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המחר של ההיסטריה

.2015 דביר הוצ' המחר', של 'ההיסטוריה הררי, נח יובל של ספרו על סקירה

הקורא. בפני אותו להציג צורך אין ולכן מכר, לרב הפך היסטריה, עשה בהחלט הספר

 כי לרתק, אינה הספר של מטרתו אבל לפניו. הלך שמו לחינם ולא מחשבה, ומעורר מרתק הספר
 לפחות ובביסוסו בנכונותו הקורא את לשכנע שאמור היסטורי קונספט מסויים, מודל ליצור אם

סבירה. או אפשרית כאופציה

 פוליטית מפלגה תופס שהוא נניח נושא, בוחר המרצה להרצאה, מאזינים שאתם לעצמכם דמיינו
 עליהם ומעביר פעולותיה, ואת המפלגה את המרכיבים האלמנטים כל על ועובר מסויימת,
כן, המרצה: פולט ואז מקשיב, הקהל מעניינים, הדברים שנון, באמת המרצה ביקורת, ב  אתם ו

ה את להוציא שיש אתי מסכימים ת ולדון לחוק מחוץ הזו המפל ם?: למאסר חבריה א עול

 וממשיך שלו, הרעיונות את לוקח הוא אליו מהמקום להתאושש זמן לשומעים נותן לא המרצה
ש בסגנון: ביותר, חזקים אפ סטנד בקטעי ת י ש ,אנשים של סונים שני ,במכולת הקטע א  את י

ש וכר הקומבינטור  לשני בעולם האנשים כל את המרצה מחלק בסיום, ושוב וכר״, אתהתועלתי וי
 קימה מהות ובעצם, ב׳, וחניבעל א׳ היה מוקדון אלכסנדר ב׳, מסוג פוטין א׳ מסוג אובמה הסוגים,

שותהיא של ים? מבת מישהו כאן יש לתועלתי. הקומבינטור בין פוסקת המלחמההבלתי האנו

 בטוח אתה רגע, אבל שנון, מרתק, להיות ממשיך זה החוט, את מאבדים הצופים מסויים בשלב
 אתה רעיונות? העלית שסתם או שהם? כמות הדברים את מייצג שבאמת מודל איזה כאן שבנית

הכל. לחזות זה את ולהפוך משהו, על מצומצמת מבט נקודת שמציג סיפור איזה לספר יכול לא

 בין היחס אבל ספקות, להציג לפעמים יודע והוא ״נבואות״, כותב לא שהוא יודע המחבר גם אכן,
 לענפי שלו והיחס מיתוס, על בנוי כולו הספר פרופורציה, חסר הוא ההסתייגויות לבין הטיעונים

 שימוש כאמור: היא המרכזית והבעיה בסיסיים. הבנה וחוסר בורות על מלמד השונים המדע
הספר. כל לאורך שיטתי באופן כוזבת בברירה

 הוא שיפה מה הקודם, בספר השואו של המשך היא ההיסטוריון, של המבריקה ההופעה
 משקיף שהוא יפה שלא ומה חבריו, ההיסטוריונים כל שעושים למה מעבר כאן גולש שההיסטוריון

ההיסטוריון. של הצרה המבט מנקודת המדע ענפי ספקטרום כל על

ם, ההיסטוריונים רי  צריכים הם התקופה, על הרבה יודעים לא אם גם שלהם, העבודה זו מסבי
 גרם מה שקרה, לשער אפשר מה לאירועים, הכללה להתרחשויות, כותרת איזו לספק להסביר,
 כי בסדר, וזה - דבר כל להסביר אפשר הבדיעבד׳ ב׳חכמת מדינה. של להתפוררות או למלחמה

 = המחר עבור לכת מרחיקות מסקנות כאלו מהסברים לגזור כשמנסים היא הבעיה קרה. אכן זה
ה יקרה. ולא קרה לא זה כי בסדר, לא זה ר י ר ב ת׳ ׳ ב ז ו  מספר בפניך מציגים בו כשל הוא כ

 נדמה הררי של הקיים הקיים. מתוך המסקנה את לגזור ועליך דרכים, עוד אין כאילו אפשרויות
מנעול. לחור מבעד כהצצה לנו



היום סדר - דבר פתח

 בתור. הבאה את גוזר וממנה אחת, מסקנה המבסס לוגי כדיון לבנה, גבי על אריח בנוי הספר
 רק יש לוגית, עקיבות שום אין הראשון, מהטיעון שכבר היא הבעיה המחר. אל מההיסטוריה

כוזבת. ברירה

נפתרה? המלחמות בעיית .1

 מכיון משתלמות היו המלחמות בעבר ההסבר: נפתרה״, המלחמות ״בעיית כי מכריז הררי
 שבדורות ״בעוד במשאבים, מאשר יותר בידע תלויה הכלכלה כיום משאבים, על שהשתלטו

 בן החדש השלום של משמעותו מלחמה אין כרגע היתה שלום המלה של משמעותה קודמים
 מתכונים לגרמניה צרפת בין שלום שיש היום כשאומרים מלחמה... לדמיין אפשר אי היא זמננו

 מבט זה האין (.22 )עמ' הבאה״ בשנה מלחמה ביניהן שתפרוץ הדעת על יעלה לא שפשוט לכך
 על להשתלט בכדי תמיד באו מלחמות האמנם מהקופסה', 'לצאת מצליח שאינו היסטוריון של צר

 מאוקראינה חלקים על השתלטה פוטין של רוסיה מלחמות? בעתיד צפויות לא האמנם משאבים?
 ששאיפות כנראה לא, אם כלכלי, לא שזה לכך מודעת לא שהיא כנראה כן, אם משאבים? בשביל

 של הקטנטן הארץ בחבל הררי מתמקד ושוב שוב העולם. מן שעבר משהו לא הן לאומניות
 סינים, וחצי ומליארד הודים מליארד יספקו בהכרח שלא ונימוקים הסברים כדוגמא, אירופה מערב

 השתלטות למלחמות? שמביא איסלמי טרור כגון דתי, בין מתח אוכלוסין? צפיפות עם ומה
 בדבר ומה גרמניה? עם שהיא כל להתנגשות להביא מסויים בשלב תוכל לא צרפת, על איסלמית

 ברוב תזכה מהן שאחת יתכן לא האם אירופה, במערב שצצות הקיצוניות הימין מפלגות כל
 צרפת בין מלחמה תפרוץ לא הבאה ש״בשנה מכך שמסיק מי אז? יקרה ומה מסויים, בשלב

נמלה. כעולם עולמו שצר מלמד המלחמות״, את ש״ניצחנו לגרמניה״,

 ארגוני ב', מדינה ע״י ונתמכים א' במדינה שנלחמים טרור ארגוני בעולם קיימים נתון רגע בכל
 ממדינה העוברים ופליטים מהגרים שלמות, מדינות של חלקים על השולטות ומאפיות פשע

 קשור הכל לא ולא, השתלטות, נסיונות אידיאולוגיות, הבדלי קיצוניים, דתיים בין מתחים למדינה,
 תופס תמיד לא המשאבים ולא העיקר הוא שידע המרכזי הנימוק גם כי אם ומשאבים. לכסף

 האיסלמי, המרחב סין, יפן, רוסיה, כמו עצום, כח בעלות ומדינות חברות בעולם קיימות במציאות.
והעובדה פעולה, תשתפנה בהכרח לא הללו הקבוצות רבים, וגושים גופים ועוד המזרח, תרבויות



 לחשוב סיבה שום אין סכסוך. של במקרה אליהן תדבר לא בשלום לחיות כלכלי שיותר
 מלחמות. הרבה עוד לראות לצערינו עתידים ואנחנו הזה, בתחום ערכין שינוי עשתה שהאנושות

 כבר זאת למדנו )למעשה משתלמת לא שהמלחמה כולנו למדנו בה השניה, העולם מלחמת מאז
 עמדנו ואף מערביות, מדינות גם מעורבות היו בהן מלחמות, מאות בעולם התרחשו בראשונה(,

 שום אין במשאבים. קשורה לא בד״כ לאיסלם, המערב בין המלחמה גרעינית. שואה סף על
 בלתי בתהליך מדובר שלא הרי כזו, היתה אם וגם המלחמות, היכחדות על שמלמדת סטטיסטיקה

 על איתנים מאבקי אותן: תספק עצמה הקידמה ואף חסרות, לא חדשים לסכסוכים סיבות הפיך.
 הלאה. וכך הטכנולוגיה, של החודרניות על מאבקים באקולוגיה, ופוגעת מזהמת שאולי התעשיה

 כל חילופיים, אנרגיה מקורות כעת, לנו ידועים שאינם עצומים משאבים גילוי בחלל, יעדים כיבוש
דמיוני. עולמי לשלום ולא פוסקות, בלתי למלחמות ערובה הן אלו

 מלחמה? לא זו עירונית, רכבת של השרת את תוקף עויינת ממדינה או אנרכיסט האקר כאשר
 מספיק מגפה? לא זו בריאות מערכות תותקפנה ואם מטוס? של המחשב מערכת את יתקוף ואם

 כאן ותהיה מסויימת, במדינה השתיה למי המוכנסת הכלור כמות את בעשר יכפיל אחד שהאקר
 הקידמה המזון. בשוק גם שיפגעו תסריטים על לחשוב מסובך לא צמא. גם אלא מגפה רק לא

 שום אין דבר, לכל צבא הן בסייבר ללוחמות והיחידות יותר. הרבה מסובכות מלחמות מאפשרת
ד כל איום. ותהוינה תתרבינה הן להיפך, יקטנו, או יסתיימו האלו שהמלחמות סיבה  האגו עו

שי ו ת קיים, האנ ת. המלחמו ימו קי

 שמלחמת להם תגלה ההיסטוריה של אמיתית הבנה יחשוף... ההיסטוריה של מעמיק ״לימוד
 לא לעולם ושהיטלר שוב, ייחתם לא לעולם מינכן שהסכם שוב, תפרוץ לא לעולם השניה העולם
 עם הגרעין הסכם את שהשווה נתניהו על ללגלג in מאד זה (,57 )עמ' השלטון״, את שוב יתפוס
 דיקטטורים, נגד ערובה שום אין מוחלטת. שטות היא הנגדית הקביעה אבל מינכן, להסכם איראן
 לקרות שיכולה קריסה או התמוטטות של מקרה בכל רבים ויצוצו למאות, היום כבר קיימים כאלו

 כיום שולט היטלר וכו'. עצומה, הגירה כלכלית, קריסה טבע, אסון סיבות, המון מתוך מאחת
 לשלום כגורם שלו, האימה ובמאזן בזמננו, הקיים השברירי העולמי בסדר ואמונה קוריאה, בצפון
לסיבוב. מעבר דבר שום לחזות יכול שאינו מי של קיצונית שטחיות היא עולמי,

חוסל? הרעב באמת והאם היום? בסדר ואקום .2

 גם בה נכללים ה'פתורות', הבעיות של מהסדרה חלק היא נפתרה, המלחמות שבעיית הקביעה
 20ה במאה האנושות של היום ״סדר א': פרק של הראשון הטיעון מגיע ומכאן והמגפות, הרעב
 עמדו הרשימה בראש יום, סדר אותו תמיד היה הקודמות המאות ובכל 18ה במאה 19ה במאה
 ועל המגפות על הרעב על שליטה השגנו אם אז ומלחמות... מגפות רעב בעיות: שלש אותן תמיד

 סדר בראש אותם יחליף מה העולם, מן ונעלמים הולכים שהם לקוות אפשר ואם המלחמות
 הולכים אכן והמלחמות במגפות הרעב אם ואקום, אין ״בהיסטוריה (,12 )עמ' האנושי״ העדיפויות

 החדשות המשימות תהיינה מה האנושי... היום סדר על מקומם את יתפוס בטוח משהו ונעלמים
(.23 )עמ' ?״21ה במאה האנושות של

 זו היום. סדר - קיומיות בעיות לאחד: אותם והופך מקבילים, שאינם מושגים שני כאן מחבר הררי
 ומעולם, מאז החברה של הקיומיות הבעיות היו והמגפות המלחמות הרעב מתודולוגית, שגיאה

 מהאנושות נכבדים אחוזים נגסו הללו הגורמים שלשת היום. סדר על שעמד מה הן לא אבל אכן,
ו אלו הם לא אבל קבוע, באופן מד ע ש ש א ר  הנוצרית הבשורה האם היום, סדר ב

על לשמור ניסה אדם כל שלא, כמובן הקיומיות? הבעיות במקום באה באירופה שהתפשטה



 יכולת לה שתהיה או אותה יתקפו שלא השתדלה מדינה וכל אוכל, לעצמו ולהשיג 1בריאותו
 הקיומיות. לבעיות קשר שום בלי האנושית, בתרבות תלוי האנושי היום סדר אבל להילחם,
 אידיאולוגיים הבדלים שהיו משום היום, סדר על עמדה לקתולים הפרוטסטנטים בין המלחמה
 לגבי כך אנושי. תרבותי יום סדר היה זה ובמגפות, ברעב המאבק במקום היה לא זה קיצוניים,

 תרבות. מלחמות אלא משאבים, על מלחמות רק היו לא הן ההיסטוריה, במהלך מלחמות אלפי
 במלחמות, מתבטאת שהיא כפי שונות, אומות של התרבות עם להזדהות לנו קשה לפעמים

 כשהיוונים והמגפות. הרעב למצב קשר שום אין אבל התנהלו. בה בצורה או לפתיחתן, בנימוקים
 מתו כמה בכלל לענינינו חשוב לא הלנה, הנסיכה חטיפת של בעטיה טרויה על למלחמה יצאו

 המלחמה דבר של בסופו אבל 'משאב', היא שאשה נכון ללחם. רעבו כמה או ממגפה, בדרך
 במשך ולנתח. לסכם יכולת לנו שאין רבים גורמים לה שהיו תרבויות, שתי בין מלחמה היתה
 של עולמו את שמלאו אלו והן רבות, תרבותיות סוגיות האדם של היום סדר על עמדו שנים אלפי

 בני ומגפות'. מלחמות מ'רעב להימלט בנסיון עצמו סביב והסתובב בבוקר קם לא האדם האדם.
 נוכל שעדיין ומסתבר אמנותיות, פיזיות, רוחניות, פילוסופיות, תיאולוגיות, בסוגיות עסקו האדם

עלינו. מאיימת לא רעב סכנת כאשר גם כאלו בנושאים לעסוק להמשיך

 לעבוד. צריך לא אדם בעתיד או שבזמננו אומרת אינה חוסל, שהרעב שהאמירה להבין, חשוב
 ממנת חלק בקושי להשיג מצליח היית קדם בימי עבודה יום תמורת גדל, שהתוצר היא המשמעות
 יתר. מהשמנת ותסבול טוב כל תשיג בעתיד או בזמננו עבודה יום ותמורת החיונית, הקלוריות

 הזמן רוב האנשים רוב יום, סדר אותו הוא היום סדר לעבוד, ורוצה צריך האדם עדיין אבל
 רפואיות בעיות תהיינה - תעבוד לא הרפואה אם ירעבו, - יאכלו ולא יעבדו לא אם עובדים.
 יעלו הבריאות ממערכת הדרישות גם משמעותית, בצורה תעלה החיים תוחלת )אם ומחלות
 תרבותיים, נושאים גם להם יש מכונות, אינם אדם שבני מכיון אבל מאד(. משמעותית בצורה
 ויכוחים ומפרנסים לטעונים הופכים לחילופין או והנאה, סיפוק לאדם המעניקים ענין, נושאי

ואקום. שום יהיה ולא אין להשתנות, הולך לא דבר שום מלחמות. ואפילו פולמוסים

 ואקום, יותר בהרבה מלאים היו הנמוך, והתוצר הקשה העבודה למרות הקדום, האדם חיי להיפך,
 או החקלאית, העבודה מועטים, היו אליהם שנחשף והאובייקטים הפעולות של שההיצע מכיון

 אודות להרהורים מעבר בימינו. ממוצעת עבודה כל מאשר שעות פחות הרבה לקחו הסנדלרות,
 סיבה שום ואין מוגבלת, לא האנושית היצירה רב. פנוי זמן לאדם היה ורעב, מגפות מלחמות

 דור בכל וריקודים, מוזיקה ספורט ומחזות, סרטים ספרים יוצרים אדם בני ואקום, של להיווצרותו
הואקום. לטיעון בסיס שום ואין החיים, ענפי לכל הנוגעות שונות אפנות ישנן

 המלאה פעילותה את מצריך הוא פעמית, חד קסם נוסחת באיזו הוסר לא והרעב המגפות איום
 שום אין ומורכבת. מסובכת רפואית ומערכת המדינות, של שלמה כלכלית מערכת של והשוטפת

 בתוצר בכלכלה היום משקיעים שאנו האנרגיה באותה צורך יהיה לא מסויים שבשלב סיבה
 היום, נותנת שאינה דברים ועוד עוד לתת תוכל והרפואה תגדל, שהתפוקה מאד סביר וברפואה.

משקפיים קנינו שנה עשרים לפני תעסוקה. ליותר להיפך, אלא לשעמום, יביא לא זה כל אבל

 למזלו אם דבר, שום שלו בבריאות להשקיע צריך היה לא אדם הביניים בימי להיפך, בדיוק היתה המציאות 1
 ושליש מהיולדות, שליש גם כמו מת, היה הוא 30 בגיל סרטן / זיהום / ריאות דלקת מקבל היה הוא הרע

 מאיתנו דורשת לרפא, שלה היכולת מחמת שלנו, התרבות מהחיים. חלק היתה לא הרפואה אבל מהנולדים.
 ממשלה תקציבי וכו' מעקבים אנרגיה טיפולים המון אלא חודש, כל משלמים שאנו בריאות מס רק לא הרבה,
 על מאשר יותר מאות כמה של גודל בסדר שלנו היום סדר על הרפואה וכו', טיפול וערכות חולים בתי לבניית

הקודמים. הדורות כל של היום סדר



 עושים אנו כיום דיאטות, עשינו שנה עשרים לפני ליזר, ניתוח עושים אנו היום הלאה, והמשכנו
הלאה. וכך יותר, לעבוד צריך זה בשביל קיבה. קיצור / שומן שאיבת

 קידמה, חיי מנהלים שלא האנושות של מאד ומשמעותיים גדולים מחלקים הררי מתעלם כאן גם
 במדה מבוססת הקדמה שכן קדמה, חיי תנהל האנושות כל מסויים שבשלב לחשוב סיבה ואין

 על בנויה במערב, התעשיה של הפריחה יותר. הנחשלים העולם חלקי של ניצול על מסויימת
 גודל בסדר משכורת לשלם צריכות היו האמריקאיות החברות לו במזרח. העבודה כח ניצול

 מפעלים מקימות הן לכן מרויחות, היו לא הן שלהם, המוצרים את המרכיבים לעובדים אמריקאי
 את לו מוכרים שהאינדיאנים מכך נהנה המערב היום עד למעשה מטאפורי, באופן במזרח.

2המערב. של במונחים וסדקית חרוזים תמורת שלהם המשאבים

 שכדוה״א הרי והמלחמות, המגפות הרעב את מנצחים אנו אם מהותית, מבעיה גם מתעלם הררי
 אותו. מקצצות ומלחמות מגפות ורק מעריכי, הוא האדם בני של הגידול אוכלוסין, מרוב יתפקע

 שהקדמה סיבה אין שכן קידמה, ולהיעדר למגפות גם וממילא לרעב שוב נחזור דורות מספר תוך
 ריבוי שכן תפתורנה, לא טכנולוגיה שנות שאלפי מהותית בעיה זו האדם. בני ריבוי את תדביק

הבעיה. גורם הוא הטכנולוגיה

 מגיעים אנו שוב החיים, תוחלת הארכת את גם ונקבל הררי, של בתחזיות הלאה נתקדם אם
 ותרבות דת מלחמות גם וכמובן מוות. של היעדר אוכלוסין, של נתפס בלתי יותר עוד לריבוי
 אינקויזיטורים ,12ה מהמאה צלבנים חיים היו עדיין שבזמננו לעצמכם תארו גרועות, יותר הרבה

 שהררי הזו החברה :נבון חיים לנו מזכיר משהו )ועוד וכף. ,17ה מהמאה קוזאקים ,14ה מהמאה
 ולא הכחדה לקראת היא ז״א דמוגרפית, בהתאבדות כרגע נמצאת גדול, כה שגשוג לה מנבא

להיפך(.

 שרשים בעל למיתוס שהוא כל תהליך הפיכת - המשוכתבת ההיסטוריה של מהותה .3
בעתיד וענפים בעבר

שינוי לעשות שמבקשת תנועה כל של הראשונות המשימות שאחת מקרה זה ״אין מתאר: הררי
אינו הנוכחי שמצבכם יסביר הסיפור ...ההיסטוריה את מחדש לכתוב היא בעולם, משמעותי

 של המצב נוצר מכך וכתוצאה ג' וקרה ב' וקרה א' קרה ואז אחרת היה זה פעם נצחי. ואינו טבעי
 לנצח״ יתמיד שהוא לחשוב סיבה אין גם כך ומעולם מאז התקיים לא הזה שהמצב כפי ימינו,
(.58 )עמ'

 וההיסטוריה היסטוריים, פסבדו או היסטוריים במניפסטים השתמשו אידיאולוגיות תנועות אכן,
 שאנו הצדדים כל את להציג לפחות או אובייקטיבית, להיות ולהשתדל מהם להתנער מנסה
 נתונים מצבים או תהליכים ההופך היסטורי, מניפסט בפירוש הוא הררי של הספר לראות. יכולים

 הוא כך לא״י, לעליה לגרום שבא ההיסטורי המניפסט את מתאר שהוא כפי ממש למיתוסים,
כולה. להיסטוריה עושה

 אחר ש"טריק משום היא פרצה לא מארקס שצפה המעמדות שמלחמת שהסיבה ,55 עמי בספר גם ראה
 את לשפר היכולת הנצלני... היצור מתהליך ניכר חלק לים מעבר אל הרחק להעביר היה ההון בעלי שאימצו
 התהליך בכלכותה". הפועלים של הגובר ניצולם על מבוטלת לא במדה הושתתה מנצסטר פועלי של חייהם

 המערב, של הנמוך המעמד הם המזרח אנשי יותר. הרבה ההווה את מייצג הוא ועדיין עבר, בלשון מתואר
 במהירות, או )בהדרגה שהיא כמות הכלכלה קריסת או המערב אנשי של גבוה יותר שדרוג יחייב ושדרוגם

להתרחש. הולכים לא ומלחמות מגפות וביטול עולמי שלום ולכן בהתאמה(,



 להאשימו בכוונתי שאין בזמננו, מקובלים מיתוסים מתוך נגזרות הררי של מהתחזיות גדול חלק
 לבין מציאות בין הררי של ההבחנה חוסר את לקורא להבהיר רק אלא אותם, מקבל שהוא כך על

השערות.

 באשר כולנו. על המוסכמת היחידה המציאות הוא חיים, המלא העולם מכירים, שאנו ההווה
 עובדות. הן אין אך מקובלות, ודעות השערות שישנן הרי לנו, המוכר החי העולם של למוצאו

 בסיס להם שאין תהליכים, של תיאורים משים מבלי מהן וגוזר ממשיך כעובדות, עליהן המסתמך
הוכחו. לא ועכ״פ במציאות,

 בעתיד, מהבמה ירידתו על קודרים לתיאורים מצטרף בעבר, במקרה האדם היווצרות של התיאור
 מבחינה הבריאה, כנזר האדם מכירים, שאנו היחידה למציאות המנוגד מיתוס, ויוצר

וערכית. אינטלקטואלית

 על ידע לי יש אם ההיסטורי, הידע של הפרדוקס ״זהו הפרק: את מסיים הוא מעניין בתרגיל
 ההיסטוריה על ידע לי יש אם בו? התועלת מה אזי בהתנהגות, לשינוי מביא שאינו ההיסטוריה
 )עמ' רלבנטי״ לא ולהיעשות להתיישן שלי לידע יקרום הזה השינוי בהתנהגות, בשינוי שמתבטא

 אמצעי )התמרמרות, לשינוי להביא יכול היסטוריים עקרונות גילוי נכון, לא ממש זה אבל (.55
 השוק את למבינים ערך רב הוא ואעפ״כ לשינוי, להביא שלא יכול אבל וכף(, קבוצות, של הגנה

התועלת. את לעצמם למקסם שידעו אלא לקנות, מניות איזה שידעו רק לא שלו, והדינמיקה

 ההיסטוריונים כל בשם אפשר, אי היסטוריה שכתוב שבלי להאמין אותנו להכריח מנסה הררי
 העבר ממנו. להשתחרר כדי אלא ממנו, ללמוד כדי לא העבר את חוקרים ״היסטוריונים כותב הוא

 מאיתנו מונע כך ידי ועל שלנו, הפחדים ואת שלנו, התקוות את שלנו, המחשבות את מעצב
 ההיסטוריה את להסביר צורך יש לאמור: (,56 )עמ' בהירה״ בצורה והעתיד ההוה את לראות
 מסתמך העתיד סירוס נכון, וזה העתיד. את נבין כך ורק בעבר, ומיתוסים פרות לשחוט מחדש,

העבר. סירוס על

 והלאה: 58 )עמ' יקרה אחזקתו כי סטטוס סמל שהוא משום רק יפה הוא שדשא הטענה למשל
 רק ולא ויפה. פורח רענן זה וירוק ירוק, אוהבים אנחנו משכנעת, לא ממש הדשא(, תולדות קיצור
 זה על לדרוך אפשר וגם יפה גם זה ממנו. וליהנות עליו, לשכב עליו, לשחק פרקטי זה דשא דשא.

 תרקח בוץ, מעדיף אתה אם גדולה(. יותר הרבה השקעה מצריכים גם שהם מפרחים, )להבדיל
משכנעת... יותר תיאוריה

 ובאה״ הממשמשת נפילתו שרשי גם טמונים האדם של עלייתו סיפור ״בתוך לקבוע: כדי הכל
 נפילתו סיפור גם וכך האצבע, מן מצוץ האדם של עלייתו סיפור לא, ממש ובכן (,64 )עמ'

ומשמושיה.

