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פתח דבר  המבח של טיורינג
'מסע הקס המסתורי מחכה לקחת אות'' – '.מסע הקס
המסתורי' ,החיפושיות ,פול מקקרטני וג'ו לנו1967 ,
1

בשנת  1952נראו שחמטאי העיר מנצ'סטר שבאנגליה מודאגי מעט.
הא ינוצח לראשונה ב אד על ידי מכונה ,במשחק שנחשב כמייצג את
יכולת החשיבה האנושית?

למע הדיוק ההיסטורי נציי שלא היתה זאת בדיוק 'מכונה כהילכתה',
ששיחקה את המשחק האמור .אל טיורינג ,מתמטיקאי אנגלי מוכשר ורב
פעלי  ,כתב את תכנית המחשב הרצינית הראשונה שידעה לשחק שחמט.
הפרט השולי ,שבאות ימי טר נמצא מחשב אמתי וחזק עד כדי יכולת
לבצע אותה תכנית ,לא עמד בדרכו של טיורינג להגשמת המשימה .הוא
חיקה במדויק את פעולותיו של המחשב הבלתיקיי  ,והרי! את תכניתו שלו
עצמו ,במשחק אל מול עמיתו  בחור בש אליק גלני  משחק בו ניצח
2
לבסו ,האד את המכונה הדמיונית.
עיסוקו של טיורינג במכונות ובתחו המחקר שזכה לכינוי 'אינטליגנציה
מלאכותית') 3תחו אשר משחקי מחשב 'חושבי ' מהווי חלק ממנו( לא
היה דבר חדש .עוד קוד לכ בזמ מלחמת העול השנייה הוא עבד בשירות
הבריטי וסייע בפיצוח מכונות הצופ הנאציות .בהמש' ,ב ,1950בעודו
עובד על פיתוח אותה תכנית שחמט ,התייחס לנושא הקשר בי מחשב
ואינטליגנציה אנושית במאמר שפרס תחת הש 'מכונות חישוב
ואינטליגנציה' .במאמר זה הציג לראשונה את הרעיו שנודע לימי בכינוי
'המבח של טיורינג'.

 1משפט פתיחה זה מעתיק בכוונה תחילה את סגנו משפט הפתיחה של הספר המפורס
'כאוס' מאת ג'יימס גליק )תרגו עברי בהוצאת ספרית מעריב.(1991 ,
 2יצוי שמאז אותו משחק שחמט מפורס כבר גברו תכניות מחשב משחקות שחמט על
בני אד מספר רב של פעמי  .ב  1996גברה לראשונה תכנית המחשב 'כחול עמוק' על אלו,
העול בשחמט גארי קספרוב.
 3נהוג לתרג את המונח הלועזי 'אינטליגנציה' למונח העברי 'תבונה' או 'בינה' ,ולתרג
בהתא 'אינטליגנציה מלאכותית' ל'בינה מלאכותית' .כדי להיצמד למונחי המקובלי
יותר ולמנוע בלבול אפשרי ,נשתמש כא במונח הלועזי 'אינטליגנציה' על נגזרותיו השונות.
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מוחו האנליטי של טיורינג חש צור' בלתי נלאה ,כ' נראה ,להציג דברי
באופ מדויק ,רשמי ומוגדר היטב ,כמיטב המסורת המתמטית .א נית
להגדיר באופ מדויק מהו 'מחשב' ומהי 'תכנית מחשב' )כפי שכבר עשה יותר
מעשור שני קוד לכ( 1,מדוע שלא יהיה נית לנסות ולהגדיר במדויק ג
מהי 'אינטליגנציה'? את זה בדיוק ניסה לעשות באותו מאמר מופלא ,בו
הציג את רעיו המבח.
כדי לנסות ולהפני מהו אותו הרעיו שזכה לכינוי 'המבח של טיורינג',
נסו לדמיי כיצד היית את בוחני הא מחשב מסוי  ,או תכנית מחשב
מסוימת ,ה 'אינטליגנטיי ' לטעמכ  .אחת האפשרויות שמ הסת עלתה
במוחכ היא לנסות ולהשוות אותו מחשב או אותה תכנית אל מול
אינטליגנציה אנושית מוכרת .ע זאת ,כיצד מנטרלי את השפעת של
ההבדלי החיצוניי אשר בי מחשב כלשהו ,עכשווי או עתידי ,לבי ב
אנוש בשר וד  הבדלי אשר אינ קשורי בהכרח באינטליגנציה? על
שיטת השוואה שתבטל הבדלי חיצוניי אלה ,נסב מאמרו של טיורינג.
הפתרו של טיורינג עשה שימוש בשיטת תקשורת פשוטה ואחידה ,אליה
יגבילו עצמ ג האד וג המחשב )קרי ,המכונה( ,שביניה מנסה המבח
להשוות :תקשורת טקסטואלית בלבד .שופט אנושי יתקשר באמצעות
טקסטי כתובי בלבד  טקסטי של 'שפה טבעית'  ה ע האד וה ע
המחשב ,תו' שימוש באות אמצעי טכניי )מקלדת ומס' לדוגמה( ,באופ
ששניה נסתרי מפניו ואי הוא יודע מראש מי הוא מי )או מה( .המחשב,
באמצעות התוכנה המותקנת בו ,ינסה להיראות 'אנושי' בשיחה זאת .א
לאחר פרק זמ מסוי של שיחה ,השופט האנושי עדיי אינו יכול לפסוק מי
מהשניי הוא 'אד ' ומי 'מכונה' ,נכריז שהמחשב 'עבר את המבח' ,וכי הוא
'אינטליגנטי'.
מבחנו של טיורינג עבר סוג של 'טבילת אש' מספר שני לאחר שהומצא.
ג'וז ,ווייזנבאו  ,פרופסור למדעי המחשב במכו הטכנולוגי של מסצ'וסטס
) ,(MITכתב בשנת  1966את תכנית המחשב 'אליזה' 2אשר ידעה לנהל דו
שיח ע מפעיל אנושי ,תו' חיקוי דרכי השיחה של פסיכולוגי )שכוללי
 1עוד בשנות ה  30של המאה העשרי  ,בהיותו סטודנט ,המציא טיורינג דר' לייצג מחשב
ותכנית מחשב )'אלגורית '( באופ מתמטי ,במודל שזכה לכינוי 'מכונת טיורינג' והפ' לאב
יסוד בלימודי מדעי המחשב מאוחר יותר.
 2התכנית 'אליזה' זכתה לש זה בעקבות הדמות של אליזה דוליטל מתו' 'פיגמליו' של
ג'ורג' ברנרד שואו :אישה אנגליה בת המעמד הנמו' ,אשר למדה לשטות בסובבי איתה
להאמי כי היא בת המעמד הגבוה ,באמצעות שינוי המבטא בדיבורה.
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במקרי רבי חזרה על דבריו של המטופל בניסוח מעט שונה( .תכנית זו
הצליחה לשטות בלאמעט ממשתמשיה ולשכנע  ,לפחות לתקופת מה ,כי
מול נחבא אד אמתי אשר מנהל עמ שיחה.
הא מחשב ,או תכנית מחשב ,שעברו בהצלחה את המבח של טיורינג
ה באמת 'אינטליגנטיי '? עד כמה היית מפקירי בידיה החלטות הרות
גורל באשר לעתידכ  ,למשל? יתרה מזאת ,הא מחשב שעבר בהצלחה את
המבח של טיורינג ,והוכרז כאינטליגנטי ,יכול להחלי ,את השופט האנושי
במבח של טיורינג? הא במבח שכזה לא יוכל להיווצר לכאורה מצב בו
האד מנסה להיראות 'ממוכ'?
כל אלה ה שאלות מרתקות וכבדות משקל ,א' יש להודות שה אינ
השאלות המעניינות באמת.
-- * -- * -בחלק גדול מהמאמרי המתארי את המבח של טיורינג תמצאו את
הביטוי 'מכונות חושבות' 1.אינטליגנציה ,בעיני רוחנו לפחות ,היא תוצר של
תהלי' אחר  תהלי' בו הישות האינטליגנטית חושבת באופ עצמאי ,וזאת
כחלק מתכונה מיסתורית אפילו יותר  מ/דָ ע/ת.
מודעות )המכונה לעתי ג 'מודעות עצמית' (2היא אותה תחושה של
'קיו ' שגורמת לנו להרגיש כי אנו נמצאי כא ועכשיו ,וכי אנו ישות
עצמאית ונפרדת משאר העול שסביבנו .היכולות שלנו לחשוב ,להיות בעלי
רגשות ולחוש בדברי שוני נחשבות לחלק מאותה מודעות.
לכאורה אנו לוקחי את המודעות שלנו כדבר מוב מאליו .מאז שאנו
זוכרי את עצמנו ,בהיותנו ילדי קטני מ הסת  ,תמיד היינו כא .תמיד
היווינו אותה ישות ברורה ונפרדת ,אותה אנו נוהגי לכנות 'אני' ,תמיד
חשבנו ותמיד הרגשנו :עצב ושמחה ,כאב והנאה ,שנאה ואהבה ,ובהתא
לחושינו הפעילי  ג ראייה ,שמיעה וכל השאר .למיטב הבנתנו ותפיסתנו,
ניחנו במודעות דומה ג כל חברינו ,ואפילו חיות המחמד שלנו .מאיד',
למיטב הבנתנו ותפיסתנו ,לא ניח בתכונה מרתקת זאת הטוב והיקר
 1יש הטועני שעצ השימוש במושג האנושי 'חושב' בהקשר של מכונה )או מחשב( הוא
לכשעצמו פסול ומטעה מלכתחילה.
 2באנגלית 'Awareness' :ו' .'Self-awarenessנהוג ג להשתמש בצירו' ,מודעות עצמית'
לתיאור מצב אחר ,בו אד 'מכיר את עצמו' היטב )מהבחינה הרוחנית( ,ועקב כ' מפיק
מעצמו יכולות גדולות יותר .למע הפשטות נשתמש בטקסט במושג 'מודעות' .המושג
המקורב 'הכרה' )' ('Consciousnessיידו א ,הוא בהמש'.
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שבמחשבי תבל ,ומבחינה זו אי כל הבדל בינו לבי אב מקרית הזרוקה
בשדה או הד ,הנמצא כרגע אל מול עיניכ .

ע זאת ,חוסר יכולתנו להתמודד באופ ברור ומדויק ע אבחנה זו
שיצרנו בתפיסתנו ,בינינו לבי האב ,יצר בתרבויותינו מושגי עמוקי
ומורכבי  ,כגו 'נפש' או 'נשמה' ,שכ אחרת מהו ההבדל בי אד חי לבי
גופת אד מת? או ,על פי החידה הידועה :כיצד אתה משיג מודעות מתו'
בשר? 1עוד נחזור לנקודות אלו בהמש'.
מנקודת מבט מדעית ,בהנחה שמילאנו את חובותינו בלמידה ובקריאה,
הבנו ג כי קיי קשר לא ברור בי אותה מודעות ,או 'נפש' ,לבי האיבר
בגופנו אשר מכונה 'מוח' .בוודאי שמענו  ואולי א ,יצא לנו לחוות בעצמנו
 שגורמי שוני המשפיעי על אותו איבר מורכב שלנו ,משפיעי עקב כ'
ג על תחושותינו וחשיבתנו ,ואולי א ,על הכרתנו  עוד תכונה היוצרת
חלק מסל החלקי שמרכיבי אותה 'מודעות'.
ובכל זאת ,בהיבט המדעי ,חקר המודעות נושא עמו תכונה ייחודית
ומביכה שמתוארת בספרי ובמאמרי רבי  :מוחנו מורכב מאות חומרי
בדיוק שנית למצוא בלאמעט חפצי דוממי  ,כמו ג ברכיבי חסרי
מודעות של בעלי חיי  .אנו יכולי אולי לבדוק לעומק את אופ פעולתו של
המוח ,הרכבו ,יחסי הגומלי בי רכיביו ,התהליכי הפיזיי והכימיי
המתבצעי בו .כל אלה ה מידע גלוי ,שהוא ותוצאות בדיקתו זמיני
במידה שווה לכל אד  .א' המודעות עצמה  ההרגשה הברורה של 'אני כרגע
רעב' ,התחושה המוכרת של 'זה צבע אדו '  נראה כי אלה אינ ניתנות
 1אימרה זו מיוחסת לפילוסופית האמריקאית פטרישה צ'רצ'לנד ) Patricia Smith
 (Churchlandבספרה 'המוח החישובי' ) (The Computational Brainמשנת .1992
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לבחינה על ידי מישהו חיצוני ,וקיימות אצלכ בלבד ,כי לא נית 'לחדור'
לחוויה האישית המסוימת של מישהו אחר .רק הוא יודע מהי ומה הוא חש.
כל הנסיונות המדעיי שבעול יכולי אולי לרמוז מהי ,אבל לא לדעת
במדויק ...כ' לפחות נראה.
-- * -- * -הא באמת לאב אי 'מודעות'? ומה ע הנרקיס? מחשב העתיד? חיידקי
שחפת? ומה בדבר אד שנמצא בתרדמת?
מבחנו של טיורינג אינו מתיימר כלל לעסוק בנקודה זו .אי הוא בודק
הא למחשב )או לכל נבדק אחר( יש או אי מודעות ,אלא א' ורק בודק
הא הוא 'אינטליגנטי' בעינינו .למעשה ,כ' אומר מבח טיורינג ,אי קשר
הדוק בי אינטליגנציה לבי מודעות :מושא המבח יכול להתגלות
כאינטליגנטי או כחסר אינטליגנציה ,ג כאשר הוא 'מכונה' בלבד ,אשר 
1
נכו לנקודת זמ זאת ועל פי מיטב הבנתנו  היא חסרת מודעות.
ג הצירו ,ההפו' אינו נדיר למדי :ישות בעלת מודעות ,א' חסרת
אינטליגנציה מספקת .מלבד הצור' הטבעי להצמיד צירו ,תכונות זה
לתיאור של כמה משונאינו ,הרי שנית להמר די בביטחה כי תינוק ב יומו
או דג זהב מהאקווריו הביתי 2לא היו 'עוברי ' את מבח טיורינג ,למרות
שעל פי מיטב הבנתנו ניחנו שניה במתת המודעות.
מתבקש ,א כ ,לעצב מבח מסוג אחר  כזה שינסה לבחו הא הישות
שמולנו היא בעלת מודעות ,תחושה של 'קיו ' ,חשיבה ורגשות משלה ,או
שמא מבחינה זו היא קרה ודוממת  אינטליגנטית ככל שתהיה.
הא נית כלל לבנות מבח שכזה? וא כ ,כיצד הוא ייראה?

 1למרות זאת ,יש הטועני שתנאי הכרחי כדי לעבור את מבח טיורינג 'כהלכתו' הוא
קיומה של מודעות .לעומת  ,הציע הפילוסו ,ג'ו סרל ) (John Searleבשנת  1980את מבח
'החדר הסיני' ,שהוא סוג של 'מבח טיורינג' בו היושב בחדר מצטייר כלפי חו! כדובר סינית,
למרות שפעולותיו אינ מתבססות למעשה על ידע בסינית ,אלא על אלגוריתמי מתוכנתי
מראש כיצד לענות.
 2רמה מסוימת של אינטליגנציה נית להוכיח אצל תינוקות בני יומ  ,כמו ג אצל דגי ,
באמצעות ניסויי מתאימי המצביעי על יכולות יצירת הקשרי ולמידה.
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בשנת  1970ניסה ד"ר גורדו גאלופ 1לבנות מבח לבדיקת 'מודעות' ,אשר
עוצב עבור סוגי מסוימי של בעלי חיי  .המבח שזכה לכינוי 'מבח
המראה' כלל יצירת כת קט על שטחו החיצוני של בעל החיי  ,באופ
שהכת יהיה גלוי לעיניו בהסתכלו במראה בלבד .בעל חיי אשר השכיל
להתנהג כאילו הבי שהכת נמצא עליו עצמו )ולא רק על דמותו שבמראה(,
2
נחשב על פי המבח כבעל מודעות.
אפשר להתווכח כי ג מבחנו של גאלופ אינו המבח המיוחל אותו אנו
מחפשי  .הוא בודק אכ סוג של 'מודעות לעצמי' ,אבל לא בהכרח זהה לזו
שהגדרנו .סביר שה התינוק וה דג הזהב שלנו לא היו 'עוברי ' ג מבח זה,
ומאיד' ,ייתכ שרובוט בעל תוכנה אינטליגנטית במיוחד היה דווקא עובר
3
אותו.
בחלק מהנושאי הנוגעי ל'מודעות' יעסוק ספרנו זה .בי היתר ננסה
לבחו יותר לעומק מהי בדיוק אותה מודעות ,היכ בגופנו  א בכלל  היא
מסתתרת ,ולא היא נעלמת בבוא יומנו .הבה נצא ביחד למסע מרתק זה
בנבכי הדבר המיסתורי ביותר שקיי בעול  :אנחנו עצמנו.

 1ד"ר גורדו גאלופ ) (Gordon Gallupעוסק בביו פסיכולוגיה ועובד  נכו לזמ כתיבת
שורות אלה  באוניברסיטת אלבני שבמדינת בניו יורק.
 2בניסויי ע מראה שנעשו ע דולפיני באקווריו הגדול שבבולטימור ,על ידי פרופ'
דיאנה ריס ) ,(Diana Reissהתנהגו הדולפיני לא רק כאילו ה מביני שבעל החיי
במראה הוא השתקפות של עצמ  ,אלא לאחר זמ מה א ,הפגינו התנהגות של טיפוח עצמי
המדגימה כי איכפת לה כיצד ה נראי .
 3קיימי ג נסיונות 'לבחו' קיומה של 'הכרה' ביצורי בעלי מוח ,באמצעות בדיקות
מאוד מסוימות של הפעילות החשמלית במוח המשוייכת בצורה זו או אחרת למצב הכרתי.
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המוח בצנצנת
'ומישהו דיבר ושקעתי בחלו ' – '.יו בחיי ' ,החיפושיות ,פול
מקקרטני וג'ו לנו1967 ,
'כלו אינו מציאותי ואי על מה להתעכב' – '.שדות תות לנצח',
החיפושיות ,ג'ו לנו ופול מקקרטני1966 ,
הא נית לעצב מבח שיאמר לנו א לישות הנמצאת מולנו יש 'מודעות',
כלומר ,היא בעלת תחושה של קיו  ,חשיבה ורגשות משלה?
מי שענה באופ מסוי על השאלה המעט תמוהה הזאת היה הפילוסו,
הצרפתי ב המאה ה ,17רנה דקארט .בנסותו לקבוע לעול נקודת מוצא
הגיונית כלשהי ,אשר בה  בניגוד לדברי רבי אחרי  לא נית יהיה
1
להטיל ספק ,קבע את העקרו הידוע 'אני חושב ,משמע אני קיי '.
מילותיו אלה של דקארט מכוונות לתובנה האומרת כי בעצ  ,א ננסה
להוכיח באופ לוגי ומעבר לכל ספק את קיומ של דברי  ,נוכל להוכיח רק
את קיומנו אנו 2.על כל דבר אחר נוכל תמיד לטעו שייתכ והוא באופ זה
או אחר פרי דמיוננו ,יצירה של מוחנו המורכב והמופלא ,אשר רק גור לנו
לחוש כאילו אותו הדבר באמת נמצא ש  ,כמו אותו מהופנט החש באופ
מציאותי לחלוטי בדברי שאינ נמצאי כלל מולו.
הרעיו שכל עולמנו כולו הוא לא יותר מאשר דבר הנמצא במוחנו מודג
היטב בעזרת הניסוי המחשבתי 3הידוע של 'המוח בצנצנת'.
דמיינו לעצמכ שבשעה שאת ישני שנת לילה עמוקה ,מגיע לחדרכ
מדע מטור ,,ומבלי להעירכ מצליח להסיר בזהירות את מוחכ מתו'
הראש ,תו' כדי שמירתו חי בצנצנת של חומרי מזיני  ,וחיבור כל קצות
 1בלטינית ,'Cogito, ergo sum' :אשר על כ ידוע עקרו זה ג בכינוי 'עקרו הקוגיטו'.
שמו של רנה דקארט בצרפתית.René Descartes :
 2למתמטיקאי שבינינו ,נית לנסח את העקרו ג כ' :קיימי רק שני סוגי של טיעוני
שנית להוכיח אות באופ מוחלט :טיעוני מתמטיי והטיעו 'אני קיי ' .יצויי ,ע זאת,
שדקארט עצמו 'סחב' את הדיו ג לכיווני תיאולוגיי .
' 3ניסוי מחשבתי' )מגרמנית (Gedankenexperiment :הוא סוג של ניסוי שאנו יכולי
לבצע במחשבתנו ,א' בדר' כלל קשה ,מטעמי מעשיי  ,לבצעו במציאות.
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העצבי )הנוירוני ( היוצאי ממנו אל מחשבעל .המחשב ,תו' שימוש
בתוכנה מורכבת ,מזי את המוח באותות חשמליי דומי לאלה שקיבל
קוד לכ ,עוד בהיותו בתו' גולגלתכ  ,ומחקה באמצעות אותות אלה
'מציאות דמיונית'.
תחושותיכ מספרות לכ כי את מקיצי כביכול בבוקר שלמחרת
מאותה שינה ,וחווי חוויות שונות ,רגילות יותר או פחות .את הולכי
למשל ברחוב ,רואי ומרגישי כיצד מזג האוויר מתקדר ומתחיל לרדת
גש  .את טועמי מאכל מתוק שאת אוהבי  .בפועל ,כל אלה ה
אשליות  תחושות שנובעות מהאותות החשמליי אשר נשלחי על ידי
מחשב העל ,במסגרת 'שיחתו' המתוחכמת ע המוח שנמצא בצנצנת ,תחת
שליטתו של המדע שלנו.
ברצותו ,יגרו לכ המדע לחוות מציאות אחרת לגמרי .הגש יתחל,
בשמש ,והמתוק במלוח .א יחפו! בכ' ,יוכל ג לגרו ל'ניסי ' של ממש
במציאות שלכ  :השמש תוכל לזרוח במערב ולשקוע במזרח ,ואת עצמכ
תוכלו לעו ,גבוה באויר או לצלול עמוק באוקיינוס .מבחינתכ  ,כאמור ,כל
אלה יהיו אמתיי ומציאותיי לחלוטי .המדע והמחשב שלו יוכלו ג
'למחוק' תקופות שלמות מזכרונכ  ,ולהחזירכ אחורה בזמ כדי לחוות
1
במקומ אירועי אחרי  ,ואת כלל לא תדעו.

המדע הזדוני מסיפור המוח בצנצנת דומה דמיו רב 'לגאו המרושע'
המופיע במשנתו של דקארט ומשפיע על תפיסת מציאותו ,ולדמיו זה
 1טרילוגיית הסרטי המפורסמת 'מטריקס' )ובמיוחד הסרט הראשו שבה משנת (1999
עוסקת בווריאציה על נושא זה .כ' ג סרטי נוספי כגו 'קוד מקור' )משנת  (2011או
'הקומה ה ) '13ג כ משנת .(1999
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סיבות טובות .בנוס ,,שתי נקודות בסיפורו של המדע המטור ,והמוח
בצנצנת ראויות לכ' שנתעכב עליה מעט יותר.
האחת ,השיטה המדעית .זו מלמדת אותנו כי כדי לחקור ללא משוא פני
תופעות טבע שונות ולהבי את פשר ואת חוקי הטבע העומדי מאחוריה ,
עלינו לערו' ניסויי באופ מבוקר ,ולמדוד את תוצאותיה בעזרת כלי
מדידה אובייקטיביי  .אלא שבסיפור המוח בצנצנת ,ג א וכאשר נערו'
ניסויי כאלה ,ונקפיד על כל כללי עריכת הניסויי כמיטב המורשת
המדעית ,עדיי ישקפו תוצאותיה את חוקי הטבע המוכתבי על ידי
התכנית במחשבו של המדע ,ואלה עשויי להיות שוני לגמרי מחוקי
הטבע הקיימי בעולמו של המדע עצמו 1.הא אחת ועוד אחת במציאותו
של המוח בצנצנת יכולי להיות שלוש ,או שישנ חוקי הנכוני
אבסולוטית בכל מציאות שהיא? 2קושיה זו תישאר בינתיי ללא מענה.
הנקודה האחרת נעוצה בחוסר היכולת שלנו ,בהיותנו תחת השפעת
המדע ומחשבו ,לדעת שאנו תחת השפעה זו .ג על פי תחושותינו וג על
פי הניסויי המדעיי שאולי נערו' ,אנו נגיע למסקנה שהחוויות אות אנו
חווי ה ה המציאות ואי בלתה.
מסיכו חלקי של שתי הנקודות הללו נגיע למסקנה בלתי נמנעת בדבר
'המבח המשופר' של טיורינג בו דנו קוד לכ :לא רק שלא נית לעצב מבח
שיאמר לנו א לישות הנמצאת מולנו יש 'מודעות' ,אלא שלא נית לעצב
מבח שיאמר לנו א הישות הנמצאת מולנו קיימת בכלל במציאות.
למעשה ,בניסוח אחר של דקארט ,נית לומר שלכל דבר אחר מלבד אני
עצמי קיימות שלוש אפשרויות ,אשר לא נוכל לעול להבחי ביניה
בוודאות) :א( הדבר אינו קיי ; )ב( הדבר קיי  ,א' נטול מודעות; )ג( הדבר
קיי ובעל מודעות.
-- * -- * - 1הפרק 'האור הפנימי' )משנת  (1992מתו' סדרת הטלוויזיה הנודעה 'מסע בי כוכבי 
הדור הבא' עוסק בי היתר בנקודה זו ,של עריכת ניסויי מדעיי בזמ היותו של עור'
הניסויי נתו במציאות פנימית השונה מזו של האחרי שסביבו .ג הספר 'מגע' )משנת
 (1985של קרל סאגא ,והסרט 'מגע' שבא בעקבותיו )משנת  (1997נוגעי במקצת בנקודה
זו.
 2חוקי מתמטיי ככאלה הנכוני באופ אבסולוטי בכל מציאות שהיא ,נרמזי ג כ
בסו ,ספרו של קרל סאגא  'מגע'  המוזכר לעיל .נקודה זו נשמטה לחלוטי מהעיבוד של
הספר לסרט .יצויי כי בקרב אסטרונומי ופילוסופי קיימות סברות באשר ל'יקומי '
אחרי שבה אפשרית מתמטיקה שונה.
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ניסוי 'המוח בצנצנת' הוא עדיי דמיוני לחלוטי בטכנולוגיה בת ימינו .ע
זאת ,קיימי כיו בהחלט ניסויי פשוטי יותר היכולי להשפיע על מוחנו
לייצר תחושות שווא ,במידה מסוימת על פי בחירתו של 'מפעיל' חיצוני.
הנפוצי יותר מבי ניסויי אלה עושי שימוש בהיפנוזה ו/או בסמי
כימיי למיניה .
ניסויי מורכבי יותר משתמשי בגירוי ישיר של חלקי מוח שוני
באמצעות אלקטרודות )בטכנולוגיה פולשנית( ,או באמצעות פולסי
אלקטרומגנטיי חיצוניי בתבניות מסוימות ,שמכווני לאיזורי מסוימי
במוח 1.אלה ג אלה יכולי לעורר הזיות שונות ומשונות אצל הנבדק,
כאשר המוח מנסה בדרכו שלו להפו' את האותות למשהו בעל משמעות.
מבחינתו של הנבדק  התחושות ה אמתיות לחלוטי ,א' ה עשויות לכלול
מציאות בעלת ישויות שאינ קיימות במציאות של המעבדה שסביבו.
-- * -- * -הא ישות שנראית על ידי 'עיניו' של המוח בצנצנת  קיימת במציאות?
עד כה הנחנו קיומה של מציאות אחת אמתית ,ומציאויות נוספות
'דמיוניות' ,כמו אלה של המוח המהופנט .נשי לב לכ' שקיימת סימטריה
מסוימת בי מציאויות אלה :דברי שרואה המוח במציאות הצנצנת שלו
אינ מהווי חלק מהמציאות של המדע מחו! לצנצנת ,ודברי שרואה
המדע מחו! לצנצנת אינ מהווי חלק מהמציאות של המוח בצנצנת.
הא נוכל להרחיק לכת ולומר כי אי מציאות 'אמתית' יותר מאחרת?
הסיפור בכל זאת אינו סימטרי לחלוטי ,שכ המדע שלנו יודע על קיומה
של המציאות האחרת בה נמצא המוח בצנצנת ,א' לא להיפ' 2.ע זאת,
נדגיש שתי מסקנות פילוסופיות קמעא ,הנובעות מהנקודות שהועלו כא.
ראשית ,נראה כי 'מציאות' קשורה למודעות .מבחינתי ,באופ סובייקטיבי,
אי 'מציאות' ללא מודעות ,כפי שאי משמעות למושג 'זמ' ללא שינוי
3
ותנועה.
 1ניסויי מסוג זה ,שעושי שימוש בקסדה אלקטרומגנטית ,נערכי מזה מספר שני על
ידי ד"ר מייקל פרסינגר ) (Michael Persingerמאוניברסיטת לורנש בסדבורי שבקנדה.
 2אי סימטריה זו מזכירה במידת מה את הכשל הלוגי הנחבא בהטפה הדתית בדבר הדמיו
בי העובר ברח אמו שאינו יודע על קיומו של עול חיצוני נוס ,,לבי האד החי בעול
הזה שאינו יודע באופ דומה על קיומו של עול חיצוני נוס ,כביכול.
 3מעניי לציי שהמילה 'חילוני' בלועזית )באנגלית ('Secular' :מקורה בלטינית במילי
' 'Saecularisו ' 'Saeculumשמציינות ,בי היתר ,זמ עכשווי.
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שנית ,לחווה המציאות אי זה משנה כלל הא המציאות אותה הוא חווה
היא 'אמתית' או 'דמיונית' .מבחינתנו ,הדבר אותו אנו רואי כאילו הוא
נמצא ש מולנו )תו' שימוש בכלי המדידה האובייקטיביי שלנו( ,אכ
נמצא ש ' .אני היחידי שקיי והאחרי פרי דמיוני' או 'כל האחרי ג
קיימי ' נות אותה תוצאה עבורי ,בכל מבח מדעי שאערו' ,ולכ  בהגדרה
 אני יכול להמשי' את פעלי ותהלי' הסקת מסקנותי מתו' הנחה שכל
האחרי אכ קיימי  .עוד נשוב לחוסר זה של הבחנה בי שני המצבי .
לא רק זאת ,אלא ג א מציאותו של המוח בצנצנת תכלול מסיבה
כלשהי את קיומו של מא דהוא אחר ,אשר ינסה להסביר כי קיימת אי ש
בחו! מציאות שונה ,עדיי יהוו קיומו והסבריו של אותו אחר בס' הכול עוד
'מימצא' אחד מתו' סל תוצאות הניסויי העומדי לרשות תהלי' הסקת
1
המסקנות של המוח שלנו.
-- * -- * -הבה נסטה לרגע מהדיו המרכזי ונסיק מנושא זה שלנו ג
היבט תיאולוגי מסוי .

לכיוונו של

על פי המחקר המדעי המודרני ,כדור האר! הוא ב כארבעה וחצי מיליארד
שני  .כאשר דני ביקו כולו ,המספרי גדלי עוד הרבה יותר .כ' או
אחרת ,הרי זה די בטוח לומר שהעול אינו ב מספר אלפי שני )כפי
שטועני מאמיני דתיי רבי ( ואפילו לא קרוב לכ'' .כמוב ',יאמרו חלק
מהמאמיני ' ,הכול נברא לפני כמה אלפי שני  ,יחד ע כל המימצאי
ההיסטוריי כבר בנויי בפני '.
טענה זו של בריאה בדיעבד אי בה ולא כלו  .ראשית ,באותה מידה נית
לטעו שהיקו כולו נברא לפני עשרי שניות ,כאשר כל המימצאי  ,כולל
הזכרונות שלנו ,הספר הזה ,כל הדתות  הכול 'כבר בפני ' .אי שו הבדל
אמתי בי טענה זו לבי הטיעו הבריאתני הקוד .
אפילו א נקבל כעובדה כביכול שהעול )היקו ?( אכ נוצר לפני עשרי
שניות ,או ששתאלפי שנה ,או אפילו לפני מיליו שנה ,ע כל המימצאי
בתוכו ,מבחינתנו זה בלתי רלוונטי לחלוטי .אנו יכולי לנתח ולחקור רק
את המימצאי שאנו יכולי לראות ולמדוד ,ולא את הדברי שאיננו יכולי
לראות ולמדוד .אפילו א העול נוצר לפני מספר אלפי שני ע ראיות
ומימצאי על דינוזאורי שחיו לפני שבעי מיליו שנה ,אזי חקר אות
 1מצב דומה נבנה בסופו של סרט המותח הפסיכולוגי 'ונילה סקיי' )' ('Vanilla Skyמשנת
 ,2001בבימויו של קמרו קרואו ).(Cameron Crowe

  15

דינוזאורי  ,עבורנו ,הוא הדבר האמתי היחידי שיכול )וצרי'( להתבצע.
תארי' הבריאה הפילוסופי האחר הוא דבר נטול ער' מחקרי ,וממילא אי
לנו מה לעשות איתו.
בהקשר זה ,שווה להזכיר את דבריו של הרמב" ' 1:אלא כל מה שאפשר
לבאר דברי האד כדי שיהא תוא את המציאות שהוכחה מציאותה ,הוא
2
יותר עדי ,ונכו'.
נוכל אולי לטעו לכ' שכל סיפור המדע המטור ,וצנצנתו ה דברי
בטלי  ,שכ על פי כל הידוע לנו טר התקרב מישהו אל יכולת טכנולוגית
כה מתקדמת 3.בכל זאת נית לעשות שימוש בדיו האמור ובמסקנותיו
לכיוו מפתיע משהו ,ג הוא בתחו התיאולוגי  הויכוח רב השני אודות
קיומו או איקיומו של 'אלוהי ' .ע מעט משחק בלוגיקה נראי הדברי
בער' כ':
טענה :לא נית להוכיח את קיומו של 'אלוהי ' )בהגדרתו הדתית(.
הוכחה :מבחינה לוגית טהורה קיימות בדיוק שתי אפשרויות' :אלוהי '
)בהגדרתו הדתית( קיי  ,או שאינו קיי .
א אינו קיי  ,אזי לא נית להוכיח את קיומו )כי מהוכחה נכונה של
קיומו ינבע עצ קיומו ,והרי אנו דני במקרה שאינו קיי (.
א הוא קיי  בהגדרתו הדתית  הרי שעל פי הגדרה זו הוא ג 'כל יכול'
)במובני אנושיי ( וג בעל מודעות משלו .יכולתו הטכנולוגית של המדע
המטור ,שלנו היא )על פי ההגדרה( נחותה מזו של 'אלוהי ' ,ומכא נית
להסיק שהיא אפשרית )כי יכולת העולה עליה אפשרית א ,היא( .על כ ,כל
מסקנותינו הנובעות מקיומה של יכולת כזאת נכונות ג ה .אחת ממסקנות
אלה היתה שלא נית להוכיח את קיומו האמתי )או לפחות את קיו
מודעותו( של כל דבר אחר מלבד אנו עצמנו .לפיכ' ,כמקרה פרטי ,לא נית
להוכיח שקיי 'אלוהי ' בעל מודעות מחו! לנו עצמנו.

 1הרמב" )רבי משה ב מיימו ,נודע ג כמשה מיימונידס( אשר חי במאה ה  ,12נחשב
לאחד הפילוסופי היהודי הגדולי ומרכז ההלכות היהודיות המפורס ביותר בהיסטוריה
היהודית.
 2הרמב"  ,מורה נבוכי  ,חלק שלישי ,פרק י"ד.
 3ע זאת ,יכולת מוגבלת של חיבורי מחשב לאזורי מסוימי במוח )ע שליטה
בתחושות מסוימות( כבר קיימת בזמ כתיבת ספר זה.
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לכ בכל אחד משני המקרי
1
'אלוהי ' .מ.ש.ל.

שלעיל לא נית להוכיח את קיומו של

 1הצירו' ,מ.ש.ל) '.קיצור של 'מה שהיה להוכיח'( משמש לסגירתה של הוכחה מתמטית,
לציו העובדה שהמשפט האחרו אותו הסקנו הוא זה שאותו רצינו להוכיח מלכתחילה,
ובזאת הושלמה ההוכחה .בלטינית) Q.E.D. :קיצור של '.('Quod Erat Demonstrandum
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הזונה של ג'ורג' ברנרד שואו
'טפס מאחור ע ראש' בענני  ,ואתה נעל ' – '.לוסי ברקיע ע
יהלומי ' ,החיפושיות ,ג'ו לנו ופול מקקרטני1967 ,
הא 'מודעות' היא דבר 'אטומי'? במילי אחרות :הא היא דבר שנית
לומר עליו כי 'או שמישהו ניח בו ,או שלא'? אחד או אפס? במבט ראשו,
התשובה הפשוטה לכאורה היא חיובית .במבט שני ,ייתכ והדברי אינ כה
1
פשוטי .
נפתח בדברי הברורי יותר :הכרתו של אד  ,כ' אנו יודעי  ,יכולה
'להתערפל' במצבי שוני  :לאחר נטילת סמי מסוימי  ,עקב פציעה ,א
תרצו  ג בשעת שינה ,בוודאי תחת הרדמה .הא בכל המצבי הללו נית
לומר שיש לנו 'מודעות'? הרי בתקופה של הכרה מעורפלת ,או של חוסר
הכרה ,איננו מודעי לרבי מהדברי הקורי סביבנו ,ובחלק ממקרי אלה
2
איננו מודעי א ,לקיומנו שלנו עצמנו...
נוכל ,לצור' העניי ,להגדיר 'הכרה' כאחד ממרכיביה של 'מודעות' ולטעו
שבמקרי מסוימי לוקה אותו רכיב בחסר ,א' השל  המודעות בכבודה
ובעצמה  לא ניזוק ,אלא רק ניצב לו אי ש בצד ומחכה לשיקומו של
הרכיב הפגוע .נוכל לטעו כ' בקלות מכמה סיבות .ראשית ,כי מדובר
במצבי שהורגלנו אליה ושאינ נראי לנו כה חריגי  .שנית ,כי לאחר
שיקומה של אותה הכרה ,אנו חוזרי בדיוק לאותה 'מודעות' שהיתה לנו
קוד לכ .ה'אני' אינו מתחל ,למישהו אחר ,וסל הזכרונות והתחושות
3
הקוד חוזר אלינו ,בעקרו ,כפי שהיה.
תופעות קיצוניות יותר נית למצוא במקרי של מה שמכונה 'פיצול
אישיות' או המצב המכונה 'דיבוק' ,בה נית לטעו בצדק מסוי שנשוא
 1העובדה שאנו חווי כביכול מודעות אחת ואחידה בו זמנית )למרות מורכבותו של המוח(
היא אחד מההסברי שהתפתחו למונח '.'The Binding Problem
 2בהזדמנות זו יש מקו להזכיר את נסיונותיו של הד"ר ג'וז ,פרנסיס ארטוסיו ) Joseph
 (Francis Artusio Jr.בהרדמה חלקית של חולי בניתוחי מסוימי  הרדמה בה החולה
נותר בהכרה חלקית ,וא ,משת ,פעולה ע מנתחיו ,א' חלק מתחושותיו )כולל תחושת
הכאב( אינ קיימות.
 3למרות זאת ,על פי הגדרות אחרות' ,מודעות' היא דווקא רכיב )אחד מתו' כמה( של
'הכרה'.
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התופעה 'מחלי ',זמנית את המודעות שלו בכזו אחרת ,ג בהיותו ער וצלול
)א כי הוא עדיי משמר בדר' כלל 'רכיבי ' ממודעותו המקורית  שפת
דיבור ויסודות תרבותיי אחרי למשל(.
הבה ונבח היבטי מוזרי אפילו יותר של הנושא.
-- * -- * -סיפור ידוע אודות ג'ורג' ברנרד שואו 1ד בשיחה שהיתה לו ע אישה
מכובדת אותה פגש במסיבה .במהל' דיו בנושא כס ,,שאל אותה הא
תהיה מוכנה לשכב עמו תמורת מיליו לירות שטרלינג' .תמורת מיליו אני
מסכימה ',השיבה האישה ,ואז שאל אותה המחזאי הא תיאות לשכב עמו
תמורת עשרה שילינג' .מה אתה חושב שאני?!' התרתחה האישה ,ועל כ'
ענה לה' :לאחר שכבר הסכמנו מה את ,נותר רק להתווכח על המחיר'.
במילי פשוטות יותר נית לסכ זאת כ' :א מיליו לירות שטרלינג ה
מעל לסכו הנדרש ,ועשרה שילינג ה מתחתיו ,הרי שקיי איזשהו סכו
ביניה שהוא ,מ הסת  ,הסכו המדויק בו משתנה דעתה של אותה
2
אישה.
במאמ! קל ,נוכל להדגי מספר אנלוגיות שונות מתחו
לעקרו הגלו בסיפור משעשע זה.

המודעות,

נקח לדוגמה את העובר המתפתח בבטנה של א הרה .מקובל עלינו
שבהיותו עדיי בשלב המיקרוסקופי של ביצית מופרית ,וג בשלב המיידי
הבא אחריו  של מספר תאי לאחר התחלקות  אי לו עדיי 'מודעות'
משלו .לעומת זאת ,ברגע צאתו לאויר העול הוא יצור חי ונוש  ,מרגיש
ובועט ,ובוודאי שיש לו מודעות ורצונות משלו.
מכא נובע ,על פי אותו העקרו ,שבשלב ביניי כלשהו מצטרפת תכונה
מופלאה זו לעובר שלנו .הא העובר מקבלה 'בבת אחת'? סביר יותר להניח

 1ג'ורג' ברנרד שואו  מחזאי אירי אנגלי ידוע מראשית המאה ה  ,20חת פרס נובל
לספרות.
 2במתמטיקה נהוג לדבר על 'משפט ער' הביניי ' )באנגליתIntermediate value ' :
 .('theoremמשפט זה קובע )בניסוח חופשי( כי פונקציה רציפה בקטע סגור ,תעבור בנקודה
מסוימת דר' כל ער' שנרצה ,הנמצא בי שני הערכי שהיא מקבלת בקצוות הקטע .כמקרה
פרטי ,א בקצה אחד של הקטע היא חיובית ובקצה האחר שלילית ,חייבת להיות בקטע
נקודה בה הפונקציה מקבלת את הער' 'אפס'.
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שהיא מופיעה באופ הדרגתי ,בד בבד ע
קיימת 'מודעות למחצה'.

התפתחותו של המוח .כלומר,

מסקנה דומה קיימת באשר לתהלי' גסיסתו ומותו של אד  .מוות יכול
להצטייר במקרי מסוימי כתהלי' מהיר ביותר ,שבמהלכו מאבד האד את
'נשמתו' ,א תרצו .בפועל ,במרבית המקרי הללו המוות אינו דבר שאור'
שנייה ,אלא מספר דקות ,ובה משתנה בהדרגה הגו .,מחסור בחמצ שלא
מגיע למוח ממית את תאיו )ובמיוחד את תאי גזע המוח( ,באופ ששינוי
הרכב גור לתגובות הכימיות והחשמליות אשר אירעו בה קוד לכ לא
לקרות יותר .התהלי' ג אינו הפי' ,לצערנו .א התחלנו תהלי' זה ע
'מודעות' שלמה ,הרי שהיא לא תיעל בבת אחת אלא בהדרגתיות מסוימת.
בסופו של התהלי' המצער תחזור המודעות שלנו להיות בדיוק מה שהיתה
בתחילת דרכו של העובר ,כלומר בלתי קיימת .אי זה בהכרח 'רגע המוות'
מבחינה רפואית .ייתכ בהחלט שפעילות מסוימת עדיי תהיה קיימת במוחנו
ג לאחר אובדנה המוחלט של המודעות.
העקרו של ג'ורג' ברנרד שואו ,בהשלכתו על מודעות ,חל ג על מקרי
מענייני אחרי  .מקובל עלינו למשל שיצורי פשוטי יחסית ,כגו וירוסי
או חיידקי  ,ה נטולי מודעות ובעצ מתפקדי כסוג של 'רובוט ביולוגי'
מתוחכ  .בעלי חיי מורכבי יותר ,כולל כמוב המי האנושי עצמו,
נחשבי כול כבעלי מודעות .היכ עובר הקו שבי יצורי נטולי מודעות
לבי כאלה הניחני בה? הא לזבוב יש מודעות? מה ע יצור מיקרוסקופי
כקרדית האבק? 1ג א איננו יכולי ממש לשאול אות  ,ההנחה היא
שרמה מסוימת של מודעות כרוכה בקיומו של מוח פרימיטיבי ומערכת
עצבי כלשהי ,ושבכל מקרה אי תחושת המודעות של בעלי חיי פשוטי
יותר זהה לזו שלנו .הקרדית ,כפי הנראה ,יכולה לחוש סוג של מודעות
עמומה יותר משלנו ,אבל לא לדמיי את דמותה של קרדית אחרת .מ הסת
אינה חשה אפילו כאב במרבית המצבי אשר בדומיה היינו חשי אנו כאב
2
עז.

 1קרדית האבק )באנגלית (Dust mite :היא יצור מיקרוסקופי דמוי חרק ,המצוי בכמויות
גדולות במקומות רבי בבתי מגורי  ,וניזו בעיקר מקשקשי עור .רבות מהאלרגיות לאבק
ה למעשה אלרגיות להפרשות הקרדית.
 2ראו ג את המאמר 'הא חרקי חשי בכאב?  מבט ביולוגי' )באנגליתDo insects ' :
 ,('feel pain? - A biological viewמאת C. H. Eisemann, W. K. Jorgensen, D. J.
 ,Merritt, M. J. Rice, B. W. Cribb, P. D. Webb, M. P. Zaluckiמשנת .1984
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קיומה )ובשלב זה אנו יכולי לומר ג 'רמתה'( של מודעות ,אינ בהכרח
פונקציה של גודל פיזי .צמחי  ,למשל ,אינ בעלי מוח ומערכת עצבי  ,ועל
פי מיטב שיפוטנו אינ מודעי לקיו עצמ ואינ חשי דבר )ג א ה
בהחלט מגיבי בצורות שונות לגירויי חיצוניי ( 1.וכ' ,ע! סקוויה ענק
בגובה של כמאה מטרי הוא נחות מבחינה זו מבעלי חיי בעלי גודל
מיקרוסקופי.
-- * -- * -ע זאת ,טר הגענו למספר היבטי מוזרי במיוחד של הנושא הנדו.
לד"ר ז'וז ,גיוט 2אי אמנ זכויות על הרעיו המקורי של הוצאה להורג
באמצעות מכשיר לעריפת ראשו של אד  ,א' הוא זכה לכ' שמכשיר
האימי  הגיליוטינה  ייקרא על שמו .אחת ממטרותיה של הגיליוטינה
היתה דווקא לחסו' סבל וכאב מהנידו למוות .ע זאת ,דווקא מהירות
פעולתו של מכשיר השטני העלתה מספר תהיות באשר לנקודה זו.
מצד אחד ,נפילה פתאומית בלח! הד במוח אמורה להביא את הקורב
למצב של חוסר הכרה בתו' שניות ,ומבחינה פסיכולוגית א ,למצב של הל
עוד לפני כ .מצד שני ,עקרו ער' הביניי שלנו מכתיב תקופה לא ממש
אפסית של זמ בו האד האומלל )ואולי נכו יותר לומר :ראשו( נמצא עדיי
בהכרה ברמה כזו או אחרת ,ועמה מ הסת במודעות לעצמו וכנראה ג
למצבו חסר התקווה .למעשה ,קיימות עדויות שונות ומשונות לפיה במש'
שניות ספורות הגיבו ראשי כרותי שכאלה לגירויי חיצוניי )כגו
קריאת שמ ( באמצעות תנועות עיניי והבעות הדומות לאלו של אנשי
במצב 'רגיל'.
במקרה של הגיליוטינה ,נותרה א כ המודעות ,לפחות לתקופת מה ,ע
המחצית הקטנה יותר של הגו ,הנחת' .עכשיו נמיר את הגיליוטינה העתיקה
 1בשנת  1973פורס ספר הנודע של פיטר טומקינס וכריסטופר בירד 'החיי המסתוריי
של הצמחי ' )באנגלית .('The Secret Life of Plants' :הספר ,וב  1979ג הסרט
הדוקומנטרי שבא בעקבותיו ,מתארי ראיות לכאורה בדבר תחושותיה של צמחי  .ב 
 1979פורס ג אלבומו של הזמר סטיבי וונדר 'מסע דר' החיי המסתוריי של הצמחי '
)באנגלית ,('Journey through the Secret Life of Plants' :אשר המוסיקה שבו שימשה
בפס קול הסרט.
 2ד"ר ז'וז ,אינייאס גיוט )  (Joseph-Ignace Guillotinרופא מתקופת המהפכה הצרפתית
 הציע את הגיליוטינה ,המכשיר שזכה להיקרא בהמש' על שמו ,כאמצעי להוצאה להורג
בדר' אחידה ,נטולת כאב ויעילה.

