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הבית האינטלקטואלי של הימינ | הקתדרה של

חנוכיית
חירות המחשבה שלנו 

כך נמלטנו מהשמאל כל עוד 
מוחנו בנו

"אני גלי בת חורינ, ואני שקרנית פתולוגית", הצהרתי 
כנגד  כמחאה  יוצרת,  לכתיבה  ב	דנה  היכרות  ב	בב 
	ופרימ לעתיד, שבחרו להציג את עצממ על פי תבנית 
שחבריי  גיליתי,  לימימ  בתורו.  הראשונ  שקבע  אחידה 
לשומ  האמינו  לא  ומאז  ברצינות  ההצהרה  את  לקחו 
מילה שלי. ואני תהיתי - מדוע האמינו להגדרה עצמית 

מפי שקרנית? 
ד"ר גדי טאוב מ	פר על תשובתו של העיתונאי נחומ 
ברנע בתחילת או	לו, שכשיגאל כרמונ הציג לפניו קלטת 
הוא  שהשלומ  בערבית,  בקולו,  מצהיר  ערפאת  שבה 
תרמית. ברנע 	ירב לפר	מ את המידע לציבור בתואנה 
פוגע  שלכ  והנרטיב  נרטיב.  רק  יש  אמת,  "אינ  הזאת: 
בשלומ". אבל באמת קיומו הוודאי של השלומ - משומ 

מה הוא כנ האמינ? 
היא  בכללותו  השמאל  את  לדחות  מ	פקת  	יבה 
האמת  ומכוונ.  מודע  באופנ  שקרימ  מכשיר  שהשמאל 
היא מושג חמקמק, ולא לנו, בני תמותה טועימ ותועימ, 
אינמ  זאת,  לעומת  שקרימ,  מהי.  יודעימ  שאנו  לטעונ 
השקר  את  מכשיר  השמאל  עניינימ.  מצב  בשומ  אמת 
השמאל  המרק	יזמ  מטעמ  י	וד:  הנחות  שתי  מתוכ 
תופ	 את הציבור כבעל תודעה כוזבת שניתנ לתקנה רק 
הי	וד  הנחת  הפו	טAמודרניזמ,  מצד  בדיות.  באמצעות 
היא שלאמת אינ בכלל כל קיומ ממשי. ש'אמיתות' נכפו 
על ידי מו	דות כוח. וזו כנראה האמת הוודאית היחידה...
אי  בקלות  מצמיח  שקרימ  של  שמצע  לשער  ניתנ 
אמונ בקיומ אמיתות. מכל מקומ, תיאוריות המבו		ות 
על 	תירות לוגיות, על שלילת האמת (ולכנ על שלילת 
על  ערכ  בעל  דבר  שומ  לומר  יכולות  איננ  המציאות) 
היא  בכללותה  השמאלנית  ההגות  כל  וככ  המציאות, 
נונ	נ	, מפואר אומנמ, אבל נונ	נ	 שמוטב היה לשתוק 
אותו. לכנ אינ אינטלקט בשמאל: יש רק אלו המאמינימ 
שהאמת אינה שוכנת במציאות אבל היא חיה ובועטת 
במוח הפרטי שלהמ. בכל פעמ שהמציאות מתנגשת עמ 
ככ  טועה.  שהמציאות  חושבימ  המ   - שלהמ  האמונות 
אינ  והלאה  ומכאנ  לעצמו,  מעגלית  מחווט  הופכ  המוח 
להמ מה לומר על המציאות, על מו	ר או על מדיניות. 

ממש כמו שאינ להאמינ לשקרנ פתולוגי.
שבעת  עמ  אנושית  חנוכייה  כאנ  נציג  חנוכה  לרגל 
המאורות שהשתתפו בכנ	 פתיחת הקתדרה של פורומ 
נמלטתי  'ככ  נקרא  הכנ	  שנתיימ.  לפני  שפירא  קפה 