 כאלו שישנם זהו (.65 )עמ' חיים״ בעל שהוא האמת אבל זאת, לשכוח מעדיף סאפיינס ״הומו
 החיים בעלי ובין האדם בין משותף יש אכן ביולוגית מבחינה הזה, המיתוס להם סופר לא שעדיין

 ערכית הנפשית ביכלתו אלא ביפיו, או בגדלו, בכחו, דוקא מתייחד לא האדם אבל הצמחים. ואף
 סיבה אין וגם כזה, היה לא מעולם חיים, בעל לא הוא בזה ואנושית. אינטלקטואלית ומוסרית,

שיהיה.

 סובל חברתיים. חוקים יש לפינגוינים וגם חמלה, יש לקופים גם כי שונים, במקורות החוזר הטיעון
על ש׳שניהם ומצהיר סקאלה, של צדדים בשני מופעים שני כל מושיב הוא הסקאלה, מכשל שוב



 הפינגוינים או הקופים של החוקים יכולים להיכן עליון, רף יש צד לכל אבל סקאלה'. אותו
 הנעלים לרגשות להומניזם, כן, אם הקשר מה לא, מסויים? בשלב לאדם אותם מקרב זה להתקדם?

ולקדושה? לרוחניות גבוהים, לאידיאלים ולאהבה, להקרבה האדם, בני של

האקולוגית הסכנה מיתוס .4

 הסכנה שאין הוא שברור מה האקולוגית, הסכנה על לויכוח אכנס לא ספר, על ביקורת במאמר
 את המבטלים ויש שחורות, הרואים יש עובדה, בבחינת בכדוה״א החיים להמשך האקולוגית
 מקבל אותה ההשקפה מתוך אך כדוה״א״, ״התחממות לגבי כמו בדיוק כזניחים. האלו החששות

 נגזר בהחלט זניח, במקרה הופיעו עליו והחיים לשלב, משלב באקראיות שהתפתח יקום על הררי,
 במקרה. שהופיע דבר כל כמו מסויים, בשלב להתנפץ ועתידים שבריריים שלהם והאיזון שהחיים

 קביעות לגבי לעשות מנסה שהוא כפי מקורות, להביא מבלי פשוט, כדבר זאת כותב הררי
 שמציב הסכנות מפני בפרט האנושות... על להגן תהיה אחת מרכזית ״משימה שלו: אחרות

 לדעת הוכח לא הזו הסכנה של קיומה דבר (,23 )עמ' בעולם״ האקולוגי המשקל שיווי של הערעור
 כללי קרבן שום להקריב הסכימה לא בינתיים ״האנושות הקביעה: מהמיתוס. חלק רק והוא רבים,

 כה הסכנה אין רבים לדעת שאכן אולי מלמדת הסכנה״, פני את לקדם כדי אמיתי פוליטי או
גדולה.

 את ולמתוח שינוי, של תופעה מציאותית, תופעה לתפוס הוא הספר, כל לאורך עושה שהררי מה
 השנים 10ב גדל באוזון שהחור נניח הרחוק. העתיד ועד הימים מראשית הסקאלה קצוות

 ועצמתי מגן היה ושהאוזון בעתיד, שנתקדם ככל ויגדל ילך שהחור להסיק יש מכאן האחרונות,
 על הצבעה תוך נצחי, למיתוס מסויים תהליך הפיכת של דרך זו לאחור. שנתקדם ככל יותר

 אין זה שלחור יתכן אך וגדל. הולך שהוא ומכאן החור, גדל שנים וכך כך שבמשך העובדה
 משתנים שיש או מחזורי, באופן ונסתם גדל שהחור יתכן ביקום, האיזון כלל בתוך רבה משמעות

 זו אך לגמרי. נעלם לא הוא מסויימת להקטנה שמעבר יתכן תפקידו. את המשלימים אחרים
חשובה. לא דוגמא

הזקנה מיגור מיתוס .5

 של האחרונים ״ימיו לאל, האדם של הפיכתו הוא הבאים הפרקים בנויים שעליו המרכזי הטיעון
 של מהרעיון מסתייגים והרופאים המדענים ״מרבית הרפואה, מהתקדמות נגזר זה טיעון המוות״,

 כל את כשמצרפים אבל נקודתית. טכניות בעיות בפתרון רק עסוקים שהם וטוענים נצח, חיי
 טכניות מבעיות תמיד נגרמים וזקנה מות הגדולה. התמונה את לראות לא קשה יחד, הנקודות

 נוסף, אחד צעד ולא כאן עד ויגידו: בה יעצרו והרופאים שהמדענים נקודה אף ואין נקודתיות,
אצבע״. לנקוף הולכים לא אנחנו אלצהיימר לגבי אבל והסרטן השחפת על התגברנו

 ברור לכך. סימוכין שום אין בעוד למיתוס, תהליך הופך הוא אבל הנקודות', את 'מצרף הררי
 חלק אלא טכנית בעיה אינה הזקנה אבל ובעיות, מחלות עוד ומנצחת מתקדמת שהרפואה
 איום ושום מחלה שום בלי גם לאט. לאט להתחלף מפסיקים התאים האדם, של הגנטי מהמבנה
 האדם של הבאתו היא הממוצע החיים אורך העלאת קורס. שהוא עד ונחלש הולך הגוף ספציפי,

ה לא ואיומים. מחלות ומיגור שלו, המקורי לפוטנציאל לו נעש עד אפי  של קטן אחד צ
ת ארכ ל ה א צי טנ פו , ה שי ו לו האנ ר לא אפי ש ע ת. ב ו י  שניתן טענה אכן ישנה שנ

 תוכל גנטית התערבות אולי שהיא, כל גנטית התערבות ע״י הזקנה את לבטל בעתיד אולי יהיה
נקודות' צירוף של 'תהליך שום כאן אין אבל הלאה. וכך לאדם, קוף להפוך עיניים, עוד לנו ליצור



 יהיה זה שרעיון לכך בסיס שום ואין הזקנה. תנוצח אם לדעת אין כיום הזקנה, תנוצח שבסופו
 לתוחלת כרגע כזה. תיאורטי ברעיון שתומך נתון שום אין כרגע האנושות. של הדגל פרוייקט

 שימשיך בתהליך מדובר ולא אותן, לעקוף דרך שאין מובנות, מגבלות ישנן האנושית החיים
 כאן נעשה מתודולוגית מבחינה שהוא. כל עליון לרף עד שיתכן מסויים בשינוי אלא וימשיך,

כוללני. כמיתוס שהוא, כל תהליך הצגת של מהלך

לאושר המפתח מיתוס .6

 ויחיד אחד דבר יש לאושר, הביולוגית הגישה ״לפי שגויה: מציאותית הערכה קודמת למיתוס
 קידום קיבלתי שאם נכון זה שלהם. בגוף נעימות תחושות והוא מאושרים, להיות לאנשים שגורם

 לי שתגרום נעימה תחושה תייצר כלל ובדרך לפעולה, תיכנס הביוכימית המערכת אזי בעבודה
 אם בעבודה... לקידום לא בגוף הנעימה לתחושה מגיב שאני היא האמת אבל מסופק. מאד להיות
 אני - גלולה איזו לקחתי כי אולי - בגוף נעימה מאד תחושה לי יש אבל מהעבודה אותי פיטרו

 מדובר ספק בלי כאן, הררי מדבר ביולוגית' 'גישה איזו בשם לי ידוע לא (.37 )עמ' מצויין״ ארגיש
 במקרה וגם בגוף, נעימות בתחושות תמיד מלוה לא שואפים, אנו אליו הנפשי הסיפוק בשטות,

 'מענגות' יומיומיות מפעולות בהרבה ופחותות עצבית-חשמלית, מבחינה זניחות התחושות שכן
רגילות.

 אם מלאכותיים, באמצעים אושר לספק הוא האנושות, של יומה סדר על השני העיסוק לדעתו,
 השני שהפרוייקט רושם ״עושה חשמליות(, )אלקטרודות עצביים גירויים או )סמים( כימיקלים אלו
 קץ״ אין עד להתענג שיוכל כדי סאפיינס הומו את מחדש להנדס יהיה 21ה במאה האנושות של

 לדברים במקום למיתוסים חוזר שוב הוא ראשית מדה, קנה כל לפי בשטות מדובר (.44 )עמ'
 מתחושת טווח ארוך סיפוק מוצא שאינו כך מתאר, שהוא כפי בנוי, האנושי הטבע אפשריים,

 גדולה ובכמות ושוב, שוב חוזרים גירויים לספק יוכלו רק אלא זאת, ישנו לא כימיים אמצעים עונג.
 והיה רבות, שנים כבר שקיים דבר אחרת, או כזו בטכנולוגיה סמים, לקיחת בפשטות זו יותר,
 לניוון להתמכרות, מביא זה לכולנו כידוע אמריקה. ובמרכז במזרח מאד רבות שנים לפני ידוע

 שהיא תחליט האנושית שהתרבות העוועים רעיון מהיכן אך האחריות. חוש ולאיבוד ורגשי, שכלי
תחליפיהם? או לסמים בהתמכרות מעוניינת

 לשיפור ריטלין לקחת מההסכמה לומד הוא ביוכימיים באמצעים אושר לגרום הוא שהעתיד כך על
 כאלו ובין ריטלין, כגון ליציבות שתורמות מניפולציות בין מפרידים המשטרים (,40 )עמ' ריכוז

 שנה מדי נולדים חדשים סמים הזמן, כל זזים הגבולות ״אבל סמים, כגון יציבות שמערערות
 נו (,41 )עמ' הפשע״ ארגוני ושל התרופות חברות של האוניברסיטאות של המחקר במעבדות

באמת?!

 נראית לא הסמים, של הנזק את להבין למד והוא בדעתו, ואיתן יציב מספיק האנושי הרציונל
 שום ואין שנים, אלפי כבר בעיצומה והסיפוק האושר אחר הרדיפה לשינוי, סיבה שום באופק
מהותי. שינוי שתשתנה לחשוב סיבה

כאלהים והייתם מיתוס .7

 לנו יאפשר הכח אותו החיים, ממשוואת והכאב המוות את להעלים הכח לנו יהיה פעם אי ״אם
 נניח בדיוק? איך (.44 )עמ' בראשית״ בספר אלהים כמו ממש בדעתנו, העולה דבר כל ליצור

והמענגים המשרתים הרובוטים סוגי כל את לייצר ניתן החרושת שבבית ונניח מת, לא שהאדם



 כבירה עבודה מצריך לא זה בראשית? בספר אלהים של לתיאור דומה זה האם והמאכלים,
 זה (,45 )עמ' התודעה״ ע״י אלקטרודות על שליטה של ״מערכות אינסופית? תשתיות ומערכת

 שהתקין ומי נצחית, בצורה פועלת לא המערכת חשמלי? קצר יש ואם סימולטור, בתור נחמד
 רובוטים איזה לתכנן בטריות, להחליף חשמל, לספק צריך מישהו האדם. הוא עליה ומפקח אותה

ובר. מעדיף, הוא

 ביותר להשתמש ניתן לא לאל? אותי הופך זה האם ממרחק, ביוניים איברים להפעיל ניתן
 העולם ברחבי עיניים 100,000 במח, אחד ראיה איזור לנו יש זמנית, בו אחת עיניים ממערכת

בגב'... 'עיניים אחד לאף ממליץ הייתי שלא כך מעורבבת, אחת תמונה כולן יתנו

 עובדים מחשבים האם והבקרה, האנרגיה לבעיית דעתו נותן הררי אין הספר כל לאורך
 רכיבים קץ, אין עד לפנק צריכים אנחנו שלנו המחשב שאת יודע מאיתנו אחד כל 'מעצמם'?

 רובוט אפילו ייתכן תיאורטית ממוחשב, פתרון ישנו דבר שלכל נכון וכו', נתקעות תכנות נדפקים
 פרפטום- בעולם אין אבל בעצמו, אותם ויחליף החילוף חלקי את שיזמין זה שהוא ביתי תיקונים
 צריך מישהו אלקטרוני, ומבקר מתכנן יש ואם ותכנון, ובקרה אנרגיה מקור צריך דבר כל מובילה,

 את לשכלל נצטרך המחשוב, מערכות את שנשכלל ככל המבקר. את ולבקר המתכנן את לתכנן
 זעירים רובוטים ״מליוני של: למצב יסכים בעולם מישהו האם העתידי. והתכנון הבקרה, הפיקוח,

אנושית?. בקרה שום בלי (,44 )עמ' קלקולים״ ויתקנו בעיות יאבחנו גופינו, בתוך שיסתובבו

 ואת שלו הבקרה את לאבד מעוניין אינו האדם טכנית, מבחינה אפשרי היה הדבר אם אפילו
 אם גם הדברים, פני ייראו איך עבורו להחליט למחשב יתן לא הוא זאת. יעשה ולא שלו, הבחירה

 שלו, החיים בתכנון המלחמות!(, נגמרו )הלו, המחשב עם יתייעץ הוא בטחוניות שבשאלות נניח
 כמה לראות ירצה האדם עדיין בית, לעצב יכול שמחשב נניח בעצמו. החלטות לקבל ירצה הוא

 בכך. ירצה הוא כי האדם, בידי תמיד יהיו והפיקוח הבקרה התכנון הלאה. וכך ולבחור, דוגמאות
הלאה. וכך ואיך, אותם ילמד מה לבחור יעדיף הוא ילדיו, את ללמד ירצה כשהוא

 ימשיך האורגני שהמח מניחה שהיא מכיון יחסית, שמרנית עדיין היא סייבורגים הנדסת ״אפילו
 על אפילו לוותר תשאף אורגניות לא ישויות של הנדסה החיים. על והשליטה הבקרה מרכז להיות

 וירטואליים במרחבים לגלוש יוכלו אשר אינטלגנטיות מחשב תכנות וליצור העצב תאי רשתות
 שהמרחק בדיוני במדע מדובר לא (.45 )עמ' האורגנית״, הביולוגיה ממגבלות לגמרי חופשיות

 המח, דרך מתפקדת ההחלטות מקבלת האנושית התודעה הבנה, בחוסר אלא אחר או כזה ממנו
 הגוף, מן המח את ניתק לא האדם עוד כל נפשן, כאוות לגלוש יכולות חופשיות מחשב תכנות

 אדם שבני היא לעתיד התחזית באמת האם ואדם. אדם כל של הבקרה מרכז הוא שהמח הרי
המטריקס? עבור כ'יבולים' גופיהם את ויחברו עצמם, של ראשיהם את ימלקו

 הרובוטים עם ויתמזג עצמו את ישדרג הוא שבו בתהליך בשלבים, מהבמה ירד סאפיינס ״הומו
 ישנו האדם בני וכח, אושר בריאות אחרי מרדף כדי תוך בכפיה, ולא מרצון יעשה זה והמחשבים,

 השטחיות שוב (.47 )עמ' אדם״ בני יהיו לא כבר שהם עד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, עצמם את
 לעצמו התקין הוא אם גם אדם, בן לא להיות יכול אינו אדם בן נצחי. למיתוס תזוזה הפיכת של

 לתקן יכול וגם לחוץ, ויותר מבולבל יותר אדם הוא ביוניות, עיניים ועשרים ביוניות, ידיים עשר
 ״עוד ע״י לקרות יכול דבר כל לא וכמוך. כמוני אדם אותו הוא אבל מקומות, ביותר תכנות יותר
קצת״. ועוד קצת



 נצח חיי להשיג הנסיונות את ברצינות לוקחים כן וממשלות תאגידים ארגונים אנשים ועוד ״עוד
 הרעיון את הפנימו כבר אוצר ומשרדי ביטוח חברות למשל, כך, אלהיים. וכחות עילאי אושר

 הביאו הפנסיה שתכניות ממה זמן יותר הרבה לחיות הולכים ושאנשים מזנקת החיים שתוחלת
 התקדמות עקב עובדה, זו מזנקת, החיים תוחלת הקשר? מה באמת, נו (,48 )עמ' בחשבון״
הזמן. כל כאן שהיה האנושי לפוטנציאל מעבר שניה עשירית לא אבל הרפואה,

 הפוטנציאלי ״הצעד על לומד הוא נגוע, מיטו' דנ״א במקום בריא מיטוכונדרי דנ״א מהשתלת
 לוגית, קפיצה כאן יש (,51 )עמ' אותם״ להחליף מבלי בעייתיים גנים של תיקון להיות עשוי הבא

 את לשנות אבל ב', של הפגום בזרע אותו לשתול יכולים אנחנו א' של בריא דנ״א בידינו כשיש
 לא אנחנו מקור, לנו אין וכו', אתנה כמו יפים הרקולס כמו חזקים שיהיו כדי האנושי המין כלל

3כאן. ולשים מכאן לקחת רק קטן. אחד פיפס לא אפילו חילופי, דנ״א להמציא יודעים

 חסידי אבל (,53 )עמ' לנו מספרים הטכנולוגיה שחסידי ממה קשה יותר זה שאולי מסיים הוא
 לא ומימי עדיין, התחילו לא האלו שהתהליכים יודעים כולם זה, על מספרים לא כלל הטכנולוגיה

 או ואלקטרודות, סמים של באמצעים אושר לעצמה להסניף בדרך שהאנושות שחושב מי ראיתי
שלו. והוינדוס גייטס ביל של בידיים אותה ולמסור בעולם השליטה על לוותר

 כאילו האנושי, מהאינטלקטואל לגמרי מתעלמים הבאים, בפרקים וגם האלו, הרעיונות כל
 שהגדיר מה רק עושה לעכשיו נכון המחשב איינשטיין. את להחליף נוסחה מצא כבר המחשב

 של הניתוח דוגמת מדעית, דרך פריצת שום לבצע יכול ולא ביצע לא הוא האדם, עבורו
 שהוגדר למה מעבר יצירתי להיות יכול אינו המחשב אחר. דרך פורץ מדען כל של או איינשטיין

 רק אבל פרמטרים, מהם וללמוד נתונים מליארדי על לעבור יכול הוא האדם. ע״י עבורו כמטרה
 גדול חלק האדם, במקום במדע עוסקים היו מחשבים אם לו. המוגדר התפקיד במסגרת

 לפי המחשב, ע״י להיערך יכול היה חישובי, הטכני החלק רק קורה, היה לא המדעית מההתקדמות
האדם. אותו שיגדיר איך

האבולוציה מיתוס .8

 (:60 עמי האמונה של )הביולוגיה ליפטון ברוס הביולוג מדברי מלים כמה נעתיק לפרופורציה, להכניס כדי רק
 אחראי גן נדרש כי היתה אז המקובלת המחשבה ביותר. שאפתני מהלך האנושי הגנום פרוייקט היה "מראשיתו

 לפחות עוד להוסיף יש לכך הגוף. את הבונים שונים חלבונים 100,000מ מיותר אחד לכל התבנית ליצירת
 האנושי הגנום כי למסקנה הגיעו המדענים החלבון. מקודדי הגנים פעילות את המכשירים מווסתים, גנים 20,000

האנושיים... הכרומוזומים של זוגות 23ב הנמצאים גנים 120,000 לפחות כולל
 120,000מ ליותר לציפיותיהם בניגוד כאשר קופרניקוס( של מתגליתו )מאשר פחות לא הזדעזעו הגנטיקאים

 כל ע"פ הנדרש DNAמה אחוזים 80מ יותר בלבד. גנים 25,000 בסביבות כולל האנושי הגנום כי גילו הם גנים,
ניקסון. של בהקלטות החסרות הדקות 18 מאשר יותר הרבה מטריד החסרים הגנים ענין קיים. אינו כלל ההנחות

 שפרוייקט לאחר כעת הגנטי, הדטרמיניזם של המחשבתי הבסיס היה משלו אחראי גן יש חלבון שלכל הרעיון
 נוצרים כיצד המסבירות העכשויות התיאוריות כל את לפח לזרוק אפשר הזו, ההנחה כל את ניפץ האנושי הגנום

 הביולוגיות הדילמות כל את יחסית בקלות לפתור יוכלו גנטיים שמהנדסים כך על לסמוך יותר אפשר אי החיים.
 המחלה או האנושיים החיים מורכבות את להבין לנו שיאפשרו גנים מספיק אין פשוטה: היא לכך הסיבה שלנו.

האנושית...
 עולמי שם בעל דגול גנטיקאי בלטימור, דיויד כתב האנושי, הגנום פרויקט של המפתיעים לממצאים בהתייחסות

 האנושי בגנום רבים גנים עוד קיימים לא "אם (:2001) האנושי המין למורכבות בהתיחסו נובל, פרס וזוכה
 המשמעותית המורכבות את לנו מקנה אינו הגנים שריבוי למדי ברור אז לזהות, מסוגלים אינם שלנו שהמחשבים

 של אדיר אוסף - הזאת המורכבות את לנו המעניקים הגורמים של ההבנה ולצמחים... לתולעים בהשוואה שלנו
 לשינויים בתגובה ומדוייקים קלים תיקונים מרשים, גופני תיאום מודעת, פעולה לייצר יכולת התנהגות, ביטו״

לעתיד". אתגר נשארה - להמשיך? צורך יש האם זיכרון, לימוד, החיצונית, בסביבה
 שבו האופן על אחרים רעיונות לשקול אותנו מאלצים האנושי הגנום פרוייקט ממצאי בלטימור, שטוען כפי

 אכן השמים לעתיד", אתגר נשארה הזאת המורכבות את לנו המעניקים הגורמים של "ההבנה החיים. מתנהלים
 הגנטית היחסים מערכת את מחדש לשקול אותנו מאלצים האנושי הגנום פרוייקט ממצאי כך, על נוסף נופלים.

 האנושי המין מדוע להסביר כדי בגנים להיאחז יכולים לא כבר אנחנו כדוה"א. על החיים אחרים יצורים עם שלנו
 מספר לבין האדם בבני הנמצאים הגנים מספר בין רב הבדל שאין מתברר האבולוציה. סולם במרומי ממוקם
פרימיטיביים". חיים ביצורים הגנים



 הענינים במצב שאשם ״מי כמו: האבולוציוני, ההסבר' כמנטרה פעם מדי חוזר הספר כל לאורך
 הותאמה שלנו הביוכימית המערכת אבולוציה של דורות מליוני במהלך האבולוציה. היא הזה

 ועוד ,83 עמ' ,43 עמ' ,38 )עמ' שלנו״ האושר את לא שלנו, והרביה הישרדות סיכויי את להגדיל
 כי להבין מבלי היסטוריה, משכתבי בידי שנכתבים אחרים ספרים ואלפי במאות כמו רבים(,
 לך אין סוף סוף אבולוציונית', ב'סיטואציה להסביר ניתן דבר כל ממש. ערך חסר הוא כזה 'הסבר'
 כאשר יעילה להתבודד הנטיה 4'תועלת'. הביאה מסויימים וזמן שבמקום לדמיין ניתן שלא תכונה
 טורף כאשר יעילה להתבודד שלא והנטיה החיים, בעלי מרוכזים בו המקום על מסתער טורף
 מדאגה להימנעות יעילים ובלתי מיותרים, סיכונים למניעת יעילים והעונג הסיפוק בנחשלים. מזנב

ה כל שיסביר הסבר 5הלאה. וכך לצרכים, פע ר תו ש א  ברמתו ומקביל ערך, חסר הוא היא, ב
 פלונית, תכונה יש פלוני שלבע״ח והסיבה בעולם, דנ״א שתכנת קיסר היה פעם לסיפור: הלוגית
לו. התחשק יקרה, שכך 'רצה' הקיסר 'קיסרית', בדרך מוסבר זה מאד, פשוטה

 ההורמונלית ובמערכת בשלד העצבים, במערכת קטנים ״שינויים לספר: הררי יודע המיתוס פי על
 שיודע סאפיינס להומו וחניתות אבן סכיני רק לייצר שידע ארקטוס הומו את לשדרג כדי הספיקו
 )עמ' כאלה?״ קטנים שינויים כמה עוד של תוצאתן תהיה מה יודע מי ומחשבים, חלליות לבנות

 ובמערכת ובשלד העצבים במערכת שינויים וכי זו, קטנטנה בפיסקה טמון הבנה חוסר וכמה (,44
 והיתה נפשית, - שכלית היא הזו היכולת חלליות? לבנות היכולת את שהעניקו הם ההורמונלית
 האבן שמתקופת )כמובן וחניתות אבן סכיני רק לייצר ידע אם גם קדמון, אדם כל של בפוטנציאל

 הנפשית היכולת על מידע שום לנו אין אבולוציוני(. שינוי שום אין שנה, 4000מ פחות ימינו, ועד
 נעדר חיים, בעל היה אבל משלנו, שניים פי היה שלו המח שנפח יתכן ארקטוס, הומו של שכלית
 הררי: כותב הניאדרטלי לגבי ואילו אדם. היה ועדיין משלנו, קטן היה מחו שנפח ויתכן כזו, יכולת
 שום זו לאמונה אין שוב, (,382 )עמ' משלנו״ שונות היו שלהם התודעתיות שהיכולות ״ברור
בסיס.

