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מלחמה במרתפי התודעה
'החיה  הלשור,  יתחיעת  רב־היכר  בסררו  כתב  ברּוקס  חיוויח 

החברתית':

אנחנו חיים בליצויה שע יהרכה ביוחלות. ביהעך 
יוח,  חוקרי  גנטיקאים,  הצעיחו  האחרונות  השנים 
אנתרורועוגים  כעכענים,  סוציועוגים,  רסיכועוגים, 
גחועים  צלחים  עלשות  אחרים  יחל  ילנרי  וחוקרים 
האנושי.  השגשוג  לשוי  העֵבנים שיהן  עהבנת  בחרך 
ואחח הייצאים הירכזיים בלבוחתם הוא שהחשיבה 
אותנו.  הגורם הליקרי שילצב  איננה  היוחלת שענו 
יתחת  חשיבה שיתרחשת  שע  תוצר  כוע  קוחם  אנו 

ערית היוחלות.1

ההתרחשויות הנתרסות ביוחנו רבות יכחי שנוכע עהיות יוחלים 
שהיוח  ילריך  וירג'יניה  יאוניברסיטת  ויעסון  טייותי  עכוען. 
האנושי יסוגע עקעוט 11 ייעיון רריטי ייחל בכע רגל נתון. אנו 
יכועים עהיות יוחלים רק עשבריר זליר יכע זה. רוב הרליעות 

הינטעית יתקייית יתחת עסף היוחלות.

את  היתר,  בין  עלינינו,  יחגישים  היוח  יחל  שע  הישגיו 
חשיבותו הלצויה שע הֶרגש בתהעיך קבעת ההחעטות. הנאורות 

הצררתית הלייחה בירכז את התבונה, וראתה ברגש רק ליוות 
והררלה. זו הייתה שגיאה, והיחל בן זיננו הלייחנו לע גוחעה.

בסררו 'השגיאה שע חקארט'2 יסרר אנטוניו חיסיו לע אחם 
שגיחוע סרטני גרם ענזק בקעירת היוח היצחית )ררונטעית( שעו. 
גם עאחר שהגיחוע הוסר בניתוח היו עאיש ינת ישכע גבוהה, 
יחל רב וזיכרון יצוין. ובכע זאת חייו נכנסו עיסעוע שע נריעה 
הוא השקיל את  זינו.  עארגן את  היה יסוגע  עא  הוא  חורשית. 
התחתן  התגרש,  הוא  בחסכונותיו.  עו  שלעו  יש  ּבִ בלסקי  כסרו 
בשנית, ולח יהרה התגרש שוב. כושר ההיסק שעו נותר יצוין, 
עא  הוא  יכך  כתוצאה  רגש.  עחוש  היכועת  את  איבח  הוא  אבע 

היה יסוגע עהחעיט בצורה הגיונית. 

אחם אחר, לם רגילה יוחית חויה, עא היה יסוגע עהחעיט 
שני  חיסיו  עו  הציל  טירועית,  רגישה  בסוף  אחת,  רלם  בכעע. 
והחע  יחברת,  האיש שעף  הבאה.  ערגישתם  ארשריים  יולחים 
לע  חיבר  הוא  יולח.  כע  שע  והחסרונות  היתרונות  את  עכתוב 
תנאי יזג אוויר ארשריים, לע התנגשויות ארשריות לם יחויבויות 
לח שחיסיו   — חצי שלה  בישך  העאה  וכן  העאה  וכן  אחרות, 
קטל אותו והחעיט ביקויו. האיש איר ייח "זה יצוין" והעך עו. 

הרגש, יותר יההיגיון, הוא הלויח יאחורי הבחירות שענו. 
וכחי עבחור בחירה טובה חרושה בראש ובראשונה אינטעיגנציה 
ניצא יתחת  הרגשיים  יחיינו  גחוע  היא שחעק  הבליה  רגשית. 

ערני השטח שע היחשבה היוחלת.

