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האמונה הגברת ל... מסייעים הכפרן המדען של ספריו ספרים:מ ,כים

1הבינ אנשים מאוד מעט
 סטיבן מימין: רצה. הוא מה

 הרצאה משמאל: הוקינג.
׳ערבים׳ בסמינר

 גישתו את מראים אנו ״כאן ענבל: יהושע הרב
 יפה הציג אחד שמצד הוקינג, של המורכבת

 מעשי מתוך ד׳ את רואים אנו בה הצורה את
 של היכולת את גם הציג שני ומצד ידיו,

ברע...״ לבחור החופשית בבחירתו האדם

בהיר. ביום כרעם עליו נפלה בשורה
,״als בשם ניוונית ממחלה סובל ״אתה
 חשוכת ״המחלה הרופאים. לו אמרו
 לכל עומדת שלך החיים ותוחלת מרפא

!״ימים שנתיים על היותר
 רגע אותו עד הוקינג סטיבן של בחייו דבר שום

סטו היה הוא שכזאת. איוב לבשורת אותו הכץ לא
אוקס באוניברסיטת המניין מן תלמיד ,21 בן דנט

 שהודה כפי שבהם. מהמתמידים דווקא ולאו פורד
 באוניברסיטה לימודיו שנות שלוש במהלך בעצמו,
המ מנת בפועל. ללמידה שעות אלף אולי הקדיש

 העדר על כנראה פיצתה התברך, בה הגבוהה שכל
הלימודית. ההשקעה

 גינונים בעלת כי אף מחוננת, במשפחה גדל הוא
 שאיפתו האנגלים. של כמנהגם במקצת, תימהוניים

 תחום תאורטית, בפיזיקה לעסוק הייתה הכללית
 עתה יצירתית. וחשיבה מתמטי ראש המצריך מדעי
 טעם מה תכניותיו. כל על הגולל נסתם כי נראה

 זה כל כאשר קריירה, ולבנות בלימודים להשקיע
 חור תוך אל ספורים חודשים בתוך ממילא ישאב

שחור?
הת לא שלו, כמו מתמטי מוח שעם להניח יש

 לו שיש הקלושים הסיכויים את לחשב הוקינג קשה
 משמעותית תרומה לתרום או נורמליים חיים לנהל

 ונכנע ידיים זה בשלב מרים היה אחר אדם למדע.
ולייאוש. לדיכאון

 האיש הוקינג, סטיבץ האירוניה למרבה אולם
 לאחד נעשתה גלגלים לכיסא המרותקת שדמותו
 הוכיח בעולם, המפורסמים המדעיים הסמלים

 הרופאים תחזיות מול הכול. חזות איננו המדע כי
 ימים האריך הוא - ספורות חיים שנות לו שקצבו

 המתד־ הגופני מצבו כי ההערכות מול .76 גיל עד
 זכה - מדעית לקריירה מקום ישאיר לא והולך רדר

 למתמטיקה פרופסור של היוקרתית למשרת הוקינג
 בשעתו מילא אותה קיימברידג׳, באוניברסיטת

הז שבכל המדענים לגדול הנחשב ניוטון, אייזיק
 המלומדות המדעיות התחזיות שלפי הוקינג, מנים.
 ספרים כתב גמור, כאלמוני חייו את לסיים היה אמור

עותקים. מיליוני בעשרות שנמכרו
 מגיע היה באמת שבגינו אחד דבר יש ״אם
 ״זה אחד. השבוע אמר נובל,״ פרס לקבל להוקינג

יאומנו״. שלא ההתמדה וכוח העקשנות על

מדבר גאון ת ש שטויו

 לא אך הוקינג, של בגופו פגעה als־h מחלת
 השליטה את איבד הזמן במרוצת שלו. באינטלקט

ול לחשוב ממנו מנע לא הדבר אך גופו, איברי על
 התעקש שנים במשך חדשות. מדעיות תובנות פתח
 שנות באמצע גלגלים. בכיסא עצמו בכוחות לנוע

 תחילה הדיבור. יכולת את גם איבד לחייו השלושים
 הקיש. שעליו אלקטרוני לוח באמצעות תיקשר
תי אצבעותיו, את עוד להניע מסוגל היה לא כאשר