 או ומאמין מאמרים קורא אני וגנטיקה, בביולוגיה מבין לא אני היסטוריון, ״אני אומר, הררי אגב
(.18:40 בדקה :כאן) שם״ שכתוב למה מאמין לא

להפריך בא אותן לאידיאות מהותי הבנה חוסר .9

 את שתקבל זו ולהיות הבאים, לדורות מוטמעת להיות יכולה אינה תועלתית מוטציה שגוי, הרעיון עצם גם 4
 את מצילה שהיא משום לרוב, והופכת מוטמעת המוטציה בו מצב שנוצר לא אם הבאה, התועלתית המוטציה

 ההתפתחות של כהיסטוריה שנחשב מה וגם דוגמתו, שמראה בטבע מודל שום שאין הזוי, תסריט זה החיים.
 כך לא כאופציה. כך אותם לפרש שניתן נתונים אין ואף לה, דומה משהו או כזו תופעה על מקום בשום מלמד לא

גרידא. במיתוס מדובר מינים. נכחדים כך ולא לעולם, מינים באים
 צעיר צייד שנים אלפי עשרות לפני קדמון, גנטי לצו ציות היא להסתכן שלנו שהנטיה הררי טוען 83 בעמ' 5

 הגנים עם תקועים היום "ואנחנו השבט, יפהפיית של באהבתה זכה ממותה אחרי במרדף נפשו שחירף
 באותה ולמוות, לנפילה כלל בדרך מביאה להסתכן נטיה דבר של בסופו הסבר? זה האם שלו". המצ'ואיסטים

 יפה פחות אשה עם להתחתן יכול השבט יפהפיית את מקבל שלא מי גם אגב, שלילי, כגן להתפרש יכל זה מדה
 היפות את לוקחת להרשים הנטיה שדוקא לטעון יכולים היינו אבולוציונית שמבחינה כך פוריה, יותר אבל

להבלים. קץ ואין הפוריות, את ומשאירה
 חשוב היה בשלים בפירות נתקלת אם אפריקה של שבסואנה מכיון מתיקה? בדברי חושקים אנו מדוע שם:

 לאדם גורמים ולכן ומתוקים טעימים פשוט הם מתיקה שדברי העובדה בחשבון הובאה לא האם לזלול. למהר
 צריכים אינם אחרים בריאים דברים ואילו להיחטף, צריכים בשלים פרות דוקא ומדוע שהיא? תקופה בכל הנאה,

 ניתן היה בריאים, לדברים נמשך היה האדם אם הבל. בדברי מדובר כאן גם אבולוציונית? מבחינה להיחטף
להישרדות. שמועיל מה התפתחות, פרי שזה לומר
 מופרשים הלידה אחרי הטריק, על עלתה האבולוציה כ"כ, הכואבת הלידה, על חוזרת אשה מדוע :332 עמ'

 בן מביאה שהאשה הזניחה העובדה בדבר ומה התעלות... אפילו ולעתים הקלה תחושת שיוצרים הורמונים
זה. בשביל לסבול שמוכנות נשים יש טריק. שום בלי פשוט, רצונה, לפי לעולם



 )לנצח הזה הפרוייקט החיים... לקדושת שלנו האידיאולוגית המחוייבות את בחשבון ״כשמביאים
 ואף החיים, קדושת ערך של שיבוש ממש זה (,30 )עמ' לעצירה" ניתן בלתי נראה המוות( את

 של המשמעות נצח. חיי ליצירת המאמץ את גם הזה לערך מחבר אינו החיים לקדושת מטיף
 לנו אסור וכן גופינו, מתוך עובר להפיל לנו אסור ולכן 'שלנו', לא הם שהחיים היא החיים קדושת

 ועוד עוד לחיות הרצון החיים קדושת משמעות ואין סיכוי. לו אין אם גם מהמכשירים חולה לנתק
כאלהים. ולהיות

 מתפשרת בלתי אמונה "מתוך אחר: במקום שואל הוא זאת, להבין מסוגל אינו שהררי מתוך
 האדם את שחושף למצב לפעמים מגיעים שהם עד אנשים בחיים מחזיקים אנו האדם חיי בקדושת

 שמה זהו, (,64 )עמ' כך?" כל כאן קדוש בעצם "מה לשאול לנו וגורם ועליבותו, חולשתו בשיא
 בו. נוגעים ולא מקדשים שאנו משהו עצמם, החיים אלא הגבר, של והאון העוצמה לא הוא שקדוש
בהדרגה. לפעמים עוזב גם וכך גודל, שהוא עד ועלוב חלש שהוא תקופה דרך מגיע האדם

 שיציגו דברים כנראה נעשה 21ה "במאה החיים: קדושת את 'להפריך' ממשיך התועלתני הרציונל
 החיים בבעל כך כל קדוש בעצם מה לשאול: לנו ויגרמו ועליבותו חולשתו בשיא האנושי המין את

 למיותרים, האדם בני את יהפכו לאלים, אדם בני לשדרג שיכולות הטכנולוגיות אותן בדיוק הזה?
 יהיו אותם, ולשנות והמוות הזקנה מנגנוני את להבין כדי מספיק חזקים שיהיו מחשבים לדוגמא
 בני את להפוך ובכך שהיא משימה בכל האדם בני את להחליף כדי גם מספיק חזקים כנראה
 של משווע הבנה חוסר כאן יש לגמרי, ששגוי הטכני החלק מלבד )שם(. תועלת", לחסרי האדם
 בכך האם מהאדם, טוב יותר הכל את עושה שהמחשב נניח האדם, ומהות החיים קדושת מהות
 קדושה, חיי לחיות יכול האדם שלו? הטכנולוגיה הוא האדם של יחודו וכי חיים', 'בעל הוא האדם
 בתמונה ואינו תודעה, בעל אינו המחשב ואושר. סיפוק מכך ולקבל לאחר להיטיב מוסרי, להיות

זאת. רואה שאינו מישהו יש איך להבין וקשה האדם. חיי קדושת היא זו כלל. הזו

- A .



העולם את כובש האדם א: חלק

 בעבר, לו אירע מה לנתח יש בעתיד, לאדם יקרה מה להבין כדי להתחלה, הררי חוזר זה בחלק
מקומו? את המחשב יכבוש וכיצד העולם? את כבש כיצד

כך: שבפרק הטיעונים את להציג אפשר

 נפנה אלא הדברים, בנויים עליו הרעוע הלוגי היסוד בהפרכת נסתפק לא הזה, הפרק על בסקירה
 לכל ההיסטוריה מתחום יוצא שהררי מקום בכל זועק, הבנה חוסר ממש, לבורות הלב תשומת את

הרוח. או הטבע במדעי שהוא, תחום

 היסטוריות אפיזודות בהרבה טיעון כל לתבל לו מאפשר ההיסטורי, והידע שלו, הסיפורי הכשרון
 בולע המרותק שהקורא עד שונות. פרשיות על הומוריסטי ואף ומרענן מקורי ובמבט פיקנטיות,

 בין הפרדה לעשות נצטרך וסוכר. פפריקה בהרבה מתובלים כשהם הרופפים, הטיעונים את גם
לנו. למכור מנסה שהוא מה לבין והכנה, השנון, החביב, הררי

הראשון. מהשלב ונתחיל



כאנימיסט דרכו את החל האדם .10

 מן טיילור האנתרופולוג של בתיאוריה מדובר ולדומם. לחי, לטבע, נשמה של יחוס הוא האנימיזם
 וכיום ביותר, פשטנית בעיקרה התיאוריה בכלל. הקדמון האדם על השליך אותה ,19ה המאה
 כבר כך. כל לא ימינו, בן כאנתרופולוג אך עליה, לדעת אמור הררי כהיסטוריון מקובלת. אינה

 מבית אנימיזם של וההגדרה הלוול, אירוינג של בהגדרות יותר משתמשים 20ה המאה מאמצע
.19ה המאה של כאנכרוניזם נתפסת טיילור של מדרשו

 לגבי ההכללות לחלוטין. בסיס חסרת היא בעולם, האדם של ראשוני כשלב האנימיזם הצגת
 מידע שום לנו אין הבנה. וחוסר ידע לחוסר אות פשוט הן קדם, בני של ומחשבותיהם אמונותיהם

 לפי שנים, מליוני או שנים אלפי עשרות במשך אדם בני חשבו מה לשחזר יכולת ושום אמיתי
 מלבד באמת, לנו ידוע לא האלו האנשים של המורפולוגי המבנה אפילו המקובלת. הכרונולוגיה

 עצמם הממצאים וגם ביניהם, שנים מליוני של בפערים ביותר וחלקיים בודדים ממצאים מספר
 על הכללות לעשות אפשר ואי מידע. באפס מדובר תרבותית מבחינה שונות. לפרשנויות ניתנים

 העובדה האנשים, חשבו באמת מה יודעים לא אנחנו הקדומה, האבן תקופת לגבי אפילו תקופות,
 תפיסתם על כלום אומרת אינה אל, לאיזה שסגדו וממלכות מלכים אפילו שהיו או אלילים, שהיו

 אליליים? הם בימינו לבודהה שסוגדים אנשים האם וכדו'. המוסרית, גישתם העולם, את והבנתם
 הקודש ארון על אריות שמציירים ויהודים נוצריים? קדושים דיוקנאות ומציבים שמייצרים ואנשים
 תיאוריות לרקום שטות פשוט זו תקופה? באותה האנושית התרבות לכל הכללה זו והאם שלהם?

מידע. אפס של בסיס על

 נוה דני מנין? אנימיסטים, היו ציידים שהלקטים לכך עדכני מקור לו יש בטיילור, מסתפק לא הררי
 שהשבט העובדה וכי ואילך(, 78 )עמ' הודו בדרום ציידים לקטים של ימינו בן מסויים שבט חקר
 שנובע אלגוריתם )אולי שנים? מליוני לפני כאלו אנשים וחיו חשבו איך קובעת לקט צייד הוא הזה

 להם יש לקטים, ציידים לא בכלל שהם מתברר בהמשך הסיפור מתוך הליקוט-ציד?( מפעולת
וגידולים... חלקות

 )!(, שלו השדה בחלקת עבודה בעת גבר הכיש נחש לאנימיזם: קשור לא בכלל עצמו הסיפור
 כל היתה לא ״לנחש הגיב צייד הלקט והגבר חלקתו, בתוך מאורה היתה שלנחש התברר

 להכרה אלא לאנימיזם, דוגמה לא זו (,79 )עמ' פה״ גר גם הזה הנחש כמונו אחרת, אפשרות
 בביתו, הופתע פשוט אלא לנשוך, מי את חיפש לא הנחש החיים, בעלי של הטבעית בהתנהגות

 שלו. ולהתנהלות להדר כבוד רוחש בטבע שחי מי כל בזמננו, טבע חובב כל של רגילה תגובה זו
 הכרישים, לחקר מאז חייו את הקדיש פוקס(, )רודני כריש ידי על שננשך הצלילה מחובבי אחד
 דגים, במסעדות לפעמים אוכל פוקס רודני גם השני, הצד מן בכרישים. משוגע ללוחם הפך ולא
 זהה מעמד יש חיים ״שלבעלי סוברים לא הם בשר, להנאתם ואוכלים צדים הנ״ל השבט בני וגם
 מיחס לבא צריכה לא שלנו והעליונות עצמם, משל וחיים מקום להם שיש אלא אדם״, בני של לזה
ורשעות. ביטול של

 אפילו כי מטורף, קצת לרובינו נשמע אדם בני של לזה זהה מעמד יש חיים שלבעלי ״הרעיון
 הגיע הלקטים שעידן אחרי רב זמן בעצם נוצרו עתיקות כמסורות נתפסים שבעינינו הסיפורים

 אולי משקפים ביותר הקדומים וסיפוריו הספירה, לפני הראשון באלף נכתב למשל התנ״ך קצו. אל
 כתיבת לזמן בנוגע מסויימת דעה מקבל שהררי כמובן (.79 )עמ' שלפניו״ האלף של המציאות את

 שהררי ציידים לקטים של התיאור כל הרי הנקודה, לא זו אבל כעובדה, אותה ומציג התנ״ך
אדם הימים. ראשית של כתיאור בתורה נמצא גם נמצא הזדמנות, בכל נס על להעלות מיטיב



 עם יחד בשלוה הקיימים, מהעצים ליהנות לו המאפשר טרופי אקלים בעל במקום נמצא הראשון
 העדן מגן הגירוש אחרי רק חסר, לא אוכל כאשר ולרדוף, לריב סיבה שאין מכיון החיים, בעלי
 עבודת נגזרה אז ורק החטה, את לביית צורך היה אז רק לחם', תאכל אפיך 'בזיעת עליו נגזר

 היחידי המסמך היא התורה שוה. דעה בעלי שוים כחברים הנחש עם חי האדם כן לפני האדמה.
 מתוך ולא מסורת מתוך שהתרחשה, כפי ההיסטורית המציאות את שמתאר האנושות של

 רק ״משקף בתורה שהתיאור לקבוע לו מפריע לא זה אבל לזה, לב שם בעצמו הררי שחזורים.
6שלפניו״. האלף את

אלגוריתמים? רק הם רגשות האם .11

 שיש מסתורית רוחנית תופעה אינם רגשות החיים במדעי היום המקובלות התיאוריות פי ״על
 )עמ' החי״, בעולם לגמרי שנפוצים מידע לעיבוד ביוכימיים אלגוריתמיים אלא אדם, לבני רק
84.)

 'מדעי בשטות, מדובר מקור, להביא טורח ההיסטוריון אין ביותר המהותיות לקביעות שוב,
 הם והיכן רגשות הם מה ולהבין לנתח דרך אין רגשות, על דבר שום אומרים לא ככלל החיים'

 או עצוב או כועס שהוא כל שיצור בשעה בגוף הפיזיות ההשלכות את לנתח דרך יש שוכנים,
 רק אלא רגשות שאין לקביעה ועד מכאן הררי. של החיים' 'מדעי שעושים מה וזה משתוקק,

 חוזר שהררי שגיאה היא ביוכימית, לפעילות מעבר שאין הטענה עצום. מרחק יש אלגוריתם,
 וברור שלו, מהתודעה כחלק סובייקטיבי, באופן הרגש את חש מאיתנו אחד שכל מכיון עליה,

 משהו. להרגיש או משהו לרצות או קיים שהוא לדעת יכול פיזי עצם אין פיזית שמבחינה לנו
 לנתח לפיזיקה דרך ואין פיזית, היתכנות להם שאין אלא קיימים, והרגשות התודעה ז״א

 קיומו על יודע הוא אין אבל מעולה, מידע מעבד המחשב מידע'. ל'עיבוד קשר שום אין אותם.
 תהליך כאן יתרחש לא מונים מליוני משוכלל יהיה לו וגם כלום. מרגיש לא ובודאי עצמו, של
רגשות. של או תודעה של

 או בו, וחושקת גבר רואה ״כשאשה הבנה: חוסר מאותו סובלת בהמשך הארוכה ההדגמה
 מודעות לא כמובן הן המשקאות, למכונת דומה די משהו עושות הן בטווס, חושקת כשטווסה

 התוצאה: את ופלטו לפעולה נכנסו אבולוציה שנות במליוני ששוכללו אלגוריתמים אבל לכך,
 יש שלי לגנים איתו אזדווג אני אם משובחים, גנים ובעל פורה בריא, מאד כנראה הזה הזכר
 זה שבמצב שהתועלת נניח אם גם הטעות, אותה שוב (,88 )עמ' הבא״ בדור רע לא סיכוי
 האם עצמו? המצב הוא מה אבל אבולוציה, שנות מליוני הוא זה למצב והגורם פוריות, היא

 אלגוריתם האם פיזיות? תכונות להיות יכולות להיפך, או גבר כלפי חשה שאשה הרגשות
 בדיוק מה מישהו? לאהוב דברים, לרצות קיים, שהוא לדעת יתחיל וישתכלל שישתכלל

 כך או כך באמצע. משהו מרגישה שהיא יתכן אבל לדעת, נוכל לא לעולם הטווסה מרגישה
 כאן יש האדם. של ולשכלול לאלגוריתם קשר שום ואין יודעים, כן אנחנו האדם מרגיש מה

 אין שהרי שגוי, מעיקרו הרעיון )בכלל, אותו. מבטלת אינה ממנו שהתעלמות נוסף, מימד
 או סריס, אבל ומרשים, תואר יפה גבר ייתכן פורה, לגבר וכדו', מפתה, יפה, גבר בין קשר
ילדיו(. את שיסכן אכזר או משפחתו, את יפרנס שלא עצלן

 הנקודה, בדיוק זו והלא אנימיזם, בתורה אין עדן בגן הנחש של אחד" מסיפור ש"חוץ מעיר אמנם הררי 6
 עוסק בתורה הראשון הסיפור ורק החקלאית, המהפכה לפני ציידים הלקטים של מצבם את משקף האנימיזם

 לאחר מאשר יותר הרבה מקום בעל לקיום אלא הנחש, של זכויות לשויון הכוונה אין בתורה שגם כמובן בזה.
המינים. בין הנצחית והמלחמה הקללה



 הם לקופים, אפילו או לסאפיינסים יחודיים אינם ותשוקות( )-רגשות הללו ״האלגוריתמים
 פחד מרגיש כלב וכאשר פחד מרגיש אדם כאשר היונקים... כל אצל דומה באופן פועלים
 לחשוב טובה סיבה יש לכן ובמח, העצבים במערכת דומים אזורים שניהם אצל פועלים
 הרגשות כי להררי לו מנין (.89 )עמ' לזה", זה דומים הכלבי והפחד האנושי שהפחד

 האיזור הוכחה? זו האם אותם, שמעבד במח מהאיזור אדם? לשל דומים עכבר של והתשוקות
 )אנדרלין פחד של עבודה למצב נכנס המח מפחד אדם כאשר הרגש, של ההשלכה הוא במח
 והתשוקות הרגשות למכלול דמיון ושיש רגש? אותו הוא שהרגש נגזר מכאן האם אבל וכו'(,

 האנלוגיה אבל לדעת, אפשר ושאי הבדלים שישנם כותב הוא עכברים? אצל האנושיים
 ניתן שלא מה לגבי נתונים לגזור נסיון על שוב ומסתמכת משמעות, וחסרת שגויה מעיקרה
למדידה. שניתן מה מתוך למדידה,

 המערערים הגדולים, הכשלים אחד על דורכים אנו "וכאן זה: על כותב גודמן מיכה הפילוסוף
יונקי". ולא אנושי רגש היא אשמה הררי. של הפילוסופיה על

 מי כותב, שהוא מה בכל מאמין לא הוא עצמו, את עושה באמת שהררי הוא, המדהים הדבר
 בשורות ימצא 7ה'תודות', סוף עד זה ובכלל הספר, שבסוף ל'תודות' עד מעמד שהחזיק

כך: האחרונות

י אנ ר " בי ס ת מ ו כ י ר א ן את ב ו עי ם הר מי ז י נ ג ר או ׳ ם" הם ש׳ מי ת רי ו ג ל י לא א  מפנ
י אנ ת ש שי ן אי מי א , שזה מ ן כו י אלא נ הי מפנ ו גמה היום שז  השלטת הדו

עי ד מ . ב ן אם גם החיים.. ו י ע ר י הזה ה ו ע בהכרח לא זה שג מנ ו י  ממנ
ט  בנוי העתידי התסריט כל יסופר! כי יאומן לא ואחרון(. 432 )עמ' העולם", על להשתל

 של המשמעות מה אלגוריתם, רק האדם שגם משום האדם, את יחליף שאלגוריתם הרעיון על
 על יתרון יש לאדם )אם עצמה??? התחזית לגבי שלטת, בלתי או )נניח( שלטת דוגמה

 מה על לנגן נסיון רק הוא הספר כל האם אותו(, יחליף באמת לא האלגוריתם אלגוריתם,
ואובמה(. אתאיזם )סמולנות ת"א? באוניב' סקסי שנחשב

ואלגוריתמים אבולוציה .12

 אבל היחיד, לא הוא ובכך קסם, כהסבר באבולוציה משתמש הררי ,8 בסעיף שראינו כפי
 אבולוציה, בימינו שמכונה במה ממש של בורות גילוי תוך לאבסורדים, הזה ההסבר בלקיחת

דגול. אלוף הוא

 החיים בעלי את דקה ובכל יום בכל מנפה אשר סטטיסטית בצורה פועלת "האבולוציה
 הנתונים את שיקללו שלהם שהחישובים החיים בעלי של הגנים עוברים הבא ולדור השונים,
 האבולוציה. של הבנה וחוסר פאטלית בטעות המדובר (,87 )עמ' האופטימלית" בצורה

 הלאה, תעבור לא משובחת מוטציה שום שכן דקה, וכל יום כל לנפות יכולה אינה האבולוציה
 באותו המין בני שאר כל להיכחדות תביא שלה שה׳תועלת' לכך תגרום הגורל שיד לא אם

 המוטציות שאר וכל שנים, באלפי פעם לקרות שיכול משהו זה (,4 הערה )ראה וזמן מקום
לאבולוציה. תועלת שום יביאו לא בינתיים ה'טובות'

 נגד מוצהרת עמדה נוקט לא כלל בדרך הררי "אמנם :כותב הוא ולכן כנראה, מעמד החזיק לא אנקורי, מיכה 7
 מזדהה שהוא ניכר אחרים ומדעים החיים" "מדעי את בצטטו אך וברוח, בנפש המכירה הדואליסטית התפישה

 לסוציולוגיה האבולוציה של תרומתה האימתניות... תחזיותיו כל מבוססות שעליה המטריאליסטית העמדה עם
 פירושו זאת, לעומת אדם, היות הטבע. פי על ולפעול לחיות פירושו חיים בעל היות אפסית. היא ולפסיכולוגיה

טבענו.". מול להתייצב



 איבדו ימינו בנות ״פרות בימינו: לאבולוציה מוצא שהוא בדוגמא מגיע הוא ההבנה חוסר לשיא
מיותרת. נוספת מלה כל (.83 )עמ' מאנשים״ פחדן את

 ולא וסמרטוטים שמיכות בובות עם רגשי קשר מפתחים קטנים שילדים הסיבה נוספת: ופנינה
 יותר סיכוי שיש התברר בהם אבולוציה, שנות במליוני תלויה ומזלגות, אבנים עץ קוביות עם

 משמעות. חסר טפלון הסבר שוב (.91 )עמ' למגע, ופרוותיים רכים דברים עם קשר ליצור טוב
 הקטן, מהיונק שגדול דבר עם להיווצר צריך שהקשר הטמיעו לא אבולוציה שנות מליוני מדוע

 לרוב והרי כ״כ? חשובה הקוף את לנו שמזכירה הפרוה, דוקא ופו', פטמות, בעל דבר עם
 ולא למגע, נעימים מדברים נהנה שהילד הפשוט בהסבר הבעיה מה פרוה. אין היונקים
ממזלג?

 של הריתמוס את מסרסת אפשרי מקום בכל מודל כפסבדו האבולוציה תקיעת כי לסכם, ניתן
ההסברה.

החי? על האדם בעליונות חלק היה התיאיסטיות לדתות האם .13

 שהם כיון עליונים, כיצורים עצמם את ראו לא החקלאית המהפכה לפני שחיו ציידים ״הלקטים
 וכי אנכרוניסטי! כמה (.97 )עמ' האקולוגית״, המערכת על שלהם להשפעה מודעים היו לא

 ראו איך לדעת דרך שום לנו אין האקולוגית? המערכת על שלו להשפעה מודע היה חמורבי
 עליון יצור היה האדם בכלל. רלבנטי לא האקולוגי השיקול אבל ציידים, הלקטים עצמם את

 כדי לפילוסופיה להיסחף צורך אין תרבות. ויצר צייר, שר, דיבר, הוא שרק וברור בטבעו,
 מוחו את ששטף מי רק קיומו. מעצם הנגזרת עובדה היתה עליונותו עצמו, את להגדיר
בעולם. אחר משהו לראות יכול האטומיסטית-מולקולרית-בינארית, ההסתכלות במיתוס

 לרצונותיו אותם ומכפיפים המבוייתים החיים בעלי את מנצלים הם כיצד ידעו ״החקלאים...
(.92 )עמ' שונות״, דתות נתנו לכך ההצדקה את האדם, של ולגחמותיו

 ואלפי לדתות קשר שום בלי בהם והשתמש החיים בעלי את ביית האדם מוחלטת, שטות זו
 השתמש הוא באשר והאדם כזו, דילמה הוזכרה לא מעולם התיאיסטיות, הדתות לפני שנים

 לאנימיזם קשר שום בלי כשרצה, חיים בעלי אכל הקדמון לקט שהצייד כמו בדיוק חיים, בבעלי
 הופיעו התיאיסטיות... ״הדתות בעייתי: יותר עוד ההיסטורי ההקשר היה. לא או שהיה

 כל לפי גסה, היסטורית בשגיאה מדובר )שם(, החקלאית״ המהפכה בעקבות והתפשטו
 ובין החקלאית המהפכה בין הפרידו שנים אלפי במודרנית, וכלה מהמקראית, החל כרונולוגיה,

הראשונה. התיאיסטית הדת

 של השימוש מתאר, שהוא מה לא ממש אבל בנושא, התיאיסטיות בדתות יחודי משהו יש
 קיים, היה לא המוסרי שהיסוד מכיון מאליו, מובן היה אחר דבר ולכל לאכילה בחי האדם

 המוסרי הרעיון את לעולם שהביאו הדתות חברתי. בסדר עסקו כולם האנושיים החוקים
 היו צריכות אלו, וכל בדישו, שור תחסום לא את חיים, בעלי צער את הוא, באשר הנאצל

 שאסור אף בהם, ולרדות החיים בבעלי להשתמש הדבר מותר אופן בכל מה מפני להסביר
בהם. להתעלל

 קביעה קובע הררי הדת, ובין החי על האדם עליונות בין הקישור את להצדיק בכדי
 משמרת מנגל לעשות כדי שבועות חג את שמנצלת חילונית ישראלית ״משפחה תיאולוגית:

שמבלה אדוקה דתית משפחה מאשר יותר רבה בנאמנות המקוריים היהודיים המנהגים את



 בית את לעיל, המתואר על בהסתמך זאת (,93 )עמ' הכנסת״ בבית תורה בלימוד החג את
 השיים של והצווחות הגעיות הפעיות על התגברו בקושי אך הלויים "זמירות כיצד המקדש,

 הקטורת ריחות הדם... את אספו מוכתמים בבגדים כהנים הקטנים, והגדיים התמימים
 כז, במדבר למשל )ראו מקום בכל זמזמו שחורים זבובים ענני חמוץ... בשר בריח התערבבו

 המשותף המכנה התוכן, על ולא המכניקה על מסתכל הוא שוב אך ב(". א שמואל יב, דברים
 התרבותי והחלק לזו, זו דומות בעולם הבשר צליות כל האם אבל קיים, אכן צלוי בשר של

קיים? לא והאנושי

 שניים סינית, במסעדה 70 הולדת יום עמו לחגוג ילדיו את שהזמין מבוגר אב לעצמנו נדמיין
קר, כך: כותב הראשון מכתבים, שלחו הגיעו שלא מהילדים אי אב ם שלו א כפי ׳ על ד היו ת א  ש

