
 וקה
 התשוקה
 לאי תש

 לסיום הקיום. המדע טוען שאנו והיקום נידונים לכיליון
 התהליך לקראת כיליון ביקום הוא בלתי חוור. זה תהליןן
L ה^ותרופיה. לףיו, רל החעררוח רחרע - חי אותה ודוחח 

 צ׳זרה פאבזה

 מרדכי רינזור
 רמזים לקיום הפוך

 השמהה היחידה בע1לם היא ההתחלה'

 נעות באופן בלתי הפיך לקראת התקררות מותלטת, לא
 תנועה, לקיפאון אבסולוטי, למוות טוטלי1. אך גם כאן ח^

 העוקב אתרי התהליך שיש פה הפיכות מוזרה.
 המצב הקיומי האנושי מקביל אף הוא באופן מטפורי, ואול

 יותר, לתנועה לקראת הכיליון. בכל שנייה בחיינו, שוררח!
 אי ודאות לגבי מה שיקרה בשנייה הבאה. כל העתיד פתוח
 [פוטנציאלית לאין סוף אפשרויות. קשה לשאת מצב זה.
 הקיומיות לפיכך מכריחה אותנו לבחור. כל בחירה יכולה
 [להיראות כמאבק לצמצום אי הוודאות: צמצמנו אח
 האפשרויות לאין סוף תסר אחד. זה פתרון פתטי, כמובן.
 משם אנו מםשיכים להיאבק באי הוודאות ובותרים שוב ושוב
 כדי לצמצם את האפשרויות ולהגיע ליותר ויותר ודאות. מתוך
 הפתיתות האין סופית אנו שואפים להגיע לקביעות. אף ע7
 פי שהמאבק יכול להיראות אומלל ומסר אונים אנו ממשיכים
 להיאבק, לצמצם אפשרויות, לקראת הוודאות. מטרת המאבק
 היא להגיע לבחירה האולטימטיבית, הסופית, ממנה אין
 תגועה גוספת - וזה הכיליון. שוב, בולט פה היפוך מחר1
 שכן הציפייה היא שמתוך בתירה מסוימת - הנכונה - יתפתו^

 עולם עשיר של אפשרויות, ולא להפך.

 זאת ועוד. אנו משתוקקים, מתכוונים, רוצים ושואפים
 כאשר הסר לנו משהו. תשוקה היא סימן לתוסר, לאי שלמות.
 ככל שאנו יותר משתוקקים, סימן שאנו פתות שלמים. או,
 ננסח זאת אחרת: יש יחם הפוך בין התשוקה והשלמות -
 ככל שהתשוקה הולכת ופותתת כך מתעצמת השלמות. או,
 מערכת שלא משתוקקת כלל היא כנראה השלמה ביותר.
 מערכת שלא פועלת להשגת מטרה - כגון, מערכת הדומם
 I- שלמה ומאושרת יותר מבני אדם. שוב, נם ממסקנה זו

 }עולה תחושה מוזרה של ״היפוך״ חניוני.
 תהליך קיומי כללי זה של תשוקה, תנועה והתפתתות
 ולקראת הכיליון המלווה בתחושה המוזרה של היפוך, יכול

ן ביותר קיים ברצון האנושי: מטרתו י י  תהליך מענ
 להשיג את מושאו ובכך לכלות את עצמו. ברנע שמתעוררת|
 תשוקה למשהו והדבר מושג, מיד מתהילה התשוקה להחפוגג
 האדם משיג את מושא תשוקתו כדי להוריד ולכלות את
 המתח, את התשוקה. תהליךזה דומה לבעירה: מטרתה לאכ7
 את התומר הבוער ובכך היא אף מתכלה בעצמה. זו התקדמוח
 שהיא למעשה נסיגה. התהליך תחר תלילה, עד לסיום חיינו

 מטרת הרצון הוא היפוכו. מטרת המניעים - היפוכם. מטרתן
 התשוקה היא אי התשוקה.

 תהליך זה עומד כנראה בבסיס החוויה האנושית השכיחה)
 כל כך בחיינו האישיים והחברתיים - השאיפה לשקט
 לשלווה, לרגיעה, להורדת מתת, למנותה, לנעימות, לשלום

 זו חוויה עמוקה שחלק לא מבוטל מתרבותנו - כולל
 פילוסופיות עתיקות ותדישות במערב ובמזרח - נשען עליה

 מי שתופס את מהות התשוקה כך - שמטרתה להוריד אתן
 המתת ולכלות את עצמה על ידי צריכת מושאה - חש מוזרות
 תוסר היניון, אי התאמה ואפילו ״היפוך״ בתהליך זה. שכן

 ״הגיוני״ לצפות שהתשוקה, ככל שהיא מתפתחת, תמשין
 ותתפתח ותשתוקק לעוד ועוד מושאים. התשוקות אמנם
 מתעוררות כל פעם מחדש למושאים שונים, אך משום מה
 מטרתן מוזרה - לכלות את עצמן ולהגיע לרגיעה, לאיין
 (מלשון אין) את עצמן. משהו הפוך לציפיותינו קורה פה.