  21

במכשיר זוועה גרוע עוד יותר ,אשר יוצר ניסוי מחשבתי מעניי :הגיליוטינה
המסובבת .במכשיר דמיוני )יש לקוות( זה ,מסובב הלהב החד ב 90מעלות,
וכשהוא נופל ממרו  ,הוא חות' את האד  ,כולל ,ובמיוחד ,את ראשו,
לאור' הקו שבי ימי לשמאל.
נקדי ונאמר שאי תמימות דעי אודות מיקומו הספציפי של חלק קט
זה או אחר במוח ,האחראי בדיוק על המודעות בכללותה 1,ודעות ומימצאי
שוני 'מפזרי ' את המודעות ,או את חלקיה ,במיקומי שוני במוח .אפילו
א היה איזור אחד ספציפי כזה ,היינו מעדכני  ,לצור' הניסוי המחשבתי,
את צורתה של הגיליוטינה המסובבת שלנו ,באופ שתחצה בדיוק איזור זה
לשניי .
מקרי ידועי מהעבר של פגיעות מוחיות מסוגי שוני  ,מדגימי כיצד
נית להמשי' ולחיות ללא חלק גדול מהמוח .לצור' הניסוי המחשבתי שלנו
נניח שכל אחד משני חלקי המוח החצוי ,בדומה למקרה של הגיליוטינה
'הרגילה' ,ממשי' לתפקד למש' מספר שניות .במקרה זה נשאלת השאלה
המתבקשת :מה ע 'המודעות' של אות חצאי במש' תקופת זמ זו? הא
מתקיימת אותה מודעות יחידה )שהיתה קוד לכ במוח השל ( עלפני שני
חלקי מוח המרוחקי פיזית זה מזה? הא מתקיימות שתי מודעויות
שונות? וא כ ,מי מה היא זו המקורית ומה מהותה של זו החדשה
שנוצרה לפתע יש מאי? שמא יכול בוזמנית כל אחד מהחצאי  ,למרות
שה שוני ונפרדי  ,לחוש כאילו הוא הוא היחיד בעל המודעות המקורית?

 1פילוסופי מסוימי  ,כגו רנה דקארט ,מיקמו את מה שה כינו 'הקשר שבי הגו ,לנפש'
בבלוטת האצטרובל ) (Pineal glandהנמצאת פחות או יותר במרכז המוח .כיו אנו יודעי
שמיפוי אזורי במוח הקשורי במודעות לסוגיה הוא הרבה יותר מורכב.
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למעשה התבצע ניסוי זה מספר פעמי במציאות ,באופ מעט שונה.
חולי קשי מסוימי של מחלת הנפילה )אפילפסיה( עברו ניתוח שבמהלכו
נחת' הקשר שבי שני חצאי המוח שלה  השמאלי והימני 1.ניתוח כזה
גורר עמו מספר תופעות לוואי מעניינות הקשורות בתיפקוד הספציפי של כל
צד במוח .יש הטועני ששני החצאי המופרדי מייצרי לעתי מיצג של
שתי ישויות מודעות נפרדות כלפי העול החיצוני 2.אחרי טועני דווקא
שכיוו שהאד המנותח ממשי' לחוש 'אני' אחד ,מסקנת היא שמקורה של
המודעות בצד אחד של המוח  מ הסת בצד השמאלי שנוטל חלק עיקרי
בחשיבה האנליטית שלנו ובעיבוד שפתנו.
וא בניסויי מחשבתיי אנו עוסקי  ,אז מדוע לחצות את הקרב שלנו
לשני חלקי בלבד? מה קורה בגיליוטינה מורכבת המחלקת אותו בתו'
שבריר שנייה למספר רב של חלקי ? 3מה גורל של מודעויות חלקי מוח זה
בשניות הספורות שלפני המוות הסופי?
-- * -- * -שאלה דומה ,א' שונה ,מתעוררת בניסוי מחשבתי נוס' :,הקרנתו' כביכול
של אד )או כל גו ,אחר בעל מודעות( ממקו א' למקו ב' ,כפי שמתוארת
בסיפורי מדע בדיוני שוני  4.הא ביחד ע מוח המועבר תיאורתית
בשלמותו ,על כל תאיו ,חיבוריו וקשריו המדויקי  ,ממקו א' למקו ב',
מועברת ג אותה המודעות בדיוק? תיאורתית לפחות ,א המודעות,
ובמיוחד 'הזכרו' שהוא חלק ממנה ,ה פועל יוצא של מבנהו המדויק של
המוח ,הרי שהעברה מדויקת שכזאת תכתיב תשובה חיובית לשאלה.
 1החלק המחבר בי שני חצאי המוח מכונה 'כפיס המוח' )בלטינית('Corpus callosum' :
ומורכב מכרבע מיליארד חיבורי עצביי .
 2ידועי לדוגמה מקרי בה שתי ידיו של נבדק מסוג זה התנגדו אחת לפעולותיה של
האחרת ,ג א מודעותו עצמה לא שיחקה תפקיד אמתי בקונפליקט זה .בהקשר זה ראו ג
הפרק 'קופסת המודעות' בהמש' .חוקר המוח ויליאנור רמצ'נדר ) Vilayanur
 (Subramanian Ramachandranמאוניברסיטת ס דייגו בקליפורניה הציג את המקרה
המוזר של אד שחצי מוחו האחד האמי באלוהי בעוד החצי השני היה אתאיסט .הוא
תהה הא לאחר מותו של אותו אד יגיע חצי אחד לג עד והחצי השני לגיהינו ...
 3גיליוטינה מסוג כזה הופיעה בסצנת הפתיחה של סרט האימי הקנדי הנודע 'קובייה'
)' ('Cubeמשנת  ,1997בבימויו של וינסנזו נטלי ).(Vincenzo Natali
 4באנגלית נהוג להשתמש בפועל ' 'Teleportלתיאור התופעה .המשפט המיתולוגי ' Beam
 'me up, Scottyמסדרת הטלוויזיה 'מסע בי כוכבי ' הוא אולי השימוש הידוע ביותר
בספרות בתופעה בדיונית זו.
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באופ כללי מדובר עדיי כמוב בסוג של מדע בדיוני .סריקה והדפסה תלת
ממדית )' ('3D printingכבר קיימת כיו  ,אבל היא יודעת לחקות את צורתו
החיצונית של העצ המועתק ,ולא את מבנהו הפנימי ,בוודאי לא ברמה
הכימית.
אלא שברמה התתאטומית כבר לא מדובר כיו במדע בדיוני .פרופ' אנטו
זיילינגר מוינה שבאוסטריה כבר עוסק מספר שני בנושא המכונה 'העברה
קוונטית' )' ,('Quantum teleportationובמסגרת ניסוייו הוא 'מעביר' כביכול
חלקיקי המכוני 'פוטוני ' ממקו אחד למקו אחר באופ כזה .מבלי
לצלול עמוק להיבטי הפיזיקה המסובכי  ,מה שעובר בפועל ממקו א'
למקו ב' אינו הפוטו עצמו ,אלא מידע אודותיו ,שמשמש לשיחזורו מחדש
במקו אחר ,מרוחק .מדעני כבר דני אודות העברת בעתיד של דברי
מעט יותר מורכבי מפוטו.
נשאלת א כ' השאלה העתידנית :בניסוי מחשבתי אחר ,בו מדובר לא
בהעברה ,אלא בהעתקה )שכפול( זהה של מוח בשלמותו ,תכתיב המסקנה
שלעיל את קיומ של שני מוחות בעלי מודעות זהה .כמו בשאלת
הגיליוטינה ,מה פירושו של דבר זה? הא כל אחד מה חש בנפרד כאילו
הוא הוא 'האמתי' ,למרות שבפועל ה נמצאי עתה בשני מקומות שוני ?
-- * -- * -ובנושא מוזר קמעא זה' ,האטומיות' של המודעות ,נציג עוד היבט אחד,
לא פחות מוזר בפני עצמו.
הטרמיטי ידועי בכושר הבנייה המפורס שלה ליצור מה שמכונה 'תל
טרמיטי ' ,שיכול לקבל צורות שונות 1.הוא מתפקד בעצ כסוג של יצור חי
בפני עצמו ,ע תכונות של 'התל' שמתווספות לתכונותיה של הטרמיטי
הבודדי  .מושבות של נמלי ידועות א ,ה בתכונותיה הקיבוציות ,אשר
מתווספות על תכונות הנמלי הבודדות ומקנות למושבה כולה צביו ייחודי
משלה .מושבה בת מיליוני נמלי מתפקדת באופ דומה להפליא לתאי מוח,
כאשר כל נמלה מתקשרת ע הסובבות איתה באמצעות פרומוני  2,ובסופו
של דבר מתקבלות החלטות קיבוציות על ידי המושבה עצמה .ג מושבה של

 1מעניי לציי כי סוגי מסוימי של טרמיטי בוני תל אשר דומה בצורתו לאיבר מי
אנושי זכרי.
 2פרומוני )  (Pheromonesחומרי המופרשי על ידי בעלי חיי ומשמשי להעברת
מידע ביניה  ,בדר' כלל באמצעות חושי דמויי חוש הריח.
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אמבות יכולה ,בתנאי מסוימי  ,להתאגד ולתפקד כלפי חו! כיצור אחד,
1
ובמובני רבי  ,כ' ג נחילי של בעלי חיי רבי אחרי .
לאחרונה א ,נתוודענו לרשתות קורי מסועפות של פטריות .הרשתות
מתפתחות בדר' כלל מתחת לאדמה ,ומגלות תכונות שמזכירות חוכמה
ולמידה שמצויי ביצורי מורכבי  .הא  ,בדומה למוח ,מייצגת רשת שכזו
2
יצור 'אחד'?
למרות התנהגות חיצונית זו ,סביר להניח שה'יצורי ' החדשי המתוארי
לעיל אינ בדיוק מודעי לקיומ כפרט יחיד ,במוב בו אנו דני כא.
'יצירה' כזאת של מודעות אחת השייכת לאוס ,יצורי או גופי נפרדי ,
מתקיימת בסיפורי מדע בדיוני שוני  ,והיא מעלה ג את השאלה :הא
תיתכ ,באופ עקרוני ,מודעות בתו' מודעות?
נית לשאול שאלה זו בשתי רמות שונות .ברמה הביולוגית :הא ייתכ
גו ,חי בעל מודעות שרכיבי ממנו יכילו מודעות נפרדת משלה ? במוב
מסוי קורה הדבר כאשר טפיל כלשהו ,שאינו רכיב 'מקורי' בגו ,הפונדקאי
שלו ,ניח במודעות משלו .א' מה הדי לגבי רכיבי 'מקוריי '? 3תאי גופנו
שלנו ,כמו חיידקי  ,מצטיירי כפשוטי מדי וחסרי מערכת עצבי משלה
על מנת להעניק לשאלה זו תשובה חיובית .א' מה באשר לרכיבי שדווקא
יש לה מערכת עצבי משלה  ...רכיבי ספציפיי ממוחנו למשל? הייתכ
שלרכיב מסוי במוחנו ,בנפרד מאיתנו ,יכולה להיות מודעות משלו? יצויי
שתמונת העול של רכיב שכזה אינה חייבת להיות 'פנימית וסגורה' ויכולה
בהחלט ,כמו בסיפור הצנצנת ,להיות חיצונית ועשירה .אחרי הכל הספר הזה
באמת קצת נראה מוזר ...אולי את  ,קוראי יקרי  ,אינכ בעצ אלא
פיסת מוח בתו' גולגלתו של מישהו אחר?
ברמה הספקפיזיקלית ספקפילוסופית נית להרחיב את השאלה לכיווני
שוני לגמרי :הייתכ למשל 'יקו של ' ע חוקי שוני מאלה שאנו
מכירי  ,כ'חלקיק' ברמה ובגודל אשר קטני מאלה אות אנו חוקרי
 1הפסיכיאטר קרל גוסטב יונג )מתלמידיו של פרויד( טבע את המונח 'תת מודע קולקטיבי'
לציו הרובד הלא מודע המשות ,,כביכול ,לכל בני האד .
 2רשת 'חובקת עול ' של קורי המייצגת חוכמה  ואולי א ,סוג של מודעות  הופיעה
בסרט המדע הבדיוני הידוע 'אווטאר' )' ('Avatarמשנת .2009
 3אחד הפרקי בסדרת הטלוויזיה הידועה 'האוס' )' ('Houseד ברכיבי של תאו מטיפול
הפריה ,שנותרו בגופו של התאו האחר ומשפיעי על התנהגותו .ידועי ג מקרי של
'תאומי סיאמיי ' שחלקו ביניה רכיבי מוח מסוימי .
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כיו ? או להיפ' :הא יכול כל היקו הענק אותו אנו מכירי להוות חלקיק
קט אחד בתו' משהו גדול הרבה הרבה יותר? 1כל אחד מהמקרי הללו
פירושו הפוטנציאלי ג קיו של מודעות בתו' מודעות.
-- * -- * -מודעות ,א כ ,כמו דברי
ברורי ומדויקי .

רבי

אחרי  ,אינה בהכרח בעלת גבולות

 1דימוי של כל היקו שלנו כחלקיק זעיר בתו' משהו גדול הרבה יותר ,הופיע בסופו של
הסרט הבדיוני הידוע 'גברי בשחור' )' ('Men in Blackמשנת .1997
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הטבלה לא משקרת
'והאנשי המחביאי עצמ מאחרי קיר של אשליה ,לעול לא
מבחיני באמת' – '.בתוכ' בלעדי'' ,החיפושיות ,ג'ורג' הריסו1967 ,
העול שמציג לנו מוחנו והעול הנמצא ש בחו! ,א בכלל ,אינ זהי
כלל ועיקר.
נפתח בדוגמה קטנה :חוש הראייה שלנו מסוגל להבחי בי צבעי שוני
של האור הנראה לעי 1.מוחנו מעניק פרשנות משלו לצבעי השוני  :אדו
וצהוב חזק ייתפסו כצבעי 'חמי ' ,בעוד שכחול למשל ייתפס כצבע 'קר'.
למעשה ,אי שו דר' לתאר במדויק כיצד אנו חווי צבע מסוי )מלבד
שימוש בהשוואות למראות אחרי ( ,ותיאורטית ייתכ שהאופ בו אנו
'חווי ' צבע אדו זהה לתחושת הצבע של מישהו אחר כאשר הוא רואה
דבר מה צהוב.
הקשר בי אדו וצהוב לבי 'ח ' ,ולעומת זאת בי כחול לבי 'קר' ,אינו
מקרי .מיליוני שני של אבולוציה פיתחו במוחנו יכולות יצירת קשר בי
דברי על מנת לשרוד .בטבע שסביבנו אכ קיי קשר חזק יותר בי אדו
וצהוב לבי 'ח ' ,ובי כחול לבי 'קר' .לכ ג סביר להניח שמוחות אנושיי
שוני 'חשי ' צבע אדו באופ דומה.
ע זאת ,במציאות האובייקטיבית ,ההבדל בי אדו לכחול הוא לא יותר
מאשר ההבדל בי אור' גל של  700ננומטר לאור' גל של  450ננומטר.
במציאות האובייקטיבית צבע אדו אינו 'ח ' ,אינו 'רומנטי' ואינו 'צועק'.
3
פרשנות זו נמצאת במוחנו בלבד.

2

יתרה מזאת ,תקלות שונות במוח מדגימות לנו כיצד נית למשל לייחס
תחושות של צבעי לדברי שאי לה כל קשר מציאותי לצבע .סינסתזיה
היא תופעה נדירה במבנה המוח ,הגורמת לחלק מהחושי להתערבב .גירוי
 1האור הנראה לעי האנושית הוא תחו מזערי מתו' 'הספקטרו ' הגדול של קרינה
אלקטרומגנטית ,אשר כולל ג קרינה אולטרה סגולה ,קרינת רנטג וקרני גמא מצידו האחד
של תחו זה ,וקרינה אינפרא אדומה ,גלי מיקרוגל וגלי רדיו מצידו האחר.
 2ננו מטר הוא החלק המיליארד של מטר ,כלומר מיליונית המילימטר.
 3התייחסות נרחבת להפרדה שבי העול הפיזי האובייקטיבי לעול הנפשי הסובייקטיבי
מצויה בספר 'גו ,ונפש  הבעיה הפסיכו פיסית' מאת הפרופ' ישעיהו ליבובי! )בסדרת
'אוניברסיטה משודרת'( ,במיוחד בפרקי הראשוני של הספר.
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מסוג אחד יוצר חוויות כאילו היה הגירוי מסוג אחר לגמרי .כ' למשל ,נוכל
למצוא 'חולי' סינסתזיה שעבור אותיות או מספרי מסוימי מייצרי
תחושת צבע .הספרה ' '5למשל יכולה לעורר תחושה 'כתומה' ,בעוד המילה
'שלו ' יכולה לעורר תחושת 'צהוב' .התחושה היא כה אמתית ,עד כי
הלוקי בתופעה יכולי )לדוגמה( לאתר במהירות את הספרה ' '5בקרב
1
מספר גדול של ספרות ' '2בגלל תחושת הצבע השונה שהיא מעוררת בה .
-- * -- * -בספרו 'קצידת של השט' מציי ריצ'רד דוקינס' 2:במוב מסוי  ,מה
שעושי אברי החישה הוא לסייע למוחנו להרכיב מודל שימושי ,ובתו'
מודל זה אנו בעצ נעי  .זהו סוג של מציאות וירטואלית 3,הדמייה של
העול ' .נוכל א כ לנסות ולהרכיב 'טבלה' שבצידה האחד יופיעו הדברי
כפי שה באמת ,בעוד בצידה האחר ה יופיעו כפי שה מצטיירי
במציאות הנבנית במוחנו.
הטבלה שלנו עשויה להכיל שורות רבות רבות ,ולא נגיע כא כמוב לכול.
תיאורה של שורה אחת מסוימת מופיע כבר לעיל :בצידה האחד מופיעי
קרינה אלקטרומגנטית וארכי גל שוני  .בצידה האחר מופיעות תחושות צבע
חמות ,קרות ואחרות .שורות אחרות בטבלה ה מרתקות לא פחות.
נמשי' א כ מסע קצר זה בדוגמה קטנה נוספת :אנו יודעי שכל מה
שסביבנו ,כולל עצמנו ובשרנו ,בנוי ממולקולות )'פרודות'( זעירות ,שה
עצמ בנויות מאוס ,של אטומי  .וממה מורכבי אטומי ? נאמר לנו בבית
הספר שכל אטו בנוי מאלקטרוני  ,שסובבי  ,בער' ,סביב גרעי ,ושכל
החלקיקי הללו ה קטני לאי שיעור.

 1סינסתזיה ) (Synesthesiaקיימת כמעט תמיד בצורה קלה זו או אחרת .לדוגמה :צורה
בעלת זוויות חדות תשויי' יותר לש בעל צליל חד )'אי'(; כאשר אוחזי בחפ! מחוספס
עשויי להיות יותר תוקפניי  ,ולהיפ'.
 2פרופ' ריצ'רד דוקינס ) (Richard Dawkinsהוא ביולוג בריטי נודע ,חוקר אבולוציה
וסופר הידוע ג בכתביו בנושא מדע ,חשיבה מדעית וביקורת על הדת .הציטוט שלעיל
לקוח מספרו 'קצי דת של השט' )באנגלית ('A Devil's Chaplain' :משנת .2003
 3המונח 'מציאות וירטואלית' )באנגלית ('Virtual reality' :משמש בדר' כלל ככינוי
לתמונת מציאות הנוצרת בעזרת תוכנת מחשב ,לצרכי משחק או לצרכי אחרי  ,ואשר אנו
חווי אותה באמצעות אביזרי המחוברי לחושינו השוני  ,כגו משקפיי מיוחדי ,
אזניות וכו'.
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דמיינו לעצמכ שלקחת אטו בודד והגדלת אותו בער' פי טריליו,
עד שגודלו יהיה כגודל אול קונצרטי גדול .כאשר נתחיל לסייר בתו' אותו
אטו דמיוני ,נמצא איש במרכזו גרעי קט ,בער' בגודל תפוח .ומה ע
האלקטרוני ? א נתעל לרגע מכמה עובדות פיזיקליות אודות הקושי
המעשי לאתר אות  1,ה עדיי יהיו קטני מדי עבורנו כדי לראות באול
הקונצרטי  ,אפילו קטני יותר מראש סיכה.
אנו יודעי שהעול סביבנו עשוי מאטומי  .אנו יודעי כעת )בצידה
המציאותי של הטבלה( שרוב נפחו של עול זה מלא ב ...כלו  2.כאשר אנו
לוחצי את אצבענו אל הקיר ,אנו לוחצי למעשה המו ריקנות אל מול
עוד ריקנות .ובכל זאת ,אנו עדיי מרגישי )בצידה הוירטואלי של הטבלה(
כי הקיר מאוד קשה.
-- * -- * -והרי לכ מספר שורות נוספות לטבלה זו:
צירופי של גלי קול בעלי יחסי מתמטיי פשוטי ביניה )בצד
המציאותי( מתורגמי לאקורדי נעימי של מוסיקה )בצד הוירטואלי(,
בשעה שצירופי פחות פשוטי )בצד המציאותי( נתפסי כהרמוניות
צורמות )בצד הוירטואלי(.
פני אנושיות התואמות במיתאר במידה רבה את הממוצע של קבוצה
אתנית זו או אחרת )בצד המציאותי( מתורגמי לדמות בעלת יופי )בצד
הוירטואלי( ,בשעה שסטיות מהממוצע )במציאות האמתית( מתורגמות לרוב
לתחושה של כיעור )במציאות הוירטואלית(.
מולקולות מסוימות )בעול המציאותי( יתפענחו כבעלות ריח וטע
טובי )בעול הוירטואלי( ,בעוד אות האטומי בדיוק המסודרי מעט
אחרת במולקולה אחרת )במציאות( יתפרשו בכעלי ריח וטע דוחי
)במוחנו(.

 1נרמז כא עקרו אי הוודאות של הייזנברג ,הלקוח מהפיזיקה הקוונטית ,ואשר על פיו
במערכת קוונטית קיימת מגבלה על הדיוק שבו אפשר למדוד שני גדלי משלימי של
חלקיק )כגו מיקו ותנע( ,ג א יהיו מכשירי המדידה שלנו מושלמי .
 2אנו מתעלמי כא בכוונה מההשערות והמחקר לגבי מה שקרוי 'חומר אפל' )' Dark
 ,('matterאשר ביחד ע 'אנרגיה אפלה' נחשבי כמרכיבי את מרבית מסתו של היקו .
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הבדלי רבי בי המציאות האובייקטיבית לבי אותו רכיב במודעתנו
הכולל את התחושות אודות המציאות ,נחקרי בתחו הפסיכולוגיה
וממלאי ספרי שלמי בפני עצמ  .בי אלה נית למצוא שורות נוספות
ומפתיעות לטבלה שלנו :פעמי רבות אנו נוטי לא לקלוט כלל את מה
שאיננו רוצי לראות ,ולחוש כאילו איננו קיי בפועל ,למרות שייתכ ויהיה
ניצב אל מול עינינו ממש .אנו נוטי לייצר בתחושותינו קשר סיבתי בי
דברי שבמציאות אינ קשורי כלל .אנו יכולי לפרש חוויות שמוחנו
1
מייצר מעצמו כאילו היו עצמי מציאותיי של ממש.
חלק גדול מ'מיפויי ' אלה בי המציאות האמתית לבי מציאותנו הפנימית
הוא תוצר של התפתחות המכונה 'פסיכולוגיה אבולוציונית' .לא רק מבנה
גופנו ,אלא ג ההתנהגות שלנו ותחושותינו התפתחו באופ אבלוציוני כדי
לשרוד .כ' למשל טע מתוק ומר התפתחו בד בבד ע שרידות הטובה
יותר של מי שנמשכו למזונות מתוקי והתרחקו ממזונות שע הזמ הפכו
בעינינו למרי  .כאב התפתח מתו' שרידותו הגדולה יותר של מי שנמנע
מתופעות יוצרות כאב .אהבת ילדי התפתחה באופ ברור מתו' שרידותו
הטובה יותר של יצור המשתדל להג על ילדיו .הצור' להצמיד סיבות
לתופעות התפתח בד בבד ע שרידותו הטובה יותר של מי שהשכיל לקשר
למשל בי עקבות מעשיה של בעלי חיי לבי מיקומ וכוונותיה  ,א
למטרות ציד או לצרכי הגנה עצמית .נית להגדיל ולומר שהמודעות בכבודה

 1דוגמאות טובות לחוויית מציאות בלתי קיימת נמצא במצבי היפנוטיי ובהזיות
למיניה ,א' לא רק.
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ובעצמה היא יציר של התפתחות אבולוציונית ,בהעניקה יתרונות ברורי
1
לאוחז בה.
מסתבר על כ כי השורה המפתיעה ביותר בטבלה זו היא מ הסת זו
שכוללת את 'תחושת האני'  המודעות שלנו ותמונת העול הפרטית שלנו
המלווה אותה .אלה ממופי  ...לכלו במציאות האמתית ,או כמעט לכלו :
ככל הידוע לנו ,לאוס ,של תהליכי כימיי וזרמי חשמליי במוח.
-- * -- * -לחלק גדול מהתופעות במציאות האובייקטיבית אי כלל מקבילה ישירה
במציאות הסובייקטיבית אותה מכתיב לנו מוחנו ,ולהיפ' .זוכרי את
האטו הדמיוני שלנו בגודל אול קונצרטי ? הבה נגדיל אותו אפילו מעט
יותר ,עד שכל הפרוטוני והאלקטרוני בו ייראו בקלות .מה לדעתכ
צורתו של אלקטרו? הא הוא עגול ככדור? ומה המירק של פרוטו? הא
הוא ר' או קשה?
במציאות )בצידה האחד של הטבלה( ,שאלות אלה חסרות משמעות
מיידית .צורה ,טמפרטורה ומירק ה תכונות של עצמי גדולי  ,הבנויי
ממולקולות רבות .ה פשוט לא רלוונטיי עבור אלקטרוני ופרוטוני .
לפחות לא במוב המקובל שעל ברכיו גדלנו .ובכל זאת ,אנו מוצאי כי זה
קשה מאוד לחשוב על משהו שאנו יודעי שהוא ש  ,כדבר נטול צורה או
מירק מסוימי  .בשביל תפיסת היקו השלמה שלנו ,אנו חייבי )בצידה
האחר של הטבלה( להצמיד בתודעתנו צורה כלשהי ,מירק  ,צבע ,מיקו
ומהירות מדויקי לכל עצ שהוא.
באופ דומה ,מעול במהל' התפתחותנו האבולוציונית לא נדרשנו
להערי' זמני ענק ומרחקי אסטרונומיי  .אשר על כ ,אי לנו למשל כל
תחושה של ההבדל בי 'מיליו שני ' לבי 'מיליארד שני ' ,למרות שקיי
הבדל עצו ורב בי השניי  ,בער' כמו ההבדל בי 'דקה' ל'יממה' אותו אנו
חשי היטב .המחסור בתחושה זו הוא שות ,פעיל בהתנגדות הפנימית
שנוצרת אצלנו כאשר מדובר בהבנה )ובהפנמה( של תהליכי פיזיקליי
ארוכי  התפתחות האבולוציונית של בעלי חיי  ,למשל .וכ' באופ
אירוני ,תכונות שפיתחנו באמצעות האבולוציה משמשות את חלקנו כעת
להכחיש את קיו האבולוציה .במילי אחרות :את מסרבי להאמי שכל
 1מספר מחקרי עוסקי בנושא זה של הקשר בי אבולוציה ומודעות .נציי את
'האבולוציה של התודעה' )' ('Evolution of consciousnessמשנת  ,1992מאת ג'ו אקלס
).(John C. Eccles
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אות רגשות שאת חשי ה למעשה תהליכי כימיי  ,תוצר של מיליוני
שנות התפתחות? סרובכ להאמי כ' הוא בעצמו רגש ,תהלי' כימי,
שהתפתח במש' מאות מיליוני שני  .ממש כמו בשירו של שלמה אב
גבירול 'ממ' אברח אלי'' 1,אבל ההיפ' הגמור.
את חלק של התופעות הפיזיקליות שבמציאות  איננו מסוגלי לתפוס
כלל בתודעתנו ,במציאות הוירטואלית שלנו .על פיה ,בדיוק כפי שלכל עצ
חייבי להיות צורה ומירק  ,כ' לכל תופעה חייבי ג כ להיות )בצידה זה
של הטבלה( גבולות ברורי של זמ ומקו  .באופ זה ,מונחי כגו 'קצה
היקו ' או 'תחילת הזמ' מוגבלי בתודעתנו לפרשנויות ולתחושות מסוגי
מסוימי בלבד 2,לא בהכרח כאלה שמסתדרי ע העובדות הפיזיקליות
אשר במציאות החיצונית )בצידה האחר של הטבלה(.
למעשה ,נית בקלות לומר שבמציאות החיצונית לזמ אי כיוו ובעצ
'מתקיימי ' בוזמנית כל הצירופי של זמ ומרחב ע חוקי פיזיקליי
הקושרי ביניה  .מוחנו )במציאות הוירטואלית( הוא זה שנות פרשנות של
3
כיוו לזמ ,של 'לפני' ו'אחרי'.
תיאוריית היחסות של אינשטיי מייצרת ג כ דוגמאות רבות נוספות
שאולי קל לחשב בצידה האחד  המציאותי  של הטבלה ,א' לא להפנימ
בצידה האחר ,התודעתי :אי' יכולה מהירות האור להיות תמיד זהה ,ג א
אנו נעי לקראתו או מתרחקי ממנו? אי' יכול הזמ להתקד בקצבי
שוני אצל אנשי במצבי שוני )למשל בפרדוקס התאומי (? 4התשובה
היא כמוב שהבעיה נעוצה בדר' בה בנוי מוחנו לפרש את העול  ,ולא
 1שלמה אב גבירול  משורר ופילוסו ,יהודי בספרד של המאה ה .11
 2עמנואל קאנט  פילוסו ,גרמני שחי במאה ה   18הוטרד מאי הנוחות המתעוררת עקב
שאלות כגו 'הא יש התחלה לזמ?' או 'הא יש קצה ליקו ?'  הוא הבי שאנו ,כבני
אד  ,לא נוכל למצוא תשובות מספקות לשאלות כאלה .תשובות מדעיות לא תמיד נותנות
סיפוק רוחני לאד השואל שאלות כאלה .הוא חייב תשובות במוב של חיפוש הקלה
'למצוקתו האינטלקטואלית'.
 3על 'חיצי הזמ' כותב סטיב הוקינג בספרו הידוע 'קיצור תולדות הזמ' )' A Beief
 ,('History of Timeמשנת  .1988פרופ' יקיר אהרונוב מאוניברסיטת תל אביב העלה את
ההשערה כי ייתכ שהפיזיקה תענה בעתיד על פרדוקסי לכאורה הקשורי בנושא הרצו
החופשי )ראו בפרקי הבאי ( בעזרת שינוי הבנתנו את מושג הזמ.
' 4פרדוקס התאומי ' ד בסוגיה של שני תאומי בעלי אותו גיל ,שאחד מה מתרחק
מאחיו התאו ואחר כ' חוזר אליו במהירות הקרובה למהירות האור .על פי תורת היחסות,
יזדקנו שני התאומי בקצב שונה .הפרדוקס עוסק בנושא הסימטריה כביכול שביניה .
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בעול עצמו או בדר' המדעית להבינו .באופ בלתי מפתיע ,המדד הטבעי
שלנו ל'מורכבות' קשור בדברי שאנו יכולי לבנות וליצור בעצמנו .הבעיה,
א תרצו ,היא איתנו ,ולא ע העול סביבנו .העול אינו מורכב במציאות
 הוא מורכב עבור מוחנו ומודעותנו.

  33

המוח החוקר את עצמו
'מה קורה בלב'? מה קורה במוח'?' – 'מה קורה' ,החיפושיות ,ג'ו
לנו ,פול מקקרטני ורינגו סטאר1963 ,
שלא כמו איברי אחרי בגופנו ,חקר המוח הוא צעיר יחסית .למעשה,
התובנה כי המוח הוא הוא האחראי על המודעות שלנו מצטיירת א ,היא
כחדשה .מקורות המידע העתיקי שלנו ,כולל הטקסטי הדתיי למיניה ,
לא ממש קישרו בי המוח לבי התחושות השונות ,א בכלל טרחו להזכיר
את קיומו .הסיבה לכ'? נראה כי המוח משטה בנו ואינו ממש מעניק לנו את
התחושה כי הוא האיבר האחראי על תחושות.
בפרקי הקודמי הגענו לשתי מסקנות שונות ,אשר לכאורה סותרות
האחת את האחרת .המסקנה האחת דנה במורכבותו המופלאה של מוחנו,
החייבת להתקיי כדי לתמו' באינטליגנציה כמו זו שלנו ,ובוודאי במודעות
שלנו ובתחושותינו .המסקנה האחרת דנה במיגבלותיו של מוחנו ,אשר
העול מורכב מדי עבורו ועבור פרשנויותיו האפשריות למציאות האמתית.
אותו מוח הוא ג מורכב ביותר וג מוגבל מאוד.
סתירה זו היא רק סתירה לכאורה ,כיוו שמקורה הוא בניסוח הדברי
ובמילי שבחרנו כדי לתאר  .המילה 'מוח' במסקנה הראשונה )זו בדבר
1
המורכבות( מתייחסת למוחנו כפי שהוא בעול האמתי ,על כל קשריו,
הכימיה שבו ,האותות הזורמי בו ועוד ,וג על כל תכונותיו ואפשרויותיו
הנובעות ממורכבות זו ,בי שאנו מכירי אות יותר ובי שפחות.
המילה 'מוח' במסקנה השנייה )זו בדבר המיגבלות( מתייחסת ליכולת
התפיסה והחשיבה שלנו ,המצויה במוחנו 2.היא זו שמכילה את הפרשנויות
השונות שאנו מעניקי לעול החיצוני ,והיא ג זו שמוגבלת ואינה מסוגלת
לתפוס ולפרש כל דבר שהוא.
א נצר ,עתה את שתי המסקנות הללו למסקנה אחת משותפת ,נגיע
לניסוח הפשוט האומר כי המוח שלנו מורכב עבור מוחנו .המוח )במוב של
מבנהו והתנהגותו במציאות( הוא מורכב מדי עבור מוחנו )במוב של יכולת
תפיסתנו ,חשיבתנו ומודעתנו( .הישות שהיא 'מוחנו החושב' אינה מסוגלת
 1במוח אנושי יש כמאה מיליארד תאי עצב )נוירוני ( ,ע מעל למאה טריליו קשרי
)סינפסות( ביניה .
 2באנגלית אפשר במקרה זה לעשות שימוש במילה ' 'Mindבמקו במילה '.'Brain
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כפי הנראה לתפוס ולהפני חלקי מהישות שהיא 'מוחנו המורכב
1
במציאות' ,ג א שתי ישויות אלה נגזרות האחת מהשנייה.
-- * -- * -על פניו נראית מסקנה זו כלאיותר ממשחק מילי משעשע ,א' הבה
נעמיק קמעא במשמעותה :אנו מנהלי כא )וכמוב במקומות רבי אחרי (
מחקרי שעיקר נושא עוסק במוח של בעלי חיי  ,ובנסיו להבי דברי
הקשורי במוח .מאיד' ,החוקרי  ,הכותבי והקוראי  כול עושי
שימוש במוח על מנת ליצור ,לנהל ,להעלות על הכתב ולהבי מחקרי
אלה.
נניח למשל שאחת מתוצאות מחקרי אלה תהיה כי במקרי מאד
מסוימי אי לסמו' לחלוטי על יכולותיו והבנותיו של המוח .הא עקב כ'
נית לסמו' על תוצאת אותו מחקר ,שהוא עצמו פרי יכולותיו והבנותיו של
המוח? ואולי דווקא בגלל מגבלות תפיסתנו ,נדונו חלק ממחקרי אלה
לכשלו מראש?

'מגבלה' שכזאת יכולה להיות מוחלטת במודעות שלנו :איננו יכולי
לתפוס יותר משלושה ממדי )למעט באופ מתמטימספרי( 2.איננו מסוגלי
להפני את המושג 'קצה היקו ' ,בכל פירוש מדעי שיינת לו .אי ביכולתנו

 1התייחסות נוספת ,מעט שונה ,לנושא זה מצויה בפרק 'לאיזה עול שיי' המוח?' בספר
שכבר הוזכר קוד לכ' :גו ,ונפש  הבעיה הפסיכו פיסית' מאת פרופ' ישעיהו ליבובי!.
 2במוב מסוי אנו כ מסוגלי לתפוס את 'הזמ' כמימד הרביעי.
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לחוש מה פירוש הדבר שחלקיק נמצא במקו מסוי
מוחלטת 1.ג המושג 'זמ יחסי' אינו בדיוק טבעי עבורנו.

בהסתברות שאינה

המגבלה יכולה ג להיות חלקית :קשה לנו לתפוס דברי מסוימי ,
במיוחד במקרי בה קיי ניגוד בי הרגש לשכל ,אבל א נתאמ! נצליח.
דוגמה אחת כזאת הקשורה למוח שחוקר את עצמו ,הובאה כבר בפרק
קוד  :הקושי שלנו להאמי שכל אות רגשות שאנו חשי ה למעשה
תהליכי כימיי  ,תוצר של מיליוני שנות התפתחות ,הוא בעצמו רגש,
תהלי' כימי ,שהתפתח במש' מאות מיליוני שני  .במקרי רבי תשמעו
לכ אד  ,העושה שימוש מוטעה במילה 'הגיוני' בתיאור הרגשותיו בהקשר
זה ,כמו למשל' :הרי זה לא הגיוני שהחיי נגמרי סת כ''.
ייתכ שהמיגבלות המעניינות עוד יותר ה אלה שאיננו מודעי כלל
לקיומ ,או אפילו איננו יכולי להיות מודעי לקיומ .דג הזהב באקווריו
הביתי אינו מודע ,מ הסת  ,לבעיות תפיסתו בנוגע למיקומ של חלקיקי
תתאטומיי  .הוא יחיה את חייו במלוא מבלי להיחש ,לנושא ,ולו לרגע
קט .לא ברור עד כמה יצלח נסיו ללמדו את משמעות הדבר ,ג א יתחנ'
מאז היותו דגיג קטנט לאור של מצגות צבעוניות מתחו הפיזיקה
הגרעינית .הרי זה רק סביר להסיק שכ' ג הוא היחס בינינו ,מוחנו
ומודעותנו ,לבי נושאי אחרי 'כבדי ' יותר.
-- * -- * -המוח החוקר את עצמו לאור מגבלותיו יכול להיחשב כעוד דוגמה של
'לולאה מוזרה'  ביטוי שטבע דאגלס הופשטטר בספרו 'גדל ,אשר ,בא''.
הפרדוקס מצוי בדר' כלל בשימוש בעובדת קיומ של מגבלות המוח 
שימוש לשני כיווני סותרי בוזמנית .הוא בא לידי ביטוי במשפט הדוגמה

2

 1בהערה קודמת התייחסנו כבר לעקרו אי הוודאות של הייזנברג ,הלקוח מהפיזיקה
הקוונטית ,ואשר על פיו במערכת קוונטית קיימת מגבלה על הדיוק שבו אפשר למדוד שני
גדלי משלימי של חלקיק )כגו מיקו ותנע( ,ג א יהיו מכשירי המדידה שלנו
מושלמי .
 2הספר 'גדל ,אשר בא' :מקלעת זהב נצחית' )' Gödel, Escher, Bach: an Eternal
 ('Golden Braidנכתב על ידי דאגלס הופשטטר ) (Douglas Hofstadterבשנת .1979
המושג 'לולאה מוזרה' מתאר מצב פרדוקסלי בו תנועה בכיוו אחד )מעלה או מטה(
במערכת היררכית ,חוזרת לבסו ,לנקודת המוצא .ש הספר נגזר מדוגמאות ל'לולאות
מוזרות' מעבודותיה של הלוגיק קורט גדל ,הצייר מאורי! קורנליס אשר והמוסיקאי יוה
סבסטיא בא'.
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הטיפוסי הבא' :חייבי להסיק שיש משהו שמעבר להבנה שלנו ולהוכחות
מדעיות  קראו לכ' בכל ש שתרצו'.
המילה 'חייבי ' בדברי אלה מטעה .אותו המוח עליו נטע כא שהוא
מוגבל )כי הנה 'יש דברי שמעבר להבנה שלנו'( ,הופ' להיות 'באותה
נשימה' חכ במיוחד ,ויודע להסיק ממוגבלות זאת )ואולי למרות מוגבלות
זו?( את 'קיומו של משהו'...
'הבנה' היא חלק מ'מודעות' והיכולת להבי את המודעות נגזרת מכ' .כמו
בעקרו הידוע מתורת הקוונטי  ,על פיו הצופה הוא חלק מהניסוי ועצ
הצפייה משנה את התוצאה ,כ' ג חקר המוח והמודעות נקשר בצד הצופה
ובצד הנצפה בוזמנית ,והתוצאות אליה נוכל להגיע באשר ליכולותינו,
מושפעות בהכרח מיכולותינו להגיע אליה.
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קופסת המודעות
'כי למרות שיהיו אולי מופרדי  ,קיי עדיי סיכוי שיראו' – '.לו
יהי' ,החיפושיות ,פול מקקרטני וג'ו לנו1970 ,
'הוא עיוור עד כמה שיוכל להיות ,רואה רק מה שהוא רוצה לראות'.
– 'איש של שו מקו ' ,החיפושיות ,ג'ו לנו ופול מקקרטני1965 ,
'תתמודע' איננו מושג חדש ובהחלט קיימת הסכמה כללית בקשר לקיומו,
כמו ג בנוגע ליכולת הגלומה בו לאחס מידע ולהציפו אל ס ,המודעות
בהזדמנויות מסוימות .לעתי נראה כאילו בנוי מוחנו באופ המכונה
'מודולרי' ,כלומר ,מ'קופסאות' נפרדות ,כאשר 'קופסת המודעות' היא רק
אחת מני רבות )ומיד נדגי במה דברי אמורי ( 1.למרות תתהמודע שלנו
והסכמתנו לקיומו ,קל לנו עד מאוד לשכוח אותו ואת הידוע לגביו,
ולהשלות את עצמנו ,כאילו הדברי שאנו מודעי לכ' כי אות אנו רואי ,
ה באמת הדברי היחידי אות אנו רואי באמת.
באופ מפתיע מספק 'מודל הקופסאות' הסבר לתופעות רבות הקשורות
במוחנו ובמודעות שלנו .בכ' ובדוגמאות המבהירות נקודה זאת ד פרק זה.
-- * -- * -המקרה של גרה יאנג 2הוא אחד הידועי יותר בקרב החוקרי  ,וסיפורו
דווח בפרסומי שוני  .גרה נולד ב 1956והיה מעורב בתאונת מכונית
כשהיה בגיל שמונה .כתוצאה מהתאונה נגר נזק מסוי לצד השמאלי של
מוחו.
כפי שאת אולי כבר יודעי  ,צידו השמאלי של המוח אחראי )בי היתר(
על שדה הראייה הימני ,ולהיפ' .לכ ,הנזק לצד השמאלי של מוחו של גרה
התבטא בעיוורו חלקי  הוא אינו יכול לראות חפצי הנמצאי בצד ימי.

 1הכוונה ל'קופסאות' במוב של אחריות על תפקידי שוני  קופסאות שאינ קשורות
בהכרח למיקומי פיזיי כאלה או אחרי במוח ,ג א בפועל קיימי לעתי קשרי
כאלה.
 2במקורות מחקריי רבי מתואר סיפור זה באופ שאינו חוש ,את שמו של המעורב בו,
כמקרה של 'ג.י GY) '.באנגלית(.
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למרות זאת ,עדיי הוא חווה את מה שידוע כ'תופעת רידוק' 1,תסמונת
הקשורה לסוג של ראייה עיוורת :הוא מסוגל לתאר אירועי חזותיי
המוצגי לו בשטח העיוור של ראייתו.
העיניי וחלקי חשובי אחרי של מוחו לא נפגעו .לפיכ' ,מידע אודות
החפצי 'הבלתי נראי ' אכ מגיע למוחו .נראה ,ע זאת ,שמידע זה מגיע
לאזורי במוח היכולי לנתחו ,אבל לא לאזורי הקשורי במודעות אליו.
לכ ,גרה מרגיש שהוא אינו רואה דבר ,אבל באופ תמוה כלשהו הוא יכול
לתאר תכונות מסוימות של החפצי  :למשל ,את כיוו תנועת וג פרטי
נוספי  .במוב מסוי  ,הוא יודע דברי מבלי לדעת אי' הוא יודע אות .
הדבר כביכול שקול לכ' שיש לו חוש נוס .,לעתי  ,כאשר הוא נשאל ,הוא
ממציא סיבות משלו כדי לנסות ולהסביר כיצד הוא יודע את הדברי .
מבחינת 'מודל הקופסאות' נית לתאר בפישוט מסוי )ג א לא במדויק(
תופעה שכזאת ,באופ הבא :נתאר לעצמנו את המוח מורכב מקופסאות
רבות המקושרות ביניה ,ונתרכז בכמה מאות קופסאות .קופסה א' אחראית
על קבלת אותות מהעייני ותירגו אות אותות לתמונה גולמית של
המתרחש )כיצד נראה מה שנמצא מולנו ,הא משהו זז לכיוו כלשהו וכו'(.
קופסה ב' אחראית בהמש' על תירגו התמונה הגולמית למסקנות הגיוניות
אות אנו מסיקי )הא אנו מכירי את העצ שבתמונה? הא הוא זז
כלפינו ויש לברוח ממנו? וכו'( 2.קופסה ג' היא 'קופסת המודעות' ,אשר
גורמת לנו לחוש בדברי הזורמי אליה כחלק מהמודעות שלנו.
במצב נורמלי מקושרות כל שלוש הקופסאות הנ"ל בינ לבי עצמ.
במקרהו של גרה יאנג 'ניתק הקשר' בי קופסה א' לקופסה ג' ,א' לא ניתקו
שאר הקשרי  .לפיכ' ,הוא אינו מודע באופ מיידי לתמונה הנמצאת מולו
)בצד ימי ,לפחות( ,א' חש מודעות לדברי שוני כאילו ראה את התמונה
הזאת באופ תקי.
-- * -- * -המצב הלאתקי על פיו מתנתקת 'קופסת המודעות' מקופסאות אחרות
עקב פגיעה כלשהי ,מעלה תמיהות אודות המצב התקי ,בו אולי היא
' 1תופעת רידוק' מכונה על ש ג'ורג' רידוק )  (George Riddochנוירולוג בריטי ,אשר
עוד בשנת  1917תאר מצבי שוני של ראייה עיוורת מהסוג המוסבר לעיל.
 2מחקרי מהשני האחרונות דני אכ בשני אזורי שוני במוח שאחראי על 'תפיסת
הראייה' ,האחד עוסק יותר בתפיסה חזותית ) (Vision for perceptionבעוד האחר עוסק
בתגובותינו לנראה ).(Vision for action
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מנותקת מקופסאות אחרות מלכתחילה .הייתכ שג במצב רגיל אנו מצויי
בראייה עיוורת לחלק מהדברי  ,א' יודעי או מגיבי עליה מבלי לדעת
מדוע?
הדוגמאות הפשוטות ביותר לכ' ה רפלקסי  ,כגו רפלקס הפיקה 1או
הרתיעה המיידית מעצמי לוהטי  .אנו חשי בה תקופת מה לאחר שאנו
מגיבי אליה  ,היות שהמידע אודות מגיע אל 'קופסת המודעות' שלנו רק
לאחר ש'קופסאות' אחרות כבר טיפלו בתגובתנו הראשונית.