ם לחביבות להביע יכלתי ת ישבתי אך ההולדת, יו  מה כל על להם וסיפרתי הילדים עם בבי
ת להם תיארתי השבים, במשך לנו שהענקת ת א ם חנינו  פעם חובבים שהיינו ההולדת יו
ת עליך, האהובה במסעדה תנו, שלימדת הדברים א ת או א  עליך שאמרנו השבח דברי ו
 שאתה מקה אני אבא, ׳שלום כותב: השני ״.ישראל באהבה שלך קודמות, בשנים בחנינות

ך הוכחות לי אין כי אם בחיים, כ  על במעבדה אצלנו כאן עובד אני אבל לחנינה, הבעתי לא ל
ע זיקוק פי מאבל צב כ פן שבכל כך עטלפים, מ ה אני או מ  יונקים של בשר מבשל מסויימת ב

ה ובכך האש, על אן אין ואפילו הסינית, במסעדה שעושים למה דומה ז ת כ  הזבובים א
ת שבמסעדה א ח יובל ביי, המוכתמים, המלצרים ו ״.נ

 על לעשות ואפילו ולאכול, בשר בחג לבשל מותר כמצוה, נחשב ואף נחמד, הוא בחג הבילוי
 וגעו, פעו רק לא במקדש ה'. עבודת ובין אכילה בין החג את לחלק יש ההלכה לפי אך האש,
 )כמובן רוחני מימד זה לכל היה וכף, ממנו בקשו החטאים, על התוודו לה', התפללו גם אלא

 חזקות יותר היו ובודאי נגינה, בכלי לוו הלויים זמירות היכרות, מחוסר מסולף שלו שהתיאור
 יש כי היה לא חמוץ בשר מוכתם, בבגד לעבוד לכהן אסור ההלכה פי על גדיים, של מגעיות

 ומושמד. כ׳נותר' מוגדר הוא שלאחריו תפוגה' 'תאריך יש קרבן ולכל מיידי באופן לאכלו
 גם סילקה היחודי, ריחה שמלבד הקטורת היתה לכך הסיבות אחת שם, היו לא בכלל זבובים

 הוראות גם כמו יחודית, שטיפה ומערכת המזבח, לעשן בנוסף עשן, כל כמו המזיקים את
 לכל זכר אין שציין המקומות במראי מהבשר. שארית שום השאירו שלא מיוחדות טיפול

 המזבח של אקראיים אזכורים הם ב, א ושמואל יב דברים מלבו. שבדה מלבב הבלתי התיאור
חובבן. של טעות סתם צלפחד. בבנות עוסק כז ובמדבר וההקרבה,

 בתמימות: כאילו כותב הוא הדת, של הבסיסיים האידיאלים של ההבנה לחוסר בהמשך
 על כעונש והעוף הרמש הבהמה כל את ימחה שאלהים מאליו מובן נראה התנ"ך "למחברי

 תכליתה כל את איבדה הזבל וחיפושיות החסידות הקרנפים של בריאתם כאילו האדם פשעי
 הרעיון את להבין היכולת את לו אין (,95 )עמ' כשורה״ מתנהג אינו סאפיינס הומו אם

 נברא שהעולם ללמד, התנ"ך שבא מה זה מאליו, מובן לא זה הבריאה, נזר הוא שהאדם
הקטנות. או הגדולות הלטאות בשביל ולא ובקדושה, במוסריות לחיות שיודע היצור בשביל

 נחתמת העיסקה החקלאית, המיתולוגיה של מכונן סיפור הוא העקדה סיפור נוספת: ופנינה
 האיל מחדש'. 'קריאה לא אפילו שטות, פשוט זו מכונן? סיפור (.95 )עמ' האיל של חשבונו על
 כאן אין בסבך, נאחז האיל ולנוחותו אותו, לצוד צריך היה אברהם פראי, אלא מבויית היה לא

בערים. וגרו חקלאים היו הכנענים בעוד נודד היה אברהם לחקלאות. רמז שום

האדם ויחוד החדשה בעת האידיאות .14



 שלהומו הוא והנאציזם הקומוניזם הליברליזם כגון הומניסטיות דתות של הבסיסי ״הרעיון
 ויתר החיים בעלי יתר כל של מטבעם שונה ומקודש נשגב יחודי טבע איזשהו יש סאפיינס

 מה הוא בעולם חשוב הכי הדבר הוא סאפיינס הומו של היחודי הטבע בעולם, התופעות
 יחודיות בחשיבות עוסק לא הקומוניזם בדויים, דברים (.100 )עמ' לעולם״, משמעות שנותן

 והתנגד אתאיסטי היה הקומוניזם האדם, בני בין הראוי בהסדר אלא האדם, גזע של וקדושה
 הגזע את הציג הוא אבולוציוניות, גזע תורות על הסתמך בכלל הנאציזם ואמונה, דת לכל

 אלא ומקודש, נשגב הוא שהאדם אמונה מתוך לא אבל הגזעים, שאר מעל נבחר כגזע הארי
 החזק להיות וצריך ביותר המוצלח הוא הארי הגזע מנצח, והחזק חזק כרגע הוא האדם להיפך,

המנצח.

בגרוש: פסיכולוגית לפרשנות ההיסטוריון עובר החברה, במדעי בסיסי ידע ומחוסר

 יתכן הבר... וחיות המשק חיות של במצבן תקדים חסר ענין מתעורר האחרונות... ״בשנים
 של לטובתם העולם, של העליונה החיים כצורת מעמדנו את נאבד בקרוב כי חשים שאנו

 צורות של בגורלן תקדים חסר ענין לפתע מגלים אנו לכך אי גנטית... מהונדסים סופרמנים
 אין הזוי, (,101 )עמ' כזו״ חיים צורת בקרוב להיות עשויים עצמנו אנו שהרי נחותות, חיים

מלים.

תרון מה .15 האדם? י

 ומתנהג האדם, יתרון בדבר הטיעונים את להבין מצליח אינו כאילו עצמו את עושה הררי
היקב: ומן הגורן מן טיעונים מחפש הוא כאילו

 נובע ועוצמה אינטלגנציה יותר יש שלמישהו העובדה מעצם אם לדעת רוצים אנו ״בפרט
 אנושית על מאינטלגנציה ייהנו מחשב שתכנות ברגע האם עליון, מוסרי ערך גם לו שיש

 (,101 )עמ' אדם״ לבני מאשר יותר רב ערך להן לייחס עלינו יהיה תקדים חסרת ומעצמה
 ערך מעניקה שעצמה או ערך? מעניקה מעבד שמהירות שחושב בעולם מישהו יש האם

 שלו, בתודעה היא האדם של יחודיותו כל מוסרי? ערך יש D9 מסוג לשופל ולכן עליון, מוסרי
שלו. המוסרית וביכולת למחשב, יהיה שלא משהו

 מהפילים מהשימפנזים אותו שמבדיל שהוא כל קסום ניצוץ איזה סאפיינס להומו יש ״האם
 את גם לשרוד סיכוי לו יש והאם הזה? הניצוץ הגיע מאין כן אם ומהתמנונים? מהתוכים

 הזה, הניצוץ הגיע מאין פיזי הסבר אין אכן להכיר, נעים (,101) ״?21ה המאה של התהפוכות
 של התיאוריות על איתנו ידבר )ששימפנז ולפילים לשימפנזים שאין משהו לאדם יש כן, אבל

 וולט של בסרט חי שהררי נראה בינתיים דעתנו, את נשנה אולי - המחר' של 'ההיסטוריה
שנים. אלפי ששרד כפי לשרוד ימשיך לא הזה שהמשהו סיבה שום ואין דיסני(,

 האדם חיי את הופכת הבכרח הבבוני מהמין בהרבה חזק האנושי שהמין העובדה ״האם
 בגדר ממש היא הזה המסר על האינסופית החזרה (,102) הבבון?״ מחיי רב ערך לבעלי
 לאחרים?״, ואין לנו שיש X אותו הוא ״מה :3 פרק בתחילת ושוב חזק? על דיבר מי הטפה,

 עומד הזה ההסבר כמה עד להיווכח ״מפתיע הנשמה, שזו אומרת מסורתית אפשרות ובכן:
 את מערערים במעבדות המחקרים החיים... במדעי היום המקובלות לתובנות בסתירה
 על שמנערכו ומשונים שונים ניסויים אלפי עשרות נשמה. יש אדם שלבני הטיעון...

)עמ' והלב״, המח במעמקי שם אי השוכן נצחי אלהי ניצוץ שום כה עד חשפו לא סאפיינסטים



 את ראינו לא הקומוניסטי, המורה על הילדים מסיפור לקוח שנראה מחץ, טיעון ובכן, (,104
 הטענה מעיקרא אם בסתירה״? ״עומד זה האם קיימת. לא שהיא סימן במעבדה, הנשמה

 את סותרת כזו פיזית ישות שאין הטענה אישוש איך פיזית, ישות אינה שהנשמה היתה
הטענה?

 מבין האבולוציה תורת את לעומק שמבין ״מי מתאר: הוא לאבולוציה, להתנגדות הסיבה את
 הדבר את מסבירה לא האבולוציה הנקודה, בדיוק שזו להבין מבלי (,105 )עמ' נשמה״ שאין

 לרוחניות, שאיפה בעל והיותו עצמו, את ומרגיש יודע היותו האדם, על יודעים שאנו העיקרי
למציאות. כהסבר לקבלה אפשר אי ולכן

 אלגוריתמי... תהליך ע״י החלטות מקבלים וחולדות שקופים לנו מספרים החיים ״מדעי
 שלאדם אחרת... זה אדם בני שאצל להאמין רוצה המודרנית והפוליטית המשפטית המערכת

 מתרבת הזו ושהמהות לנו הידועים הטבע חוקי מכל החורגת לגמרי חופשית מהות איזו ישנה
 מדעי אנשי של הבנתם למיטב הפתרון שלנו... ההחלטות קבלת בתהליכי המכריע ברגע
 בתהליך שאיפשהו לכך ראיה שום לנו אין נשמה. כזה דבר שאין להודות הוא החיים

 מנסיון האבולוציה הפכה כך (,109 )עמ' גשמית״ לא במהות חיים בעלי צוידו האבולוציה
 במציאות. לחבל נסיון - קיים, לא להסביר ניתן שלא שמה לקובעת המציאות, של הסבר

האדם! לבני זה את ספר לך זה, את יקנו אולי המחשבים

 היחודי, מעמדם את להסביר כדי לעצמם מספרים ועדיין ספרו אדם שבני נוסף חשוב ״סיפור
 שלבני אלא אדם, לבני שרק לא הוא הטיעון (,109 )עמ' תודעה״ יש סאפינס להומו שרק הוא
 עצם אלא הררי, שמגדיר כפי חויות זרם לא היא התודעה עובדה, אלא טיעון לא וזה יש, אדם

 בשאלה באריכות העוסקת הדעת הסחת עצמו. שלו קיומו את ומרגיש יודע שהאדם העובדה
 בע״ח, אצל קורה מה לנתח יכולת לנו אין לדיון, מאום תורמת לא תודעה, לבע״ח יש אם

 האבולוציה, ע״י מוסברת לא וזו תודעה, יש בודאי לאדם אבל חלקית, תודעה להם יש ואולי
בטלה. שהאבולוציה ומכאן

 התודעה היא מה הסבר לנו אין שכרגע יודעים, שכולם מה במפורש, נכתב 111 בעמ' וכך
 בזה, האבולוציונית התועלת מה גם ברור לא יודעים, שלא בלבד זו ולא נוצרת, היא ואיך

 לא הררי בעיני זה מקום?(. בכל עושה שהוא כפי בגרוש, תועלת להמציא הבעיה מה )מוזר,
 מלמדים האנונימיים החיים' ש'מדעי מה על מספר ושוב שוב הוא להיפך להפריך, מספיק
מדע. לא וזה חילופי, הסבר מצאו לא עדיין החיים מדעי להיפך, המציאות בעוד אותנו,

 אפשר אולי בה יש תועלת איזו ברור לא גם מנגד ואם התודעה, את להסביר אפשר אי ״אם
קיימת.... שהיא יודעים שאנו אחת, פעוטה בעיה קיימת (,116) עליה?״ לוותר פשוט

 בין שבו הזו המפותלת בדרך שלב איזשהו יש ״האם בפירוש: אומר הוא הבחירה על גם
 יירה נוירון אם ומחליטה התודעה מתערבת אחר נוירון של לתגובתו אחד נוירון של פעולתו

 פילוסופית, היא השאלה מושג, אין אכן (.115 )עמ' מושג״ לנו אין ... נשקו? את ינצור או
 עיון ע״י הזו השאלה את להכריע ואין הפיזי, במישור מתרחשת אינה שהבחירה שברור מכיון

 הן שההחלטות אותנו מלמדים החיים ש'מדעי המנטרה על שוב לחזור אפשר אי לכן פיזיולוגי.
 'הדעה אופן בשום אינו והדטרמיניזם יודעים, אינם החיים מדעי לא, ממש אלגוריתם',
הדעות. אחת רק אלא המקובלת',



 שום התגלו לא האחרונות השנים ״במאות האל: מקיום לוקח הוא התודעה על לויתור אנלוגיה
 לברק מפורטים יותר הסברים מצאו מדענים ובמקביל אלוהים, של לקיומו אמפיריות עדויות
 עדות חיפוש של הלוגית, השגיאה על חוזר הוא שוב (,117 )עמ' החיים", ולהופעת לגשם

 כל אלהים, של לקיומו אמפירית עדות הוא כולו העולם פיזי, לא יש של לקיום פיזית אמפירית
 הופעת לא ואפילו הטבע, חוקי ולא מאין, יש בריאתו לא לא, והוא מוסבר, לא הוא עוד

 לא עדיין האביוגנזה שתורת הררי מכיר החיים להופעת מפורטים הסברים איזה החיים,
 המדע ענפי לכל לקרוא במקום 8בביולוגיה, שניים או קורס לקחת להיסטוריון מומלץ יודעת?

בשמם. דברים ולהמציא החיים' 'מדעי יחד גם

 שזה נראה ולא בו מאמינה עדיין האנושות של מוחלט רוב אלהים את להספיד מוקדם בכלל
 הגיע ולא שיקרה, 19ה במאה אולי שחשבו כפי מהבמה', 'ירד לא עדיין הוא להשתנות, הולך
9הבא. השלב את לתכנן הזמן

פעולה? שיתוף - האדם מותר .16

 מכיון לא בעולם שולט סאפיינס "הומו :131 בעמ' מגלה הוא הטבע במדעי מדהים ידע חוסר
 הם שסאפיינסים מכיון אלא הבודד, מהשימפנזה יותר הרבה ומיומן חכם הבודד שהסאפיינס

 ובצורה גדולים במספרים פעולה לשתף שמסוגלים הארץ כדור על היחידים החיים בעלי
 מופתית בצורה פעולה משתפים חיים בעלי ועוד הנמלים, הדבורים, שטות, זו גמישה".

 ופועלות מתוחכמות, קשר ברשתות מידע מעבירות והדבורים הנמלים עצומים, ובמספרים
 של יתר פעילות ע"י להיעשות יכולה דבורים לקן פולש השמדת קטנה, )דוגמא מלא בתיאום
 עמידות שאינן למשל בצרעות ופוגם בכוורת, החום את שמעלה מה דבורים אלפי עשרות

 מיומן צבא מפעילות ובכלל פרומונים, ע"י מדוייק מידע מעבירות הנמלים כזה. לחום
ויותר(. פרטים אלפי מאות של וממושמע

 כבר אבל לשת"פ, האנושית ביכולת קשורים המידע ומהפכת הטכנולוגית שהמהפכה נכון
 מחמת ותפארתה, הבריאה נזר היה האדם טכנולוגיה, שום היתה כשלא שנים, אלפי לפני

 דוד הרועה של אחד תהלים פרק פעולה, שיתוף בגלל בהכרח ולא שלו, המנטליות היכולות
 וחכמתו(. רוחו עוז בעזרת שת"פ שום בלי הדוב, ואת הארי את ניצח גם )הוא זאת לנו יספר
 שהוא מספיק אחד. מאריה יותר חכם אחד אדם אבל אחד, מאדם יותר חזק אחד שאריה נכון
 והוא האריה, של במפרקתו ננעצת כשהאבן מלמעלה האריה על ולזנק אבן, להשחיז יודע

10קרוזו. רובינזון את תשאלו מנצח.

 הטבעי היתרון ובין פעולה, בשיתוף שתלויות והמודרניזציה, הקידמה בין מערבב הררי
"זהו הפאתטי: הסיום רואה. לא כלל הררי אותו החי, על האדם של והאינטלקטואלי המנטלי

 מפרוות קוצים פולים שימפנזים כיצד ואילך, 162 בעמי הארוך התיאור כדוגמת פשוטות, טעויות גם שימנע מה 8
קוצים(. ולא כינים פולים )הם חבריהם!!!

 מרבית התכוין... הוא לכך מת, שאלהים 19ה המאה בשלהי ניטשה פרידריך הכריז "כאשר כותב: הררי 9
 להאמין בוחרים הם אם גם באלהים... שמאמינים אתאיסטים רובם אתאיסטים, הם המערבי בעולם האנשים
 הוא התכוין, לכך לא הנראה כלל נייטשה אבל נכונה, ההגדרה (,270 )עמ' שלהם", בחירה רק זו הרי באלהים

 לא האנושות בעוד ואתאיזם. מטריאליזם לטובת כיווני חד תהליך שישנו היה נראה בה לתקופתו, בהתאם חשב
האבחנה. את קיבלה

 היתה השימפנזה או שהחולדה להיות באמת יכול בטוח? לא "אשכרה? הזה: הקטע על כותב פרסיקו תומר 10
 הכלב הסוס, השימפנזה, שהאדם, כלשהו סיכוי יש שאם לכך להסכים לפחות אפשר אולי יותר? כחכמה מתגלה

 לקבוצת לאותת הצליח שהכלב מפני או רפסודה? בנה שהסוס מפני לא זה האי את יעזבו פעם אי והחולדה
האי?". בקרבת יאכטה על שלהם בכיף שהפליגו כלבים



 פעולה לשיתוף היכולת אלא רגשות, לא תודעה, לא נשמה לא מהבהמה, האדם מותר כן אם
 קץ אין האריכות האמנם? תודעה״ ״לא לאינטלגנציה, עלבון הוא (,132) גבוהים״ במספרים

 לא אבל נכונה, להיות יכולה האדם, בני בין לנצחון מביא פעולה ששיתוף בהמשך שבאה
 הסיכום מגיע הללו, העלובות למסקנות הגענו איך כבר ששכחנו ואחרי לנושא. קשורה

 לכך יש גדולים במספרים פעולה לשתף היכולת הוא הסאפיינסי ההצלחה סוד "אם בפאתוס:
 של קדושתו את שאלה בסימן מעמיד זה ובראשונה בראש לכת, מרחיקות מוסריות השלכות

 היסטוריות במעשיות התיבול מרוב לב שם לא אולי הקורא המערכה, על דרוש (,138) האדם"
הפרק. במבנה המרובות והשגיאות הלוגיות הקפיצות על פיקנטיות,

דמיונית מציאות .17

 עסק ממנו עושה שהררי ענין סובייקטיבית, הבין במציאות הררי לפי תלויה לשת"פ היכולת
 ובכח במנטליות חשוב מרכיב הם והאידיאלים שהרעיונות ספק אין הראשון, בספר כבר

 להילחם היפני הרעיון דמיונית. לא או דמיונית למציאות קשור זה אין אבל האדם, של הרצון
 גם נלחמים אנשים לאידיאל, אצלם שהפך מסויים, אדם למען היה הקיסר" "בשביל למות ואף

 של המתמיהה להגדרה קשר בלי כולם, של משותף ענין בפשטות שהם רעיונות, בשביל
בין-סובייקטיבית. מציאות או דמיונית מציאות

 פעם יכלה המועצות "ברית כותב: הוא דמיונית למציאות דבר כל להפוך התעקשות תוך
 הסובייקט כאשר מלהתקיים, חדלה היא 1991 לדצמבר 26ב אך כולה, האנושות את להשמיד

 של מטרה היה הקומוניזם דמיון, שום כאן היה לא אבל (,147 )עמ' פירוקה" על הודיע העליון
 על הודיע העליון והסובייט נכשלה, הקומוניסטית השיטה מכפיה, חלק מרצון חלק מליונים,

 תועלו שלהם והרצונות נשארה, בקומוניזם מסויימת במדה שבחרו האנשים קבוצת אבל כך,
 על ולהשתלט לשוב מנסה בשליחותם וזה מעורער, בלתי כמעט לשליט פוטין להמלכת שוב

 ה'מציאות כולה. לאנושות גדול נזק לגרום יכול הוא ששוב כך בעולם, חלקים ועל משאבים
שקוף. דרקון כמו היא כאן. ההיסטורי למהלך דבר שום תורמת לא המדומיינת'

 האיחוד פגומה, הגדרה זו אך מדומיינת", "מציאות הוא למשל, האירופי האיחוד הררי, לפי
 דבר שום בעניניהן, לטפל אירופה מדינות ע"י ומונתה שנשלחה אנשים קבוצת היא האירופי

 המסמיכים אנשים, קבוצת גרים בו מקום הוא דמיונית, מציאות אינו הקיבוץ דמיוני. לא כאן
 כשיש החיים. צורת לגבי אחרות והחלטות רכישות, קניות, כולם בשם לנהל מתוכם פרטים

 למען מלחמה גם דמיוני? הוא כאן חלק איזה הקיבוץ, חברי בין הצבעה מתנהלת ויכוח
 חיים בעלי שאפילו ושכח מדומיינת', מציאות בעד ל'מלחמה הררי בעיני נחשבת המדינה
 אנשים קבוצת דמיוני. מרכיב שום כאן אין וכיו"ב, שתן ע"י שמסומנת טריטוריה על נלחמים
לחיות. רוצים הם בה הדרך ועל שלהם הטריטוריה על נלחמת

והחזק החכם המחשב .18

 נגיע ועוד והחזק, החכם המחשב של לרעיון רציני בסיס באמת אין ,7 בסעיף כבר שראינו כפי
 על מסתמך כביכול, המחשב עליונות של הרעיון שכל ברור הזה בפרק הבאים. בפרקים לכך

 כך כדי עד האדם, יחודיות את מבינים איננו כאילו הפנים והעמדת הרעוע הלוגי המבנה
 נדע איך הזמן: במשך תודעה תהיה למחשב אם משהו הפורימית בשאלה מתחבט שהררי

(.120 )עמ' תשובה" כרגע אין הזו "לשאלה תודעה? אין שלמחשב



 והצומח החי עבור השינויים של משמעותם מולקולארית, מבט מנקודת ההיסטוריה של הצגה
 את מחליף לא אבל מעניין, בהחלט זה האדם. בני עבור מאשר יותר האטומים, עבור או

האמיתית. ההיסטוריה

 אם לדעת שכדי אומר טיורינג ״מבחן תיכון: של לימודים בחומר בסיסית שגיאה ולסיום
 )עמ' אדם....״ עם לתקשר ובמקביל מחשב אותו עם לתקשר צריכים אנו תודעה יש למחשב

 אלא בתודעה כלל עוסק לא טיורינג ומבחן טיורינג, מבחן לא זה ידע, חוסר (,121
 הרעיון את דעתו על העלה לא טיורינג אנושית. לאינטלגנציה מקבילה באינטלגנציה

תודעה. תהיה או יש שלמחשב המטופש

 של המודל על ביקורת העביר סרל ג׳ון כבר זה, בתחום להתעדכן להררי מומלץ בכלל
 הבינה לבין בינה, בעל הוא כאילו להיראות באתגר הצלחה בין מבדיל שאינו טיורינג,

הדעת. על עלתה לא - תודעה עצמה. המלאכותית

המעודכן: המודל את נציג לסיכום,



באלגוריתמים? אדם בני נספח: .19

 אני הספר, בהמשך גם שגויה, בצורה הנוירולוגיה מענף בנתונים משתמש שהררי מכיון
 Brainwashed: The Seductive Appeal ״ הספר: מחברת סאטל, סאלי של מדבריה קטע מעתיק

of Mindless Neuroscience," המח מחקרי על התיאורים לוקים שבה השטחיות מתוארת בו 
אומרים: לא הם ומה אומרים הם מה באמת להבין מבלי החדשים,

 מוח למחקרי נחשפים אנחנו שבוע מדי כמעט מהתופעה: להתעלם קשה האחרונות "בשנים
 עצלות האימהי, האינסטינקט האנושית. הנפש מנגנוני את החושפים ביותר, מרשימים
 תעלומות הם ועוד אלה כל כאילו נדמה נכזבת... אהבה בסרטים, האימה אפקט וחריצות,
 בני על חושבים "כלבים באמת מה לפענח הוא הבא והשלב וי עליהן סימנו מוח שמדעני

אדם".

 השקועים נזירים .fMRI קסמים: עלינו המהלך מונח באמצעות כלל בדרך מתבצע השכנוע
 להיכנס מוזמנים כולם לפפסי: קולה בין המתלבטים צרכנים לקוקאין, מכורים במדיטציה,

 צבעוניות תמונות ולהפיק במוחם קורה מה להציץ יוכלו שמדענים כדי הזו, הפלאים" ל׳׳מכונת
 להם שנולדו עד כך, כל התחזק הטרנד האחרונות, בשנים השונים. אזוריו של ומפורטות

 משפטים (,neuroeconomics) כלכלה עם המוח מדעי את המצליבים חדשים תחומים
(neurolaw,) פילוסופיה (neurophilosophy) חלקית רשימה זוהי וספרות. היסטוריה ואפילו 

 ולערך מומחים של לסוללה במדיה, להתייחסות זוכה הללו החדשים מהתחומים אחד וכל בלבד
בוויקיפדיה.