 הייתה עוד עליו בגופו היחיד החלק לחייו, דרך קשר
 פענח למשקפיו שהוצמד מיוחד חיישן שליטה. לו

 שהושמעו למילים אותם ותרגם הלחיים תנועות את
 מרוב זמן יותר לי ״יש חשמלי. סינטיסייזר ידי על
 פעם אמר מדבר,״ שאני לפני לחשוב האדם בני

חכם״. שאני חושבים לכן ״אולי עצמו. על בהלצה
 לקשור כדי מגדרם יצאו התקשורת כלי כי אף

ומהפ דגול כמדען הוקינג של לראשו סופרלטיבים
 אזוטרי בתחום הייתה שלו המדעית ההתמחות כני,

 של חייהם על ממשית השפעה כל לו שאין למדי
 שמימיים עצמים ־ השחורים החורים חקר :אדם בני

 האור שאפילו עד חזק כה שלהם המשיכה שכוח
 לפגוש צפוי מאתנו שמישהו לא זה לתוכם. נשאב

 התוכנות אבל לעין, הנראה בעתיד שחור חור
 הללו בעצמים תיאורטית התעמקות אגב הנרכשות

היקום. של מתכונותיו כמה על אור לשפוך עשויות
 את כהלכה להבין יכולים אנשים מאוד מעט
 לתפוס ממנו מנע לא הדבר אבל הוקינג, של מחקריו

 שהעולם מהסוג מדעי, סלבריטאי־על של מעמד
 אמירה כל איינשטיין. ימי מאז הכיר לא התקשורתי

לכו הפכה הוקינג של מלחייס מגרונו)או שבקעה
 הרווחת הנטייה הסתם מן לכך תרמה בעיתון. תרת

 נוסחאות הממלמלים לאנשים מופלגת חכמה לייחס
מובנות. בלתי ומילים מסתוריות

של קחו שטיץ את למ בקנ
 אומר בקנשטיין יעקב השם השוואה, לשם

 פיזיקאי בקנשטיין, אנשים. מאוד למעט משהו
 בר־פלוג־ היה בישראל, שהתגורר מבריק תיאורטי

 בשונה אבל מדעיים. נושאים בכמה הוקינג של תא
 שנתיים לפני לעולמו שהלך ־ בקנשטיץ מהוקינג,

היה וגם סינטיסייזר, באמצעות דיבר לא - וחצי

 את מסביר שאולי מה ומצוות, תורה שומר יהודי
פטירתו. חלפה בו האלמוניות־היחסית

 של העבודה של כתוצר העולם על מסתכל ״אני
 מסוימים מאוד חוקים קבע הוא הוא. ברוך הקדוש
 - מדעית בעבודה אותם לגלות מאוד נהנים ואנחנו
בקנשטיין. אמר ביחד״, משתלב הכל איך לראות

התמ בתחום ׳מבריק׳ הוקינג היה אם גם אבל
 בתחומים במיוחד לחכם אותו הפך לא הדבר חותו,

 המפוארת למסורת חלקו את תרם הוקינג אחרים.
המ באמירותיהם הידועים אינטליגנטים אנשים של

 ׳עופרת מבצע במהלך שטויות. שמדברים פוקפקות
 בבריטניה ג׳זירה׳ ׳אל כתב את אליו זימן הוא יצוקה׳
 הישראלית ״התגובה ישראל. על וגופרית אש ושפך

 מידתית בלתי הייתה הפלסטינים בידי הרקטות לירי
 בישראל ״המצב הדיגיטלי. בקולו טען בעליל,״

 יכול לא הדבר .1990 לפני אפריקה דרום את מזכיר
 הנציג החמאס, עם לדבר צריכה ישראל כך. להמשך

 מאוחר הפלסטיני״. העם של הנבחר הדמוקרטי
 האנטי־ החרם לתנועת שמו את הוקינג צירף יותר

 בכנס חלק ליטול עקרוני באופן וסירב ישראלית
הנשיא. בית בחסות שנערך מדעי

 שאימץ הראשון האינטליגנט היה לא הוקינג
 חומסקי, נועם בעליל. רציונאליות בלתי השקפות

