
ולבתי הספר בגלל  ימים כשקמתי בבוקר, אמא אמרה לי שהיום כל הילדים בארץ לא הולכים לגנים  ולפני כמה  לי מוישי  קוראים 
הקורונה.

שאלתי: "מה זה קורונה?"
חשבתי שאולי זה חג שנקרא כך על שם קרנות המזבח בבית המקדש. 

אמא אמרה: "זה שם של מחלה, ואנחנו נשארים בבית כדי שלא נידבק בה"
כששמעתי שווירוס הקורונה יכול לגרום מחלות, פחדתי. מה אם הקורונה תדביק גם אותי ואהיה חולה? ואם זה בכל הארץ, אז אולי זה 

וירוס נורא? הפחד התחיל להתפשט בגוף, הרגשתי בחילה וכאב בטן. לא ידעתי מה לעשות, רציתי לבכות.
ַחדקוָֹנה" חד מהקורונה יש שם. קוראים לו מר פַּ אמא אמרה שמותר לפחד ושגם האחים שלי פחדו כששמעו על הקורונה והוסיפה: "ַלפַּ

דמיינתי את פחדקונה כמפלצת בעלת ראש ענק, עיניים זועמות וקרניים חדות, ושהיא יכולה לבלוע אותי אם היא תפתח את הפה.
אמא אמרה: "אפשר לדבר עם פחדקונה"
"באמת?" שאלתי, "אני פוחד לדבר איתו"

אמא הציעה שהיא תדבר איתו ואני רק אעמוד בפתח החדר ואשמע.
אמא קראה: "מר פחדקונה, מר פחדקונה, תגיד מה מגרה אותך לבוא אלינו"?

פחדקונה ענה:
"אני הכי אוהב להגיע כשמדברים על החבר שלי, וירוס הקורונה. יש לי הרבה זיכרונות טובים מהרפתקאות שהיו לי עם וירוס הקורונה. 
אז כששומעים על וירוס הקורונה, אני גם בא לשמוע על החבר שלי, ואז אני בדר"כ אוהב לשבת בבטן, כי זה מקום רך ונוח. וכשאני יושב 

שם, אז זה גורם לילדים כאב בטן או בחילה. לפעמים אני בוחר לשבת במקומות אחרים בגוף כמו בעיניים ואז הילדים רוצים לבכות".
אמא שאלה: "תגיד פחדקונה, מה אתה אוהב?"

פחדקונה אמר: "אני הכי אוהב לשחק עם וירוס הקורונה והוא לפעמים מגיע כשהידיים מלוכלכות. לכן אני גם אוהב מאד לכלוך במיוחד 
על הידיים. כששוטפים ידיים, החבר שלי קורונה כבר לא נמצא ואז גם לי כבר לא מתחשק לבא".

דמיינתי את עצמי שוטף ידיים ואז מר פחדקונה התרחק ופתאום הוא נעשה יותר קטן. 
מר פחדקונה אמר לאמא: "בגלל שאני אוהב להיות עם קורונה, החבר הטוב שלי, וקורונה אוהב צפיפות, אז גם אני אוהב שהרבה אנשים 
נמצאים אחד עם השני. כשצפוף, החבר שלי קורונה ממש שמח ומגיע, ואני והוא מרגישים כמו בלונה פארק. החבר שלי קורונה קופץ 

מאחד לשני, ומתגלש מהאף של אחד לאף השני. כשיש מעט אנשים החבר שלי קורונה הולך ואז משעמם לי ואני הולך לישון".
אמא אמרה לי בלחש שלכן אנחנו לא הולכים לבית ספר, כדי שלא תיווצר צפיפות של הרבה ילדים ולא יוצאים החוצה כדי לא להיות 

בקרבת משפחות נוספות, אלא נשארים בבית רק עם המשפחה שלנו אבא אמא והאחים, ככה משעמם לפחדקונה והוא מתרחק.
פתאום דמיינתי את פחדקונה עוד יותר קטן.

ואז גם אני בא. לכן  מר פחדקונה אמר לאמא: "אני הכי הכי אוהב את מר בדידות. כל פעם שילד מרגיש עצוב, מופיע מר בדידות 
כשהאחים נהנים ביחד ומשחקים אחד עם השני וכשאימהות מחבקות את הילדים זה הכי נורא בשבילי, כי אז מר בדידות נעלם ואני 

הולך אחרי מר בדידות למקום אחר".
אמא חיבקה אותי חזק חזק כמו שאני אוהב ואז מר פחדקונה התרחק ונעשה הרבה יותר קטן, ממש פצפון.  

פחדקונה אמר לאמא :"כששוכחים אותי ולא חושבים עלי, אני כל כך מתכווץ שכמעט נעלם. ואז אני מנסה רק לכמה רגעים לבא אליכם 
להראות שאני קיים". 

אמא אמרה שזה בסדר שלפעמים יש רגעים ששוב מר פחדקונה יבוא לבקר כדי להרגיש שהוא קיים ולא בודד וברגעים אלו שהוא ישב 
בבטן או בעיניים אבוא שוב לבקש חיבוק ואז הוא ילך. 

היום, מר פחדקונה כבר לא נראה לי כל כך מאיים. אחרי הכל, אולי אפשר להרשות גם לו רק לכמה רגעים להרגיש שהוא קיים,
כי אני - כבר יודע מה לעשות!

מי מפחד מהַּפַחדקֹוַנה?
סיפור המתייחס לחששות ופחדים של ילדים מול הקורונה

אגף חינוך
שרות פסיכולוגי חינוכי