 אי-נוחות המביעים חוקרים ישנם הרבות, ושלוחותיו המוח חקר של האדירה הפריחה לצד אך
 את מעוותים עיתונים, עורכי סתם או שרלטנים עסקנים, בו האופן לגבי נוקבת ביקורת עד

שעבר, שבוע אור שראה חדש ספר ליצור. שואף נוירולוגיה של הרציני שהתחום התמונה
 רוב את מרכז ",Brainwashed: The Seductive Appeal of Mindless Neuroscience" הנקרא

הזו. הביקורת

 הקפיצה מתבצעת בה הקלות היא הפופולארית, במדיה הפרסומים ברוב מרכזית בעיה
אפשר, נפש. ואפילו רגש תודעה, כמו מושגים לבין קונקרטית, מוחית פעילות בין הלוגית
 ועד מכאן אבל אחרים, משתנים עם ולהצליבה במוח דומיננטית פעילות לזהות כמובן,

ארוכה. עוד הדרך מוכרות, מנטאליות לפונקציות ולתרגמם תהליכים לבודד היכולת

 לכירורגים למשל, המסייעות, המוח סריקות בטכנולוגיות דופי מטילים אינם הספר מחברי
 שפה אזורי למפות באמצעותן מסוגלים חוקרים מוח. ניתוח לפני החולה על מצב תמונת לקבל

 אך אחרות. ומחלות כרוני דיכאון עם חולים אצל בעייתיים אזורים לזהות או מוטורית ושליטה
 אשמת רק לא זו כי ומתברר עצום הוא רבים במחקרים ההטעיה פוטנציאל אלה, כל לצד

 תאי- שבין "המתאם הכותרת תחת 2008 ב- שפורסם מחקר הפופולאריים. המדיה אמצעי
 שהחוקרים העובדה לדיסאינפורמציה. אחריות חסר מקור הוא למשל, שנאה", לבין העצב
 שהפעילות בהכרח אומרת לא שונאים, שהם אדם של בתמונה להתבונן מהנבדקים ביקשו

 בסגנון כותרות עם לצהול מהעיתונים מנע לא זה ואולם, "שנאה". היתה תיעדו שהם המוחית
 את להעריך ניתן יהיה בעתיד, כי צוטט אף החוקרים אחד במוח". התגלה השנאה "מנגנון

 מדוע כן, אם להבין, קל חפותו. את להעריך כדי הקורבן, כלפי ברצח נאשם של שנאתו רמת
"נוירו-מאניה". הטרנד את המכנים חוקרים ישנם

 חלק להעלים עלול אחד שמצד הנדרש, הסטטיסטי בעיבוד מתגלה נוספת בעייתיות
 בעייתיות המדגים מחקר שקריות. חיוביות תוצאות צצות בלעדיו, שני, מצד אך מהתוצאות,

שנדרש מת, סלמון של מוחו פעילות את מדדו החוקרים האיגנובל. בפרס שעברה שנה זכה זו



 בדרך דגים ששותקים כמו שתק כמובן הסלמון אנושיות. חברתיות סיטואציות להעריך היה
 סריקות הנדרש, הסטטיסטי העיבוד ללא כי הראו החוקרים אבל מתים, הם אם במיוחד כלל,

fMRi עד כי החוקרים גילו יותר, מאוחרת בבדיקה הסלמון. מוח בתגובות הבדלים הראו כן 
 באיגנובל הזכיה עד הסטטיסטי. העיבוד את ביצעו לא fMRi ה- ממחקרי 40% מחקרם, פרסום
.10% ל- צנח כבר זה שיעור

 בו הטמון הפוטנציאל בשל הדמיון את מצית המוח מחקר ל״נוירו-מאניה״? הגורמים מהם
 הטרנד את כן, אם להבין, קל והפילוסופיה. המדע של הגדולות התעלומות אחת את לפענח
 מיליארדי משקיעות ואירופה ארה״ב סין האחרונות: בשנים המוח חקר סביב שנוצר העצום
 על גם להצביע אפשר הטרנד לצד אך העכשווי. לחלל״ ה״מרוץ להיות שהפך בפרויקט דולרים

 הראיה. בחוש שמתקבל ממידע מסקנות להסיק להזדרז אדם בני של הפסיכולוגית החולשה
 מורכבת מרהיבה, תצוגה רואים כולם אך fMRI סריקת לפענח סיכוי אין מומחה שאינו למי

 גם אחרות, במילים סיפור. מסתתר מאחוריה כי הרושם את בנו נוטעת זו מורכבות למדי.
יחברו. מילים אלף שאותן הסיפור מהו היא השאלה אך מילים״, אלף ״שווה fMRm תמונת

 ״המוח כמו ספרים הכולל הנוירו-ניהול טרנד כמו מזיק, בלתי אך משעשע הסיפור לעיתים
 פחות זה לעיתים רצינית. מחקרית בארשת פופולאריות עצות עוטפים אשר ועסקים״, שלך

 פופוליסטיות מניפולציות עושים צרכנות( )פוליטיקה, שונים מתחומים כשעסקנים משעשע
 טמונה החוקרים, מצביעים עליה יותר, מוחשית סכנה אך מחקריות. בתוצאות ומנופפים
 כבר הפלילים בתחום דין שעורכי מפתיע זה ואין משפטיות לעדויות fMRI סריקות בהפיכת

 אחת סאטל, סאלי מסבירה עבירה״, לביצוע סיבות אינספור ״ייתכנו שימוש. בהן עושים
 מפעילות החל - ההסבר מה משנה לא ״אך ,National Reviewל בריאיון הספר, מכותבי

 עוד כל יורשעו נאשמים - רעות מנבאת אסטרולוגית תחזית ועד עשוקה ילדות דרך נוירונים,
 פרשנויות יצירת עם נוצרת הבעיה נפגעה״. שלא רציונאלית מחשבה קיבולת בהם נותרה
 הרצון מושג לביטול משפטי חלקלק מדרון שהן פרשנויות סובל, אינו הרציני המוח שחקר

מעבריינים.״ אחריות ולהסרת החופשי



תן האדם - ב חלק לעולם משמעות נו

 החלק את לבודד אנסה אבל מרתקות, היסטוריות במסות הוא גם מלא המשמעות, על הפרק
 המשמעות. הענקת תהליך עם להגיע רוצה הוא ולהיכן הררי, מתאר תהליך איזה הלוגי,
 התרבות כיום החיים, למשמעות בבלעדיות אחזה הדת בעבר אחד: במשפט לסכם ניתן בגדול

נכון. כמובן זה משלה. משמעות מציעה המערבית

 תפיסה על שוב מלמדת השונים, התהליכים נתפסים בה הצורה מעבר, הרבה כאן יש אבל
 מנסה שהררי ולמיתוסים לאתוסים ונשנית חוזרת הטפה וגם במורכבות. מבחינה שאינה צרה,

בהיסטוריה. שלב כל על נסתכל שלא כיוון מכל להטמיע

 הררי הזה? למצב הביא מה היא השאלה נכון, הורודה במסגרת הסופי, המצב של התיאור
 מן אותו הסיטו כמעט והדמיון הדת ואיך ההתפתחות, של ה׳בריא' התהליך את מתאר

ימינו. בת הורודה הנוסחה את מצאה שהתבונה עד המסלול,
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 את הררי מציג כעת אינטלקטואלית, יכולת רק היתה הדמיונית המציאות הקודם בפרק
ההיסטוריה. את עושה בעצם היא האמיתי: תפקידה

 היכולת את לסאפיינסטים נתנה הלשונית כשהמהפכה שנה 70,000כ לפני התחיל ״הכל
 מצויינת המחשה (,172 )עמ' בדמיונם״ רק שקיימים דברים על זה עם זה לדבר הבסיסית

 שקרתה לשונית למהפכה הוכחה לא ובודאי וזכר עדות שום אין בדמיון, רק שקיים למשהו
 יכולת בעל כיצור האדם את מכירים אנו לאדם, לקרוא מתעקש שהוא כפי הסאפיינסים אצל

 הוא עצמו הזה התיאור זו. יכולת נעדר היה חייו של מסויים שבשלב הוכחה ואין מלאה, דיבור
דמיון. המאפשרת מהפכה ע״י עצמו את שמיתג חי כבעל האדם את המציג תעמולתי מיתוס

 של האמיתית הגיבורה ההיסטוריה, את עושים שהם לחשוב נוטים האדם שבני ״למרות
 להציג הפאתטי הנסיון שוב (,171 )עמ' סובייקטיבית״ הבין הסיפורים רשת היא ההיסטוריה

 בני של והמחשבות האמונות הדעות היא הסיפורים״? ״רשת היא מה מולקולות, של היסטוריה
 האדם? בני או הרשת טכנולוגיה ננו מפתח באמת מי האדם, בני הם משהו שעשה מי האדם,

 את שעושה זה הוא האדם אבל ואבותינו, עמיתינו שאספו ידע על מסתמכים שאנו נכון
דמיוניות. שטויות הם האדם בני של והאמונות הדעות שכל לשיטתו אפילו ההיסטוריה.

 ישקיעו אנשים קבוצת אדם, בני בין הסכם היא דמיונית, ישות לא היא בע״מ חברה אפילו
 הרווחים. את יחלקו כיצד ביניהם מסכמים והם מוצר, בפיתוח שונים מסוגים ומשאבים אנרגיה

 פי על התנהלה היא שכן דמיונית, ישות בשם פעלה העתיקה מצרים גם הררי בעיני אבל
 גדול שחלק ברור משמעות, חסרת בפילוסופיה מדובר אל. הוא החי שפרעה המיתוס

 לפחות שליליים היו שלהם מהרצונות גדול וחלק שקרים, הם אדם בני שהניעו מהרעיונות
 עשו כולם המצרים אדם. בני בין הסכמים רק אלא דמיונית, ישות שום כאן אין אבל בעינינו.

 שההסכמים העובדה במצרים. ועוד והנדסיות כלכליות מערכות ליצור בכדי חלקו את אחד כל
 הזו ההגדרה ואת משמעותי, לשחקן הדמיונית' ה'מציאות את הופכת לא תבניות לפי נוסחו

שהן. כל השלכות כבעלת

 בנו, גייסו, הקימו, שהן מדומיינות ישויות על לומר מוזר נשמע ״זה מתקדם? זה כל לאיפה
 גרעיני, כור בנתה שאיראן התנחלות, בנתה שישראל אומרים אנו היום גם אבל ושלטו.

 לומר לא כן אם מדוע - נהג ללא מכונית בנתה ושגוגל חשמלית מכונית בנתה שטויוטה
 בעוד מולקולות, של להיסטוריה הטפה של סוג זו (.178 )עמ' מים?״ מאגר בנה סובק שהאל
 הגורמים אבל בנו, האזרחים כל שלא נכון התנחלות, בנתה ישראל מלים, במשחקי מדובר

 אפילו איראן, לגבי גם כך זאת. אישרו האזרחים, כל ע״י שנבחרו בניה, לאישור האחראיים
 שהשתלטו נניח אם אפילו - ונציגיו קיימת, מציאות הוא האיראני העם דמוקרטיה, אין אם

 גם בדיוק וכך בעובדות. מדובר כור, לבניית הוראה נתנו - בכח אותו מייצגים והם בכח עליו
 היא בנה שהוא האמירה ולכן קיים, אינו כיום השקפתינו לפי סובק האל וטויוטה. גוגל לגבי
 אליו וייחסו לבנות, רצו כי נכון יותר או רצונו, שזה חשבו כי בנו שהמצרים היא האמת שקר,

האדם. הוא שפעל מי ההוראה. את

 חזירים פטריות עצים עם נפגשו ציידים לקטים הכתב: המצאת הוא במהפכה, שני שלב
 )עמ' שרצו, מה בהם לספר ויכלו פפירוסים עם התעסקו הכתב המצאת אחרי ואילו וצבאים,

האמונות רציונליים? יותר היו ציידים הלקטים של והמיתוסים הדתות האם אך (,178



 של מאשר פחות לא המציאות מן ורחוקים בדמיון עשירים האינדיאנים של והמיתוסים
 ומתעד, מידע מעביר הוא כי לרציונליות מביא מסויימת מבחינה הכתב הקדמונים. האשורים
הדפוס. בהמצאת קשורה היתה החדשה בעת האנושות של הקפיצה

 בין יעיל פעולה שיתוף לארגן ניתן לא בדיוניים מיתוסים איזשהם ״בלי הדתות? נוצרו איך
 של במובן ה׳הרריית' בטרמינולוגיה 'בדיוני' בין להבדיל מבלי (,187 )עמ' אנשים״ המוני
נכון. לא מציאות תיאור על מסתמך שקרי, - בעברית 'בדיוני' ובין מופשט', 'הסכם

 של משמעותם על או נייר', 'רק שהוא למרות הכסף של ערכו על שמכריזים כשם בעיניו,
 שוב שקר. על מכריזה הדת כך עצמו, את מנציח וזה 'המצאה', שהם למרות הבגרות ציוני
 רק אלא שקר, אינה פלונית מדינה של בכסף לסחור ההחלטה לשקר, הסכם בין מבדיל לא הוא

 גם לשכנע יכולה שדת ברור להתקבל. חייב לא - השקר ואילו הבגרות, ציוני גם כך הסכם,
11שגויה. האנלוגיה אבל שקרים, לכפות אפילו או בשקרים,

 אמיתיות ישויות של המבט נקודות בין להבחין במיוחד ״חשוב היסטוריה: ללמוד כשרוצים
 רק קיימים ואלים תאגידים, לאומים, מדינות, מדומיינות, ישויות של המבט נקודות לבין

 דוקא רבות פעמים מסופרת ההיסטוריה זאת ולמרות האדם, בני של המשותף בדמיונם
 ומה קיים באמת מה עצמנו את ולשאול פעם מדי לעצור לכן כדאי שלהם, המבט מנקודת

 יחד כולו העולם כל את כורך הוא ושוב שוב (.196 )עמ' בדמיונינו״, שטוינו סיפור אלא אינו
 היא האם דמיון? היא מדינות של היסטוריה האם אך דמיון, הכל את לכנות כדי האלים, עם

 שהאמינו או מסויים, במקום שחיו אדם בני של היסטוריה היא בדמיונינו? שטוינו סיפור
מסויים. באידיאל

 שמסייעים המבחנים ״אחד 'דמיון': מה לגלות קריטריון להררי יש מסובך, נשמע שזה מכיון
 ממשי, הוא מה דבר אם לדעת רוצים אתם אם הסבל. מבחן הוא לדמיון מציאות בין להבחין

 סובל, לא האל באש, עולה אל של כשמקדשו לסבול? יכול הוא האם עצמכם: את שאלו
 ובכן, (.197 )עמ' סובל״ לא הוא רגל פושט כשבנק סובל. לא הוא מערכו מאבד כשהדולק

 שביניהם ההסכם שלפי מכיון סובלים, אדם בני אבל סובל, לא ה'בנק' רגל, פושט כשבנק
 דמיוני. חלק שום כאן אין עמיתיהם. מאת שלהם הצרכים באספקת משמעותית הרעה תהיה
דמיונית'. 'מציאות עם הסכמי' 'סדר מבלבל הררי

 חברות לקיים אפשר אי ותאגידים מדינות כסף כגון דברים על סיפורים איזשהם ״בלי במקום:
 חברות לקיים אפשר אי והסכמים, חוקים בלי אומר: הוי (,197 )עמ' מורכבות״ אנושיות
סיפורים. בשום צורך אין מורכבות. אנושיות

 מאבדים הם סיפורים, רק שאלו שוכחים אנשים ״כאשר :5 פרק את המסיים המחץ משפט
 להגן כדי או כסף, הרבה ירויח שהתאגיד כדי מלחמות יוזמים אנשים ואז המציאות. עם קשר

 קיימים ולאומים מדינות כסף, תאגידים, הרי טירוף, זהו והלאום. המדינה של האינטרסים על
 אנחנו שפתאום להיות יכול איך - אותנו לשרת כדי אותם המצאנו אנחנו שלנו. בדמיון רק

האמנם טירוף, על מצביע בהחלט (,197 )עמ' למענם?״ חיינו את מקריבים עצמנו את מוצאים

 אומרים הקדש "כתבי כותב: הוא לכן שתיים, או בטעות להיכשל בלי הדת, לתחום להיכנס להררי קשה
 לא שאשה הסיבה הקדש, בכתבי לזה זכר אין בעוד (,188 )עמ' לעדות" פסולות ולכן דעת קלות הם שנשים
הדין. בית בפני ושוב שוב להופיע תצטרך שלא והרצון צניעות מפני היא מעידה

 ומאז ישראל, לעם הוא ברוך הקדוש בין חוזה נחתם שנים אלפי לפני שם "אי כך: אצלו מתוארת בכלל היהדות
(.208 )עמ' הזה" בחוזה פרצות למצוא בנסיון זמנם את היהודים מבלים היום ועד



 הנאה לטובות מתורגם אינו ספריו, ממכירת הררי שמרויח הרב הכסף האם דמיון? הוא כסף
 אנשים מספר המזכה הסכם הוא התאגיד בדמיון. מדובר שמא או ידיו? על לקבל יכול שהוא

 חלב לחם יותר יהיה לעובדיו כסף, יותר יהיה כשלתאגיד ממשיות, הנאה בטובות ממשיים
 מקום ולילדיו לחייל יהיה ותנאים, שטח יותר לה יהיו טוב, יותר יהיה כשלמדינה וטאבלטים,

 כ'אנשים ולהציגם פשוטים כה דברים על לערער יכול שאדם הוא הטירוף בו. לחיות טוב
סיפורים'! רק שאלו ששוכחים

 המניעים וכל אדם בני שחשבו מה שכל לטעון להכליל, בעצם היא זה בכל המטרה
 עצמם את שעבדו אדם שבני מזה הרויח הסיפור סיפור, הכל בסך הכל שלהם, האידיאולוגיים

 מה זה הסיפורים. בשירות מתחלפים פראיירים סתם אדם בני ההיסטוריה, הוא והסיפור אליו,
 האמת - משמעות. יותר תהיה ולא הסיפורים ייגמרו אחד שיום הקריסה, תחזית את שמקדם

 הצרכים את מסויימת במדה משקפים אנשים בהם שהאמינו הדברים יותר, הרבה מורכבת
 זו שלהם. הרוחניות או הנפשיות והשאיפות הערכים את מסויימת ובמדה הזמן, לאורך שלהם
 קדם עמי של במיתולוגיות גם סיפורים. סתם ולא והאנושות, האנושיות תמצית בעצם

 האמונות, החלומות, השאיפות, אדם, כבני אצלינו מכירים שאנו הרגשות מוטמעים
 המח תוצרי ואת בעולם, ההוייה כעיקר המולקולות את שרואה מי רק למציאות. והפרשנויות

 עומד זה שכל וידמיין בדיוני, סיפור הכינוי את האנושית והוייה התרבות לכל ייחס כהפרשות,
פונקציונלי. מולקולות ולאוסף למחשב יהפוך האדם שכן ענין מחוסר להיעלם

תן תהליך בעולם יש האם .21 מי לזיהוי, ני זאת? זיהה ו

 שכל וידוע נפוץ פסיכולוגי כשל ״זהו בהיסטוריה? מכוונת יד שיש לדעה הררי מתייחס כיצד
 קורה שקורה דבר ושכל העולם מרכז שהם בטוחים קטנים ילדים בילדותם, בו לוקים האדם בני

 השורה מן פילוסופי בטיעון מדובר לא כי מעודנת, בלשון ונאמר הבה (,189 )עמ' בגללם״,
 החיים' 'מדעי כחות כל של מלא גיוס הוא המחץ טיעון להנחתה, הרמה רק זו אבל, הראשונה.

 את ידעו ותוקידידס, הרודוטוס כגון המלומדים היוונים למהדרין: לוגית 'הפרכה' למערכת
 במשתנים תלויה שההיסטוריה המודרניים- החיים מדעי שגילו מה -את הבינו הם האמת,
 משרירות כתוצאה שנגרמים אירועים יש געש, מהר כתוצאה שנגרמים אירועים שיש שונים,

 מפורטת יותר הרבה בצורה ההיסטוריה, את יפה כ״כ פירטו ולכן מסויים, מלך של לב
מהמקרא.

 'סיבתיות המקראי המושג את להררי להכיר נעים בסיבתיות? מכיר אינו המקרא האם אך
 בפרקים מתוארת הזו החשיבה ששיטת )למרות קויפמן יחזקאל פרופ' שטבע מושג כפולה',

 זורקים שאם ידעו הקדמונים העברים גם (,כאן למשל ראה במקרא, רבים במקומות מפורשים
 הקביעה מוסריים. גורמים גם יש ההיסטורית המערכת שלכל האמינו אבל נופלת, היא אבן
 משתמשת אלא בתשובה חוזרת לא היא אירן נגד עצות מטכסת ישראל שכשמדינת הררי של

 מכך מתעלמת ושות'. הרודוטוס של ההיסטורית הדוקטורינה אימוץ על מגלה במודיעין,
 האמת טעם. חסרות במיתולוגיות ומשונים שונים אירועים תלו הם גם היוונים שההיסטוריונים

 חברה המטבע, של אחד צד רק היא בתחבולות שמלחמה יודעים בזמננו גם להיפך, היא
 שלה. המוסריים והאיכות השדרה עמוד על ולשמור בתשובה' 'לחזור גם צריכה לנצח שרוצה

 הסיבתיות פיזית. גם נרקבות רוחנית רקובות וממלכות במושחתים, נוקמת ההיסטוריה
עובדה. היא הכפולה



 בתקופת ״כבר באלילות: או באנימיזם הררי רואה ה׳התבגרות', של הראשון השלב את
 אנימיסטיות דתות טוב, יותר הרבה ההיסטוריה את שהבינו תרבויות היו התנ״ך

 כשדה העולם את ציירו כן ועל ורוחות שדים אלים של רחב במגוון האמינו ופוליתיאיסטיות
 שרוצה אחד לאל מצרים מכות את לייחס רציני? זה (,190 )עמ' ושונים״, רבים כחות בין קרב

 זה אחר, לשד או אחר לאל מכה כל לייחס אבל ילדותי, זה ממצרים, הישראלים את להוציא
 את במעט ולו מכיר אינו שההיסטוריון מסתבר יותר? מדעי או יותר ורציונלי בוגר

 דוקא נוצרה שההיסטוריה היא מוסכמת עובדה ההיסטוריה, של הפילוסופיה ההיסטוריוסופיה,
 השתלשלות לתאר טעם היה לא כאחדותי, כלל העולם נתפס לא אליה שעד משום ביהדות,

 הבסיס גם היא המונותואיזם, של האחדות שיטתיות, בה למצוא אפשר היה לא כי אחת
 קשורים חלקיו ושכל אחד, לחוק כמציית אחת, מבט מנקודת הטבע כל את המתאר למדע,
הכל. על פעולה מכל להשליך העשוי אחד בגורל

 קצת נעתיק מקצוען, של מעמיק ניתוח לבין זולה, פופוליסטית כתיבה בין להשוות, כדי רק
מקימברידג': בטרפילד הרברט פרופ' ההיסטוריה, של הפילוסוף מפורסם, היסטוריון מדברי

 הכלל מן יוצא משהו בגדר היסטוריה של משמעותה שלילת 'אין זמננו: בן היסטוריון של דבריו ״לפי
 אירופה ועד ומסין יון ועד מהודו הדורות בכל הדת ומורי פילו&ופיםוד בקרב כלל בגדר אלא

 ומשונות שונות מיסטיות ודתות אפלטוניות והנאו האפלטוניות והבודהיזם ההינדואיזם הצפונית'
 מפליא ,בזמן המאורעות להשתלשלות או דדי&טוריד של לעובדות ממשית חשיבות כל ליחס סירבו
 ההיסטוריה של מחזורית הסברה במזרח או במערב האנושית במחשבה שלטה מידה באיזו הדבר

קדם, בימי הסינים ובין הקדומה שבאמריקה האצטקים בין הדבר את מצא טוינבי הצורות.. מן בצורה
 מקום הניחו לא אלו מושגים העתיקה.. יון של הדרמות וכותבי הפילוסופים ההיסטוריונים בין וכן

״...כלשהו הישג על שוקדת או מסויים בכיוון מתנהלת שההיסטוריה לרעיון
 בתחום הקדמונים העברים מתבלטים ההיסטורי הספור באמנות מלאכתם לזריזות מחוץ ״גם

 חייו מהלד את כזו סקירה מעולם סקר לא עכשיו עד שנזכרו מאלה עתיק עם שום כי ההיסטוריה,
 ההיסטוריוגרפית המורשה את העבירו ...וייעודה אומה של תולדותיה את לזה דומה פרוש פירש ולא
 גרמה העבר כלפי עמדתם האירופית. המסורת לתוך הנצרות באמצעות העתיק הקרוב המזרח של

 ההשקפה באה מהם האדם של מחשבתו על כבירה להשפעה ההיסטוריה זכתה הראשונה שבפעם
 כבעלי החולונית ההיסטוריה של המאורעות את לראות שיש בעולם רווחת וכלל כלל היתה שלא

האדם, בני בעסקי ענין מוצא בהיסטוריה, שמתגלה אל על מדבר המקרא חשיבות, ובעלי משמעות
 במגע והובא המיתית הממשות אי מתחומי האלוה הופקע כך ע״י המאורעות, במהלך פעיל חלק ונוטל
 האל של פעלו על דעתם את ליתן אדם בני משהתחילוש לציין יש הממשי. העולם עם יותר ישיר

 משמעותן .לכת מרחיקות רעיוניות תוצאות לדבר היו בטבע, פעלו מעל יותר האנושית בהיסטוריה
 כיוון באותו התקדמות היתה המונותואיזם( של בהופעתו כרוכה שהיתה לזו )בדומה אלו תוצאות של

 של דיבוק )בעברים( בהם אחז שכמעט היתה בכללותה התוצאה ...שכלתנות לו קוראים היינו שכיום
 את שהוציא האל בהיסטוריה ומצוה כשליט עבדוהו העולם כבורא האל את משעבדו ויותר היסטוריה

מקדם״... בימים כזו לרוממות ההיסטוריה זכתה לא מעולם מצרים. מארץ עמו
 כך לידי השאר בין הביאה ההיסטוריה כאלהי האל אל מחשבתם את מכוונים שהיו ״העובדה
 נתפרשו היסטוריים ומאורעות האדם בני עסקי המוסר, של עליונה התגלמות באל רואים שהתחילו

