאדם חוש עשיר יותר מחוש הראייה, 

המספק למוח כמות אדירה של מידע. ואם העיקר הוא לראות, עלינו לשאול: לראות 

מתנקז  אלו  בשאלות  לגלות?  כדי  לראות  או  לזהות?  מנת  על  לראות  מה?  לשם 

מאליו  המובן  של  המדף  על  הארוזים  החיים  צריכת  של  המוצא  נקודת  בין  המתח 

ביטוייה,  ספור  אין  דרך  אותם  לחוות  אותנו  המזמינה  האסתטית,  הפרדיגמה  ובין 

העיקש  בניסיונו  לריק  חייו  את  כילה  לא  סזאן  פול  מהותם.  לחילוץ  אנושי  במאמץ 

ביתו,  מול  שהזדקר  ההר  של  מהותו  את  המוגבלת  האנושית  ראייתו  בעזרת  לתפוס 

את כוליותו... כי הוא בחר להעז לדעת, כלומר לראות באופן ממשי ומודע. הפרדיגמה 

החשיבות  מלוא  את  ומעניקה  הייחודית  האישית  ההתנסות  מן  יוצאת  האסתטית 

לחוויה הנקודתית במרחב ובזמן, ואין בה כל מחזוריות מלבד המחזוריות הספירלית, 

שבחולף  המשמעות  את  לתפוס  הרצון  לכאורה.  רק  דומות  נראות  התנסויות  שבה 

גורם לכך שכל רגע בחיים הוא יחיד במינו, דבר שהפנאי עשוי להשיב לתודעה; רגע 

תבניות  כאן  הנוסף.  הניואנס  לקליטת  הכלים  במרב  מצויד  אליו  להגיע  הראוי  שמן 

החשיבה המוקדמות לא תועלנה; להפך, הן תהווינה מעין מוקד של הפרעה, שעיקר 

https://www.seriousleisure.net/ 2  2
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פעולתו יהיה דה-לגיטימציה של יכולת האדם לחוש, להשלים, לדמיין, להבין ולתפוס 

כל פעם שיבחין בהיבט חדש שאינו נמצא כבר ברפרטואר המוכר, הצפוי והנוח. 

הפרדיגמה  וההוויה,  האדם  בין  האישית  לזיקה  הלגיטימיות  מלוא  את  בהחזירה 

אבחנותיו,  כלפי  הפרט  של  המלאה  אחריותו  את  יוצא,  כפועל  מניחה,  האסתטית 

הכרעותיו,  מרצף  הנרקמת  כקומפוזיציה  המתגבשת  הייחודית,  ויצירתו  דימוייו 

הפרט  ועל  מחייבים,  מודלים  אין  כאן  הגלויה.  בחתימתו  לאור  מוציא  הוא  שאותן 

הבאה  המכחול  משיכת  את  ההולם,  הצליל  את  המילים,  צירוף  את  רגע  בכל  לבחור 

רק  לא  חלק  לוקחים  בחירה שבה  של  במעשה  כאן  מדובר  חייו.  לתמונת  שתתווסף 

זהו אקט  הבלתי אמצעיות;  מכלול התחושות  אומרת  זאת  הרגש,  גם  התבונה, אלא 

לכאוס,  להתמסר  פירושה:  היסטוריה  "עשיית  אישית.  היסטוריה  עשיית  שפירושו 

הבחינה  מן  היסטוריה,   .)Hesse, 1967, p. 140( ובמשמעות"  בסדר  להאמין  גם  אך 

של  רצף  הן  האדם  חיי  מובלעת שתולדות  הכרה  בה  יש  כי  לאסתטיקה,  שייכת  הזו, 

אירועים ייחודיים וחד-פעמיים. הפנאי, החף מכל שגרה, מרענן בנו את ההתייחסות 

הוודאי,  על  לוותר  כלומר  אומנות,  היא עשיית  היסטוריה  הזמן. עשיית  הפורייה אל 

להסתכן במסעות אל מקומות לא בטוחים, כולל בפנימיותנו ובלי להתכוון, להיראות 

כעובר על המוסכמות בעיני האחרים; לוותר על הוודאי בידיעה מפוקחת שהוויתור 

מחייב למצוא מקור חלופי לביטחון שאובד ככל שמתרחקים מן הנתיב המוכר; לתת 

מאמץ  תובע   - והשכיח  הוודאי  על  ויתור  בובר,  מלשון  דבר",  "לחולל  ליצר  דרור 

שאינו  מי  רק  אומץ.  בעיקר  שהוא  מאמץ  המונח,  של  האטימולוגי  למקור  הנאמן 

לראות  יכול  לכישלונות,  גם  מי שנכון לשאת באחריות  זאת אומרת  פוחד מכישלון, 

הגישה  את  שאימץ  מי  המוחלט.  עבר  אל  המושלם,  לקראת  מאלפים  שלבים  בהם 

האסתטית אינו מעוניין לקבע מציאות בתוך החיים, הוא מבקש לחלץ מן הריבוי את 

 .)Dufressne, 1967( מהות חייו בפרט ואת מהות החיים בכלל

למפגש  סיכוי  בחובה  טומנת  בכוליותו,  האדם  זמינות  שהיא  הפנאי,  מהות 

כאורך  שאורכו  בתהליך  הכרוכה  תכלית  שזוהי  יודע  האדם  עצמיותו.  עם  מכונן 

לעשייה  גם  מתרחבת  אלא  הפנאי,  במתחם  נשארת  שאינה  תכלית  האנושי,  הקיום 

משימות, אלא  ומילוי  הישרדות  רק  לא  נוסף:  לממד  הזוכה  היום-יומית,  התפקודית 

הכרעה,  כל  לפני  וצעד,  צעד  שבכל  לו  ברור  אנושיותו.  מיטב  של  ומיצוי  הגשמה 

לא  בתהייה,  לא  במחשבה,  לא  במעשה,  פשרות  תהיינה  הן  אך  פשרות,  תיתכנה 

הושלם  שטרם  ברורה  ידיעה  מתוך  הנקבעות  מודעות,  בפשרות  מדובר  בכמיהה. 