מודל הקופסאות מספק הסברי דומי ג למקרי מפתיעי אחרי ,
בה תהליכי שוני מתחילי במוחנו זמ מה לפני שנדמה לנו כי ה
2
מתחילי  .על כ' עוד ידובר בהמש'.
כפי שלעתי נוצרי 'ניתוקי ' קבועי או זמניי מ'קופסת המודעות' ,כ'
יכולי להיווצר ג 'חיבורי ' אשר באופ רגיל אינ קיימי  .קחו למשל את
המקרי של אנשי הנמצאי במצב היפנוטי .במקרי אלה קורה לא אחת
שהאד חש כאילו הוא נמצא בפועל במציאות אחרת ,דמיונית לחלוטי
מבחינת הצופי בו ,לעתי על פי הכוונתו של האד המסייע בתהלי'
ההיפנוטי )'המהפנט'( .מודל הקופסאות בא לעזרתנו ג כא :מבחינתו ,מה
שמתרחש הוא ש'קופסת הדמיו' מתחברת לה בסוג חיבור שונה מהמקובל
ל'קופסת המודעות' .זו האחרונה טועה עקב כ' בפרשנותה את אותות
המציאות הדמיונית המועברי אליה ,כאותותיה של המציאות האמתית.
 1רפלקס הפיקה )באנגלית Knee-jerk reflex :או  (Patellar reflexמתבטא בבעיטת חלקה
התחתו של הרגל קדימה לאחר מכה קלה על גיד הפיקה מתחת לבר'.
 2ראו הפרק 'עיכוב גורלי' בהמש' ספר זה.
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במוב מסוי קורה ג תהלי' דומה בשעה שאנו חולמי ' .קופסת הדמיו'
תשחק עוד תפקיד חשוב בהמש' סיפורנו.
הסברי דומי עשויי לתאר את התופעה הידועה של 'פיצול אישיות'.
ידועי א ,מקרי בה הסתתרו במוחו של אד אחד מספר רב של
אישויות ,כאשר חלק ידעו על קיומ של חלק מהאחרות ,וחלק היו מודעות
לקיו עצמ בלבד.
במקרי רבי המאופייני לעתי כמקרי 'מוות קליני' אשר הלוקה בה
מתאושש ממצבו הקשה ,אנו שומעי בדיעבד על חוויות חריגות שזכו
לכינוי 'חוויות ס ,מוות' 1.קל לקשור חוויות שכאלה ע המודל בו ד פרק
זה שלנו .תחושות הריחו ,והניתוק ,המראות החריגי וכל השאר קשורי
קשר הדוק לבלבול החושי  ,לניתוק חלקי שלה מהמוח ולשיבושי
השוני שחווי חיבורי 'קופסת המודעות' במצב קיצוני זה.
חיבוריה המשתני של קופסת המודעות מסבירי ג תופעות נוספות
אשר נחשבות לעתי כנמצאות על גבול המיסטיקה :תשובות לשאלות
קשות המתגלות לאד בחלו  ,חזיונות על דברי שלכאורה לא יכולנו
לדעת עליה אחרת ,חשיבה או היזכרות בוזמנית של אנשי שוני אודות
נושא משות  ,במקרי רבי נית להסביר את כל אלה כזרימתו המאוחרת
של מידע אל קופסת המודעות ,לאחר שכבר עבר מזמ בי 'קופסאות
חושינו' לבי קופסאות אחרות ,עקב אירועי קודמי לה נחשפנו הרבה
לפני כ בעבר )ולא תמיד היינו מודעי אליה (.
ההבחנה בי קליטתו של מידע במוח לבי המודעות אליו ,מתבטאת לא
אחת במסרי סמויי  ,שנקלטי על ידינו מבלי שנבחי כלל בכ' .מידע
הנגזר מצלילי חלשי  ,ריחות וחלקי תמונות גור לנו פעמי רבות לחשוב
ואפילו לפעול באופ מסוי  ,מבלי שנהיה מודעי לסיבה לכ' ,ולעתי
אפילו לעצ הפעולה .קוסמי מוכשרי )ולא רק ה ( יודעי לנצל תכונה

' 1חוויות ס ,מוות' מכונות באנגלית ' 'Near-Death Experiencesאו ' .'NDEחוויות אלה
נחקרו רבות במש' העשורי המעטי האחרוני  .חלק ניכר מהמהומה התקשורתית
התעורר עקב שני ספרי שנכתבו על ידי ריימונד מודי ) (Raymond Moodyבשנות ה ,70
בה נאס ,מידע אודות מקרי רבי כאלה .אחר כ' באו מחקרי מדעיי  ,שבוצעו על ידי
אנשי שוני כגו סוז בלקמור ) (Susan Blackmoreוקארל ינס ) ,(Karl Jansenאשר
קישרו בי חוויות  NDEלבי פעילויות כימיות ופיזיקליות ממשיות במוח .ה הצליחו
אפילו לעורר חוויות דומות באופ מלאכותי .לאחרונה הצליחו חוקרי למפות באופ מעשי
אזורי מסוימי של המוח אשר נוטלי חלק בחוויות כאלה.
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זאת ,על מנת לגרו לנו לחשוב או לפעול באופני מסוימי  ,תו' האמונה
התמימה שלנו שאנו שולטי לחלוטי על מעשינו ובחירותינו.
חיבוריה של קופסת המודעות לא תמיד נשמעי לרצוננו .מי מאיתנו לא
חווה מצב כמו הבא :את מתארי לידיד טוב את טיולכ האחרו
באיטליה .בילית מספר ימי באיזור פירנצה ,באותו חבל אר! של איטליה
ששמו נקשר ביי טוב ,נו ...אי' קוראי לו ...את הרי יודעי את זה ...א
מישהו יגיד את שמו תיזכרו מייד ...את בטוחי שזה מתחיל באות פ' ...ואז
אומר מישהו 'טוסקנה' ואת נזכרי  ,שהרי ידעת זאת כל הזמ .המידע
היה ש קוד לכ בוודאות ,וג הדר' להעלותו למודעות ,כי ללא שני אלה
לא היינו יודעי לאשר לעצמנו בביטחו כה רב שאכ במילה זו מדובר.
באופ תמוה כלשהו ,התיזמו להעברתו של המידע מהמאגר בו אוחס אל
'קופסת המודעות' לא ממש היה בשליטתנו.
-- * -- * -ג א הסכמנו בתחילת דברינו כי בלתי אפשרי לתכנ מבח הבודק את
קיומה של מודעות אצל מישהו אחר ,פיתח מוחנו סוג של מבח
אינטואיטיבי לכ'  נכנה אותו 'מבח ההזדהות' .במקרי רבי עצ תחושת
ההזדהות שלנו ע מישהו זר יוצרת עבור עצמנו ראייה לכ' שהזר הוא אכ
יצור חי שניח במודעות משלו .הרבה יותר 'נחמד' לנו לשחק ע יצורי
חושבי מאשר ע מחשב ,למשל .הרבה יותר קשה לנו ,להתנכל ליצור
מביט ומיילל מאשר לבעל חיי זעיר ושקט )מבחינתנו(.
בפועל תחושה זו היא מנגנו הישרדות קבוצתי אשר נראה שהתפתח א,
הוא באופ אבולוציוני .ע זאת ,מנגנו זה אינו מדויק כלל ועיקר וקל
לשטות בו או לתמר אותו .יוצרי מוכשרי יכולי לגרו לנו בקלות
להזדהות עד בכי ע כאב של דמויות מצויירות ,לסגוד לגיבורי ספרותיי
1
דמיוניי וא ,לחוש קירבה עד כדי רחמי לחפצי דוממי .
כיצד מתקשר כל זה למודל הקופסאות שלנו? בהתחשב בניתוח קוד
שלנו באשר לעמימות קיומה של המציאות החיצונית לנו ,הרי שבעצ מיוצג
 1בסרט המפורס ' :2001אודיסיאה בחלל' )' ('2001: A Space Odysseyמשנת ,1968
בבימויו של סטנלי קובריק ועל פי ספרו של ארתור סי קלארק ,מככב מחשב העל ''HAL
המתוכנת לתכונות אנושיות ולהישרדות .בסצנה ידועה מנסה  HALלגרו למפעילו
האנושי שמפרק אותו לחדול ממעשיו ,באמצעות יצירת הזדהות ורחמי כלפיו )כלפי
המחשב( ,תו' יצירת מצג של יצור בעל מודעות אשר נפגע מפירוקו .במוב מסוי זהו
סיפור הפו' לזה של המשרת הרובוט מסדרת הטלוויזיה 'מסע בי כוכבי ' ,אשר רצה לדעת
מה ה רגשות ולמה משהו מצחיק.
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כל יצור חיצוני שכזה ,אותו אנו מזהי כבעל מודעות ייחודית משלו,
באמצעות 'קופסה' פנימית במוחנו  מעי 'סוכ' פרטי שלנו לאותו יצור )או
לאותו אד  ,כמקרה פרטי(.
'קופסת הסוכ' היא היא עבורנו הדמות האמתית ,והיא מחוברת
לקופסאות אחרות שבמוחנו ,כולל )ובמיוחד( לקופסת המודעות שלנו
עצמנו .יכולות להיות לנו 'קופסאות סוכ' שכאלה ג לדמויות שאינ
אמתיות ,ומאיד' קיימות בבירור דמויות חיות אמתיות רבות מספור שאי
לנו קופסאות עבור .ג א דמות אינה משתנה ,הסוכ שלה שבמוחנו יכול
להשתנות )במידע שהוא מספק לקופסת המודעות שלנו( ,וג להיפ' .יתרה
מזאת ,קופסאות סוכ רבות מאריכות ימי מהדמות האמתית אותה ה
מייצגות ,וכ' נותרות לנו רגשות ותחושות ליצור או לאד שאיננו כבר,
והוא עדיי חי ונוש במוחנו ,כפי שניסה אולי להסביר מרסל פרוסט כאשר
1
התבטא בדבר המתי שאינ קיימי  ,אלא בתוכנו.
-- * -- * -החושי שלנו ,יכולי להיחשב כ'קופסאות' בפני עצמ במודל המופשט
שבנינו לעיל .בי שכוונתנו לחמשת החושי הבסיסיי ובי שלחושי
נוספי  2,מידע המגיע מחושינו )עקב גירויי חיצוניי ( זור ללא הפסק אל
המוח.
פעמי רבות אנו משלי את עצמנו כי רובו של המידע הזה מגיע ג אל
'קופסת המודעות' ,א' בפועל לא כ' הוא הדבר .למעשה סובלת המודעות
שלנו מכמות מפתיעה של 'עיוורו' לחלק גדול ממידע זה .הדבר מודג היטב
באמצעות ניסויי שעיצב פרופ' דניאל ג' .סיימונס במעבדה להכרה חזותית
3
של אוניברסיטת אילינויס.

 1מרסל פרוסט )  (18711922 ,Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proustסופר
ומבקר צרפתי.
 2חמשת החושי 'הבסיסיי ' נחשבי כחושי הראייה ,שמיעה ,טע  ,ריח ומישוש .בפועל
נית לדבר על כמות גדולה יותר של חושי  .חוש המישוש למשל מכיל מספר חושי
נפרדי זה מזה ,כגו לטמפרטורה ,לח! ועוד .בחוש הראייה נית להפריד בי תחושת הצבע
לתחושת ראיית המיתאר של התמונה .תחושות היכולות להיחשב כחושי נוספי ה למשל
חוש שיווי המשקל .אצל חיות רבות קיי חוש מגנטי .חוש ה'סונר' של בעלי חיי כעטלפי
או דולפיני ידוע א ,הוא .תחושת הזמ יכולה א ,היא להיחשב כדוגמה טובה.
Prof. Daniel J. Simons, Visual Cognition Lab, University of Illinois 3
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אחד הניסויי המפורסמי ביותר כולל צפייה בסרטו וידאו קצר ב
מספר דקות ,ובו קבוצת נערי ונערות ,חלק לובשי חולצה שחורה
וחלק חולצה לבנה ,מתמסרי ביניה ע שני כדורי  .על הצופה בסרטו
מוטל לספור רק את כמות המסירות המועברת בי חובשי החולצות הלבנות,
ולנסות לדייק בספירה.
אחוז מדהי  כמחצית וא ,יותר  של המשתתפי בניסוי זה )בתנאי
כמוב שאינ מכירי אותו מראש( אינ מודעי כלל לעובדה שבמהל'
ההתמסרות חוצה את המס' לאיטה גורילה שחורה וא ,נעמדת במרכז
התמונה וטופחת על חזה .בהסתכלות שנייה בסרטו ,ללא נטל הספירה
ולעתי לאחר שהדבר נאמר לה  ,קשה להתעל מנוכחותה הבולטת של
הגורילה.
בניסויי ידועי דומי מתראיי הנבדק בנושא כלשהו בו הוא מגלה
עניי .במהל' הראיו עשוי המראיי להחלי ,למשל חולצה )בסיוע עזרי
מתאימי  ,באופ מוסתר מהמרואיי הנבדק( ולהמשי' את הראיו כשהוא
לבוש בחולצה בעלת צבע שונה  כל זאת ללא שהדבר מגיע כלל למודעותו
של הנבדק .במקרי קיצוניי מוחל ,לעתי המראיי בכבודו ובעצמו מבלי
1
שהמרואיי הנבדק ש לב.
בכל המקרי הללו ובדומיה )הכוללי ג שימוש בחושי נוספי על
חוש הראייה( ,מתפקדי חיבוריה הבררניי של קופסת המודעות .כאמור,
במקרי רבי יכול לפרו! המידע )שכ נקלט בקופסאות אחרות( אל
'קופסה' זו מאוחר יותר .חלו בלתי מוסבר על גורילות ,לדוגמה.
-- * -- * -נראה כי ה'שוער' העומד בפתח קופסת המודעות שלנו הוא בעל יכולות
מוגבלות .במונחי הלקוחי מעול המחשבי  הוא בעל 'מעבד יחיד',
כלומר ביכולתו להעביר למודעותנו רק דבר אחד בוזמנית .כאשר יש לו
דברי רבי להעביר ,הוא מסדר אות בסדר כלשהו ומעביר אחד אחר
השני.
אנו שוכבי על הקרקע ביו אביבי בתו' שדה פרחי  .התחושה הכללית
היא של 'הכל ביחד' :אביב ,ריחות טובי  ,צבעי נאי  .א ננסה להתמקד
במציאות שסביבנו נגלה שאנו מדגישי לעצמנו דבר אחד בוזמנית .לרגע

 1סדרת המדע הפופולרי ההיתולית האנגלית 'זעזוע מוח' )בשמה המקורי '('Brainiac
הדגימה ניסויי כאלה באחד מפרקיה.
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קט יהיה זה ריח הפרחי  .רגע אחר כ' יהיו אלה השמיי הכחולי  .התמונה
הכוללת נוצרת  כ' נראה  רק בהמש'.
החוקרי עושי שימוש במגוו של דימויי על מנת לתאר מצב זה .שווה
1
במיוחד להזכיר שניי מהעקרונות שציינו פרנסיס קריק וכריסטו ,קו':
•

פנומברה )  (Penumbraזהו מושג שעושי בו לעתי שימוש
בתחו הצילו  ,ואשר מתאר פס אור או צל חלקי דרכו חודר
מעט אור ,ליד או מסביב לצל גדול מלא המסתיר עצ כלשהו.
האנלוגיה ברורה :פס האור הוא המידע החודר לקופסת המודעות
שלנו ,והצל הוא התהליכי הבלתימודעי  .בכל רגע נתו משתנה
הפנומברה ,כאשר אסוציאציה שונה עולה למודעות.

•

קואליציות של נוירוני  אלה מייצגי איזורי שוני במוח
שמתחרי ביניה על העברת המידע אל קופסת המודעות.
בדוגמת השדה האביבי שלנו למשל ,יכולה 'קואליציה' אחת,
המקורבת לנושאי ראייה ,לנסות ולהעביר את המידע בדבר הצבע
הכחול של השמיי  ,בעוד קואליציה אחרת עשויה להתחרות בה
על העברת ריח הפרחי  .אחד המנגנוני המרתקי שנחקר
לאחרונה הוא זה לפיו 'שוער קופסת המודעות' נוטה להעניק
עדיפות לקואליציות כנ"ל המדווחות על סכנה )או ,כמקרה פרטי,
על נתוני חריגי במיוחד( .זמזו צרעה בשדה הפרחי עשוי
להקדי במודעות שלנו ציו! של ציפורי .
-- * -- * --

מודעות בעלת אופי שונה לגירויי חיצוניי שוני שמגיעי מחושינו
מצויה אולי אצל קבוצה מסוימת של אוטיסטי )אנשי הלוקי בתסמונת
אוטיז ( .במקרי רבי כאלה מסתמנת אצל דווקא התופעה ההפוכה ,של
מודעות מוגברת לאותות המגיעי מ'קופסאות החושי ' אל 'קופסת
המודעות'.
בסרט 'איש הגש ' משחק דסטי הופמ את 'ריימונד' ,אד אוטיסט בעל
יכולות חריגות  בי היתר  לתפוס כמויות גדולות של מידע החולפות אל

A Framework for Consciousness, Francis Crick and Christof Koch, Nature 1
Neuroscience, Volume 6 no 2, February 2003
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מול עיניו 1.בשנת  2008פר! אל המדיה סיפורה של קארלי פליישמ  ילדה
אוטיסטית מטורונטו בקנדה ,אשר באופ מופלא )ולאחר השקעה מרובה(
נמצאה דר' להתקשרות טובה איתה באמצעות מקלדת ומחשב .קארלי ,אשר
אינה מדברת ואשר עד אז התקשורת עמה היתה מועטה ,הצליחה לתאר
בעזרת שיטה זו חלק מתחושותיה .היא מספרת על המאבק שלה עצמה ע
מוחה ,על עוד ,עצו של 'קלט חושי' שמפצי! את מודעותה ללא הר:,
מראות ,צלילי  ,טעמי וריחות .על מודעותה לכמות גדולה של קולות
ושיחות בוזמנית ,ולאלפי תמונות של פניו של אד כאשר היא מסתכלת
עליו 2.סיפורי דומי התפרסמו אודות אנשי אחרי הלוקי באוטיז 
לדוגמה ,מקרהו של סטיב ווילטשר מלונדו ,שמכונה 'המצלמה החיה' עקב
יכולתו לקלוט ,לזכור ולצייר ערי שלמות ע אלפי פרטי קטני
3
ומדויקי  ,לאחר שראה אות פע אחת ויחידה מהאויר.
-- * -- * -עד כא הדיו באשר ל'חושי ע מודעות מוגברת' ו'חושי ללא מודעות',
א' מה בדבר התופעה ההפוכה  מודעות ללא חושי ? הא יש משמעות
למודעות ללא קלט כלשהו מגירויי חיצוניי ? ומה בכלל קורה כאשר
חושינו 'מנותקי ' ומפסיקי להזרי מידע חיצוני? אחת הדרכי המעניינות
לחקור זאת היא באמצעות השמתו של הנבדק במצב ציפה בתו' 'מיכל
4
בידוד' שמכיל מי בטמפרטורת העור.
במונחי מקצועיי יותר נהוג לדבר לעתי על תיאוריה שמבחינה בי שני
של תודעה' :תודעת תופעה' )באנגליתPhenomenal ' :
סוגי
 'consciousnessאו ' ('P-consciousnessו'תודעת גישה' )באנגלית:
' 'Access consciousnessאו ' .('A-consciousnessשתיה מכילות את
התחושה של 'אני כא' ,אבל בעוד הראשונה ) (Pמתייחסת למודעות
 1הסרט 'איש הגש ' )' ('Rain Manמשנת  ,1988בבימויו של בארי לוינסו ובכיכוב של
דסטי הופמ וטו קרוז ,מבוסס על דמותו של קי פיק )  (Kim Peekאוטיסט אמריקאי
ידוע בעל יכולות חריגות.
 2ראו הסרטו ' 'Autistic Teen Finds Inner Voiceבכתובת
.http://www.youtube.com/watch?v=a1uPf5O-on0
 3חפשו באינטרנט '.'Stephen Wiltshire
 4הסרט הבדיוני 'מצבי משתני ' )' ('Altered Statesמשנת  1980מנסה להתמודד בי
היתר ע הנושא המכונה 'חס' חושי' באמצעות השמתו של הנבדק במיכל בידוד .הנושא
מופיע ג במספר סרטי ידועי אחרי .
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ההתנסות שלנו אל מה שקורה סביבנו ,כמי שנמצא במרכזו של קלט חיצוני
מהחושי השוני  ,הרי שהשנייה ) (Aאינה דורשת 'חושי ' ומתייחסת
1
בעצ לתכני נגישי אות אנו מרגישי ותופסי באופ פנימי.
למעשה ,קופסת המודעות לעיל מתפקדת בשני מובני שוני ' .מודעות'
למידע הזור מהקופסאות האחרות )ואשר מקורו בעיקר ב'קופסאות
החושי '( ,לעומת הרגשת ה'אני כא ועכשיו' הקיימת לכאורה ג ללא כל
קלט לקופסת המודעות ,ובעצ 'מיוצרת' על ידי קופסה זו.

 1אבחנה זו בי שני סוגי המודעות הועלתה לראשונה על ידי הפילוסו ,האמריקאי נד בלוק
).(Ned Block
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הכול צפוי והרשות נתונה
'עשי מה שברצונ' לעשות ,ולכי לא שאת הולכת' – '.חשבי בעצמ'',
החיפושיות ,ג'ורג' הריסו1965 ,
בשנת  2005התבשר העיתונאי צ'ארלס סביי כי הוא חולה במחלת
הנטינגטו הנוראה 1.צ'ארלס סביי היה עד אות ימי כתב רשת NBC
וסיקר מלחמות במזרח התיכו ובאיזורי אחרי  ,בארצות כגו עירק
ובוסניה .במסגרת תפקידו זה א ,נפל בשבי ,ראה מראות קשי ועבר
התעללות ומצוקות רבות.
'בפע הראשונה ',כ' הדגיש סביי לאחר שפירס
ולמרות כל תלאותיו בעבר' ,לא אני הוא הקובע את גורלי'.

את דבר מחלתו,

-- * -- * -נראה כי 'בחירה חופשית' ו'מודעות' קשורי בקשר בל יינתק .יש שיאמרו
כי מה שמבדיל יצור חי וחושב מחפ! דומ  ,ואפילו מצמח או מרובוט
מתוחכ  ,הוא יכולתו לבחור בעצמו בכל רגע נתו את דרכיו ומעשיו ,בניגוד
לחפ! דומ  מתוחכ ככל שיהיה  אשר עיקר פעולתו מצטמצמת בתגובה
לגירויי חיצוניי .
הביטוי 'הכול צפוי והרשות נתונה' לקוח מהמורשת היהודית ומיוחס לרבי
עקיבא 2.פרושיו הרבי מתייחסי בי היתר )כצפוי (...לקונפליקטי מתחו
האמונה ,בי קיומו של אלוה יודע עתיד לבי בחירתו החופשית כביכול של
אד בדרכו העתידית .במוב זה נית להחשיב ביטוי זה כ'ב דודו' של
הביטוי האחר 'הכול בידי שמיי חו! מיראת שמיי ' 3.ע זאת ,כפי שנראה
בהמש' ,ייתכ שפירושו הטוב ביותר של 'הכול צפוי והרשות נתונה' הוא
כפשוטו ,באופ בו אולי ,רק אולי ,התכוו רבי עקיבא.
-- * -- * - 1שמו של הכתב באנגלית .Charles Sabine :מחלת הנטינגטו )'('Huntington's disease
היא מחלה תורשתית הפוגעת במוח ומביאה בסופו של דבר למסכת ייסורי המסתיימת
במות החולה.
 2רבי עקיבא ,שחי במאות הראשונה והשנייה לספירה ,נחשב כאחד מגדולי חכמי ישראל
בכל הדורות ,ומגדולי התנאי )כותבי המשנה וחכמי יהודי מתקופת המשנה(.
 3ביטוי זה מהמסורת היהודית מופיע בתלמוד בשמו של רבי חנינא.
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המדע אוהב חוקי ברורי ומוגדרי  .כאשר מוכתבות התנהגויותיה של
עצמי באמצעות כמות קטנה של חוקי  ,הופכת לקלה יותר המשימה של
ניבוי העתיד לקרות לעצמי אלה .המדע המודרני הוא אכ הנביא הטוב
ביותר שהיה קיי מאז ומעול  .החל במזג האויר של מחר ,דר' מינו של
התינוק טר לידתו וכלה בליקויי חמה ולבנה והופעת של כוכבי שביט 
המדע יודע לנצל היטב את החוקיות שבטבע כדי להסיק מצב עתידי מתו'
1
מצב נוכחי.
מצב זה ,בו מוכתבי הדברי באמצעות מערכת חוקי ידועה מראש ,זכה
לכינוי 'דטרמיניז ' )'החלטיות' או 'קביעתיות' ,בתירגו חופשי לעברית(.
הדטרמיניז קובע שאי מקריות בטבע .אי הוא בהכרח אומר שהחוקי
בה מדובר ה מעטי ופשוטי  .נא לא לבלבל בי חוק לבי מורכבות:
ייתכ בהחלט דטרמיניז  ,אבל כה מורכב ומסוב' ,והמערכות עליה הוא
פועל מכילות מספר כה עצו של פריטי  ,עד כי דברי רבי נראי כלפי
חו! )בעיניי אנושיות( כאילו ה מקריי וחסרי חוקיות' .כאוס'  בהגדרתו
המדעית  אינו מקריות אלא חוקיות מסובכת מדי 2.תיאורטית ,מי שיש לו
יכולת מספקת ,יצליח במערכת דטרמיניסטית  ג א היא מורכבת מאוד 
3
לנבא כל דבר בעתיד .מבחינתו 'הכול צפוי'.
יחד ע זאת ,התקדמותו של המדע במאה העשרי הורידה במידת מה
מגדולתו את זר הדטרמיניז  .התפתחות הפיזיקה ,ובמיוחד גילויה של
תורת הקוונטי  4,הוסיפו חוקי סטטיסטיי )שתוצאת אינה ידועה
מראש( להתנהגות של מערכות ביקו שלנו.
 1משפט זה מושפע בעליל מהפרקי הראשוני בספרו של קרל סאגא 'עול רדו ,שדי 
המדע כנר בעלטה' )תרגו עברי :הד ארצי הוצאה לאור ,ספרית מעריב.(1997 ,
 2בהקשר זה מומל! לקריאה הספר 'כאוס' מאת ג'יימס גליק  ספר אשר כבר הוזכר
בהערות קודמות.
 3הסרט הבדיוני 'הנבואה' )' ('Knowingמשנת  2009נוגע קמעא בנקודה זו .בהקשר זה של
מקריות אל מול בחירה חופשית ,כדאי ג להזכיר את שאלתו של ארתור קסטלר ) Arthur
 (Koestlerבספר 'האומנ צירו ,מקרי ' )' 'The Roots of Coincidenceמשנת ,(1972
אודות ההתפלגות הסטטיסטית הקבועה של בעיטות סוסי בחיילי  :כיצד יודעי הסוסי
של צבא גרמניה להתאי את מיכסת הבעיטות התקופתית שלה להתפלגות זו?
 4תורת הקוונטי )הידועה ג בש 'מכניקת הקוונטי '( מתארת את התנהגותו של החומר
)במיוחד ברמת החלקיקי ( ,וכוללת ,בי השאר ,את הצמדת של ערכי בדידי ולא
רציפי )'קוונטי '( לתכונות פיזיקליות שונות אות נית למדוד .תורת הקוונטי עוסקת
בנושאי קשי להבנה ופעמי רבות ג מנוגדי לתפיסתנו הטבעית .תחילתה של תורת
]המש' בעמוד הבא[
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-- * -- * -חשוב לציי כי ג א קיומה של אקראיות בטבע מצטייר כתנאי הכרחי
לקיומו של רצו חופשי אמתי ,הרי שאקראיות לכשעצמה אינה מספיקה.
בחירה ורצו חופשיי דורשי יותר מסת אקראיות ,כלולה בה ג 'כוונת
מכוו' לנבור בתו' אותה אקראיות ולבחור  כוונה שהיא חלק עיקרי
מחבילת 'המודעות'.
לעומת זאת ,דטרמיניז בחוקי הטבע קובע למעשה כי אי בחירה
חופשית .מסובכת ומורכבת ככל שתהיה ,א התנהגות של כל הדברי
בטבע נקבעת מראש ,הרי כ' ג התנהגות של כל מולקולה ,כל תא וכל
זר חשמלי במוחנו ,וכ' ג התנהגותנו שלנו עצמנו ,כולל החלטותינו .על
פי האסכולה הדטרמיניסטית ,כל דבר אותו אנו בוחרי או עושי  ,הוא
תוצר מדויק של נסיבות שהביאו אותנו לבחור בו ולעשותו ,ולכאורה נית
היה לחזותו מראש .אילו היינו 'מריצי מחדש' את היקו עד לאותה נקודה
בזמ ,היינו מגיעי לאותה תוצאה בדיוק ובוחרי באותה בחירה.

לדבר זה השלכות מרחיקות לכת .כיצד נית למשל להאשימנו בביצוע
פשע כלשהו ,א נית לטעו שהבחירה בו וביצועו 'הוכתבו' מראש? הא
נית לטעו לאחריות כלשהי על מעשינו?
הבה ונבצע עכשיו ביחד את הניסוי הבא :הרימו את יד ימי שלכ
והסתכלו בכ ,היד .כעת החליטו בעוד כמה שניות בדיוק את בוחרי להזיז
הקוונטי בראשית המאה העשרי בעבודותיה של מדעני מפורסמי כאלברט אינשטיי,
מקס פלאנק ונילס בוהר .מטיפי ושרלטני רבי שאינ מדעני מהשורה נוהגי לעתי
לעשות שימוש פסול לצרכיה במימצאיה של תורת הקוונטי  ,תו' ניצול חוסר הידע
הקיי בציבור הרחב בנושא זה.
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את אצבעותיכ  ,המתינו את פרק הזמ הדרוש ואז הזיזו את אצבעות יד
ימי קדימה ואחורה .אצבעותיכ זזו? יפה .החזירו את היד למקומה
והמשיכו לקרוא.
ננסה לנתח את מה שארע כרגע :אצבעות יד ימינכ זזו קדימה ואחורה.
מדוע זה קרה? כיוו שהשרירי השולטי באצבעות התכווצו בהתא  .מדוע
זה קרה? כיוו שאותות חשמליי מתאימי הגיעו אליה דר' העצבי
מהמוח .נוכל להמשי' ולדרוש בסיבות שהובילו לתהלי' זה :אות אותות
הגיעו מהמוח לאצבעות כתוצאה מאותות קודמי לה שעסקו בהחלטה
להזיז את האצבעות 1,ואלה כמוב נבעו באופ כלשהו מקריאת הטקסט
2
המתאי בתחילת הפיסקה הקודמת.
רבות מהפעולות שאנו מבצעי  ,לעתי אפילו מבלי משי  ,נובעות מקשר
אסוציאטיבי בי אירועי עוקבי  :מבטכ היה מופנה קדימה; הופיעה
מולכ גברת חמודה; בגלל איהנעימות שבנעיצת מבט הסטת לרגע את
מבטכ הצידה; כתוצאה מכ' הסתכלת למעלה על דבר מה; א הינכ
חובשי משקפיי  חשת עקב כ' בצור' ליישר את המשקפיי שעל
אפכ ; החלטת ליישר אות ; הזזת את ידכ כדי ליישר  .כמו במקרה
הקוד של הזזת האצבעות ,כל החישובי הקטני של למה בדיוק לבצע
תנועה מסוימת ברגע מסוי  ,ולא שניה לפני כ או אחר כ'  היו תוצאות
של דברי קודמי .
על פי ההשקפה הדטרמיניסטית ,כל התהליכי הללו ,כולל 'החלטותיכ '
כביכול ,היוו רצפי של אירועי שהיו צפויי מראש וללא שליטה אמתית
כלשהי שלכ עצמכ  .עד כמה שהתאמצת שההחלטה תהיה אכ מקרית,
השיקולי המדויקי  בי שבאופ מודע ובי שלא  היו ש עוד קוד לכ.
כ' ג באשר להחלטה הקודמת לה לכתוב ספר זה ,ההחלטה לשלוח את
הסופר לבית הספר כשהיה ילד ,המצאת השפה והאותיות ויצירת כדור
האר! .דבר זה כמוב נוגד את תחושתנו הטבעית האומרת לנו כי אנו היינו
אלה שהחלטנו הא ומתי בדיוק להזיז את האצבעות.
מצד שני ,אותה תחושה טבעית של החלטה ,היא עצמה ג כ לא יותר
מאשר תוצר של מוחנו  אותו מוח מוגבל שממפה דברי 'אמתיי '
 1כתבי העת  Scienceו   New Scientistמכילי פרסומי משנת  2009מאת חוקר
מערכות העצבי פטריק הגרד ) ,(Patrick Haggardאשר עוסקי באיתור המיקו הספציפי
במוח של האיזור האחראי על 'הרצו החופשי' שלנו.
 2ניסוי הזזת היד ,בווריאציות שונות ,אינו רעיו ייחודי לכא ,ומוזכר )באופ צפוי(
במקומות רבי נוספי הדני בנושא.
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מהמציאות האובייקטיבית לדברי אחרי לגמרי במציאות הסובייקטיבית
שלנו .יתר על כ ,א נניח לרגע בחירה חופשית אמתית ,הרי שבאותו רגע
של ההחלטה היה מעורב ג דבר מה 'אחר' מאשר תהליכי כימיי
וחשמליי שעוני לחוקי מוגדרי ומוחלטי  .רעיו זה ,הכרו' בבחירה
חופשית ,קרוי ג 'דואליז '  תפיסה המניחה קיומ של דברי מעבר
לחומריי ' :נפש' או 'רוחניות' שאינ ניתני להסבר פיזיקלי ,א תרצו.
1
הרעיו ההפו' מכונה לעתי 'מטריאליז '.
ההשקפה המשלבת דואליז ובחירה חופשית מביאה עמה כבונוס סוג של
כוחות 'עלטבעיי ' כביכול בה ניחנו .א נחזור לניסוי הזזת האצבעות
שלנו ,הנה לאחר החלטה עצמאית של אותה 'נפש' התחילו תהליכי כימיי
וחשמליי מסוימי מאוד במוח שלנו ,כדי לגרו לאותה תזוזה  תהליכי
השייכי בהחלט לתחו 'החומרי' .רוצה לומר :בכוחנו להזיז דברי מרחוק,
רק בעזרת כח הרצו שלנו .יש המשייכי אותו חיבור בעייתי בי הרצו
שלנו )או ההחלטה שלנו( לבצע דבר מה לבי עצ עשייתו ,לתופעה הידועה
בש 'הבעיה הפסיכו פיזית' :כיצד ייתכ שרצו של 'הנפש' גור לאירועי
פיזיקליי לקרות? יצויי שלכינוי זה קיימי כמה הסברי מקורבי  ,ועוד
נדו בה בהמש'.
-- * -- * -אותה אשליה של החלטת הזזת האצבעות אותה הכתיב לנו מוחנו ,היא
מקרה פרטי של האשליה הגדולה יותר  האשליה של בחירה חופשית באופ
כללי .זאת האחרונה היא ג כ מקרה פרטי של האשליה הגדולה עוד יותר 
האשליה של מודעות .נראה לכ הזוי ומופר'? ודאי ,כי ג על 'נראות' זו
מנצח אותו המוח בדיוק.
הא צדק רבי עקיבא ב'הכול צפוי והרשות נתונה'? מלבד ההשתעשעות
ברעיו שג דבריו שלו היו אולי צפויי מראש ,נוכל לסכ את הנושא כ':
א הבחירה החופשית היא אשליה השייכת לתחושותינו ,בגלל אותה תפיסה
מוגבלת שלנו ,הרי שבמציאות האמתית היא אינה קיימת .במקרה זה ,בגלל
שכולנו כפופי לאותה אשליה ,וכל ניסוי שנערו' יית תוצאה המתאימה
לקיומה במציאות ,הרי שאי כל הבדל מבחינתנו א היא אשליה או לא,
ולכ התייחסותנו אליה כקיימת במציאות היא לגיטימית באותה מידה.
במוב זה ג 'הכול צפוי' ובה בעת ג 'הרשות נתונה'.
 1המונחי 'דואליז ' )'כפילות'( ו'מטריאליז ' )'חומריות'( עשויי ג לשמש לתאור דברי
אחרי בתחומי הגות שוני )שאינ קשורי לפילוסופיה ולחקר המוח(.
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כעת נוסי ,מספר היבטי
'דטרמיניז מול בחירה חופשית'.

מוזרי

קמעא לסוגיה המפורסמת של

ראשית ,ל'בחירה חופשית' )במוב הנדו לעיל( קיימת תכונה המזכירה
במידת מה בעלי חיי וצמחי  :היא מסוגלת להתרבות! מיני שוני של
בעלי חיי  והמי האנושי בפרט  יכולי להחליט במודע על התיזמו ועל
עצ העובדה של יצירת צאצאי  .צאצאי אלה ניחנו מ הסת ברמה דומה
של בחירה חופשית כמו הוריה  .המסקנה היא שעצ קיומה של בחירה
חופשית מאפשר שליטה מסוימת ביצירה נוספת שלה ובהעברתה ממקו
למקו  .בניסוח בוטה יותר :בריאה של 'נפש' חדשה היא פועל יוצא של
החלטה של 'נפשות' ישנות...
שנית ,א נניח שהתכונה 'דטרמיניז לעומת בחירה חופשית' היא תכונה
אחת מני רבות המאפיינת את המציאות בה אנו חיי  ,נוכל לחזור לרגע
לדיו שכבר עברנו קוד לכ בנושא המדע המטור ,והמוח בצנצנת .מה
הקשר בי הער' שמקבלת תכונה זאת בעולמו של המדע מחו! לצנצנת לבי
הער' אותו היא מקבלת בעולמו של המוח בצנצנת?
באופ תיאורטי קיימות שתי אפשרויות בכל אחת משתי המציאויות הנ"ל,
אשר על כ קיימי ארבעה צירופי אפשריי  .ניתוח זהיר יותר עשוי להטיל
ספק ביכולת קיומ של כל הארבעה .למשל :א עולמו של המדע מחו!
לצנצנת מכיל מידה מסוימת של אקראיות ,עד כמה מוחלטת שליטתו
בלוגיקה המזינה את מציאותו של המוח בצנצנת? ולהיפ' :א בעולמו של
המדע מחו! לצנצנת נקבע הכול בכל מראש ,הא פירושו של דבר שכל
הלוגיקה שהוא יוצר עבור המוח בצנצנתו נקבעת מראש ולא נית לשלב בה
אקראיות אמתית? על כל אלה נוכל להוסי ,היבטי מוזרי עוד יותר ,כגו:
מה קורה א המדע בעצמו הוא מוח בצנצנתו של מישהו חיצוני לו?
היבטי אלה ודומי לה נזניח בשלב זה של הדיו לטובת שפיות הקוראי .
לחלק עוד נחזור בהמש'.
היבט מוזר נוס ,שמוזכר לא מעט בהקשר זה הוא הפרדוקס השיפוטי
שכבר הוזכר קוד לכ :נניח שרוצח המגיע לבית המשפט מצליח לשכנע את
השופט בדבר קיומו של עול דטרמיניסטי .הא יש לזכותו עקב כ' ,כי
בעצ לא היה אחראי למעשיו ,שנקבעו מראש? וא ירשיע אותו השופט
בדי למרות זאת ,הא לא יוכל לטעו כהסבר שג עצ ההחלטה להרשיע
נקבעה מראש באותו מסלול דטרמיניסטי בו צועד העול ? )ואז כמוב נוכל
לטעו שג הטענה המסבירה האחרונה של השופט נקבעה מראש ,ובעצ
נוכל להמשי' בלולאת טענות מסוג זה ללא ק!(.
א נחזור לרגע למחלתו הטרגית של צ'ארלס סביי בה נפתח פרק זה ,הרי
שבעול דטרמיניסטי  דבריו באשר לפע הראשונה בה אינו קובע את
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גורלו ,אינ נכוני  .ג קוד לכ לא הוא היה הקובע .אלא שבפע
הראשונה הוא יודע מראש את גורלו .ההבדל אינו בבחירה ,אלא בידיעה.
דיוננו בבחירה החופשית עדיי לא ת ונשל  .היבטי מרתקי במיוחד
של סוגיה זו יידונו בפרקי 'עיכוב גורלי' ו'תרחישי מודעות' .בהמש'
הדברי .
-- * -- * -נושא מעט שונה ,א' קשור לענייננו הנוכחי ,הוא הדיו בשאלה עתיקת
היומי 'מה היה קורה אילו) '...או באנגלית ' .('What if...במקרי רבי
השימוש בצירו ,מילי זה נעשה באופ תמי  ,כאשר כל כולו החלפת
השימוש בזמ עתיד בניסוח המשתמש בזמ עבר :במקו לשאול 'מה תעשה
א תמצא מיליו דולר' עשוי מא דהוא לשאול 'מה היית עושה אילו מצאת
מיליו דולר' .לא במקרי אלה אנו עוסקי .
השאלה הספציפית 'מה היית עושה לו מצאת מיליו דולר כאשר היית
בגיל עשר' ,לעומת זאת ,היא בעלת אופי שונה לגמרי )בהנחה שהקורא
מבוגר מגיל עשר( .היות שלא באמת מצאת מיליו דולר כאשר היית ב עשר,
מכילה שאלה זו הנחה סמויה כלשהי באשר לאפשרות שדבר זה יכול היה
לקרות .כדי שאירוע כזה יוכל להתרחש בעבר ,צרי' לקרות אחד משני
דברי  :או שהמציאות שלנו אינה דטרמיניסטית ,ומאפשרת לשני אירועי
שוני זה מזה להתרחש באותה נקודת זמ )ג לאירוע מציאת הדולרי וג
לתרחיש בו לא נמצאו( ,או שדטרמיניז עדיי קיי  ,אבל השאלה דנה
'ביקו מקביל' בו הוביל הדטרמיניז לתסריט אחר  דומה לשלנו  א' שונה
ממנו בנושא מציאת הדולרי האמורי  .מכא קצרה הדר' לקידומו של
הרעיו הנפו! הד בהתפצלויות אינסופיות של יקומי זה מזה ,בכל אירוע
ובכל נקודת החלטה.
נניח שאני מהל' לתומי ברחוב וחול ,על פני חבילת שטרות כס ,גדולה
מבלי לשי לב אליה .מישהו אחר מרי ולוקח אותה ואני נשאר מתוסכל
ע המחשבה 'מה היה קורה אילו הייתי ש לב ונוטל אותה בעצמי' .ייתכ
כי התשובה היא שא הייתי במצב שונה של תשומת לב ,הרי שהנסיבות
שהיו מובילות אותי לאותו רגע היו מ הסת אחרות לגמרי ,ואז אולי ג
האירוע שהוביל מלכתחילה להשארת שטרי הכס ,ש היה מתרחש אחרת
וה לא היו ש כלל .בעול דטרמיניסטי ,תשובה טובה לשאלה 'מה היית
עושה לו היו מגישי ל' עכשיו למאכל רגלי צפרדע' עשויה להיות 'הייתי
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מסיי לאכול וחוצה את הכביש כדי לטפס על מגדל אייפל' ,שכ מ הסת
1
השאלה דנה בעול אחר לגמרי ,בו הייתי נמצא כרגע בצרפת.
במשחק שמינית הגמר בגביע העול בכדורגל בי גרמניה לאנגליה שנער'
בחודש יוני  ,2010פסל השופט שער ברור לזכותה של נבחרת אנגליה.
בהמש' הסתיי המשחק  לאכזבת האנגלי  בתוצאה  4:1לטובתה של
גרמניה ,וכתוצאה מכ' טענו רבי שבדיעבד פסילת השער לא שינתה הרבה.
האמנ ? אפשר להתווכח על כ' שאילו לא היה השופט פוסל את השער,
היתה נמצאת הנבחרת האנגלית במצב פסיכולוגי שונה לגמרי בהמש'
המשחק ,וייתכ שלדבר היה השפעה מכרעת על המש' התנהלותו .ע זאת,
הטיעו המעניי יותר הוא שאילו לא היה השופט פוסל את השער ,היה
המשחק מתנהל באופ שונה עוד לפני הרגע השנוי במחלוקת .כדי שרצ,
האירועי יוביל להחלטה שונה של השופט ,הרצ ,עצמו היה חייב להיות
שונה עוד קוד לכ .אולי אפילו היה מופסק המשחק עקב סיבה כלשהי ,או
שמא בכלל לא מתקיי  ,או שמא כולנו לא היינו כלל כא.
הז'אנר של 'מה היה קורה אילו '...קשור קשר הדוק בדיו הפילוסופי
ב'מכונת הזמ' ,ובמיוחד ביכולת התיאורטית לחזור אחורה בזמ ולשנות
דברי  ,או להחליט החלטות אחרות .פרדוקס 'מכונת הזמ' הידוע )או ,אחד
מהפרדוקסי ( ד בתוצאות המקרה על פיו את חוזרי אחורה בזמ
והורגי  ,למשל ,את סבא שלכ עוד לפני שפגש את סבתכ  .בעול
דטרמיניסטי ,הפרדוקס הוא כבר בעצ היכולת להחליט או לעשות משהו
3 ,2
אחר ממה שנעשה.
שאלות של 'מה היה קורה אילו '...יכולות להתייחס לעדכוני של
המציאות בזמני שוני  ,אבל ג לעדכוני במקו ובמודעות .הזמר
הישראלי יהודה פוליקר אמר בראיו טלוויזיוני' 4א ,אחד לא שאל אותי א
 1הבדר האנגלי בני היל נשאל פע )במסגרת סדרת ההומור שלו בטלוויזיה( מה היה עושה
לו היה חוזר הביתה ומוצא גבר זר ע אשתו במיטה .תשובתו היתה' :הייתי מכה אותו ע
מקל העיוורי הלב שלו'.
 2הקומיקאי האמריקאי ג'ורג' קרלי ) (George Carlin, 1937-2008התבטא בדבר הסתירה
בי קיומה כביכול של 'תכנית אלוהית' )' ('Divine planמושלמת ,לבי בקשות תפילה
מאלוהי שמשמעות שינוי אותה תכנית.
 3בהינת קיומה התיאורטי של 'מכונת זמ' ,הפרדוקס עשוי להימצא כבר בעצ ההחלטה
לחזור אחורה בזמ ולבצע שינוי .הספר הבדיוני 'ק! כלזמ' של אייזיק אסימוב ) 'The End
 (of Eternity', Isaac Asimovנוגע בנקודה זו.
 4ערו!  2הישראלי.9/9/2011 ,
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להביא אותי לעול ' .נניח שיהודה פוליקר היה נולד שעה מאוחר יותר.
מלבד השאלות הנדושות באשר להשפעה על אופיו ועל גורלו ,הא היה
זה ...יהודה פוליקר? מישהו בעל מודעתו של יהודה פוליקר ,או שאז הזמר
1
לא היה נולד כלל והיה זה מישהו אחר? הפוליטיקאי הישראלי אהוד ברק
אמר פע 'א הייתי פלסטיני בגיל המתאי  ,הייתי נכנס בשלב מסוי
לאחד מארגוני הטרור' וגר מייד לסערה פוליטית זוטא .האתגר המחשבתי
המעניי יותר אינו בהצטרפות או באיההצטרפות לארגו טרור זה או אחר,
אלא במהות וכוונת הביטוי 'לו הייתי מישהו אחר' ואפשרויותיו.