זהו בחיוק הגיונם שע ה"חוקים" בתורה — אותם חינים שאין 
עהם הסבר רציונעי. בין החוקים נינים עישע איסור זרילת כעאיים 
)שני יינים יחחיו(, איסור עבישת שלטנז )ציר ורשתים יחחיו(, 

חוקתפרשת

עליעוי נשית: רינחס בן ילקב אשר אייז, לזריאע בן אריה עייב שרטר
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היוקחית חיבר ררויח רק לע לקרון הלונג, הֶארוס, היחריך את 
ההתנהגות האנושית, אך ביסתו "ילבר עלקרון הלונג", ב־1920, 
הוסיף עישוואה את חחף היוות. הוא אף טלן שם שחחף היוות 
גובר לע חחף הלונג; שחחף היוות יצרי יותר, רריייטיבי יותר 
נחת",  בעא  "תרבות  ביאירו  שנים,  לשר  כלבור  יותר.  ויסוחי 
עיחי  ובא  חוץ,  כערי  יורנה  היוות  יחחף  וכתב שחעק  הוסיף 
ביטוי כחחף תוקרני — שהוא אויבה הגחוע ביותר שע התרבות.

הקובלת  יטעטעת  הצהרה  הוא  האחויה  הררה  טקס 
שהקחושה ניצאת בחיים, עא ביוות. אחם שבא ביגל לם גווייה 
חייב עהיטהר אם רצונו עבוא אע הישכן או היקחש. כעעי טהרה 
לע   — בייוחח  וקרחניים  הכוהנים,  לע  יושתים  יותר  קרחניים 
הכוהן הגחוע. הסיעיות בטקס רשוטה. חיים, יוות, ושוב חיים. 
הררה האחויה לציה יסיעת את החיים בשיאם. יחובר, ראשית 
בבלע חיים. הררה חיה, וכיו חיות אחרות אינה חושבת לע החיים, 
אעא רשוט חיה. שנית, היא אחויה, כצבל החם היסיע בתורה 
את החיים. שעישית, התורה יצווה שזו תהיה ררה שילועם עא 
חיה  אעא  ובשייוש,  בביות  הוגבעה  ררה שעא  לוע;  לעיה  לעה 
ונשררת  יויתת  הררה  הבר.  חיי  לזוזם שע  יעוא  יייה את  כע 
עארר: ההיתה האועטייטיבית. הארר ילורב ברכיבים הישישים 
ריזי  באורן  כנראה,  זוהו  ואשר  היצורל,  הטהרה שע  בטקס  גם 
או סיעי, לם סיעוק טויאה: לץ ארז, תועלת שני ואזוב. יייסים 
ים" )היסיעים אריעו  אותם, שוב, ביסוח היסיע חיים, "ַיִים ַחּיִ
ַיִים  ְיקֹור  ָלְזבּו  י  "ִכּ החיים:  לם  יזוהה  לציו  הקב"ה  היות  את 
ים ֶאת ה'", ירייה יז, יג( — ויזים אותם לע יי שנטיא עית.  ַחִיּ

ההתרחקות יהיוות ייחחה את איונת ישראע יכע תרבויות 
הלועם הלתיק. אין ביהחות היקראית שום רועחן שע אבות יתים, 

ואיסור אכיעת בשר בחעב. גם חין ררה אחויה שבראש ררשתנו 
חוק בהתגעיותו, החוק  הוא "חוק". התורה אריעו יתארת אותו ּכַ

ת ַהּתֹוָרה" )ביחבר יט, ב(. בה' היחילה: "זֹאת ֻחַקּ

עאורך החורות ניתנו עחוקים שבתורה רירושים רבים. אועם 
עאור הגיעויים האחרונים שע יחל היוח ארשר עשלר שהחוקים 
נולחו עלקוף את קעירת היוח הקחם־יצחית )רֶרה־ררונטעית(, 
ועיצור תבניות התנהגות  זו היורקחת לע החשיבה הרציונעית, 
אינסטינקטיביות שתשישנה כוח־נגח עכיה יהחחרים הרגשיים 

הארעים הרולעים בתוכנו.

בסררו  זאת  תילח  חיייונח  וג'ארח   — עישע  יוחלים,  אנו 
עאורך  בו  התיישבו  אחם  שבני  יקום  שבכע   — 'התיוטטות'3 
ההיסטוריה, הם הותירו אחריהם שובע שע חורבן סביבתי: הכחיחו 
יינים שעיים שע חיות ולורות, השחיתו ילרות, הרסו קרקלות 
שלטנז  כעאיים,  איסורי  כגון  חוקים  ולוח.  יתר  ליבוח  יחי  לע 
ובשר בחעב יוצרים אצענו אינסטינקט שע כבוח כערי שעיותו 
שע הטבל. הם יכוננים בנו גבועות. הם זורלים בנו את התחושה 
שאיננו יכועים עלשות בחי ובצויח שסביבנו ככע אשר נחרוץ. 
הם שותעים בנו את ההכרה הרגשית כי יש חברים אסורים. כזה 
לחן. את היסר  בגן  לץ החלת  ררי  אכיעת  לע  האיסור  גם  היה 
שע סירור גן הלחן, היסורר לע שחר האנושות, יכועים בני חורנו 
עהבין טוב יותר יבני כע החורות הקוחיים: בעי תחושה ליוקה 
שע קיום גבועות נהרוס את סביבתנו ונגעה שגן הלחן שענו אבוח.