יכולת  החיפוש, שדינמיות האירועים תמשיך להזין תהייה אין סופית המקיימת את 

ההתפלאות, שהיא נשמת אפה של חיוניות הקיום המתחדש.

הרגיל  תוך  אל  שקיעה  מעודד  אינו  האסתטית  שבפרספקטיבה  הפנאי  מרחב 

פיזור הנפש, אשר מקהים את  והמגרה את  לא אל המבדר, המפתיע  ואף  והשכיח, 

המתמדת  בתנועה  לראות  מאפשר  הוא  להפך,  בפרט;  ראייתנו  ואת  בכלל  חושינו 

של  הקבוע  מאפיינה  את   - פוסקים  הבלתי  ובשינויים  ביותר,  היציב  הדבר  את 

ההוויה הקיומית. 
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אחריות  שמשמעותה  בו,  הטמונה  החירות  אתית.  אמירה  גם  כעת  הוא  הפנאי 

על  מוסר חברתי המושתת  בין  הבדיל  )ברגסון  נעלה  בתוכה אתיקה  אוצרת  אישית, 

לחצים ובין המוסר האנושי שהוא היענות למעין קריאה אל על העולה מנפש האדם 

)Bergson, 1982(. הלך רוח זה מאפשר ביטוי ולבלוב של האנושיות הטמונה באדם, 

ותבניות  מאיסורים  לא  העשוי  טרנסצנדנטי,  למוסר  השואפת  אנושיות  אדם,  בכל 

המממשת  הייחודית,  לישותו  המודע  האדם  של  דינמית  ממחויבות  אלא  פורמליות, 

מאומצת  עשייה  של  פסגה  כאן  מצוינת  מחייבת.  אנושיות  של  באורה  עצמה  את 

שהפנאי והשראת הלך הרוח האסתטי יכולים לאפשר, רק לאפשר. 

במבוא שכתב סטרובינסקי לספר Pour une esthétique de la perception הוא ציין 

האזרחים  מלחמת  של  הראשונים  בימים  שנרצח  האגדי  המשורר  גרסיה-לורקה,  כי 

בספרד, אמר שאומן הוא בהכרח אנרכיסט, כי קשה שיראה עין בעין עם השלטון - 

)Jauss, 1978, p. 21(, לגרום להם  כל שלטון - המבקש בהגדרה "לנרמל" את נתיניו 

אין  אנרכיסט,  להיות  אולם  ויקבלו.  שיראו  מבקש  שהשלטון  מה  את  ולקבל  לראות 

זה אומר להיות אנוכי ומנוכר לזולת. דווקא חירות הראייה וחירות המחשבה אפשרו 

פסגותיהם  על  זמנו,  בני  של  החיים  פעימות  את  לקלוט  גרסיה-לורקה  ל"אנרכיסט" 

כל  של  האנושית  ההוויה  מן  משהו  ולבטא  לחוש  היה  יכול  שדרכן  ומצוקותיהם, 

הזמנים. 

את  לשרטט  שואף  הפרטיקולרי  והייחודי.  הפרטיקולרי  בין  ההבדל  יסוד  כאן 

קווי המתאר המפרידים בין אדם לאדם, הייחודי מחפש דיאלוג. מן הבחינה הזו אין 

ארצו,  בני  של  הייחודית  ההוויה  את  מגרסיה-לורקה  טוב  העלה  אשר  ספרדי  סופר 

 ,)Yerma( אך עם זאת אין מקום בתבל שבו לא נמצא האיש שיתפעם מזעקת ירמה 

האישה הנרמסת בצל עקרותה, ואין שפה שדרכה לא תגיע הבשורה המרה של מות 

כך.  כל  הספרדית  השוורים,  מלחמת  מזירת  הצהריים",  אחרי  ב"חמש  הטוריאדור 

ואיפה, באיזו פרטיקולריות נמקם את ג'קומטי, עם דמויותיו "הנמצאות תמיד בחצי 

הדרך בין הישות ובין האין", ביטוי של "האחדות הנהדרת של חיים אלה בעקשנותם 

וילה  או  ג'קומטי  לורקה,  גרסיה   ?)54 עמ'   ,1984 )סרטר,  המוחלט"  אחר  בחיפוש 

לובוס פרצו את גדרות הפרטיקולריות בזכות ייחודיותם שלא נכנעה לגבולות הצרים 

אחר  בחיפוש  להתמיד  והתעקשה  טשרניחובסקי,  כדברי  מולדתם",  נוף  "תבנית  של 

במונח  והשתמש  חזר  ג'קומטי  מותו,  לפני  האחרונים  הראיונות  באחד  האוניברסלי. 

