
שכיב מרע ובר מינן 6
שני וירוסים סיניים תוקפים היום את המערב בכלל ואת ישראל 

במיוחד - שניהם מופצים בהדבקה, ושניהם משרתים את המוות. 
מודעות ואמצעי מיגון קריטיים כדי להישאר חיים עד אחרי שיחלפו 

מכאן 7 וגם - כיצד קרה שדווקא אוניברסיטת בר אילן חטפה את 
הווירוס קשה מכולם )ואת ההשלכות למפלגת השלטון הדתית־

לאומית תעשו לבד(

גלי בת חורין

התובנה  על  חולק  שאין  דומה 
ביותר  והבסיסי  המהותי  שההבדל 
בין טוב לרע הוא שהטוב משרת את 
החיים בכללותם, והרע - את המוות. 
ביניהם.  נמהלים  המושגים  התמותה  בני  של  בעולמם 
המתח  על  לטעמי,  עומדת,  כולה  המוסרית  השאלה 
וכבודו  חירותו  הם,  באשר  החיים  קדושת  בין  הנצחי 
של כל פרט - לבין ההכרח לשמר את החיים שלנו על 
חשבון חיים של אחרים. כל פעולה אנושית היא תוצאה 
של רעיון שהקדים אותה, ולטעמי, כל רעיון הוא מקרה 
פרטי של מענה למתח הבסיסי הזה. רעיונות הם אפוא 

חזות הכול. 
חיים,  יצורים  כעל  עליהם  לחשוב  מוטב  רעיונות, 
ה'שואפים' לשרוד ולהתרבות, וכך הם דומים לווירוסים. 
וירוס הקורונה הוא בקושי שרשרת רנ"א בעטיפת שומן. 
מתרבה,  שזה  עד  כך,  כל  לחיות.  'רוצה'  הוא   - ועדיין 
מפיץ עצמו דרך הנשאים - בני האדם - מפתח דרכים 
כל  על  לגבור  ומצליח  מוטציות  ליצירת  מתוחכמות 

המאמץ התבוני שהמציאה כל האנושות. 

יכול  כווירוס  כך  כל  פשוט  שדבר  תעלומה,  זו  אין 
להמית גוף אנושי מורכב ממנו לאין שיעור. אדרבא, ככל 
שגוף מורכב יותר, כך הוא תלוי לקיומו בתפקודם של סך 
כל המרכיבים שבו. כשל קריטי של מרכיב אחד מפרק את 
כל המבנה. הדבר נכון לגוף האדם, כשם שהוא נכון לדבר 
המורכב עוד יותר - חברה שלמה. קל יותר לפרק אדם או 
חברה מאשר וירוס. קל להרוס דת, שהיא אוסף רעיונות 
הקשורים והתלויים אלו באלו, מאשר לפרק רעיון אחד 

אטומי ואוטונומי.
המערב  את  היום  תוקפים  סיניים  וירוסים  שני 
בהדבקה,  מופצים  שניהם  במיוחד.  ישראל  ואת  בכלל 
לעולם  נדע  לא  כנראה  המוות.  את  משרתים  ושניהם 
או  הקומוניסטית  בסין  במעבדות  נרקחה  הקורונה  אם 
נוצרה שם כמוטציה מקרית. באותה מידה קשה להצביע 
למגפת  גידול  בית  ששימשה  הראשונית  המעבדה  על 

הרעיונות בשירות המוות. 
שלפיו  רעיון,  על  מבוססת  הקומוניסטית  המגפה 
תמידית  הנמצאים  ואדונים  לעבדים  נחלקת  חברה  כל 
במאבק סכום אפס על משאב אחד בלבד - כוח. החולה 
לראות את המציאות  מסוגל  אינו  עולם שכזו  בתפיסת 
פי  על  לא   - אותה  ולשפוט  קיפוח  אלא מתוך תחושת 
אלא  ברע,  הטוב  מאבק  של  ועמוקים  רחבים  מושגים 
כל  תופס  הנגוע  ב'רעים'.  ה'טובים'  של  פשטני  כמאבק 
כעוין,  הטרום־מהפכנית  בחברה  הקיים  של  אספקט 
ומרושע.  שתלטני  מעליב,  מנכס,  מנשל,  פוגעני,  רע, 
הסופני  בשלב  וכעס.  עצמית  חמלה  הם  הסימפטומים 
החברתי  השימור  נשאי  כנגד  קולקטיבי  זעם  מצטבר 
הקיים, בתקווה שיתורגם לאנרגייה מהפכנית שתוצאתה 
- שררה מוחלטת על המוני מתים־חיים כנועים שרצון 