מהשמאל כל עוד מוחי בי'. 
המאורות: פרופ' שמואל טריגנו, 	ופר, חוקר, פילו	ופ 
ו	וציולוג יהודי צרפתי, איש ה	ורבונ שהתרועע עמ ז'נ 
פול 	ארטר וז'ק דרידה; ד"ר מרדכי קידר, איש מודיעינ 
והמזרחנ הידוע בעולמ; השר לשעבר יובל שטייניצפ ד"ר 
לפילו	ופיה ומחברמ של 	פרי פילו	ופיה; מיכאל מימונ, 
נצמתות  חייו  שעלילות  אוטודידקט,  והי	טוריונ  הוגה 
בני  הציונות;  בתולדות  ביותר  המשמעותיימ  ברגעימ 
לורד,  אמנונ  'הארצ';  של  ה	פרות  מו	פ  עורכ  ציפרפ 
	ופר ועיתונאי, איש השומר הצעיר; שפי פז, אשת מרצ 
להשלימ  וכדי  כיומ;  הפועלימ  מעמד  ומנהיגת  לשעבר 
קודמ.  שהוזכר  טאוב,  גדי  ד"ר  את  נו	יפ  נרות  לשמונה 

ואני, המנחה, אשמש כשמש. 
ככל  חזקימ  נימוקימ  להעניק  התבקש  משתתפ  כל 
האפשר בזכות השמאל ("כי השמאלנימ אינמ מ	וגלימ 
לעשות זאת בעצממ"...) ורק אחר ככ לנמק את טיעוני 

הימינ. 

נר ראשון - ד"ר יובל שטייניץ
"לזכות השמאל", אמר השר לשעבר שטייניצ, "נזקפת 
במובנ החברתיAכלכלי הטענה ששוויונ כלכלי הוא כורח 
יותר  הרבה  יש  שלאחד  בככ  מו	רי  פגמ  ושיש  מו	רי 
לטענתו  בצלמ".  נולדו  האדמ  בני  כל  כי  לאחר  מאשר 
אלו ערכימ יפימ ומ	ברימ את האוזנ. הבעיה היא, שככל 
שפע  על  יותר  מוותרימ  ככ  שוויונ  ליותר  ששואפימ 
של  מצידמ  ההתנגדות  את  כדוגמה  נותנ  הוא  ורווחה. 

קומוני	טימ כדב חנינ ו	וציאלי	טימ כמו שלי יחימוביצ 
להלאימ  או  באדמה  להשאירו  בדרישה  הגז,  למתווה 
חשבונ  על  ליהנות  זרות  מחברות  למנוע  כדי  אותו 
המשאבימ שלנו. במפגש עמ המציאות בדיוק אותמ 
אחת  של  הרגל  לפשיטת  הובילו  רעיונות 
המדינות העשירות בעולמ, ונצואלה, תחת 
שלטונו ה�וציאלי�טי של העריצ צ'אב�, 
למשבר  והביא  הנפט  מאגרי  את  שהלאימ 
כלכלי שגרמ לתושבי ונצואלה לאכול את חיות המחמד 
חזירימ.  כמו  בעוד המקורבימ לשלטונ משמינימ  שלהמ 
רק אינטלקטואל שמאלני יכול להיות אוויל מ	פיק כדי 
להאמינ ששוויונ משמעו חלוקת החברה לשני מעמדות 
- המעמד השליט החולש על כל השפע ומעמד ההמונ 

התלוי בח	דיו.

נר שני - פרופ' שמואל טריגנו 
בחוזרו לפריז בשנות השישימ מצא את עצמו טריגנו 
	ארטר.  פול  ז'נ  עמ  יחד  עכשיו'  'שלומ  של  בכנ	ימ 
אלא  אליו,  שחתרו  זה  הוא  השלומ  שלא  גילה  שמ 
היהודימ.  של  זו  ובמיוחד  הלאומ  מדינות  חי	ול  רעיונ 
הומצא  השלומ'  'מחנה  שהמושג מ	ביר  הוא 
אזרחי  את  לש�ע  ונועד  המועצות  בברית 
מחנות:  לשני  המערביות  הדמוקרטיות 
השלומ'. אויבי  ו'פשי�טימ  שלומ'  'אנשי 

גילה רק לעיתימ רחוקות תיאומ  זאת, כשמחנה השלומ 
עמ מציאות פוליטית ממשית. ככ ניתנ לה	ביר את ברנע: 
שזה  השמאלנ,  של  בתודעה  קיימת  לשלומ  השאיפה 
של  מציאות  להתקיימ.  יכולה  אמת  שבו  היחיד  המקומ 
אוטובו	ימ מתפוצצימ אינה קיימת, ולמעשה ככ אכנ כתב 
גדעונ 	מט בעיתונ הארצ: "זה נרטיב שמשרת את הימינ".