"לראות", המתואר כמאמץ מרוכז ומתמיד לראות על מנת לגלות - מנקודת המבט 

שלו, שהיא במודע אישית ויחסית - את הכוליות. בכך הוא דומה לבטהובן, לעגנון, 

"נרמול"  של  תהליך  ידי  על  המושג  הדמיון  ובין  בינו  אשר  דמיון  זהו  אולם  לסזאן; 

פעורה תהום חשוכה. הדמיון הראשון בא ממעמקי התודעה אשר מבקשת להתחבר 

לאנושיותה הנפתחת אל הזיקה, הדמיון השני הוא מעטפת השואפת לאחידות, מוצא 

נוח ומפצה מהכרח החירות המחייבת. זהו גם ההבדל בין הפנאי הרציני, המזמין את 

תעשייתי,  פנאי   - להמונים  המשווק  הפנאי  ובין  ומיצוי,  לגילוי  אישי  למסע  הפרט 

זמן  כאילו  הפנוי,  הזמן  לכלות את  לרוב  וחולפים הבאים  ריגושים שטחיים  שעיקרו 

זה היה מעין סרח עודף שיש לחסר מחיי האדם, מן החיים כולם. מי שנחשף לעושר 
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תבונתו,  עבור  אתגר  חייו  של  רגע  בכל  רואה  לאומן,  בדומה  הפנוי,  בזמן  הטמון 

המשתדלת לפענח את שפע האותות שחושיו קולטים ומלקטים; האדם ה"מנורמל", 

חייב  הוא  שמהן  בעיות  של  סופי  אין  מצבור  הם  שהחיים  משוכנע  המצוי,  הצרכן 

"חופש" או "פנאי" כדי לברוח, להתבדר, לנקות את הראש, לא לחשוב, ליהנות, ואם 

אפשר - בנוסח "הכול כלול".

החיים,  צריכת  ובין  הראייה,  את  המחדדת  החיים,  אומנות  בין  פעורה  התהום 

הרוח  בהלך  חושים.  וקהות  מצויים  בילויים  כביכול,  מוכרת  שגרה  לרוב  שפירושה 

של  עולם  היא  החיים  אומנות  לעומתה,  ומצמצמת;  מקטלגת  השפה  הישרדות  של 

גוונים, ושפתה מזמינה את הפרט ומאפשרת לו למצוא את השילובים הייחודיים של 

ִּפְריָה" )משלי יח, כא(. דרושה שפה  ֹיאַכל  וְאֲֹהֶביָה,  ְּביַד-ָלׁשֹון;  וְַחּיִים,  "ָמוֶת  עצמיותו: 

כדי להרהר על חוויית הקיום, לשרטט קווי מתאר למחשבה. שפה היא כלי רב עוצמה. 

היא יכולה לכפות את תבניותיה על מציאות שאותה היא מבקשת לקבע, לפרמט, גם 

אם זה לזמן קצר, בעידן הקונפורמיות המודולרית הנעה מאופנה להלך רוח עכשווי; 

אולם שפה יכולה להיות גם תשתית וגם התפתחות, כאשר המילים מנסות לארוג את 

חוטי התחרה המשתנים של רטט החיים, החיים ככוליות. כזו היא השפה האסתטית.

פנאי והשפה האסתטית
בממד  כאן  אדון  לא  הקיום.  של  חיוני  מכשיר  ותקשורת,  ביטוי  אמצעי  היא  שפה 

השפה  הוא  ענייננו  חיים.  ולבעלי  לנו  המשותף  ממד  השפה,  של  האינסטרומנטלי 

על  למחשבה  הניתן  הצורני  הלבוש  הם  המילים  שבו  האדם,  לבני  הייחודי  בממדה 

להתרחשות  מוצגת מחוץ  כשהיא  גם  לנתפסת  כלומר  למוחשית,  מנת שהיא תהפוך 

ושל  שלהם  התודעה  מרחבי  אל  להעלות  יכולים  מדען  או  משורר  המתוארת. 

מאזיניהם את גלי הים הסוער גם בהימצאם אלפי קילומטרים מחוף כלשהו. השפה 

שפה  נוכחותו.  את  להגביר  גם  אלא  נוכח,  שאינו  דבר  להעלות  רק  לא  מאפשרת 

מתארת לא רק את הנראה, אלא תורמת לחידוד הראייה עצמה.

מעבר  לשוטט  אותנו  מזמין  הפנאי  של  הרוח  הלך  האסתטית,  השפה  בהשראת 

שבהתפנות  הפנימית  ההתגייסות  כאן  סומנו.  שטרם  בנתיבים  ללכת  לשערים, 

הבחינה  מן  מדען.  או  אומן  של  לזו  דומה  מאפשר  שהפנאי  האינטימיים  למאוויים 

שלעולם   - לתיאור  להגיע  המבקש  המדעי  למאמץ  שותפה  האסתטית  השפה  הזו, 

ברגעי  ורק  שונות.  ודרכה  מילותיה  אך  היקום,  גילוי  של   - הסופי  למיצויו  יגיע  לא 

מפלס  האומנות  ומעשה  לשירה,  הופכת  המדעית  האמירה  המפגש:  מתחולל  החסד 

מהות  להעלות  האומן  של  ביכולתו  מקנא  המדע  איש  לעיתים  לתודעה.  חדש  נתיב 

שלמה במשפט בודד, בקווים אחדים או במספר צלילים... כך גם פעילות פנאי שהיא 

זמן רב  וגילוי של האני האינטימי מעלה לפעמים היבט חבוי שהמתין  בעיקר מפגש 

להגשמתו, פנאי שלעיתים פורח אל תוך הגשמה עצמית, שהיא יצירה. 