 1שר הבטחו של מדינת ישראל ,נכו לזמ כתיבת שורות אלה.
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סיאנסי  ,רוחות ומנהרות של חוש' ואור

1

'בשעה שתי עשרה פגישה סביב השולח לסיאנס בחשיכה– '.
'בכה תינוק בכה' ,החיפושיות ,ג'ו לנו ופול מקקרטני1968 ,
המשיכה הטבעית שלנו לרעיו של 'רוחות רפאי ' כישות עצמאית
הממשיכה לייצג את נפשו ומודעתו של האד לאחר מותו  נראה שגילה
עתיק לפחות כמו זמ כתיבת של ספרי התנ"':
'ויבואו אל האשה לילה ,ויאמר ,קסמי נא לי באוב ,והעלי לי את
אשר אומר אליי'  ...ותאמר איש זק עולה ,והוא עוטה מעיל'.
)שמואל א' ,פרק כ"ח(
ככל שאנו יודעי ' ,מיסטיקה' והתרפקות על הבלתי נודע הלהיבו תמיד
אנשי  .הסיבות לכ' רבות ,חלק ברורות למדי :הרבה יותר נחמד ומנח
לחיות בעול המבטיח לנו חיי נצח ,מבטיח לנו פוטנציאל לכוחות רבי ,
ומאפשר כביכול להשיג תוצאות שרק נוכל לחלו עליה במציאות
היומיומית 'האפורה' יותר.
מה שמרגש עבור האחד ,יוצר לא אחת מקור פרנסה עבור האחר .כוחות
השוק אינ מבחיני בי ירקות ורהיטי לבי רוחות רפאי וחיזוי עתידות.
פירוש הדבר שספרי וסרטי על ערפדי יימכרו הרבה יותר טוב מאשר
ספרי וסרטי על נגרות בזמ המהפכה הצרפתית .אפילו טוב יותר
מספרי  ,סרטי ותכניות טלוויזיה על ההיסטוריה האמתית של מיתוס
הערפדי  .למעשה ,אנו מתבגרי ומתחנכי ע ערפדי וירטואליי
סביבנו ,ע שדי ומלאכי  ,קמעות ולחשי .
-- * -- * -הטקס הידוע המכונה 'סיאנס' נועד לתקשר כביכול ע 'רוחות' של אנשי
שמתו .לטקס עצמו מספר גירסאות דומות ,אשר כוללות בדר' כלל מספר
אנשי בעלי עניי בנושא ,וחדר שסודרה בו מראש אווירה מתאימה )אורות
מעומעמי או נרות ,דלת סגורה ,וכו'( .חלק מהגירסאות דורשות נוכחות
אד המכונה 'מדיו ' ,שדרכו )או דרכה( מתבצעת התקשורת האמורה .בחלק
מהגירסאות מתבטאת התקשורת ע הרוחות באמצעות קולו של אותו
 1פרק זה מבוסס ברובו בהיתר אדיב על מאמר שהופיע באתר האיטרנט הישראלי 'חופש':
www.hofesh.org.il
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'מדיו ' .במקרי רבי
הסובבי אותו ,במעגל.

מאלה נוהגי

המשתתפי

להחזיק איש את ידי

בגירסאות אחרות של טקס הסיאנס נהוג להשתמש בלוח ע אותיות
וסימני שוני ובכוס .המשתתפי נוגעי קלות בכוס באצבע  ,והיא נעה
בי האותיות והסימני שעל הלוח .צירו ,האותיות והסימני דרכ היא
עוברת יוצר את המסר שמעבירות 'הרוחות' .הא הכוס נעה עקב הנגיעה או
ללא קשר אליה? על כ' עוד נדו בהמש' .רבי מהמשתתפי חשי כאילו
הכוס נעה באופ עצמאי ,למרות שעדיי אי זה ממנהגה לנוע מבלי שנוגעי
בה.
ההיסטוריה של טקסי העלאת רוחות למיניה עתיקה מכפי שנוכל לעקוב
אחריה ,א' נהוג לשיי' את תחילת קיומ של הטקסי הפופולריי בעלי
הגוו של ימינו למאה ה 19באמריקה ובאירופה .המילה 'סיאנס' עצמה
מקורה בצרפתית ,במילה המתאימה ל'לשבת' או 'ישיבה'.
-- * -- * -ונשוב להיבט התיאולוגי :הזיקה של נושא הסיאנסי לנושא הדת הוא
דבר שמטיפי דתיי שוני נוהגי להדגישו ולטפחו .א סיאנס באמת
'מעלה רוחות של מתי ' ,הרי שמכא נובע שיש לכאורה סוג של חיי לאחר
המוות .א נוסי ,על כ' את חינוכנו הדתי מגיל צעיר על ברכי נושאי כגו
'ג עד' ו'גיהינו ' ,ואת נטייתנו הרגשית הטבעית להאמי בה ובדומיה ,
הרי שקל יחסית לאנשי בעלי רקע מתאי אשר נחשפי לנושא ,להשתכנע
)ו/או לשכנע את עצמ ( בצור' באמונה הדתית המקורבת לה .
הבה נבחר באופ שרירותי מקו כלשהו על פני הגלובוס :לדוגמה ,מיליוני
היספאני חיי בפרברי הדרומיי של לוס אנג'לס וס דייגו שבקליפורניה.
היו סמוכי ובטוחי שסיאנסי מתרחשי ג ש  .מסיבה כלשהי,
מתעקשות 'הרוחות' העולות באות סיאנסי  ,להעביר מסרי בספרדית,
ומדי פע להפליג בשבחיו של ישו .הייתכ והרוחות בודקות שאי בחדר מי
שאמו יהודיה או שהתגייר כהלכה? אלא שהמלצותיה של הרוחות אינ
מתחלקות א' ורק בי 'יהודיות' לעומת 'גויות'' .רוחות יפניות' ,למשל,
יודעות דברי שוני לחלוטי על העול ואורחותיו .רוחות של בתולות
מוסלמיות קצת קשות להשגה לאחרונה ,עקב ריבוי השאהידי .
זרז עיקרי לקישור שמבצעי אנשי בי 'ספיריטואליז ' )האמונה
ברוחות( לבי דת ,נעו! באלמנט הפחד .פחד של אנשי מנושאי שוני
אינו רציונלי .אנשי מפחדי מחוש' .אנשי מפחדי ממקומות סגורי ,
ג כאשר ה יודעי באופ וודאי שלא יאונה לה ש כל רע .אנשי
אחרי פוחדי מעכבישי  ,ג כאשר ידוע לה בוודאות שמדובר בכאלה
שה בלתי מזיקי לחלוטי .קל וחומר כאשר ה חשי שהבלתי נודע לה
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קורה ,ושהוא מלווה באיומי  ,א באופ ישיר או עקי ,,אודות 'העול
הבא' ,וכאשר האמונה הדתית )שה מקרובי אליה ממילא( מציעה בדיוק
את הפתרו הרצוי 2,1.בהמש' ,א וכאשר יצללו עמוק מספיק לעול הדתי,
תוצדק אותה אמונה בעזרת צידוקי שוני לחלוטי ,שנגזרי מהדת עצמה.
היהדות האורתודוקסית הדתית דווקא אוסרת על קיו 'קשר ע הרוחות'
ובכלל זה על קיו טקסי סיאנס .בעוד ש'העלאת רוחות באוב' מוזכרת כבר
בתנ"' )ראו לעיל סיפור העלתו באוב של שמואל על ידי שאול( ,הרי
שהאמונה הרווחת בג עד ובגיהינו נולדה בתקופות מאוחרות יותר.
למעשה ,כל עניי יחסה של הדת לספיריטואליז הוא דואלי ,בבחינת 'כבדהו
וחשדהו' 3.סוג כזה של יחס לכשעצמו מייצר תמרי! למאמי הדתי
הפוטנציאלי ,כאילו 'יש דברי בגו מאחרי הקלעי ' ,וכדאי לו להצטר ,לצד
'הטוב'.
-- * -- * -סרט האימה הקלאסי 'מגרש השדי ' שיצא לאור בשנות השבעי  ,תר
רבות להחדרת של מושגי כגו 'רוחות' ו'דיבוק' אל תודעת של קוראי
4
תמימי רבי  .אלא שכמו במקרי דומי רבי  ,הסרט עשה עוול לספר.
הקורא לעומק בספר ימצא כיצד עובר לאורכו כחוט השני ,המאבק בי
הניסיונות השוני למצוא הסברי רציונליי לתופעות שונות ,לבי ההסבר
המיסטי.
ההסבר המיסטי נראה פשוט לכאורה' :שד' נכנס לגופה של ילדה ,וגור
לה לעשות מעשי הנראי כבלתי מתקבלי על הדעת .ההסברי
 1על נושא ההפחדות הקשורות בהעלאה באוב ,ובאופ כללי על הפחדות ,איומי
ומיסטיקה הקשורי ב'החזרה בתשובה' ,נית למצוא חומר נוס ,בספר 'ציידי הנפשות 
תשובה ל"תשובה"' ,מאת צופיה וד מלר ,בהוצאת זמורה בית ,פרק שלישי :הפחדות,
איומי ומיסטיקה במערכת התיחרוד.
 2בכתבה שהופיעה בעיתו 'ידיעות אחרונות' )' ,31.1.1986נשמות בכ ,הקלע'( מתאר דוד
שח בפירוט שיטות של מטיפי שעושי שימוש באמונה ברוחות על מנת להפחיד ולשכנע
מאמיני תמימי .
 3נית לקרוא עוד בנושאי אלה בספר 'מאגיה ומיסטיקה ביהדות ,קבלה  כישו  ,יכולות
על טבעיות' מאת רוני שיר ,בהוצאת כתר .רוני שיר הוא עיתונאי ותסריטאי ,שעסק בחקר
המיסטיקה ומתאר את האמונות והפולחני המיסטיי השוני שביהדות.
 4הסרט ' 'The Exorcistיצא בשנת  ,1973בבימויו של וויליא פרידקי .הספר ,מאת
וויליא פיטר בלאטי ,יצא לאור שנתיי קוד לכ ב .1971
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הרציונליי דני בתכונותיו של האד  ,מוחו וגופו ,להגיע למצבי קיצוניי
תחת השפעות פסיכולוגיות מסוימות .העלילה עצמה מתבססת באופ חלקי
בלבד )במוצהר( על סיפורו של ילד אמריקאי ,עשרי שני קוד לכ ,אשר
עברו עליו תופעות מסוימות שדמו לחלק )קט( מהתופעות שבסיפור.
בסיפור האמריקאי פתרו כמוב כמרי  ,צלבי ומי קדושי את 'הבעיה'.
כאמור ,זה החלק הפחות מעניי .הדיו המרתק יותר מתחבט ,לדוגמה,
ביכולתו של אד לחוש ,וג להפגי כלפי חו! ,סימני שלמד עליה קוד
לכ בהקשר כלשהו )דתי למשל ,אבל לא רק( ,כאשר מוחו נתו בסוג של
היפנוזה עצמית .אפילו א סימני כאלה יכולי להיות קיצוניי )לדוגמה:
דורשי כוח פיזי מעל למקובל(.
יכולת זו ,ידועה למעשה לכולנו זמ רב .היפנוזה משמשת מזה שני רבות,
ה לצרכי בידור וה לרפואה ולטיפול .היפנוזה עצמית ידועה ומוכרת ג כ.
במצבי היפנוטיי  ,בדיוק כמו במצבי דומי אחרי המשפיעי על המוח
)כגו מצבי לח! קיצוני ,חוסר שינה ,ועוד( ,עשוי אד לחוש בפועל תחושות
שה אמתיות לחלוטי מבחינתו :מראות ,קולות ,ריחות ,תחושות מגע
שונות ,וג רגשות שוני המלווי אות  .אנו רואי אד מהופנט
המשוכנע שהוא נמצא כרגע בפגישה ע סבתו עליה השלו  ,ואיננו מסיקי
מכ' ש'רוחה' של סבתו קפצה לביקור.
קרל סאגא ,בספרו 'עול רדו ,שדי ' ,ד באריכות בנושא של
'הלוצינציות' )הזיות( ,בעיקר בהקשר של סיפורי 'חוצני ' וסיפורי 'שדי
ורוחות' 1.מספר סרטי מפורסמי שיצאו לאור בשני האחרונות ,כגו
'מועדו קרב' 2או 'נפלאות התבונה' 3,מתבססי א ,ה )בצבעוניות
הוליוודית מסוימת( על תעלוליו אלה של המוח.
 1ספר זה כבר הוזכר בהערה קודמת' :עול רדו ,שדי  המדע כנר בעלטה' ,קרל סאגא
)תרגו עברי :הד ארצי הוצאה לאור ,ספרית מעריב .(1997 ,הפרקי הרלוונטיי בספר
לנושא זה ה  :פרק  :6הלוצינציות ,פרק  :7העול רדו ,השדי  ,פרק  :12האמנות הנעלה
של זיהוי שטויות.
 2הסרט 'מועדו קרב' )' ('Fight Clubמשנת  ,1999בבימוי דייויד פינצ'ר ,מתבסס על ספרו
של צ'אק פלניוק מ  1996ומספר על מקרה דמיוני וחריג של פיצול אישיות ,בו אד יוצר
קשר של חברות ע האישיות השנייה )והשונה( שלו ,בהיותו בטוח כי מדובר במישהו אחר.
 3הסרט 'נפלאות התבונה' )' ('A Beautiful Mindמשנת  ,2001בבימוי רו הווארד ,מספר
)בשינויי מסוימי ( את סיפור חייו של המתמטיקאי ג'ו נאש  חת פרס נובל לכלכלה 
שסבל מסכיזופרניה .הסרט מדגיש את הקונפליקט בי תחושות אמתיות לדברי שאינ
קיימי לבי הידע שאינ קיימי במציאות.
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ובהקשר זה הבה נחזור לכוס הפלאי שלנו .אי עוררי על כ' שבטקסי
הסיאנס ,לפחות אלה המערבי כוסות ,הכוס אכ זזה .כדאי לשי ג לב
לפרטי השוליי הבאי ) :א( הכוס זזה רק כאשר נוגעי בה; )ב( הכוס זזה
באות פרקי זמ בה מצפי ממנה לזוז; )ג( הכוס 'מעבירה מסרי ' בדיוק
בשפת של המשתתפי ; )ד( הכוס 'מעבירה' פעמי רבות מסרי
שהמשתתפי מצפי לקבל ,או דומי לה .
א נתעל מאלמנטי שוני של רמאויות ,אזי המסקנה המקובלת על מי
שחקרו את הנושא )מנקודת מבט מדעית( היא שתנועת הכוס היא תוצאה
של פעילות השרירי באצבעותיה של המשתתפי  ,או חלק מה  ,ג א
פעילות זו נעשית בתתמודע .הדבר מזכיר מאוד את סיפור 'מגרש השדי '
שלעיל ,כמו ג את המשחק הידוע ע מטוטלת המוחזקת בי האצבעות,
ואשר כיוו התנדנדותה אמור להעביר מסרי נסתרי )ובעצ מעביר
במקרי רבי באופ תתהכרתי את רצונו של מחזיק המטוטלת(.
מסכ זאת יפה אחד המגיבי באחד מאתרי 'הספק' הרבי שבאינטרנט:

1

'ישבת כולכ וחיכית לכוס לאיית את ש משפחתה הקוד של
סבתה של ארוסת' .אפשרי שהיא התחילה להזיז את הכוס בצורה
לא מודעת בכיוו הנכו .ואז אתה או אחד מאורחי' האחרי
עזרת לה באופ בלתי מודע על ידי דחיפת הכוס בכיוו בו היא
רצתה .האפקט כולו מגלגל עצמו ככדור שלג ,כאשר כל מי שמעורב
בו מתוגמל באופ חיובי על פעילותו הבלתי מודעת .ככל שמוחכ
מתאמ יותר )באיות של עוד ועוד מילי ( ,הוא משתפר בביצוע
פעילות זו'.
תופעה זו ,המכונה ג 'האפקט האידיאומוטורי' ,נחקרה מדעית ומתוארת
בפרוטרוט במקורות מתאימי  2.ייתכ וזה מקו מתאי להזכיר את
הסאטירה המופלאה של אפרי קישו' ,לכל הרוחות' ,אשר דנה באופ
3
הומוריסטי בנושא זה בדיוק.
היסוד המפליא באמת בכל המצבי האמורי הוא ההשפעה הגדולה 
הרבה יותר ממה שהורגלנו לחשוב  של מוחנו על דברי הקורי לגופנו
 1ראו המאמר ' 'A Mentalist's Experimentבכתובת )נכו לזמ כתיבת שורות אלה(
.http://www.oocities.org/area51/rampart/5558/mr_majik.html
 2ראו למשל מילו הספק' ,לוח סיאנסי ' ,http://skepdic.com/ouija.html ,וג ' :האפקט
האידיאומוטורי'.http://skepdic.com/ideomotor.html ,
 3ספר הסאטירות השני ,אפרי קישו ,ספרית מעריב ,הפרק 'לכל הרוחות'.

  61

בפועל' .אוטוסוגסטיה' )בעברית 'השאה עצמית'  השפעה של המוח על
תהליכי בגו (,היא תופעה נלמדת ,שמייחסי לה כוח רב יותר מהמקובל
לחשוב .נושא זה שווה אולי פרק של בפני עצמו.
באותו הקשר ,נלמדת כיו בפסיכולוגיה התופעה המכונה 'אפקט ברנו '
)ולעתי ג 'אפקט פורר'( ,אשר מסבירה במקרי רבי את נטיית של
אנשי לקבל תיאורי שוני כנכוני עבור עצמ  ,כאשר תיאורי אלה
כלליי מספיק .באפקט זה נעשה ג שימוש רב בסיטואציות שיווקיות.
ניסוי ברנו פורר מוכיח את נטייתנו לקבל הצהרות מפוקפקות ואפילו
1
כוזבות ביחס לעצמנו ,כל עוד ה תיראנה לנו מתאימות לציפיותינו.
מונח נוס ,השווה אזכור בהקשר האמור הוא המונח 'קריאה קרה'.
בכותרת זו נהוג לכנות את מכלול השיטות בה משתמשי מקצועני  ,לרוב
בכוונה תחילה ולעתי מתו' הרגל ומבלי משי  ,כדי לגרו למא דהוא
להתנהג באופ מסוי או לחשוב שה'קורא' ניח ביכולת מיוחדת כלשהי,
המאפשרת לו 'באופ מיסתורי' לדעת דברי אודות האד שמולו 2.שיטות
אלה עושות שימוש בתכונותיו של המוח )אשר חלק כבר הוזכרו בפרקי
קודמי ( להתעל ממה שלא נראה לו חשוב ולהתרכז במה שכ ,כמאמרו
של יא רולנד' 3:במהלכה של קריאה מוצלחת ,המדיו עשוי לספק את
מרבית המילי  ,א' זהו הלקוח שמספק את מרבית המוב ואת כל
4
המשמעות'.
-- * -- * --

 1האפקט נקרא על ש הבדר פיניאס טיילור ברנו )(Phineas Taylor Barnum
והפסיכולוג ברטר פורר ) .(Bertram Forerחומר רב אודות אפקט ברנו /פורר זמי ג
באינטרנט .בי היתר נית למצוא את הטקסטי המעורפלי המקוריי בה השתמש פורר
בניסוייו לתיאור אנשי  ,באופ שכל אד חש כאילו הטקסט מתאר ספציפית אותו.
 2מאמר טוב בנושא קריאה קרה נית למצוא באתר האינטרנט 'מילו הספק' בכתובת
 .http://skepdic.com/coldread.htmlתרגו של אותו מאמר לעברית נית למצוא באתר
האינטרנט 'חופש' בכתובת .http://hofesh.org.il/articles/science/cold-reading.html
 3יא רולנד ) (Ian Rowlandהוא סופר ובדר אנגלי ,מחבר 'ספר כל העובדות על קריאה
קרה' )'.('Full Facts Book Of Cold Reading
 4טכניקות של קריאה קרה מצויות בשימוש באופ מקצועי ג בידי קוסמי ידועי .
בישראל נודעו המופעי  ,תכניות הטלוויזיה והסדנאות של אמ החושי נמרוד הראל,
שהדגי וא ,הסביר לא מעט מטכניקות אלה.
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פרק המשתב! היטב בעלילה שתפרה התרבות האנושית סביב קורותיה
וגילגוליה של 'נשמות' ,מכיל את תיאורי השלבי בה עוזבת הנשמה
כביכול את הגו .,למעשה ,ברגע שאנו מאמיני ברוחות ובשדי  ,הרי שפרק
כזה הוא מחוייב המציאות ,והיה מקו לתמוה תמיהה גדולה אילולא היה
נוצר כהשלמה 'לסיפור הגדול'.
כמה פעמי שמעת סיפורי על אנשי 'שקמו לתחיה' )כלומר ,אנשי
שהיו מתי מבחינה קלינית ,אבל בפועל חזרו שוב לחיי (? לפעמי מלווי
סיפורי כאלה בתיאורי מוזרי של יציאה מהגו ,,חוויה של תחושות
חמות ,ראיית מנהרות חשוכות ,אור בהיר ,אולי אפילו יצירת קשר ע
קרובי וחברי שמתו...
חובבי 'רוחות' ומטיפי דתיי מתנפלי כמוצאי שלל רב על סיפורי
כאלה .תיאורי אלה משמשי ככלי עזר מעולי להטפה ,בהיות ג
מענייני וג מזכירי לקהל את הרעיו הדתי של 'נשמה' ,עליה ה כה
רוצי לשמוע .זה עובד היטב ,במיוחד כאשר לא ,אחד בקהל ,וג לא
למטי ,,אי ניסיו של ממש בחקר המוח .הסיפורי כמוב עשויי ללבוש
איזשהו צביו מקומי ,על פי העדפת המסוימת של האנשי המעורבי .
נוצרי 'מת' נפגש אולי ע מריה הקדושה ,בעוד שהינדי 'מת' ראה אולי את
האל וישנו.
'חוויות ס ,מוות' )המכונות באנגלית ' 'Near-Death Experiencesאו
' ('NDEכבר נדונו בפרק קוד ובהערות לו .כאמור ,מצאו החוקרי קשרי
בי חוויות  NDEלבי פעילויות במוח ,וא ,הצליחו למפות חוויות שכאלה
במוח ולעורר באופ מלאכותי .נושאי אלה נדונו כבר פעמי אינספור ,ה
בפורומי מדעיי וה מעל גבי האינטרנט .תחו דומה שנחקר קשור
בתיפקוד מוחנו בזמ חוויות דתיות או רוחניות אחרות )כמו למשל סיאנסי
מרגשי ומפחידי ( 1.מספר נוירוביולוגי חקרו תופעות אלה ,וקשרו ג
אות לאזורי מסוימי ופעילויות במוח האנושי.
כיו אנו יודעי על סימפטומי רבי שנחשבו בעבר כנפשיי או
פסיכולוגיי  ,או אפילו דתיי  ,שה קשורי ישירות לשינויי כימיי או
פיזיקליי במוחנו .אלה כוללי רגשות כמו דיכאו ,הזיות ,פחד ומחלות

 1ראו המאמר 'הא אלוהי נמצא במוחנו?' )'? ('Is God in Your Brainמאת ד"ר
מאסימו פילוצ'י ) (Dr. Massimo Pigliucciבכתובת http://www.booktalk.org/02-08-
) god_brain.phpתרגו לעברית באתר האינטרנט 'חופש' בכתובת
.(http://hofesh.org.il/articles/science/god_brain.html
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נפש שונות 1.לאמתו של דבר ,כמה מהמחקרי המרתקי ביותר ה אלה
הנוגעי בנושאי ידע ומודעות.
חקר המוח שלנו רחוק מסיו  .ישנ עדיי דברי רבי שאיננו יודעי
ודברי רבי שאיננו יכולי להסביר .אבל ,ככל שמתקד המדע ,אנו
מוצאי שרבי מהדברי אשר נחשבו קוד לכ כמיסתוריי או על
טבעיי  ,מגלי לנו מעט מסודותיה  .וה מזמיני אותנו ללמוד אות עוד,
תו' שימוש בגישה ובכלי המדעיי שלנו .הא אי זה מרגש יותר לחקור
את הדברי האמתיי מאשר לנסות ולגלות את סודותיה של המכשפה
המרשעת מ'שלגיה'?
-- * -- * -נבהיר כי אי לראות בדברי שייאמרו מיד סוג של האשמה ברמאות,
המכוונת אל כל מי שעוסק בנושאי האמורי  .כמו במקרי רבי אחרי ,
כ' ג כא ,קיימי נוכלי לרוב ,אשר מנצלי את תמימות אל אחרי
למטרותיה ה  ,כספיות ,אידיאולוגיות או אחרות .קיימי ג  ,כאמור,
רבי שעוסקי בנושא שלא מתו' כוונה להונות במודע איש.
בתחומי המיסטיקה בכלל והסיאנסי בפרט ,האפשרויות וההזדמנויות
להונות אחרי מצויות בשפע רב יחסית יותר מאשר בתחומי אחרי  .כא,
האד המרומה ממש 'מבקש' שירמו אותו .הוא מצפה לתוצאה האמורה,
וברוב המקרי לא יחשוד בדבר היות שהוא מגיע מוכ מראש 'לקבל' כמעט
כל תוצאה .ג הצד 'המרמה' עלול ,ע הזמ ,תו' שכנוע עצמי כמפורט
לעיל ,לחוש שהוא עושה מלאכתו נאמנה ואפילו להיאבק על חפותו מתו'
תחושת צדק אמתית.
מופעי קוסמי מוכרי לכולנו .אלה שייכי יותר לתחו הבידור,
ובמסגרת אנו חוזי בפעלולי שמוגדרי במפורש כ'אחיזת עיניי ' ,תו'
שימוש ה בכישוריו של הקוס וה בציוד מתאי  .במו עינינו אנו רואי
חפצי דוממי וחיי מופיעי ונעלמי  ,ואיננו מפתחי תיאוריות
העוסקות ב'נשמותיה ' .אנו רואי אנשי מנוסרי לשניי ואיננו מביני
מכ' שקיי עול בו חיי חצאי אנשי .
אחד הסיפורי המפורסמי יותר הוא סיפורו של הקוס הידוע הארי
הודיני .לאחר מות אמו ,פנה הודיני למדיומי ועורכי סיאנסי למיניה  ,על
 1סיכו טוב מאוד בנושא זה נית למצוא ג בספרו של ד"ר סטיב ג'וא ) Dr. Stephen
 (Juanשנקרא במקור 'המוח המוזר' )' ('The Odd Brainותורג לעברית תחת הש
'הכובע המטור ,ואייזק ניוטו  התופעות המוזרות של המוח' ,בהוצאת אריה ניר.
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מנת לנסות 'ולתקשר' אתה .לאחר שנוכח ,על פי מסקנתו וניסיונו האישי ,כי
מדובר בנוכלות ובאחיזת עיניי  ,שינה את טעמו ופתח במאבק מתוקשר
בתופעת המדיומי ועורכי הסיאנסי  .הוא נהג ,בי היתר ,להפרי' את
טענותיה בעזרת ניסיונו שלו במופעי קסמי .
לפני מותו סיכ הודיני ע אשתו שינסה לתקשר איתה 'מהעול הבא',
א קיי  .על מנת לסנ מדיומי שרלטני  ,סיכמו השניי מראש על נוסח
מסוי של הודעה בת מספר מילי שיעביר לה .על פי ההסכ  ,מדי חג 'ליל
כל הקדושי ' ,במש' עשר שני רצופות ,קיימה אשתו סיאנסי באמצעות
מדיומי שוני  ,כדי ליצור קשר ע בעלה המנוח באמצעות אותו 'קוד' ,א'
כל הנסיונות נכשלו .בכל אותה תקופה המשיכו וטענו עורכי סיאנסי
שוני כי יצרו קשר ע רוחו של הארי הודיני ,ולמעשה ממשי' 'ספורט' זה
עד ימינו אנו.
סיפורי הודיני וההיסטוריה של חייו מתוארי במקומות שוני  ,כולל מעל
גבי האינטרנט ,וה מדגימי בי היתר ג את שאיפת העזה )הטבעית ,מ
הסת ( של אנשי שוני להמשי' ולעסוק בנושאי מיסטיי  ,וג את
הגישה המדעיתספקנית .ערו! 'נשיונל ג'יאוגרפיק' הרי! סדרה של תכניות
מדע פופולרי ,המנסות לחקור תופעות שנחשבות כ'על טבעיות' .בי היתר
דנה אחת מהתכניות בסידרה ב'רוחות רפאי ' ,תו' חשיפת הסברי טבעיי
לחלוטי לרבות מהתופעות שנחקרו.
-- * -- * -מוטיב 'הקונספירציה' השולט בהיבטי רבי
תפקיד חשוב ביותר בחיפושינו אחר רוחות ושדי .

של מחשבתנו ,משחק

אנשי רבי בזמ סיאנס מצפי לסימני כלשה )תזוזה של שלהבת נר,
רעשי לא ברורי  ,וכו'( .לכ ,אירועי שבזמ אחר )ארוחת ערב חגיגית,
למשל( היינו עוברי עליה לחלוטי לסדר היו  ,או לכל היותר פוטרי
אות בהסבר פשוט ,הופכי לפתע בעיניו של המצפה לה בחלחלה לסוג
של 'אות' .אות ממי? מה'רוחות' כמוב.
אנו אוהבי את האדרנלי .אנו מעריצי סרטי מפחידי  .אנחנו
מעדיפי את הפתרו המיסטי על זה הפשוט .במקרי רבי בה ישנו
פתרו פשוט ,אנו נוטי לדחות אותו בגלל שהוא משעמ מדי .אנו מחפשי
סיבות על טבעיות ,וממציאי כאלה במוחנו כאשר פירוש הדבר יותר
אדרנלי .אנו מכורי לאמונה במיתוסי ובאגדות.
לפיכ' אנו מאמצי תופעה מיסטית מפורסמת ,אחת או יותר  לדוגמה:
ערפדי  ,משולש ברמודה ,חייזרי  ובוני תלי תילי של עולמות
וירטואליי המתנהגי כביכול לפי חוקי מסודרי היטב ,שנאספו בפועל
מדברי שקראנו או שמענו מאחרי  .המאמי המודרני בערפדי למשל,
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מכיר עול וירטואלי של  ,בו יצורי מוצצי ד חיי מאות שני  ,נשרפי
בהיות בשמש ,וכו' וכו' .המאמי המודרני בחייזרי מכיר עול וירטואלי
של  ,בו יצורי בעלי עיניי מלוכסנות חוטפי אנשי למטרות ניסויי ,
בידיעה ובהשתקה של חלק מממשלות העול  ,אשר מחביאות מהציבור
מידע 'מסווג' בנושא.
אהבתנו לקונספירציות וקנוניות ,מייצרת ומטפחת כאלה ג מאירועי
'טבעיי למהדרי' :רצח קנדי ,הנחיתה על הירח ,רצח רבי ,אירועי ה11
בספטמבר .די סביר שכ' ג נוצרו חלק מהמיתולוגיות העתיקות יותר שלנו.

'רוחות' ו'נשמות' לא התחמקו מתכונתנו האנושית הזו .ג ש בונה
המאמי במוחו ,על סמ' איסו ,של פיסות 'מידע' שליקט מאחרי  ,תמונה
וירטואלית שלמה ע חוקי משלה .תמונה זו כוללת עולמות שוני של
חיי לאחר המוות ,שכר ועונש בעולמות אלה' ,כ ,הקלע' וגיהינו  ,רוחות
טובות ורוחות רעות ,מנהרות ואורות ,נשמות המחוברות לגו ,בסרטי
בלתי נראי  ,תפילות וקטעי טקסט בעול הזה שמיטיבי ע הנשמות
בעול הבא ,מילי ומעשי שאסור לעסוק בה בזמ סיאנס ,רבני עוטי
זק וממתיקי סוד שחזות מעידה עליה כי ה יודעי היטב 'מה קורה
באמת' בעולמות אלה ,ומי עוסק בה .
הדמיוני
לתופעת העול
קיימי
מענייני
מספר מאפייני
'הקונספירטיבי' ,בי שהוא עוסק ברוחות ובנשמות ובי שבחייזרי ובצלחות
מעופפות :חוקיו ושוכניו משתני במעט על פי אמונתו ורקעו התרבותי
הקודמי של המתמכר לו .החוקי לפיו פועל עול זה ישלימו האחד את
האחר ,כמו פיסות של 'פאזל' שמתחבר במוחנו .ה יהיו קשורי באופ זה
או אחר לפחדי בסיסיי שלנו .בכל מקרה ,ה יהיו תמיד 'על ס',
הבהירות .מטבעה של קונספירציה קוסמית כזו ,שעליה להיות בלתי שלמה
ובעלת פיסות מידע חסרות ,כדי להמשי' ולגרות את הדמיו .ג 'ההוכחות'
המשולבות בה יהיו בדר' כלל ,כמו דברי האורקל הידוע מדלפי ,נתונות
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לפרשנות לכא ולכא .הדוגלי בקונספירציה יחפשו )וימצאו( תמיד אנשי
בעלי רקע 'מדעי' כזה או אחר ,אשר שמ נכר' באמונה בנושא .הנושא
המדובר יהיה מוטיב מרכזי בסרטי ובספרי רבי מכר ,שכ נטייתו של
האד למסתורי עשויה לפרנס בכבוד לא מעט אנשי אחרי  .סרטי
וספרי אלה ידגישו בעריכת בדיוק את הנקודות שהועלו בפיסקה זו ,ובכ'
 באופ אירוני  רק יחזקו עוד את האמונה בנושא בליבו של המאמי.
-- * -- * -אילו סיאנסי היו 'עובדי ' באופ גלוי וברור ,אזי היו מגלי כ' בדר'
קבע נעדרי  ,פושעי  ,מרבצי נפט וחפצי אבודי  .למעשה ,אנו דווקא כ
נחשפי לעתי רחוקות לשמועות על ניסיונות של משטרות וכוחות ביטחו
למיניה ברחבי העול להיעזר בבעלי 'כוחות נסתרי ' ו'מדיומי ' למיניה
בניסיונות איתור שכאלה .אלא שכמות ההצלחות במקרי אלה עומדת
פחות או יותר בהתפלגות הסטטיסטית הידועה של הצלחות.
ג במקרה חטיפתו של החייל הישרלאי גלעד שליט בידי החמאס ,פורס
בכלי תקשורת שוני על כ' שכוחות הביטחו בישראל העסיקו אישה 'בעלת
כוחות' כלשה  ,כדי לנסות ולאתר את החטו 1.,מיקומו של גלעד שליט
בשבי לא נמצא לצערנו עד יו חזרתו באוקטובר .2011
על כל האמור לעיל נזכיר מספר נקודות מעניינות נוספות לחשיבה:
2

•

בפרק  12בספרו 'עול רדו ,שדי ' ,מספר קרל סאגא על
'מדיו ' אמריקאית שטענה על יצירת קשר ע רוחו של אד ב
 35,000שנה .באיזה שלב באבולוציה של בעלי החיי הופיעה
'הנשמה'? הא  ,על פי עורכי הסיאנסי  ,יש 'נשמה' לקו?,
ללטאה? לחיידק? הא הייתה 'נשמה' להומוארקטוס?

•

חיי בכוכבי רחוקי אחרי אינ נפסלי על ידי המדע,
ובוודאי שלא על ידי סוגדי קונספירציות החייזרי למיניה  .הא
קיימות 'רוחות' של חייזרי שמתו? הא 'העלאת רוחות' מוגבלת
לפלנטה הקטנה שלנו ,או שהיא 'גלובלית' יותר על פני היקו
כולו? הא 'רוחות' יכולות לנוע מהר יותר ממהירות האור?

 1הטלגר ,הבריטי' ,משימתה של המיסטיקנית :מצאי את החייל הישראלי החטו,',
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1531082/Mystics-mission-find.kidnapped-Israeli-soldier.html
 2ספר זה ופרטיו כבר הוזכרו במספר הערות קודמות ,כולל בפרק זה.
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•

אי' מסתדרת האמונה ב'גלגול נשמות' ע האמונה בג עד,
גיהינו ו'כ ,הקלע'? 1אי' מסתדרת האמונה בשכר ועונש 'בעול
הבא' ע האמונה בשכר ועונש 'בגלגול הבא'?

•

בהנחה ש'רוחות אנושיות' ה היחידות שקיימות ,או לפחות שה
'נעלות' יותר על האחרות ,מהיכ הגיעו כול ע התפתחותה
וגדילתה של האנושות? ולא נעלמות בבת אחת כמויות ענק של
'רוחות' לאחר אסונות ענק ,כמו שואת יהודי אירופה ,הרעב
באפריקה או הצונאמי באסיה?

•

בכפו ,לאמונה היהודיתאורתודוקסית הרווחת בדבר עליונותה
של 'הנשמה היהודית' 2:באיזה שלב של תהלי' הגיור 'עולה'
הנשמה בדרגתה? הא הדבר מתבצע בבתאחת או בקפיצה?
הא חוקי מת הדרגות לנשמות מבחיני בי סוגי שוני של
גיור? בי פלגי שוני ?

•

3

באיזה שלב בדיוק רוכש העובר הגדל בבט אמו את 'נשמתו'?
הא ברגע בו חודר תא הזרע לביצית? ברגע מיזוג המטע הגנטי?
בשלב בו המוח גדול ממספר מסוי של תאי ? ברגע הלידה?
הא זה קורה בהדרגה או בבת אחת?

•

מדוע מתוארות דמויותיה של 'רוחות' שהופיעו בחזיונותיה של
אנשי  ,כהעתק מדויק של מראהו של האד המקורי בזמ מותו?
מה ל'נפש' ולחצ'קו שהיה על פניו של האד הגשמי בימיו
האחרוני ? הייתכ שהרוחות נראות כ' פשוט כיוו ש ...כ' אנו
זוכרי את האד האמור?

•

אי' תיקשרו איתנו 'הרוחות' לפני המצאת הכוס? הכתב?
הדיבור?
-- * -- * --

 1חלק מהאמונות היהודיות על 'הגיהינו ' כוללות תיאור של מקו שהוא גרוע א,
מהגיהינו עצמו  'כ ,הקלע'  מעי 'צינוק' בבית הכלא של 'הגיהינו '.
 2ראו למשל דברי הראי"ה קוק )הרב אברה יצחק הכה קוק( באשר להבדל שבי הנשמה
הישראלית לנשמות הגויי  ,בספרו 'אורות' ,עמוד קנ"ו.
 3פרסומי של ארגוני רבי הפועלי נגד הפלות ברחבי העול )ובכלל זה אגודת 'אפרת'
בישראל( מתארי עוברי באופ כללי כבעלי תחושות ורגשות ,על מנת ליצור הזדהות של
הציבור ע העובר כיצור בעל מודעות כתינוק.
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'למה שלא תנסו סיאנס בעצמכ ?' ישאלו אתכ לפעמי  .זמנו של האד
קצוב ,ולכ הוא אינו יכול להקדיש את חייו לכל ניסיו שאנשי מזמני על
דרכו .אי סו ,לניסיונות ,לדברי שאנשי המאמיני במשהו מנסי לקד :
תרופות ,שיאצו' ,לעשות שבת' ,להביא עוד ילד לעול  ,לטוס לתאילנד .לכ,
מלבד עניי הזמ ,יש עניי לשיקול דעת :לכל אחד מאיתנו נית מוח משל
עצמו ,ולכ עליו לבור דר' תו' שיקול דעת .לעשות דברי שהגיונו ורצונו
החופשי מורי לו ,לא מה שדוחקי בו 'לנסות'.
על כ' יש להוסי ,כי הדר' הנכונה להגיע להבנה של נושאי אינה בהכרח
'עימות פומבי' ,שבו פעמי רבות ההשפעה המכרעת היא דווקא לכישוריה
של הדוברי וריגושו של הקהל ,ולאו דווקא לתוכ העובדתי של הדברי .
הפיזיקאי רוברט ווד נודע באימרתו 'ההבדל בי פיזיקה ומטפיזיקה הוא
1
שלמטפיזיקאי אי מעבדה'.
מי שיבדוק את דברי ימי הסיאנסי בעול יגלה בנקל כי הכול הוכח
והכול הופר' ,תלוי מי משתת ,ומה עושי  .חלק גדול של העיסוק
במיסטיקה בכלל ובסיאנסי בפרט כרו' בשרלטנות וברמאות 2.מקור של
סיפורי שמתפרסמי על מקרי רבי אחרי הוא בנטיית של אנשי
לסל ,ולהגזי בסיפור .קיימי ג סיפורי רבי ואמתיי של סיאנסי
'שעבדו' בצורה כלשהי ,ושמקור בכל אות תהליכי פיזיולוגיי
ופסיכולוגיי ידועי שתוארו לעיל .ג חוויות 'חו! גופניות' במעבדה ה
3
כיו עניי ידוע ומוכר.
מי שדוגל בשיטה המדעית ,אינו פוסל מראש דבר .ייתכ בהחלט )ואפילו
מתבקש( שקיימי דברי רבי אשר טר נחקרו ,אינ ידועי לנו ,ואולי
ג לעול לא יהיו .ע זאת ,נניח שכוס הקפה שעל שולחנכ תרי את
עצמה לפתע באוויר ותתחיל לשיר 'הבה נגילה' .הא עליכ להתחיל
להתפלל מעתה על בסיס יומי? הא עליכ לדבוק עקב כ' באוכל כשר?
אולי דר' טובה יותר לתקו ,את הנושא תהיה לחקור את התופעה ו/או את
המוח האנושי?
 1רוברט וויליאמס ווד ) (18681955 ,Robert Williams Woodהיה פיזיקאי אמריקאי.
האימרה המצוטטת מיוחסת לדברי שנשא בכנס בשנת .1920
 2ראו למשל את הסרטו של ג'יימס רנדי )  James Randiקוס וספק שהתפרס כחוש,
תרמיות פסבדו מדעיות( בכתובת
.http://www.ted.com/talks/lang/heb/james_randi.html
 3ראו למשל את הסרטו של מייקל שרמר )  Michael Shermerמדע ומייסד המגזי
'הספק'( בכתובת .http://www.youtube.com/watch?v=nCVzz96zKA0
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עיכוב גורלי
'פוקח עי על העול העובר ליד חלוני ,לוקח את הזמ' – '.אני רק
יש' ,החיפושיות ,ג'ו לנו ופול מקקרטני1966 ,
כאשר פיתחו ניוטו ולייבני! את רעיונות החשבו הדיפרנציאלי במאה ה
1
 ,17עשו חלק ניכר מהעבודה מבלי לדעת על איש על התקדמות רעהו .
ניוטו ג פיתח רעיונות פיזיקליי רבי המדגימי כיצד לנתח את
התנהגות של תהליכי טבעיי על פי העקרונות המתמטיי האמורי .
תהליכי רבי בטבע אכ מכווני את עצמ באופ מופלא על פי
העקרונות הבסיסיי של 'נגזרת' ו'אינטגרל'  מאבני היסוד של החשבו
הדיפרנציאלי .מבלי לצלול אל תו' י המושגי המתמטיי  ,נבהיר רק את
הרעיו הכללי של 'נגזרת' ,אשר מודדת לא את עוצמתו של דבר מה ,כי א
את המידה בו הוא משתנה :תהלי' בעל עוצמה קבועה  גדולה ככל שתהיה
 הוא בעל נגזרת 'אפס' .תהלי' שיש בו שינויי גדולי  ,כלפי מעלה וכלפי
מטה ,תהיה נגזרתו גדולה  חיובית ושלילית בהתא  .הקרינה
האלקטרומגנטית לסוגיה היא דוגמה מצויינת למקרה בו משתמש הטבע
בחשבו דיפרנציאלי :שינויי בשדה חשמלי יוצרי שדה מגנטי ,שינויי
גלי
שדה חשמלי ,וכ' נוצרי
בתור
בשדה המגנטי יוצרי
אלקטרומגנטיי .
נזגרת מתמטית היא בעיקרה דבר תיאורטי ,והשינויי שהיא מודדת
מתייחסי לכל פונקציה ,דיאגרמה ותהלי' שה  ,ע או בלי משמעות
בחיי האמתיי  .ע זאת ,המקרה הנפו! והאינטואיטיבי של מדידת
2
שינויי הוא כאשר אנו מודדי אות דווקא לאור' זמ.
בפרק קוד  3נאמר כי על פי הנראה לנו' ,מציאות' קשורה תמיד למודעות.
אי 'מציאות' ללא מודעות ,כפי שאי משמעות למושג 'זמ' ללא שינוי
 1רעיונות מסוימי מתחו החשבו הדיפרנציאלי )' 'Calculusבלטינית( היו קיימי כבר
זמ רב ,א' ניוטו ) (Sir Isaac Newtonולייבני! ) (Gottfried Wilhelm Leibnizה
האחראי למרבית ההתקדמות שחלה בנושא זה בעיד המודרני.
 2במונחי מתמטיי  ,כוונת המשפט הראשו היא 'השינויי שהיא מודדת מתייחסי לכל
ציר  Xוציר  Yשה  ,ללא קשר למהות המובעת בצירי אלה' .המשפט השני מכוו למקרה
הפרטי בו ציר  Xהוא ציר הזמ.
 3ראו הפרק' :המוח בצנצנת'.
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ותנועה .למעשה נית לקשור את כל חבילת המושגי הזאת יחדיו ,ולהגיע
חיש קל למסקנה הקושרת מודעות ע זמ ,ויותר מכ' ,ע שינויי החלי
לאור' זמ .כשאי 'זמ' או כאשר לא משתנה בו דבר  אי מקו למודעות.
רכיב עיקרי במודעות שלנו הוא מעי מכשיר הניזו ממדידת מה שמשתנה
ביקו סביבנו' ,גוזר' ללא הר ,את העול  ,כמו מכשיר נגינה המייצר
מוסיקה בעלת משמעות מתו' השינויי בסרט ההקלטה המגנטי העובר על
פניו  סרט בעל ציפוי מגנטי ,אשר חסר משמעות מוסיקלית כלשהי בפני
עצמו וכאשר אינו מעורב בתנועה.
מי מאיתנו שניסה לגרש זבוב טורדני ועמד חסר אוני מול זכרונו הקצר
של הזבוב החוזר שוב ושוב כאילו שכח לחלוטי את הסכנה הצפויה לו
מאיתנו ,נשאר בוודאי תוהה אל מול הבנת עולמו ומודעתו של הזבוב :הא
אינו קולט ומפני כי המקו מסוכ עבורו?
אלא שמודעתו של הזבוב שונה מזו שלנו ,בי היתר )ואולי בעיקר( בפרקי
הזמ אליה היא מותאמת ועל פניה היא יודעת 'לגזור' שינויי  .בגלל
זכרונו לטווח הקצר ,הזבוב יפני בקלות שינויי מהירי  ,א' ספק א הוא
יכול כלל להיות מודע לשינויי המשתרעי על פני תקופות ארוכות יותר
ולמשמעויותיה .
מתי קרה לכ לאחרונה שנהגת במכונית ע מקלט רדיו פתוח ונדרשת
לחפש כתובת מסוימת תו' כדי נסיעתכ ? א גילכ מבוגר יחסית ,יש
להניח שהנמכת באופ אינסטינקטיבי את עוצמת הקול בזמ שהבטת
סביב לתור אחר הכתובת הנדרשת .ניסויי מעבדה מדגימי כיצד מוח של
אנשי מבוגרי מתקשה יותר מזה של צעירי בביצוע פעולות במקביל,
לדוגמה :ביצוע חישובי תו' כדי הליכה במסלול הדורש תשומת לב .כמו
מחשב שהמעבד שלו נדרש לטפל בוזמנית במספר מטלות שונות ,כ' ג
רכיבי מרכזיי במוחנו מחלקי את משאביה המוגבלי בי המטלות
שלפניה  ,ומשאבי אלה מידלדלי קמעא ע השני .
אחת ממטלות אלה היא הטיפול בתחושת המודעות ובתחושת הזמ
העובר שנלווית אליה ,ומכא שאנשי מבוגרי יותר 'חשי ' כאילו הזמ
עובר מהר יותר .בהקצנה מסוימת נוכל לנסח זאת כאילו אד מבוגר 'חי
באופ חלקי' יותר מאשר אד צעיר.
המודעות שלנו לזמ  א תרצו ,הקצב של מחשב 'קופסת המודעות' שלנו
 אינ אחידי וקבועי  .מודעות זו משתנה בי מיני שוני )ראו דוגמת
הזבוב לעיל( .היא משתנה בי גילאי שוני  .היא ג משתנה על פי המצב
הרגעי בו אנו נמצאי  :מי לא שמע על תסמי 'כל חייו עברו לנגד עיניו'
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ברגעי של מתח קיצוני? נסיונות שנערכו ,ובה התבקשו אנשי במצבי
שוני לספור בקצב אותו ה חשי כקבוע ,הדגימו כיצד משתנה קצב זה
1
בפועל בהתא למתח הנפשי בו ה נמצאי .
מציאותו של 'המוח בצנצנת' יכולה ,תיאורטית לפחות ,להתנהל בקצב
שונה .שני שלמות בתו' הצנצנת עשויות לעבור בזמ שרק דקות בודדות
עברו מחו! לצנצנת .ע זאת ,מהבחינה המעשית ,למוחנו אי מספיק כוח
עיבוד כדי להפיק חוויות של שני במש' דקות ,למעט אולי יצירת האשליה
 זכרו בדיעבד  כאילו עברו שני  .תימוכי לקצב הדומה אנו מקבלי
מניסויי שנעשו באנשי חולמי 'חלומות צלולי ' ובה )באמצעות ספירה
2
בקצב החלו למשל( הודגמה הקירבה בי הקצבי .
-- * -- * -עד כא מעט על הקשר בי מודעות וזמ ,א' מתברר שלהיבטי מסוימי
של 'זמ' יש במוח תפקיד מעניי ג מחו! למודעתנו.
לקראת סו 2008 ,פורס בכתב העת המדעי  Scienceמחקר בנושא 'זכרו'
ומה מתחולל במוחנו כאשר אנו נזכרי באירוע מסוי  3.מלבד האופ בו
נמצאו תגובות חוזרות ומדויקות של תאי עצב )נוירוני ( מסוימי  4ג
באירוע המקורי וג בזכירתו ,התגלתה המסקנה המדהימה כי כשתי שניות
לפני שהנבדקי נזכרו באירוע בפועל ,כבר החלה הפעילות המתאימה
במוח  .למעשה ידעו החוקרי כי האד הנבדק עומד להיזכר באירוע זה או
אחר ,עוד טר היותו מודע לכ' בעצמו.

