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מורידים את הרגל מהגז

הקתדרה של פורום קפה שפירא | הבית האינטלקטואלי של הימין

הכירו את הזן החדש :זן אכולי הראש הם אנשים שהצליחו בכישרון רב לנתק את הקשר בין האמת לבין המציאות

גלי בת חורין
לפני הכול ,לאור תגובות על הטור הקודם אני
מבקשת להתנצל .בשבוע שעבר טענתי שהניסיון הנואל
של שקד לנצל את סגולותיו הנעלות של ציבור הציונות
הדתית כציר המרק שבתוכו התכוונה לבשל אותם -
זה מעשה קניבלי .ואני מבקשת סליחה מהקניבלים,
שלהבדיל משקד ,מכבדים את סגולותיו של היריב
ואוכלים את כבדו בתקווה שייספג לתוך המטבוליזם
שלהם ...התלונות שאני ספגתי היו על שאכלתי לכם
את הראש בהתפלספות מיותרת ,ועל כך מגיעה לכם
גם התנצלות וגם הכרת תודה ,על שתרמתם מטאפורה
מושלמת לתופעה שמפניה התכוונתי להתריע ממילא
בטור זה .יש תופעות מזעזעות כל כך ,שגם כשהן גלויות,
קשה להאמין למראה העיניים :דומה ,שציבור הולך
וגדל במערב ,וגם בישראל ,נפל טרף לשבט קניבלי ,עם
העדפה קולינרית מוזרה  -הם אוכלים רק את הראש.
ליתר דיוק  -את תכולת הגולגולת.
הפעם  -בלי פילוסופיה .לא רק כי הבטחתי לא
לאכול לכם את הראש ,אלא בעיקר משום שאין טעם
לנסות לבטל תוכנית אדריכלית לאחר שהבניין כבר
התממש לכלל מציאות .אבל אולי לא מיותר להזהיר את
מי שעדיין משמר את האביזר המקורי מהיצרן במבנה
שמעל הצוואר ,שלא להתפתות ולאבד אותו .חלילה.
אכולי הראש הם אנשים שהמוח שלהם עבר
מניפולציה כה קיצונית  -עד שהמושג 'אמת' בותק
והופרד אצלם לחלוטין מהמושג 'מציאות'.
אני לא מתלוצצת ,הלוואי שזו הייתה הלצה .לא
מדובר כאן בתופעה השכיחה ,הרגילה והמובנת ,של
האנשים עם תפיסת העולם הכל־כך שונה משלנו ,עד
שהם נדמים הזויים ,שוגים מהיסוד ,תינוקות שנשבו ,או
שהם טיפשים חסרי תקנה .הם לא טיפשים בכלל ,לפחות

ערכיו של הזן האנושי
החדש מתוקפים על פי מועד
הנפקתם :ככל שהם חדשים
יותר  -הם מוסריים ,מוחלטים
ונצחיים יותר .וכשהם
מתחלפים תדיר ,הם מתקדמים
עוד יותר .עד לנצח הבא
לא במובן של העדר אינטליגנציה .ממש לא .אלו בני אדם
שעברו מטמורפוזה קיצונית ויסודית כל כך  -שכמעט
ניתן לומר שמדובר בזן אנושי חדש לגמרי ,שבינתו
נלקחה ממנו.
הבינה האנושית היא פלא שהאנושות רחוקה
מפיענוחו ,אבל הפונקציה ברורה :מה שלא תהיה
 התבונה היא הכלי שמתווך בינינו לבין המציאותהממשי; שמאפשרת לתכנן ולפעול ביעילות המספיקה
לנו לשרוד ,לפחות לפרק זמן חיים מסוים .כדי לשרוד,
המציאות צריכה להיות מובנית ככל האפשר .המציאות
בכללותה היא בליל אינסופי של פרטים ותופעות.
מתוכם נחוץ לדלות את המידע החיוני לזיהוי דברים
מועילים ,חיוניים  -וגם סכנות .בסיוע השפה התבונה
ממיינת ,מארגנת ומקטלגת תופעות ויוצרת מושגים
וקטגוריות .תופעה מוגדרת היטב תיקרא 'עובדה' .ככל
שהעובדה מתנהגת יפה ובעקביות ,היא צפויה יותר.
ככל שהיא מתמידה יותר לא להפתיע ,היא 'אמיתית'
יותר .עד שתאכזב ,ואז נשנה את דעתנו עליה ,ונקרא
לה 'טעות' או 'שקר' .בעזרת כלי ההיגיון אנחנו גוזרים
מסקנות מתוך היגיון ,מציבים לעצמנו מטרות ופועלים
בהתאם להן בתקווה להשיג אותן ,כי למדנו לסמוך על
היכולת שלנו לחבר סיבות לתוצאות.

