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 טעוניו מעניינים• היבטים האחרונות בשנים לו שנוספו
 לאלה מאוד דומים האבולוציה תורת נגד' ארנון הרב של
ת המסעירים הנוצרים, הפונדמנטליסטים של  ארצות- א

 בכתבי- מאמינים הפונדמנטליסטים לאחרונה. הברית
ם, פירושים ללא כלשונם, הקודש ם. או סמליי אחרי

ת מעמידים הם דרווין צ׳רלס של תורתו מול  ספר א
 פסבדו״מדעית בעטיפה מוגש הבריאה סיפור בראשית•

 לתורת שווה למעמד הטוען מדעי, קריאציוניזם המכונה
במערכת־החינוך. שווה ולזמן האבולוציה

 הצליחו זו אלטרנטיבה בהעמדת מאשר יותר אולם
ה בתורת תורפה נקודות לחשוף הקריאציוניסטים

 בבלי- בבתי״מישפט, סוערים ויכוחים ועוררו אבולוציה,
 בהנחה המדעית. בספרות ואף הכלליים התיקשורת

ת להוליד עשויה ארנון הרב של שהופעתו תחו תפ  ה
ם על אצביע אצלנו, דומה  המעניינים ההיבטים מן אחדי

לנו. הצפוי הפולמוס של
 היטב נוצלו המדעית הקהילה בתוך חילוקי״דיעות

האבו תורת את להציג כדי חקריאציוניסטים על״ידי
מחלוקת. כשנוייה כולה לוציה ת ב ח העיק המטרות א

ם ריות המאו בתרשים הפער בעיית היא זו במיתקפת
 שהאבולוציח האמינו דרכו ממשיכי ורבים דרווין בנים•
על המינים. השתנות של והדרגתי איטי תהליך היתה

 - הנוונריס הטנחלוטויסטיס
 מחפשים - אתון נופים נמו •בדיוק

האבולוציה בחוות נקותתיחוונה
 שלבי על המעידים רבים מאובנים שיימצאו חזו, כן *1

ת ביניים תחו תפ ה ם רבים אולם זו. ב  החזויים מהמאובני
ם ומדענים נמצאו לא את מסבירים אחדי  בעזרת ז

ת של תאוריה תחו תפ ת — כלומר בקפיצות. ה  תקופו
 ״ברגעים״ התחלפו שנים) (מיליוני יציבות של ארובות
אבו (רגע ואינטנסיבית מהירה השתנות של קצרים
שנים). אלפי עשרות כמה להמשך יכול בזה לוציוני
 בזכות שתהיה ככל מעניינת זו, שמחלוקת ספק אין
מו בעצם ספק מטילה אינה עצמה, האבו תהליך של קיו
תה התרחשה כיצד רק היא השאלה לוציה. אבולוציה. או

ת לגבי גם כך קו  שנערכו הרבים בכינוסים דומות. מחלו
 אחדות- בלטה דרווין, של למותו שנים מאה לציון השנה
ת דעים סי חס בסי ת בי  לחילוקי מעבר תורתו, לקבל

 לראות קשה שלה. אחר או זה להיבט הנוגעות הדיעות
ם חמישים על המידע את ארנון הרב שאב מניין  אחוזי
ת כביכול הדוחים המדענים מכלל דרווין. תורת א

 בכך עצמם על המדענים הזמינו נוספות התקפות
ת שיישמו ם לגבי האבולוציונית המחשבה א מי  תחו

ת רק לא לדרוויניזם. מעבר בהרבה החורגים תחו תפ  ה
 של לילדיו עד הראשון החד״תאי מהיצור החי העולם

 אלא אבולוציוני, תהליך על-ידי מוסברת ארנון הרב
ת אף ם התפתחו קו  של מהווצרותם החל ;כולו הי

מר חלקיקי ם החו סיי ם דרך ביותר, הבסי מי ומול אטו
 כוכבים, כמו גדולים, לגושי־חומר פשוטות קולות

ת גם הארץ• וכדור גלקסיות תחו תפ  פני על החיים ה
מול היוצרות פשוטות ממולקולות מתחילה כדור־הארץ