 תנועת התשוקה לאי תשוקה מקבילה לתהליך החייב!
 לקראת המוות. התשוקה מקבילה לחיים. התשוקה שואפת
 למימושה, כפי שהתיים שואפים למימושם. אך ככל שהיא
 מתממשת היא מתכלה, כפי שהתיים כלים ככל שהם
 מתממשים. שוב, יש מוזרות בתהליך ״היפוך״ זה המטלטלת
 את ההיניון האנושי. שכן, ניתן לצפות שככל שהחיים)

 מתממשים, הם יתכלו פחות.
 במובן מסוים ניתן לומר שקיימת תשוקה לכיליון, ציפייה



 זמן מסוים ׳להתיישר, כך שקטה יהיה 7תפוס את ההפיכות
 שבו. למרות זאת, אם נישאר במסגרת משמעותית, כגון,
 רצף של ״גבוה - נמוך״, קריטריון חלקי להפיכות יכול להיות

 1׳הפוך לתפיסה ההגיוגית המקובלח של השכל הישר׳.
 להלן סדרת תופעות קיומיות המראות היפוך מוזר זה
 והמקבילות להיפוך הקיים בתשוקה לאי תשוקה, התשוקה
 המכלה את עצמה. תופעות אלה הן, כאמור, רמזים בלבד
 להיפוך המוזר בקיומנו. רמזים אלה בעולם כשלנו יכולים,
 אולי, ללמדנו משהו על עולם אמיתי, יישר׳, שקיים או

 מתממש, עולם שהוא למעשה היפוכו של העולם הקיים.

 על פי הנישה האבולוציונית, מערכות תיים בהווה הן תוצר
 הסתגלות של מאות אלפי שנים שלפני ההווה. קיום מערכת
 בהווה הוא תוצר של עבר וקיום המערכת בעבר הוא תוצר
 של העבר שלה וכך אחורה בזמן עד לראשית התיים. מסקנה:
 הפוטנציאל הגנטי שלנו כיום מותאם לתנאים ששררו כמה
 מאות אלפי שנה לפני כן, וזה מותאם למאות אלפי שנה
 לפניהם, וכך הלאה עד ראשית הקיום. מכאן ניתן להסיק
 שההתאמה הטובה ביותר היא תמיד זו הקודמת להווה,
 כלומר, ההתאמה של ראשית הקיום. או, אם כל ההווה הוא
 תוצר גנטי של העבר, העבר חשוב מההווה ומהעתיד. אנו
 שבויים גנטית בעברנו וכפויים לו. מכאן שמבנה ההתפתחות
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 אולי לרמוז שמשהו ביקום ובקיום הוא הפוך. ואמנם, מפעם
 לפעם מבזיקים ניצוצות של רמזים בתופעות אתרות שקיומנו
 |הוא אכן ״הפוך״ במובן מסוים. העוקב אחרי הרמזים תש
 שאנו כעין ראי של עולם אחר, שבהליכה קדימה אנו נסוגים,
 שהאתרית קודמת לראשית, שכל התקדמות היא למעשה
 התאתרות, שהראשית היא התכלית והאחרית היא הראשית.
 במאמר הנוכתי אנו מציגים סדרת תופעות רחבות היקף
 ואף פרטיות מהיקום ומהקיום המרמזות על היפוך מוזר זה,
 על התקדמות שהיא בעצם גסיגה. התופעות מרמזות שבמובן
 מסוים הקיום הוא מעין תמונת ראי של הקיום ׳האמיתי׳.
 התתלה היא למעשה סוף. כלומר, ניתן לתפוס תופעות בקיום
 בהיפוכן. בהנהה זו שקיומנו הוא הפוך - מוזרה ככל שתהיה
 ושקשה אולי להעלותה על הדעת - נפתרת מוזרות זו של