 שהיא דת אל עליונה.. מוסרית חשיבות יחד גם וההיסטוריה הדת להן קנו מוסריים.. במונחים עכשיו
 והמוסרי ההיסטורי המונותואיזם הפקרות.. מיני כל מתלווים הטבע מן הקשות על ורק אך מיוסדת
 אפילו הזה העולם עם המגע על שמירה לידי השאר בין הביאם קדם בימי היהודים אליו שנתעלו
 של לוייתן בת שהיא הערטילאית והמיסטיות השרשים נטולות החשיבה של זניחה ולידי דתם בתחומי

 של מופלאה אסופה כל וקודם אף אלא טבעי העל על מסכתות סתם אינם המקרא ספרי אחרות דתות
על נמרצת דברים הרצאת אף אלא ומצוותיו האל של ממקום גלוי רק אינם רגילה ארצית היסטוריה



 כך כל הרבתה לא קורותיה ספר את לחבר בבואה אחרת אומה שום האדם, מעמד ועל האדם
 אחרת אומה שום היתה לא כן כמו הישראלית. כאומה גורלה את שקבע לאל ותשבחות בתהלות

בהם״. ולהודות וחטאיה חולשותיה את ברבים לגלות כך כל נכונה
העולם.. בבריאת פותח כשהוא האדם מין לתולדות הלב תשומת את שהסב הוא התנ״ך ״ספר

 הוא התנ״ך ספר ההיסטוריה.. של חשיבותה על זכות ללמד בצורך אוגוסטינוס חש 5 המאה בתחלת
 מסגרת בתוך שרק הדבר ברור להיסטוריה.. אמת זיקת אל והחזירו לקרקע.. רגליו את שהצמיד הוא

ת יהודית שיטה דוגמת  מספר ..הזמנים מן בזמן להיולד הקידמה לרעיון לו היה אפשר זו נוצרי
 ובין היסטוריה בין ההדוק הגומלים קשר בדבר בנצרות רווחת שנעשתה ההשקפה גם באה התנ״ך
היסטוריוספיה(. ע׳ באנצ״ע מובאים )דבריו בהיסטוריה״. צדק משפטי של התגלמותם הדגשת מוסר

ההבדלים! את מצא

 הרבה מדוייקת בצורה העולם את הבינו ותוקידידס שהרודוטוס חושבים ימינו בני ״מדענים
 ״בספרי ש: העובדה האם טוב? יותר הבין מי יודעים איך (,190 )עמ׳ מהתנ״ך״, יותר

 המצרית, בדת מאד רבה התענינות ותוקידידס הרודוטוס מפגינים שלהם ההיסטוריה
 )שם(, הפרסית״ האימפריה של הגיאופוליטי ובמצב התיכון, הים באגן המסחר במערכת

 סיפורי היה שלהם ההתעניינות תחום טוב? יותר ההיסטוריה את הבינו שהם מלמדת
 יותר הנאה שהסבו הם והנצחון, הטבח תיאורי או הנאומים של הרטורי והתיאור מלחמות,

יותר? למבינים אותם עושה זה האם לשומעיהם,

 של אנונימיות בהכללות ולא ימינו״, בני ״מדענים באמת שכותבים במה ונתבונן הבה
פופוליסט:

כותב: קאסוטו המקרא חוקר
 היסטוריוגראפיה, ביצירת התרבות עמי שאר את הקדים שהוא בכך, ישראל נתיחד לעבר, ״אשר

מינו של ההיסטוריונים זה דבר על עמדו וכבר המלה. של ודיוקה משמעותה במלוא  בזמן בו .י
 אחד, מצד והאגדה המיתוס בגבולות היו שרויים עדיין המזרח שבארצות הגדולות התרבויות שיוצרי

 )ספרות בישראל״, ההיסטוריה יצירת צמחה כבר השני, הצד מן היבשה האנאליסטיקה ובגבולות
 (.13 עמ׳ כנענית, וספרות מקראית

כותב: מיאר אדוארד הגרמני ההיסטוריון
דו לאל היה לא הקדום המזרח של אחר תרבותי עם ״שום  ,לשמה( היסטוריה )לכתוב זאת לעשות י

 התפתחותם פסגת על כבר בעמדם הספירה לפני החמישית במאה רק לכך הגיעו היוונים גם
 אנו עומדים תרבות... לחיי נכנס זה שאך צעיר בעם הוא כשהמדובר בישראל משא״כ התרבותית...

 (.1931 כב׳ הקדום״ העולם )״תולדות הפלאים...״, חידת לפני בכלל האנושות בתולדות כמו פה
 ולמחברי הקדום במזרח תקדים אין במקרא המופיע זה דוגמת העבר, של מפורש שיטתי לתיאור״

 אין המקראית ההיסטוריוגרפיה נכתבה שבו לז׳אנר גם .זאת ללמוד ממי היה לא ישראל עם תולדות
 נאמן, נדב )פרופ׳ מאין״, יש אותו ליצור חייבים היו הישראלים וההיסטוריונים העתיק, בעולם ורע אח

 הבית ימי בסוף ישראל בעם היסטורית תודעה ויצירת הקיבוצי הזיכרון עיצוב ״היסטוריוגרפיה,
(.459-460 עמ׳ תשנה׳ ס׳ ציון הראשון״,
 נסיון הקדום במזרח נתגלה לא ביחודה, מאלפת מזה זה הגינאלוגית והשתלשלותם תבל עמי ״רשימת

(.71 עמ׳ בראשית התנ״ך )עולם כזו״ גיאופוליטית מפה לצייר
 לא זו, מלה של משמעותה במלוא היסטוריה שנכתבה העתיק בעולם לנו הידוע הראשון המקרה ״זהו
 מושלי כדרך מפוארות זכרון במצבות גבורתם מעללי והנצחת מלכים שושלת של רישום עוד

 ממסורות תכופות לעתים השאובים המאורעות צירוף אלא הקדמון המזרח של האדירות הממלכות
עם ...אחידה ורוחנית דתית עולם השקפת לפי ומבוארת מסודרת אחת למסכת שונים וממקורות



 ימי ועל התהוותו ראשית על רבים נאמנים זכרונות ששמר בהיסטוריה היחידי העם היה ישראל
הברזל(. תקופת א׳ כרך א״י, תולדות יונה, )אהרוני-אבי ״ בארצו התנחלותו

 ומשום הכללית האנושית בתרבות נספגה המקרא של ההיסטורית ״החשיבה ליכט: י״ש המקרא חוקר
 כתיבה המקרא של התרבותית בסביבתו שאין נתברר זאת עם יחודה. על לעמוד רבים מתקשים כך

 פרקי במשך מזה זה האירועים להשתלשלות הלב תשומת המקראית. ההיסטורית לכתיבה שתדמה
 לו למצוא שקשה דבר בתורה נעשה העבר אירועי של הכתיבה מלאכת מבחינת ארוכים.. זמן

 על אחר: בלשון או לעם, ישראל היו שבו התהליך על באריכות מסופר העולם. בתרבויות מקבילה
(.488 עמ׳ תורה ערך )אנצ״מ ישראל״, עם של הגיאופוליטית הישות של מוצאה

 אחרים לחיבורים בניגוד זאת ישראל. עם של ההיסטוריה ובמרכזו ממושך זמן פרק מתואר ״במקרא
 יחיד בניסיון מדובר המלך. כלל בדרך עומד ובמרכזם קצר זמן פרק המתארים הקדום מהמזרח

 לא כוגן, )מ. עם״, של לאומית היסטוריה לתאר הקדום, במזרח תרבות בשום מוכר ,שאינו במינו
רביעי(. פרק .2000 העברית, האוניב׳ החינוך משרד בהוצ׳ ועולם׳ ׳עם מתוך ישכון, לבדד

ת אמונתם בעקבות״  לכתיבה וממנה ,היסטורית לחשיבה הישראלים הגיעו בהיסטוריה האל בריבונו
 ישראל של העצמית הלאומית התודעה עם היחודית הדתית האמונה של שילובה ואכן, היסטורית.

.(7.2 למקרא, מבא וייסמן, זאב )פרופ׳ הישראלית״, להיסטוריוגרפיה עיקרי בסיס מהוה הבחירה, כעם

 ממחברי יותר הרבה מדוייקת בצורה העולם את הבין שתוקידידס ״אע״פ מקונן: הררי
(.190 )עמ׳ התנכי״ת״, ההיסטורית התפיסה את אימצו היוונים התנ״ך...

וחבריו? הרודוטוס של והמיתולוגית המעוותת ה׳היסטוריה׳ על אמיתי היסטוריון אומר ומה

 להיסטוריה רב אמון ניתן לא ואף האומות של ואמתי מדויק תיאור נתנו לא ההיסטוריונים ״גם
 וחיבובם ההיסטוריונים של הפתיה התמימות בגלל הסורים, או המדים או הפרסים של העתיקה

 יצליחו הם שגם חשבו מפורסם, משם נהנו בגלוי מיתוסים שכתבו שאלו וראו הואיל ,למיתוסים
שמעו, לא אפילו או ראו לא שמעולם מה היסטוריה מסכת תחת יספרו אם מקובלים חבוריהם לעשות

 הנאה לשומעיהם שהעניק מה לספר בלבד- זו במטרה העובדות, את שידעו מאנשים לא פנים כל על
 למשוררי או השם אנשי הגבורים על בסיפוריהם ולהומירוס להסיודוס להאמין קל יותר והתפלאות,
סטראבו״ )״הגיאוגרף זה״, מסוג אחרים ולמחברים להלניקוס להרודוטוס לקסיוס מאשר הטרגדיות,

(.247 עמ׳ ,1960 לונדון
כותב: בטרפילד ההיסטוריון

 של החזקה להשפעתה נתונה היתה ההלניסטית שההיסטוריוגראפיה לומר מותר כלל ״בדרך
 של מעדותו למדים אנו זו היסטוריוגראפיה של בעוכריה הרטוריקה היתה מדה באיזו הרטוריקה,

 ההיסטוריים המאורעות היו אלו לסופרים ואחרים טימיוס פילארכוס כגון היסטוריונים על פוליביוס
 של תכליתם חבוריהם, של האסתטיות המטרות את לשרת כדי בהם שהיה במדה רק חשובים

 עצמו את יראה בהם, המסופר מן שיזדעזע הקורא, על להשפיע וראשונה בראש היתה הללו החבורים
 לדעת היה חשוב לא לפיכך הקריאה. מן אסתטית נפשית הנאה ויהנה העבר, לחיי שותף מעין

 זעם רחמים בקורא שיעוררו באופן לקשטם אלא שהיו כפי הדברים את לספר הללו ההיסטוריונים
 של תיאור כלומר היסטוריה, זו בהיסטוריוגרפיה משהיה יותר ...באלה כיוצא ורגשות תרעומת
 בלעג מדבר כפוליביוס... היסטוריון האסתטית. הספרותית היצירה מן בה היה לאמיתם, העובדות

)בטרפילד, טראגדיות״ לכתיבת ההיסטוריוגראפיה את לדעתו שהפכו היסטוריונים מן אותן על שנון
שם(.

ראולונסון: המפורסם ההיסטוריון שכותב כפי הרודוטוס, את ענינה ממש לא הכרונולוגיה
 כפי חשוב כבלתי כולו הנושא על שהסתכל מפני הכרונולוגיות בקביעותיו דייקן לא מאד הוא

(.104 עמ׳ ראשון כרך ״הרודוטוס״, )ראולונסון, בברור״, שנראה

 היסטוריה, ממש היתה לא שהיא אלא ריאלית, יותר היתה לא היוונים, של שההיסטוריה רק לא
ובכרונולוגיה. באירועים כללית תפיסה בלי אנקדוטות אוסף יותר היתה היא



 ואילו הבוגרים, היו היוונים הבוגרים, היו האנימיסטים מבחינתו זה? בכל לעשות הררי רוצה מה
 עבר. שזמנה זו היא בוגרת, הבלתי זו היא היהודית, הדוקטורינה את שאימצה הנוצרית התרבות

האדם. קריסת על הבא לפרק מוכנים להיות אמורים אנו כך

המערבית הדת .22

 כל את לחבר כדי מסוגל, שהוא האינטלקטואלים התרגילים בכל משתמש הררי הבאים, בדפים
 שברירית להגדרה בכלל, האנושות של ואולי המערב של בהיסטוריה לנו המוכרות התנועות

 הוא הקריסה, לתיאורי כהכנה זו. עם זו בריתות כרתו דבר של שבסופו דתות של לסוגים אחת,
 סדום, מיטת באותה יישכבו שכולם עדיף ומבחינתו וצר, קטן אחד לחדר ה'אוייבים' כל את מרכז

 אינטלקטואלית. להתאמץ בלי אחת, במכה הקריסה גרזן את עליהם להנחית כדי
דת? מגדירים איך
 )עמ' אנושיים״ התנהגות כללי נגזרים שמהם אנושיים על מוסר חוקי של בקיומם אמונה היא ״דת
 האם והקפיטליזם, הנאציזם הקומוניזם את גם הפלא למרבה מכניס הוא הזו ההגדרה תחת (,201

 הוא שבעיניהם הסדר מציעים הם אנושיים'? 'על בחוקים מאמינים הקפיטליזם או הקומוניזם
 כהתארגנות בד״כ מוגדרת אכן הדת מוסר? חוקי מציעים הקפיטליזם או הנאציזם האם ריאלי,
 במוצהר. אנושיות הן הנ״ל ההתארגנויות אך אנושית. על התגלות או צו או בחוק הכרה מתוך

דת. היא אנושית התארגנות כל לא
 הדתות אפילו אחרת, דת של השוה בערכה להכיר יכולה אינה מטבעה דת מכך, יתירה

 אומה של שאל בכך להכיר יכולים ואיננו אומתינו, של האל הוא פלוני שאל סברו האליליות,
 נוצרי להיות יכול אדם למשל, הנצרות את סותר אינו הקפיטליזם ואילו אלהינו. יהיה אחרת
 דתי גם להיות יכול אדם הקפיטליזם, הוא הכלכלה לניהול הנכונה שהדרך ולחשוב מאמין,

האתאיזם. את אימץ ברוסיה שנוצר שהקומוניזם למרות וקומוניסט,
 החברתי הסדר לשמירת מכשיר היא כן אם ״דת : שלו הבאה להגדרה חותר שהררי דומה

 לחבר שמטרתה ומושגית, לוגית קפיצה שוב זו (,207) גדולים״ במספרים פעולה שתופי ולארגון
 ולא חברתי, סדר יוצרת בהכרח לא דת החיים, כיסוד שת״פ על הקודם הפרק של להגדרות אותנו

 קומוניזם כמו חברתי לסדר מוצהרות שיטות של ערבוב כאן יש פעולה. שיתופי מארגנת בהכרח
 מטבע שהוא. כל לצו ציות דרישת הפחות לכל או מוסרי שעיקרו הדת רעיון עם וקפיטליזם,

 של היררכיה הדת בתוך נוצרת מסויימת, באומה מתפשט דת של גודל בסדר כשרעיון הדברים
 ניסתה לא מדינה, לדת שהפכה עד למשל הנצרות דת, מכל נפרד בלתי חלק זה אין אבל ארגון,
 ההיסטוריה לאורך האידיאולוגיות כל את לחבר מאד חשוב להררי כאמור, חברתי. סדר לארגן
אחד. בגשם 'להפריכן' לו יהיה קל שיותר כדי אחת. מטריה תחת

 (,227) הכח״ הוא המדע של העליונה מטרתו הסדר, היא הדת של העליונה ״מטרתה החלוקה:
 וזו זו אך )שם(. באמת מעוניינים המדע ולא הדת שלא הררי של אמירתו את לתמוך באה

 לעיבוד מתודה של הגדרה הוא מדע דבר, לשום שואף לא והמדע לסדר, שואפת לא הדת שגויות,
 ולא עבודה, ושיטת פעולה מתאר מדע המונח דבר, לשום לשאוף יכול אינו והוא נתונים, ותיעוד

 כדי נתונים שצוברים ויש כח, לצבור כדי מדעי באופן נתונים שצוברים רבים יש אידיאולוגיה.
בלבד. שליליות למטרות שצוברים כאלו גם יש ולרפא, להיטיב

 להיות יכולים דת שמוסדות לטעון אפשר באמת'? מעוניינת כ'לא הדת את להגדיר נכון האם
 ההגדרה את להפוך אפשר אי אבל שונות, לדתות קשות בטענות לבא אפשר מושחתים,
ד״ר )וגם לעצמה. חוטאת היא זאת, עושה ואינה ובמדה לאמת, לשאוף אמורה הדת העצמית,



 שלא באופן דת להגדיר היה נכון לא ״האם להתפרץ: לא במאמץ הררי, את שואל בוזגלו, מאיר
שלה?״. המופרכות את מניח

 לתיעוד שיטה הוא המדע שטות, שזו ברור באמת', מעונין כ'לא להגדיר אפשר אי המדע את גם
 ולתעד להבין הנכונה הדרך על להתווכח שאפשר כמובן בפועל באמיתות. רק עוסק והוא נתונים,

 מדע. אינו מדעי ממסד אבל האמת, מן לנטות יכול שלם מדעי וממסד הנתונים, את ולנתח לפרש
 התפתח המדע עיסקאות, ביניהם סוגרים והדת שהמדע שלו להגדרה זה? עם הררי חותר להיכן
 מניח אני הדת. עם קיום בדו לחיות לו שנח משום דתית, קנאית שהיתה באירופה דוקא

 למלחמת יוצא אינו המדעי הממסד מדוע השאלה, מתוך הררי הגיע הזו המעוותת שלהגדרה
 שאלה 12האינטלקטואלית? לנורמה מחוץ אותה להוציא הדת, את לבטל עכ״פ ולנסות חרמה

 שהמדע או ערכיות, דתיות בשאלות דעה יש שלמדע ההנחה ועל המדעניזם על כמובן שנסמכת
 ולכן נכונות, אינן האלו ההנחות שקר. הן הדתיות שהאמיתות מסויימת בצורה הוכיח כבר

 בתוכם כוללים האלו הידע תחומי שני לדת, מדע בין עיסקה שום אין במקומה, שלא השאלה
 לא ועדיין לאנושות, חשובות תרומות שתרמו מוערכים, חכמים, אינטלקטואלים, אדם, בני מליוני
 הציבור לרצון ביטוי אלא סודית, עיסקה אינו שביניהם קיום הדו מהם. אחד לבטל הזמן הגיע

 שמעבר מה כל את לבטל בשמחה מוכנים היו צד שבכל הקיצוני שהמיעוט למרות בכללו.
 לשני מקום יש וכך קיצוניות, דרישות אחרי שולל הולך ואינו מזה, פיקח יותר הציבור למתרס.

האלו. החשובים המפעלים

הדת של העובדתיים הטיעונים .23

 כידוע עיסקה עימות, נקודת למצוא חייב הוא המדע, עם עיסקאות לסגור הדת את להצריך בכדי
 ולא בערכים לעסוק אמורה שהדת למרות נמצאה, זו והנה הצדדים, שני של ויתור מצריכה

לכם! הנה בעובדות,
 מאמינים הליברלים וגם הנוצרים גם עובדתית, אלא ערכית אינה ההפלות( על ״)המחלוקת

 חלוקים הם אבל תרצח'. 'לא הדיבר על ידיהם את וסומכים האדם, חיי של המקודש בערכם
 כלשהי בנקודה או הלידה, ברגע ההתעברות, ברגע מתחילים אדם חיי האם - עובדתית בסוגיא

 מסוגל לא שהוא בגלל לא ברצינות. התכוין הכותב סאטירה, לא זו לא, (,213 )עמ' באמצע?״
 באים החיים שלא, כמובן ל״חיים״? עובדתית הגדרה יש האם התאמץ. לא פשוט הוא להבין,

 ויכוח יש וכי גרידא, ערכית היא בהם נוגעים״ ״לא אנחנו מאימתי המוסרית והקביעה בהדרגה,
 אצבע, מוצץ וגם נושם הוא מסויים בשלב ועצמות, ובשר דם וכלי לב לו יש חי? הוא שהעובר
 ערכית מוסרית היא השאלה הרחם. את כשנפתח נראה מה ויכוח ואין עובדתית, אינה השאלה
גרידא.

 הצגת .1 הררי: לפי הדתות בנויות שעליו למנגנון הקדמה אלא אינה המשובשת הקביעה שוב,
 מציאות על הערך של החלה .3 החיים(. תחילת זמן )למשל עובדתי תיאור .2 עליון. ערך

 בנה ומכחה הדת, של עובדתית לקביעה אחת דוגמא רק מצא שהוא כנראה (.214 )עמ' מסויימת.
 מגיע מדע לאנשי דתיים בין הויכוח עובדתיות, בקביעות עוסקות אינן בד״כ הדתות שגוי. מנגנון
 התיאור כדי תוך אלא דתית, כקביעה לא הקדש, בכתבי שנזכרות עובדות מכח פעמים הרבה
 מקבלים כפשוטן, אותן שלוקחים ואלו השמש(, תיאור או הבריאה, תיאור )למשל מוסרי הערכי

צדדי חלק זה הנביא. מפי שיצא משום אלא ערכי, בענין שמדובר משום לא כלשונו, הכתוב את

 המינים, מוצא את פירסם שדרוין ביום נעלמו לא והאיסלם שהנצרות "כפי :345 בעמי האמור משמעות גם זו 12
 אינדבדואל שאין או חפשי רצון שאין למסקנה מגיעים שהמדענים בגלל רק לפתע ״עלם לא הליברליזם גם כך

 דיסוננס סתם היא כך חושבים שלא והעובדה 'האמת', את גילה המדע הררי בעיני מתמשך"... קיום בעל
קוגנטיבי.



 איך של הנושא מחשיבות מפחית זה אין כי )אם הערכיות. הדרישות היא שמהותה בדת, מאד
הקדש(. כתבי את לפרש
 שכן כפשוטו, 'עובדתי' לא אמנם מרכזי, אחד עובדתי טיעון טוענת כן דוקא היהדות, אמנם

 את ממשי. בזמנו שהיה בעבר העוסק היסטורי, טיעון אבל בעבר, שהתרחשו באירועים מדובר
 כאילו ומציגה המציאות, מן ומנותקת פסקנית בצורה הררי מתאר בעבר, שאירע למה ההערכה

עובדה: היא
 מי ובידי מתי לבדוק כדי מדעיות, מחקר שיטות של שלם בארסנל עכשיו להשתמש יכול ״המדען
 לידינו שהגיעו התורה של ביותר הקדומים היד כתבי את לתארך למשל אפשר התורה. חוברה

 ספר של הספרותי סגנונו את ולבדוק בלשני מחקר לעשות אפשר .14 פחמן בדיקות באמצעות
 ארץ של תיאורה אם ולבחון ארכיאולוגי, מחקר לעשות אפשר שלו. המלים אוצר ואת התורה
 השוואתי מחקר לעשות אפשר שנה. אלפים שלשת לפני הארץ למצב דומה אכן בתורה ישראל

 (.217 )עמי לידינו״ שהגיעו הקדום התיכון מהמזרח אחרים לטקסטים התורה את ולהשוות
 כתבי של בדיקות העובדתית, השאלה את לבדוק באמת יכול אינו כאן, שהוזכרו מהכלים אחד אף
 חד תשובה נותן אינו בלשני מחקר הראשוני, הנוסח התחבר מתי לשאלה רלבנטיות לא יד

 בה בתקופה בישראל שנתחברו התנ״ך מלבד אחרים ספרים לנו שאין משום השאר בין משמעית,
 לא לזו, דומה או כזו תשובה נותן לא הוא שבפועל משום ובעיקר חיבורו, את מייחס התנ״ך
 כך התורה. לחיבור מוערך זמן או זמן הקובעת בלשני מחקר של מגובשת מסקנה במחקר תמצא

 מספק ואינו מפורט, כ״כ לא שנה אלפי שלשת לפני א״י על שלנו המידע הארכיאולוגיה, לגבי גם
 אחרים טקסטים עדיין. מצאנו שלא מה לגבי נגטיביות תוצאות לא ובודאי משמעיות, חד תוצאות
 ויותר. שנה אלפים שלשת לפני המסורתי, הזמן בני כשהם לתורה מקבילים דוקא הקדום מהמזרח

 חד ומוכרת מגובשת דעה שום אין שונות, ובדעות בפולמוסים נתונים האלו הנושאים כל
 שהתורה למסקנה המדעי המחקר הגיע האלה השיטות סמך ״על מיד: הבאה וההכרזה משמעית,

 ושהטקסטים שונים... אנשים ידי על שונים בזמנים חוברו אשר נפרדים טקסטים של אוסף היא
 המדעי המחקר מדע, פסבדו היא ראשון״, בית חורבן אחרי רק אחד קדוש ספר לכלל יחדיו קובצו

 היסוד, להנחות בהתאם ספק, הטלת הוא המחקר של עיקרו אחידה, מסקנה לשום הגיע לא
 זו התקבלה לא שהציג מי היה אם ואף הציג, לא בודאי להוכחה טענה אבל שונות. ותשובות

13המחקר״. כ״דעת
 בתנ״ך - היהודית הדוגמה כך: זה הררי לפי היהדות, סוף סוף אומרת מה השאלה וכשנשאלת

 זכות יש ימינו בני שליהודים ומכאן א״י, חלקי בכל השלטון את היהודי לעם העניק שאלהים כתוב
 מוסכמת דוגמה זו האמנם (,223 )עמי זאת״, לכבד חייבים האדם בני ויתר א״י חלקי בכל לשלוט

רבנים? מעט של לתמיכה שזוכה פוליטית, עמדה או ביהדות,
 היא שירושלים האמירה הררי: משל דוגמא הנה מתקבלות? שקריות עובדתיות קביעות איך

עוד ויתקיים שנים, מליארד 13.5כ קיים כדוה״א נבובה, היא היהודי, העם של הנצחית בירתו

 כלל היהדות שני, בית בתקופת ואפילו ראשון בית "בימי שוב: ולכן המסורת, בהבנת שניים או טעות בלי מסוגל לא הוא
 במאות ומשבח המהלל קיט, פרק בתהלים אקראי פסוק לקרוא מספיק (,218 )עמ' תורה" לימוד על מושתתת היתה לא