החיים ניטל מהם.
המוטציות של הרעיון הזה מניעות את כל הרעיונות 
בכוונת  נועד,  מהם  אחד  כל   - לסוגם  ה'פרוגרסיביים' 
מכוון או מתוך אינרציה פנימית, לקדם את הרס הקיים 

שמסכסך  'פמיניזם'  עצמית:  הבסה  אגב  שלו  בתחומו 
בין המינים ומפרק משפחות, תוך כדי חיסול שיטתי של 
הישגי המאבק לשוויון נשים; קידום כל סוגי המשפחות 
שאינן כשרות להתרבות עצמית, המשניא את הלהט"בים 
על הכלל; צמצום האנרגייה - מקור החיים; הזדהות עם 
אויב רצחני והעדפתו על פני חיינו שלנו; הגבלת ילודה 
בשם הכוונה 'להשאיר את כדור הארץ לצאצאינו' )שלא 
ישות   - ה'טרנסג'נדר'  המצאת  הזוועה:  ושיא  ייוולדו(; 
מהותנית שיכולה להתקיים רק מתוך הנחת העדר מהות 
למעט  חברתית,  הבניה  אלא  אינו  'מגדר'  )לטענתם, 
כן  זה  אז  ורק  היילוד,  למין  זהה  אינו  במקרים שהמגדר 
מתרצים  הסותר־את־עצמו  הרעיון  כשבשם  מלידה...( 
הבניה חברתית שיטתית של ילדינו והסללתם לתהליכי 

עיקור, סירוס וחיים של בדידות עקרה.
פירוק  כוונת  על  מצביעים  יחד  הללו  הרעיונות  כל 
שמעניקים  העוצמה  הרס  שמאחד,  מה  כל  של  שיטתי 
משפחה, לאום ודת לפרט - שבלעדיהם יהיה חסר אונים 

וקל לשליטה. כולם פועלים ישירות כנגד החיות עצמה.

עולם חדש מופרע
לא  סבתא,  את  שהדביק  על  נכד  נאשים  שלא  כשם 
נאשים את ילדינו שהודבקו על ידי מרצים נגועים, בעצמם 
במתכוון,  המדביקים  כאלו  יש  אבל  השיטה.  קורבנות 
לעולם  אך  אדם',  'זכויות  בשם  שטוענים  הרמאים  אלו 
יזכירו את הפרת הזכויות הזוועתית ביותר של המשטר 
הקומוניסטי בצפון קוריאה. ההסבר ההגיוני היחיד לכך 
הוא, שאינם רוצים לחשוף את השיטות שלמדו משם ואת 
מטרתם. סין הקומוניסטית התאפשרה לאחר "המהפכה 
הישנים",  ארבעת  את  לפרק  כשהצליחה  התרבותית, 
אני  ורעיונות".  הרגלים  תרבות,  "מנהגים,  מאו,  כהגדרת 
הללו  הרעיונות  של  הגידול  מעבדת  היא  שסין  מאמינה 
כדי לשעבד את האנושות. גם אם לא, הקורונה קיימת, 

ורעיונות פירוק־כול קיימים אף הם. 

המודל: צפון -קוריאה. 
מחר: האנושות כולה 

סין  של  תוצר  הוא  קוריאה  בצפון  המשטר 
הקומוניסטית. אנחנו מגחכים למראה נתינים שממררים 

יודעים שזה  בבכי על מות מנהיגם האווילי, אך מעטים 
להורג  מוצא  בכנות'  לא  כ'מתאבל  שנתפס  שמי  משום 
עם שלושה דורות במשפחתו. מדוע לא שומעים על כך 
של  האדם  מזכויות  לאיש  אכפת  לא  באקדמיה?  מילה 
האומללים הללו? אולי זה משום שאלו המפעילים עלינו 

אותן שיטות לא רוצים שנדע זאת? 
מי שנולד בצפון קוריאה מאז המהפכה הקומוניסטית 
במשמעותה  למעט  'אהבה'.  המילה  את  מכיר  אינו 
זוכרים  הזקנים שעוד  הנערץ'.  למנהיג  'נאמנות  האחת: 
פוחדים לספר לנכדיהם. ובצדק. לא תמצאו שם גם את 
המילים שלמענן הביאו את המהפכה: 'זכויות', 'חירות', 