 התקדמות שהיא למעשה נסיגה.
 יש לציין שבמושג ההיפוך טמונה בעייתיות עמוקה. המושג
 קשה לתפיסה, מכיוון שהיפוך פירושו ״היפוך לקריטריון
 מסוים שאנו אותזים בו עכשיו״. שהרי שמאל וימין הם
 מושגים יחסיים וכן גם למעלה ולמטה, קדימה ואתורה,
 כיוונים בחלל מעבר לכדור הארך, ומושגי הרצף - גבוה ונמוך,
 כבד וקל, ודומיהם. בנוסף, טבע החשיבה הוא שככל שהי^
 מתרכזת במושנ מסוים, הוא מתקבע בה ונתפס כ׳ישר. כך

 שאם אנו מתרכזים במושג שהוא ׳הפוף, הוא יכול תוך



 ליכים בסיסיים שהם חשובים להישרדותם כבני אדם, תה/
 כגון, אכילה, הולדה, הגוה (\ל טרי0וריה, חיזור וכדומה
 מקורם בשכבות מוח קדומות שמפעילות את ההתנהגויוח
 ה׳נמוכות׳ (יתסית לחשיבה) הללו באופן אוטומטי, דהיינו
 אינסטינקטואלי. תהליכים ׳נמוכים׳ אלה התפתתו במשך
 מאות אלפי השנים של קיום הזותלים. אנו ירשנו אותם מהם.
 הם פועלים כיום באדם, ברקמות נזע המות. לעומת תהליכים
 אלה, תהליכים אחרים, ׳גבוהים׳ יותר בסולם ההתפתחות

 הם לא אינסטינקטואלים, כגון קבלת התלטות, פתרון בעיות
 וחשיבה יצירתית. תהליכים אלה פועלים כיום באדם ברקמות
 קליפת המוח שהתפתחו מעל נזע המוח. לפי כיוון האבולוציה
 ניתן לשער שאף תהליכים ׳גבוהים׳ אלה - ככל שנחזור עליהם
 במשך מאות מיליוני שנה - יהפכו לאינסטינקטואלים, שכ
 (סביר שיתפתתו תהליכים גבוהים אף מה׳גבוהים׳ הנוכתיים
 כלומר, תהליכים שהם כיום גבוהים יהפכו לאוטומטיים. כא

 |קיים היפוך מוזר, שכן אוטומטיזציה מצופה להיות נמוכה
 מאשר פעולות מודעות הנעשות בכוח הרצון. מוזר לשער
 [שתהליכים ׳גבוהים׳ כתשיבה יצירתית יהפכו במשך
ם ואוטומטיים. מכיוו נקטואלי נסטי ת לאי ו ת ת פ ת ה  ה
 שאוטומטיזציה קרובה יותר לעולם הצומח מאשר לעולם התי
 ועולם הצומח קרוב יותר לעולם הדומם, שם החוק הפיזיקל
 הוא אוטומטי לגמרי, ניתן לומר שתהליך ההתפתחות האנוש
 מקרב אותנו יותר לעולם הדומם. ככל שהגזע האנוש

 מתפתת, הוא מתקרב יותר לעולם הדומם. מוזרות ההיפוך
 בולטת כאן.

 יפ&^מוזר קיים גם באבולוציה של המודעות האנושית
 באדם, מולקולות חומצות אמינו בונות את התאים, התאים
 !בונים את הרקמות, מהם נבנים האיברים, שםרכיבים יצור
 אנושי, בו מתגבשת ונוצרת מודעות - תופעה שלא הייתה
 באיברים, ברקמות, בתאים או במולקולות. המודעות מופיעה
 !בקיבוץ האיברים בלבד. קיים פה היפוך, שכן קשה להבי!
 איך משהו שהוא ׳יותר׳ (מודעות) מתפתח ממשהו שהוא
 ׳פחותי ממנו(מולקולות), מקיבוץ של חומרים שכל חלק םהם
 הוא דומם. אם אמנם מפתות נוצר יותר, אנו במובן זה נמצאים
 בקיום הפוך. באופן מטפורי התהליך מקביל לתכונת הרטיבות
:(H,0) 1שמופיעה במים אך לא מאפיינת את המולקולות 

 שמרכיבות את המים. ניתן לראות פה היפוך, שכן הציפייה{
 היא שהפ שהפחות הוא תוצר של היותר ולא להפך.

 יוצרות דומה קיים גם בהתפתחות הפרט. רמז לכן היפוך
 נמצא ברכישת השפה אצל התינוק. תינוקות בראשית

 הוא הפוך למה שציפינו. שכן, הציפייה היא, מעצם הגדרתה
 ציפייה להתאמה לעתיד טוב יותר מהעבר. זאת ועוד, אם
 המוטציות בד.נ.א. הן תוצאת סיכונים סביבתיים (כנון

 רעלים) ובעל החיים ממשיך ושורד למרות הסביבה, ניתן
 לומר שבמקור, לפני שהתתילה המוטציה הראשונה, בעל
 החיים היה יותר מושלם מהיום ורק סביבה לותצת גרמה לו
 להשתנות לפתות מושלם2. טענות אלה רומזות על התקדמות

 שהיא למעשה נסינה. הקיום הומז להפיכות.