אולם היצירה האומנותית מתמודדת מאז ומתמיד עם האמירה הפרדוקסלית של 

הפילוסוף היווני דמוקריטוס: "כל מה שקיים ביקום הינו פרי המקרה והכורח". פסל 

העומד עם כליו מול גוש האבן מתהלך בין קוטב המקריות - צורת השכבות וגווניהן, 
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תוצאה של הפעולה הכאוטית של איתני הטבע במשך אלפי שנים - וקוטב הכורח - 

הכרעותיו  את  מוסיף  הוא  אך  בהתאם,  התייחסות  המכתיבות  הבסיסיות  תכונותיה 

המצטברות, שהן פרי חירותו האישית; כך הוא מוריד את המיותר ויוצר את יצירתו 

המתוודע אל  בפני  פתוח  דומה  תהליך  לקיום.  המתווספת  חדשה  תופעה  המקורית, 

עצמו  את  לפסל  מוזמן  הוא  הפנאי.  עולם  של  הנפתחים  האופקים  בזכות  עצמיותו 

והדעות  האמונות  סחף  את  להסיר  ישקוד  הוא  האישית.  חירותו  פרי  בהכרעותיו, 

כפי  עולה,  הרוח שבפנאי  מהלך  העין.  מן  סמויים  שנותרו  היבטים  וילטש  הקדומות 

 Cohen-Gewerc & Stebbins,( שכבר אמרתי וברצוני להדגיש, מעין הזדמנות השנייה

2013(, מעבר לעיצובו הח�ברותי, שעיקרו התאמתו לחברה, ולעיתים - סתם נרמולו. 
זו יכולה להיות ההזדמנות להפליג הרחק מן התבניות, מן המוכר לכאורה, התרחקות 

ובאחר  בשונה  להתנסות  כדי  מציצנות, אלא  של  גדושה  במנה  לזכות  מנת  על  שלא 

בחדווה  הנפלטים  התיירים  בהמוני  להתבונן  מפליא  מאליו.  המובן  מן  ולהיגמל 

מאוטובוסים ממוזגים אל הדלות הציורית ש"נשתמרה" עבורם מימים ימימה, ושבים 

עייפים ומשועשעים אל מלונות יוקרה ההולמים את הנוחות של הבית. 

כושר  את  באדם  מרענן  הוא  פתוחים,  אופקים  מאפשר  רק  אינו  הפנאי  מרחב 

והכולל; הוא מלווה  הפליאה. הוא מעודד את הפרט לסקרנות החוקרת את הייחודי 

הזמנה  בו  יש  מתאר;  וקווי  טווחים  ומרחיב  המסומנים  לנתיבים  מחוץ  ההליכה  את 

להתנסות בחדש, על אף הידיעה שהכישלון הוא בן הלוויה הנאמן ביותר של החיפוש. 

ההליכה מחוץ לקוי המתאר של המוכר לא נועדה לשעשוע סתמי, והיא אינה מחפשת 

את החדש כחדש, אלא כמחדש, ולא את המראה, אלא את הראייה. 

יכול  האסתטית  השפה  של  להשראתה  הנפתח  שהפנאי  לומר  המקום  כאן 

בשלם  בחולף,  החבוי  בקבוע  השגרתי,  שבתוך  בייחודי  להבחין  האדם  את  להכשיר 

להתהלך  ובכוליות המאדירה את הפרט.  הכוליות  בפרט העושה את  האינטואיטיבי, 

מחזוריות  היא  מחזוריות  שכל  לכך  מודע  להיות  משמעו  האסתטית  השפה  במרחבי 

קמילה  על  או  והתרחבות  צמיחה  על  המעידה  ספירלית,  מחזוריות  כלומר  לכאורה, 

שרשרת  מעין  המתהווה,  המציאות  של  השלבים  רצף  היא  ההישנות  כאן  ודעיכה. 

הנקודות ההופכות לקו, אחד מני קווים רבים החושפים חזות של המהות הנסתרת.

בתמונה של הצייר ורמיר, "רוקמת התחרה", מוצג לכאורה רגע שגרתי ובנלי שבני 

תשומת  להם  הקדיש  מישהו  אם  וספק  יום-יום,  כמוהו  רבים  לראות  יכלו  התקופה 

רענן, ללא  ורמיר הזמין אותנו להתבונן ברגע הזה במבט  כן,  פי  ואף על  לב כלשהי. 

לאינסטרומנטליות  מעבר  לראות  סיכוי  לנו  זימן  הוא  וכך   ,"déjà-vu"ה של  הערפול 

מציאות  מכל   - לראות  שמסוגל  מי  עבור   - הבוקעת  ברוחניות  ולהבחין  הקיום 

מעיד  המרוכז  ומבטה  ורמיר,  של  בתמונה  כולה  כל  נוכחת  התחרה  רוקמת  אנושית. 

על התמסרותה השלמה, המעלה מן המעשה השגרתי כביכול משהו מתמצית ההוויה. 

יתרה מזו, זיקה נטווית בין הצופה ובין הדמות האנונימית; אט אט בגדיה וסביבתה 

האוניברסלית.  האנושית  ההוויה  פני  את  לקדם  כדי  מקומם  את  מפנים  ההולנדיים 

כל המחיצות שבהן  הזמן, המרחב, השבטיות,  גבולות  כל  בנלי חולף פרץ את  אירוע 

ניסו ומנסים להפריד בין האדם לאדם ובין אדם וייחודיותו הפוטנציאלית. 