זן אנושי חדש

כל הדברים הללו אינם תקפים עוד לאכּול הראש.
הזן האנושי החדש מותנה לחוש חשדנות שיטתית
כלפי ערך האמת של עובדות .הוא חדל להאמין שקיים

אובייקטיביים .לא תתפלאו לדעת שאפילו תופעות כמו
היריון ולידה אינן נחשבות לאילוץ של הטבע אלא כעוד
מזימה מצד הפטריארכייה לשעבד את האישה...
בעוד שאנחנו תופסים את המציאות כסיבה שמתוכה
נגזרים דעות ,מושגים וערכים  -מוחו של האדם אכול
הראש מותנה לתפוס את כל תופעות המציאות כתולדה
של דעות שנכפו על החברה מצידם של חורשי זדון

מדובר בזן לוחמני דעתן ,נחרץ
במיוחד .אבל בעוד שאצל כל
בני האנוש המוכרים  -כל מה
שנתפס באופן בלתי אמצעי
דרך החושים נחווה באופן חיוני
כאמיתי וממשי  -האדם החדש
תופס באופן בהיר ומוחשי את
הדעה האישית שלו

אומנות קפה שפירא -
יצירות אומנים לאומיים
אבנר בר חמא ,מופשט
 אקריליק על בד( 155×155ס"מ)
קשר הדוק בין עובדה  -הידע האמיתי על תופעה -
לבין המציאות שם בחוץ .מה שאנחנו נוטים אוטומטית
לתפוס כאמת  -האינטואיציה של אכול הראש קוראת
לו להכחיש ,להתמרד כנגד הפתיינות של העובדה ,כאילו
הייתה חפץ חשוד שהונח בזדון לתעתע בו ,להבנות אותו
חברתית ,לתעתע בו כדי לשעבד אותו ואז להתפוצץ לו
בידיים .ככל שעובדה נדמית מוצקה יותר ,למשל ,קיומם
של שני מינים בלבד ,כך האדם החדש יחוש דחף עז יותר
להתמרד ,לפקפק בה ולא לצאת פתי של ה'מנגנון'.
לא נכון ,עם זאת ,לטעון שהוא כלל אינו מכיר
בקיומה של אמת .אדרבא ,מדובר בזן לוחמני דעתן,
נחרץ במיוחד .אבל בעוד שאצל כל בני האנוש המוכרים
 כל מה שנתפס באופן בלתי אמצעי דרך החושים נחווהבאופן חיוני כאמיתי וממשי  -האדם החדש תופס באופן
בהיר ומוחשי את הדעה האישית שלו.
בעוד שאצלנו ,הלא־מתקדמים ,המציאות היא מקור
הדעה  -האדם החדש חש בחיוניות בהירה וממשית
שהדעה היא מה שמחולל את התופעות במציאות.
הדעה שלו אמיתית בהכרח .הוא חווה את היותה
ממשית כמו שאנחנו מכירים בקיומו של קיר מולנו.
במשך  300אלף שנה התבוננו בני אדם במציאות ומתוכה
גזרו את המסקנה -שקיימים זכרים ונקבות .שני מינים
וזהו .אכול הראש ,לעומת זאת ,מחזיק בדעה שונה.
מבחינתו ,מאחר שדעתו היא האמת האובייקטיבית,
והמציאות אינה אלא אוסף דעות של מישהו אחר  -הוא
אינו יכול לטעות אבל המציאות כן .ולראייה  -לפעמים
היא טועה ונותנת לילדה גוף שגוי של ילד .לתחושתו
העמוקה והאותנטית ,בכל פעם שהדעה שלו מתנגשת
עם המציאות ,המציאות צריכה להשתנות .הילד הוא זה
שצריך להתאים את הגוף לדעה שלו על המגדר האמיתי

כשהוא משתמש במילים  -לא
ניכר שהוא מודע לכך שאמור
להיות קשר ביניהן למציאות.
הוא גם אינו משקר ,משום
שהמציאות מבחינתו היא סך
כל הדעות שלו  -והן בהכרח
אמיתיות תמיד

שלו/שלה .זה כבר לא מטעמים אידאולוגיים .הוא חש
זאת ככה בטבעיות אותנטית.