ת  גרעין, וחומצות חלבונים כמו מורכבות יותר קולו
ת דבר של בסופו היוצרות הראשון. החי התא א

האבו סיפור את לספר המדע היום מסוגל למעשה,
 ״המפץ אחרי שנייה של משבריר החל הזו לוציה

ם נוצר שבו חד־פעמי אירוע אותו — הגדול״ ייי קו  מתוך הי
טן כדור  מיליארד כעשרים לפני דחוסה אנרגיה של קטנ
ב 0-000״״.1( הראשונה השניה ־()!43ל״ בנוגע רק שנה.
ק אפס : מלים  — הלאה וכן אפס״. אפס, אפס, פסי

ם ושתים ארבעים ת אפסי ח א קרה.• מה ידוע לא שניח) ו
 מאיתנו איש כזו. תאוריה להוכיח שאי-אפשר מובן

הדברים. התרחשו כך שאבן להעיד בדי שם היה לא
ת שלבי בל לא כן, במו תחו תפ ה תום. עד ברורים הזו ה
ם קטעים לגבי ם אנחנו אחדי קי ק  נועזות להשערות נז

ם אחרים קטעים לגבי למדי, מי  שונים הסברים קיי
ם, ביניהם. להכריע שקשה 1  היטיבו הקריאציוניסטים אמנ

החטיאו הם לדעתי אולם האלה, הקשיים את לאתר

 בעיקרון, חיום, מסוגל שהמדע הוא העיקר העיקר. את
ת ת  פי על הזה הכביר התהליך לבל סביר הסבר ל
 הארץ בדור פגי על ונבחנו שנתגלו בפי הטבע, חוקי

ת ללא וזאת שלנו, הזעיר ח ם הנ מ  על- כוחות של קיו
תן אולי (למעט טבעיים הראשונות). שניה ־ס!43 או

ם יוכלו הם גם היסטוריונים ם לתרו ם היבטי  אחדי
 ועיקר כלל חדש אינו שהוויכוח יגלו ראשית לוויכוח.
ת בעצם ומתנהל פסקו ה ת ב  ״מקור של הופעתו מאז קלו

מאה יותר לפני המינים״ ם מישפט שנים. מ פי  הקו
חד רק היה מטנסי המפורסם  בן כמו שלו. השיאים א

ם עשויים ריוני  על אישים כמה עוד להעלות ההיסטו
 דרווין, של בגדולתו לפגוע שבלי מתברר הנאשמים. דוכן
ם שותפים לו היו  האבולוציונית. התורה ביצירת אחדי

 חזוכה ולאס, רסל אלפרד כנראה הוא ביניהם הבולט
ת לרהביליטציה ת. בשנים איטי נחשבת תרומתו האחרונו

דרווין צ׳ארלס

ם בי עד חשובה, בה ם חוקרי  לקרוא מציעים אחדי
במשותף וולאס דרווין של שמם על האבולוציה לתורת

■ 1 ■
ת חלק המזלג, קצה על אלה, קודו ב שעלו מהנ
ם וויכוחים ת שנים מזה המתנהלי חדו  המערבי. בעולם א

החו אלה של מליבם דאגה להסיר מבקש אני לקינוח
 השערה להציג בכוונתי מהקוף. אבן שמוצאנו ששים

ת דווקא הטוענת ם זו ההיפך• א  אך השערה, רק אמנ
תבסס, מה על לה שיש מדעית השערה בהחלט  והיא לה

ת מעלה  הקוף של שמוצאו המעניינת האפשרות א
!מהאדם
ם שני  צ׳רפאס וג׳רמי גריבין ג׳ון בריטים, חוקרי
ת פירסמו  27ב־ ״ניו־סיינטיסט״ בשבועון השערתם א

ם הם שעברה. בשנה בספטמבר 3וב״ באוגוסט מכי ת  מס
חקר ענפי שני של תוצאותיהם על ת חדישים מ חסי  י

קים קרת הפליאוקלימטולוגיה, < מזה זה מאוד ורחו  החו
ם שינויי ת אקלי ת, בתקופו מו המולקו והביולוגיה קדו
תם המסבירה לרית,  על-ידי חיים תאים של התנהגו
תם. המרכיבות המולקולות מיבנה או
 פיענוח על שהסתמכו יותר, ישנים מחקרים פי על
 רדיאו- איזוטופים בעזרת גילם וקביעת ומאובנים שלדים