 שוגה. שהררי להבין כדי מפיך", הזה התורה ספר ימוש "לא יהושע בספר או ומרכזיותו, התורה לימוד את פסוקים
 מושתתת היתה לא היהדות הורדוס המלך בימי או החשמונאים בימי הגדול הכהן של "לדידו ההיסטורית: ההצהרה גם כמו
 את המבסס עצמו חשמונאים ספר את אפילו בסיסית, היסטורית בורות של ודגל אות היא )שם(, קדוש" טקסט שום על

 מהם רבים, ועוד ויוספוס, פילון הזמן, בני האחרים התיאורים את לא ובודאי מכיר, הררי אין התורה של הטקסט על היהדות
הארץ. יושבי שאר וכל הכהנים, הצדוקים, על המקודש הספר היתה התורה כי ברור

 כפי הזה לקמע מתייחסים ממחלה אתכם לרפא יכול שקמע שמאמינים "אלה כותב: הוא טבעי העל להגדרת בנוגע גם
 תמיד, פועלת שהיא במובן טבעית היא האנטיביוטיקה נכון, לא ממש (,201 )עמ' לאנטיביוטיקה" מתייחס מודרני שרופא
 ושאר הסגולות של מהותן שיפעל. בהכרח לא ולכן טבעית, בדרך פועל אינו הקמע ואילו וביולוגיים, פיזיים תנאים באותם

 כח של חפשי ברצון תלויים להיות יכולים הם ההדירות. לעיקרון מצייתים שאינם טבעיים, לא הם מאמיניהם שלפי הדברים
מסויים. רוחני



 של בירתו תהיה ירושלים עדיין שנה מליון 172 בעוד האם ושבועיים(, )נ.ב. שנים מליארד 13.5כ
 המשמעות את להבין האינטקלטואלית היכולת את לו אין האם (,225 )עמ' שהוא? כל יהודי עם

 במשמעות נצח בכלל )אין קוסמולוגית במשמעות כאן בא לא הנצח שבדבר? הסמלית
 של קיומה עצם ולכן נצחי, אינו דבר שום שנים, וכך כך עוד יתקיים שהעולם לדבריו קוסמולוגית,

 אנחנו עוד כל יהיה כך שמבחינתינו היסטורית, במשמעות אלא נבוב(, הוא במילון נצח המלה
 הסבר יש להררי לא, מאליו? מובן לא זה האם ההיסטורי. בהקשר נצח של ההגדרה זו קיימים,

 היא שירושלים לרעיון שחר שאין באינטלקט להבין מאד ״קל זו: באמירה משתמשים מדוע אחר
 הרגשות של עצמתם מול אל אונים חסר הוא האינטלקט אבל היהודי, הם של הנצחית בירתו

 לא ת״א, מאוניב' שאתה הכריכה על כבר כתוב פאתטית. סמולנות כמו נשמע )שם(, הלאומיים״
התוכן. חשבון על עמ' כל זה את להדגיש צריך

 לעשות קשה קצת אבל הלאה. ולהמשיך המרכזי, הדתי הטיעון את לבטל הדרך' 'על נסיון כאן יש
הליכה. כדי תוך זה כל את

הדת? עם עיסקאות צריכים וההומניזם הקפיטליזם האם .24

 את כסותר מוצג הוא ושוב שוב אבל הקפיטליזם, של כחו את באריכות מתארים 7-8 הפרקים
 נכון. לא וזה להיסטוריה, אלהית תכנית של או אלהית, קוסמית תיאוריה של הדתי הרעיון

 להיות יכול הוא דתיים. לרעיונות לגמרי אדיש הוא משאבים, של כלכלי ארגון הוא הקפיטליזם
 המערבית. התרבות בני רוב כמו דתיים, אנשים הם הקפיטליסטים ורוב האלהית, מהתכנית חלק

 ורק הסתירה, את רואים לא והקפיטליסטים הקפיטליזם הסתירה, את רואים לא והדתיים הדת
אותה. רואה הררי

 משנה לא עליהן, להתגבר דרכים יש והיום מהאל, באים והעוני שהמגפות אמרו שפעם העובדה
 תרופה תימצא ואם האיידס, את מביא הוא והיום מגפות, הביא האל פעם היסודית, ההשקפה את

 רק הוא שהשתנה מה אובייקטיבית )מבחינה שיטתו לפי אחרים דברים להביא יוכל הוא לאיידס,
 שדות, עיבד מחלות, ריפא מים, אמות חפר חומות, בנה האדם שנה 3000 לפני גם הרי הכמות,

 מובן פחות הרבה רגשית שמבחינה נכון ההיסטורית(. ההתרחשות על והשפיע סכרים, בנה
 הכותרת אין. סתירה קיימת, עדיין האמונה אבל באל, גם להאמין כח, שכרון של בעידן מאליו
 ואינו עצמו, משל דעת והסחות משמעות מספק שהקפיטליזם במובן נכונה משמעות', ללא 'עולם
 הררי שכותב למה ובניגוד משמעות, תהיה שלא דורש אינו הוא אבל נוספת, משמעות דורש
קוסמית. תוכנית בקיום לאמונה מתנגד הקפיטליזם אין (248 )עמ'

 זה כי אלא תגנוב, לא עתיק בספר כתוב כי לא רע זה ״לגנוב שטחית: בצורה מתואר ההומניזם
 זה ובכלל המוסר, של מהותו והרי (,253 )עמ' רכושו״ את שמאבד למי רעה הרגשה גורם

 נחשב ירגיש שלא ממליונר לגנוב וכי הרעה, ההרגשה מהגדרת נגזר אינו מגניבה ההימנעות
רגשות? לו שאין מבנק לגנוב או למותר?
 מבקשים והם ההומניסטי, הרגשי השיח את אימצו אדוקים יהודים אפילו שהיום לציין ״מעניין
 פוגע שזה בטענה שלהם בעיר גאוה מצעד קיום על או שלהם בשכונות בשבת נסיעה על לאסור

 שההומניזם משהו היא אדם בבני הרגשית הפגיעה כאילו משתמע מזה (,253 )עמ' ברגשותיהם״
 אחד היא רגשית מפגיעה שהימנעות טען ההומניזם האנושי. מהטבע חלק זה בעוד והמציא, זיהה

אותה. המציא לא אבל בעולם, העיקריים הדברים
 חתם במוזיאון, שימוש בית אסלת דושאן מארסל הציג 1917 ״בשנת להומניזם: מופלאה דוגמא
 פוטר היה הביניים ימי איש 'מעיין', בשם שלו ליצירה וקרא אמנות, שזוהי הכריז שמו, את עליה

יצירתו המודרני בעולם מלים. עליה לבזבז שחבל גמורה כשטות כתף, במשיכת הזה הצעד את



 אינסופיים לדיונים נושא היום עד ומשמשת האמנות, בתולדות דרך לאבן נחשבת דושאן של
 האמנות בתולדות דרך 'אבן של הפאתטית להגזמה נסלח אם גם (,255 )עמ' אמנות״ מהי בשאלה

 כל הנושא, לעצם שגם הרי לא, ותו באסלה מדובר אופן בכל אינסופיים', לדיונים נושא ומשמשת
 בשטות מדובר אכן הביניים'. ימי 'איש כתגובת כאן שמתואר למה יצטרף בזמננו שפוי אדם

 את ומאתגרת חביבה, המהתלה מלים. עליה לבזבז טעם ואין אמנות, אינה אסלה הצבת גמורה,
 התרגום גם אגב, באתגר. כשלון בהחלט היא לאירוע הררי של ההגדרה אבל האמנות. עולם
 'מעיין'. ולא 'מזרקה' דושאן ע׳׳י כונתה המדוברת האמנות יצירת שגוי,

 האנושיות את מציב ההומניזם שכן מקום, לה יש כדת הומניזם של ההצגה לקפיטליזם, בניגוד
 הדתי'. ה'הומניזם את ייסד קונט אוגוסט ואכן הומניזם, של סוגים כמה יש המקובל לפי אך כערך,

 )ההומניזם מהקפיטליזם? יותר הרבה תרבותינו, של העיקרי המייצג שהוא ההומניזם, נולד איך
הצרכים(. רובד את והקפיטליזם הערכי, הרובד את מייצג

 של המחשבות על לשלוט הרצון היה הררי, בעיני האינקויזיציה של העיקרי החידוש פתרון: יש
 בסופו שהביא הוא הזה והתהליך הנפש, בעמקי המסתתר את לגלות באו החקירות המאמינים,

 )עמ' הנפש בעמקי המתרחש חשיבות סוד את גילה האדם כאשר ההומניזם, לעליית דבר של
 שהיא בכלל ידעה לא האינקויזיציה התהליך, באמת לא זה אבל מעניינת, האנלוגיה (,262-265

 בסתר, שחוטאים לנצרות, נאמנים שאינם אנשים לגלות היתה המטרה המחשבות, על שולטת
 על וגילוי סימן בתורת אלא באה לא חושב, האדם מה להבין נסיון ושל החקירה של הטכניקות

 תרמה לא האינקויזיציה של פעילותה שכל מניח אני בסתר. עושה או לעשות עשוי שהוא מה
 דיכוי היתה האינקויזיציה של העיקרית פעילותה ההומניזם, של והתחלה ניצן לשום צורה בשום

 המחשבות אדם. כל של והפרטי השונה ברצון התמקדות שעיקרו מההומניזם. ההיפך זה והפחדה,
 את מבין הוא איך ענין לא אחד אף את החושב, של באישיותו התמקדו לא דרשה שהאינקויזיציה

 הנוצרית שהאמונה באמת חושב שהוא לוודא רק צריכים הקודש, מלחם היוצא הדם של הענין
 של שונים סוגים היו לא כאוניברסלית, הסתם מן נתפסה החטא של החשיבה גם אמיתית, היא

 ועולם ומהשטן השאול משדי הסתם מן ינק בלבבו, חוטא שהוא שהתברר מי חוטאים, אישיויות
החטאים.

 השורק הילד תיאור על כך שלו, הקצה חוד על לתופעה אותו והופך דבר כל מקצין בעצם הוא
 ותלמוד, תורה בשינון שנים לבזבז צריך מה בשביל המצב, זה "אם כותב: הוא הבעש״ט ששיבח

 שלנו" ללב מחוברים ולהיות לשרוק לדעת זה שצריך מה כל וכתוב? קרוא בללמוד אפילו או
 הזכות לו גם כלום, יודע ואינו בור אדם אם שאפילו היא הכוונה הסיפור? כוונת זו האם (,267)

הראשית. הדרך שזו לא לאלהים. לפנות



כך: תיראה זה לפרק שלנו הדיאגרמה

 מציעים וההומניזם הקפיטליזם
 ושל משאבים של שפע

 הדת את ומאתגרים אידיאלים
יותר רוחני משהו להציע

 אנשים בין מופשטים הסכמים
 את ומילאו ומשמעות תוכן סיפקו

האדם בני חיי

 בכחות מבריאתו ניחון האדם
 ליצוק לו המאפשרים נפש

לחייו רוחנית משמעות
V



שליטה מאבד האדם ג חלק

 יותר. עוד אותן מקצין ולפעמים הקודמים, בחלקים שפורטו הנקודות על הררי מסתמך הזה בחלק
מחדש. אליהם שנידרש נושאים יהיו לכן

?21ה כמאה הדתות של תפקידן מה .25

 מסורתיות ובדתות בהינדואיזם בנצרות באיסלם מאמינים זאת שבכל מליונים מאות כמובן ״יש
 (.314 )עמ' מוביל״ היסטורי לכוח הללו הדתות את הופכים לא לבדם המספרים אבל אחרות,

כן? אופן בכל מה לא, המספרים

 נדחקו התשיעי ופיוס שהמהדי בעוד המודרני העולם פני את לשנות הצליחו ולנין מרקס ״למה
 רלבנטיים היו ולנין שמרקס ושכח (,315 )עמ' לזמנם״ רלבנטיים היו ולנין שמרקס מכיון לשוליים?

 עמוק. יותר בסיס על ישב שהוא משום רלבנטי, עדיין האפיפיור ואילו חלפה, ורלבנטיותם לזמנם,
בשוליים. נמצאת שהנצרות לומר נכון ולא העולם, מן להיעלם מהר כך כל הולכת לא הנצרות

 האחרונה הרכבת וזו מהתחנה, לצאת הקדמה רכבת עומדת שוב 21ה המאה של ״בתחילתה
 לא הזאת בפעם הרכבת את שיפספסו מי סאפיינס, הומו שנקראת מהתחנה פעם אי שתצא
 בהחלט ויוצא קדימה, שנים עשרות כמה על כאן מדבר הוא (.317 )עמ' שניה״ הזדמנות יקבלו
הזוי.

 אבל בעולם חשוב כח עדיין הן הישנות התיאיסטיות ״הדתות הדתות? של הגדולה הבעיה איפה
 זה, על להגיב איך מתלבט והאפיפיור הריון נגד גלולה ממציאים ביולוגים בעיקרו... מגיב כוח הן

 ובאיזה לגלוש מותר אתרים באיזה מתווכחים ורבנים האינטרנט רשת את מפתחים מחשב מדעני
 כי 'מגיב', הן הדתות טכנולוגית מבחינה שבדבריו, לגיחוך לב לשים מבלי (,318 )עמ' אסור״
 הן וכדו' דתית ערכית מוסרית מבחינה טכנולוגיות, הנפקת של בעמדה היתה לא הדת מעולם
 שנה מאות וארבע אלפים שלשת לפני גם שנה, אלף לפני קיימות היו בה מדה באותה קיימות

 את שיזם לשור 'מגיבה' בגדר היא היתה חמור, הנוגח שור לנזק תשלומים קבעה כשהתורה
 לגבש הדת את מחייבים אכן החדשה העת ואתגרי ומוסרית. דתית היא שעמדתה מכיון הנגיחה,

 בעת פחות לא מורכבים אתגרים עם התמודדה שהדת כמו בדיוק ודתית. ערכית מוסרית עמדה
הישנה.

 ההמצאה מה עצמגם את תשאלו ״אם מעגלית: מוצא נקודת מאותה יוצא הבא המשפט
 תשובה... לתת בודאי תתקשו 20ה המאה של ביותר החשובה הרעיונית התגלית או הטכנולוגית

 התיאיסטיות הדתות של ביותר החשובה התגלית או ההמצאה מהי עצמם את שאלו עכשיו
 זה (,319 )עמ' ההפוכה״ מהסיבה אבל תשובה, לתת קשה לכם יהיה הזה במקרה גם ,20ה במאה

 אם עלוב הרפואה מצב אחד! לא אפילו ?20ה במאה רופאים פסקו הלכה פסק ״איזה לשאול כמו
 למעכת בציות אלא בתגליות, ענינה אין ובכלל מדעיות, תגליות לתת מתיימרת לא הדת כן!״.

מזמן. הדת גילתה הזו התגלית את אלהי. לצו או מוסרית

אלגוריתם הוא האדם ושוב: .26

 או נשמה אינם בתוכה שיש מה כי וגילו השחורה, הקופסה את המדענים פתחו 21ה ״במאה
וואו! (.321 )עמ' וגנטיים״, הורמונליים נוירולוגיים תהליכים אלא חפשי, רצון או פלאי ניצוץ



 מדעי בשם הזמן כל הררי שאומר מה את לאשש שבא בספר!( יחיד )מופע נתון בא לראשונה
fm סריקת לפיו המחקר אלגוריתם, הוא שהאדם החיים, r i לפי במח איזורים סטטיסטית )הממפה 

 זה האם אך בפועל. אותה ביצע שהוא לפני שניות 10 אדם של החלטה צפתה שונות(, החלטות
 הצליחו אלא לחזות״, ״הצליחו לא חוקרים לדייק, כדאי ראשית אלגוריתם? הוא שהאדם מוכיח

 תהיה מה בסבירות צפו החוקרים כלומר, מאקראיות. 10% של סטיה שזו ,60% של בקירוב
 אדם הרי אלגוריתם, הוא אדם אם גם מכך, יתירה עצמה. בהחלטה צפו ולא שתתקבל, ההחלטה

 לפני שניות 10 שקורה מה במיידי, שצצה להתלבטות בנוגע שניה בעשירית החלטות מקבל
 עסק הניסוי להחלטה, הגורמים הנראה ככל אלא עצמה, ההחלטה לא בודאי הוא ההחלטה
 אדום לצבע חיבה יש שלאדם נניח הנחקר, מידי אחת בכל מונחים שהיו צבעים בין בבחירה
 באמת הוא בתחום, עסק ההכרה כשתת ימין, ביד לפעולות חיבה לחילופין או שונות, מסיבות

 את לזהות היה ניתן ולכן שלו, ההכרה לתת יותר קרובה שהיתה בהחלטה פעמים הרבה בחר
 שכשמדובר למרות האדם, בידי עצמה ההחלטה אבל מסויים. בקירוב הכרתית התת הפעילות

 שאלה מתעוררת היתה אם אבל ערכית, התערבות אין מתג, בחירת כמו טריויאלי בנושא
 היתה ימין, ליד או אדום לצבע הנעימים הזכרונות מוצפים היו ההכרה שבתת למרות ערכית,

עין. כהרף ברע או בטוב לבחור יכל והוא אחרת, התלבטות לאדם

 יצירה הזכרון מן מנגן כשאדם ׳מעצמו׳, שפועל הכרתי התת הרובד את במציאות חשים אנו
 מודעות, מבלי רק הפעולה את לבצע מסוגל הוא ולפעמים תו, כל לגבי ׳מחליט׳ לא הוא מוזיקלית
 היכן אותנו ישאל מישהו אם אבל לכך, מתורגלות ידינו עיוורת, בשיטה מקלידים כשאנחנו
 נמוכה מודעות רמת ישנה עדיין אך ידעו. לא מאיתנו רבים המקלדת, על שהיא כל אות ממוקמת

 את לעצור יכול ממולכד, ה״ף״ שמקש אתמול לו שנאמר הקלדה, כדי תוך שנזכר אדם למתרחש,
האדום. בצבע האקראית הבחירה לגבי גם כך ה״ף״. על כבר כשהיא האחרונה בשניה אצבעו

 נגטיבית, רק היא שהבחירה בקבעם הללו, המחקרים את המסבירים יש יותר קיצונית בצורה
 המח אכן התנגדות שיפעיל ובלא השונים, הגירויים לפי לפעול תמיד נמשך האדם אכן כלומר,

הטבע. אחר הימשכותו את ולמנוע ׳ווטו׳, להטיל תמיד יכול הוא אך בשבילו, מחליטים והעצבים

 על מסקנות להסיק שמתיימר אחד ניסוי סלקטיבי באופן להזכיר הררי מצד מאוזן ממש לא אגב,
 המצדד המחקרים )אחד להיפך, שאומרים אחרים מניסויים ולהתעלם לא, או כן הרצון חופש
 באמת מוכיח לא מהניסויים אחד שאף נראה (.2016 לינואר PANs 26ב התפרסם חפשי, ברצון
 דתי׳, ׳טיעון אינה החפשית הבחירה הכל בסך פתוחה. נשארת מחקרית מבחינה והשאלה דבר,
 ויקטור של הלוגותרפיה כמו קלאסיות ותורות עדיין, פתוח שנשאר בפילוסופיה נרחב נושא אלא

הרצון. חופש על מיוסדות רבים, ועוד פרום, אריך של רעיונותיו וכן פראנקל,

 בעיקר לסעור, זאת בכל ממשיך החופשי הרצון בשאלת ״הויכוח אחר: הוא הענין הררי לדברי אך
 )עמ׳ מתיאולוגיה״ הלקוחים שגויים מונחים באמצעות לחשוב ממשיכים מדענים שאפילו מכיוון

 בנושא שעוסקים והפילוסופים הנוירולוגים אם משהו... האלו למדענים תסביר לך טוב, נו (.323
מהתיאולוגיה. שגוי משהו לוקחים שהם שלהם, הבעיה את יודעים היו מיד להיסטוריה, פונים היו

 אהבה של הרגשות להעלים או ליצור אפשר אצלינו שגם מראים אדם בני על שנערכו ״ניסויים
 השתלת באמצעות עמוק מדיכאון הסובלים באנשים לטפל לאחרונה החלו ודיכאון.... פחד כעס

 לסבול החל שוב הוא הניתוח אחרי חדשים שכמה התלונן אחד חולה במוח... זעירות אלקטרודות
 הדיכאון הבטריות כשהוחלפו התרוקנו. המחשב של שהבטריות התברר בבדיקה עמוק, מדיכאון
הן שהרגשות מוכיח זה האם (.325 )עמ׳ ורוד״ יותר הרבה פתאום לו נראה והעולם התפוגג



 רגשות. על משפיעים שכידוע פסיכיאטריים כדורים על עקרוני חידוש שום כאן אין אלגוריתמים?
 החיים עם מתמודד הבריא הגוף הטבעי. התהליך את מאפשרים שהם בכך רק היא השפעתן אבל

 המח חרדה בעת הגוף. על ומשפיעים המופרשים השאר, בין שונים ואנזימים הורמונים באמצעות
 את מעביר החולה הגוף דיכאון. ואף כעס, אהבה, בעת גם וכך חרדה, למצב הגוף את מעביר

 מכך סובל הוא כאשר כ'מוצדקת', הבריאים בעינינו שנחשבת סיבה שום בלי דיכאון למצב עצמו
 הרגשות. של ההשלכות רק אלו כל אבל מצבו. את לאזן לו מאפשרת הרפואה לשנות, ומבקש

 לו התקינו הטובים הרופאים לקויה, ששמיעתו לאדם לטענה, הדבר דומה עצמם. הרגשות ולא
 עמוקה, מ'חרשות' לסבול החל שוב הוא הניתוח אחרי חדשים ״כמה והנה שמיעה, מכשיר

 התפוגגה ה'חרשות' הבטריות כשהוחלפו התרוקנו. המכשיר של שהבטריות התברר בבדיקה
 ודיבורים, קולות בעולם שאין מוכיח זה האם וורבלי״, קולני יותר הרבה פתאום לו נראה והעולם

 זדון או תקלה של במקרה יכול השמיעה מכשיר נכון, המכשיר? של מהבטריה מגיע והכל
 ולקחת להשתתק גם ויכול הלקויה, השמיעה בעל של שפיותו את ולשבש נוראים קולות להשמיע

 היפים מהקולות ליהנות מאפשר הוא הבטריות!(, )וגם תקין כשהוא אבל השמיעה, יכולת את לו
. ולא שבעולם, ר שי כ מ ב ש

 אחד 'אני' לנו אין שאכן ממחישה ביניהם, ניתוק של ומצבים במח, השונים החלקים בין החלוקה
 מול החווה לאני ובהמשך (,329 )עמ' הבטחון ולמשרד החוץ למשרד זאת מדמה הררי מוגדר,

 נפרדים כחות כמה בקרבו להכיל האדם של היכולת אני? שאין מוכיח זה האם אך המספר, האני
 טוב בסיס זה אותה. ולנתח מורכבות לראות היכולת את שמגביר מה רק הן כאלו, ומנוגדים

 ביכולות לפגוע אפשר נכון, ומקבילות. נפרדות מבט נקודות כמה לו לאפשר משוכלל, לאלגוריתם
 כאשר פיזי. מח רק כאן שיש מוכיח לא זה שוב, במח, פוגעים כאשר הפיזית, בדרך גם הללו

 מתעורר מכן, לאחר דקות כמה אבל הכח, בכל בו לפגוע יכולים אנחנו מישהו, שונאים אנחנו
 מלמד זה האם שלו. הזכות את והפרנו באדם שפגענו כך על ומיצר המצטער המוסרי, האני

הפיזי? מעל נפשי עושר לנו שיש להיפך, או קיימים? לא שאנחנו

 כלכלנים ממציאים, האדם שבני סיפור רק הוא שהלאום המדינה, מדעני גילו האחרונים ״בעשורים
 שבני סיפור רק הוא שאלוהים גילו דתות חוקרי ממציאים. האדם שבני סיפור רק הוא שכסף גילו
 (.339 )עמ' ממציאים״, האדם שבני סיפור רק הוא האני שגם הסימנים מתגברים ממציאים. אדם

בהומור. כאן כתוב שהכל להבין זמן לי לקח האמת,

 שלו, מדוייק העתק של שכפול באמצעות למאדים, אדם של 'שיגור' המתאר המחשבתי, הניסוי על
 באותו שהמדובר להודות חייבים נהיה תפקודית ״מבחינה הררי: אומר והאופי, הזכרונות כולל

 לא שהוא שברור למרות הארץ, כדור לאיש לחלוטין זהה יהיה המאדים איש בדיוק... האדם
 תחת חותר שהוא מכיון רבים, באנשים נחת אי מעורר הזה המחשבה ניסוי אחד. אותו באמת

 בדיוק ממחיש הזה הניסוי להיפך, בדיוק האמת בעוד (,341-3 )עמ' שלנו״ העצמית התפיסה
 האדם הררי, שאומר כפי פיזית, מבחינה שהרי הפיזי, במישור מסתכם לא והוא ישנו, שה״אני״

 בעולם אחד אדם יש האם אנושית, מבחינה אבל שלו, הפיזיים המאפיינים כל על להתקיים ימשיך
 בכך אתנחם לא הורגים, אותי עוד כל שלו? העתק שישכפלו לכך הסכמה מתוך למות, שיסכים
 יעמוד לו המשוכפל, שהאני גם מה אמות. - אני אבל תתנחם, אולי אשתי שלי, העתק שיווצר

 יבחר אחד כל בו פיצול, תיצור שנינו, של הראשונה הבחירה אחד, רגע רק לי דומה יהיה לצדי,
נפרדים. אבל דומים, לאנשים זהים, לתאומים בדומה נהפוך קצר, זמן ותוך שיבחר, מה



 האלגוריתם, פני על התודעה לעליונות טענה ח״נ״ ״יודעי בשם מובאת א לפרק 77 בהערה
 מסוג בטענות עוסקות אינן ההכרעות של המכריע הרוב היא: והתשובה גדל, משפט על בהסתמך

 נכון, שזה נניח ולהתרבות. לשרוד כדי זה מסוג בטענות לעסור צריך חי שיצור ברור ולא זה,
 - בביצועים עליו מתעלה הוא אם לאלגוריתם, שאין משהו יש חי שליצור מוכיח לא זה האם