גם לא 'שמחה'.
 בישראל, כשיקום דור שלא יכיר את המילים 'אימא' 
ההורה  תהיה  מיכאלי  מירב  בשליטת  המדינה  ו'אבא', 
ג'ונג  קים  וכך  קסטרו,  סטלין,  היו  כך  הילדים.  כל  של 
און. אנשים שחומדים לעצמם כוח שררה מוחלטת כזו, 
היתרונות  מהשפה.  מושגים  למחוק  שנלחמים  אלו  הם 
מוחלט.  ושעבוד  מוחלטת  שררה  ברורים:  עבורם 
שלה  היוטיוב  בערוץ  מתארת   Yeonmi Park העריקה 
בצפון  זבל.  פחי  קיימים  שבמערב  לגלות  תדהמתה  את 
ספר  בית  תלמידי  אשפה.  היה  לא  דבר  שום  קוריאה 
היומי  הביתי  הביוב  תוצרי  את  איתם  להביא  נדרשים 

ליצירת דשן...

כשאין היגיון, יש היגיון 
נסתר 

הוצאת מילים מהשפה היא וירוס רצחני, נסתר מהעין 
ומסווה את עצמו כחלק מהדנ"א של הגוף הנתקף. רעיון 
הנעלות  תכונותיו  על  מתלבש  המוות  בשירות  ויראלי 
'חמלה',  ל'זכויות'  ל'שוויון',  מתחזה  הנשא,  של  ביותר 
'הכלה'. הווירוס זקוק לחיים כדי להתקיים על חשבונם. 
רעיון לא הופך ויראלי ללא הערכים הטובים שלנו, שמהם 
הוא ניזון. ולא תמיד ניתן להבחין בין הערכים שמשרתים 

את החיים לבין הטפיל הקטלני, שמתחזה אליהם. 

היגיון הוא החיסון 
ההיגיון הוא הכלי היחיד לארגון רעיונות. גם בשיגעון 
יש שיטה. רציונליות פירושה התאמת אמצעים למטרה. 
לגזור  נמנע  בלתי  כמעט  הגיוני,  לא  רעיון  כשמתבסס 
אוסף  נסתרת.  מטרה  בשירות  אבל  רציונלי  שהוא  מכך 
'עולם  נוסח  שלם של רעיונות עם מניעים אידאולוגיים 
 - התרבות  את  מפרקים  שאכן  נחריבה',  יסוד  עדי  ישן 
מאחורי   - קומוניסטיים  למשטרים  שהביאו  ובשיטות 
חוסר ההיגיון של כל אחד מהם נחשפת שיטה הגיונית 

וקוהרנטית להפליא.

בר אילן, מוסד מאומת
אל  ליבי  תשומת  את  שהסב  מה  נאות,  כגילוי 
תוכנית  היה  בישראל  היחידה  היהודית  האוניברסיטה 
לכנס על "המגמות המדאיגות בקיומם של ארגונים כמו 
'פורום הארגונים למען המשפחה' מיסודו של פורום קפה 
שפירא". מסתבר שקפה שפירא החילוני למהדרין נחשב 
שם לאורתודוכסי מדי. )מה דתי בהם?( בפרסומיהם הם 
מכנים אותנו 'ריאקציונרים', מושג מרקסיסטי שמתייחס 
אילן  בבר  לסטודנטים  סיפר  מישהו  המהפכה.  למתנגדי 

שייעודם להוביל מהפכה? 
לסוציולוגיה  החוג  שם  קיים  שעברה  בשנה 
ובצדק.  ביקורת  וספג  'פוליאמוריה'  כנס  ואנתרופולוגיה 
מה  אז  ניאוף.  לעידוד  זמן  הקדיש  לא  אחר  מוסד  אף 
לסטודנטים  לאפשר  היה  שאמור  היחיד  למוסד  גורם 
בהם  לבצע   - אקדמית  השכלה  לרכוש  מסורתי  מבית 
רדיפה דתית? איפה ההיגיון הפמיניסטי למנוע מצעירות 
המוסד  שמטרת  משום  אולי  ללמוד?  אפשרות  דתיות 
אמרת  את  מכירים  ודאי  שם  פמיניזם?  או  יהדות  אינה 
חז"ל -שהכנסת עריות היא הדרך היחידה להשמיד את 

היהדות? ואולי זו בדיוק הכוונה? 