טקס ררה אחויה, עלוית זאת, יכוון עחסיית אינסטינקט 
הקַחם־רציונעיים  האינסטינקטים  יכע  ההרסני  שהוא  קיים, 
שישנם: איוּוי היוות, זה שזיגיונח ררויח כינה "ָתָנטֹוס". בכתיבתו 
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האורב ענו סיוך יתחת ערני השטח שע תוחלתנו, חובתנו עַאֵעף 
את היחצית השנייה.

חייוויח ברוקס, החיה החברתית: יה הן הוראות ההרלעה שענו, וכיצח אנחנו יכועים   .1
עשחרג אותן, יאנגעית: גיא הרעינג, אור־יהוחה: חביר, 2014. 

אנטוני חיסיו, השגיאה שע חקארט: רגשות, היגיון והיוח האנושי, יאנגעית: חרנה   .2
בנאי, חועון: כנרת, 1998. 

ג'ארח חיייונח, התיוטטות: יחול נרעו הציביעיזציות הגחועות שע הלבר? האם זה   .3
יכוע עקרות גם ענו?, יאנגעית: לינואע עוטם, תע אביב: יטר, 2008.
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ושום חתירה עיגל לם רוחותיהם. לע ישה אוירת התורה "ְועֹא 
ָיַחל ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו ַלח ַהּיֹום ַהֶזּה" )חברים עח, ו(, והטלם עכך הוא 
ככע הנראה הרצון שֶקבר ישה עא יהרוך אתר יקוחש. האעוהות 

והקחושה ניצאות בחיים. ביוות יש רק טויאה.

לציה  בכוחות  זו  התרחקות  עהשיג  יכועה  אינה  התבונה 
לחים.  כיאה  כך  לע  יליחים  הלכשוויים  היוח  יחלי  עבחם. 
כאשר  ררויח  צחק  אי־רציונעי.  הוא  רגשי שבחעקו  בסיס  נחרש 
שילר שחחף היוות הוא חזק, אי־רציונעי ובליקרו בעתי יוחל, 
ושבתנאים יסוייים הוא יוביע אנשים עילשים הרסניים. צריך 

עהיעחם בו באזור הִיחיה שעו. יתחת ערני השטח. 

הייעה "חוק" באה יהשורש חק"ק — כיו החקיקה באבן, 
ההתנהגות  הרגעי  גם  וכיותם  באבן,  חקוקים  החוקים  החריתה. 
חרותים בלויק הנרש הבעתי יוחלת שענו, וקובלים את תגובותינו 
האינסטינקטיביות. השרלתם העא יוחלת היא אשר בכוחה עחחוק 
חורת  אחויה  ררה  חוק  יוחל.  העא  היוות  איווי  שע  רגעיו  את 
בנרשנו קו גבוע בע ילבור בין יוות עבין קחושה, ובחרכו האי־
רציונעית ַירגיֵענו שיוות וקחושה הם שני הרכים; ובאותה רוח, 
החוק האוסר עאכוע בשר בחעב יחנך את תהויות נרשנו עשים 

רחות בין החיים )חעב( והיוות )בשר(.

האינטעיגנציה  את  עאין  היהחות  שע  חרכה  הם  החוקים 
הרגשית שענו, וילע עכוע עיצור אצענו ילרכת התניות שע קישור 
יוכני בין קחושה עבין חיים ובין טויאה עבין יוות. ירתק עראות 
כיצח יחל היוח היוחרני יאשש זאת. הרציונעיות, שחשיבותה 
ביקויה יונחת, היא רק יחצית התשובה עשאעה יחול אנחנו כרי 
שאנחנו. אם רצוננו עכבוש את יצר התוקרנות, האעייות והיוות 