 דוקטור? ביבליוגרפיה קצת עם מה ח׳׳ן, ליודעי ענין זה האם ועוד, אלגוריתם! אינו הוא משמע
 בחצי שוליים בהערת זה את לדחוף במקום אז לואיס. בטענת דנים ופולמוסים מאמרים עשרות

תלמד. לך התעלמות,

וסמים? אבטלה עתידינו - והאמנות המקצועות היעלמות .27

 לעבוד, במה יהיה לא משודרגים אדם לבני במאוחר, או שבמוקדם לחשוש מתחילים כלכלנים
 את כשיחליף תקדימים? טוב יותר יאתר כשהמחשב יקרה מה תקדימים, מחפשים דין עורכי

 / טיולים מדריכי גם מהם? טוב יותר יודע המחשב היום שכבר הרופאים, יעשו ומה השופטים?
 עצמו, על מתעלה ממש הררי הסיום, לקראת (,348-357) וכף כבר צריכים לא נגרים / קופאים

 גוגל ואת הוייז את לנו יש נכון, טיולים? במדריכי צורך אין האם בסיסיות. מתובנות שוב ומתעלם
 כן, 'הומו-פנטיום' המחשב עבור ב'? 'לנקודה א' מנקודה הגעה זו האם 'טיול', זה מה אבל מפות,

 יכול המחשב האדם, של הסובייקטיבית החוייה הוא הטיול של מהותו לא. ממש האדם עבור אבל
 של הזוית את וגם לבד, למדוד יכול הוא הגובה את אדם. בני אותו שהזינו - נתונים לצבור

 ונוסטלגי", רגוע נפלאה, שקיעה מדהים, ל׳׳מקום אותנו לשלוח אבל המים. ספיקת את או השמש,
 כל לו להגדיר צורך יש אבל זה, בתחום גם ולעזור ללמוד יכול שהמחשב כמובן האדם. רק יכול

 אבן איזו בעתיד, יאהבו אדם בני מה מראש אותו ללמד דרך אין שכן מטרות, מחדש הזמן
 צורה בעלת או נוסטלגיה, או אותנו, שמרשים למשהו שריד היא ואיזו נגף, אבן סתם היא שבורה

נפש. משובבת

 ע״י הוא נותן שהוא הסיוע כל משהו? יודע באמת המחשב האם הרפואה, בתחום הדבר אותו
 הרפואי הידע אדם. בני לחסל יתחיל והוא ערך שלו לידע אין ובקרה ניטור בלי אנושית. הזנה
 ומחפש הידע את עבורם רושם המחשב מחקרים, שבצעו אדם בני ידי על הוזן במחשב המוזן

אנושית. תמיד ומבוקר אנושי הידע אבל בתוכו,

 השיפוט מיסודות אחד אין האם שופט? במקום זה האם אבל יעזרו, מאד, משוכללות אמת מכונת
 להמציא אפשר לזה גם וכף. שלו האחריות לקיחת רמת מניעיו, הנאשם, של נפשו לעומק חדירה
 משותף מכנה יש הרי תקדימים, ומציאת אנושית. הגדרה צריכים כולם אבל ממוחשבים, עזרים

 ללמד צריכים מופשטים, משותפים מכנים מעצמו להבין יכול אינו המחשב לתקדימים, מופשט
בו. להיעזר בחהלט אפשר ואז לחפש, מה אותו

 הבנין פועל למיחשוב. להעבירם יכול האנושי המימד חיסול רק אנושי, מימד יש המקצועות לכל
 לפי הבנין את לבנות צריך הוא אבל להזיע, בלי טכנולוגיים בעזרים להשתמש אולי יוכל העתידי

 אותו ולהכיר רוצים, מה המכשיר את ללמד צריך מישהו וצרכיו. טעמו לפי הבעלים, של רצונו
 החוייה את דורש שהאדם חוייתי, ענין גם זה אחר, תחום בכל וכך בהתאם. אותו להפעיל כדי

 מראש אותו ללמד כי תחום. כל המחשב את ללמד קל יותר הרבה טכני, ענין וגם מזמין, שהוא
 מזהה המחשב ובקרה. פיקוח צריכה היא וגם גדולה, יותר הרבה עבודה זו דבר, כל להבין

 אדם. בני לזהות יכול אני רגע, מעצמו: החליט לא הוא פרצופים, לזהות אותו לימדו כי פרצופים
 זה את הגבירות? של לכובעים פונפון נוסיף בא להחליט: יכול לא הוא אחרת. פעולה כל לגבי וכך

התכנות את שמכיר זה יהיה הנגר המחשב. את לתכנת יכולות הן רצונן ולפי הגבירות, מחליטות



 את יכיר הוא הריהוט, את שייצור יהיה שלא מה או מימד תלת המדפסות של המאפיינים ואת
 של המורכבות לגדול צריכה גודלת, המחשב של שהמורכבות ככל ויתכנן, ימליץ הוא האפנה,

 יותר תוצר תמורת עבודה זמן אותו נעבוד (,2 )סעיף הצריכה בנושא כמו בדיוק זה המתפעל.
 אבל הכפיים, מעבודת שמורידים ככל אנשים, פחות דבר של בסופו שיצטרכו ברור משוכלל.
 מתחזקים מחשבים, יותר מיייצרים ממוחשב, הכל אם המחשבים, בתחום אנשים יותר יצטרכו

 מעצמו, נהיה לא מוצר שום דבר של בסופו וכו'. מחשבים, יותר מתכנתים מחשבים, יותר
 נגרות, מחשבי של ומתכנת מתחזק יהיה הנגר אחזקה. תעשיית צריכה ממוחשבת ותעשיה
 מהסבלים חלק הגלגל, את כשהמציאו גם וכו'. סנדלרות מחשבי של ומתכנת מתחזק הסנדלר

 איגוד הקיטור, אניית כשהומצאה צירים. ושמן צירים למייצרי וחלק גלגלים, למייצרי הפכו
 אלפים והולידו מקצועות, מאות ייתרו החדשות ההמצאות מאז כחו, בכל לחבל ניסה הספנים

תחתיהם.

 שיצירות והראיה מוזיקה, ליצור יכול המחשב שגם 'להוכיח' מאריך אלא בזה, מסתפק לא הררי
 יכול שהמחשב העובדה האם אך למאזיניהן. רצון ומשביעות ממוחשבת, בצורה נוצרות קלאסיות

 יצירות יוצרת המצלמה בכלל. השוואה יש האם האנושית? האמנות את מייתרת אמנות ליצור
 קלאסית מוזיקה מצלמים? איך תלוי לא עצמו הצילום האם הציור? את ביטל זה האם מדהימות,

 רוק לכוכב להיהפך יכול מחשב האם אלגוריתם, ע״י ליצירה מקום ויש מתמטי, מימד בה יש
 מפיקי מדוע השחקנים, כולל ממוחשבת, באנימציה מלא סרט ליצור ניתן היום כבר הרי סוחף?

 זהה תוצר להפיק יכול היה המחשב אם אפילו מפורסמים? לשחקנים מליארדים משלמים הסרטים
 עמו לריב לא שתוכננה בזו במיוחד שתהיה? ככל יפהפיה ברובוטית, מתאהב היה אדם וכי לאדם,
 האנושי הרצון את מוציא הררי בעולם'? ומושלם מרשים הכי הגבר 'אתה תמיד ולומר לעולם,

איתנו. להתייעץ מבלי מהמשוואה,

 שהוגדרו משימות הן הדוגמאות כל לאדם, זהה תוצר להפיק לעולם יוכל לא שהמחשב האמת
 בתוך נתונים מעבד טוב, יותר זוכר הוא מאדם, טוב יותר עושה הוא אותן מראש, למחשב

 הוגדרה שלא למשימה חדש דפוס לסגל היכולת את לו אין אבל טוב. יותר מוגדר אלגוריתם
עבורו.

 חסרי ההמונים את בקלות די להאכיל תאפשר החדשה ״הטכנולוגיה בשלו: הוא הררי? ואילו
 הרגשה להם ותיתן זמנם את שתמלא תעסוקה להם לתת פשוט די גם כנראה, ויהיה, העבודה

 חוסר פשוט זה (.358 )עמ' היטב״, העבודה את יעשה מחשב ומשחקי סמים של נכון מינון טובה.
 סמים, לקחת יעדיף האדם האנושי. הטבע של גם אלא הטכני, בענין רק לא מדהים, הבנה

שלך״... מאצטגנינות ״צא באמת, נו ואמנות? מוזיקה עבורו יוצרים כשמחשבים

ממוחשבת החלטות קבלת .28

 לישויות בעולם השליטה על לוותר יעזו באמת האדם בני ״האם פקפוק למישהו יש אופן בכל ואם
 את הרואה הררי לעזרנו, הקודמים הפרקים באים כאן אנונימיים?״, ולאלגוריתמים מדומיינות

 בפרקים עמודים המון לאורך והפנמנו קיבלנו שכבר משהו למכה, רפואה הקדים כבר הנולד,
 את אדם בני נתנו שנים ואלפי מאות לפני כבר מהתחנה, יצאה מזמן הזו ״הרכבת הקודמים:
 לא עדיין הלו, (,359 )עמ' ותאגידים״ אלים מדינות כגון מדומינות לישויות בעולם השליטה
 נותר עדיין למישהו אם נכחד? כבר סאפיינס הומו כאילו שלנו באינטלגנציה מזלזל ואתה נעלמנו,

 שלו והקול הון, סיכוני המנתח אלגוריתם יש הונג-קונגית שבקרן לדעת צריך הוא הרי ספק,
ללכת. האדם בני כל של תורם עכשיו הבנתם? אנושיים. חברים של קולם כמו בהצבעות נחשב



 שוליים. בפרטים מתמקדת טוב, יותר אותנו מכיר שהמחשב כך על ואילך, 361 בעמ' האריכות
 לפי שלי הקליקים ואחרי שלי, החיפוש נושאי אחרי שחילקתי, הלייקים אחרי גוגל של המעקב

 וכף. מבצעים, התעניינות, תחום על או שאוהב, סרט על לי להמליץ ספק בלי יוכלו קטיגוריות,
 יוכל שלי, הגלישה הרגלי אחרי שנה 80 לאורך כזה מעקב האם אבל מאשתי. טוב יותר הרבה

 ולא כתב, שמישהו מטקסט שנלקחו מראש גזורים במשפטים לא לבי? על ולדבר אותי לנחם פעם
 נפשי? של הנוכחי מצבה עם אמיתית היכרות מתוך אלא פעם, לייק עליה שעשיתי כתבה מתוך

 של האלגוריתמים צמודה, אנושית הדרכה לפי לפעול יכול הוא אחד, אף באמת מכיר לא המחשב
 הנתונים. את שלהם הניתוח לפי הזמן כל אותם מעדכנים אדם בני עצמם, את יוצרים לא גוגל

 גם חיפשו חיפשתי, שאני לאלו זהים סרטים 10 שחיפשו שאנשים להבין גוגל את מנחים הם כרגע
 גוגל אם להשתנות. עשויה והיא אנושית, תובנה זו קטיגוריה, לאותה השייך 11ה הסרט את

 משלמת גוגל אותו. יעקפו המתחרים מאד מהר בקיר, ראש בבחינת כאלו תובנות עם ימשיך
 מעצמו, כלום עושה לא שהמחשב משום אלא מעבדים, לה שחסרים משום לא המוחות, לטובי

הזמן. כל אותו שמלמדים הם והאנליסטים

 מערכת שתיווצר ״ברגע כותב: כשהוא הקורא את מדהים הררי בחיים, ההחלטות בשאר וגם
 לעשות תוכל היא - שהחסרתי לב פעימת וכל שנשמתי, נשימה כל שצעדתי, צעד על שזוכרת
 (,360 )עמ' הנישואין״. בשוק וגם בסופרמרקט גם בקלפי, גם עבורי נכונות יותר הרבה בחירות

 המשקל מה לי לומר תוכל מערכת אותה האם כאן? ״נכונות״ פירוש ״מה :שואל פרסיקו תומר
הנישואין?״. מוסד של בסופר? בשר קניית של בשטחים? ישראל שליטת המשך של המוסרי

 הסרטן מחלת של גנטית שכיחות עקב שדיה, את לכרות שהחליטה השחקנית של הדוגמא
 לחבול שלא שיעדיפו אנשים ישנם ואולי לקבל? יכול שמחשב להחלטה דוגמא היא במשפחתה,

 את נושא שגופן נשים הרבה עוד יש נאות: גילוי המחלה? של הסיכון את ולקחת בגופם,
 את להחליף שיכול מה שאין ממחיש רק זה שחקנית. אותה של בדרכה הלכו ולא הזו, השכיחות
האנושית. ההחלטה

 במונחים ותועלת כדאיות של החלטות בה מציאות אימה, סרט היא מתאר שהררי הזו המציאות
 שסרט היא האמת ממוחשב. בניתוח הכל האדם, בני כל גורל את קובעות ומולקולות, אנרגיה של

 האלילות, נוצרה בדיוק שכך האמת כזה. ספר לפחות שיש טוב אז הופק, לא עדיין כך כל מפחיד
 כבר הוכח זה להוכחה, ובאשר לך״, טוב מה יודע הגדול ש״המחשב שמאמינה שלמה אנושות

 איברי את שתכרות לתרבות לה אוי פרצופים. מזהה אחלה היה הוא 20ה במאה שם אי מזמן
כזו. בצורה ובנותיה בניה

 על מתבססות הררי שמביא הדוגמאות אפשריים, שונים תודעה למצבי מוקדש הספר סיום
 חשוב בהחלט זה עושה. שהוא האישית למדיטציה קשר גם יש ספק בלי אבל שונים, מחקרים

 מעבר הרבה משתרעות הנראה שככל האנושית, התודעה יכולות על הדעת את לתת מאד
 פסיכודליים סמים עד לכת להרחיק סיבה לא זו אבל במערב. היום בה שיש הפונקציונלי לשימוש

לשאוף. וימשיכו לכך, שואפים אנשים פנימה, האדם לתוך יותר אלא מחשב, ואלקטרודות

 לגבי הידע הרחבת של כאפיק התודעה, במצבי מסתיים הספר היה לו בעיני יפה יותר הרבה
 אבל נחמד, זה הדאטא, דת חסידי על משהו, הגיקי ,11 פרק את מצרף ולא ונפשינו. תודעתינו

 ל- עץ כל לחבר צריך לא אחד אף רחוק, כך כל הולך לא בספר, האחרים הדברים כל כמו
 ולתעד התיעוד, כל את לתחזק יצטרכו שכולם הרי כך יעשה אם וגם אינטרנט-של-כל-הדברים,

אנרגיה? לשימור אולי מידע? לעיבוד דרכים הם וקומוניזם קפיטליזם סוף. לדבר ואין התחזוק, את



 איך בולים? ע״י נערכת למידע העיקרי הבסיס שהיא התכתובת כל הלא בולים, לאיסוף ואולי
המידע? עיבור לנושא - המשאבים וחלוקת השוויון שאלת מתקשרת

לסיכום .29

:האקונומיסט כמו לקטול, פשוט מתחשק אחד מצד לסיכום,

 יצירה הוא דבר של בסופו הזה, הספר של ובשאפתנות בהיקף להעריך מה הרבה שיש ״למרות
 כמו מושגים יד כלאחר להזכיר נטייה להררי יש והכללות, עיניים אחיזת מעשי מלאת שטחית,

 אלה בנושאים עוסק ולא כמעט הוא אבל בשפע, מלאכותית' 'בינה 'ננוטכנולוגיה', 'ביוטכנולוגיה',
 את ומטשטש תיאורית, פרוזה של בזרימה באריכות כותב הוא זאת, במקום שהיא. צורה בשום

 את עוצרים כאשר מזה, יותר לא ממש אבל מוצקים, טיעונים של אשליה נותן בטיעוניו. החורים
 מפתה, מאד העצמי הביטחון אוירת משכנע, פחות פתאום נעשה דאוס״ ״הומו הקריאה, שטף
חפשי(. )תרגום סתם״. זה את כתב פשוט הוא מטעה. אבל

:ב'הארץ' כץ, אורי של מהביקורת העתיק האקונומיסט כאילו נראה

 כותב אותו לקרוא אותי מעציב תובנותיו, ואת הררי של כשרונו את מעריך שאני מכיוון ״דווקא
 של ״ההיסטוריה האחרון מספרו לשליש רבע בין להערכתי המהווה זה, בתחום כלכלה. על

 ולניסיונות לכלכלה, לפקולטות מחוץ הנפוצים השגויים הסטריאוטיפים לכל הררי נקלע המחר״,
 של הבנה חוסר היסטורי, הבנה חוסר קלושים, טיעונים בסיס על הקיים בממסד להתנגח אופנתיים

הכלכלנים״. טענות של הבנה וחוסר הכלכליים המנגנונים

ת המעמיד ׳הקפיטליסט כותב: למשל כץ מדוייק, לגמרי לא זה אבל א לכל מעל הצמיחה א  איש ה
תי; קיים שלא קש  כך, טוען לא אחד שאף כמובן, התהליך, את נכונה מזהה כן הררי אבל במציאו

 או פחות שעובד החרדי המיעוט למשל היא החברה על האיום שבו המסר זה הדינמיקה, זו אבל
מישהו. של 'טיעון' ולא וצמיחה, צריכה תרבות זו צמיחה. פחות יש ולכן פחות, מרויח אולי

 איזה סתם לא יזה התעשייתית: המהפכה בנושא כץ שאומר כמו בקטילה, משהו יש שני, מצד
ת - להזכיר שכח שהוא שניים או מאמר שרו המהפכה מקורות על נכתבו כרם עבי ספרים ע

ק והררי ,התעשייתית ת זור שולף לפח כולם א  עתידיתת בצמיחה אמון על תיאוריה איזו מהמותן ו
ת )שלל אותה להפריך מנת על בויקיפדיה קצר שיטוט שמספיק ,תימוכין שום ללא  ציוויליזציו

שראי עתיקותמימנו תא תדרכי בעזר ח תי םופ שרי ם,נ מלי תנ םלפני בניי שני ת תמאו שו חד חר  מס
הרחב לקהל פופולארי מדע שבספר פיזיקאי לאיזה דומה הדבר לדעתי התעשייתית(. המהפכה

 נפלא הכבידה. לכוח הסבר בתור למטה ברים ד שמושכים שקופים קטנים שדונים על לכתוב יתחיל
להודות. יש נכון, וזה שבזה״, באופן להתנהל רציני היסטוריון יכול כיצד מבינתי

 באמת הם האם להתווכח, מקום יש הררי שמביא היסטוריות אילוסטרציות על שגם האמת,
 בין הפעולה שיתוף חוסר היא העצמאות במלחמת ישראל לנצחון הסיבה באמת האם 'ההסבר',
 בצורה התארגנו כפריים בסה״כ ישראל, ערביי לעזרת באו מדינות שבע אופן בכל הערבים?
כך. כדי עד נתרחב לא אבל רבות, וכהנה ההצלה', ל'צבא ספונטנית

 על לומר טוב משהו לי יש עליה, מוותר אני הזה בפרק אבל הדיאגרמה, של המקום כאן בעצם
הבא. בקטע - הספר,



עיניים בארבע - הררי נח יובל

 כאן, ואתה אנחנו כשרק עכשיו, התרשמנו, שלך, הספר כל את קראנו היקר, נח יובל שלום ובכן,
רצית? באמת מה לנו לגלות יכול אתה עיניים, בארבע

ממזרי... בחיוך קורצות שלך העיניים אבל שותק, אתה טוב,

 על בעלות לאמן אין לפרשנות, נתונות הן האמן, של מידיו שיצאו ברגע אומנות, שיצירות ידוע
 תמיד יבחר שלו החיים שבהמשך או הסוף, עד עצמו את מבין תמיד שהוא בהכרח לא הפרשנות,

היצירה. בעת שהיו כפי שלו ובמטרות במניעים המרכזי הצד את להדגיש

 המון מלבד כך, מתוכנן הוא אירוני, שלו המבנה בעצם אירוניה, המון הוא בספר, מוצא שאני מה
 פעמים הרבה אירוניות, הנגדות יוצר גם הוא שבהיסטוריה, האירוניה את הממחישות הדוגמאות

 בפיהם נימוקים אותם את השמה המחשה יוצר הוא מסויים, רעיון מסביר שהררי לאחר בספר,
 שונים ומקומות בזמנים אנשים המכניס הגורל צחוק ישיבה. ובחור מערבי, סטודנט לקט, צייד של

אחת. לוגית לפינה שונה, ומרקע

 מול הליברליזם, מול ההומניות, מול כולה, המתקדמת החברה מול מראה מציב בעצם הספר
 דברים באים איך של המולקולרית ברמה התבוננות שיש. מה כל מול הממסד, מול הדתות,
 הנימוקים של האפסות המחשת הכנפיים. צחורת החסידה דרך באים הם תמיד שלא מגלה לעולם,

 דגלם, על חרטו שלכאורה ממה היפך לפעול אדם בני המביאה הדינמיקה רבים, משתמשים בהם
 הקפיטליסטית הצמיחה' 'דת את עושה הררי את לראות כדי מנוי, לעשות שוה היה מרתקת. היא

וקלס. ללעג

 כן, הוא אמן אבל לא, ממש הוא טיפש זה, בשביל פינות מעגל לפעמים שלנו החביב הררי נכון,
 חזק יותר הרבה אבל סטנד-אפ, מופע אכן זה בהקדמה, שהזכרנו כמו יפה. זה את עושה והוא
 נכון כולה. החברה על אלא ים', מבית 'מישהו על צוחק לא המופע מכירים, שאנחנו ממה

 ההתמכרות איכשהו אבל חברתי, יום לסדר הסמים לקיחת את יהפכו באמת לא שאנשים
לכיוון. ממש שנגיע לפני זה את להבין כדאי אולי לשם, בדרך היא ולעונג לטכנולוגיה

 שלו המנוח שהמורה המשפט שלו, לתודעה להתחבר כדי מדיטציה שעושה רוחני איש הוא הררי
 שלהם, בתרגול הקשורים לנושאים שאלותיהם את להגביל מתבקשים ״התלמידים הדלת: על תלה

 אין ובתודעה, בנפש כשעוסקים נכון. כך כל (,428 )עמ' תיאורטיות״ פילוסופיות משאלות ולהימנע
 במקום אבל סטנד-אפ-לוגיקומיקס, במקום להרים ואפילו שאלות, המון להערים שאפשר ספק

 ומגלים אישי, באופן הנפש את פוגשים בתרגול עצמו, לתרגול לפנות פשוט אפשר לשאול,
 לוגית, ולנתח לנסח בידינו אין אם גם ממשות בו שיש משהו, מבהירה הישירה החויה שלפעמים

להגדירה. פיזיים כלים לנו אין מבחינתינו שכרגע מציאות ישנה אולי כי

 שהוא האדם, אצל קורה שבאמת למה מקשיב לא הוא להיפך, בדיוק עושה הוא שלנו לחברה אבל
 תיאורטיות, פילוסופיות בשאלות הזמן כל עוסק הוא ההיסטוריה. את באמת שעושה זה

 הרטוריקה את לוקח בעצם הוא העיקר. את רואה לא כאילו אבל חביבים, לוגיים ובניתוחים
 העידן ומגלי האידיאולוגיות, ממציאי הבשורות, מפיצי רוב( )או כל בה שהשתמשו ההיסטורית

 הפוך על בהפוך בה ומשתמש שלהם. התיאוריה מבחינת ההיסטוריה את שוב שסיפרו החדש,
 החיים״ ש״מדעי מה זה הררי, אומר אני', לא 'זה ב'מדע', משתמש הוא האדם. את ולגמד להקטין

או כתבים להמצאת מנגנון של סוג היא ושהדת אלגוריתם, הוא שהאדם שקבעו אלו הם אומרים,



 לבין ביניהם מדברים הסגל של בקפיטריה שלי שהחברים מה זה ומיושן, בינוני חברתי לסדר
 אתם המולקולות. של ההיסטוריה את קבלו הלאה. זה את לקחת הזמן הגיע היום, כל עצמם

 אלגוריתמים יותר זה אבל ואידיאולוגיות, סיסמאות מיני בכל שסביבכם הדינמיקה את עוטפים
נסחפים. אלא שקורה, במה שולטים ממש לא אתם ומולקולות,

 וינצ'י, דה ליאונרדו בעקבות ללכת שניסו אשכולות' 'אנשי היו בה ,19ה למאה אותנו מחזיר הררי
 המקצועיות. חשבון על באמת זה נכון, והחיים, המדע ענפי לכל מבחינתם כוללת תמונה לתת
 את מונעת עטלף, של גידים בחקר פנימי ענף של זרם תת של נושא בתת ההיתקעות גם אבל

 ברצינות... פחות קצת עצמי את לקחת "העזתי הררי: שאומר וכפי כללית. תמונה לתת היכולת
(.24:00 דקה ,כאן) טוב״, לא זה ברצינות, מדי יותר אותו לוקח אתה אם

 זו היא היסטורית תחזית לפעמים הררי. לנו מרומז יותר כאן, סיימנו אז אלגוריתם, אנחנו אם
 יונה של הסיזיפית שליחותו בדיוק היתה זו תתגשם. שלא היא ומטרתה הידרדרות שמונעת

 אל שצועק: זה הוא הזעם נביא תיהפך. לא שהיא - כדי נהפכת, שנינוה ותצעק לך לנינוה: הנביא
 עושה הררי מהמשימה, ברח הנביא יונה תיהפך. לא ונינוה צודק לא שאני תוכיחו בקולי, תשמעו

 סאפיינס, ההומו לא הוא להיכחד שעלול מי להיקלט. צריך המסר אבל ובציניות. בתחפושת אותה
 לטכנולוגיה בשעבוד לדעת עצמו את הכולא ההומו-תיאורטיקן, עצמו, את המשדרג האדם אלא

 עוד לנו נשארו מינכם. לבני ואח״כ לעצמכם, התחברו וראו, עיניכם את פתחו מדומה. ולעונג
מקום. לשום תלכו אל הזה, הכוכב על לסדר קטנים דברים כמה

לטובה(. אותנו תפתיע אפשר, אם הבאה, בפעם צעיר, עוד אתה )אגב, יובל. תודה,

העברית( האוניב' - )צילום בטבע זמננו בן סאפיינס הומו