מהות הפנאי בהשראת הפרדיגמה האסתטית  |  53 

ייחודיות נחשפת לתודעה ברצף אין-סופי של אירועים, שכל אחד מהם יכול היה 

האסתטית  בשפה  מיומנות  בסרט.  לתמונה  או  לסיפור  לשיר,  לציור,  נושא  להיות 

והאסיר"  "הפרה  "בסרט  הקיום.  באחדות  לפעם,  מפעם  לפחות  לחוש,  מאפשרת 

בכיכובו של פרננדל, עולה האבסורד המטורף של המלחמה. אחת התמונות המרגשות 

בסרט מראה את האסיר הצרפתי הנמלט כשהוא מנסה להרגיע את הוריו המודאגים 

יחד עם  ומילותיו הכנות,  גרמני המוצב במרסיי, עיר הולדתו. מבטו הצלול  של חייל 

והנסיבות,  האירועים  מעל  ההבדלים,  מעל  מדלגים  ההורים,  של  האנושית  החרדה 

Cohen-("עצמנו את  וגם  אותו  פוגשים  אנו  "שם  האותנטי,  האדם  את  ומחלצים 

 .)Gewerc 2017, 675
של  אפשרות  לפרט  מעניק  האסתטית  השפה  בעזרת  הפנאי  של  הרוח  הלך 

כהזדמנויות  אלא  ההווה,  כשכפול  עוד  נתפס  אינו  אשר  לזמן,  ייחודית  התייחסות 

חדוות ההתהוות.  הקיום את  לחוויית  ומחזיר  לראייה המתחדשת,  למבט,  אין-ספור 

אזיי הזמן, דהיינו החיים, עובר מטמורפוזה; במקום תהליך של התכלות, האדם הופך 

את המפגש עם החיים למקור בלתי נדלה של התחדשות והעצמה. 

אולם כדי להמציא, צריכה להיות לאדם יכולת לראות בכל הנגלה לעיניו רכיבים 

פלטה  מעין  החיים  בתסיסת  לראות   - להכרעותיו  הממתינה  לקומפוזיציה  זמינים 

גוונים, שבה  אין-ספור  ליצור  ניתן  צבעים, שבה  אין-ספור  נפגשים  אין-סופית שבה 

ייצור  האדם בוחר על פי הכרתו המתפתחת ואחריותו הצלולה את הרכיבים שמהם 

את חייו; במילים אחרות, אנו מדברים כאן על מעין ידען )Eisner, 1998( בעל אותה 

מיומנות של טועם יין או של שף, המכירים את ההיצע המגוון ויודעים לשלב, לחדש, 

מרחבי  כל  את  בהשראתו  מעשיר  והוא  זמן,  פסק  מלהיות  חדל  הפנאי  כאן  ליצור. 

הקיום, גם את התפקוד השגרתי לכאורה. 

כאשר עומדים לרשותו של הפרט הכלים של השפה האסתטית, הוא יכול - אם 

גם לחיות אותם. השפה האסתטית באה  חייו, אלא  ירצה בכך - לא רק לחוות את 

להעניק לחוויה את צורתה הבלתי מתכלה הנרשמת במודעות, ולא רק בזיכרון. בכל 

מבלי  החיפוש,  וביטויי  הניסיונות  רצף  של  עדכנית  רטרוספקטיבה  לערוך  ניתן  רגע 

שזו תכביד על הראייה הנוכחית. להפך, רטרוספקטיבה זו, הנוכחת ומלווה, מאפשרת 

להבחין כל פעם בגוונים ובהיבטים רבים יותר. 

הוא  עצמו,  עם  האדם  של  מפגש  אלא  דעת,  והסחת  בידור  רק  אינו  כשהפנאי 

הפנאי  בעזרת  ההישרדות.  ממצרי  האישי  הקיום  את  המחלצים  והתנסות  חיפוש 

בילויים  לא  גם  יותר,  ולצרוך  לצבור  רק  ולא  יותר  להיות  הוא  האדם מגלה שהייעוד 

והנאות. 

יציאה אל ממלכת הפנאי דורשת רכישה של שפה חדשה, השפה האסתטית. וכמו 

כל שפה, היא נרכשת צעד אחר צעד, בעיקר באמצעות השימוש הנרחב בה. והשימוש 

בכלל  לחיים  שלה  הרלוונטיות  של  יוצא  פועל  הוא  שפה,  בכל  לשימוש  בדומה  בה, 

הקלישאה  מן  המילה  חילוץ  החיים:  המצאת  הוא  כאן  העיקר  במיוחד.  הפרט  ולחיי 

שבה כלאו אותה דברי הימים, מן האופנות הסביבתיות; העמדת פריט מוכר בהקשר 
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חריג; הבטה בשגרתי כבפעם הראשונה; שמירת התשוקה לשלמות במחשבה, המלווה 

את הראייה; תחושה של שמחת הקיום אפילו בתהומות הכאב. 

בשל מאפייניה, השפה האסתטית יכולה להיות רק שפתו של אדם חופשי, כלומר 

 Cohen-Gewerc & Stebbins,( אדם שהוא חזק דיו כדי להעז לשאת את כובד חירותו

אדם  באמת,  חופשי  אדם  יהיה  אם"  שפת  "ברמת  האסתטית  השפה  דובר   .)2013
ואופציות  שאלה  סימני  במחיצת  יותר  בנוח  החש  אדם  החיפוש,  את  לחיות  היודע 

פתוחות מאשר תחת צילם של סימני קריאה, היוצרים סביבו סורגים מנטליים.

ומגלה  חוזר  פנאי,  של  רוח  הלך  החדור  כאדם  כמוהו  האסתטית,  השפה  דובר 

לרוב,  מן האמירה המתסכלת  נגמל  הוא  ומלהיב.  רציני  שהקיום הוא משחק, משחק 

אל  לדעת  הכמהה  חיוניותו  בביטחון  ונכנס  במה",  העולם  "כל  לעיתים,  ומנכרת 

"הקומדיה  של  הבמה  אל  סדנה".  העולם  "כל  עבורו  כי  והיצירה,  ההתנסות  חדוות 

המכלה  מסכה(  פירושו   ,"persona" המונח  )בלטינית,  האישיות  עולה  האנושית" 

נכנסת  וידועה; אל הסדנה  ברורה  בניסיון העקר להסתתר בתוך דמות  כוחותיה  את 

האינדיווידואליות, האני הייחודי, ישות האמורה להוסיף לעולם מהות, ולא רק כמות. 