אני תופס את עצמי מוסרי,
משמע אני קיים

אנחנו ,האנשים שבצד הלא־נכון של ההיסטוריה,
מונעים ,לפני הכול ,מתוך דחף לשרוד ולהתרבות,
מגששים את דרכנו בעולם על פי יעדים שהצבנו,
מנסים להתאים אמצעי למטרה ומצליחים בכך בהתאם
ליכולתנו לפענח את המציאות.
לאדם החדש ,דעה היא הממשות המוצקה היחידה,
וערכים מוסריים הן הדעות מהסוג הנעלה מכולם .לכן,
בעבורו  -להתקיים זה לתפוס את עצמו כמוסרי .זה
מחליף את דחף ההישרדות .את הצורך להתרבות ,מטבע
הדברים ,מחליף דחף להפיץ לכמה שיותר אנשים את
זרעי דעותיו .סתם להמשיך להתקיים או ללדת ילדים
 אלו מטרות משניות הכפופות ומותנות למוסריותשלו .והוא מוכיח זאת בהזדהותו עם האויב שרוצח
אותו ,בהאדרת הפלות כערך מוסרי עליון ,באמונתו
שהוא מציל את האקלים במו ידיו בקידום הגבלת ילודה,
בהעדפתו סוגי זוגיות עקרים ובהסכמתו לסירוס ועיקור
פעוטות שאבחנו עצמם כטרנסג'נדרים.
להבדיל מהאדם המאמין ,שערכיו מתוקפים על ידי
הבורא; או החילוני  -שערכיו מתוקפים על פי התועלת
שלהם לשיפור החברה ונובעים מתוך ניסיון כלל־אנושי
שנצבר במהלך אלפי דורות  -ערכיו של הזן האנושי
החדש מתוקפים על פי מועד הנפקתם :ככל שהם חדשים
יותר  -הם מוסריים ,מוחלטים ונצחיים יותר .וכשהם
מתחלפים תדיר ,הם מתקדמים עוד יותר .עד לנצח
הבא .לדידו יש רק שתי אפשרויות :או שאתם תומכים
אוטומטית בהפלות אחרי חודש תשיעי  -או שאתם
כוחות אופל חשוכים ופרימיטיביים .אין עוד אפשרויות.
צו המצפון של האדם החדש מכוון אוטומטית
לשלילת כל מוסכמה חברתית שקדמה לאופנה המוסרנית
החדשה ביותר ,משום שהוא באמת מאמין שעד לרגע זה,
מאז ומתמיד ,המציאות הייתה רק הבניה חברתית ,ומכאן
 שקרית בהכרח ,שנעשתה בידי מנהיגי דת חשוכיםופרימיטיביים במטרתם הזדונית  -לדכא את האנושות
מתוך תאוות שררה צרופה .התפיסה הזו כה חד־ממדית,
עד שהוא כלל אינו מעלה בדעתו שקיימים גם אילוצים

תאבי שררה .ההיפוך הזה ממשיך בעקביות לבלבל
בין סיבה לתוצאה ,והוא מחולל אינטואיציות חדשות
למושג 'רציונליות' .באופן רגיל ,רציונליות היא התאמת
אמצעים יעילים להשגת מטרות שונות .אבל זה נכון רק
בעולם שבו המציאות קיימת .בעולמו של אכול הראש,
כל פועלו של האדם אמור להיות מכוון על פי המוסר.
שהוא גם מוחלט ,גם נטול פשרות וכולו מתנקז למטרה
אחת :הזכויות לשוויון .בעוד שאנו סברנו שמטרת הצבא
היא ניצחון במלחמה ,מטרת מנתח מוח היא ניתוח
מוצלח ,מטרת עובד ההייטק היא תוצר הייטק  -ברור
לאכול המוח שכל אלו קיימים כדי לגרום לנשים לחוש
עצמן שוות" .חסרות לנו  20%עובדות הייטק!" זעקה
אחת מאכולות הראש בכותרות ,כאילו קיומה של
החברה הישראלית אינו מותנה בהכנסות מחדשנות אלא
בעמידה במכסות שוויון .התוצר משני ,אם בכלל יש לו
חשיבות .זה סופה של התפיסה הרציונלית כפי שהכרנו
עד כה  -התאמת אמצעים יעילים למטרות שונות.