 1פעה מעניינת נוספת היא הקשר ההפוך שבין המורכבנת 2
 הגנטית של בעלי התיים לבין הפעילות החופשית שלו. ניתן
 היה לצפות שככל שמספר הגנים וקשריהם יהיה רב יותר,
 בעל התיים יהיה יותר כפוי בפעולותיו מכיוון שהגנים

 וצירופיהם מדריכים ומכוונים יותר ויותר את אפשרויות הקשר
 שבין המערכת לסביבה. באנלוגיה ניתן להסביר זאת כך:
 ככל שמספר התוקים של מדינה רב ומורכב יותר, יותר תחומי
 חיים של התנהגויותינו מודרכים על ידי החוקים ואנו פחות
 הופשיים. אך המציאות בטבע היא הפוכה. ככל שהמבנה
 הגנטי מסובך ומורכב יותר, בעל התיים נראה יותר חופשי
 והווה יותר חופש. כלב חופשי יותר מאמבה ואדם חופשי

 ותר מכלב. תופעה הפוכה למצופה.

 ות נראית גם כשבודקים את שרשרת ההוויה מדומם ההפיכו
 לצומח, לבעלי חיים, כולל האדם. בהכללה רתבה - בהתעלם
 מפרטים וסוגים תריגים - ניתן לומר שדומם בסביבחו, כגון
 סלעים במדבר, שורד יותר זמן מאשר הצומח באותה סביבה,
 כגון דשאים באחו, ששורדים יוחר מאשר בעלי חיים באותה
 סביבה, כמו יעלים על סלעים ודשאים. בשרשרת הוויה זו,
 ככל שהמערכת יותר ׳גבוהה׳ (בעלי תיים, לעומת צומח,
 לעומת דומם) היא יותר פגיעה ומפתתת אמצעים מסובכים
. סוגי אבנים שורדים מאות  יותר כדי לשרוד בסביבה נתונה3
 מיליוני שגה ללא מערכות תמיכה בעוד שהאדם מפתת תרבות
 ענפה ביותר כדי לשרוד באותה סביבה. מבנה מערכות כזו?

 4 מרמז שוב ש׳נבוה׳ הוא למעשה ׳נמוך׳, רמז לעולם הפוך.
 הפינ

 כיות קיימת בהשוואות רתבות גם באשר לגזדלם של
 בעלי חיים. זני הווירוסים - היצורים הקטנים ביותר

 עמידים יותר מאשר זני בעלי החיים הגדולים יוחר. זני
 הווירוסים הם כמעט נצתיים לעומת טוות הישרדותם של
 המינים הנדולים. הרי היינו מצפים שגודל מסמן יתר

 הישרדות, אך נהפוך הוא.



 מצפים שנוכל להבין את החושים באשר לנושא מסוים יותר
 מאשר להבין את אותו נושא. אך למרבה הפלא, אנו נתקלים
 בתופעה הפוכה. קשה לנו ליישם את כלי ההבנה שלנו ע7
 החושים, יחסית ליישום הכלים על החשיבה עצמה. ניקח
 לדוגמה את מושג האין סוף. למושנ זה יש משמעות בהבנתנו
 והוא אף ״מוגדר״ מתמטית, למשל, כסכום של טור אין סופי.
 אך כאשר מנסים להכליל את מושג האין סוף על מושא

 החושים אנו נתקלים בקיר אטום ופרדוקסלי: איננו מסוגלים
 להבין איך בצעד סופי אנו עוברים מרחק של אין סוף ׳נקודות׳.
 התופעה מובנת בתחום המופשט והמתמטי, אך אינה מובנת
 בתחום החושים. העולם החומרי שהוא קרוב לנו ולכן חייב
 להיות מובן לנו, מובן פתות מאשר הפן המופשט של קיומנו.