בממלכת הפנאי, אינדיווידואליות היא אינטימיות מבלי להיות מנוכרת. זו אינטימיות 

הכמהה לקשר. 

באמות  מאוכלס  המנטלי  המרחב  במה,  בעיקר  שהוא  בעולם  התפקוד,  בעולם 

מידה ובמודלים מוגדרים, הקובעים עבור האדם את הכרעותיו ומודדים את עשייתו. 

במרחב הפנאי, בדומה לעולם היצירה האומנותית, הקנונים והמודלים מהווים עבור 

את  תיאר   )Diderot, 1984( דידרו  תוכן.  מאשר  יותר  מרחב  וגירוי,  השראה  הפרט 

עבודת הצייר המשקיע את כל כולו בראייה והסתכלות, בהתבוננות המולידה לא פעם 

את הזעקה: "למען השם, שחררו אותי מן המודל!" )p. 15( כי השאיפה היא להתנסות 

במקורי, בלא מוכר, באין-מודל. המתבקש הוא לא להעתיק, לא לשחזר, לא לשכפל, 

את  המזכיר  משהו  מעשה,  שלאחר  מעשה  היא  ההערכה  הזה  בתהליך  ליצור.  אלא 

"כי  ראה  מכן  לאחר  ורק  ברא  האל  קודם  כאשר  הבריאה,  במהלך  האלוהית  הבחינה 

טוב". במרחבי הפנאי, כשהחיים הם סדנה, התוצאה אינה ידועה מראש, אלא קורמת 

ובין  הרעיון  בין  מפרה  דו-שיח  כדי  תוך  אומרת  זאת  עשייה,  כדי  תוך  וגידים  עור 

הממד החומרי הנותן לו צורה בצליל, במשיכת מכחול, במילה... כאן הענווה מחייבת, 

ואין ביטחון בנוגע לאמירה השמורה לאלוהים בלבד. לרוב, אם לא תמיד, סופה של 

רב-שיח  המקיימת  התנסות  זאת  המתבקשת.  חדשה  להתנסות  הזמנה  היא  יצירה 

ולמידה  למידה,  תמציתה  אשר  היצירה,  ולחדוות  להוויה  השותפים  כל  בין  דינמי 

שהפך  מושג   ,"schole" ביוונית  מכונה  הפנאי  שמושג  מקרה  זה  אין  משמעותית. 

במהלך המאות לשם המוסד שבו לומדים. פנאי יכול להיות מרחב שבו האדם נחשף 

להכרת מהות החיים, לומד אותה ומעמיקה. המטרה היא לגלות את ייעודנו האנושי 

כשהפרטיקולרי נפגש עם האוניברסלי, והכמיהה להגשמה; לחוות כדי ללמוד, ללמוד 

כדי לדעת, לדעת כדי לחוות שוב, לחוות שוב כדי להיות אנו עצמנו. 

את  מוצאת  תמציתה  אשר  בלמידה  מדובר  הפנאי,  של  והחופשי  הפתוח  בעולם 

לאני  ממשית  תוספת  מהווה  כלומר  הפנימיות,  של  האינטימיים  הנימים  אל  דרכה 
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של הלומד. היא גם עדות לאינטראקצייה עם החיים הממשיים, בשתי רמות: ברמת 

המתווספת  התובנה  וברמת  האחד,  הצד  מן  ובזמן  במרחב  הנקודתית  ההתרחשות 

ליש, הנוכחת מעבר לזמן ולמרחב, מן הצד השני. לשם היווצרותה של הרמה השנייה, 

של  קשר  האינסטרומנטלי,  המישור  מן  החורג  קשר  החיים  עם  לקיים  חייב  הפרט 

שלם  דבר  כאל  היא  חייו  רצף  אל  האדם  התייחסות  אזיי,  הבוברייני.  "אני-אתה" 

אירועים  של  מקרי  גלגול  כאל  ולא  ועכשיו,  לכאן  מעבר  הנוכח  ומתרחב,  ההולך 

מופרדים, הנבלעים במצולות העבר. זאת למידה המתקיימת בשמחה. שמחה - כתב 

יותר  קטנה  משלמות  האדם  של  המעבר  היא   -  )4  ,3 ספרים   ,1967( שפינוזה  ברוך 

לשלמות גדולה יותר. 

פנאי רציני כביטוי לפרדיגמה האסתטית 
תהליך זה הוא מסע של פנאי רציני )היוש, Stebbins, 2007 ;2018( התובע התגייסות 

של הכוליות ורלוונטיות עבור האני הייחודי, ולא רק האני החברתי. שבנו אל המהות. 

היא  אדם.  כל  של  מפנימיותו  לעלות  ואמורה  אינדיווידואלית  היא  המהות  כאן 

מקורית ובלתי צפויה, ועם זאת, שאיפתה אוניברסלית. 