 1סדרת המדע הפופולרי ההיתולית האנגלית 'זעזוע מוח' )' ('Brainiacשכבר הוזכרה
בהערות קודמות ,הדגימה ג ניסויי כאלה באחד מפרקיה.
' 2חלומות צלולי ' )באנגלית ('Lucid dreams' :ה חלומות שבמהלכ אנו מודעי לכ'
שאנו חולמי  .זאת מציאות מדומה שאנו יודעי כי היא מדומה .נית להתאמ בטכניקה זו
ולהגיע בה לשליטה מסוימת.
 3ראו ' Internally Generated Reactivation of Single Neurons in Human
 ,'Hippocampus During Free Recallמאת Hagar Gelbard-Sagiv, Roy Mukamel,
 .Michal Harel, Rafael Malach, Itzhak Friedבמחקר ובגילויי שנבעו ממנו השתתפה
מדענית ישראלית ,ד"ר הגר גלברד שגיב ,זוכת פרס אונסק"ו לוריאל "למע נשי במדע".
 4האיזור שנבדק במוח ,ואשר ידוע כבעל תפקיד מרכזי במנגנו הזכרו ,מכונה 'היפוקמפוס'
)באנגלית ' .('Hippocampusההיפוקמפוס מורכב למעשה משני חצאי  ,שמאלי וימני,
הממוקמי באונה הרקתית של המוח.
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זוכרי את 'קופסת המודעות' שלנו? ג במקרה זה מספק לנו מודל
הקופסאות הסבר יפה לאשר ארע .תהלי' הזכרו מערב ,מ הסת  ,מספר
'קופסאות' שונות ,אשר לא כול מחוברות באופ ישיר אל 'קופסת
המודעות' .לחליפי ,אפשר לתארו כתהלי' ממוש' אשר רק כעבור מספר
שניות 'מתחבר' ג אל קופסת המודעות.
תוצאה זו של חקר הזכרו מתקשרת היטב למימצאיו של הד"ר בנג'מי
ליבט 1בנושא רצו חופשי ,מודעות וחופש ההחלטה .ד"ר ליבט ער' מספר
ניסויי שבה מדד את הקשר בי תיזמו מודעותו של הנבדק לגורמי
שוני לבי תיזמו האותות החשמליי במוח הקשורי לגורמי אלה.
באחד מנסיונותיו מצא כי גירויי חשמליי חיצוניי של המוח מגיעי
למודעותו של הנבדק רק לאחר כמחצית השנייה .פועל יוצא של עיכוב זה
הוא העובדה שאנו מגיבי פעמי רבות לאירועי חיצוניי עוד טר נהיינו
מודעי אליה )בדומה ,אגב ,למקרה של 'ראייה עיוורת' שכבר דובר בו(.
א' ליבט לקח את הניסוי צעד נוס ,קדימה .בעזרת ניטור הזרמי
החשמליי במוח והשוואת אל מול מדידה מדויקת של הזמ בו חש הנבדק
כי הוא מחליט החלטה כלשהי )תזוזה של ידו למשל( ,הוא הוכיח שאותו
עיכוב ב כחצי שנייה חל ג במקרה זה :פעילות חשמלית מתאימה במוח
של הנבדקי החלה עוד טר ה היו מודעי להחלטה שביצעו ברגע מקרי
מרצונ החופשי.

ביקורת רלוונטית על ניסוייו של ליבט כוללת ,בי היתר ,את דיוק המדידה
כמו ג את ההבחנה בי 'להיות מודע להחלטה' לבי 'להיות מודע למודעות
 1ד"ר בנג'מי ליבט ) (19162007 ,Benjamin Libetהיה חוקר במחלקה לפיזיולוגיה של
  UCSFהאוניברסיטה של קליפורניה ,ס פרנסיסקו.
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להחלטה' .כ' או אחרת ,תמכו ניסוייו בהשקפה לפיה מבחינת המודעות
שלנו  אנו חיי כחצי שנייה בעבר .למעשה  כ' אומרת השקפה זו  איננו
חופשיי לחשוב ולהחליט כרצוננו .לא החלטותינו מפעילות את מעשינו,
אלא להיפ' :תחושת 'הרצו החופשי' היא לא יותר מאשר תופעת לוואי,
אשליה שמעניק לנו מוחנו .השקפה זו ידועה בפילוסופיה בש
'אפיפנומנאליז '  1ההשקפה כי 'הנפש' או המודעות ה תוצר של העול
2
הפיזי ,ובעצ אנו רק חיי באשליה שאנו שולטי בפעולותינו.
העובדה כי איננו שולטי באופ מלא במחשבותינו אינה חדשה )נסו לא
לחשוב עכשיו על פיל אדו  ,למשל( .ההשקפה כי ג החלטותינו ורצוננו
החופשי כביכול נופלי בקטגוריה זו אינה פשוטה 'לעיכול'.
יש המרחיקי לכת עוד יותר וטועני שתחושת הרצו החופשי היא בעצ
לא יותר מאשר סוג של 'תירו!' או 'הסבר' שמוחנו מייצר לדברי אשר
נוצרו קוד לכ בתתמודע .במוב מסוי מזכיר הדבר בעלי ראייה עיוורת
3
אשר ממציאי לעתי סיבות להסבר ידיעת את מה שאינ רואי .
בתירוצי דומי אנו נתקלי ג במקרה של עשיית פעולות עקב ביצוע של
פקודה סמויה שנשתלה קוד לכ בהיפנוזה .לדוגמה :מישהו אומר מילה
כלשהי שהוסכ עליה לפני כ במהל' ההלי' ההיפנוטי וכתוצאה מכ' ק
המהופנט לשעבר והול' לכיוו הדלת  הפעולה עליה הוסכ כתגובה לאותה
מילה .כאשר הוא נשאל מדוע עשה זאת הוא עשוי להסביר 'רציתי לקו
ולמתוח את שרירי' וייתכ שא ,חש כ' בפועל.
מחקרי אחרי בנושא נוגעי בנקודות דומות הקשורות באותו עיכוב
בי פעילות המוח לבי המודעות .למעשה ,כ' אומר המחקר ,רבות
מפעולותיו של המוח קשורות בתכנו קדימה ומבוססות על תהלי' פנימי של
'חיזוי העתיד' בטווחי זמ שוני  .אנו חשי את קיומ של דברי עוד טר
אנו יודעי זאת בעזרת חושינו .יש המסבירי כי ההשוואה המתמדת שאנו
עורכי בי מה שאנו מצפי לו לבי מה שמגיע מיידית בהמש' ,היא  בי
 1באנגלית .'Epiphenomenalism' :הקידומת ' 'epi-פירושה ביוונית 'מעל' או 'ליד',
כשהצירו ,כולו מתפרש כ'מעל לתופעה' או 'ליד התופעה'.
 2ניסוח פשוט להשקפה זאת יכול להיות :קיימת 'נפש' אבל היא חסרת שליטה והחלטה
לחלוטי  היא ' ,'Read Onlyא נעשה שימוש במונחי מתחו מדעי המחשב .יצויי
שליבט במסקנותיו העניק בכל זאת סוג של שליטה למודעות ,באופ של אישור הפעולה
בדיעבד או 'הטלת וטו' עליה.
 3ראו לדוגמה המקרה של גרה יאנג המתואר בפרק 'קופסת המודעות'.

  74

היתר  הסיבה שבגללה אנו נהני משמיעת מוסיקה .לימודי מוסיקה ,אגב,
הוכחו כמשפרי את הזכרו.
בי היתר קיימת התייחסות לעובדת ההתעלמות של המוח מעיכוב צפוי
של האירועי הנגרמי על ידו  התעלמות המסבירה למשל מדוע איננו
יכולי לדגדג בהצלחה את עצמנו 1.המוזרי שבמאמרי מנסי לבסס
אפילו סוג מסוי ובלתי ברור של 'חיזוי העתיד' במוב המיסטי ,באמצעות
הצבעה כביכול על תחילת פעילות חשמלית במוח פרק זמ מסוי טר
התרחשותו של אירוע חיצוני בלתי צפוי.

 1ראו למשל את המאמר 'סיבתיות ותפיסת הזמ' )באנגליתCausality and the ' :
 ,('perception of timeמאת  David M. Eaglemanו   ,Alex O. Holcombeמשנת .2002
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המכונה המופלאה
'כ ,תוכל לומר שהיא נבנתה באופ מוש'' – '.פוליתי פא ',
החיפושיות ,ג'ו לנו1968 ,
מי מכ שנזדמ לרובע היהודי העתיק של פראג )בירת צ'כיה( ,הופתע
בוודאי למראה חנויות רבות אשר מציגות כמות גדולה של מזכרות קטנות
בצורת יצור דמויאנושי שמנמ ומוזר .ש היצור הוא 'הגול '.
אגדה יהודית ידועה מספרת על רבי יהודה ליווא 1אשר יצר את הגול
מאדמה וחומר .על פי האגדה ,הוא השתמש בצירו ,מילי סודי כלשהו
מהמיתולוגיה היהודית ,כדי להפיח חיי בגו ,היצור ,אשר הפ' למשרת של
הקהילה .גירסאות שונות של האגדה מספרות כיצד הפ' הגול בהמש'
2
לדמות מפחידה עבור אנשי פראג ,ויוצרו חייב היה להשבית את פעולתו.
כולנו יודעי שתו' שימוש בטכנולוגיה בת ימינו נית לבנות 'מכונות
אינטליגנטיות' ,א' הא נית לבנות דבר מה בעל מודעות? במידה ולא נית
לעשות זאת כיו  ,הא החס הוא טכנולוגי ,או שהוא מהותי ולא נית כלל
 אפילו לא בעתיד הרחוק  לבנות יצור בעל מודעות?
-- * -- * -במוב מסוי הדבר אפשרי בהחלט ,אפילו מזה זמ רב .זוגות רבי של בני
אד יכולי להחליט בצוותא להביא ילד לעול  ,וזוגות רבי עשו זאת
בפועל ,ובכ' 'בנו' עקב החלטת יצור חדש בעל מודעות .למעשה ,למעט
סיפורי חריגי במיוחד ,רובנו הגענו לעול בדר' זו .ג הרביה של בעלי
חיי אחרי באמצעי מלאכותיי או אחרי בידי אד  ,עשויה ליפול תחת
הסיווג של 'בניית אובייקט בעל מודעות' .מי שדאג לזווג כלב או חתול
ביתיי ע ב/בת זוג מתאימי יודע זאת היטב .ג הפריות מבחנה,
פונדקאות ושיבוטי גנטיי עשויי להיחשב כיצירה מתוכננת של יצורי
חיי בעלי מודעות.

 1רבי יהודה ליווא ב בצלאל ,הידוע ג בש 'המהר"ל' ,חי בפראג במאה ה .16
 2קטע זה ,כמו ג מספר קטעי קטני אחרי בספר זה ,לקוחי מהספר 'ויברא האד
את אלוהי בצלמו  /האמת טועה' ,ד .ניצ ,הוצאת צמרת.2010 ,
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ההלכה היהודית מתחמקת מעניי זה בעדינות ,תו' שימוש בהסבר 'האב
והא יוצרי את הגו ,ובורא עול נופח את הנפש' 1,אבל ג ללא תירו!
זה ,משהו עדיי מפריע לנו בסיפור 'הבנייה' שלעיל .התחושה היא שלא ממש
מדובר כא 'בבנייה' .הסיבה העיקרית לתחושה זו היא כנראה העובדה
שתחילתו של כל סיפור כזה היא ב'חומר חי' אותו לא בנינו בעצמנו.
לאור זאת ,הבה נחדד קמעא את השאלה :הא נית לבנות דבר מה בעל
מודעות ,תו' שימוש בחמרי 'דוממי ' )לצור' העניי :חומרי שאינ
מכילי כלל חלבוני  ,או אפילו חומרי אנאורגניי  2בלבד(?
ג כא ,התשובה המתחכמת היא שהדבר אפשרי בהחלט .יצירה של
חומרי אורגניי פשוטי במעבדה  ואפילו יצירה של חומצות אמינו
מחומרי אורגניי פשוטי  כבר אינה דבר חדש 3,אפילו יצירה של DNA
סינתטי 4,ובאשר לשלבי הבאי  :בהינת מספיק זמ ,נית לסטטיסטיקה
ולאבולוציה לעשות את מלאכת וליצור חיי תבוניי 'יש מאי' באופ
שכבר עשו בעברו של כדור האר!.
אלא שבנייה כזאת לוקה בשני חסרונות בסיסיי  :ראשית ,היא אינה
בדיוק 'תחת שליטה' ומכילה אלמנטי הסתברותיי רבי  .שנית ,פרקי הזמ
בה מדובר ה גדולי ועצומי  .שוב ,התחושה היא שלא ממש מדובר ג
כא 'בבנייה' שהתכוונו אליה.

 1פירוש נפו! זה מופיע ג בספר 'הנחת יסוד  מאה מושגי ביהדות' מאת הרב ישראל
מאיר לאו ,בהוצאת ידיעות.
 2ההגדרה האינטואיטיבית של 'חומר אנאורגני' היא חומר שמקורו לא מהחי .ההגדרה
הכימית המדויקת יותר של חומר אורגני דנה בחומרי שמכילי פחמ )או צירופי של
פחמ ומימ( במולקולות שלה .
 3חומצות אמינו ה המרכיבי של החלבוני ונחשבות לאבני הבניי הבסיסיי של החיי
כפי שאנו מכירי אות  .עוד בשנת  1953הצליח ד"ר סטנלי מילר מאוניברסיטת שיקגו
ליצור חומצות אמינו בתנאי מעבדה ,תו' חיקוי תנאי 'המרק הקדמו' )'('Primordial soup
ששרר על פני כדור האר! בעידניו הראשוני .
) DNA 4קיצור של ' 'Deoxyribonucleic acidהמכונה ג 'חומצת גרעי'( הוא החומר
בצורת 'הסליל הכפול' המפורס  ,שמרכיב את הגני בגרעי התא החי ,ומכיל את המידע
התורשתי .יצירה של רכיבי  DNAבווירוסי נעשתה כבר בשנת  .2003בשנת  2010הצליחו
ד"ר קרייג ונטר ) (Craig Venterוצוותו לייצר  DNAבאופ מלאכותי ,ולשתול אותו בתא
שמתרבה ומתפקד באופ מלא.

  77

יתרה מזאת :למעשה' ,בנייתו' של מוח אורגני ,הצור' חמצ וסוכרי
ומייצר מחשבות ,מתו' חמרי אנאורגניי בלבד ,אינה דורשת כלל יצירה
של מיליארדי תאי עצב .מספיק 'ליצור' תא זרע ותא ביצית )או לחליפי תא
ביצית מופרה אחד בודד( ,ולהשתמש ברח כלשהו )וע מעט טכנולוגיה
עתידית  אולי ג ברח מלאכותי( כדי 'לגדל' את מושא שאלתנו.
לפני שנחפש א כ מענה לשאלה המקורית של פרק זה ,מהי בכלל
השאלה המדויקת שאנו מנסי לענות עליה כא? או שמא בנייתו של 'יצור
בעל מודעות' נתפסת עלידנו כמעשה כל כ' בלתי אפשרי ,עד כי כל תשובה
המרמזת על אפשרות שכזו כופה עלינו לנסח מחדש את השאלה?
בספרו 'גו ,ונפש  הבעיה הפסיכופיסית' כותב פרופ' ישעיהו ליבובי!:
'הטענה שבעקבות תהליכי מוחיי נוצרת התופעה 'אני חש' או 'אני רוצה',
אי לה מוב בעולמ של מושגי מדעיהטבע .המיתק הפיסי המשובח
והמורכב ביותר שאפשר להעלותו על הדעת ,לעול לא יוכל לבצע דבר אחר
1
מאשר גלגולי חומר ואנרגיה'.
מהו 'מיתק פיזי'? 2יש להניח שהכוונה היא למכונה מעשה ידי אד ,
שאינה נושאת מאפייני 'אורגניי ' ,לא במרכיביה הבסיסיי ולא בהמש'
קיומה .בכוונה יתרה לא נעשה כא שימוש במושג 'חומר הלקוח מעול
החי' ,כדי לא להיגרר לדיו נוס ,בשאלה המקורבת 'חיי מה ?' )ובכ'
3
מותיר הטקסט ג פתח ל'חיי אנאורגניי '(.
א כ' ,לאחר כל ההקדמה הארוכה שלעיל ,ננסח את השאלה כ' :הא
נית לבנות יצור אנאורגני בעל מודעות?

 1ספר זה ,בסדרת 'אוניברסיטה משודרת' כבר הוזכר קוד לכ .הציטוט הנ"ל הוא מפרק ד'
בספר' ,לאיזה עול שיי' המוח?'.
 2הציטוטי מספרו של ליבובי! מובאי באיות המקורי )'פיסי' וכו'( ,בעוד אנו עושי
כא שימוש בצורת האיות המקורבת יותר לדיבור )'פיזי' וכו'(.
 3דוגמה לחיי אנאורגניי המבוססי על גבישי מובאת בספר המדע הבדיוני 'זרע
אנדרומדה' )' ('The Andromeda Strainמשנת  1969ולסרט שבא בעקבותיו משנת .1971
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המחשבה הראשונה העולה במוחנו בהקשר זה היא של 'מחשבעל' או
'רובוט חכ ' במיוחד ,אשר מ הסת בניית אינה עדיי בגדר האפשרי
בטכנולוגיה בת ימינו 1.מצד אחד ,מוחנו מכתיב לנו את התחושה כי ככל
שיהיה מחשב/רובוט זה מורכב ומסוב' ,ואפילו ידמה כלפי חו! ליצור חי
אמתי ,לעול לא יהיו לו 'חיי אמתיי משלו' במוב של מודעות .מצד שני,
נזכור שמוחנו זה  הוא עצמו מוגבל ומשטה בנו בנושאי שוני  .ומה א
ננסה באופ מלאכותי )בטכנולוגיה עתידית( לחקות בדיוק רב את מבנהו של
המוח ,על כל תאיו ,קשריו ותהליכיו? הא לא יהיה פירוש הדבר ג חיקוי
התחושות הנוצרות על ידי המוח ,כולל תחושת המודעות? תשובה מספיק
טובה בשלב זה עשויה להיות :למה לא?
בספר 'תיאוריית האור הפנימי של המודעות' מוצג תהלי' תיאורטי
המתבסס על היכולת העתידנית לבנות רק נוירו מלאכותי )במקו מוח
של ( שיודע לחקות את הקלטי והפלטי של נוירו טבעי .בהמש' כולל
התהלי' החלפה הדרגתית של נוירוני טבעיי מתי במוח בתחליפי
המלאכותיי  ,עד שלב בו תישאל השאלה :הא אי מדובר כעת כבר במוח
2
'מלאכותי'?

 1יצויי כי באומרנו 'מכונה' אנו מדמייני מיד ישות שתחומה במרחב קט ומוגדר .בפועל
אי הדבר חייב להיות כ' .לדוגמה :לרשת האינטרנט יש מאפייני רבי של מוח )רשת
נוירוני ( .אולי לרשת או למכונה עתידית שמבוססת עליה קיימת מודעות עצמאית?
 2ספר זה יוזכר ביתר פירוט באחד הפרקי הבאי  ,שא ,שואל חלק מכותרתו .הקטע
האמור מופיע בפרק  3בספר' ,נקודת מבטו של צד שלישי על התודעה'.
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דעות שונות הדנות בהענקה עתידית של זכויות אד למחשב )או מכונה(
קרובות לתפיסה זו 1.באופ תמוה כלשהו ,המסקנה המתבררת בינתיי על
פי הפרקי הקודמי היא שג א נבנה מכונה עתידית המודעת לעצמה,
לא נוכל להוכיח באופ מוחלט כי היא אכ כזאת.

 1דיוני בנושא זה נערכו ג על ידי הפילוסו ,האמריקאי הידוע דניאל דנט ) Daniel
 ,(Clement Dennettבהסיקו שאנו עצמנו איננו אלא רובוטי מסובכי .
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כא
'יש מקו  ,אליו אני יכול ללכת ,כשאני מדוכד' ,כשאני חש עצוב,
וזה הנפש שלי' – '.יש מקו ' ,החיפושיות ,פול מקקרטני וג'ו לנו,
1963
'הוא איש אמתי משו מקו  ,שיושב על אדמתו חסרת המקו – '.
'איש של שו מקו ' ,החיפושיות ,ג'ו לנו ופול מקקרטני1965 ,
כל עצ שאנו מכירי בקיומו נמצא במקו מוגדר כלשהו ומאכלס
'קואורדינטות' ברורות במרחב שסביבנו' 1.אני חושב ,משמע אני קיי ' אמר
דקארט ,ובכ' נשאלת השאלה :מהו המקו בו 'אני' קיי ?
לכאורה ,התשובה לשאלה זו ידועה כבר זמ רב לחוקרי  .א בימי קד
ייחסו את 'מיקו המודעות' בגופנו ללב ,או אפילו לכליות 2,הרי שכבר זמ
רב יחסית אנו יודעי כי המוח הוא האיבר האחראי על כל הקשור בחשיבה,
פענוח תחושות ואחריות על המודעות שלנו.
ע זאת ,וברוח דבריו של ישעיהו ליבובי! 3,נפריד בי מיקו האיבר
שמייצר את תחושת המודעות לבי המיקו המיוצר על ידי התחושה עצמה:
אי שו סיבה שתמק את הרגשת ה'אני'  את תחושת ה'כא' שלי  בדיוק
באותו המיקו בו נמצא האיבר הביולוגי שאחראי על יצירת תחושות.
לדוגמה ,כאשר יכאיב דבר מה לאצבע ביד ימיננו ,נחוש את מיקו הכאב
באצבע ולא בראש ,למרות שג במקרה זה ,האיבר האחראי על יצירת
תחושת הכאב והמודעות אליה הוא המוח.
יתר על כ :ידועי מקרי רבי בה תחושות שונות )המהוות ,א תרצו,
חלק מה'אני'( ממוקמות בפועל מחו! לתחומו של הגו .,במקרי של איבוד
איברי כגו יד או רגל ,ידועה התופעה של 'תחושות פאנטו ' ,כאשר האד
נטול האיבר מרגיש כאב או תחושות אחרות ,אשר ממוקמות מבחינתו
 1בהערות קודמות התייחסנו כבר לעקרו אי הוודאות של הייזנברג ,הלקוח מהפיזיקה
הקוונטית ,ומתייחס לרמת הדיוק האפשרית במדידת מיקו של חלקיקי .
 2מספר רב של ציטוטי מהתנ"' )בספרי ירמיהו ,תהילי  ,משלי( מזכירי את הכליות 
לעתי יחד ע הלב  כמיקומי בגו ,האחראי על רגשות שונות ,במיוחד בהקשר של
המצפו.
 3הספר 'גו ,ונפש  הבעיה הפסיכו פיסית' שכבר הוזכר כא מספר פעמי .
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באיבר החסר .ידועי ג מקרי חריגי בה המוח 'ממפה' תחושות מאיבר
שאיננו לאיבר קיי בגו ,,לדוגמה :נגיעות בפני מעוררות תחושות של
1
נגיעות ביד שכבר איננה.
ג יצירה מלאכותית של תחושות באמצעות גירוי המוח במעבדה )למשל
בעזרת פולסי אלקטרומגנטיי ( הוכחה כבעלת יכולת לגרו לחוויות חו!
גופניות ,בה הנבדק חש כי הוא במקו אחר .ה'אני' של המוח בצנצנת
נמצא בוודאי מחו! לצנצנת ,וה'כא' של אד חול הוא לרוב במקו אחר
לגמרי מהמיטה והכרית .באופ מוזר משהו הוא יכול א ,לנוע במהירות
העולה על מהירות האור.
-- * -- * -נמצא שמיקומו של ה'אני' שלנו הוא גמיש למדי ,ולא בהכרח קשור כלל
למיקומו של האיבר המייצר את תחושת ה'אני' ,דהיינו המוח .ובכל זאת,
עידני של אבולוציה פיתחו תחושת 'אני' בעלת תפקיד שרידותי כלשהו
עבור הגו ,,וכדי לעשות זאת ,על תחושה זו לייצר מודעות אשר חווה כי היא
נמצאת בקירבה מסוימת לאותו גו ,ולמידע הנקלט באמצעותו מהסביבה.

אברי החישה המרכזיי שלנו :ראייה ,שמיעה ,טע וריח  כול מרוכזי
במרחק קט יחסית מהמוח ,ומסיבות ביולוגיות טובות .אשר על כ לא
ייפלא כי מודעותנו גורמת לנו במרבית המקרי תחושה שהיא מרוכזת אי
ש בי אזנינו ומאחורי עינינו .סביר להניח שאילו נצליח 'להשתיל' למא
 1ראו ג את המאמר 'מיפוי מוחי מחדש בקטועי וחסרי גפיי  :מחקר ב 'Functional MRI
)באנגליתCortical Remapping in Amputees and Dysmelic Patients: A ' :
 ,('Functional MRI Studyמאת Cruz, Vitor Tedim; Nunes, Belina; Reis, Ana
 ,Mafalda; Pereira, Jorge Resendeמשנת .2005
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דהוא עיניי ואזניי פעילות ומתפקדות במקומות אחרי  ,תנדוד תחושת
המודעות שלו מעט בעקבותיה )הואיל וחמשת החושי המוכרי אינ
היחידי שמשפיעי על תחושה זו של מיקו  ,לא תהיה 'נדידה' זו
מושלמת( .למעשה אי הכרח לבצע פעלולי ביולוגיי עתידניי לצור'
ביצוע ניסוי שכזה ,ונית להשתמש בעזרי טכנולוגיי קיימי של העברת
1
תמונה וקול בי מקומות קרובי .
יתר על כ ,לאור כמות הזמ שלוקח לאותות העצביי להגיע מעינינו
)למשל( לחלקי הרלוונטיי במוח ולהתפענח בה  זמ אשר נמדד פחות
אויותר במאיות שנייה  הרי שבהיותנו בנסיעה מהירה במכונית תו'
הסתכלות ממוקדת החוצה ,מפגר לכאורה ה'כא' שלנו במספר עשרות
סנטימטרי עד מספר מטרי מאחורי גופנו .קל וחומר בנסיעות מהירות
בהרבה ,בי שבאמצעי תחבורה מהירי בני ימינו ובי שבאמצעי עתידיי
ומהירי אפילו יותר.
2

למעשה ,הפיגור גדול אפילו יותר .בהמש' לדיו בנושא בפרקי קודמי ,
מדגימי ניסויי מעבדה שוני כי חלק גדול מהזמ 'מתבזבז' דווקא במוח
עצמו .נראה כי הזמ שלוקח לאותות שוני להגיע למודעות שלנו לאחר
שכבר הגיעו למוח ,עשוי להיות גדול אפילו מהזמ שלקח לה להגיע קוד
לכ ממקור הגירוי ועד למוח.
המסקנה המצטיירת מכל האמור לעיל היא שבאופ פרדוקסלי ,למרות
שמודעתנו מיוצרת באמצעות המוח ,וג א )למורת רוח של מאמיני
רבי וסת חובבי ניואייג'( אי לנו כל אינדיקציה על אפשרות לקיומה של
'מודעות ללא גו  ',למרות כל אלה  למודעות בכבודה ובעצמה אי מיקו
מוגדר .מיקומה ,על השינויי האפשריי שבו ,הוא חלק ממהותה ,ונסיו
לחקור מיקו זה )או באופ כללי את עצ קיומו( כפו ,לאות מגבלות של
'המוח החוקר את עצמו' אשר נדונו כבר.

 1מעניי לציי בהקשר זה את הניסוי המפורס לפיו חובשי לאד משקפיי ההופכי
את תמונת שדה הראייה ,א' גורמי בתו' מספר ימי למוח להפכה בחזרה .ראו ג Some :
preliminary experiements on vision, George M. Stratton, Psychological Review,
.1896
 2ראו במיוחד בפרק 'עיכוב גורלי'.
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הביצה והתרנגולת
'היתה לי פע נערה ,או שמא עלי לומר היה לה אותי' – '.יער
נורבגי' ,החיפושיות ,ג'ו לנו ופול מקקרטני1965 ,
ההומיקרוסל הוא יצור חדתאי שהאבולוציה פיתחה בתקופה מאוחרת
יחסית .ככזה ,הוא ניח במספר תכונות מרתקות במיוחד ,שאינ נחלת של
מרבית היצורי החדתאיי .
ההומיקרוסל מופיע כזכר או כנקבה .כמו במקרי רבי אחרי  ,קיימי
ג אצל ההומיקרוסלי הבדלי משמעותיי בי הזכר לנקבה .מספר
הזכרי גדול הרבה יותר ממספר הנקבות ,א' בתמורה לזאת ה קטני
באופ משמעותי בגודל הפיזי וג בעלי יכולת תנועה משופרת בהרבה .שני
המיני מבלי את מרבית חייה חבויי בתו' גופ של בעלי חיי גדולי .
דר' רביית של ההומיקרוסלי היא מרתקת במיוחד .כאשר תנאי
הסביבה מזמני הומיקרוסלי זכרי בסביבתה של נקבה ,ה מנסי
'להתקי ,אותה' כביכול ,ולנצל את גודל הפיזי הקט על מנת לחדור בפועל
אל תוכה.
הדבר המופלא הבא שקורה לאחר חדירה כזאת הוא שההומיקרוסלי
המאוחדי מתפתחי לידי יצור ביניי זמני רבתאי ,לו ה מעניקי מספר
תכונות קריטיות להתפתחותו של המי .ביניה ,היכולת לייצר הומיקרוסלי
רבי חדשי  ,ומנגנוני משוכללי שתורמי להישרדותו של המארח
ולעידוד תנאי מתאימי ליצירת מצבי חדשי בה יזדמנו הומיקרוסלי
זכריי ונקביי יחדיו.
במקרי רבי מסיי המארח הרבתאי את חייו הקצרי מבלי
שההומיקרוסלי שבגופו הגיעו למצבי רבייה כמתואר לעיל .ע זאת,
במקרי רבי אחרי נוצרת רביית הומיקרוסלי מחודשת והתהלי' חוזר
על עצמו ע דורות חדשי של הומיקרוסלי  .טריליוני רבי של
הומיקרוסלי קיימי על פני כדור האר! ,אול רק מעטי מה יחסית
זוכי להשתת ,בתהלי' רבייה כנ"ל הכולל חדירה של הומיקרוסל זכר אל
תוכה של נקבה ויצירה זמנית של מארח רבתאי .מיעוט זה מספיק כדי לגדל
דורות חדשי ומשגשגי של הומיקרוסלי  ,זכרי ונקבות.
-- * -- * --
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א קראת את הקטע האחרו בקפידה ,ייתכ והגעת בעצמכ למסר
שהוסתר בו .ה'הומיקרוסלי ' שאת שמ המצאנו כא ה לא פחות ולא
יותר מאשר תאי מי של בעלי חיי מתקדמי  ,אד למשל 1.ההומיקרוסל
הזכר הוא תא זרע ,וההומיקרוסל הנקבה  תא ביצית .המארח הרבתאי
הזמני במקרה זה הוא האד בכבודו ובעצמו .תהלי' הרבייה המתואר כא
הוא התהלי' בו חודר תא זרע אל תו' ביצית ומפרה אותה.
'מה בא קוד  הביצה או התרנגולת?' מקשה אימרה ידועה .כמו באימרה
זו ,אי כל בעיה לדמיי עול בו תא הזרע ותא הביצית ה ה היצורי
האמתיי  ,ואילו אנחנו  בני האד המפותחי  מהווי לא יותר מתוצרי
ביניי  ,גידול זמני ענק שה מגדלי על מנת לשרוד ולהתרבות.
עד כה אי בתמונת עול זו כל חידוש ,מלבד אולי קיומ של שני
תיאורי שוני לאותו הדבר בדיוק .אבל הנה מגיעה הנקודה החשובה
באמת :המאמרי והמחקרי הדני ברמת ההתפתחות אליה הגיע המי
האנושי ,וג אלה שדני בחשיבה ,אינטליגנציה ומודעות  רוב ככול
מצייני את המוח האנושי ,מבנהו ,גודלו ומורכבותו ,כגור העיקרי
לתכונות מבורכות אלה .אנחנו מפותחי כי מוחנו מפותח .אלא שמבחינה
עקרונית ,כל המידע הנחו! ליצירת מוח מורכב שכזה )ובתוכו ג כל המידע
ב'הומיקרוסלי '
הנחו! ליצירתה של מודעות מופלאה( מגול
המיקרוסקופיי שלנו .בתא אחד בודד.

 1בלטינית/לועזית' :הומו' = אד ' ,מיקרו' = קט' ,סל' = תא.
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מבחינת תורת האינפורמציה 1,כל המידע הנחו! לנו וכל זרעי המודעות
שלנו כבר מקודדי באות יצורי  .ג א נשי ביצית מופרה ברח
מלאכותי עתידי על אי בודד בכוכב אחר ,ללא כל גישה לכתבי של
2
שייקספיר ולסרטי של היצ'קוק ,עדיי יתפתח יצור מורכב ובעל מודעות.
כל כולה של המודעות מורכב ומסוב' כמו חלק מיצור מיקרוסקופי חד תאי
בודד.
ההומיקרוסלי מנקודת מבט  ,עושי בנו ובמודעתנו )אותה ה
מפתחי באופ זמני( שימוש יעיל כדי להתרבות .העובדה הצדדית שמודעות
זו מנוצלת ג כדי להנות ,לסבול ,לבנות מטוסי ולכתוב ספרי  היא דבר
שולי ,תוצאת לוואי חסרת משמעות מבחינת .
-- * -- * -ע או בלי קשר למודעות ,נית להרחיב את התפיסה המרכזית של פרק זה
ג לגורמי ההורשה עצמ  הגני  המצויי בגרעיני התאי  .בניסוייו
המפורסמי של מנדל ע אפונת גינה 3,נעל צבע הזרעי הירוק מדור
הבני  ,א' חזר והופיע בדור הנכדי  .פרופ' סטיב ג'ונס מיטיב לתאר תופעה
זאת כ'' :לגור ההורשה  הג  יש מ הסת קיו נפרד מזה של הכלי
המעביר האותו ,הצמח '.וג כ'' :ייתכ כי לגבי חלקי מסוימי של דנ"א,
מיני ביולוגיי אינ אלא מקו לחיות בו  יבשות גדולות של בעליחיי
4
המחוברות ביניה באמצעות סקס'.
נכו לזמ כתיבות שורות אלה עוד טר זוהה בוודאות ג שאחראי על
פיתוח המודעות שלנו .א בכלל קיימי גני כאלה ,הרי שנית במידה
דומה של הצלחה לתאר ג אות כמי שעושי שימוש ה בתאי
)'ההומיקרוסלי '( הגדולי מה וה בנו עצמנו למע המטרה הפשוטה
 1תורת האינפורמציה היא ענ ,של המתמטיקה העוסק בנתוני ומידע ,קידוד ועיבוד .
המתמטיקאי קלוד שאנו ) (Claude Elwood Shannonנחשב לאבי ענ ,מתמטי זה.
 2מבחינת יצירת מודעות ,משפט זה נכו .ע זאת המידע המקודד בביצית המופרה מכתיב
ג התפתחות כללית טובה יותר בסביבה הכוללת אהבת א וגירויי חברתיי .
 3גרגור מנדל ) (Gregor Johann Mendelהיה נזיר אירופאי מהמאה ה  ,19שער' נסיונות
בגנטיקה של צמחי  .הנסיונות שער' באפונת גינה והתוצאות שהשיג בנסיונות אלה גרמו
לכ' שהוא נחשב ל'אבי הגנטיקה המודרנית'.
 4ציטוטי מתו' פרקי  5ו  6בספר 'כמעט כמו לוויית' )' ,'Almost Like a Whaleנודע
ג בש ' ('Darwin's Ghostשל פרופ' סטיב ג'ונס ) (Steve Jonesמשנת  ,1999תורג
לעברית בשנת .2006
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להחריד של שרידות והתרבות .כמות האינפורמציה הדרושה במקרה זה
ליצירת פלא המודעות  קטנה אפילו יותר.
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השל וחלקיו
'נסה להבי שזה הכול בתו' עצמ'' – '.בתוכ' בלעדי'' ,החיפושיות,
ג'ורג' הריסו1967 ,
מהי בעצ אותה 'מודעות'? הא היא עומדת בזכות עצמה ,או היתכ כי
היא לא יותר מאשר תמהיל של דברי אחרי  ,מוכרי לנו מעט יותר?
מרבית הנסיונות לתאר מודעות מהי ,יעשו בדר' כלל ג שימוש במילי
כגו 'תחושה' או 'הרגשה'  ראו לדוגמה התיאור המופיע בתחילתו של ספר
זה 1.במוב מסוי נית אכ להגדיר מודעות כ'תחושת הקיו '.
ע זאת' ,תחושה'  תחושה כלשהי  היא דבר
'מודעות' לקלט מסוג זה או אחר ,אשר מגיע
התפתחותה ע השני בא בדר' כלל לשרת
הדוגמאות הבסיסיות יותר לתחושות ה בעצ
2
'הרגילי ' ,כגו ראייה ,שמיעה ,חו וקור וכו'.

מוגדר יחסית .תחושה היא
לאיזור המתאי במוחנו.
צור' אבולוציוני כלשהו.
המודעות שלנו לחושי

תחושות אלה ,שמקור באופ ישיר באיברי החישה החיצוניי שלנו,
תורמות את תרומת לסל הכולל של ה'מודעות' ,א' כפי שכבר נדו בפרקי
קודמי  ,בוודאי אינ מרכיבות באופ בלעדי סל זה .מודעות קיימת מ
הסת ג ללא קלט חיצוני והתחושות הנילוות אליו.
-- * -- * -תחושות נוספות שלנו ,הקשורות ג כ בגירויי חיצוניי  ,אינ נמנות
בדר' כלל על מה שמקובל לכנות 'חושי ' :על בט ריקה ולמראה )או לריח(
של אוכל ,נחוש רעב .במצבי דומי אחרי נחוש צמא ,ובמצבי אחרי 
גירוי מיני.
בזאת טר סיימנו את הרשימה .קיימות אצלנו קבוצות נוספות של
תחושות רבות ,או שמא נכנה אות 'רגשות' ,אשר בדר' כלל אינ נקשרות
 1וכדי לחסו' דפדו ,מיותר לאחור ,נאמר ש ' :מודעות היא אותה תחושה של 'קיו '
שגורמת לנו להרגיש כי אנו נמצאי כא ועכשיו ,וכי אנו ישות עצמאית ונפרדת משאר
העול שסביבנו'.
 2בטקסטי העוסקי בנושא ,נהוג להשתמש במונח 'קוואליה' )' ('Qualiaלתיאור
התחושות הגולמיות השונות שאנו חווי באופ פנימי ומבחיני ביניה ,לדוגמה התחושה
של 'לראות צבע אדו '.
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באופ ישיר לאיברי חיצוניי ולקלט מיידי דרכ  .פעמי רבות אנחנו
פוחדי  .לפעמי אנו מעוצבני  .לפעמי אנחנו אוהבי או שונאי 
מישהו או משהו .לא אחת אנו כועסי או עצובי  ,או חווי צער על דבר
מה .בדומה ,אנו לעתי מרגישי אכזבה ,געגועי או דווקא סיפוק.
הא קיימת מודעות ללא כל התחושות הנ"ל? מ הסת התשובה היא
חיובית ,שכ בעולמנו המודרני בדר' כלל איננו רעבי  .לא תמיד אנו
פוחדי  ,לא תמיד אנו נמצאי תו' כדי תחושה של אהבה או שנאה ,ובכל
זאת ,בכל אות רגעי בה איננו מתגעגעי או מצטערי  ,אנו עדיי ערי
לקיומנו ומודעי לעצמנו .למהדרי ,נית להקשות ולומר כי אז אנו חשי ...
נינוחי .
-- * -- * -כדי לנסות ולהעשיר את 'הפאזל' של התחושות והרגשות הממלאי את
הסל ,כדאי אולי להזכיר מספר דברי נוספי שאנו חשי לעתי  ,א' לא
תמיד נוהגי לסווג תחת הכותרת 'תחושות ורגשות' .הא ה המרכיבי
החשובי של המודעות שלנו? הדמיו והמחשבה שלנו נראי כמועמדי
טובי לכ' ,ג א אינ מוגדרי באופ ברור' .תחושת המחשבה' יכולה
להיות מה שאנו חשי כאשר אנו מנסי לפתור תרגיל במתמטיקה ,כאשר
אנו מתכנני פעילות כלשהי לשלביה ,או כאשר אנו מביני לפתע דבר שעד
כה נעל מאיתנו .הדמיו הוא אפילו מסתורי יותר :אנו יכולי לדמיי
תחושות אחרות  לדמיי חפצי  ,מראות או ריחות לדוגמה ,ג ללא הקלט
היוצר מודעות אליה  1.לרשימה מופשטת זו נית להוסי ,ג את תחושות
המטרה והערכי  ,אשר עשויות להלהיב אותנו ולגרו לנו לצאת למאבקי
נטולי פשרות.
שוב ,הבחינה שלנו להיות של תחושות אלה מרכיביה של המודעות היא
נסיו לתאר מודעות בלעדיה .הא קיימת מודעות ללא היכולת להעלות
דברי מופשטי במחשבתנו? ייתכ שכא התשובה כבר קשה יותר ,א'
באופ אינטואיטיבי נראה שהיא עדיי חיובית.

 1מקובל לייחס את התפתחותה העיקרית של 'תחושת הדמיו' למי האנושי )'ההומו 
סאפיינס'( באפריקה בתקופה של לפני כ  70,000שנה לער' .החל בער' מתקופה זו אנו עדי
לחשיפה ארכיאולוגית של חפצי מעשה ידי אד  ,אשר דורשי דמיו מורכב כדי לייצר .
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כאמור' ,פסיכולוגיה אבולוציונית' חוקרת את התנהגות האד מנקודת
מבט אבולוציונית ,ומנסה להסביר בי השאר כיצד התפתחו תחושות שונות
עקב תרומת לשרידות בעליה .הנסיו לקחת יסוד כה פואטי ו'נפשי'
כאהבה ,למשל ,ולצמצמו לאוס ,של תהליכי עצביי שהתפתח באופ
אבולוציוני ,עלול להידחות על הס ,אצל רבי  .דא עקא שאותה תחושת
דחייה התפתחה א ,היא באופ באופני דומי להפליא ,וכפופה להסברי
לא רעי כלל.
-- * -- * -נראה כי שלוש תחושות נוספות שלנו חמקו מהרשימה המקיפה שלעיל.
אלה ה תחושות המקו והזמ ותחושת הבחירה החופשית )או הרצו
החופשי( .השתיי הראשונות שמות אותנו באופ יחסי על 'המפה' מבחינת
מה שלפנינו ומה שאחרינו .באמצעות אנו מודעי להיכ אנו נמצאי ומתי.
כזכור ,נסיוננו הראשוני להגדיר 'מודעות' כלל כמעט באופ אינטואיטיבי את
המונחי 'כא' ו'עכשיו' .תחושת הבחירה החופשית )שכבר דנו בה בפרקי
קודמי ( כרוכה בעצ יכולתנו לחשוב .תיאורטית ,ג א כל מילימטר של
שריר רצוני בגופנו יהיה כבול ללא יכולת תזוזה ,עדיי תאפשר תחושה זו
סוג של שליטה בדברי עליה אנו בוחרי לחשוב.
הבחירה החופשית קשורה ג באופ זה או אחר בתחושות נוספות שלנו:
תחושת המטרה .זו התחושה המכוונת רבות מבחירותינו לטווח הקצר
ולטווח הארו' )אשר בתתמקרה זה היא עשויה אולי להיחשב ג כתחושת
'השליחות'( .זו ג התחושה שתורמת לאכזבה או לסיפוק ,על פי התאמת
אירועי עתידיי אל תוכנה הנוכחי .ולא רחוקה מאלה :תחושת חיפוש
המשמעות .זו התחושה המכתיבה לנו לעתי כי מטרותנו אינ בהכרח
קשורות במציאות שסביבנו .אפשר לנסות ולקשרה לתכונות נוספות בעלות
הסברי אבולוציוניי מספקי יותר ,כגו סקרנות או שאיפה לגדלות.
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הא יש בתחושת הקיו  במודעות שלנו  משהו מעבר לתחושות
התמידיות של הזמ ,המקו והבחירה? נראה שא ננטרל את אלה ,תאבד
תחושת הקיו הרבה ממשמעותה .הא נית להרגיש 'קיו ' ללא ייחוס
למקו ולזמ כלשהו )ג א אינו מדויק או ברור לחלוטי(? או ללא יכולת
כלשהי של שליטה ובחירה? ייתכ שהדבר אפשרי ,א' על פניו נראה כאילו
מודעתנו זקוקה לקואורדינטות כלשה בזמ ובמרחב וליכולת לבחור ,או
1
לפחות לתחושת יכולת זו.