 התפתחותם הלשונית יכולים להגות את כל טוות הפוגמות
 האפשריות - מעל למאה - של כל השפות האנושיות. במשך
 הזמן הם מאבדים את יכולת ההגייה המדויקת של שאר
 הפונמות וביצועם מצטמצם לפונמות של שפת הסביבה -
 כמה עשרות בלבד. כמבונרים אנו מתקשים להגות פונמות
 שונות משפת האם. כלומר, לפוטנציאל בילדות יש התממשות
 ףיורדת. התהליך הפוך למצופה, לפיו הפוטנציאל מתממש
 ככל שמתפתחים. רמו דומה קיים גם בתגובת ילדים לאירועים
 מפתיעים. נתאר לנו שילד רואה לפתע את הוריו פורשים
 להם כנפיים ומעופפים בתדר. ככל שהילד קטן הוא פחות
 יתפלא. ככל שיתבנר - יתפלא יותר. כלומר, כקטנים
 חשיבתנו פרושה על יותר אפשרויות מאשר תשיבתנו
 כמבוגרים. שוב, רמו לקיום הפוך - ההתפתחות היא לכיוון

 ההתפתחות האנושית, אנו מצפים לראות את
ת מעבר לרגשות. ההכרה, על פי  ההיגיון כהתפתחו
 האבולוציה, התפתחה לאחר שהתפתחו הרגשות והיא מצופה
 {להכיר יותר תחומים מאשר החוויות. אך קיימת תופעה מוזרה
 שיכולה לרמוז על היפוך בהתפתחות זו. במערכת ההכרה
 שלגו קיים ה׳בלתי אפשרי׳. למשל, בלתי אפשרי שסכום
 יחידה ושתי יחידות יהיה אלפיים ושבע יחידות. אך לעומת
 זאת, לא קיים בלתי אפשרי ברגשות. רנשות ניתן לשבות!
 בעזרת הסביבה וההכרה. בנוסף, אנו חווים פעמים רבות
 רגשות מגוגדים בו זמגית (כגון, משיכה ודחייה, או שמחה
 לאיד - המערבת באותה עת רגשוח של כעס ושמחה). כלומר,
 רגשות מקיפים מהויות קיומיות רתבות יותר מאשר ההכרה.
 תופעה שהיא הפוכה לציפייתנו שההכרה מתקדמת ורתבה

 יותר מהרגשות.

 שלילי

 הגיוני לצפות שידע הכרתי הוא קבוע (אחד ועוד שגיים
יתית י ו  מהווים תמיד שלושה) בעוד שאיגפורמציה חו
 מהחושים יכולה להשתנות (לך נראה הצבע אדום, ולי -
 אדמדם). אך תופעת היפוך מעניינת קיימת בהבנה של
. לפי הפיזיקה  פרמטרים של מערכות לעומת תחייתן
 המודרנית, ניתן למדוד שינויימ בפרמטרים של מערכת דרך
 מערכת חיצונית בלבד. למשל, אם יש שינוי בזמן של מערכת
 עקב שינוי מהירות, המערכת עצמה לא חשה בשינוי הזמן.
 ניתן להבין את השינוי, כלומר למדדו, רק דרך מערכת חיצונית
 אתרת ביחס למערכת בה חל השינוי. מסקנה: החוויה
 הסובייקטיבית של תפיסת הזמן נשארת קבועה בתוך
 המערכת למרות שמחוץ למערכת ההכרה תופסת את הזמן
 כמשתנה. הידע ההכרתי, האובייקטיבי, משתנה בעוד
 שהאינפורמציה התווייתית, הסובייקטיבית, נשארת קבועה

- היפוך הציפייה שלנו באשר ליחס שבין ההכרה לרגש.

 :דומה קייס נם בהפקת החשיבה האנושית. כשרעיון
 צץ בחשיבה, הוא מתחיל כגרעין שלם, אטומי, סימולטני.
 בחשיבה הוא גפרט למושגים פנימיים. אלה נפרטים בדיבור{
 למשפטים שמורכבים ממילים. כלומר, החהליך הוא מרעיון
 למשפט - ממהות אחידה ונקודתית לסדרה של צלילים:
 עוקבים. זאת אומרת שרעיונות נקודתיים קיימים אצלנו
 בחשיבה וחלקם מופקים במשך תיינו לסדרות שמספר
 איבריהן אין סופי כמעט. מוזר הוא שמהות נקודתית אחת
 נפרטת לכמעט אין סוף איברים. כך גם מתחילים ילדים לדבר::
 מרעיון למילה אתת שיכולה לבטא משפט שלם. מילים בודדות
 אלה מתפתתות במשך הזמן להמוני משפטים ארוכים.
 תהליכים אלה הפוכים להיגיון, שאינו מצפה שמהמועט,