של  הנצחית  התהייה  נוכחת  האסתטית,  הגישה  בהשראת  הפנאי,  חוויית  בלב 

האדם המבקש לא רק לחיות, אלא לדעת לשם מה הוא חי. כאן האסתטיקה הופכת 

לאתיקה עילאית; הגישה האסתטית שבה החיפוש, פרי חירות המחשבה המשוחררת 

מכל דוגמה, מהווה הד לקביעתו של שפינוזה: "אין אנו יודעים בביטחון מלא אם דבר 

להגיע אליה"  מאתנו  שמונע  ומה  להכרה  אותנו  שמביא  מה  מלבד  רע,  או  טוב  הוא 

)שפינוזה, 1967, ספר 4, משפט 27(. הפנאי בהשראת הגישה האסתטית אינו שואף 

להפוך את כל בני האדם לפסלים, ציירים ומוזיקאים. השאיפה היא שכל אדם ואדם, 

חיפוש  פרי   - בפנאי  רק  ולא   - ממעשיו  אחד  בכל  יראה  עצמם,  האומנים  כולל 

ובחירה, יצירה מקורית, וברטרוספקטיבה המצטברת של "יצירותיו" - ביטוי מוחשי 

של המאמץ המתמשך של יצירת עצמו על ידי עצמו. כאן תהליך אצירת ההיכרות אינו 

אחר  תובנה  של  ממשי  איסוף  זהו  שפינוזה,  אצל  לפרש  שניתן  כפי  תאורטי,  מהלך 

כדי  תוך  אותה,  ומשלימים  עצמנו  ליצירת  מוסיפים  אנו  שבעזרתן  תובנות  תובנה, 

הבחנה  רעיון,  של  ביטוי  היא  ביצירתו  נגיעה  כל  אשר  לפסל,  בדומה  הקיום,  חוויית 

ותובנה הצצות ועולות תוך כדי העשייה האומנותית. 

שדומה  פתיחות  שוררת  האחד  הצד  מן  ומאתגר:  מטלטל  בעידן  מצויים  אנו 

ריגושים  של  וסופות  אובדן מסגרות  חידושים מפתים,  גירויים,  של  הצפה  לפריצות, 

על פי תהום, ומן הצד השני - התכנסות בהולה אל מסורת החפה מכל שינוי, שבטיות 

אינדיווידואליסטי  סחרור  בין  "לבחור"  נקרא  האדם  מגייסת.  ועדריות  מנוכרת 

המכילות אלפי  באוניות  המוני  לשייט  וירלי  מפוסט  לאופנה,  ממגמה  אותו  המזרים 

נופשים, מהסחת דעת אחת למשניה ובין חזרה אל העולם המוגדר והמגודר כביכול 

חזרה   - הפרט  של  נפשו  על  המתמודדות  האלה  האופציות  שתי  בצד  אבותינו.  של 

מכל  הנקי  ה"עכשיו",  לגירויי  התמסרות  או  השורשי"  הנצחי,  "העבר  אל  בהולה 

מסורת ומכל חזון לעתיד - מתבהרת ועולה, בזכות הלך הרוח של הפנאי, אפשרות 
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ביניהם.  המפרה  ולשיח  האישית  לפנימיות  לעולם,  מודעת  התוודעות  והיא  אחרת, 

לא עוד צריכת החיים בציפייה פסיבית, אלא עניין חיוני מרבי בעושר החיים הבאים 

ובעבר  בהווה  האנושי,  הקיום  מרחבי  בכל  בפנימיותו,  והרוטטים  האדם  לקראת 

ולקראת העתיד, עתיד הטומן בין קפליו תקווה מודעת.

סיכום
בין  עודף,  סרח  מעין  סתמי,  זמן  פסק  מלהיות  עשורים  כמה  זה  חדל  הפנוי  הזמן 

תפקיד לתפקיד, בין מטלה למשניה, והפך להיות יותר ויותר חלק לגיטימי ומשמעותי 

ממכלול הקיום. אולם הכשרת האדם עדיין לוקה בחסר. היא עדיין ממוקדת כל כולה 

החיים  של  האפל  הצד  עדיין  הוא  הפנאי  רבות  מבחינות  והתפקוד.  העיסוק  בענייני 

)Cohen-Gewerc, 2012(, מעין ריק המנוצל היטב על ידי תעשיות הפנאי, שמעקרות 

הצפת  ידי  על  המתפנים  והכסף  הזמן  את  ושואבות  הפוטנציאליים  אוצרותיו  את 

לעובדה  ערים  אינם  לרוב האנשים  ובידור שמשמעותם התפזרות.  בבילויים  הבריות 

את  המאבדים  אלה  של  החיים  לאיבוד  הולכים  לאיבוד,  הולך  אינו  לעולם  ש"הזמן 

הטמונים  האוצרות  על  להצביע  כאן  ניסיתי   .)Gonzalez-Pecotche, 1976( זמנם" 

באדם, והחבויים לעיתים, כי אין להם דורש במרחב התפקודי שבטריטוריה המוגדרת 

ולהזמין  לזמן  עשוי  הפנאי  האקסטריטוריאלי,  אופיו  בשל  חייו.  מתנהלים  שבה 

בקפלי  רדומים  שהיו  אלה  גם  כולם,  ומאוויו  תכונותיו  על  כוליותו,  את  האדם,  את 

תודעתו, למפגש פתוח אל כל ההוויה, שהוא גם מפגש עם עצמיותו הכמוסה. 

ב"כל  "כל העולם במה"  מהות הפנאי מזמנת לאדם הזדמנות שנייה להחליף את 

הופכת  והחשיבה  רהביליטציה,  מקבלת  האדם  ראיית  שבו  עולם  סדנה",  העולם 

להעצמתו  מוחשית  עדות  ואחראית,  חופשית  ישותו,  נימי  בכל  ומשולבת  לאישית 

הפנימית. כי פנאי, אין פירושו להיות פנוי רק מתפקידים ומחויבויות הממלאות את 

ומוסכמות  מקובעים  הרגלים  אמונות,  קדומות,  מדעות  להשתחרר  גם  אלא  היומן, 

המאכלסים את המרחב המנטלי. אז, להיות פנוי משמעו להיות חופשי: 

להיות חופשי דורש מאיתנו להיות ער למה שקורה, לא רק סביבנו, אלא ובעיקר במרחב 

אלו  האם  לאו?  או  בהירים  מושגים  הן  בנו  העולות  המחשבות  האם  שלנו.  המנטלי 

המחשבות המבטאות את יעדינו או לאו? האם אני נוכח באמת? להיות חופשי משמע 

להיות נוכח בתודעתי, קשוב לחושיי ומודע להכרות שהשגתי, שאותן אני מגייס לצורך 

אבחנה, הערכה והכרעה; הכרות אשר תועמדנה במבחן העשייה בכל פעם מחדש ותזכינה 

לעדכון לקראת האתגר הבא. 