 1הוגה הדעות הישראלי אליעד כה התייחס בספרו 'להיות אלוהי ' לנושא הזמ והמקו
באופ הבא' :כל הדברי בעול נפרדי זה מזה במקו ובזמ ,כי שני המקיפי הגדולי
ביותר ה המקו והזמ .כל דבר צרי' מקו וזמ ,וג א נמחק את כל הצורות ,בסו,
יישאר לנו חלל פנוי  ...ומכא שיש שני מצויי ראשוני  ,שזה הזמ והמקו  ,בתודעה של'
אתה לא יכול בלעדיה '.
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רחוק מהעי ,רחוק מהלב
'וזה באמת אינו משנה א אני טועה .אני צודק ,היכ שאני שיי' אני
צודק' – '.מתק חור' ,החיפושיות ,פול מקקרטני וג'ו לנו1967 ,
כנסיית 'מפלצת הספגטי המעופפת' הפכה בשני האחרונות כמעט לזר
דתי רשמי ,ע מספר רב והול' של מאמיני  .המצאתה של המפלצת
הדמיונית מיוחסת לבובי הנדרסו האמריקאי 1,ונועדה במקור ללעוג
להטפות דתיות שונות ,במיוחד נגד לימוד האבולוציה במוסדות חינו'.
'המאמיני '  רוב ככול  ה בעצ אתאיסטי  2אשר מביעי בהצהרת
אמונת ביקורת על טיעוני דתיי מקובלי בנושא האלוהי .
בשנת  2005הוכרז באינטרנט על פרס גדול לכל מי שיביא הוכחה אמפירית
)כלומר ,הוכחה מדעית המבוססת על ניסויי ותצפיות( המראה כי ישו אינו
בנה של מפלצת הספגטי המעופפת.
למרות ההומור העוקצני שנקשר בהמצאתה של המפלצת כמו ג בהגייתו
של האתגר הנסיוני האמור ,קיי מוטיב חשוב ורציני בכל אלה :דברי
שאינכ יכולי להוכיח כלל )לא לחיוב ולא לשלילה( ,ה 'נכוני ' עבורכ
בדיוק באותה מידה שה 'מוטעי '.
מסקנתו של משפט פיתגורס 3אינה נתונה כלל לוויכוח ,אבל הוכחות
פיזיקליות ,בניגוד להוכחות מתמטיות ,נתונות בדר' כלל לוויכוח ופעמי
רבות מוכחות 'בסבירות גבוהה' בלבד ולא במאת האחוזי  .במקרה שלעיל
נית למשל לטעו )כסוג של הוכחה( שמנסיו גדול ועצו המצוי בידינו ,כל
אד המוכר לנו הוא בנ של אנשי אחרי  ,ואנו ג מכירי טוב יחסית
את הגנטיקה הכרוכה ביצירת צמחי ובעלי חיי  ,ולאור כל זאת סביר מאוד
שג ישו היה בנ של אנשי בשר וד .
 1באנגלית) 'Flying Spaghetti Monster' :או בקיצור ' ('FSMו  .Bobby Henderson
המאמיני קרויי בהומור 'פסטהפאריאני ' )' ,('Pastafariansבהומור מסוי על שמה של
תנועת ה'ראסטפאריאני ' מג'מייקה.
 2אתאיסט )באנגלית  ('Atheist' :אד שאינו מאמי בקיו האלוהי או אלי כלשה
)מיוונית' :א' = לא' ,תאוס' = אלוהי (.
 3המשפט המתמטי הידוע הקרוי על שמו של פיתגרוס היווני ,קובע כי במשולש ישר זווית,
סכו שטחי הריבועי הבנויי על הניצבי שווה לשטח הריבוע הבנוי על הצלע הארוכה 
היתר.
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סוגי מסוימי מאוד של טיעוני  ,למרות שאינ באופ ישיר מתחו
המתמטיקה ,ניתני להתייחסות מוחלטת .על אחד מה כבר התעכבנו
בפתיחת ספר זה' :אני קיי ' מצטייר כטיעו המוכח במאת האחוזי .
טיעוני פוטנציאליי אחרי בעלי תכונה שכזאת לקוחי מתו' הקבוצה
המוזרה יותר של 'טיעוני אודות טיעוני ' ,לדוגמה  הטיעו שהובא
בתחילת ספר זה' :לא נית להוכיח את קיומו של 'אלוהי '' ,שהוא עצמו
טיעו אודות הטיעוני הפשוטי יותר 'אלוהי קיי ' או 'אלוהי אינו
1
קיי ' .טיעוני מסוג זה ה 'מֶ טָ הטיעוני '.
המטהטיעוני המסוימי בה אנו עוסקי כא ה טיעוני מהסוג 'נית
להוכיח' או 'לא נית להוכיח'  טיעוני אשר נית לה מקו של כבוד בענ,
2
המתמטי המכונה 'לוגיקה'.
-- * -- * -תו' לקיחת הסיכו שיאבד ריכוז של חלק מהקוראי הפחותסבלניי ,
נוסי ,עוד פרט טכני אחד :מקרה פרטי של 'נית להוכיח' הוא 'נית להבחי
בי שני מצבי שוני ' .זהו מקרה פרטי במוב של 'נית להוכיח ששני
המצבי האמורי ה באמת שוני ' )או ,לחליפי ,שבשניה מדובר באותו
המקרה(.
אי' מתקשרת כל ההקדמה הארוכה הזאת למודעות ,מיד נראה ,א' לפני
כ נקבע קריטריו לפיו נוכל לקבוע הא 'כ' או 'לא' נית להבחי בי שני
מצבי שוני  :א נוכל ,תיאורטית לפחות ,לבצע ניסוי אשר יית לנו באופ
עקבי תוצאה שונה בכל אחד משני המצבי  ,נפסוק כי ה מצבי 'שוני '.
א כל ניסוי שנוכל לבצע יית לנו תמיד תוצאה זהה בשני המצבי  ,נפסוק
כי ה בעצ אותו המצב 3.המילה 'לנו' חשובה כא  אנו נפסוק כי המצבי
האמורי 'שוני ' או 'זהי ' עבורנו )כלומר ,עבור מודעותנו(.

 1בלועזית קיימת הקידומת 'מטה' )' ('Metaשנעשה בה שימוש בדר' כלל לציי כי דבר מה
משמש לתיאור דבר מה אחר .לדוגמה' ,מטה נתוני ' )' ('Meta-dataה נתוני אודות
נתוני אחרי  .המקור הלשוני לקידומת זו במילה היוונית הדומה שפירושה 'אחרי' או
'מעבר'.
 2בהקשר זה מתחייב להזכיר את עבודתו של הלוגיק הדגול קורט גדל ),(Kurt Gödel
ובמיוחד את מה שמכונה 'משפטי אי השלמות של גדל' ,המראי )מבלי להיכנס לפרטי ( כי
קיימות טענות אמתיות שלא נית להוכיח.
 3ובהמש' ל'עקביות' שהוזכרה בחלקה הראשו של הפיסקה ,הכוונה כמוב לתצפיות
בתוצאות הניסויי תו' ניטרול יסוד האקראיות .זריקה לא מבוקרת של קוביות הוגנות,
]המש' בעמוד הבא[
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נפתח בדוגמה שכבר הוזכרה :כל מבח מדעי שאערו' לא יסייע בעדי
לעול להחליט בפסקנות הא 'כל האחרי באמת קיימי ' או שמא 'אני
היחידי שקיי וכל האחרי ה פרי דמיוני' )ראו הדיו אודות רנה דקארט
ו'המוח בצנצנת' מהפרקי הקודמי ( .לפיכ' ,שני המצבי הללו ה זהי
עבורי .אי כל הבדל עבורי א המצב 'הנכו' הוא האחד או האחר .ככל
שהדבר נוגע לי ,שניה 'נכוני ' באותה המידה בדיוק.
דוגמה דומה כרוכה במסקנה באשר למודעותו של בעל חיי או חפ!
כלשהו אחר .קל להפני דוגמה זו טוב יותר תו' שימוש ברובוטעל עתידני
המפגי כלפי חו! סימני ברורי של מודעות :הא הוא באמת ובתמי
בעל מודעות משלו ,או שהוא נטול כל תחושות עצמיות ורק התוכנה
המאודמורכבת שבו מבצעת חיקוי טוב של הסממני החיצוניי הנדרשי ?
מאחר שלא נוכל לעצב ניסוי אשר יבחי בי שני המצבי  ,הרי שלכל דבר
ועניי שני המצבי 'נכוני ' עבורנו באותה המידה!

הדבר המעטמטעה בתובנות שלעיל ה הנתוני  .למעשה ,אי כא יותר
מאשר הגדרה של משהו כבעל תכונות מסוימות ,ואז בחינה הא הוא ניח
באות תכונות שכרגע הגדרנו לו .א נגדיר את הרובוט העתידני שלנו
כמתוחכ מספיק עד כדי כ' ששו ניסוי לא יוכל להבחי היטב בינו לבי
אינטליגנציה אנושית למשל )ניסוי טיורינג( ,אזי בהגדרה לא נית להבחי בי
השניי  ,ולכ המסקנה שה בלתי ניתני להבחנה היא מיידית .כל היתר
הוא משחק מילי פשוט המחלי ,את 'לא נית להבחי' ע 'נכוני עבורנו
באותה המידה'.
למשל ,תת בכל פע תוצאה שונה ג באותו המצב ,א' לא תתקבל יותר מהאחרות
תוצאה מסוימת באופ עקבי.
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-- * -- * -נמשי' ע מספר דוגמאות נוספות :הא נית ,תיאורטית לפחות ,לבצע
'חזרה בזמ'? הא באמצעות טכנולוגיה עתידנית ,או לחליפי עקב התנהגות
של היקו שכרגע מעבר להבנתנו ,אפשרי כי אחזור לגיל הילדות לדוגמה?
בסיפורי מדע בדיוני למיניה מלווה החזרה בזמ בזכרונות של 'החוזר'
מתקופת עתידו ,ממנה הגיע כביכול כרגע .חזרה 'אמתית' בזמ אמורה
לשחזר ג את זכרוננו למצב בו היה ברגע אליו אנו 'חוזרי ' 1.על פי הגדרה
זאת ,אי בידינו כלי לבדוק הא הגענו למצבנו הנוכחי ברגע זה תו'
התקדמות 'רגילה' של הזמ ,או אולי בעצ הגענו לפני תקופת מה מהעתיד,
תו' שיחזור זכרונותינו למצב בו היו ברגע זה ,אותו אנו חווי שלא בפע
2
הראשונה .לפיכ' ,שוב ,שני המצבי נכוני עבורנו באותה המידה.
אפשר להרחיב פילפול זה למקרה של יקו בו אנו מדלגי באופ תדיר
מזמ א' לזמ ב' ,או אפילו נמצאי במספר זמני שוני ביחד ,אולי ג
נמצאי בבת אחת בכל זמ אפשרי ,א' בתסבוכת הזאת מוחנו של כל אחת
מנקודות הזמ הללו מודע למצבו באותה נקודת זמ בלבד .שוב ,א תרצו 
משחק מילי נחמד ,א תרצו  מצב אפשרי שלא נית לסתור אותו .מכא
ועד ל'יקומי מקבילי ' ודומיה הדר' קצרה.
כהערת ביניי נציי רק כי אייכולת לחזור באופ 'נשלט' בזמ ,יוצרת
מצב בו לא נית ג לבדוק באופ מדעי מבוקר הא היקו הוא
דטרמיניסטי ,או שמא הוא מכיל אקראיות אמתית .מכא נגזר ,על פי
הקריטריוני שהצבנו ,כי שני המצבי הללו ה בעצ  ...היינו ה' עבורנו,
או במילי אחרות :נכוני באותה המידה.
נקנח בדוגמה אחת נוספת .סיפורי 'גלגול נשמות' מתרבויות שונות נוהגי
לציי מקרי בה אד ב' ניח בזכרונות של אד א' שקד לו .סיפורי
אלה  רוב ככול  מלווי בדר' כלל בהסברי 'ארציי ' מניחי את
הדעת .הבה נניח לרגע את אפקט הזכרו בצד :הא יכול להיות שבמקו
אחר ,בזמ אחר ,אצל אד אחר )או מישהו אחר בעל מודעות( ,תהיה
מודעותו של אותו אחד בעצ המודעות שלנו? כלומר ,הא תחושת ה'אני'
הנוכחי שלי כעת )ללא הזכרונות הייחודיי שלי( יכולה להשתד' למודעות
 1חזרה 'אמתית' מסוג זה בזמ מופיעה בסופו של הסרט הבדיוני 'מלכודת לפרקליט'
)באנגלית' :פרקליט השט'  ' ('The Devil's Advocateמשנת .1997
 2טענה זו מזכירה במקצת את הטיעו של 'בריאה בדיעבד' אשר מופיע בפרק על המוח
בצנצנת ,ועל כ נחסו' חזרה נוספת עליו כא.
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אחרת ,בזמ ובמקו אחר? מהפעלת לוגיקה דומה לזו שבמקרי הקודמי ,
התשובה היא שכנראה זה לא ממש משנה לנו .זה 'נכו' באותה מידה שזה
'אינו נכו' .ובזאת יכולי כולנו להירגע  הנה הוכחנו את קיומו של 'גלגול
נשמות' )או הראינו כי לא נית לסתרו(.
-- * -- * -כמות הדוגמאות שאפשר ליצור באופ זה למצבי שנכוני ולאנכוני
עבורנו באותה המידה ,היא גדולה .נוכל ג לדו תו' שימוש בכלי אלה
בנושאי כגו 'מה מידת הרלוונטיות עבורנו של קיו תחושת צבע זהה אצל
שני אנשי שרואי חפ! צהוב' או 'הא זה משנה לנו כלל א קיימת
בחירה חופשית אמתית לעומת האפשרות שזו רק אשליה מוצלחת של
המודעות שלנו'.
לא תמיד שני מצבי אשר נראי במבט ראשו ככאלה שלא נית להבחי
ביניה  ,ה באמת בלתי ניתני להבחנה .הא אפשר למשל להתווכח ע
אד אשר טוע 'שלאב יש כוחות ריפוי'? מבחינתו ,יש לה כוחות כאלה,
וסביר שעקב כ' היא אפילו עוזרת לו בפועל .ע זאת נוכל לתכנ ניסוי
מדעי הול  ,אשר יכיל למשל קבוצת מאמיני א' ואבני אמתיות ,וקבוצת
מאמיני ב' )לביקורת( ע אבני מזוייפות ,ימדוד וישווה את תוצאות
העזרה.
היבטי רבי של 'נכו' ו'לא נכו' כפופי למודעות שלנו ,למיגבלותיה וג
לאופ בו נגדיר דברי  .הא נכו שלמרחב יש שלושה מימדי ? כטייס או
כצייר ,אסכי ע כ' מ הסת  ,א' כמדע העוסק בתורת הקוונטי ובחקר
היקו  ,ייתכ ואראה את הדברי באור אחר .הא מי משניה צודק יותר?
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א ה כמלאכי אנו כבני אד
'ככל שתגביה עו ,תגיע עמוק יותר' – '.לכל אחד יש מה להסתיר
חו! ממני ומהקו ,שלי' ,החיפושיות ,ג'ו לנו ופול מקקרטני1968 ,
את מרבית ימיו האחרוני בילה גיאורג פרדיננד לודוויג פיליפ קנטור תחת
דיכאו ובמוסדות לטיפול נפשי .אי בכ' להעיב כמוב על תרומתו האדירה
1
של קנטור למתמטיקה בכלל ופרט ל'תורת הקבוצות' העומדת בבסיסה.
עד אות ימי היה המושג 'אינסו ',מעורפל למדי .אינסו ,הוא  ...אינסו,,
גדול יותר מכל דבר סופי ,וזהו ,פחות או יותר .קנטור יצר מערכת הגדרות
והוכחות אשר הראו כי קיימי סוגי רבי של 'אינסו ,',ה נבדלי זה מזה
וא ,נית להגדיר ביניה סדר ,כלומר להוכיח מי גדול ממי.
פרקי קודמי בספר זה דנו בעובדת היותה של המודעות דבר רצי,,
שאינו בעל גבולות ברורי  .ע זאת ,כל ההתייחסויות לנושא דנו בעצ ,
במפורש או במרומז ,באותו סוג ובאותה רמה 2של תחושה שאנו מכירי
כמודעות.
א' מה א קיימי רמות או סוגי אחרי  שוני לחלוטי  של מודעות,
שאיננו מכירי אות כלל?
-- * -- * -השאלה עצמה היא תיאורטית כמוב בעצ הגדרתה :א איננו יכולי
אפילו לדמיי דבר מה ,חזקה עלינו שלא ממש נוכל לדו לעומק בדבר קיומו
או איקיומו .ע זאת ,נחמד להשתעשע ברעיו המהפכנימשהו ולנסות
להצביע על כיווני אפשריי שלו.
ישות על' .אלוהי ' מסוג זה או אחר ,א תרצו .אלוהי התרבויות השונות
נחשבו )ועדיי נחשבי ( אצל רבי בהחלט כבעלי מודעות משלה  .מבלי
להיסח ,לוויכוחי תיאולוגיי או דיוני ניואייג' אופנתיי  ,תיאורטית
לפחות נית לדו בדבר קיומ של ישויות עלומות שמודעת שונה מהותית
 1בלועזית   Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantorמתמטיקאי גרמני )יליד רוסיה(
שחי במאה ה  19ובראשית המאה ה  .20פיתח את 'תורת הקבוצות' ,אחד הענפי
המתמטיי המרכזיי שעומד בבסיסה של המתמטיקה המודרנית.
' 2רמה' מבחינת ') 'levelאו 'דרגה' א תרצו( ,כשהכוונה היא ש'רמות' שונות נפרדות
לחלוטי זו מזו ,ושונות זו מזו לא 'בכמות' אלא 'במהות'.
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מזו שאנו מכירי  ,אולי א' ,עולה' עליה .א
במקו אחר ו/או בזמ אחר.

לא כא ועכשיו ,אז אולי

חוצני  .בעול החי שלנו אנו מכירי מערכות עצבי ומוח שהתפתחו
באבולוציה 'הארצית'  מבוססי נוירוני  DNA ,וחלבוני אחרי  .בה בעת
1
אנו שוקדי על חיפוש סימני חיי אינטליגנטיי במקומות אחרי ביקו .
למרות שלמדעני יש סיבות טובות להסיק כי התפתחות חיי פוטנציאליי
במקומות אחרי עשויה להיות דומה לזו שלנו כא ,אי היא בהכרח זהה.
מודעתו של חייזר מכוכב לכת מרוחק יכולה להתבסס על מערכת גופנית
שהתפתחה באופ אחר ותחת אילוצי סביבה שוני  ,ויכולה לייצר עקב כ'
'מודעות' בעלת אופי שונה ,שאיננו יכולי לדמיינה.
אנו עצמנו .שוב ,תיאורטית לפחות ,אי מניעה שאנו עצמנו ניחנו ג בסוג
)או סוגי ( נוספי של מודעות ,באופ בו ה'אני' של סוג א' אינו מודע
לקיומו של סוג ב' .נשמע הזוי? אמנ לא בכ' מדובר ,אבל היזכרו בכל
אות מקרי ידועי של אישיות מפוצלת...

מכונה עתידית .בהנחה שהעתיד  קרוב או רחוק  טומ בחובו את
האפשרות לבניית מכונות בעלות מודעות ,עשויה מודעות שכזאת להיות
שונה במהותה ממה שאנו חשי  ,מכירי ומתארי כ'מודעות' בדיונינו
הרגילי .

 1בהקשר זה ,מ הדי להזכיר את הפרוייקט הידוע ') 'SETIבאנגליתSearch for ' :
'  'Extraterrestrial Intelligenceחיפוש אחר אינטליגנציה חוצנית'(  פרוייקט כלל עולמי
שמנוהל על ידי אוניברסיטת קליפורניה בברקלי ומתרכז בנסיו לאתר מסרי אינטליגנטיי
בגלי רדיו המגיעי מכוכבי רחוקי .
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מוח עתידי משודרג .סיפורי מדע בדיוני בדבר שינויי עתירי טכנולוגיה
למוחות אנושיי ואחרי  אינ נדירי כלל ועיקר .הטיעו בדבר מכונה
עתידית בעלת מודעות משלה אינו כה רחוק מהטיעו הד בעדכונו של מוח
אנושי ,באופ בו המודעות מושפעת דרמטית.
-- * -- * -מהו הדבר בו 'רמה' גבוהה יותר של מודעות יכולה להיות שונה מהותית
מהמודעות אותה אנו מכירי כה טוב?
תשובות מיידיות שאנו יכולי לחשוב עליה קשורות בחסרונות שלנו
עצמנו שלמדנו להכיר ע השני  :אולי בעל מודעות שכזו יכול להפני
תחושת מספר רב יותר של מימדי  יותר משלושה מימדי של המרחב?
שמא הוא יכול לחוות הימצאות ביותר ממקו אחד בוזמנית ,או אפילו
ביותר מנקודת זמ אחת? הייתכ שהוא יכול לשלוט בקצב של מחשב
'קופסת המודעות' שלו ,ולגרו למציאות שסביבו להשתנות )עבורו( מהר
יותר או לאט יותר?
אבל אולי התשובה הטובה ביותר עשויה להיות כי השוני הוא בדברי
שאיננו יכולי לדמיי אות כלל במגבלות מודעותנו שלנו.
-- * -- * -כותרתו של פרק זה )'א ה כמלאכי אנו כבני אד '( עושה שימוש
בציטוט ידוע מתו' המקורות היהודיי שד 'בירידה הרוחנית' כביכול במש'
הדורות .נית להתווכח עד כמה נרמז פה אכ לרמה נפרדת לגמרי של
מודעות ,שכ המש' אותו ציטוט מעלה ג את ההשוואה 'וא ה כבני אד
אנחנו כחמורי '  בעל חיי אשר על פי הידוע ניח אמנ באינטליגנציה
מופחתת מזו של האד  ,א' במודעות בעלת 'רמה' דומה ,אלא א כ חשבו
אז חכמי הדת היהודיי אחרת.

  99

האור הפנימי
'נייצר סרט אודות אד שהוא עצוב ובודד ,וכל שעלי לעשות הוא
לנהוג בטבעיות' – '.לנהוג בטבעיות' ,החיפושיות ,1965 ,במקור:
ג'וני רסל1960 ,
'מבלי לצאת מפתח דלת' אתה יכול להכיר את כל הדברי על פני
האדמה' – '.האור הפנימי' ,החיפושיות ,ג'ורג' הריסו1968 ,
המנוע של 'קופסת המודעות' שלנו הינו סבו' ומורכב .נראה שאחד
מתפקידיו הסבוכי ביותר הוא לייצר אותה 'טבלת המרה' מסתורית,
שנדונה כבר באריכות ,ואשר ממפה תופעות פיזיקליותאובייקטיביות
במציאות האמתית לתחושות אישיותסובייקטיביות במציאות הפנימית
שלנו.
וכ' הופכות לה תדירויות שונות של אור בעול האמתי לתחושות צבע
מרתקות בעולמנו הפנימי ,תדירויות שונות של גלי קול בעול האמתי
למוסיקה עריבה או צורמנית בעולמנו הפנימי ,ובסיכו הכולל נבנה מכלול
של של תחושות ורגשות ,אשר מבחינתנו שלנו הוא הוא המציאות כביכול.
נוכל לומר שהמיפוי 'הגדול מכול ' בטבלה הוא זה שממפה מציאות א'
למציאות ב'.
על פניו נראה כאילו מנוע המיפוי 'מזיי ',מדי פע  .פעמי רבות הוא
מזיי ,לטובתנו ,קצת 'מחליק' את הדברי ולעתי אפילו משנה אות
באופ בולט .הכת העיוור הנמצא בכל אחת מעינינו הוא דוגמה טובה לכ'.
כל מצלמה מודרנית מעוצבת טוב יותר מהעי שלנו ,במוב זה שא,
מהנדס מודרני המתכנ מצלמה חדשה לא היה מעז להכניס אי ש במרכז
התמונה כת משמעותי אשר אינו משתת ,כלל בצילו  .האבולוציה,
מסתבר ,אינה המהנדס המושל  ,וכל אחת מעינינו אכ כוללת איזור שאינו
קולט כלל את התמונה שמולנו  איזור בו יוצאת אלומת תאי עצב
מהרשתית שלנו לכיוו המוח .איזור זה ידוע בשמו 'הכת העיוור' ,וכשמו כ
1
הוא  עיוור ואינו מבחי בחלק המסוי של התמונה שבמקרה נמצא ש .
 1בבדיקה עצמית פשוטה נית להדגי לעצמכ את מציאותו של הכת העיוור .פשוט
חפשו באינטרנט 'הכת העיוור' )באנגלית ('Blind spot' :ותגלו ,מ הסת  ,מופעי רבי
המתארי בדיקה זו.
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תאמרו ,ובצדק :הרי איננו רואי כתמי של 'חוסר תמונה' אי ש במרכז
שדה הראייה שלנו! התשובה היא שמנוע המיפוי המורכב הנ"ל עושה יותר
מאשר למפות  במקרה של הכת העיוור הוא ממש מייצר יש מאי .הוא
טורח ומייצר אשליה של חלק התמונה החסר וגור לנו לחוש בתמונה
שלמה ונטולת כתמי וחוסרי .
מהיכ ממציא 'המנוע' את המידע החסר שלא מגיע אליו? הוא לא .מאחר
שהמידע אכ חסר ,עושה המנוע את הטוב ביותר שבאפשרותו ומייצר את
פיסת התמונה החסרה על סמ' פיסות התמונה הקיימות שסביבה .במילי
אחרות ,א תרצו ,הוא מפעיל סוג של תוכנת 'פוטושופ' כדי להשלי את
החסר באופ מלאכותי .ומכא ,שא במקרה נקלע למצב בו כל שדה הראייה
שלנו מכיל צבע צהוב ,מלבד איזור כחול קט הנופל במקרה על הכת
העיוור ,ייראה לנו אותו איזור ג כ בצבע צהוב .המציאות הפנימית אינה
בהכרח המציאות החיצונית האמתית .אפילו לא במיגבלות הקירוב של
טבלת המיפוי.
ג מידע שאינו חסר 'מומצא' פעמי רבות מחדש על ידי המנוע שלנו.
כמויות המידע המגיעות באמצעות החושי שלנו ה אסטרונומיות ,והמוח
יכול לעבד רק חלק קט מה ,ובעצ במרבית המקרי אינו נזקק ליותר
מכ' .תמונת המציאות שלנו היא כביכול שלמה ,אבל חלקי גדולי ממנה
1
ה לא אלה שבאמת הגיעו ...מהמציאות.
-- * -- * -'תיאוריית האור הפנימי של המודעות' הוא שמו של ספר מופלא מאת
סטיב ו .סמית' 2.האור הפנימי' הוא ג שמו של הפרק המפורס מתו'
סדרת הטלוויזיה 'מסע בי כוכבי '  פרק שהוזכר כבר כא בהערת שוליי
קוד לכ 3,כמו ג בספרו של סמית .זהו ג שמה של סדרת מאמרי
שפורסמה ברשת האינטרנט הישראלית על ידי הסופר איש ההייטק רמי

 1תעתועי נפוצי של ראייה ושמיעה מדגימי היטב כיצד אנו בעצ רואי ושומעי ע
המוח ,ולא בהכרח ע העיניי והאזניי .
 2הספר יצא לאור בשנת  .2001באנגלית'The Inner Light Theory of Consciousness' :
מאת  ,Steven W. Smithבהוצאת .California Technical Publishing
 3בפרק 'המוח בצנצנת'.
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נוידרפר 1,סדרה שמזכירה ג את הספר של של סמית ,וג את הפרק האמור
של 'מסע בי כוכבי '.
אחד הנושאי המשותפי לכל הפירסומי שלעיל הוא העלאה על נס את
יכולתו של המוח לא רק לתרג /למפות מציאות ,אלא לייצר אותה ,ולמעשה
למעלה מכ' :עיקר תפקידו של 'מנוע המודעות' הוא לייצר מציאויות .הוא
תמיד מייצר אות במלוא .זה הדבר שהוא התפתח לעשות .א במקרה יש
לו מספיק נתוני כדי להתחשב בה בתהלי' יצירה זה )למשל ,כאשר אנו
ערי ואברי החישה שלנו מזרימי אליו נתוני ( ,הוא ייתחשב בנתוני אלה
כמיטב יכולתו .במקרי מסוימי אחרי  ,כאשר אי בנמצא נתוני בשפע,
לא בהכרח תיפסק פעולתו של המנוע .הוא ימשי' לייצר מציאויות פנימיות,
ואנו נמשי' לחוות אות .המציאות שהמוח מייצר כאשר אנו ערי  ,היא לא
יותר מאשר דוגמה אחת מני רבות ,שבמקרה קרובה מעט יותר למציאות
האמתית ש בחו!.
הכול ,א כ ,הוא אשליה .לפעמי האשליה מבוססת ג על כמה נתוני
אמתיי  .הנה מספר דוגמאות מעניינות לאופ פעולתו וליצירותיו של מנוע
המודעות:
מיפוי המציאות האמתית במצב ערני .במצב זה עמוס המנוע שלנו
בנתוני למכביר המגיעי באופ שוט ,מאברי החישה השוני  .פה וש
עליו לנסות ולייצר דבר מה במקו איזשהו נתו חסר ,א' עיקר פעולתו
מתבטאת דווקא בוויתור מושכל על חלק גדול מהקלט ,על מנת לייצר
תמונת מציאות פנימית 'שפויה' כפי שאנו מכירי  ,ולא עמוסה מדי בפרטי ,
כפי שהיא באמת 2.יש לציי כי המצב התיאורטי של 'המוח בצנצנת' שדנו בו
קוד לכ ,אינו שונה מהותית מבחינת פעולתו של המנוע שלנו .ג במצב
זה הוא הופ' קלטי חיצוניי רבי ותכופי לתמונת מציאות פנימית.

 1סדרת המאמרי הופיעה באתר האינטרנט  e-magoבשני  .20052006המאמר האחרו
מכיל קישורי לכל שאר המאמרי שלפניוhttp://www.e-mago.co.il/Editor/hagut- :
1106.htm
 2לעניי אחרו זה ,יש להזכיר את הדיו הקוד בנושא האוטיז בפרק 'קופסת המודעות'.
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חלומות .אלה הטרידו רבות את מנוחתו של דקארט .כיצד נית לדעת מהי
המציאות האמתית ומה 'קיי ' באמת ,א חלומות יכולי לשטות בנו כה
בקלות? ג בחלו פועל מנוע המודעות שלנו ומייצר תמונת מציאות
פנימית ,אלא שעתה נחס רוב הקלט וחסר למנוע חלק גדול מהמידע
ששימש אותו קוד לכ בתהלי' ,ועל כ עליו להשלי את המידע ולייצר
תמונה שרובה אינה מבוססת על קלט חיצוני .בעשותו כ' הוא משתמש
בנתוני שזמיני לו :זכרו תמונות ואירועי מהתקופה האחרונה ,לדוגמה.
קלט מזדמ שמגיע בכל זאת מבחו!  נביחת כלבו של השכ למשל  עשוי
למצוא את דרכו באופ יצירתי לתמונת המציאות הפנימית המיוצרת.
היפנוזה .במצב היפנוטי אנו משטי במנוע שלנו ,ובדומה למצב 'החלו '
אנו חוסמי חלק גדול מהקלט הרגיל שמגיע אליו בדר' כלל ומשמש אותו
ליצירתו השוטפת .אלא שעתה אנו מסוגלי לספק למנוע מעט קלט חיצוני
א' בדוי ,פיקטיבי .מנוע המודעות ממשי' לייצר תמונת מציאות על פי הקלט
שהוא מקבל ,והתוצאה ,כידוע ,עשויה להיות מעניינת ולעתי א,
משעשעת.
הזיות .אלה יכולות להופיע במצב ערנות לכאורה ,בגלל מגוו של סיבות
שונות ומשונות .נציי רק חלק מהבולטות שבסיבות :מחלת נפש ,איאיזו
כימי במוח ,נטילת סמי מלאכותיי  ,עייפות קיצונית ,חווית ס ,מוות
) .(NDEבכל המקרי האלה משתבש הקלט למנוע המודעות שלנו או
שמשתבשת עצ פעולתו .כ' או אחרת ,התוצאה היא תמונת מציאות
פנימית שתואמת פחות את המציאות החיצונית האמתית ,כאשר ההבדלי
יכולי להיות קטני או גדולי  ,בהתא לנסיבות.
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דמיו' .קופסת הדמיו' כבר מוזכרת בפרק הקופסאות שלנו 1.זהו אולי
המקרה המרתק ביותר בפעולתו של מנוע המודעות ,כיוו שבו נוצרת תמונת
מציאות פנימית שנוספת על התמונה הקיימת במקו להחליפה ,ושאנו
יודעי כי היא נוספת .בשפת דימויי המנוע שלנו ,נית לכנות זאת כתרגול
מכוו של המנוע ,באופ נשלט .כמעט נשלט .נסו לא לדמיי עכשיו פיל
אדו ...
מדוע אנו חולמי ? כיצד נוצרות הזיות? מהו בדיוק הדמיו? כל אלה
שאלות כבדות משקל .תלי תילי של מחקרי עדכניי רק 'גירדו את פני
השטח' בנסות לענות על שאלות אלה.
בדיו צנוע זה בוודאי שלא ענינו לעומק על כל השאלות הללו ,אבל
תיאוריית 'האור הפנימי' ,או בש שהענקנו לה כא  'מנוע המודעות' 
מספקת תובנה מסוימת לגביה ובאשר לדר' בה התפתח מוחנו להתמודד
ע המציאות החיצונית והשתקפותה הפנימית במודעות שלנו.

 1בפרק 'קופסת המודעות'.
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פרי ע! הדעת
'א אתה מדוכד' ,הוא יעודד אות' ,דוקטור רוברט .קח לגימה
מכוסו המיוחדת ,דוקטור רוברט' – '.דוקטור רוברט' ,החיפושיות,
ג'ו לנו ופול מקקרטני1966 ,
מהו הדלק המשמש את 'מנוע המודעות'? במילי אחרות :הא קיי
חומר כלשהו ,אחד יחיד ומיוחד ,שהוא הוא 'ס החיי ' הגור לנו לחוות
מודעות? הא ישנו חומר שמקשר בי גו ,לנפש ,בי חומר למודעות?
החיפוש אחר קשר הדוק בי חומרי ומאכלי כאלה ואחרי לבי
תחושות ,התנהגויות ,ואפילו המודעות שלנו בכבודה ובעצמה  חיפוש זה
עתיק כאור' ההיסטוריה .הדי לו נמצאי במיתולוגיות של עמי שוני ,
1
כמו למשל בסיפור העתיק על ג העד' ,ע! החיי ' ו'ע! הדעת'.
-- * -- * -למעשה ,כמעט ולא קיי חומר שלא משפיע על התחושות ועל המודעות
באופ זה או אחר .נוכל לפתוח את הרשימה בחומרי 'פשוטי ' כמי
וסוכר ,התורמי לערנותנו ,להמשיכה בכל אות 'רעלי ' שמשפיעי על
חשיבתנו והתנהגותנו ,כגו כספית ,קדמיו ורבי נוספי  2,ולהגיע כמוב
עד אלה שאנו נוהגי לכנות 'סמי ' :סמי 'קלי ' )ואפילו חוקיי ( כקפאי
ואלכוהול ,וסמי 'קשי ' יותר )ובדר' כלל אסורי חוקית(.
אחד הסמי המפורסמי ששמו נזכר באופ בולט בהשפעה ישירה על
המודעות שלנו הוא ה' .'LSDהחומר המופלא  בשמו המלא 'דיאתילאמיד
של חומצה ליסרגית' או 'חומצה ליסרגית דיאתילאמידית'  3זוקק לראשונה
מפטריה הגדלה על סוגי דגני מסוימי  .השפעות ה LSDעל הנוטל ס זה
מתבטאות בעיקר בהזיות שכוללות עיוות של תחושות הצורה והזמ ,עד כדי
השפעות על תחושת המודעות עצמה .בשנות הששי זכה ה LSDלפירסו
רב במקביל להתעוררות שחלה באותה תקופה בתרבות המערבית .ההתנסות
 1מבחינה לשונית ,שמו המלא של הע! )בראשית פרק ב'( הוא' :ע! הדעת טוב ורע' ,כאשר
'דעת' בנסמ' .נוכל להשתמש בסוגריי  ,במוב המתמטי ,כדי להדגי זאת' :ע! ה)דעת טוב
ורע('.
 2חלק מרעלי אלה והשפעותיה האפשריות על מוחנו והתנהגותנו מופיעי בספר
'הכובע המטור ,ואייזק ניוטו  התופעות המוזרות של המוח' ,שכבר הוזכר בפרק קוד .
 3באנגלית.Lysergic acid diethylamide :
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בנטילתו מצאה את דרכה אל תו' סרטי  ,שירי וסיפורי ידועי  .ג שפת
הדיבור זכתה בעקבותיו ,ובעקבות סמי דומי לו ,למונחי חדשי כמו
'טריפ' או 'פסיכדלי'.
חומר נוס ,שעלה לאחרונה לכותרות ברעש תקשורתי גדול הוא ה','DMT
או בשמו המלא 'דימתילטריפטאמי' 1.ה DMTהוא ס ס פסיכדלי חזק
שפעולתו נקשרה באופ הדוק למודעות שלנו .ההזיות שהוא עשוי לייצר
נושאות לעתי אופי הגור למתנסי בו לתאר כבלתי ניתנות לתיאור.
ה DMTמופיע באופ טבעי במוחנו ,החל משלבי מסוימי בתחילת
התפתחות העובר וכלה ,ובמיוחד ,ברגעי גסיסתנו .יש הטועני שהוא
האחראי למעשה על ההזיות הנקשרות בחוויות ס ,מוות ) 2.(NDEשימוש ב
 DMTבתנאי מעבדה הוכח ,בי היתר ,כמייצר חוויות הדומות ל.NDE
שימוש בחומרי המכילי  DMTנקשר ג במסורות עמי שונות הדנות
ב'חיי שלאחר המוות' .אולי כדי להגביר את המסתורי ,נקשרה פעולתו של
ה DMTע בלוטת האצטרובל ,שבעבר נחשבה כמיקומה של 'המודעות'
במוח 3.על כל אלה זכה ה DMTלכינוי המפוצ! 'מולקולת הנשמה' )' The
.('Spirit Molecule
-- * -- * -4

כאשר כתב לואיס קרול את 'הרפתקאות אליס באר! הפלאות' ,ספק א
הכיר כלל סמי הזיות הדומי לאלו שהוזכרו לעיל .ע זאת ,רבי מתארי
את החוויות המתוארות בספר כדומות באופ מפתיע ל'טריפי ' של סמי
הזיות .יש ג הנוהגי לצטט את הצעתו של אחד מגיבורי הסיפור  הזחל
המעש  לאליס' :לאכול פטריה'.

 1באנגלית.Dimethyltryptamine :
 2חוויות ס ,מוות ) (NDEהוזכרו כבר במספר פרקי קודמי .
 3הקשר בי בלוטת האצטרובל ) (Pineal glandלבי המודעות נדו בפרק 'הזונה של ג'ורג'
ברנרד שואו'.
 4לואיס קרול ) (Lewis Carrollהוא ש העט של המתמטיקאי והסופר האנגלי ב המאה
ה  ,19צ'ארלס לוטווידג' דודג'סו )' .(Charles Lutwidge Dodgsonהרפתקאות אליס באר!
הפלאות' )' ,'Alice's Adventures in Wonderlandמכונה לעתי בעברית 'עליזה באר!
הפלאות'( הוא מהמפורסמי שבספריו.
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המונח 'פטריה' כמעט והפ' בשנות הששי לסלנג שהוא ש נרד ,ל'סמי
הזיות' .מעניי בהקשר זה לצטט מתו' מילות השיר הידוע 'ארנב לב' של
1
להקת הרוק 'מטוסו של ג'פרסו' משנות הששי :
כשאנשי על לוח השחמט
קמי ואומרי ל' לא ללכת,
והרגע לקחת איזשהי פטריה
והמוח של' עובד לאט,
ל' שאל את אליס
אני חושב שהיא תדע.
ואכ ,לא בכדי ,הפכו הפטריות לנציגיה של סמי ההזיות בשפת הדיבור
ההיפית ,ובכלל .חלק נכבד מסמי אלה מצויי באופ טבעי בסוגי שוני
של פטריות או ניתני להפקה מה  2.מדוע נדרשי אות חומרי מוזרי
לפטריות?
-- * -- * -בג'ונגלי של אפריקה ושל ברזיל וביערות בתאילנד התגלו בשני
האחרונות סוגי שוני ורבי של חרקי  ,במיוחד נמלי  ,הנמצאי לעתי
תחת 'טריפ' של סמי הזיות .הנמלה המסכנה משנה ממנהגיה ובאופ חריג
מתחילה לפתע לטפס על עצי גבוהי ואז למות.
סמי ההזיה שתחת השפעת נמצאת מודעות של הנמלה נוצרי  ,כ'
מתברר ,מנבגי של פטריות מסוגי מסוימי שחודרי לגופה 3.הכימיקלי
המעורבי בתהלי'  אשר יש הטועני שה דמויי   LSDגורמי לנמלי
לנהוג כפי שהפטריות 'רוצות' .הנמלי הולכות להיכ שטוב בשביל
הפטריות ,דבר אשר מביא בסופו של דבר למחזה הזוועה בו פורצות פטריות
חדשות מתו' גופ של החרקי האומללי שהגיעו ליעד  .הפטריות גדלות,
מפזרות שוב את נבגיה באיזור החדש אליו הגיעו ,ומשתדלות להדביק
נמלי או חרקי נוספי  ,בהתא לז הפטריה בו מדובר.
 1באנגלית 'White Rabbit' :של הלהקה ' .'Jefferson Airplaneהמחברת היתה סולנית
הלהקה גרייס סליק ).(Grace Slick
 2בקרב טיילי בהודו ובמזרח הרחוק ,מוכרת יחסית 'פטריית הקס ' )' Magic
 ,('Mushroomשהיא פטריית הזיה מסוכנת ,ובעלת השפעות בלתי צפויות.
 3סרטי מזוויעי המצויי ב  ,YouTubeחלק מבית היוצר של ה  ,BBCמדגימי בי
היתר את הנושא בעזרת פטריות ה  ,Cordycepsשמאות רבות של סוגי שלה קיימי .
ראו למשל.http://www.youtube.com/watch?v=XuKjBIBBAL8 :
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וכ' קורה לא רק שהמודעות משרתת צור' אבולוציוני ,אלא שבפיתוח
אבולוציוני ,המודעות של  Xמשרתת את מערכת הרבייה של  .Yא תרצו,
בדומה למקרה של חרקי המאביקי פרחי  ,אבל באופ הרבה יותר מעורר
תהיות.

למרות שמוח של יצורי מורכבי כמונו גדול ומורכב יותר ,הכימיה
הבסיסית היא דומה ,וג מודעותנו שלנו מושפעת מסמי ההזיות שמייצרות
פטריות לסוגיה.
עוד טר נצפה האד המטפס על ע! כדי להפי! נבגי חדשי של
פטריות ,אבל אנו בכל זאת מסייעי להפצת ולהפצת אורגניזמי אחרי
בעזרת דחפי שלנו כמו הדח ,להתגרד ,להשתעל ולהתעטש .מי ערב לנו
שג המודעות שלנו ,או אולי קטעי ספציפיי שלה ,לא התפתחו
אבולוציונית  מבלי שנדע זאת כלל  על מנת לשרת באופני כאלה ואחרי
1
את צרכיה של אחרי ?
דוגמאות טובות נוספות לכ' נית למצוא בחיידקי ובווירוסי  .מחקרי
עדכניי הדגימו למשל כיצד התפתחו אלה לשלוט בהמוניה בהיבטי
שוני של התנהגותנו ,החל מתיאבו והשמנה וכלה במשיכה מינית,
2
לטובת שלה .
 1כדוגמה ,ראו ג בפרק הקוד 'הביצה והתרנגולת' ,על פיו בעצ תפקידה של המודעות
שלנו הוא לשרת את מערכת הרבייה של יצורי חד תאיי אחרי  :תאי ביצית וזרע.
 2ראו למשל את המאמר )בעברית(' :אי' החיידקי שולטי בנו' ,מאת אור הוברמ,
שהופיע באתר האינטרנט של 'כלכליסט':
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3560740,00.html
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וכל זאת אפשרי ,בי היתר ,בעזרת תרכובות כימיות המשתתפות בפעולת
מוחנו .חומרי מודעות .מהדברי הקלי ביותר להעברה ,אשר ייתכ ולה
ההשפעה הגדולה ביותר שאנו יכולי לתאר .הפירות של ע! הדעת טוב ורע,
תלוי כמוב טוב ורע עבור מי.
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אז מה הבעיה?
'הא תבטיחי להיות כנה ולעזור לי להבי?' – 'אילו התאהבתי',
החיפושיות ,ג'ו לנו1964 ,
העיסוק בנושא ה'מודעות' ונספחיו נושא עמו ,כסוג של נדוניה ,בעייתיות
מסוג מיוחד.
אחת מאבני היסוד במחקר המדעי היא היכולת לחזור על ניסויי  ,לאמת
או להפרי' את תוצאותיה  ,ואולי א ,לשפ! ולעדכ עקב כ' מסקנות
קודמות .בהינת העקרו החשוב הזה ,תארו לעצמכ עכשיו כי חוקר מדעי
כלשהו פירס את תוצאותיו של ניסוי מרתק ,שעל פיו לאחר נטילת ס
מסוי  ,מתחדדת מודעתו של נוטל הס .
את חוזרי בדיוק נמר! על הניסוי במספר נבדקי  ,חלק מקבלי
כמויות זהות של אותו הס  ,אחרי מקבלי  ,ללא ידיעת  ,תרופת דמה.
ואכ ,מתגלה מיתא חיובי בי נוטלי הס האמתי לבי אלה המדווחי על
תופעות שנית לתאר ג כ'התחדדותה' של המודעות.

1

הא הניסוי הצליח? הא הס החדש באמת תור
בכמה?

לחידוד המודעות?

-- * -- * -ייתכ ,ואולי א ,סביר ,שתכריזו על הניסוי כ'הצלחה' .ע זאת ,בניסוי
שכזה אנו סומכי בהכרח במידה רבה על כנות של הנבדקי  ,כמו ג על
עול המושגי שהתחנכו עליו .כבר נכתב 2כי לא נית 'לחדור' לחוויה
האישית המסוימת של מישהו אחר .רק הוא יודע מהי ומה הוא חש.
ה'חלונות' שיש לנו אל נפשו של האחר מוגבלי ביותר .למעשה ,כל ניסוי
שמערב את תחושותיו של מישהו אחר ,מגיע למסקנות באשר לה באחת
משתי דרכי :
•

באמצעות תיאוריו שלו עצמו לגבי תחושותיו )בהנחה שמדובר
בב אד  ,דובר אמת ,ושהוסרה מגבלת שפת הדיבור המשותפת(.

 1השימוש בתרופת דמה )'פלסבו' או 'פלצבו' ,בלטינית ('Placebo' :בניסויי הוא שיטה
ידועה וטובה לביקורת על ניסויי  ,כולל )ובמיוחד( לניטרול 'אפקט הפלסבו' הגור לאנשי
להגיב באופ המצופה מה ג על תרופות דמה.
 2בפרק הראשו בספר' ,פתח דבר  המבח של טיורינג'.
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•

על ידי בחינת מיני סימפטומי ברי מדידה )כגו :תגובות
חיצוניות של הנבדק ,פעילות של איזורי מסוימי במוח,
הופעת של חומרי מסוימי וכיו"ב( והשוואה בי תופעות אלה
לבי תופעות דומות במקרי אחרי בה דווח על תחושות
דומות .כ' למשל נית להגיע למסקנות ג באשר לתחושותיה
של בעלי חיי אחרי .

יתרה מזאת ,כפי שכבר צוי פעמי רבות ,עצ קיומה של מודעות לנבדק,
ולא רק השפעות שונות עליה ,הוא נושא שנית לדו בו ,עקרונית לפחות,
באופ תיאורטי בלבד.
-- * -- * -היבטי של התופעה הידועה בש 'הבעיה הפסיכו פיזית' )באנגלית:
' ('Mind-body problemכבר הוזכרו כא :לדוגמה ,כיצד ייתכ שרצו של
'הנפש' גור לאירועי פיזיקליי לקרות? 1הבעיה הפסיכופיזית דנה,
בעקרו ,בקונפליקט הנוצר בהכרח בי תחושות פנימיות )סובייקטיביות(
אשר רק החש בה יכול לדעת במאת האחוזי מה ובכלל שה קיימות ,לבי
תופעות חיצוניות )אובייקטיביות( הניתנות לצפייה ולמדידה על ידי הכלל.

התחושה כי קיימת כא 'בעיה' כלשהי מלווה אותנו בדר' כלל בשקט,
ברקע .מדי פע היא עשויה לצו! ,במיוחד במצבי בה נוצר ויכוח לגבי
תחושות )שימו לב לאירוניה( .הגדרתה המדויקת של הבעיה משתנה ,ונצטט
כא מתו' מספר נסיונות להסבירה  את הבעייה ,לא את פתרונה:

 1בפרק 'הכול צפוי והרשות נתונה'.
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•

'הכיצד זה אפשרי שהתודעה מצטיירת כסוג אחד של משהו
מבפני  ,אבל כסוג שונה לגמרי מבחו!? סתירה זאת ידועה
בפילוסופיה כבעיה הפסיכופיזית .זהו פרדוקס קלאסי ,שתי
נקודות מבט שצריכות להסכי ביניה ,אינ יכולות לחלוק יותר
האחת על האחרת'.
)מתו'' :תיאוריית האור הפנימי של המודעות' ,סטיב ו .סמית(1

•

'יש באד המבצע את הפעולה או הנפגע עלידי הפעולה של
העול החיצו  תהלי' שאינו מוכר לצופה מהעול החיצו ,אלא
א כ הצופה ההוא מכיר אותו בחווייתו האישית .ולעומת יש
תהליכי המתרחשי באד הפועל על העול החיצו או הנפגע
עלידי אירועי בעול החיצו ,שה מוכרי לכל צופה מ החו!
ממש באותה מידה שבה ה מוכרי לו עצמו'.
)מתו'' :גו ,ונפש  הבעיה הפסיכופיסית' ,ישעיהו ליבובי!(2

•

'הבעיה הפסיכופיזית היא קושי פילוסופי בשאלת יחסי גו ,ונפש.
הקושי נוצר עקב הסתירה בי אירועי כפי שתופס אות
הסובייקט הפרטי הנפשי ובי האירועי כפי שה נתפסי
במרחב הפיזי .כפי שמצייני חוקרי של הבעיה ,התהליכי
הנפשיי ה פרטיי לחלוטי .איש אינו יכול לחוש בה  ,מלבד
הנפש החווה אות בעצמה .לעומת  ,התהליכי הפיזיי שייכי
ל"רשות הרבי " מבחינה הכרתית .נית לכמת אות  ,למדוד
אות ולהשוות ביניה '.
)מתו' אתר 'ויקיפדיה  האנציקלופדיה החופשית'(3

ואולי אחד התיאורי היפי יותר הוא זה שעושה שימוש מפורש יותר
בלוגיקה .פרופ' יקיר שושני בספרו 'חומר ורוח  יסודו הרוחני של היקו '
4
מצטט את קיית קמפבל מספרו 'גו ,ונפש' באופ הבא:

 1מתו' הפרק הראשו' ,החידה העתיקה של ההכרה' .פרטיו של הספר כבר הוזכרו בפרק
קוד בספר זה.
 2מתו' פרק א'' ,חו! ופני ' .פרטיו של הספר כבר הוזכרו בפרק קוד בספר זה.
 3חפשו הער' 'הבעיה הפסיכופיזית'.
 4הספר 'חומר ורוח  יסודו הרוחני של היקו ' מאת פרופ' יקיר שושני ,בסדרת
'אוניברסיטה משודרת' ,פרק ז'' ,התודעה כתמונת היקו '; הספר 'גו ,ונפש' מאת קיית
]המש' בעמוד הבא[
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'זוהי הבעיה הפסיכוגופית ,שהעסיקה הוגי רבי מקדמת דנא.
קיית קמפבל מיצה דילמה זו בארבעת ההיגדי הבאי  ,שלכל
אחד מה נית להציע הצדקה מתקבלת על הדעת ,וכל שלושה
מה מתיישבי זה ע זה ,א' סותרי את הרביעי.
•

גו ,האד הוא דבר חומרי.