 I גקודה רעיוגית, יופק הרבה - מילות משפט.
ים גם בתופעה הנאורולוגית המעניינת שלייצוג (*קי «פו  י
 איברי הגוף במות יש קדימות באשר לאיברים עצמם. הייצוג
 המוחי של איברים חיצוניים מתפתח לפני שמתפתתים
 האיברים. הייצוג אינו מתפתח עקב קליטת נידויים מבחוץ
 וגדילת האיבר. עובדה היא שאגשים חסרי גפיים חשים לעתים
 את האיברים התםרים. כלומר, המות אינו ׳תוצרי האבולוציה
 שבא להסדיר ולתאם את נדילת האיברים ופעולתם ואת
 הישרדות המערכת, כפי שהיינו מצפים, אלא התהליך הוא

 הפוך: האיברים הם ׳תוצרים׳ של המוח.

 קיימת אף הפיכות מעניינת ביחס שבין ההבנה לבין
 החושים. חוויית החושים היא ישירה וראשונית יותר מחוויית
 ההבנה. ״אני מש״ פשוט וראשוני יותר מאשר ״אני מבין״.
 המוחשי קרוב אלינו יותר מאשר המופשט. לפיכך, היינו



 בדתות הנחלות של האנושות - יהדות, נצרות, אסלאם,
 בודהיזם, הינדואיזם, דאואיזם - ילדים אינם חייבים תפילה.
 מבוגרים חייבים בתפילה כדי להתקרב לאל. הדתות מאמינות
 שילדים קרובים לאל יותר מהמבוגרים ונשמותיהם טהורות
 יותר. ככל שהילדים מתבגרים הם - אנו - מזדהמים מתטאים
 וחייבים בתפילה. שוב, תהליך הפוך למצופה על פי הדתות
 לפיו כיוון התפתחות הנפש והידיעה הוא כלפי טוהר ההולך

 ומתעצם.

i n החיים 

I יפוך קיים גם בתופעת איכות החיים במדינות רווחה 
 התפתחות של מדיגות במדדת בדרך כלל במדדים חומריים,
 כתוצר הלאומי הנולמי. מעניין שהנתונים מראים שככל
 שהמדינוח מפותתוח, חדדי הרווחה הנפשית מראים על ירידה
 (למשל, אחוז ההתאבדויות עולה). התהליך, כמובן, הפוך
 מהמצופה. תופעה זו היא, אולי, רמז נוסף לכך שהתפתחות

 1R היא השתוקקות לכיליון, ושאנו נעים כסרטן לאחור.
 סדר העדיפויות האנושי, הפרטי והציבורי, אף הוא נראה
 כהפוך. כפרטים, רובנו עסוקים ביום יום בטרדות הקטנות
 של החיים הרבה לפני שאנו עוסקים בבעיות המהותיות
 והקיומיות שלנו, למשל בתכלית חיינו. כך נם בחברה. מדינות
 משקיעות משאבים אדירים בייצור פרטים עודפים לתיינו,
 כמו מאות סוגים של מכוניות מדי שנה ואלפי סוני נשק
 להשמדת בני אדם, ומשקיעות פחות בממדים התשובים
 והעקרוניים ביותר לקיום האנושות, כמו ברווחה הנפשית

 !ובאיכות יתסי האנוש של אזרחיהן.

 היפוךקיים גם במעבר בין רמת הפרט לתברה, במורכבות
 רמת המקרו יחסית לרמת הםיקרו. אנו מצפים שקבוצה
 המורכבת מבני אדם, תהיה לפחות סכום של כל חלקיה ואפילו
 יותר (׳השלם הוא יותר מסכום חלקיו׳). כלומר, הקבוצה
 מצופה להיות מורכבת יותר מהפרט. אך כשבודקים התגהגות
 של קבוצה כמערכת היא הרבה יותר ילדותית ונוקשה
 מהתנהגות הפרט. קבוצות כאורגניזם פועלות ברמה
 אינפנטילית ונוקשה. זה מתבטא בלחן תברתי, הטלת
 סנקציות ובאוטומטיות של ביצוע תפקידים חברתיים. מדינות
 בכלל מבטאות רגשות דלים וראשוניים. מדינות פועלות על
 פי איגטרסים צרים ופרגמטיים של הישרדות ורווחיות
 חומרית. התלטותיהן המוסריות של מדינות לא עולות על
 הרמה המוסרית האינפנטילית של ילדים לפני התבגרותם,
 ומתבסםות על כדאיות, תגמול, או עקרונות של ישמור לי
 אשמור לך׳. בהשוואה לפרט, קבוצה נמצאת בדרגת