נר שלישי - ד"ר מרדכי קידר
'נתיבות  התנועה  בהקמת  השתתפ  שבעבר  קידר, 
שלומ', טוענ בזכות השמאל, שלא ניתנ לקחת ממנו את 
הקרדיט על הקמת המדינה. "ישנמ רגעימ בתולדות עמ 
שנחוצ מנהיג רודני, כמו שהיה בנ גוריונ שבכוחו לעצור 
ולהכריע את מריבות היהודימ ולהכריז עצמאות בניגוד 
קידר  הישר".  ולשכל  לדמוקרטיה  בניגוד  ה	יכויימ,  לכל 
משווה את השמאל העכשווי למוטציה של מחלה שכבר 
אמנונ  המדינה.  את  שהקימ  לשמאל  קשר  שומ  בה  אינ 
לורד הציע בתגובה את מחלת המלריה שמרגע שתקפה 
המפואר  העבר  שמכל  וייתכנ  תחזור.  תמיד  אחת,  פעמ 
והדמוקרטיה,  ה	יכויימ  ההיגיונ,  כנגד  הפעולות  נותרו 

ורק הציונות אבדה בחילופי הדורות... 
כנגד  מוחלט  מרד  היה  הישראלי  "ה	וציאליזמ 
התרבות היהודית האמונית", הו	יפ קידר. לכנ כשבגינ 
מזרחיימ  קולותיהמ של  על  עלה לשלטונ 
את  לו  שגנבו  השמאל  חש  ומ�ורתיימ, 
המדינה וחי�לו את הדמוקרטיה. שטייניצ 
שנה המ צועקימ את זה, אנחנו  צוחק. "40
כנראה גרועימ מאוד בהר� דמוקרטיות".

הפכנו  לשלטונ  עלה  כשבגינ  "רק  בצדק:  מו	יפ,  הוא 
בככ  ואכנ, בהתחשב  מובנ המילה".  לדמוקרטיה במלוא 
הגדרה  הוא  דמימ  שפיכות  ללא  שלטונ  חילופי  שקיומ 
הדמוקרטיה  הר	  את  בככ  לראות  הגיוני  לדמוקרטיה, 
של  קיוממ  שעצמ  מאמינ  שהשמאל  העובדה  כמו 
יריבימ פוליטיימ הור	 אותה. אותו חיווט מעגלי ברמה 
צחוק  לקול  העניינ  את  	יכמ  טריגנו  פרופ'  פוליטית. 
דמוקרטיה  תפי	ת  פיתח  העולמי  "השמאל  הקהל: 

ייחודית: דמוקרטיה נגד העמ". 

נר רביעי - בני ציפר, עורך 
המוסף הספרותי ב'הארץ'

"מי  הנעורימ.  לגיל  יאה  שהשמאלנות  טוענ  ציפר 

שאינו 	וציאלי	ט בנעוריו - אינ לו לב. מי שלא התפכח 
מ	וציאליזמ בבגרותו - אינ לו שכל". בעבר הכעי	 ציפר 
הוא  היומ  בימינ".  גרו	מנימ  ש"אינ  בקביעה,  הימינ  את 
מו	יפ: "וטוב שככ". כמי שמכיר אישית את כל הברנז'ה, 
גרו	מנ,  כמו  שאנשימ  בוודאות  יודע  "אני  ציפר:  אומר 
עמו	 עוז ורבימ אחרימ פשוט נגרפו לשחק את המשחק 
לא  השמאלני".  הממ	ד  כפי  על  שנישאו  ברגע  הנכונ 
שכל ה�ופרימ שמאלנימ - אלא שכל מי 
להשמיע  לו  מוטב  �ופר,  להיות  שרוצה 

דעות שמאלניות. ככ גמ בממ�ד הקולנועי.
יכול  בו, לא היה  בינלאומי שהשתתפ  בפ	טיבל קולנוע 
כישראל  מזערית  כה  זה שמדינה  "איכ  וקרא:  להתאפק 
	רטימ  היו  בפ	טיבל  ה	וגר  וה	רט  הפותח  ה	רט   -

שמגנימ את המדינה על גזענותה בקליטת מ	תננימ?!" 