בין מילים למציאות

כל זה מוביל לסממן המובהק ביותר של אכול הראש:
כשהוא משתמש במילים  -לא ניכר שהוא מודע לכך
שאמור להיות קשר ביניהן למציאות .הוא גם אינו משקר,
משום שהמציאות מבחינתו היא סך כל הדעות שלו  -והן
בהכרח אמיתיות תמיד .הדעה שלו היא אכן הדעה שלו.
גם הדעה עצמה לא קשורה אלא לתועלת שהיא אמורה
להפיק עבורו .מה יכול להיות אמיתי יותר ממה שטוב
עבורו? הזן הזה הצליח לזקק בכך סתירה לוגית בשתי
מילים' :המחנה הממלכתי'' .מחנה' הוא חלק מ'הממלכה',
כמו לומר 'החצי השלם' .לפחות הסגירו שהם מכוונים
לציונות הדתית ,הציבור היחיד שמקדש 'ממלכתיות'.
הכינוי 'ממשלת ריפוי' לממשלה שכמעט הביאה למלחמת
אחים ,נולד כי בשנת קורונה הפחד מחולי היה 'ממלכתי'.
לפני יומיים צייץ 'ראש הממשלה' ש"ירושלים מלאה
תיירים ,בטוחה ומתכוננת לחג"? מה זה משנה שאין
שום חג ,וגם ביטחון אין אחרי שני פיגועים .המילה 'חג'
מחממת לב .למה עוד אפשר לצפות משפה?!
כל זה הוא אולי תוצאה של אידאולוגיה ,של מרקסיזם,
פוסטמודרניזם .מה שזה לא יהיה ,ראש שנזלל לא יצמח
שוב .גם אם המקור היה אידאולוגי ,האידאולוגיה כבר
נספגה לתוך המטבוליזם שלו והפכה חלק בלתי נפרד
מאישיותו האותנטית.
אבל זה אפילו לא אידאולוגיה .לאחרונה גיליתי
את טיקטוק  -רשת חברתית סינית לילדים .הזוועות,
העיוות ,הטירוף שמתחוללים מעידים באופן חד־משמעי
שמדובר בשטיפת מוח שיטתית מפלצתית לשידול
ילדים לכל סוגי האובדנות .הפוסטמודרניזם והמרקסיזם
(כהרגלו)  -אינם אלא אמצעים לאותה שטיפת מוח
עבור מבוגרים.

משה שטרנברג ,מנכ"ל עמותת בשביל הנשמה

יום קלסי בחופשת הקיץ .נוסעים
לצימרים בצפון אחרי טבילה קצרה
בכינרת .מתקרבים למושב ספסופה,
ולפתע התנועה נעצרת .השעה ,13:11
אני מסתכל ורואה אנשים עומדים.
מאחורי הרכב שמולי מבצבצות רגליים
על הכביש .במוח אני קולט שזה פצוע,
אבל ההכרה מסרבת לקלוט שכך בן
אדם שרוע על הכביש .אני כן קולט שזו
כנראה תאונה ומחליט לגשת ולראות
מה קורה .ברכב ממול אדם פוכר ידיים
ובוכה.
כשאני מתקרב אני מזהה בבירור
רגליים שרועות על הכביש .אני מתקרב,
והמראה מחריד .צעיר חרדי שכוב על
הכביש בתוך שלולית דם ,רגל שמאל
מעוקמת בזווית של  90מעלות .הוא
חסר הכרה ,הראש שמוט אחורה ,כל
הפנים מכוסות בדם .אני צועק לאנשים
שסביבי להתקשר למד"א להסביר לנו
מה לעשות ,והם קצת המומים.
אני מתקרב וגם אני חוטף שוק:
זו הפעם הראשונה שאני חווה את
הפסוק 'לא תעמוד על דם רעך' .המראה
המחריד גורם לי פשוט לעמוד ולא לזוז.
אני מתגבר ומתקרב ,ואז מרגיש חוסר
אונים מטורף .אסור להזיז פצוע ,כי
עלולים להחמיר פגיעה בעמוד השדרה.
מצד שני הבן אדם מחרחר ,וחייבים
לעשות משהו .אני עומד מעליו ומנסה
לחשוב מה לעשות .לצערי האנשים
שסביבי כנראה לא ידעו שבמצב כזה
מתקשרים למד"א לא רק כדי להסביר