ם, מ נפרדו הקדמונים שאבותינו מקובל היה אקטיביי
ת, במילים שנים• מיליון 20ב- לפני הקופים אבות  אחרו
ת חלה זו בתקופה בערך  האבולוציוני. בעץ הסתעפו

 שני התפלגו הקופים ושל שלנו המשותף מ״הסב״
ה האורנג״אוטנים, הגיבונים, התפתחו מהאחד :ענפים

האנושי. המין ומהשני והגורילות, שימפנזים
מכה זו קביעה ת  יצור של שלדים על בעיקר הס

טקוס קדמון,  שנים מיליון 15כ־ לפני שחי שמו, רמאפי
 בני אל המוליך בענף הראשונח לחוליה נחשב והוא

ת בך, (אם האדם.  לבן). קודם עוד היתה ההסתעפו
ח מניחים ס.ז קו ט אפי מ  על וללכת להזדקף התחיל שר
 חצי מבנה שאלה. סימני מעורר גם הוא אך שתיים,

ל- אופייני האדם קופי בל ושל שלנו העליון הגוף

ם דהיינו ברביאטורים, פי הקד בגפיים המשתמשים קו
ת מנת על מיות תלו ה  לעץ. מעץ ולקפץ עצים בענפי ל

טקוס של העליון הגוף חצי מיבנה מאפי  של אינו הר
ברביאטור.

חנו פיתחנו כיצד השאלה נשאלת כן אם  חצי אנ
ם ״קופי״, עליון גוף  שנים מיליון 15 לפני כבר א

 הרמאפי־ בין :מזו יתרה ז העצים מן אבותינו ירדנו
ס תו ובין טקו  והיא לוטי, שכונתה אשה, שלד או

 שלבי שום נמצאו לא הראשון, לאדם כיום נחשבת
 מיליון וחצי 3כ- בת היא בחבש, שנמצאה לוסי, ביניים.

 בתרשים שנים מיליוני כמה של פער שקיים מבאן שנים.
ת תחו תפ ה שלנו. ה

 הקופים. בני־דודינו לגבי חמור יותר עוד המצב
 לחידות בבירור. מזוהה קדמון אב שום נמצא לא עבורם

ת משכנעים הסברים נמצאו אלה חו  שבאה עד יותר או פ
ת וסיבכה המולקולרית הביולוגיה העניינים. א

■ 1:■ ■ !
 בין המרחק לקביעת חדש מסוג שעון סיפק זה מדע

מרחק כמובן הכוונה משותף. מוצא בעלי מינים אבו ל
ת השיטה בזמן. לוציוני סס מר השוואת על מבו  החו
 היום. חיים שהם בפי המינים, של (די״אן־אי) הגנטי

 זמן כמה לחשב ניתן ממוצע מוטציות קצב מידיעת
ח המשותף״) ״הסב (של זהים לגנים נדרש ת ת לפ  א

ה נמצאה כלל בדרך חיום. המצויים ההבדלים מ א  הת
המבו יותר, הישנות הקביעות ובין זה שעון בין סבירה
ת סו ם האיזוטופי• וגילם מאובנים זיהוי על ס  אול

ה שלנו במיקרה תקבל  השוואת מפתיעה. תוצאה ה
ת חדי-אן-אי מולקולו ת ו ושל שונים אדם בני של אחרו

 חיה חורת!האבולוציה !אן
 פעס מדי ׳מביאה ומשגשגת,

חרושת הפתעות
 מהגיבוגים שנפרדנו גילתה, אדם קופי של מייצג מידגם

 8כ״ לפני מהאורנג־אוטנים שנים, מיליון 10כ- לפני
 4 בערך לפני והגורילות ומהשימפנזים שנים, מיליון
תירה כאן היש שנים• מיליון ק 1 השעונים שני בין ס חו ה

ם סתירה פה שאין גורסים האנגלים רים ה  מגייסים ו
 את להציע מנת על לעזרתם הפליאוקלימטולוגיה את