מה שנסתר מעיני כל המבקרים הוא - שבכלל אין שום 
סיבה לקיומו של כנס כזה, משום שאף אחד אינו מונע 
מנואפים לנאוף. אין לציבור כל עניין בנושא. וכאן כבר 
נתגלו שני פסי האימות: הכנס הנגוע התעטש והשפריץ 
וירוסים לכל עבר. כשמוסד 'דתי' מכניס את הצלם הכי 
טמא על פי אמונותיו שלו, לתוך היכלו - ללא כל סיבה 
הייתה  שזו  היא  ההגיונית  היחידה  ההשערה  אחרת, 
הכוונה. היינו מצפים מחוגי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, 
קולות  להשמיע  הנואף,  לזכיות  אפילו  כך  כל  הרגישים 
בצפון  המזוויעות  האדם  זכויות  הפרות  כנגד  ברורים 
זכויות  על  לנו  אל תספרו  אז  קוריאה. שמעתם משהו? 

אדם ועל פמיניזם. 
מישהו, שהיה חשוב לו לפרק את הדת היהודית, מימן 
- ישירות או בעקיפין - את כנס ה־0 - הכנס הראשון 
שהחדיר מבחנת רעיונות נגועים במרק עטלפים מוואהן, 
שיצא  מרגע  אחרים.  נושך  הננשך  ערפדית:  שנשיכתם 

הווירוס מהמעבדה, יש לו חיים משלו. כמו לרעיונות. 

עצתי, כיו"ר 'הפורום הריאקציונרי': במקום להדאיג 
המשפחה,  למען  ארגונים  סכנת  מפני  עצמכם  את 
למען  קוריאה  בצפון  אדם  זכויות  על  כנסים  קיימו 
תחת  תת־אנושיים  בתנאים  החיים  אומללים  אותם 
אחרת,  ורצח.  כליאה  מכוונת,  הרעבה  מוחלט,  דיכוי 
וכל  הומני.  מוסד  אינכם   - דתי  מוסד  שאינכם  רק  לא 
עוד כולנו תחת מתקפת מגפה ערפדית, יש להטיל סגר 
שבהם  במוסדות  השכלה  חפשו  נגועים.  מקומות  על 
לפחות אנטי־יהדות אינה משווקת במסווה של 'יהדות 
בדרגת  חיים  אינו  מינן'  ש'בר  כמו  יותר'.  מתקדמת 

התפתחות גבוהה יותר.

הקתדרה של פורום קפה שפירא | הבית האינטלקטואלי של הימין 

כל הרעיונות הללו יחד מצביעים 
על כוונת פירוק שיטתי של כל מה 
שמאחד, הרס העוצמה שמעניקים 

משפחה, לאום ודת לפרט - 
שבלעדיהם יהיה חסר אונים וקל 
לשליטה. כולם פועלים ישירות 

כנגד החיות עצמה

מי שנולד בצפון קוריאה מאז 
המהפכה הקומוניסטית אינו 

מכיר את המילה 'אהבה'. למעט 
במשמעותה האחת: 'נאמנות למנהיג 

הנערץ'. הזקנים שעוד זוכרים 
פוחדים לספר לנכדיהם. ובצדק. לא 
תמצאו שם גם את המילים שלמענן 

הביאו את המהפכה: 'זכויות', 
'חירות', גם לא 'שמחה'.

בישראל, כשיקום דור שלא יכיר 
את המילים 'אימא' ו'אבא', המדינה 
בשליטת מירב מיכאלי תהיה ההורה 

של כל הילדים. כך היו סטלין, 
קסטרו, וכך קים ג'ונג און. אנשים 

שחומדים לעצמם כוח שררה 
מוחלטת כזו, הם אלו שנלחמים 

למחוק מושגים מהשפה

אז מה גורם למוסד היחיד שאמור 
היה לאפשר לסטודנטים מבית 

מסורתי לרכוש השכלה אקדמית 
- לבצע בהם רדיפה דתית? איפה 

ההיגיון הפמיניסטי למנוע מצעירות 
דתיות אפשרות ללמוד? אולי 

משום שמטרת המוסד אינה יהדות 
או פמיניזם? שם ודאי מכירים את 
אמרת חז"ל -שהכנסת עריות היא 

הדרך היחידה להשמיד את היהדות? 
ואולי זו בדיוק הכוונה?