המב המדענים לאחד הנחשב יהודי שמאל איש
 הח׳מר מפלגת כי לטעון התעקש בתחומו, ריקים

 הוא אזרחים. מיליון שני רצחה לא בקמבודיה רוז׳
 מוכחות ראיות בפניו כשהציגו גם מעמדתו זז לא

 קומוניסטים היו רוז׳ שהח׳מר משום מדוע? לכך.
 בני רוצחים אינם שקומוניסטים המפורסמות ומן

 שחמטאי פישר, בובי לעשות הגדיל כך... סתם אדם
האנ לאחד שנחשב יהודי( ממוצא הוא מבריק)אף

 בעולם, הגבוהה המשכל המשקל מנת בעלי שים
 הוא מוחלט. שואה ומכחיש ארסי אנטישמי שהיה
 במיני והאמין הנאצי הצורר של תמונות בחדרו תלה

הזויה. קונספירציה תיאוריות
 הללו האישים של גאונותם בין קשר יש האם

 גאונות שכן. נראה האמינו? בהם השטויות לבץ
ומקו שונה בצורה העולם את לראות היכולת היא
 ״גאון״. הכינוי את לאדם שהמדביקים וברגע רית,

 לומר חדשה בבעיה נתקל שהוא בעת מאוד לו קשה
 לא, בטוח״. ״אינני או יודע״ ״אינני רוח: בשפלות

מסתברא. איפכא מקורי, שונה, להיות מוכרח הוא

99
 של תפקידו

ש  המדע אי
 נתונים, להביא
 עושה הוקינג

 מצוין, זאת
 ממחיש וממש

ת את  משמעו
 בכוח האמונה

 בורא עליון
 ומקיים העולם

 אבל חוקיו. את
 צריך כשהוא
 מסקנות, להסיק

 מתפתל הוא
 בטיעונים

 מחרים,
 ׳פילוסופיים׳
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 הוקינג, של מחקריו את מבינים אנשים מעט
 מדעי. סלבריטאי־על של מעמד תפס הוא אך
 הפכה מלחייו( מגרונו)או שבקעה אמירה כל

 הרווחת הנטייה לכך תרמה בעיתון. לכותרת
 הממלמלים לאנשים מופלגת חכמה לייחס

מובנות... כלתי ומילים מסתוריות נוסחאות

 מסתבר נושא. בכל עמדה לו שתהיה חייב הוא
 מהקשות הן יודע״, ״אינני האלה, המילים ששתי
 בלי או אם - בשפתיו לבטא מסוגל שגאון ביותר

סינטסייזר.

האמונה כוח
 במהלך שקורים המופלאים הדברים ״אחד

 ־ מהמשתתפים שרבים הוא ,׳ערכים של סמינרים
 נדהמים - אקדמאיים תארים בעלי משכילים אנשים
 יסודות את מחוק דווקא החדש שהמדע לגלות

 אבחנה לעשות ״צריך ענבל. הרב אומר האמונה,״
מג הללו שהחוקרים המדעיות העובדות בין חדה
 לרוב הנגזרת להם נותנים שהם הפרשנות לבין לים,

 עומדת אף ולעיתים האישית, עולמם השקפת מתוך
 דוגמא גילו״. עצמם שהם לדברים משוועת בסתירה

עצמו. הוקינג לשמש יכול לכך
מס החדש, המדע של החשובות התגליות אחת

 עיקרון האנתרופי״. ״העיקרון נקרא ענבל, הרב ביר
 מסוגל ויהיה יתקיים שהיקום כדי כי מהגילוי נגזר זה

 להתקיים צריכים האדם, כדוגמת תבוני יצור להכיל
 מכוון להיות צריך מהם אחד שכל תנאים מאות

 ביחס גם נכון הדבר נתפסת. בלתי ברמה ומדויק
 לכוחות ביחס וגם הארץ כדור על השוררים לתנאים

 בכללותו. היקום של הפיזיקליים ולקבועים היסוד
 מכוחות אחד בץ היחס שאם גילו מדענים לדוגמא,

 לבין החזק״ הגרעיני ״הכוח הקרוי הטבע של היסוד
 היה האלקטרומגנטי״ ״הכוח הקרוי אחר יסוד כוח