:הבאה הגירסה
טקוס לדעתם, מאפי ת שייך אינו הר תחו תפ  המין לה

ה הוא האנושי. ת מהוו  בדרך שנגמרה קודמת, הסתעפו
 יורשים. הותיר ולא נכחד הוא בלומר מוצא. ללא

 ברכיא- חיו האדם, קופי כל ושל שלנו המשותפים, סבינו
ח במרחבי שחיו טורים סי  שנים. מיליון 10כ- לפני עד א

ת החלה הפליאוקלימטולוגיה, מלמדת בך אז,  תקופ
 הטרופיים היערות להכחדת וגרמה ממושכת בצורת
ם חלק אסיה• את שכיסו ת או  קדמונים ברביאטורים מ
ם, היערות בשרידי מיפלט מצאו ם האסיניי מה  התפתחו ו

 לרדת נאלץ האחר החלק והאורנג-אוטנים. הגיבונים
ם. יערות אחרי בחיפוש ולנדוד מהעצים  במשך אחרי

ת שנמשכה זו, נדידה  שנים, מיליוני אולי אלפי, מאו
מו שתיים על ללכת למדו לאיטם, הזדקפו הם  והתאי

ת במילים ערבה. לחיי עצמם  להתפתח התחילה — אחרו
לאפריקה. הגיעו דבר של בסופו האדם. מישפחת
ם עושים באן ת הבריטים החוקרי  המכריע הקשר א

 ה- ממצאי פי על כל-בך• השונים המדע ענפי שני בין
 באפריקה להתחדש היערות החלו פליאוקליטולוגים

ה קבעה שבו בזמן בדיוק — שנים מיליון 4כ- לפני
ת ביולוגיה ת המולקולארי  מהגורילות שלנו הפיצול א

 וצ׳רפאס גריבין של השערתם פי על והשימפנזות.
תם חלק אז החליטו או ם בני״אדם מ  (קרוביה קדמוניי

ם המשך על מוותרים שהם לוטי) של ת חו ת תפ  לבני- ה
ת חיי את ומעדיפים תרבות  על-פני בעצים המותרו
 אלה, ״עצלנים״ אדם מבני הערבה. של הקשים החיים
 השערה והגורילות. השימפנזים התפתחו ליערות, שחזרו

ת מיישבת רק לא אגב, זו,  בקשר שהיו הקשיים א
את לרמאפיטקוס  היא השעונים, שני בין הסתירה ו

ם, והאורנג־אוטנים הגיבונים מדוע מסבירה גם תי א אסי  ה
 הרבה ברביאטורים הם מהעצים, מעולם ירדו שלא
 יחד שעברו האפריקאנים, מקרוביהם משוכללים יותר

ת איתנו ה הארוך המסע א אסי לאפריקה• מ
ה האבולוציה שתורת מסתבר כן, אם  ומשגשגת חי
ת. הפתעות פעם מדי לנו ומבינה מרתקו

ס ק י ל , פ ר ו א רתובוס ל

חזה שנם1 1*שחס •
סימן! חנו

 המיצעד של כוחו על להעיד יבולים אינם השותקים
.1973ב-

תה אוקטובר עד להם עמד כוחם  ואנחנו שנה, או
לשתוק. רוצים לא — הבר-מצווה את בבר שחגגנו —

ם שתיקה יפה ן! לחכמי
עכשיו. לא

 זה. בנושא וחכמים רבים דברים ונכתבים נאמרים
חר שיהיה לפני לב לשים בדאי  נימוק לי תנו מדי. מאו
שותקת. ואני בעדו, אחד

 הזאת המוכה במדינה אחד כל שיידע אחרי רק אבל
 ונעשה שיושקעו, המיליארדים תמורת יקבל לא הוא מה
חד כל ה, תיזכורת סימן, שיתן לעצמו א בבר במה קטנ

ט ואם זורם זה כל ולאן נתרם, וכמה תרם  שאינו יחלי
 בחוץ. שהוא ברור סימן שיתן משחק,
סגור. המישחק אז רק
סימן. תנו

ה ר י פ , צ תן נ ו עודיד ק״ביוץ י
 במילחמת שנפל ליאנר, של אמו היא המחברת •

מם־הכיפוריס.
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