 האגושיים מוגבלים משני הקצוות - מלפני הלידה
 ואחרי המוות - בשלילה לרצון ולמודעות. גולדגו בהכרה.
 לידת הפרט אינה נובעת מרצונו. במשך החיים מתפתחת
 מודעות. אנו מתים בהכרח. רובנו לא רוצה למות. במוות אין
 מודעות. כלומר, מציאותנו האנושית מוגבלת משני כיווניה!
- לידה ומוות - בשלילה. המציאות קיימת, חיובית. איך
 ייתכן שתופעה קיימת, חיובית, מוגבלת באי קיום, בשלילה?
 וה היפוך מחר. האם מילא׳ נוצר ׳כף? מ׳אין׳ נוצר ׳ישי? והן
 היפוך יוצרות. שהרי ניתן לצפות ש״יש״ ישתנה ל״איך, אך

 14 קשה לתאר ״לא״ שמשתנה ל״כן״.
J מחקרים 

 חקרים על אושר מראים שככל שאנו שקועים בהווה
 בפעילות המשיגה מטרה, אנו יותר מאושרים. וככל שאנו
 לא רפלקטיבים לגבי האושר, אנו יותר מאושרים. אושר הוא
 תוצר נלווה. המודעות לאושר והשאיפה אליו ממוססת אותו.
 חיות, בעת פעולתן ומנוחתן, שקועות באופן מרבי בהשגת
 מטרותיהן, וללא רפלקםיה. מכאן ניתן להסיק שהן מאושרות

 כנראה יותר מאתנו. מסקנה כזו מעלה תחושה של היפוך.

 וסריות ודתיות טוענות שאדם מוסרי הוא זהו !גישות מ ו
 שנשמע לחוק המוסרי מתוך רצון. הגישות מניתות שתנאי
 הכרחי לפעולה מוסריח הוא בחירה חופשית. אדם מוסרי
 הוא זה שמתוך בחירה חופשית בוחר בחוק המוסרי. כלומר,
 בשיא החופש האדם פועל באופן כפוי לתוק המוסרי. כל
 סטייה מהתנהנות כזו היא לא מוסרית. הנשמע ביותר לחוק
 ללא סטייה הוא המושלם מוסרית. הבחירה החופשית נפגשת
 פה בתוקיות ללא דרגות תופש. אמנם, בעולמנו כיום האדם
 פועל ברמה המוסרית, האישית והחברתית באופן יחסי
 מבולבל ורתוק מהשלמות של פעולה מתוך רצון ובהתאם
 לחוק. אולם ככל שנתפתת יותר מוסרית, גפעל באופן כפו,]
 יותר לחוק המוסרי, בפתות דרגות תופש. בשיא הבחירה
 המוסרית - החופשית - נפעל בעתיד ככפויים במדויק לחוק
 המוסרי, בדיוק של חוק פיסיקלי. זו התפתתות מוזרה שנראית
 כגסיגה. נזכור גם שפעולה מדויקת בהתאם לחוק היא גם
 פעולתם של בעלי חיים, צמחים ודוממים בסדר זה. האם
 התגהגות דומה להם - חוקיות התגהגותית מדויקת כחוקיות!
 פיסיקלית - ניצבת כמטרת החיים המוסריים שלנו? שוב,
 בניגוד לציפייה שלנו שמבחינה מוסרית ככל שנתפתח נהיה
 יותר ויותר תופשיים בהתנהגות, אנו רואים שהתהליך הוא

 דווקא הפוך.



 אולי זו תוספת צנועה להוכחה למציאות האל.
 הנחת ההיפוך ביקום ובקיום - מוזרה ככל שתהיה ושקשה
 להעלותה על הדעת - הבולטת בתשוקה לאי תשוקה
זרות תרת את המו ם, פו  ובתהליכים אנלוניים אחרי

 שבתהליכים ויכולה ליישר לנו את תפיסת עולמנו.

 הערות
, חוק קה מי נ י ד י של התרמו  1. למרות התוק השנ
 האנתרופיה, וההכרה שעולמנו נע לעבר הכיליון, הכאוס
 וההתפוררות המוחלטת, יש הטוענים שמאו המפץ הגדו7
 היקום משתכלל עוד ועוד. מנקודה מזערית אחת שממנה
 התחיל היקום לפני כעשרים ביליון שנה, צמח יקום אדיר
 ללא נבולות שהולך ומתפשט. מערכות ביולוניות מתפתחות

 התפתתות פםיכולונית נמוכה יותר. משמע יש פה תהליך
 מוזר של היפוך. ההיפוך ייפתר אם נניח שקבוצה אינה
 התפתתות של הפרט, אלא להפך. פרט ואופיו הוא התפתתות