 הנוכחי, מערכו אחח של נתפס בלתי בשבריר שונה
כלל. להתקיים יכולים היו לא כוכבים אזי

 התנאים יתר בכל הזה היחיד התנאי את ״הכפל
זעי נעשים היקום של לקיומו והסיכויים הנחוצים

 ״פשוט זה שכל הרעיון נשימה. עוצרת במידה רים
 מציגים אנחנו כאשר הישר. השכל את נוגד קרה״

הסמינ משתתפי בפני הללו הברורים הנתונים את
מותיר הדבר מקורות, וציטוט מדעי גיבוי תוך רים,

 היא, האמת
 של שהנכות

 הייתה לא הוקינג
פיזית... רק

 אדיר פער היה
 שלו הידע בין

 ובין כפיסיקאי
 העולם תפיסת

 הפילוסופית
 שהוא ברגע שלו.

 חרגמהמשוואות
 ומההסברים
העובדתיים,

 פשוט הוא
 בצורה דיבר
ונסבה, שטחית

 כי ההכרה את המשתתפים בקרב ומחזק עמוק רושם
ענבל. הרב אומר לבירה,״ אדון יש

 שאינו כאדם עצמו על הצהיר שהוקינג ״העובדה
 הוא בספריו שדווקא זה את סותרת אינה מאמין,

 העולם של המדויק מהתחכום ומתפעל מכיר עצמו
 הוא למשל ״כך ענבל. הרב מדגיש ,״,ד יד על המצביע

 היקום היה מדוע להסביר מאד ׳קשה בספרו: כותב
 יד זו היתה כן אם אלא בדיוק, זו בדרך להתחיל צריך

כמונו״. בריות לברוא שהתכוונה האלוקים
 כפי המדע ׳חוקי כותב: הוא לכן קודם עמוד

 של גדול מספר מכילים כיום, אותם מכירים שאנו
 של שערכיהם היא המופלאה העובדה יסוד. מספרי
 בדייקנות מכוונים הם כאילו נראים מספרים אותם
 זאת לקבל אפשר לחיים... האפשרות ליצירת רבה

 בבריאה אלוקית תכלית של לקיומה כהוכחה הן
המדע״. חוקי ובבחירת

הקו אל הביאו שלו וההסברה ההפשטה ״יכולת
 יש שלעולם הפשוטה המציאות את שאת ביתר רא

לח עשוי במדע מתמצא שאינו אדם ומתכנן. בורא
 טרח הוקינג דבר. לכל הסבר יש המדע שלאנשי שוב

 אין מדוע להראות שונות ובהזדמנויות פעמים הרבה
 למשל כך מסביר, באמת אינו המדע מדוע כך, זה

 כיצד השאלה: נותרה ״בעינה בספרו: כותב הוא
 היקום... של ההתחלתי ומצבו החוקים נבחרו ומדוע

 תיאוריות של בפיתוחן עסוקים היו המדענים רוב
 את שישאלו מכדי היקום, של ה׳מה׳ את שיסבירו
 להסביר יכול המדע אומרת, זאת ״.,׳מדוע? השאלה

 איך מושג של שמץ לו אין אבל עובדים, הדברים איך
הכל. התחיל ואיך האלו, החוקים נוצרו

 שדווקא ייתכן איך השאלה: את מחזק רק ״זה
לאמונה? הגיע לא הוא

 אותו שהביא ממה שחלק להבין ״צריכים
 סיפור מלבד - הציבורית בתודעה מרכזי כה למקום
 שהסוד שלו העמדות גם היו - שלו ההירואי החיים

 בתרבות הרוח בחיי ששולט הכללי הכיוק עם דרו
 מכך מתפלאים לא שאנחנו כמו בדיוק המערבית.

 ביטל ואף ישראל, על לחרם הצטרף שהוקינג
 עצמו את התאים בכך שכן בישראל, שלו ביקור
 והצעקנית הליברלית הקבוצה בקרב הרוח להלכי

 ניתן הכל שבסך כך ובאקדמיה, במדיה ששולטת
 וכדאי מעוניין הוא חברה לאתה ידע שהוקינג לומר

 להיות יוקרתי יותר היה ובעיניו עצמו את לשייך לו
מאמינים״. שאינם המדענים מקהיליית חלק

 רק הייתה לא הוקינג של שהנכות היא, האמת
 כפיסיקאי שלו הידע בין אדיר פער היה פיזית...