נר חמישי - שפי פז
זכויות  למענ  חייה.  כל  מרצ  פעילת  הייתה  פז  שפי 
אביב  תל  בדרומ  לגור  עברו  טלי  זוגה  ובת  היא  האדמ 
פולשימ  אלפי  עשרות  הגיעו  ואז  למהגרימ.  ל	ייע  כדי 

היא  לעזרה,  לשפי  פנו  השכונות  תושבי  אפריקאימ. 
פנתה לחברותיה ממרצ, והנ זרקו אותה מכל המדרגות. 
הגבול.  גנבי  ל	ילוק של  מובילה את המאבק  כיומ שפי 
ומונחימ  פוליטית  מאורגנימ  האפריקאימ  לטענתה, 
שלהמ  הנרטיב  המדינה.  כנגד  לפעול  השמאל  ידי  על 
לפליטימ  משולימ  המ  שואה.  של  דימויימ  רווי 
ששולחימ  לנאצימ   - והיהודימ  יהודימ, 
אליה  שטנה  תגובות  קראנו  מותמ.  אל  אותמ 
זכויות  חובבי  אינטלקטואלימ  נאורימ  'שמאלנימ  מצד 

אדמ'. אוַמר רק שהאיחולימ שקיבלה היו יכולימ לפרנ	 
פ	יכיאטרימ העו	קימ במופרעימ ה	ובלימ מהשתלטות 

הזיות מיניות אלימות. 

נר שישי - מיכאל מימון
משומ  כורחו,  על  הי	טוריונ  הפכ  מימונ  מיכאל 
חשוב  הי	טורי  צומת  בכל  עצמו  את  מצא  שאיכשהו 
עמ  שלו  הרומנ  ביוטיוב).  להרצאותיו  להאזינ  (מומלצ 
 - השחורימ'  'הפנתרימ  שכונה  במה  התחיל  השמאל 
שמ ראה לתדהמתו כיצד השמאל השתלט והפכ תנועה 
אותנטית כנגד אפליה לתנועה רדיקלית אנטי ציונית של 

ציונימ שרק רצו לזכות ביח	 שוויוני. 

נר שביעי - הסופר והעיתונאי 
ד"ר אמנון לורד 

לורד הוא בנ קיבוצ השומר הצעיר, שעזב את השמאל 
את  משווה  הוא  אותו".  רימתה  ש"המציאות  כשגילה 
הי	טוריימ  לרגעימ  מהשמאל  ההתפכחות  תהליכ 
מכוננימ כמו הטבח שביצע 	טאלינ ביריביו הפוליטיימ 
עמ  לורד התחיל  קרונשטאט. הקרונשטאט של  בעיירה 

או	לו. 

השמש - גלי בת חורין 
הדעה  שינוי  את  מגדיר  הללו  מהמאורות  אחד  כל 
אלא  אור,  גילו  לפתע  שהמ  לא  התפכחות.  כהליכ  שלו 
וערכימ  כוזבת  על מציאות  אותמ במחשכימ  שהצמיחו 
שקריימ. אני מאמינה שכולנו רומינו. אבל חייבימ להודות 
שלא ניתנ לרמות את מי שלא מוכנ לשקר לעצמו, כמוני, 
כמו כולנו. היציאה מנ החושכ אל אור המציאות, כואבת. 
היותכמ  של  הנעימה  האשליה  על  בוויתור  כרוכה  היא 
צודקימ  להיות  בהרבה:  צנועה  התמורה  תמיד.  צודקימ 
לעיתימ נדירות. אבל לפחות, זה יהיה אמיתי ולא אשליה. 

חג אורימ שמח מכל פורומ קפה שפירא.
https://youtu.be/7BA7F2Himxs :מושב ראשונ

https://youtu.be/sf7oRvauK3g :מושב שני
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