אני מתקרב וגם אני
חוטף שוק :זו הפעם
הראשונה שאני חווה
את הפסוק 'לא תעמוד
על דם רעך' .המראה
המחריד גורם לי פשוט
לעמוד ולא לזוז
איך להגיע אלא גם כדי לקבל הנחיות
מה לעשות .עליי אין טלפון.
אני שומע את הפצוע מחרחר שוב

וחושב לעצמי שאולי אלה הנשימות
האחרונות שלו ומדמיין איך הוא מת לי
בידיים .ואז זה סוף סוף קורה :מגיעה
מתנדבת במד"א .היא מתחילה לבדוק
דופק ונשימה ,ברוך ה' הוא נושם ,אבל
אולי עוד מעט כבר יפסיק לנשום .המצב
קשה .כעבור חמש דקות מגיע חובש
ומחליט להזעיק מייד מסוק .בינתיים
אנחנו מנסים לפנות את הציר לאמבולנס
שיגיע .הוא מגיע ,אבל רק אחרי כחמש
עשרה דקות מתחילת האירוע .אני
מרגיש מיותר וחוזר לילדים שלי.
ברכב סיפרתי לאשתי שהייתי בהלם
שאנשים פשוט עמדו מסביב ולא ניגשו
לפצוע .היא שאלה אם אני בטראומה,
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ואמרתי לה :מה פתאום?! אבל קלטתי
שהידיים שלי קצת רועדות .התחלנו
לנסוע ,ונדהמתי מהפער הגדול שבין
האירוע המחריד שהייתי בו הרגע לבין
המציאות הרגילה שאנחנו נבלעים בה.
אחרי שהתאוששתי וקצת עיבדתי
את האירועים ,ישבתי לכתוב כמה
נקודות למחשבה:
 .1קודם כול ,במצבים כאלה לגיטימי
להיות בהלם .חשוב שלא להרגיש
רע אחר כך .זה טבעי ונורמלי.
הרגש הטבעי מול שלולית הדם הוא
לעצור .זה אכן מרתיע .אבל שנים
של חינוך במוסדות הציונות הדתית,
בתנועות הנוער וכמובן מהבית

החדירו בי שכשיש מצוקה נכנסים
ופועלים .במצבים כאלה עובד הטייס
האוטומטי ,וכאן בדיוק מגיע המקום
של חינוך שנמשך שנים וברגע האמת
מראה תוצאות.
 .2אפרופו טייס אוטומטי ,במצבים
כאלה אנחנו עושים רק מה שאנחנו
רגילים ויודעים לעשות .אל תדמיינו
שתעשו החייאה אם מעולם לא
עשיתם החייאה .חשוב לשנן ולזכור
מה עושים במצבי חירום כדי שברגע
האמת נהיה מוכנים ונוכל לפעול.
 .3ברוך ה' אני נושם  -אחרי אירועים
כאלה כל החיים פתאום מקבלים
פרופורציות .אני יכול לנשום ,אני
יכול ללכת .כל השאר בונוס.
 .4תאונות דרכים .ואו .נורא ואיום
איך ברגע אחד מסתיימים חיים,
איך ברגע אחד אדם בריא נעשה
נכה לצמיתות .אני יודע שהנהיגה
שלי ממש לא מושלמת ,וגם לא קל
לשנות הרגלים ,אבל אנחנו חייבים
לשים את המציאות הכואבת מול
העיניים .לרגע אחד של חוסר ריכוז
עלול להיות תג מחיר מאוד מאוד
גבוה .בטוחים שאתם רוצים לשלם
אותו?
 .5העתירו בתפילה לרפואת האברך
החשוב מנחם מנדל בן דבורה רייזל.
פצוע קשה בפגיעה רב־מערכתית,
מורדם ומונשם.
בשבוע שעבר נהרגו בתאונות דרכים
תשעה עשר בני אדם
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