 שהוא ברגע שלו. הפילוסופית העולם תפיסת ובין
 הוא העובדתיים, ומההסברים מהמשוואות חרג

 מדע שאנשי עד ונבוכה, שטחית בצורה דיבר פשוט
 את שאלו כאשר לו. קורה זה איך התפלאו אחרים

בקנשטיין יעקב המצוות שומר הישראלי הפיזיקאי

 עמיתו של הכפרניות דעותיו את להבין אפשר כיצד
 של ״ההצהרות :בקנשטיין הסביר המדעית, לעבודה
 יסכימו בעולם אנשים יותר מדי... פשטניות הוקינג

 עם מאשר הירח, את ליישב הוקינג של הקריאה עם
הכפרניות...״. קביעותיו

 הנתונים, את להביא המדע איש של תפקידו
 את ממחיש וממש מצוין, זאת עושה הוקינג

 ומקיים העולם בורא עליון בכח האמונה משמעות
 הוא מסקנות, להסיק צריך כשהוא אבל חוקיו. את

כביכול. פילוסופיים מוזרים בטיעונים מתפתל

והחייזרים הוקינג
 עושים ,,׳ערכים של בסמינרים אתם, האם

 להרבות כדי הוקינג, של המדעיים בהישגיו שימוש
אמונה?

 מול אמונה של בשאלות כשדנים ״לצערנו,
 להוכיח מספיק לא בהגיון, לדבר מספיק לא אנשים,

 אם מדעיים. מקורות לצטט גם צריכים הדברים. את
בעו היינו לא אם באמת, לבחור חופשי היה האדם

 בצורה האמונה את להסביר היה מספיק השקר, לם
 היה זצוק״ל חיים החפץ שמרן כמו ביותר, הפשוטה

 מערכת ובנה התחכם הרע היצר אבל אותה. מסביר
 והישגים מרשימות ידיעות המון של מסועפת

 עצמה את המכנה הקבוצה המדע. של מדהימים
 ובין המדע הישגי בין בצדק שלא קושרת ׳ליברלית׳

 אדם להיות בושה זו, קבוצה שבקרב עד הכפירה
 הגדולים המדע אנשי שרוב שכחו כאילו מאמין,

 הקודמת. במאה רק פשתה והכפירה מאמינים היו
 היה ניוטון הדגול הפיסיקאי זו, קבוצה של לדידה

 היה שכן מדע, איש לתואר ראוי שאינו פרימיטיבי
אדוק. מאמין אדם

 של המורכבת גישתו את מראים אנו ״כאן
 אנו בה הצורה את יפה הציג אחד שמצד הוקינג,

 גם הציג שני ומצד ידיו, מעשי מתוך ה׳ את רואים
 לבחור החופשית בבחירתו האדם של היכולת את

 בטיעוני אחרים ואת עצמו את ולבלבל לפתל ברע,
מראש. המסומנת למסקנה להגיע כדי סרק,

 הוקינג של החתירה כל שעם הוא, שמעניין ״מה
 אנרגיה הקדיש הוא הבורא, של מקיומו להתעלם

 וליצירת אחרים מכוכבים יצורים לחיפוש מרובה
 הוקינג יצא תש״ע בשנת עימם... שיח לדו כללים

 כמעט קיימים ׳חייזרים ביזארית: ציבורית בהכרזה
 עם קשר ליצור ינסו שחוצנים במקרה בוודאות,

זה״... מקשר להימנע יש - הארץ כדור יושבי
דו מיליוני לגייס הוקינג טרח עדיין בתשע״ה

שמ מה חייזרים. חיפוש לפרויקט בתרומה לרים
 את להבין ושואף משמעות, מחפש שהאדם למד,

 להתעקש בוחר הוא כאשר למציאות, שמעבר מה
 ישויות מחפש הוא הבורא, במציאות להכיר ולא

נלעג...״ מעט לצאת עלול הוא ולעתים חילופיות,
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