 מכלל בני האדם. הכיוון הנכון הוא הפוך - מקבוצה לפרט

 סיכום ומסקנות
 מטרת התשוקה היא לאיין את עצמה, ועל ידי צריכת מושאה
 להוריד את המתח שמתעורר. כך ניתן נם לתפוס את קיומנו.
 יש פה היפוך מוזר. ההיפוך קיים נם בתופעות קיומיות רחבות
 היקף ובתופעות פרטיות. סקרנו תופעות המראות שישנם
 רמזים להתפתתות בכיוון הפוך, שהתקדמות היא התאחדות,
 שהמפותח הוא החלש, שהנדול הוא הקטן, שהתפתחות היא
 התאבדות, שחופש הוא כפייה ושורמים בחיינו האנושיים
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 אף הן ליותר מסובכות. כך שההנחה היסודית של הכיליון
 כמטרת היקום אף היא מוטלת בספק.

 2. אף על פי שאפשר לטעון שאם אנו משתכללים מבתינה
 אבולוציונית ומתאימים עצמנו יותר ויותה לסביבה, הרי שכק
 שעובר הזמן אנו נם תופסים יותר נכון את הדברים כשלעצמם

 לדוגמה, העין משתכללת ואנו רואים ביתר דיוק את מה שיש
 בסביבה התומרית. כלומר, אנו מתקרבים עוד ועוד לאמת
 ולתפיסה הנכונה. וה, כמובן, םתננד לתפיסת היקום כהיפוך
 3. יש הטוענים שלא בהכרת בעל התיים מתפתח מפשוט
 למסובך. למשל, האם הסנפיר של הדולפין צמה מאיבר פשוט,
 כלומר, התפתח מבליטה פשוטה לםנפיה? או, שמא הסנפיר
 הוא התנוונות של איבר שהיה מסובך יותר והפך אט אט
 לסנפיר? כלומר, למרות שנראה שיש כיוון התפתחות
 לאבולוציה, קשה לעתים לתפוס אם וה למורכבות יתר. •
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 מתקדמים לאתור כמו בראי.
 מנקודה מינימלית של המפץ הגדול התפתת יקום אדיר.
 •ההתחלה, למרות שהיא נראית כפתות - כנקודה - היא
 ותר מהסוף למרות מורכבותו. היקום נע לכיוון הפוך ממקורו.
 ההתקדמות היא הפוכה. המקור הוא האתרית. ההחלות
 פשוטות ונקודתיות ׳אוגרות׳ בתוכן יכולת השפעה חזקה על
 ההמשך. כך מנבאת תאוריית הכאוס. כך נראית אף
 ההתפתחות הפסיכולונית האנושית: ניל הינקות קריטי לעיצוב

 האישיות הבונרה.
 מטרת המדע היא להניע לניסוח פשוט ומינימליסטי של
 תופעות היקום. המדען מצמצם את השונות האדירה של
 המציאות לתוקים פשוטים ומינימליסטיים, מתוך הנחה שהם
 ״המקור״ של התופעות. התוקים הפשוטים קודמים לתופעות
 ביקום מבחינה לוניה. החוקים מסבירים תופעות אלה
 שהתנהגות על פי ההוקים. במובן זה התופעות המורכבות
 הן תוצר של חוקים פשוטים. זה היפוך: המיעוט הוא המקו

 לריבוי.
 מסקנה מעניינת גיתן להסיק מהצו ההגיוני - היישר׳ •

 שהיוחר קודם לפחות, שהמורכב קודם לפשוט, שהכללי קודם
 לפרטי, שסיבה היא יותר מהוצאה, שהיוצר הוא יותר
 מהיצירה. המסקנה היא שההבנה האנושית היא תוצר של
 הבנה החבה יותר. כלומר, שהבנתנו היא תוצר של הבנה
 גבוהה שתכננה את קיומנו - רמז למציאות האלוהים. מסקנה
 נוספת שתומכת ברמז דלעיל היא זאת: רוב המדענים
 המערביים אומרים שתוק מדעי חייב להיות מנוסח בצורה
 ספציפית. ככל שהוא כללי, הוא יותר נרוע, וככל שהוא
 ספציפי, הוא יותר טוב. שכן, כשהוא ספציפי קל יותר להפריכו
 ולהוכית בכך שאינו נכון. אך, לעומת זאת, אם עולמנו מהופך,
 הרי שההסבר הכללי ביותר הוא הנכון והמתאים ביותר.
 ואמנם הסבר האלוהות הוא הכללי ביותר ולכן המספק ביותר.