•

נפש האד היא דבר רוחני.

•

הנפש והגו ,פועלי זה על זה.

•

הרוח והחומר אינ פועלי זה על זה'.
-- * -- * --

פוליטיקאי נוטי להתבטא לפעמי כי 'לכל בעיה יש פתרו' .פתרונה
של הבעיה הפסיכופיזית ,נכו לעכשיו ,אינו קיי באופ המוסכ על כלל
הקהיליה המדעית.
ישעיהו ליבובי! מציג את הבעיה כבלתי ניתנת לפתרו מעצ טבעה.
אחרי  ,דוגמת קיית קמפבל ,מציגי פתרונות מקובלי שוני שרוב
ככול עוסקי בנסיו לנסח את יחסי הגומלי בי ה'גו ',ל'נפש' .אחד
הפתרונות שכבר הוזכרו בספרנו זה שלנו הוא ה'אפיפנומנליז '  ההשקפה
כי 'הנפש' או המודעות ה תוצר של העול הפיזי ,ובעצ אנו רק חיי
1
באשליה שאנו שולטי בפעולותינו.
הא תיפתר אי פע הבעיה הפסיכופיזית לשביעות רצונה של הקהיליה
המדעית? הא לא יהיה בכ' 'ק! הדתות' וג סו ,לפחות לחלק של תנועות
'רוחניות' מסוגי שוני ומשוני ? או שמא אי הבעיה פתירה כלל מעצ
טבעה ,כפי שטע ישעיהו ליבובי!? ואולי ,באופ פרדוקסלי ,קיומו או אי
קיומו של פתרו מוב לנו ,הוא עצמו תולדה של מיגבלות מוחנו ומודעותנו?

קמפבל )' ,('Keith Campbellתרגו  :יור נבו ,פתח דבר :י .ליבובי! ,הוצאת ספרי ע"ש
י"ל מאגנס ,עמ' .19
 1ראו ג בפרק הקוד 'עיכוב גורלי'.
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תכנית צמודה למדד
'סוג מסוי של אושר נמדד במרחקי מיילי ' – '.היי בולדוג',
החיפושיות ,ג'ו לנו ופול מקקרטני1969 ,
המבח המקורי של טיורינג בודק ,כזכור ,את קיומה של אינטליגנציה
באובייקט הנבדק ,יהא זה אד או מכונה .המבח 'המעודכ'  זה שהמצאנו
בתחילת דברינו ואשר אינו קיי בפועל  בודק את קיומה של מודעות
באובייקט .מבח דמיוני זה בודק הא אותה מודעות קיימת ,ולא עד כמה
היא ש  .במילי אחרות ,זהו מבח 'איכותי' ולא 'כמותי'.
בפרקי קודמי
האפשרות לסוגי
לאותו סוג מסוי
אותו? כלומר ,הא

הבחנו בי קיומה לאיקיומה של מודעות .זיהינו ג את
שוני )'רמות' שונות ונפרדות( של מודעות 1.בהתיחסנו
של מודעות שאנו מכירי היטב :הא אפשר 'לכמת'
אפשר למדוד מהי כמות המודעות?

ובעצ  ,כיצד נית בכלל לפרש שאלה זו? מסתבר שבמספר אופני שוני .
-- * -- * -נפתח בכ' שרוב של המבדקי והחישובי המתוארי להל מנסי
לבחו ולכמת את עולמנו הפנימי .א נשתמש בשפתו של ישעיהו ליבובי!,
הרי שיש להפריד בי מדידת עול ה'חו!' לבי מדידת עול ה'פני '.
במדידה חיצונית נוכל לבדוק רק מדדי ברורי וחדמשמעיי הגלויי לכל,
כגו זרמי חשמליי  ,כמויות חומרי  ,זמני תגובה וכיו"ב.
נמשי' בכ' שלהיבטי מסוימי הקשורי בפעילות מוחנו ,אנו רגילי
בהחלט לתת ציו כמותי ,אפילו מספרי ,כתוצאה ממבדקי כאלה ואחרי .
אי מדובר במדידה חיצונית פשוטה ,אלא במדידת יכולות מורכבות :מבחני
 IQלמשל 2,או בדיקות זכרו.
סטיב ו .סמית ב'תיאוריית האור הפנימי של המודעות' 3מדגי שיטה
מעשית לחישוב חס מספרי לכמות ה'דברי ' שאנו זוכרי לטווח רחוק.
 1בפרק 'א ה כמלאכי אנו כבני אד '.
 2מבח ) IQמאנגלית ,'Intelligence Quotient' :מנת אינטליגנציה( מעניק ציו ליכולות
של הנבדק הקשורות באינטליגנציה .קיימי ויכוחי רבי עד כמה מבחני  IQבודקי אכ
את האינטליגנציה של הנבדק ,או רכיבי מסוימי שלה.
 3הספר הוזכר בהרחבה בפרק 'האור הפנימי'.
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בהעריכו את קצב לימוד ה'דברי ' החדשי )אשר נותרי בזכרוננו למש'
שני רבות( בער' באחד לעשר דקות ,הוא מגיע לחישוב גס של עשרות
אלפי זכרונות לשנה ,וכמיליו למש' תקופת חיינו כולה.
ג במדידת המודעות ,א בכלל ,נוכל לנסות ולהבחי בי מדידת עול
ה'חו!' למדידת עול ה'פני ' .כמה מודעות יש במוח מסוי ? אילו היה ידוע
איזור ספציפי במוח האחראי על מודעות ,הרי שמדידה חיצונית עשויה
היתה להערי' את גודלו של אותו איזור )ביחס למוחות אחרי ( ,כמות
התאי בו ,אולי כמות קשרי הנוירוני  .ג ללא הצבעה על איזור מסוי
שכזה ,הרי שגודל המוח כולו ,באופ כללי ,עשוי להיות מדד חיצוני גס א'
הוג ל'גודלה' של המודעות.

אבל כיצד נית לעצב מבדק שבודק את כמות מודעותנו תו' בחינת
עולמנו הפנימי??
-- * -- * -נניח שמצאנו שיטה טובה ומספקת למדידתה של המודעות ,ועתה יש
בידנו להתאי מספר כלשהו לכל אד  ,אולי אפילו לבעלי חיי  .בזאת
פתחנו פתח למספר שאלות מרתקות:
•

הא המספר הוא מאפיי של המי כולו )לדוגמה :המי האנושי,
השימפנזה ,זבוב הפירות(? של הפרטי הבריאי באותו מי? של
תתיקבוצות מסוימות באותו מי )למשל :זכרי מול נקבות(? או
שמא הוא מאפיי של הפרט )כלומר לכל אחד מאיתנו מספר
ששונה משמעותית וייחודי לו(?

•

הא לאותו פרט ,אד למשל ,קבוע המספר לאור' תקופה ,או
שהוא משתנה ע הזמ? הא הוא משתנה באופ איטי ברמה של
שני  ,או שהוא עשוי להשתנות ברמה של שניות? הא הוא
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קשור במצב ההכרתי בו אנו נמצאי
וכו'(?

)ערנות ,שינה ,היפנוזה

•

הא במקרי קיצוניי  ,כגו פיצול אישיות ,קיימות שתי תוצאות
שונות לבדיקתו של נבדק אחד?

•

הא יכול לקרות שמדידה פנימית תית תוצאה 'הפוכה' ממדידה
חיצונית ,כלומר :המדידה החיצונית של א' תהיה גדולה מזו של
ב' ,א' המדידה הפנימית של א' תהיה קטנה יותר משל ב'?

•

הא מספר 'אחד' הוא מאפיי מספק ,או שמא נדרשי יותר
מספרי כדי למדוד מודעות )לדוגמה :שלישיית מספרי  ,שכל
אחד מה מודד היבט אחר וכל אחד מה חיוני לחלוטי לתוצאת
המדידה(?

•

הא ייתכ )ומשמעותי( ששתי מדידות נותנות מספר דומה ,אבל
ב'סוג' שונה לגמרי של מודעות  למשל :אד וחייזר?

חלק משאלות אלה רלוונטיות באופ דומה ג לבדיקות אחרות 
אינטליגנציה למשל .חלק ייחודיות לנושא של מודעות ,או לפחות מקבלות
בו משמעות מיוחדת.
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מל' מלכי המלכי
'אז אני מקווה שתראי כי הייתי אוהב לאהוב אות'' – '.אילו
התאהבתי' ,החיפושיות ,ג'ו לנו1964 ,
המזרח התיכו ,כ' מסתבר ,רחוק מלהיות מקו משעמ לגור בו.
התהפוכות המדיניות והפוליטיות ,כמו ג היסודות הדתיי החזקי של
האיזור ,יוצרי ביחד את אחד המקומות הסוערי ביותר עלי אדמות .מדי
כמה שני אנו חוזי  ,אבוי ,במלחמה חדשה .במש' כל הזמ הזה אנו ג
עדי למשא ומת כזה או אחר שמתנהל  או לפחות מדובר על התנהלותו.
'משא ומת' הוא מונח גמיש שניח כנראה במספר היבטי מענייני .
השני האחרונות לימדו אותנו שרוב זמנו של תהלי' כזה מתבזבז על 'משא
ומת באשר למשא ומת' :היכ ינוהל? מה יהיו ,א בכלל ,התנאי
המקדימי ? כמה זמ יוקצה לו? אילו נושאי יותר וייאסר להעלות בו?
וכ' ,ע חלו ,הזמ ,למדנו אולי להפני ש'משא ומת' הוא דבר אחר
לגמרי  הוא אותו תהלי' מקדי שבו דני ב'אי' לדו'.
-- * -- * -'המוח החוקר את עצמו' 1מראה לנו כי אנו חושבי שיש מה לחקור.
במילי אחרות :אנו מודעי לכ' שאנו מודעי  ,ולראיה :ספר זה כולו.
א כ' ,קיימת ג 'מֶ טָ המודעות'.

2

חיפוש קל אחר מקורות בנושא ''consciousness of consciousness
)'ההכרה של ההכרה'( יביא אותנו למסקנה שגורל של המודעות ושל ההכרה
שפר עליה במידה דומה לגורל של המשאי ומתני במזרח התיכו.
כשאנו דני בנושאי המודעות שלנו ,כמו בספר זה ,אנו הופכי למודעי
להיבטי השוני הקשורי במודעות ,ובמיוחד לעצ קיומה .ע חלו,
הזמ ,למדנו להפני לעתי כי אותה תחושה היא ה'מודעות' המקורית
בכבודה ובעצמה.
הא נית לחוש 'מודעות' ,כלומר אותה תחושת קיו שלנו ,מבלי לחוש
במקביל את תחושת קיומה של המודעות כיישות מסקרנת בפני עצמה?
 1ראו פרק קוד בש זה.
 2ראו הפרק הקוד ' :רחוק מהעי ,רחוק מהלב'.
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ברבדי הנמוכי יותר של תהליכי מוחנו ,התשובה הסבירה היא 'כ' ,א כי
חלק גדול מהתשובה תלוי בהגדרות המדויקות של השאלה .בכפו ,להגדרה
האינטואיטיבית ,סביר ג שככל ש'כמות' המודעות שלנו נמוכה יותר 1,כ'
ג נהיה מ הסת פחות כפייתיי באשר לעיסוק במודעות עצמה .נית
להמר ,לדוגמה ,כי זבוב ביתי לא ממש מוטרד מענייני העוסקי במודעות,
בי של זבובי ובי של יצורי אחרי .
הכיוו ההפו' נראה בלתי אפשרי בעליל :לא נית להיות מודעי למודעות
מבלי להיות 'מודעי ' .ברגע בו אנו מודעי למודעות ,אנחנו ג  ,כמקרה
פרטי ,פשוט 'מודעי ' .כפי שכתב דקארט' :אני חושב ,משמע אני קיי '.

מקרה מיוחד הוא המודעות למודעותו של האחר .ש  ,כאמור ,איננו
יכולי לעול לדעת בוודאות מוחלטת שזו בכלל קיימת .לכ ,בעצ  ,ועד
כמה שמשפט זה נראה מורכב ,המודעות למודעותו של האחר היא לא יותר
מאשר המודעות למודעותנו שלנו תו' השלכתה על האחר .ולעניי זה,
הוזכרה כבר 'קופסת הסוכ' שבמוחנו 2.הפסיכולוגי טועני כי כדי ליצור
קשרי חברתיי בגיל צעיר ,יש צור' להיות מודע לכ' שאחרי מודעי
)וחשי ( דברי שוני  .תכונה זו התפתחה אבולוציונית אצל תינוקות
שהופכי לילדי .
הדיו במודעות למודעותו של האחר תקל עלינו להפני כי 'מודעות
למודעות' אינה  כפי הנראה  תכונה בלעדית של המי האנושי' ,מותר
האד ' ,א תרצו .ג א קשה לנו לחשוב על שימפנזי המנתחי במוח
 1ראו הפרק הקוד ' :תכנית צמודה למדד'.
 2ראו בפרק הקוד ' :קופסת המודעות'.
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את משנתו של דקארט ,עדיי קל לנו לדמיינ כמי שבהחלט חשי
1
חבר הנמצא מול  יש לו את הדבר הזה ...נו את יודעי .

שג

-- * -- * -עכשיו ,כדרכנו ,נסב' עוד מעט נושא זה:
אנו מודעי לכ' שאנו מודעי  ,ולראיה :ספר זה כולו .אנו ג מודעי לכ'
שאנו מודעי שאנו מודעי  ,ולראיה :פרק זה כולו.
אינדוקציה מתמטית פשוטה תביא אותנו לידי כ' שנוכל להרחיב משפט
2
זה ככל שנרצה ועדיי יהיה נכו.
ומכא רק נשאר לשער עד כמה נית להמשי' ולסב' את המשאי ומתני
המדיניי במזרח התיכו.

 1דולפיני ולוויתני ניצפו באירועי בה ה הדגימו מודעות רגשית לבני אד
באמצעות התנהגות שנתפסה כהבעת חמלה וסלחנות.
 2אינדוקציה מתמטית היא שיטה להוכיח את נכונותה של טענה כלשהי לכל מספר טבעי
)של חיובי( .לש כ' מספיק להוכיח את נכונותה עבור המספר ' '1ולהוכיח כי א היא
נכונה עבור  nאזי היא נכונה עבור .n+1
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מה שהיה היה
'אני מסתכל דרכ' ,אינ' אותו הדבר' – '.אני מסתכל דרכ'',
החיפושיות ,פול מקקרטני וג'ו לנו1965 ,
ביו  18באוגוסט  2011פסע אד בגיל העמידה אל תו' בית החולי
'ויקטוריה' בעיירה דיל שבמחוז קנט באנגליה .האד  מעוטר בזק קט
ולבוש בג'ינס ,חולצת 'טי' ומגפיי  סיפר כי התעורר יו קוד לכ על
החו ,,אבל אינו יודע מי הוא .לא רק שלא ידע את זהותו שלו עצמו )וא ,לא
היה בטוח כלל מהו שמו(  הוא ג לא ידע דבר וחצי דבר על קרוביו ומהיכ
הוא בכלל.
'מחלת השכחה' המכונה בלועזית 'אמנזיה' 1היא רק דוגמה אחת מתו'
שפע של דוגמאות לשינויי במודעות שלנו ,חלק חדי יותר ,אחרי
קלי  .שינויי מודעות שדומי לשכחה קיימי ג במצבי המכוני 'פיצול
אישיות'' ,דיבוק' או אפילו בחלומות ותחת היפנוזה .מה שמשות ,לרוב של
מצבי אלה הוא שהאד בו אנו דני משמר מספר רכיבי תרבותיי
הנמצאי ברבדי אחרי של מוחנו ,כמו שפת הדיבור למשל.
במרבית המקרי האמורי לעיל' ,משתקמי ' בסופו של דבר זכרונותיו
של נשוא סיפורנו ,במלוא או בחלק  ,והוא חוזר למעשה לחוש אותו
ה'אני' שחש בתחילתו של דבר.
 ...או שמא הוא לא?
-- * -- * -'זכרו'' ,זמ' ו'מודעות' מצטיירי כמשולש אהבי שאיאפשר בלעדיו.
קיומו של כל אחד מה מוכתב באופ זה או אחר על ידי השניי האחרי .
יתרה מכ' ,קשה לחשוב על מודעות ללא השניי האחרי  .אמנ מבחינת
תחושתנו אנו חיי את ההווה ואותו בלבד ,אבל איננו מי שאנו ללא העבר
הייחודי שלנו והזכרונות שלנו ממנו .יש המכני תופעה זאת 'המשכיות
האני' ומגדירי אותה כחלק בלתי נפרד מהמודעות שלנו.

 1באנגלית '  'Amnesiaמחלת השכחה שנהוג לסווגה לסוגי שוני של איבוד זכרו ,על
פי מרחק של הזכרונות האבודי בעברו של החולה ועל פי חומרת התסמיני .
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בפרק קוד  1ניסינו לאפיי את סל התחושות המרכיבות ביחד 'מודעות',
ושאלנו  בי היתר  הא נית להרגיש 'קיו ' ללא ייחוס לזמ כלשהו.
ע מעט יצירתיות ,נראה שנוכל לחשוב על מבח נוס ,כדי לנסות ולענות
על השאלה 'הא יש משהו במודעות מלבד תחושות אלה ואחרות' .זהו
מבח המבוסס על עוד ניסוי מחשבתי :הא המודעות שלנו ברגע זה היא
אותה מודעות שהיתה לנו היו לפני מספר שני ? נניח ,כמו בסרטי מדע
בדיוני מסוימי  ,שברגע אחד יוחלפו כלל זכרונותינו ע זכרונותיו של
מישהו אחר .הא נחוש אז את מודעותו של אותו אד אחר? החשיבות
בשאלה זו נעוצה בכ' שקל לנו יחסית לזכור ולשחזר במוחנו מהעבר הרחוק
תחושות שונות ומשונות ,א' לא ברור הא קל לנו לשחזר את תחושת
המודעות מימי עברו .אפילו לא את תחושת הזהות )'אני משה'' ,אני ג'ו'(,
אשר לא ברור א היא קיימת באופ עצמאי או שמורכבת בעצמה מזכרונות
ומתחושות אחרות .הא 'אני' של עכשיו הוא אותו 'אני' של פע ?
-- * -- * -לוגיקה ופילוסופיה קשורות זו בזו בקשר נצחי .כשניסח אריסטו את
עקרונות העול  ,ספק כיוו ללוגיקה מתמטית ,ספק לעקרונות פילוסופיי .
אריסטו התעניי ,בי השאר ,במהות של הדברי  :מה הופ' אב למה
שהיא? בלוגיקה טהורה הדברי אכ נראי פשוטי יותר :יש רק מציאות
3
אחת ,כל טענה חייבת להיות 'נכונה' או 'לא נכונה' ,וכל דבר זהה לעצמו.
אלא ש'דבר' אינו בהכרח יציר לוגי טהור ,ו'זהה' בשפת הדיבור שלנו אינו
תמיד אותו יחס לוגי פשוט וברור.
2

במיוחד נכו הדבר כאשר גור הזמ נכנס לתמונה .פילוסופי המערערי
על עקרו הזהות עשויי לטעו כי דבר אינו זהה לעצמו בכל רגע .הרי
דברי משתני ואינ נשארי קבועי לנצח ...נניח שכל )או מרבית(
הרכיבי בחפ! כלשהו התחלפו ע הזמ .הא נוכל לומר שזה עדיי אותו
חפ!?

 1בפרק 'השל וחלקיו'.
 2אריסטו )או 'אריסטוטלס'( היה פילוסו ,יווני מהעת העתיקה )המאה הרביעית לפנה"ס(,
שהשפיע רבות על הפילוסופיה עד ימינו אנו.
 3במתמטיקה אנו דני ביחסי 'רפלקסיביי ' )בעברית' :חוזרי לעצמ '( ,שיש לה את
התכונה על פיה כל איבר בקבוצה הנדונה מתייחס לעצמו .שיוויו בי מספרי הוא דוגמה
ליחס רפלקסיבי .היחס 'גדול מ '...הוא דוגמה ליחס שאינו רפלקסיבי.
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דוגמה טובה לתהלי' שכזה היא התפתחותה של חברה .ה'חברה
המקסיקנית' של עכשיו כמעט זהה ל'חברה המקסיקנית' של לפני שעתיי .
סביר להניח שבמש' שעתיי אלה הלכו לעולמ אי אילו אנשי ונולדו
מספר אחרי  ,אבל הרוב הגדול ,ג א התבגר בשעתיי  ,נשאר כפי שהוא.
ה'חברה המקסיקנית' של עכשיו שונה משמעותית מזו של לפני ,נאמר ,שבע
מאות שני  .אי בנמצא א ,אד שהיה קיי אז ושעדיי קיי כיו  .אפילו
המהות השתנתה באופ בולט :השפה ,הלבוש ,שלא לומר הידע
והטכנולוגיה.
בספרו 'לא היה ולא נברא' מדגי ד בונה את התפתחותו של סיפור
1
הטיטאניק באמצעות תיאורו של הסופר הבריטי דיוויד מיטשל:
'האסו כפי שהתרחש באמת הול' ומתערפל אל תו' השיכחה .אלו
שחוו אותו במו עיניה הולכי ומתי  .אחרונת הנוסעי  ,שהייתה
אז ילדה בת חמש ,נפטרה בשיבה טובה בשנת  .2006זיכרונות
השורדי שתועדו היו סלקטיביי ויחסיי  .המסמכי הולכי
ונעלמי ושרידי האונייה מתפוררי במעמקי האוקיינוס .א'
הטביעה הווירטואלית של ה"טיטאניק" חיה ושוקקת .הטביעה
הווירטואלית נוצרה מזיכרונות משוחזרי  ,ממאמרי וכתבות
בעיתוני  ,מסרטי וסדרות טלוויזיה ,מרכילות ודמיו  וכל אלו
אינ עובדות אלא אמונות לגבי מה שהתרחש ,אמונות ההופכות
אט אט לאמת לכאורה .העבר הממשי הוא שביר ופגיע .ככל שקשה
יותר לגשת אליו ולשחזר אותו כ הוא נוטה להתעמע  .ואילו העבר
' 1לא היה ולא נברא  משנה אתיאיסטית סדורה' ,ד"ר ד בונה ,הוצאת הקיבו! המאוחד,
 ;2011דיוויד מיטשל )  (David Mitchellסופר בריטי יליד .1969
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הווירטואלי הוא גמיש ונזיל ,וזוהר נוטה להידבק אליו .ע הזמ
נעשה קשה יותר ויותר לחשו ,שהוא למעשה שקרי .העבר
הווירטואלי מחלי ,את העבר הממשי'.
וא נכונה קביעה זו לחפצי דוממי מורכבי ולחברות אנושיות ,מדוע
שלא תהיה נכונה ג לנו עצמנו? אטומי רבי התחלפו בגופנו מאז
הילדות ,תאי שלמי מתו והתחלפו במיליוניה  ,ה'בשר' בהחלט כבר אינו
אותו 'בשר' שהיה פע  ,ברובו הגדול .מחקרי עדכניי מצביעי על כ'
שלמרות מה שסברו קוד לכ ,ג תאי עצב במוח ממשיכי להיווצר בקצב
מסוי אצל אנשי בוגרי  .א כ ,למעט הזכרונות המשותפי  :הא 'אני'
של לפני עשרי שנה ו'אני' של עכשיו ,ה אותו 'אני'?
שתי נקודות נוספות תורמות לקושיה כבדתמשקל זו:
האחת  זכרונות ,כפי שאנו כבר יודעי  ,ה דבר די 'נזיל' .אנו כבר יודעי
שחלק לא תמיד אמתיי  ,למרות תחושותינו באשר לנכונות  .זכרונות
מסוימי נית בכלל לשתול בנו ,באמצעי שוני  .במצבי שוני כגו
מחלת השכחה ,זכרונות רבי נעלמי או מתחלפי  .למעשה הוכח בשני
האחרונות כי עצ העלאתו של זכרו יש למודעות גורמת לו להשתנות
)מבחינה ביולוגית!( בתהלי' ההעלאה .א הדבר היחיד שמקשר ביני לפני
עשרי שנה לביני עכשיו הוא כה פגיע וקל לשינוי ,מה נשאר בי קבוע?
הנקודה האחרת  א שני 'מצבורי בשר' שוני בגופי יכלו לייצר אותו
'אני' ,הרי שלא מ הנמנע שבהינת תנאי מתאימי  ,ג שני 'בשרי ' שוני
אפילו יותר יכולי לעולל פעלול זה ...גופי וגופו של מישהו אחר למשל.
-- * -- * -כמו תמיד ,התשובות לרבות מהשאלות הללו ה פועל יוצא של ההגדרות
מול אנו בוחני אות ,בפרט אי' אנו מגדירי 'שונה' לגבי דברי כה
חמקמקי כ'מודעות'.
אפשר כמוב להמשי' ולסב' דיו זה :א מודעתי משתנה ,הא היא
עושה זאת בהדרגה או 'בקפיצות'? הא 'אני' מתחילתו של קריאת הפרק
בדבר שינוי ה'אני' הוא אותו 'אני' מעכשיו ,בסופו של הפרק? כיצד 'אני'
שמשתנה בעצמו ,יכול 'לעכל' )פעולה שלוקחת זמ( תובנות לגבי 'אני'
שמשתנה?
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ומעניי אולי לסיי סאגה זאת בציטוטי מפרי עטו של הרמב"  ,אשר
1
נודע בהשפעה הרבה שהיתה לאריסטו עליו:
'ולא כל הנפסד ,כשייפסד ,מיד יחזור לארבע היסודות ,אלא ייפסד
ויחזור לדבר אחר ,ודבר אחר לדבר אחר ,וסו ,הדברי יחזור
2
ליסודות .ונמצאו כל הדברי חוזרי חלילה'.
'כי הנשמות הממשיכות להתקיי
3
המתהווה באד כאשר הוא נוצר'.

אחר המוות אינ הנשמה

 1הרמב" כבר הוזכר קוד לכ )בפרק 'המוח בצנצנת'(.
 2הרמב"  ,משנה תורה ,ספר המדע ,הלכות יסודי התורה ,פרק ד' ,הלכה ט'.
 3הרמב"  ,מורה נבוכי  ,חלק ראשו ,פרק ע' .ההתייחסות כא היא לשינוי מהותי ב'נשמה'
במהל' חייו של האד .
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זכר ונקבה ברא אות
'לורטה מרטי המתוקה חשבה שהיא אשה ,אבל היא היתה איש
אחר' – '.חזור/חזרי' ,החיפושיות ,פול מקקרטני וג'ו לנו1969 ,
שירלי מייסו נולדה במינסוטה שבארצות הברית ,בשנת  1.1923כבר
בתקופת ילדותה יצא שמה כ'ילדה מוזרה' בעלת התנהגות שונה מילדות
אחרות בנות גילה ,וע הזמ היא החלה ג לחוות תקופות של איבוד זמני
)' ('Blackoutsבזכרונה ,כמו ג התמוטטויות רגשיות.
הציבור הרחב למד שני אחר כ' להכיר את שירלי מייסו כדמות אחרת 
סי:יל  בעקבות ספר ושני סרטי שנעשו אודותיה ואודות מחלתה ,תו'
שימוש בש בדוי 2.הסיפור שזכה לפירסו עולמי עוסק בתופעת פיצול
האישיות ממנה סבלה הגיבורה .מודעותה של סיביל  במקור שירלי  הכילה
בתוכה לא פחות מששעשרה דמויות שונות ,כל אחת בעלת אופי ותכונות
משלה ,אשר היו מופיעות בתיזמוני שוני  .שתיי מדמויות אלה היו שני
נערי זכרי .
ע התקדמות המחקר ,למדנו להכיר שהחזקה במודעות מהמי השני
)מתו' מגוו של מודעויות( אינה תופעה כה נדירה במקרי ההפרעה הנפשית
המכונה 'הפרעת זהות דיסוציאטיבית' 3.ג במצבי מודעות אחרי  ,כגו בזמ
חלומות או תחת היפנוזה ,אי זה נדיר למצוא אנשי המחזיקי  לפחות
באופ זמני  במודעות של ב או בת המי האחר.
-- * -- * -על המקרי המתוארי לעיל נוכל להוסי ,בקלות את האחוז הגדוליחסית
של האנושות ,שתמונת עולמ ונטיותיה המיניות שונות מאלה של
חבריה אשר נמני על אותו 'מיגדר' )זכר או נקבה( מבחינה ביולוגית,
כלומר ,הומואי ולסביות .למעשה אנו יודעי כיו על אותה תופעה בדיוק
ג אצל בעלי חיי נוספי מלבד המי האנושי.
 1שמה המלא ,שירלי ארדל מייסו ).19231998 ,(Shirley Ardell Mason
 2הספר 'סיביל' )' ('Sybilמאת פלורה שרייבר ) (Flora Rheta Schreiberיצא לאור בשנת
 .1973בשנת  1976התפרס הסרט הראשו באותו ש  ,בבימויו של דניאל פטרי ובכיכוב
של סאלי פילד וג'וא וודוורד .ב  2007יצא הסרט השני בבימויו של ג'וז ,סרג'נט ובכיכוב
של תמי בלנשרד ,ג'סיקה לאנג וג'ובת' וויליאמס.
 3באנגלית ,'Dissociative Identity Disorder' :ובקיצור '.'DID
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בתרבויות אנושיות שונות ,במיוחד בכמה תרבויות מזרחאסייתיות ,אנו
עדי לקיומ המקובל של מיגדרי נוספי על ה'זכר' וה'נקבה' הנפוצי .
במקרי נדירי אנו נתקלי באנשי שמשני באופ קיצוני את זהות
המינית ,כולל מהבחינה החיצונית ,במהל' שנות חייה  .במקרי חריגי
יותר נוכל ג למצוא אנשי שנולדו ע מאפייני של שני המיני ג יחד,
1
כולל אפילו מבחינה גנטית.
המסקנה המתבקשת מכל זאת הינה שמודעותנו לזהות המינית שלנו אינה
בהכרח תוצר ישיר של הקוד הגנטי שלנו ,או של מבנה גופנו החיצוני .באופ
פוטנציאלי ,היא אינה אפילו דבר קבוע ועשויה להשתנות ע הזמ.

זאת אולי תשובה חלקית לשאלה כבדת המשקל :הא המיגדר מפריד בי
שני סוגי מודעות ששוני מהותית זה מזה? במילי אחרות :הא קיימת
בכלל 'מודעות זכרית' ו'מודעות נקבית'? או שמא קיימת פשוט 'מודעות'
ותחושת המיגדר היא סת עוד אחת מני רבות ,תחושה משתנה נוספת בסל
הגדול המרכיב את המודעות שלנו ,ולא מאפיי מהותי שלה?
-- * -- * -הסתכלות בטבע שסביבנו עשויה להעלות את התפיסה כאילו החלוקה בי
'זכר' ו'נקבה' היא מהותית ומהווה חלק בלתי נפרד מקיומו של עול החי.
 1מבחינה גנטית ,יורש העובר זוג כרומוזומי הקובעי את מינו :כרומוזו  Xמהא ,
וכרומוזו  Xאו  Yמהאב .הצירו 'XX' ,ייצור עובר ממי נקבה ,בעוד הצירו 'XY' ,ייצור
עובר זכר .מחקרי עדכניי מראי שתיזמו הופעת של הורמוני בזמ ההריו ,במיוחד
הורמו הטסטוסטרו הזכרי ,יכולי להשפיע )למרות הקוד הגנטי( על נטיותיו העתידיות של
האד  .בנוס ,,קיימי מקרי חריגי של צירופי כרומוזומי אחרי מהנ"ל ,ולה השלכות
שונות על זהותו המינית של האד .
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בפועל קיימי בעלי חיי פרימיטיביי רבי שהתרבות היא 'אלמינית'
ובעצ אי בה 'זכר' ו'נקבה' .במקרי אחרי  ,מושג זה הוא גמיש ביותר
אצל .
סביר להניח שההתפתחות של חלוקת החי והצומח לשני מיגדרי
עיקריי של זכר ונקבה היא לא יותר מאשר מקרה מוצלח ,אחד מני רבי
ששרדו ושגשגו ,בתולדותיה של האבולוציה .מיטיב לתאר זאת פרופ' סטיב
1
ג'ונס בספרו 'כמעט כמו לוויית':
'לפני זמ רב )ואצל כמה אורגניזמי פשוטי ג כיו ( כל תאי המי
היו באותו גודל ,והתלכדו ליצירת עובר מצויד היטב במזו .ואז
הופיע האינטרס העצמי ,ואחד משני השותפי רימה בכ' שייצר
תאי קטני יותר א' במספר גדול בהרבה .הוא )שכ זה היה
המיגדר שלו החל מאותו רגע( עלול היה להוליד צאצאי רעבי ,
אבל היו לו רבי מאוד מה  .הצלחתו הוגבלה על ידי הסיכו
שאות תאי קטני יתלכדו לעובר ע מזו מועט מכדי שיוכל
לגדול .הברירה העדיפה התלכדות ע תאי גדולי שיצר השות,
שלו ,וכ' נולדו המיגדרי  .הזכרי היו נוכלי מאז הופיעו
לראשונה'.
וכמו בפיתוחי רבי אחרי של האבולוציה ,כ' ג תחושותינו בנושאי
זכרי  ,נקבות וכל השאר  ה לא יותר מאשר פועל יוצא של הדר' בה
התפתח מוחנו לתרו לשרידותה של אותה רמאות מיקרוסקופית מקרית
ועתיקת עידני  ,שמלווה אותנו עד עצ היו הזה.

 1הספר כבר הוזכר קוד לכ )בפרק 'הביצה והתרנגולת'( .הציטוט הנוכחי הוא מפרק 4
בספר )'ברירה טבעית'(.
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תרחישי מודעות
'מר ק .המפורס יבצע את מופע הגבורה שלו בשבת בבישופסגייט'.
– 'מתקיי לתועלתו של מר קייט' ,החיפושיות ,ג'ו לנו ופול
מקקרטני1967 ,
ג'ו הוא טיפוס דכאוני .הוא חש כבר זה זמ רב כי אי ממש 'טע ' לחיי .
לאחרונה א ,עבר מספר אירועי קשי שתרמו ג ה להרגשה רעה זאת.
ג'ו החל לשקול ברצינות לשי ק! לחייו.
ע כל זאת ,ג'ו הוא ספק וחשש מטבעו ,ואינו שש כל כ' לפגוע בעצמו.
מהיותו אד בעל נטיות מתמטיות מחליט ג'ו להפקיד את ההחלטה הסופית
באשר להמש' חייו בידי הגורל .הוא יטיל מטבע וינהג על פי התוצאה
המקרית :יצא 'ע!'  יתאבד ,והיה ויצא 'פלי'  יישאר בחיי .
מגיע הרגע הדרמטי .ג'ו שלנו לוקח את המטבע וזורק אותו על השולח.
התוצאה  אולי להקלתו או אולי דווקא לאכזבתו  היא 'ע!' ,כלומר על פי
החלטתו הקודמת עליו כעת ליטול את חייו שלו עצמו.
עכשיו נמשי' את סיפורנו הקצר בשני כיווני שוני ונעניק לו סו ,שונה
בכל אחד מה :
כיוו א' :ג'ו אינו מתמהמה .הוא נוטל את האקדח שנמצא ברשותו ,יורה
בראשו שלו עצמו ,וש ק! מהיר לחייו.
כיוו ב' :ג'ו ,כבר אמרנו ,הוא חשש .עוברות מספר דקות ,עוברי ימי ,
ולאחר תקופת מה מבי ג'ו שהדבר לא יקרה ,שהוא בעצ התחרט על
החלטתו המקורית.
-- * -- * -במבט ראשו ,זהו לא יותר מסיפור קצר ועצוב על איש ושמו ג'ו .א
ננתח את הסיפור מעט יותר לעומקו ,נגלה בו כמה כמה היבטי מענייני .
המציאות ,כבר אמרנו ,היא אולי 'דטרמיניסטית' 1.במצב זה ,איננו שולטי
במה שעומד לקרות והדברי מוכתבי מראש  אנו פשוט איננו יודעי מה
עומד לקרות.

 1ראו בפרק קוד 'הכול צפוי והרשות נתונה'.
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בעול דטרמיניסטי בו אי מקריות אמתית ,היתה החלטתו של ג'ו להטיל
מטבע  צפויה מראש .ג תוצאות ההגרלה היו קבועות מראש ,ובעצ ג
האופ בו יתייחס ג'ו בסופו של דבר לתוצאות 1.בעול כזה ,מצד אחד אי
משמעות להטלת מטבעות ,ומאיד' מוכתב מראש שה יוטלו.
בעול שאינו דטרמיניסטי  עול המאפשר בחירה חופשית ואקראיות,
עדיי איננו יודעי היכ ועד כמה קיימת אותה אקראיות ,אבל יש לה מקו .
בעול כזה תיתכ משמעות להטלת מטבע 2,ולענייננו  תיתכ משמעות
להחלטותיה של יצורי בעלי מודעות ורצו חופשי .במצב זה ,בהתא
לכיוו בו התפתח סיפורנו ,מודעותו של ג'ו החליטה לבסו ,להציל את
מודעותו של ג'ו ,או שלא .במוב מסויי  ,כיוונה של ההחלטה תור )או
שלא( לריבויה העתידי של האקראיות בעול  ,כיוו שמודעותו ש'ניצלה' של
ג'ו עשויה כעת להיות מעורבת בהחלטות נוספות הרותגורל ורבות
חשיבות.
הסיבה למצבו של ג'ו בסו ,הסיפור מרתקת לא פחות .במציאות
דטרמיניסטית ,מכיוו שהתסריט קבוע מראש ,אי למעשה 'סיבה' ואי
'תוצאה' .לא כל כ' חשוב מה קרה קוד ומה קרה אחר כ' .בעול שכזה,
איש אינו יכול להאשי את ג'ו בסופו של דבר במצב אליו הגיע ,מלבד
העובדה שבמקרה כזה עצ ההאשמה נקבע מראש .לעומת זאת ,במציאות
לא דטרמיניסטית ,נטייתנו הטבעית תהיה להטיל על ג'ו את האשמה
למצבו ,א' ההגדרה שלנו לעול שכזה אינה הגדרה לפיה הכול מקרי  עדיי
אנו מקבלי עלינו חוקי מסויימי של הפיזיקה והתנהגות היקו  ,לפחות
במוב הסטטיסטי .רוצה לומר ,ייתכ  ואפילו סביר  שג אז לא נוכל
להאשי את ג'ו באופ גור ,במצבו.
-- * -- * - 1הספר 'ק! כלזמ' של אסימוב כבר הוזכר בהערות השוליי לפרק הקוד האמור .הקטע
הרלוונטי ש לענייננו תופס את השלכותיה של ההחלטה לבצע דבר מה כזהות להשלכותיו
של הביצוע עצמו ,ובכ' מתעל במידת מה מהאפשרות להתחרט טר ביצועה על החלטה
שכבר נלקחה.
 2בטכנולוגיה העדכנית ,כאשר רוצי לייצר הגרלה אקראית 'אמתית' )',('True Random
משתמשי בדר' כלל במדידת של תופעות פיזיקליות אשר אמורות לייצג אקראיות
שכזאת ,כגו רעשי אטמוספריי  ,קרינה קוסמית' ,רעש אלקטרוני' של רכיבי מסויימי
וכדומה .הגרלות באמצעות תוכנת מחשב מתבצעות פעמי רבות על ידי אלגוריתמי של
' 'Pseudo-Randomאשר עומדי בקריטריוני מתאימי לרמת האקראיות שה מייצרי ,
אבל בפועל ה צפויי מראש ובעלי יכולת לחזור על עצמ .
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נניח לרגע שעולמנו הוא אכ דטרמיניסטי לחלוטי ,ורק בגלל מורכבותו
)ביחס לתפיסה שלנו( הוא מצטייר בעינינו כמלא אקראיות ורצו חופשי .עד
כמה ישתנה סיפורנו שלעיל א ג'ו עצמו יודע שהעול דטרמיניסטי? א
הוא חי בתקופה בה כבר הדבר הוכח קבל ע ועדה? הא יוותר אז על
ההגרלה הכאילומיותרת? הא ינהג אחרת ,או אולי ירגיש אחרת?
נקדי ונאמר כי במקרה של עול דטרמיניסטי ,הידיעה של מא דהוא
הא העול הוא באמת כזה או שלא  ג היא עצמה מוכתבת מראש.
משיקולי מסוג זה אנו יכולי להסיק מסקנה מרחיקת לכת ,והיא שא
נצליח אי פע להוכיח שהעול דטרמיניסטי ,הרי שהתארי' המדויק של
אותה הוכחה נקבע א ,הוא מראש ...או במילי אחרות ,אי מה לנסות
ולהתאמ! להוכיח זאת! )לכאורה ,כמוב ,שכ המאמ! עצמו ג כ נקבע
מראש א 'נבחר' בו(.
עד כה ערבבנו בפרק זה באופ חופשי את המושגי 'עול דטרמיניסטי'
ו'מציאות דטרמיניסטית' .כדי להדגי עד כמה נית לבלבל בי השניי  ,נבח
סיפור דמיוני אחר שעושה שימוש ברעיו 'המוח בצנצנת' אליו אנו חוזרי
מדי פע .
-- * -- * -בסיפורנו החדש ,ג'ורג' הוא 'המדע המטור ',שש בצנצנת את מוחו של
ג'ו ,ומזי לו קלטי מתאימי מתו' תוכנת המחשב העתידנית שלו.
במציאותו הוירטואלית של ג'ו הוא מטיל מטבע 'הוגנת' כדי לערו' הגרלה
כלשהי .את המטבע מציגה לו ,כמוב ,ללא ידיעתו ,תוכנת המחשב של ג'ורג',
ועל כ 'הוגנותו' ואקראיותו של המטבע אינ דברי המובני מאליה .
אלה נשלטי על ידי אותה תוכנת מחשב בפיקודו של ג'ורג'.
ג'ורג' והמחשב שלו יכולי להחליט הא המטבע של ג'ו ית בכל פע
תוצאה אקראית ,או שית תוצאה שה יחליטו עליה  ישירות או באמצעות
הפעלת לוגיקה אוטומטית כלשהי .היות שג'ורג' הוא טיפוס הרפתקני ,הוא
מטיל בעצמו מטבע בעולמו שלו ,כדי להחליט הא לסדר עבור ג'ו המסכ
מטבע אקראי לחלוטי או קבוע מראש.
אלא שג'ורג' חי עדיי בעיד בו איננו יודעי א העול הוא דטרמיניסטי
או שיש בו יסודות כלשה של אקראיות ובחירה חופשית .והנה הדבר
המוזר שמתרחש:
א עולמו של ג'ורג' הוא דטרמיניסטי ,הרי שתוצאות ההגרלה שלו נקבעו
מראש ללא ידיעתו שלו .יתרה מזאת ,התוצאות אינ משנות כלל לג'ו.
אפילו א ינסה ג'ורג' להזי את מוחו של ג'ו בקלטי אקראיי מנקודת
מבטו ,ה לא יהיו אקראיי  .מאחר שכל המיכשור של ג'ורג' ,כמו ג
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הנוירוני ממוחו של ג'ו ,מבצעי את פעולת באותו עול חיצוני
דטרמיניסטי ,הרי שמודעותו של ג'ו הנגזרת באופ חדערכי מיחסי הגומלי
בי אלה  חייבת לייצר מציאות דטרמיניסטית א ,היא .תוצאות ההגרלה
שלו נקבעו לכ מראש ג ה.
א  ,לעומת זאת ,עולמו של ג'ורג' אינו דטרמיניסטי ומאפשר הגרלות
אקראיות באמת ,הרי שתוצאות ההגרלה שלו משנות עבור ג'ו .יש ביכולתו
להזי את מוחו של ג'ו בקלטי אקראיי באמת ,ולכ הוא יכול לייצר
במציאות של ג'ו מטבע 'אקראי'.
יש להודות :מכיוו שג'ורג' שולט לחלוטי במציאות של ג'ו ,הוא יכול
כמוב לגרו לו לחוש בהמש' כאילו דבר אקראי אינו כזה ,ולהיפ' ,אבל
לצור' העניי נתעל מעיוות קט זה בעלילה .ג א חוקי המתמטיקה
השולטי בעולמו של ג'ורג' שולטי ג בעולמו של ג'ו ,וג א יתעל זה
האחרו מתחושותיו ויערו' ניסויי מדעיי כהילכת  ,לא ברור עדיי הא
יצליח להוכיח או לשלול דטרמיניסטיות  דבר שכאמור מסוב' מאד עד
בלתי אפשרי.
-- * -- * -ג'ורג' המדע המטור ,וההרפתק החליט לפרוק כל עול .הוא מזי עתה את
מוחו של ג'ו בקיומו של חבר דמיוני בש ג'ראלד  חבר שבמציאות של ג'ו
נראה אמתי לגמרי .באמצעות המחשב שלו ,ג'ורג' 'מלמד' את ג'ו כיצד
להתגנב אל ג'ראלד בשנתו ,להסיר את מוחו בזהירות ,ולשי אותו...
בצנצנת ...נו ,הבנת .
הא מציאותו של ג'ראלד היא דטרמיניסטית?

במבט ראשו נראית שאלה זו לגיטימית ,בדיוק כפי שהיא היתה עבור ג'ו
לפני מספר פסקאות .ע זאת ,שאלה טובה יותר עשויה להיות' :הא
מציאותו של ג'ראלד קיימת בכלל?' הרי כל כולו של ג'ראלד ,ג לפני
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'צינצונו' ,היה פרי דמיונו המודר' של ג'ו .מחו! לצנצנתו של ג'ו אי
ג'ראלד ,לא כל שכ מציאות שג'ראלד חווה.
היחיד שיכול להעניק משמעות לשאלות באשר למציאותו של ג'ראלד הוא
ג'ו .לגבי כל ישות אחרת בעלת מודעות ,אי ג'ראלד ועל כ אי ג מודעות
של ג'ראלד .ומיד נוסי ,על כ' שני סיבוכי מרתקי בפני עצמ :
האחד  מכיוו שעבור ג'ו כ קיימי ג'ראלד ומודעותו ,הא עבורו היא
דטרמיניסטית? א נית לדטרמיניז בעולמו של ג'ורג' סיכוי תיאורטי של
 ,1/2הרי על פי הניתוח שלעיל הסיכוי לדטרמיניז בעולמו של ג'ו הוא ,3/4
ובעולמו של ג'ראלד מ הסת  .7/8מה את יודעי  ,צנצנות מגבירות
דטרמיניז .
הסיבו' האחר  בשבילו נעלה באוב מסקנה עתיקה שלנו שמתמצית
בעקרו של דקארט 1:איננו יכולי להוכיח בוודאות מוחלטת שא ,אחד אחר
קיי מלבד אנחנו עצמנו .מכא נובע שמנקודת מבטו של ג'ורג' ,ייתכ שלא
רק ג'ראלד ,אלא ג'ו בעצמו הוא ישות דמיונית .ומבחינתכ קוראי
נכבדי  ,שלושת בוודאי ישויות דמיוניות ואולי א ,הספר זה בכבודו
ובעצמו.