דחיפות,  מכל  משוחרר  לכך.  מצוינת  הכשרה  מעין  להיות  יכול  בפנאי  להתנסות 

בהביטו לאופק הפתוח לאין ספור התפתחויות, האדם שואל את עצמו, מה הן המחשבות 

יהיה  לקחת חלק בהחלטתו;  על הבחנותיו,  והעתידות להשפיע  המלוות את חשיבתו 

עליו לתהות, האם ההחלטות העולות הולמות את יעדו העיקרי: לבטא ולהגשים את 

לפני שהרעיון  האני האותנטי, האינדיווידואלי. כשהאדם חודר אל מאחורי הקלעים, 

שעלה יהפוך למעשה, הוא יוכל לגלות אם האקט העתידי עשוי להעשיר את פנימיותו, 

 Cohen-Gewerc & Stebbins,( להעצים את יכולתו להיות מי שהוא שואף להיות 

 .)2013, p. 24
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מרחב הפנאי נועד להיות זירה ל"יצר המשחק" של שילר )1986(, יצר שבזכותו האדם 

ולהתחשל  וכך לממש את חירותו  לקיים מבלי לסכן אותו,  יכול להתנסות בחלופות 

בה. בחזרה משדה המשחק, הנסיבות אולי לא השתנו, אך האדם השב אליהן אינו עוד 

אותו אדם - הוא גדל, ויכולת התמודדותו התעצמה; שכן הפנאי אינו עוד זמן נפרד 

ותלוש. הוא חלק מהותי של מכלול הקיום שבו כל חלקיו אמורים להתכתב: 

ערך  בעל  דבר  לכל  להזדקק  חייב  ואני  יכול  אני  הפנאי,  בשדה  מפעילותי  שב  כשאני 
שרכשתי שם, גם למען עשייתי השגרתית - בעבודה, בבית ובכל מקום שבו אני משוקע, 
כשאני  הממשית  חירותי  את  מגשים  אני  שבו  הפנאי,  במרחב  בעצמיותי  נוכח  כשאני 
חש בהשראת האדם הנפרד והייחודי שאני שואף להיות, איני שוכח דבר, ואני חוזר אל 
פעילותי החברתית והמקצועית. אני חוזר למה שקרוי "החיים הפעילים" לא כפי שהייתי, 

 .)Cohen-Gewerc & Stebbins, 2013, p. 25( אלא כמי שהפכתי להיות

החיים  מן  סתמית  בריחה  אינו  שהפנאי  ושוב  שוב  להדגיש  חשוב  הזו  הבחינה  מן 

לכלות  אמצעי   - פחות  ועוד  והאתגרים,  הטרדות  מן  דעת  הסחת  לא  "האמיתיים", 

הכשרה  שדה  להיות  יכול  הפנאי  שהתפנה;  יקר  זמן  חולפות  והתרגשויות  בהנאות 

מאילוצים  חופשיים  ובפנימיותנו,  סביבנו  ההוויה  את  לחוות  ניתן  שם  חיוני, 

ומאיומים; שם מתחדדות ההסתכלות וההתבוננות כדי לשוב לזירת כל ממדי הקיום 

ואתגריו, עם יכולת משופרת. 

 - האדם  בחיי  גם  כך  קמילה.  או  צמיחה  עיקריים:  תהליכים  שני  ישנם  בטבע 

מכון  מעין  להיות  יכול  הפנוי  הזמן  סתמית.  שחיקה  או  אנושית  צמיחה  שהם  חיים 

הכושר לממד הפנימי והרוחני, שם יש באפשרותנו להגדיל את תעצומות הנפש, את 

ייחודיותנו: "להיות אנו עצמנו פירושו לא להיטמע בהמון, המעוצב על ידי הנסיבות 

המזדמנות. להיות אנו עצמנו פירושו להכיר את האינדיווידואליות שלנו ולהיות מודע 

לנוכחותנו בדיאלוג המרתק עם העולם, דיאלוג שהוא הדרך היחידה לשפר ולהעצים 

התהום  תוך  את  מליפול  להימנע  ובכך  שלנו,  האינדיווידואליות  את  ייחודיותנו,  את 

יכולה  זאת   .)Cohen-Gewerc & Stebbins, 2013, p. 156( האינדיווידואליזם"  של 

 "schole" להיות תרומתו הייחודית של הפנאי, אם נשכיל להשיב לו את תוארו העתיק

מרבית  כאשר  ודאות,  חוסר  של  בעידן  האסתטית.  שבפרדיגמה  ההשראה  בזיקת 

נקודות הציון החיצוניות מראות סימנים בולטים של ארעיות, על האדם לפתח ולחזק 

את ביטחונו האישי בתוך פנימיותו, שם הוא גם ימצא את החוט המנחה של קיומו 

הייחודי. השקעותיו בממלכת הפנאי עשויות להניב רווח נאות, העמקה והעצמה של 

ששמו  הסוער  בים  בהפלגתו  איתנותו,  של  העיקרית  הערובה  היא  שהיא  מודעותו, 

"החיים". 
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