 1ראו בפרק הקוד 'המוח בצנצנת'.
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התלבטות קשה
'דבר אינו הול' לשנות את עולמי' – '.על פני היקו ' ,החיפושיות,
ג'ו לנו ופול מקקרטני1969 ,
א' הוא אטו מימ .מבחינתנו הוא אולי זעיר ביותר ,אבל מבחינתו שלו
הוא ענק שבענקי  .לא שהוא יודע זאת ,לא' אי מודעות .אי הוא חש דבר,
אבל אילו היו לו תחושות כלשה באשר לעצמו ,סביר שהיה נפע
ממורכבותו הפנימית ,ממבנהו הסבו' וממכלול רכיבי הרכיבי הקטנטני
והחוקי הפיזיקליי המופלאי היוצרי אותו.
אי ש בתוכו ,באופ שהיה נזקק לציוד מיוחד אילו היה רוצה להבחי
בקיומ  ,מתרחשי תהליכי מפתיעי  .חלק נראי כאילו ה מתבססי
על הגרלות ואקראיות 1.א' ג יודע ,או לפחות היה יודע אילו היתה לו
מודעות ,שבמרחק מה ממנו מרח ,לו ב'  אטו אחר שאינו יודע את טיבו,
אבל גדול אפילו ממנו .גדול בהרבה.
התהליכי הפנימיי הסבוכי ברכיביו המיקרוסקופיי של א' ,כמו ג
הדברי שבסביבתו הרחוקה ,גורמי לו לעתי לתזוזות ולעוויתות
משמעותיות .אילו היה בעל חיי תבוני ,היה אולי משווה זאת להתעטשות
חזקה שמקורה בווירוס בודד משלשו בבוקר .ה'התעטשות' הנוכחית
מתגלה כדרמטית עבורו :א' מאבד אלקטרו .אילו היתה לו מודעות היה
אולי חש אכזבה ,או שמא דווקא הקלה מסוימת ,בראותו כיצד האלקטרו
היחיד שהיה ברשותו בורח את כל הדר' אל חיקו של ב' המרוחק.
א' נמצא בקצה של מולקולה גדולה ,שמכילה במרחקי עוד אטומי
כמוהו' ,אצטילכולי' שמה 2.מולקולת הבית של א' נחה לה בזמ האחרו
בקצהו של תא עצב כביר ועצו ממדי  'עצו ' ביחס לתחושותיו של א'
כמוב ,אילו היה יכול לחוש .ה'התעטשות' של א' עוררה תהליכי דרמטיי
נוספי בהיק ,נרחב יותר :המולקולה הענקית מזנקת למסע ברחבי קצהו

 1נרמזי כא באופ גס ביותר עקרונות הלקוחי מהפיזיקה הקוונטית.
 2אצטילכולי )' ('Acetylcholineהוא 'מולי' עצבי' )נוירוטרנסמיטר( שעובר בי תאי עצב
כחלק מתעבורת המידע ביניה .
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של תא העצב ,פורצת ממנו החוצה אל החלל האינסופי ולאחר טיול ארו'
1
פוגעת במולקולת 'קולט' ענקית אחרת בקצהו של תא עצב סמו'.
תאי העצב האמורי ה שניי מתו' כמאה מיליארד תאי דומי במוחו
של ג'ו .החיבור ביניה הוא אחד מתו' כמאה טריליו חיבורי דומי
באותו מוח.
-- * -- * -ג'ו הוא טיפוס דכאוני .הוא חש כבר זה זמ רב כי אי ממש 'טע ' לחיי .
לאחרונה א ,עבר מספר אירועי קשי שתרמו ג ה להרגשה רעה זאת.
ג'ו החל לשקול ברצינות לשי ק! לחייו.
ע כל זאת ,ג'ו הוא ספק וחשש מטבעו ,ואינו שש כל כ' לפגוע בעצמו.
מהיותו אד בעל נטיות מתמטיות מחליט ג'ו להפקיד את ההחלטה הסופית
באשר להמש' חייו בידי הגורל .הוא יטיל מטבע וינהג על פי התוצאה
המקרית :יצא 'ע!'  יתאבד ,והיה ויצא 'פלי'  יישאר בחיי .
מגיע הרגע הדרמטי .ג'ו שלנו לוקח את המטבע וזורק אותו על השולח.
התוצאה  אולי להקלתו או אולי דווקא לאכזבתו  היא 'ע!' ,כלומר על פי
החלטתו הקודמת עליו כעת ליטול את חייו שלו עצמו.
עכשיו נמשי' את סיפורנו הקצר בשני כיווני שוני ונעניק לו סו ,שונה
בכל אחד מה :
כיוו א' :ג'ו אינו מתמהמה .הוא נוטל את האקדח שנמצא ברשותו ,סופר
עד שלוש ,יורה בראשו שלו עצמו ,וש ק! מהיר לחייו.
כיוו ב' :ג'ו נוטל את האקדח שברשותו ,סופר עד שלוש ובדיוק אז א'
'מתעטש' עקב מיני תהליכי ספקאקראיי בתוכו ,את יודעי  .תא עצב 
נוירו  במוחו של ג'ו מעביר מידע ע תא עצב סמו' לו ,והפולסי
העצביי שבהמש' התהלי' מיתרגמי בסופו של דבר לתחושה מוגדרת :ג'ו
מתחרט .חייו של ג'ו ניצלו.
-- * -- * -לכאורה שני סופי שוני לסיפור ,אשר רק אחד מה יכול להתרחש ,על
חשבונו של האחר.
האמנ ?
 1האזור בתאי העצב בו מתרחשי תהליכי מסוג זה נקרא 'סינפסה' )'.('Synapse
ה'קולט' מכונה באנגלית '.'Receptor
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בשנת  1957הציע הפיזיקאי יו אוורט פירוש מהפכני ונועז לתופעות
האקראיות המוזרות של הרמה התתאטומית 1.כאשר מתבצעת מדידה
ולתופעה יש יותר מתוצאה אפשרית אחת ,טע יו ,היקו בעצ מתפצל
למספר יקומי מקבילי  ,הזהי בכל למעט העובדה שבכל אחד מה
2
מתרחשת אחת מהתוצאות האפשריות.
וכעת נעי ,מבט חוזר בג'ו המסכ :התופעות הזעירות והאקראיות
שחבויות בתוככי א' ,לא היו אולי אקראיות כלל וכלל .באחד מאינספור
פיצוליו של היקו הוכתב מראש שתופעות אלה תגרומנה לא' חסר
המודעות לשמור על אלקטרונו ,ובפיצול אחר הוכתב שה תגרומנה לו
לבסו ,לאבד את האלקטרו שלו .במוב מסוי לא היה זה יקו ע
אקראיות ,אלא שני יקומי מקבילי ודטרמיניסטי  .כתוצאה מכ' ,פיצולו
האחד של היקו נותר ע גוויתו של ג'ו הירוי ,ופיצולו האחר של היקו
נותר ע ג'ו החי ומלא החרטה .שני סופיו של הסיפור התרחשו.

מבחינתו של ג'ו ,הפיצול עשוי להיות מעניי יותר א יממש את המש'
חייו בשני היקומי המפוצלי  ,ואת הצירו' ,הכל צפוי והרשות נתונה' נית
לאורו של דיוננו זה להבי באופ מעט שונה .א נחזור לאחת מגירסאותיו
 1יו אוורט ) (Huge Everettהיה פיזיקאי אמריקני שחי בשני  .19301982השערתו הנדונה
כא זכתה לכינוי 'פירוש העולמות המרובי ' ) (Many Worlds Interpertationאו
'תיאוריית העולמות המרובי ' ).(Many World Theory
 2יצויי שהתיאוריה של אוורט פותרת ג פרדוקסי ידועי של 'חזרה בזמ' ,דוגמת
הפרדוקס בו חוזר אד אחורה בזמ והורג אחד מאבותיו הקדומי  ,ואז כביכול לא היה
יכול להיוולד בהמש' בעצמו .הפתרו כא נעו! בטיעו שהחזרה בזמ כרוכה בפיצול של
היקו  ,וההריגה היא בעצ של אב קדו של ב דמותו של החוזר בזמ ביקו המקביל.
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של 'ניסוי הזזת היד' שהוזכר בפרק הקוד בש זה ,נוכל להביט בו כעת
אחרת :הסתכלו שוב בידכ הימנית ,והחליטו באופ חופשי הא בעוד
מספר שניות להזיז את האצבע השניה או השלישית ...עכשיו המתינו מספר
שניות ועשו זאת  הזיזו את האצבע .מה היתה החלטתכ ? איזו אצבע
הזזת ?? מ הסת את יודעי היטב איזו ,אבל ב דמותכ ביקו
המקביל שנוצר ,ממשי' לקרוא את ספרנו המרתק ,ויודע ג הוא איזו אצבע
הזיז ,ותשובתו שלו אחרת לגמרי.
-- * -- * -להזזת אצבע אחרת אי אולי משמעויות כבדות משקל ,למעט מקרי
דוגמת אלה בה אחת מהאצבעות היתה צמודה להדק של כלי יריה כלשהו.
ג ג'ו השני החליט להזיז אצבע אחרת מזו של ג'ו הראשו .פעמי רבות
התלבטת קשה בהמש' דרככ בבעייה הרת גורל כלשהי ,ולבסו ,בחרת
באחד מהפתרונות האפשריי  .פעמי רבות ג שאלת בהמש' את עצמכ
'אולי בחרתי לא נכו' ומה היה קורה לו בחרת בפתרו אחר .כעת ייתכ
שהפתרו האחר אכ נבחר ,וב דמותכ ביקו המקביל שואל אולי את
עצמו אותה שאלה בדיוק באשר לבחירתו האחרת ,א שרד מספיק זמ
בעקבותיה.
וכמעט כמו תמיד ,לא נוכל לסיי
מתחכמות:

דיו זה בלא להוסי ,כמה מילי

את בוודאי זוכרי את שעשועינו ע הגיליוטינה בפרק קוד מתחילת
ספרנו 1.באחד מניסויי המחשבה שערכנו ש  ,נוצר לאד  ,לפחות באופ
רגעי ,ב דמות אחר באותו יקו  ,עקב חיתו' מוחו לשניי  .ג במקרה
האומלל ההוא ,סבר מ הסת כל אחד מ החצאי כי הוא המקורי ותהה
אולי באשר לתחושותיו ,א בכלל ,של חציו האחר.
מלבד הדמיו המסוי בי שני הדיוני  ,נית כעת לשלב את שניה ביחד
ולהוסי ,את לבטיו של התליי ואת האפשרות שהוא עצמו יתחרט ברגע
האחרו ויחליט שלא להפעיל את סכי האימי  .פיצולו הרלוונטי של היקו
במקרה זה יהיה כעת דרמטי אפילו יותר .אחד מהפיצולי יכלול בתוכו
פיצול נוס ,,רגעי ,של מודעות הנידו למוות .ביקו המקביל בו התליי
מתחרט ,תיוותר לאד שעל הגיליוטינה מודעות אחת ושלמה )ככל שאנו
מכירי 'מודעות' מהי(.

 1בפרק "הזונה של ג'ורג' ברנרד שואו".
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מלבד השאלה המעניינת הדנה בפיצולי אפשריי של היקו בה יו
אוורט לא ניסח בינתיי את התיאוריה המהפכנית שלו ,נזכיר עוד נקודה
נוספת שדנו בה לעומק 1:עד כמה שזה נוגע לנו ,ייתכ ושני המצבי 
הימצאות או איהימצאות של יקומי מקבילי  נכוני עבורנו באותה
המידה .לפחות כל עוד לא עיצבנו ניסוי שיית תוצאה שונה באחד היקומי
לכל אחד מהמצבי  .תנאי מוקד לכ' הוא ,כמוב ,קיומו של קשר כלשהו
בי היקומי המפוצלי  ,ולכ' יש השלכות מרחיקות לכת על הקשר בינכ
לבי עצמכ  ...האחר.

 1בפרק 'רחוק מהעי ,רחוק מהלב'.
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גלריית המודעויות
'מחכה ליד החלו ,לובשת את הפני שהיא שומרת בצנצנת ליד
הדלת' – '.אלינור ריגבי' ,החיפושיות ,פול מקקרטני וג'ו לנו1966 ,
ב 29בנובמבר  1981נמצאה גופתה של השחקנית נטלי ווד במי ליד חופי
האי סנטה קטלינה באזור לוס אנג'לס .נראה כי השחקנית המפורסמת טבעה
בטיול של סו ,שבוע ,וזאת בתקופת השתתפותה בצילומי הסרט המהפכני
'סערת מוחי'  ארוע שהשפיע רבות על המש' צילומיו וקורותיו של אותו
1
סרט.
עלילתו של 'סערת מוחי' עוסקת ביכולת הטכנולוגית של מציאות
וירטואלית מועתקת  האפשרות להקליט את חוויותיו ,תחושותיו
ומחשבותיו של אד א' ולגרו לאד ב' לחוות אות מאוחר יותר ,באופ
נשלט ,באמצעות מיכשור מתאי המתחבר אל מוחו .א תרצו ,סוג מאד
מסוי של 'מוח בצנצנת'.
כצפוי ,הסרט 'סערת מוחי' לא היה היחיד שעסק בטכנולוגיה העתידנית
האמורה .מספר סרטי נוספי נגעו בהצלחה זו או אחרת בנושא .נזכיר
בעיקר את הסרט 'ימי משוני ' שיצא יותר מעשור מאוחר יותר ,וג א
לא הצליח כל כ' באופ מסחרי ,עדיי נחשב לאחד הטובי שעסקו בעניי
2
זה שלנו.
-- * -- * -דמיינו לעצמכ חנות עתידית אליה אנו נכנסי כדי לבחור את ה'חוויה'
המוקלטת שאנו בוחרי עבור עצמנו להיו בערב ,משלמי את הסכו
הנדרש ומקבלי בתמורה חפ! כלשהו .במונחי השאולי מעול

 1הסרט 'סערת מוחי' )' ('Brainstormבבימויו של דאגלס טרמבול )(Douglas Trumbull
ובכיכובה של נטלי ווד ) (Natalie Woodבתפקידה האחרו בחייה ,יצא לבסו ,בשנת 1983
וזכה להצלחה מרובה.
 2הסרט 'ימי משוני ' )' ('Strange Daysבבימויה של קתרי ביגלו ) Kathryn Ann
 ,(Bigelowיצא בשנת  .1995ביצירתו של הסרט היה שות ,ענק הקולנוע הידוע ג'יימס
קמרו .הסרט עוסק בטכנולוגיה עתידנית דומה ,תו' סחר בהקלטות ממוח של אנשי
שהשתתפו במעשי רצח או אונס.
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המחשבי של ימינו יהיה זה אולי דיסק קט או התק  1,USBאותו אנו
נחבר מאוחר יותר למכשיר המתאי  ,אשר ישדר מידע למוחנו.
החנות מציעה מגוו הקלטות ,חלק של אנשי אמתיי  :חוויותיו של
קופ! בנג'י ,צולל בשונית אלמוגי  ,מטייל באלפי  ,סועד במסעדת יוקרה
צרפתית .חלק האחר בעריכת אולפ :סיור ברחבי הגלקסיה ,או בביתו של
מיקי מאוס המצוייר .כנראה לא נפקד מקומ של חוויות סקס ואלימות
להשכרה ,בדיוק כמו בספריות הוידאו הזכורות לטוב.
אלא שכמו גורל של מרבית ספריות הוידאו וחנויות התקליטי של המאה
העשרי  ,כ' תהיה בוודאי ג שיטת העברת החוויות הוירטואליות עכשווית
יותר .מ הסת תו' שימוש באמצעי כמו האינטרנט ,ללא צור' אמתי
לבקר בחנות גשמית כלשהי.

האפשרות 'לקנות חוויות' השונות מהרגיל ,קיימת ,במידת מה ,תו' שימוש
בסמי  במיוחד סמי הזייה  של ימינו ,דוגמת  LSDאו  2.DMTבמקרה זה
מדובר כמוב בהשקעה בחוויה כללית ביותר ,ללא עריכה מראש ,וללא
שליטה מרובה בתוכ ,אבל המושג של 'תשלו עבור חוויה שונה' תק ,ג
במקרה זה .המציאות מוכיחה שאפילו תחת אות הגבלות וחסרונות של
החוויה האמורה ,גדול הביקוש מאד ,וג התמכרות ופשיעה כרוכי בעניי.
נית רק להניח שהצירו ,של שליטה בתכני יחד ע קלות ההעברה יגררו
עמ יסודות דומי  ,אולי אפילו חזקי יותר ,של התמכרות ושל פשיעה.
  USB 1קיצור של '  'Universal Serial Busהשיטה התקנית הנפוצה ביותר כיו
לחיבור בי מחשבי וציוד הקפי לסוגיו.
 2ראו בפרק קוד ' :פרי ע! הדעת'.
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בסרט 'סערת מוחי' הצבא מתברר לפתע כשות ,בכוח לפרוייקט .הסיפור
של 'ימי משוני ' לקוח רובו ככולו מעול הפשע .כמה היית מוכני
לשל עבור חוויות מסעירות על פי בחירתכ מבלי לקו מהכסא?
-- * -- * -הקלטות כאלה של חוויות אישיות נמצאות בסוג של סתירה ישירה ע
מושג 'שני העולמות'  החיצוני והפנימי  שאנו נוהגי לשלב בהגדרת
1
המודעות.
ואולי נעו! ההבדל בפרשנות הראשונית שאנו נותני למילה 'חוויה' .קיי
הבדל גדול בי "להרגיש שאני ג'ו ולחוות תחושות שחווה ג'ורג'" לבי
"להרגיש שאני ג'ורג'" .במקרה השני משתנה לא רק התוכ של המודעות
שלכ אלא א ,תחושת הזהות שלה .ג א ספק שלפרשנות זאת התכוו
הסיפור של הסרט 'ימי משוני ' ,קשה שלא לצטט מתוכו את המשפט' :זה
לא כמו "טלויזיה ,רק טוב יותר" .זה חיי  .פיסה מחייו של מישהו אחר'.
נוכל א כ לנסות ולדרג את האפשרות 'לקנות חוויות' בסול פשוט:
•

במקו הנמו' נמצאת האפשרות לקנות חוויות המעדכנות את
התוכ של המודעות שלנו ,א' ללא עריכה מראש ושליטה .על
האפשרות הזאת נמנה למשל השימוש בסמי הזייה למיניה .

•

במקו הבא נמצאת האפשרות לערו' מראש חוויות )תחושות,
מחשבות( ולהתנסות בה תחת שליטה ובחירה .מקרה פרטי של
אפשרות זאת היא היכולת 'להקליט' את חוויותיו של מישהו
אחר .זהו המקרה הנדו בסרטי הבדיוניי שלנו שהוזכרו.

•

במקו הגבוה נמצאת האפשרות לחוות לא רק את תחושותיו
אלא ג )ובמיוחד( את זהותו של מישהו אחר ,כמוסבר לעיל.

האפשרות לחוות את זהותו של האחר מעלה עמה שאלה מעניינת באשר
לזכרו :זכרו זהותכ הקודמת במהל' החוויה ,כמו ג זכרו זהותכ
מהחוויה עצמה ,לאחר שהסתיימה 'ושבת לעצמכ '.
באופ טיפוסי אי זהותו של בעל מודעות כלשהי כרוכה בזכרונות
ממודעות אחרת ,ועל כ קשה להצביע על 'זכרו זהותכ הקודמת במהל'
החוויה' כשינוי מלא של תחושת הזהות .ע זכרו כזה ייתכ ולא קיבלת
 1ראו ג בתחילתו של הספר 'גו ,ונפש  הבעיה הפסיכו פיסית' )מאת פרופ' ישעיהו
ליבובי!( ,אשר הוזכר בפרקי קודמי .
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את מלוא התמורה לכספכ  ...אפשר ג לנסות ולהחיל נימוקי דומי על
'זכרו זהותכ מהחוויה לאחר שהסתיימה' ,א כי ש הדברי נראי
מורכבי יותר.
שינוי זהות ללא זכרו כלשהו לאחריו ,שקול לדבר שלא אירע כלל
מבחינתנו ,למעט אולי תחושת פרק זמ החסר לנו בעברנו .דוגמאות כאלו
אנו מכירי מתיאורי מקרי ידועי של אנשי אשר סבלו מפיצול אישיות.
למעשה ,לפרקי זמ בלתי מורגשי  ,ייתכ והדבר קורה ממילא .לא נוכל
להוכיח דבר ,הרי איננו זוכרי זאת...
-- * -- * -עד שיופיעו בשוק המכשירי הראשוני המבצעי הקלטה וניגו של
חוויות האחר ,לא נותר לנו אלא להקשות ולחבר שאלות לגבי מצבי
מורכבי אפילו יותר :כמה תעלה הקלטה של חוויותיו של מישהו הצופה
בסרט 'ימי משוני '? מה המשמעות של 'לנג' במוחי את חוויותי שלי
עצמי שהוקלטו קוד לכ? הא נוכל לרכוש הקלטה של מישהו בזמ שהוא
חווה 'נגינה' של הקלטה של מישהו שלישי? הא דבר זה זהה לשימוש
בהקלטה המקורית של אותו אד שלישי? כיצד נרגיש כאשר 'ננג' במוחנו
הקלטה של מישהו החווה בעצמו זכרו של 'ניגו' קוד במוחו? הא נוכל
להקליט ,ואז 'לנג' במוחנו ,את חוויותיה של בני המי השני? של בעלי
חיי אחרי ? של יצורי מומצאי ?
ועד שנדע לענות על כל אלה ,נסו להוקיר ולטפח את חוויותיכ
הנוכחיות .עדיי לא נית להקליט ולשמר באופ המתואר.
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שנינו ביחד וכל אחד לחוד
'שכאשר אומר ל' כי אני אוהב אות' ,הו ,תאמרי שאת אוהבת אותי
ג ' – '.הייתי צרי' לדעת טוב יותר' ,החיפושיות ,ג'ו לנו ופול
מקקרטני1964 ,
שני לא מעטות חלפו מאז זמנו
האינטליגנטיות שלו 1.מומחי מחשבי של
מחשבי  ,מכירי זה מכבר מושגי חדשי
כמדע בדיוני בתקופתו של טיורינג' .עיבוד
2
ממושגי אלה.

של אל טיורינג והמכונות
ימינו ,במיוחד מומחי רשתות
אשר יכלו מ הסת להיחשב
מבוזר' ו'פרוטוקול' ה שניי

מבלי לצלול עמוק מדי אל תו' נבכי הטכנולוגיה ,נציי רק כי צירופי מילי
אלו משמשי בדר' כלל לתאר את המצב בו מספר מחשבי עובדי
בצוותא כדי להשיג מטרה מסוימת .כל מחשב מבצע את משימתו שלו ,א'
היא כוללת ,בי השאר ,זמני מוגדרי בה הוא יוצר קשר ע מחשבי
אחרי  ,מקבל מה מידע ומעביר לה מידע משלו .כאשר ממשי' כל אחד
מהמחשבי במשימתו ,הוא כבר מצויד עבורה במידע נוס ,שקיבל משכניו.
'פרוטוקול' להעברת מידע דורש שני שותפי או יותר .הפרוטוקול מאפשר
חופש פעולה מסוי לכל צד ,א' מגדיר מה מותר ומה אסור ,באופ שא
הצדדי אכ יעמדו בהסכמי  'העסק' כולו יעבוד ביחד.
-- * -- * -בסו ,שנות הששי פר! לעולמנו ס חדש ,ה MDMAשזכה לימי
לכינוי הנודע 'אקסטזי' 3.בתחילה נהגו רק פסיכולוגי להשתמש בו
במטופלי מסוימי  ,א' די מהר הפ' החומר להיות פופולרי בקרב בני נוער
במסיבות נלהבות.
בניגוד לסמי רבי אחרי  ,השפעתו של האקסטזי משמעותית יותר
באופ מפתיע בסביבה בה נמצאי אנשי רבי שכול נטלו אותו .הסיבה?
נסיונות במעבדה הראו כי הס מפחית את היכולת לזהות רגשות שליליי
 1ראו בפתיחתו של ספר זה.
 2באנגלית 'Distributed processing' :ו'.'Protocol
 ,MDMA 3קיצור לצירו ,המילי ' ,'3,4-MethyleneDioxyMethAmphetamineפועל
כמו סמי רבי אחרי בעיקר באמצעות השפעה על תהליכי ההתקשרות בי עצבי במוח.
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אצל האחר ,ואולי כתוצאה מכ' ניכרת השפעתו המפורסמת כמגביר )זמני(
1
של אהבה ואמפתיה בי אנשי .
'שו אד איננו אי'  כ' אומר הפתג  2.המילה העברית הפחותידועה
'הידוד' יכולה לשמש כתרגו טוב למונח הלועזי 'אינטראקציה'' .פעולת
גומלי' או 'יחסי גומלי' עשויי להיות הפירושי הטובי ביותר .כ' או
אחרת ,לאינטראקציה בי מודעויות יש השלכות מעניינות ,במיוחד עקב כ'
שהחלטותיה של מודעות אחת מייצרות בסופו של דבר נתוני הנקלטי על
ידי מודעות אחרת ,ומשמשי בהמש' את בחירותיה והחלטותיה שלה.
בדומה לרשתות מחשבי  ,כ' ג במקרה זה כל מודעות מייצגת תהלי' נפרד
ועצמאי ,ונתוני עוברי בכל הכיווני .
המקרה של שתי מודעויות המתקשרות ביניה באופ ישיר הוא עדיי
פשוט יחסית ,אבל תארו לעצמכ את המשמעות של מיליוני בחירות
נפרדות המתבצעות על ידי מיליוני מודעויות שונות ,ומשפיעות על האחרות.
כל אחת תורמת לבחירותיה של האחרות ,וה ,בתור ,תורמות לקידו
החלטותיה שלה .כל בעל מודעות שכזה יוצר קלט לאחרי  ,ואז  באופ
עקי  ,ג לעצמו.

ההשפעה העקיפה היא פעמי רבות חזקה מכפי שנראה לראשונה.
המודעות של רבי מאיתנו כיו מושפעת מבחירות שעשתה מודעותו של
אדול ,היטלר לפני שני רבות .מודעותו של היטלר בוודאי הושפעה בדרכי

 1אמפתיה )  (Empathyתחושת חיבה והזדהות ע הזולת.
 2פתג זה מיוחס לג'וה דא ) ,(John Donneמשורר אנגלי מהמאה ה .17
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דומות ממודעויותיה של קודמי לה .אימרה ידועה טוענת כי 'כל הגוו
1
הדתי של העול המודרני ,מקורו במחסור במוסד לחולי נפש בירושלי '.
-- * -- * -אבל הא בחירותיו של היטלר היו באמת שלו? הדיו ביכולת הבחירה
החופשית אל מול עול 'דטרמיניסטי' כבר הופיע מספר פעמי בספר זה .כ'
ג הדיו המסעיר לא פחות בעול שבו את היחידי שקיימי  ,וכל היתר
אינ אלא פרי דמיונכ  .שתיי כפול שתיי ה ארבע ,והדיו הכפול
האמור מייצר ארבע אפשרויות שלאור כל אחת מה אפשר לבחו את
משמעות האינטראקציה בי מודעויות:
אפשרות א'  העול מכיל בחירה חופשית ומודעויות נפרדות רבות .זאת
האפשרות התואמת את תפיסתנו הטבעית .היא מייצגת למעשה כמעט את
כל מה שנכתב בפרק זה עד כה :אוס ,גדול של מודעויות ,שבחירותיה של
כל אחת משפיעות על האחרות )ובכ' בעקיפי ג על עצמה(.
אפשרות ב'  העול הוא דטרמינסטי ,ומכיל מודעויות נפרדות רבות.
אוס ,המודעויות השונות עדיי קיי  ,אבל כל אחת מה לחוד שוגה באשליה
של בחירה חופשית ,כאשר בחירותיה למעשה מוכתבות מראש .זאת אולי
המקבילה הטובה ביותר לרשת של מחשבי המבצעי כול ביחד עיבוד
מבוזר של תכנית שתוצאותיה  ג א איננו יודעי עדיי מה  קבועות
מראש ,ומה שנותר זה לא יותר מהדר' המשותפת להגיע אליה.
אפשרות ג'  העול מכיל בחירה חופשית ,אבל את היחידי שקיימי .
באפשרות מרתקת זאת ,האחרי אכ משפיעי עליכ  ,אבל ה אינ
קיימי במציאות .כל אחד אחר הוא אשליה והוא 'מגיב' בעיניכ אולי כפי
שהיית את מגיבי לו היית במקומו .בחירותיו ה למעשה בחירותיכ
שלכ  ,במודע או שלא.
אפשרות ד'  העול הוא דטרמיניסטי ואת היחידי שקיימי באמת.
האשליה שלכ היא כפולה ,ג בקיומ של האחרי  ,וג בקיומה של
בחירה חופשית .תחת אפשרות מדכאת זאת ,לא רק שאי מודעות אחרת
מלבד זאת שלכ  ,אלא ג היא עצמה לא ממש חופשית .כל 'המשחק' של
אוס ,גדול של מודעויות המשפיעות אחת על האחרת תו' אינטראקציה
ביניה הוא אשליה אחת ענקית.

 1האימרה מיוחסת להנרי הבלוק אליס ) ,18591939 ,(Henry Havelock Ellisרופא בריטי,
פסיכולוג ומראשוני הסקסולוגי של העת החדשה.
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מי האפשרות הנכונה? ג בכ' כבר דנו .כל עוד לא נית להבחי בי
דטרמיניז לבי בחירה חופשית ,כמו ג בי קיומ לאיקיומ של מודעויות
אחרות ,הרי שלא נית להבחי בי כל ארבע האפשרויות שלעיל ,וכול שוות
משקל לגבינו.
-- * -- * -יוהא גוטליב פיכטה 1היה פילוסו ,גרמני ומתלמידיו של הפילוסו,
עמנואל קאנט.
בעבודותיו טע פיכטה כי המודעות העצמית היא בעצ תופעה חברתית:
התנאי המוקד למודעותו העצמית של מא דהוא ,הוא קיומ של אחרי .
האינטראקציה בי הפרטי השוני היא זו ש'מזמנת החוצה' את הכרתו
המודעת של הפרט מתו' התתמודע שלו.
הכרה הדדית בי מודעויות שונות הופכת ,א כ' ,להיות תנאי הכרחי
לקיו ה'אני' הפרטי .גישה זו ,המכירה בהתפתחות המודעות שלנו מתו'
הקשרי בה אנו נמצאי  ,זכתה ג לכינוי 'הגישה האינטרסובייקטיבית'
) .(Intersubjectivityבהקשר זה ,מעניי איזה סוג של 'אני' מתפתח כתוצר
2
של אינטראקציה חברתית 'וירטואלית' שעיקרה מעל גבי האינטרנט...
-- * -- * -את השפעתה של האינטראקציה בי מודעויות נית להרחיב לשני כיווני
שוני  .הכיוו האחד הוא 'מודעות קיבוצית' שדנו בה כבר בפרק קוד .
מודעותה של מושבת הנמלי או מודעותו של נחיל הדבורי  ,בי שהיא
קיימת ובי שלא ,מצטיירת לפחות בעיני הצופה מ הצד כדבר שריר וקיי .
'מודעות' זו היא תוצאה של המוני האינטראקציות בי המודעויות של חברי
המושבה/הנחיל.

3

באופ דומה ,נית להרחיב תפיסה זו לכיוו ההפו' :מודעותנו שלנו
בכבודה ובעצמה היא תוצאה של המוני אינטראקציות בי נוירוני בודדי
וחלקי מוח מורכבי יותר א' עדיי קטני  .שמא הקבלה זו מעידה על כ'
שג לקטנטני אלה יש מודעות משלה  ,ואנו עצמנו איננו אלא 'המושבה'
.17621814 ,Johann Gottlieb Fichte 1
 2למעשה קיימי לא מעט מחקרי העוסקי בהשפעה הפסיכולוגית של האינטרנט .חלק
עוסקי ביחס שבי 'חשיבה אסוציאטיבית' הכוללת דילוג מהיר מנושא לנושא על פי
הקשרי המקריי שביניה  ,לבי 'גלישה' באינטרנט שדומה מאד באופייה.
 3ראו בפרק 'הזונה של ג'ורג' ברנרד שואו'.
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או 'הנחיל' .ג במקרה זה קיימי פרוטוקולי מוגדרי  ,וה'עסק' כולו עובד
1
היטב ביחד.

 1ובהמש' ההקבלה לעול המחשבי  ,הדבר מזכיר את המושג המכונה 'רשת עצבית'
)' ('Neural networkמלאכותית .זהו מודל שבא לחקות במוב מסוי את פעולת המוח
באמצעות רכיבי תוכנה ו/או חומרה רבי  ,שמחקי כל אחד פעולת נוירו בודד ,פועלי
בנפרד ומתקשרי ביניה .
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אומרי כי אני איננו אני

1

'זו לא הפתעה כעת ,מה שאת רואה זה אני' – '.אמרי לי מה את
רואה' ,החיפושיות ,פול מקקרטני וג'ו לנו1965 ,
כיצד נית לאשר שפלוני הוא אכ מי שהוא טוע שהינו? בעול שלפני
עיד המחשב נהגנו לעשות זאת באמצעות חתימה ע עט ונייר .שאלו
מומחה הייטק לענייני אבטחה במערכות ממוחשבות ותקבלו הסבר באשר
לרמות ההזדהות השונות של אד אל מול המחשב.
רמת ההזדהות הנמוכה היא 'מה שאני יודע' ,או במילי אחרות :נית
לאשר כי אני הוא באמת אני על ידי כ' שאני מספק למשל סיסמה סודית,
אותה לא אמורי לדעת אחרי מלבדי ומלבד הגור המוודא את זהותי.
סיסמה היא דבר קל להעתקה ,ועל כ נוצרה הרמה הבאה' :מה שיש לי'.
במילי אחרות ,נית לאשר את זהותי באמצעות חפ! כלשהו בו מוטבעי
פרטי שקשה יותר להעתיק  כגו כרטיס מגנטי כלשהו .נית כמוב לשלב:
לדרוש ג חפ! שיש לי וג פריט מידע כלשהו.

אלא שדינו של חפ! הוא להיגנב  תופעה שכיחה שהביאה ליצירת רמת
הזדהות גבוהה אפילו יותר' :מה שאני' .במקרה זה נית לאשר את זהותי על
ידי בדיקת חלק מגופי אותו קשה יותר לקחת ממני  טביעת אצבע למשל,

 1השורה לקוחה מתו' שיר הנושא בסרט הישראלי הקומי 'שני קונילמל' משנת ,1966
בבימויו של ישראל בקר ובכיכובו של מייק בורשטיי.
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או ,במקרי מתקדמי יותר ,תבנית הרשתית שבתו' עיני .סוג זה של זיהוי
1
מכונה 'זיהוי ביומטרי'.
בטכנולוגיה המודרנית נית ,ובוודאי יהיה קל יותר בעתיד ,להחלי ,ג ...
חלקי גו 2.,אי' נוכל א כ לזהות מישהו בוודאות מוחלטת?
-- * -- * -תינוקות יודעי לזהות היטב את אמ  ,ללא סיסמה ,ללא כרטיס מגנטי
ומבלי לבדוק טביעת אצבעות או תבנית רשתית .האמצעי העיקרי בו ה
משתמשי הוא 'זיהוי פני '.
האבולוציה פיתחה חלק גדול ,יחסית ,ממוחנו לצור' האמנות העתיקה של
זיהוי אד באמצעות פניו  מטלה שעדיי קשה מאד למחשבי בני ימינו.
אנו עושי זאת כה טוב עד כי ביכולתנו להבחי בקלות במכר ידוע בקרב
המו אד  ,ואפילו במרחק ,בעיוות או במטושטש .ציירי קריקטורות יודעי
להשתמש ביכולת זו שלנו .מבלי משי אנו לוקחי לעתי יכולת זאת צעד
אחד רחוק מדי ,ומזהי פני ג במקו בו ה אינ  :האיש בירח ,ישו
הנוצרי בכתמי על תכרי' יש ,פניו של רב ידוע בלכלו' שהצטבר בתחתיתו
של סיר.

3

מאות סיבות בדיוק ,ככל שמישהו רחוק מאיתנו יותר גנטית ,כ' יקשה
עלינו לזהות אותו מבי דומיו .אד מערבי טיפוסי עשוי לגלות קושי גדול
יותר בהפרדה בי פני אסיאתיי  .אד כלשהו ימצא זאת כמעט בלתי
אפשרי לזהות כבשה מסוימת מתו' קבוצת כבשי דומות ,על פי תוי פניה.
נסיונות מבוקרי בכבשי הדגימו כי עבור המטלה הזאת דווקא קלה הרבה
יותר .קירבה גנטית גדולה מדי עשויה לייצר בעיות משלה :הבחנה בי
תאומי זהי  ,למשל.
-- * -- * --

 1בלועזית ' ,'Biometricsמצירו ,של שתי מילי  = 'Bio' :חיי  = 'Metrics' ,מדידה.
 2הסרט הבדיוני 'דו"ח מיוחד' )בשמו האנגלי 'דו"ח מיעוט'  ' ,'Minority Reportבבימוי
סטיב שפילברג ,משנת  (2002הציג מקרה של השתלת עי כדי להחלי ,זהות של אד
במערכת באמצעות החלפת תבנית הרשתית שלו.
 3באנגלית מוכר וידוע הביטוי ' 'Facial recognitionשמשמש בדיוני אודות פעילות
המוח כמו ג בדיוני באשר ליכולות טכניות של תוכנות מחשב.
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כאשר ב אנוש )או בעל חיי מפותח אחר( עוסק במלאכת הזיהוי ,מי
שמסייעת בכ' היא מודעותו .אנו חשי שהזיהוי הסופי של הזולת מתבצע
באופ מודע .המציאות ,מתברר ,מפתיעה ג כא.
'פרוסופגנוזיה' )' ,'Prosopagnosiaידועה ג בכינוי 'עיוורו פני '( היא
הפרעה מרתקת במוח 1.הלוקי בה חשי שאינ מזהי את פניו של העומד
מול  ,ג כאשר מדובר במישהו שה מכירי בעליל .בדיקת פוליגר,
מצביעה על כ' שהמוח דווקא כ מבחי בי פני מוכרות לכאלה שלא.
המידע פשוט אינו מגיע אל 'קופסת המודעות' שכבר דשנו בה לא מעט.
הפרעה הפוכה במידת מה ,המכונה 'תסמונת קפגרא' 2,מרתקת לא פחות:
הפוליגר ,אינו מראה התרגשות כלשהי שמצביעה על זיהוי פניו של יקירנו.
לעתי תופיע תחושה כאילו התחזה כפיל לאד המוכר לנו שניצב מולנו.
ע זאת ,הנושא המרתק באמת ,יותר ממודעותו של העוסק בזיהוי ,הוא
דווקא מודעותו של נשוא הזיהוי  האד )לצור' העניי( אותו אנו מזהי .
האמצעי המתוחכמי  ,כגו זיהוי ביומטרי או זיהוי פני  ,עוסקי בזיהוי
גופו של הנמצא מולנו .א' מה לגבי זיהוי 'נפשו' )כלומר ,מודעותו( שזו
בעצ הפעולה אותה אנו מבקשי לבצע? אנו רוצי לזהות אותו ,לא את
גופו .החלפה מוחלטת של פני ו/או גו ,היא עדיי נושא לסרטי מדע בדיוני
)ולא חסרי כאלה( .בניסוי המחשבתי בו אנו מחליפי את כל גופנו למעט
המוח ,לא יעזרו דווקא האמצעי המתוחכמי יותר המתוארי לעיל.
נית להרחיב את הניסוי המחשבתי הנ"ל ,ולהתחיל להחלי ,בהדרגה
חלקי ממוחנו .בשלב הסופי של אותו ניסוי נהיה 'מישהו אחר' לגמרי .על
פי עקרו "הזונה של ג'ורג' ברנארד שואו" 3,קיי שלב מוגדר כלשהו במש'
התהלי' בו נתחיל להיות מישהו אחר יותר מאשר 'האני' המקורי שלנו .הא
זהו השלב בו יפסיקו אחרי לזהות אותנו? מתי נחוש אנו בעצמנו את
החלפת הזהות? מה יקרה קוד ?
סוג חלקי של זיהוי דפוסי מחשבה מתו' מוחו של אד קיי כבר כיו ,
א כי לא מדובר עדיי בזיהוי 'האני'  4'UI by Thought' .סוג של 'קריאת
 1מיוונית = 'Prosopon' :פני  = 'Agnosia' ,אי ידיעה.
 2באנגלית 'Capgras delusion' :או ' .'Capgras syndromeמכונה ג 'אשליית הכפיל'.
 3ראו בפרק הקוד בש זה.
 = 'UI' 4קיצור של ') 'User Interfaceממשק משתמש( ,ותרגו ישיר של הביטוי כולו
מאנגלית' :ממשק משתמש באמצעות המחשבה'.
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מחשבות'  מיועד בינתיי בעיקר לנכי  ,ומשמש לקישור בי המוח
למיכשור חיצוני על מנת להפעילו תו' עקיפת מנגנו השרירי  .מנתחי שוק
ההייטק מנבאי עתיד מזהיר לענ ,מבטיח זה.
-- * -- * -1

ובינתיי  ,מה שמתבקש היא הרחבת המבח של טיורינג באופ שישמש
לא רק לזיהוי אינטליגנציה ,אלא ג לזיהוי 'האני' של הניצב מולנו .נית
לנסח את המבח העדכני בער' כ' :שופט אנושי המכיר היטב את האד
שמולנו ,יתקשר עמו באמצעות טקסטי כתובי בלבד ,תו' שימוש
באמצעי טכניי כגו מקלדת ומס' ,באופ שהאד עצמו נסתר מפניו ואי
הוא יודע מראש הא הוא באמת הוא .א לאחר פרק זמ מסוי של שיחה,
השופט האנושי יכול לפסוק כי מדובר אכ במי שהנבדק טוע שהוא ,נכריז
שהוא 'עבר את המבח' ,וכי הוא באמת הוא.
כל זאת בהנחה שה'אני' בכבודו ובעצמו הוא ישות קבועה וברורה  דבר
שכפי שכבר ראינו ,אינו ברור מאליו כלל ועיקר.

 1ראו בפתיחת הספר.
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מי הפליל את פינוקיו
'אז הפלגנו אל השמש ,עד שמצאנו את י הירוק' – '.צוללת
צהובה' ,החיפושיות ,פול מקקרטני וג'ו לנו1966 ,
'סמטת פני היא באוזני ובעיני' – '.סמטת פני' ,החיפושיות ,פול
מקקרטני וג'ו לנו1967 ,
יש דבר מה מוזר בכתיבת של סיפורי ואגדות :דברי שלא יעלו על
הדעת בחיי האמתיי  ,הופכי למקובלי וסבירי בהחלט בסיפורי אגדות
1
ופיות )הפיות בעצמ ,כדוגמא טיפוסית(.
ייתכ שהמאפיי המרשי ביותר של
תכונות והתנהגויות אנושיות ל'דברי '
להיות בעלי חיי  ,צמחי  ,וכמוב חפצי
באגס באני הארנב בסיווג זה?( .יש המכני

סיפורי אגדות הוא הצמדת של
אחרי  .אלה האחרוני עשויי
דוממי )היכ בדיוק משתב! לו
2
מאפיי נפו! זה בש 'האנשה'.

השימוש המרתק ביותר בהאנשה בסיפורי הוא כאשר חלקי בסיפור
עוסקי בנושא ההאנשה בכבודו ובעצמו .קחו את פינוקיו לדוגמא :הוא
החל את חייו בסיפור כבובת ע! שנבנתה בידי נגר מיומ .בהמש' ...נו ,כולנו
יודעי מה קרה .רוצי דוגמא נוספת? מה דעתכ על סיפור 'שוליית
הקוס '? 3נוס ,על העיסוק בהאנשה ,זאת דוגמא מצויינת לפיצולה של
מודעות אחת לכמה 'מודעויות' נפרדות .הסרט 'מי הפליל את רוג'ר ראביט?'
קבע ר ,חדש לעלילות שמשלבות דמויות אנושיות ביחד ע דמויות
מצוירות מואנשות 4.והרשימה גדולה עד מאד.

 1נרמז כא הצירו ,באנגלית '') 'Fairy talesסיפורי פיות'( שפירושו הפשוט' :אגדות'.
 2בלועזית קיימי שני מונחי דומי א' שוני 'Personification' :
ו' .'Anthropomorphismקיימי דיוני רבי לגבי האבחנה בי השניי  .מקובל להסביר כי
הראשו מתייחס יותר להתנהגויות פנימיות ודימויי  ,בעוד השני עוסק בתכונות חיצוניות.
 3הסיפור הדמיוני המפורס של 'שוליית הקוס ' )' ('The Sorcerer's Apprenticeנכתב
במקור על ידי גתה במאה ה  .18הסיפור זכה לפרסו רב לאחר שעובד ליצירה מוסיקלית
ידועה בידי המלחי פול דיקא ,מאה שני אחר כ'.
 4באנגלית  'Who Framed Roger Rabbit' :הסרט משנת  1988בבימויו של רוברט
זמקיס.
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המיתולוגיה היוונית העתיקה ,ולעניי זה ,מיתולוגיות עתיקות נוספות,
עשו שימוש בדמויות פינוקיו משלה ,בבריאה ,השמדה ,האנשה והדממה של
דמות אחת את רעותה .חלק של מיתולוגיות אלה פילסו את דרכ לפסגה
בעזרת סיפורי פינוקיו הבורא את ג'פטו ,כדוגמת אלוהי היוצר אד בסדנה
הפרטית שלו ,גירסה ראשונה מעפר וגירסה שנייה מצלע .במקרי מסוימי ,
חלק של האגדות הצליחו ע השני להתחמק חלקית מהתיוג ההיסטורי
שלה כ'סיפור'.
-- * -- * -כמעט דבר מ המופיע בספר זה אינו חדש .בסיפורי שלנו ,כ' מסתבר,
נית למצוא הכל בכל מתחו חקר המודעות :האנשה של בעלי חיי
למכביר ,צמחי )'הלו' הלכו העצי למשוח עליה מל' ,('...חפצי דוממי ,
ואפילו שילובי משעשעי של כל אלה ביחד .בנייה של מודעות מתו' אי
מודעות ,פיצולי והעתקות/הקרנות של מודעות .החלפות של מודעות בי
גופי שוני ושינוי הגו ,תו' שמירת המודעות כפי שהיא.
בספרינו ובסרטינו נוכל כמוב למצוא נשמות תועות ורוחות רפאי  ,כמה
מה שובבות למדי .נוכל לאתר 'רמות' של מודעות ,החל בערפדי ובפיות,
וכלה באלי  ,שטני ומלאכי  פנתאוני שלמי של ישויות 'יודעות דבר'
וממתיקות סוד.

נבירה בתרבות האנושית הכתובה והמצולמת לא תקשה עלינו לאתר ג
'מוחות בצנצנת' למכביר .חלק מבצעי את תפקיד בהיות עדיי
חתומי בתו' ראשו של גיבור הסיפור .אחרי מצויי  ,פשוטו כמשמעו,
בצנצנת כזו או אחרת .הכל כבר קיי  ,הכל נהגה קוד לכ.
-- * -- * --
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יכולת הדמיו האנושית היא מפליאה .יש הטועני כי התפתחותו
האבולוציונית של הדמיו ,כרכיב של המודעות ,היא אולי זו ש'הקפיצה' את
1
המי האנושי המסוי שלנו מעל לקופי האד שקדמו לו וא ,חיו בתקופתו.
וקשה לעמוד בפיתוי :מה אולי יקשה עלינו ,יחסית ,למצוא? פרקי כמו
זה ,האחרו ,שדני עד כמה קל למצוא שעשועי של מודעות בספרות,
ומשפטי כמו זה ,האחרו ,הדני בכמה קשה למצוא פרקי כאלה...
וההמש' מתבקש.

 1החוקרי מתארכי תהלי' זה לתקופה של בער' לפני כ  50,000שנה.
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'אני לא מאמי בקסמי ...
אני לא מאמי בתנ"' ...
אני לא מאמי בישו ...
אני לא מאמי באלביס ...
אני רק מאמי בי,
ביוקו ובי,
וזו המציאות'.
ג'ו לנו1970 ,
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