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ִמדָברים א שונים  האדם  שּבֵני  חושבים  נחנו 
עננים,  או  סָלעים  ּכיְסאות,  כמו  דוְממים, 
זה  מה  אָבל  יש.  ולנו  נפש  אין  להם  כי 
כמו  ּוצמחים,  ַחִיים  ְלַבעֵלי  הִאם  אומר? 
זה? ֶאת  לבדוק  ֶאפשר  וֵאיך  נפש?  יש  ֵעצים,  או  כלבים 

ַלמּוׂשג  הגָדרות  מיֵני  כל  ניתנו  הִהיְסטֹורָיה  מרּוצת  ּבִ
הֲחָוויֹות  'ִמכלול  היא  לת  הְמקּוּבֶ הַהגָדרה  יֹום  ּכַ 'נפש'. 
והְרצונות שלנו,  הְרָגשות  סיכֹולֹוִגיֹות שלנו:  ַהּפְ וַהתכּונות 
חֹוִוים  אנחנו  שּבו  והאוֶפן  חושבים  אנחנו  שּבה  הדרך 

העולם'.  ֶאת 
'הִאם הנפש  היא  ַלנפש  קשר  ּבְ אחת השֵאלות הגדולות 
ֵמהעולם  נפרד  לתי  ּבִ ֵחלק  היא  הִאם  לומר,  ּכְ חומרית', 
מּונחים  ּבְ לא.  או  הִפיִזיקה  ְלחּוֵקי  ּומַצֶייֶתת  הִפיִזיָקלי 
אלא  אינה  הנפש  'הִאם  ִלשאול  ֶאפשר  יותר  מֹוֶדְרִנִיים 
ֵמהמוח'.  ִנפרד  משהו  שהיא  או  מוח,  ּבַ ית  הַנעֵשׂ עילּות  ּפְ
)'דּו'  'דּוָאִליְזם'  קוְראים  ִנפרדּות  המניחה  ָלֶעמדה 
ִנקֵראת  לה  הְמנּוגדת  והֶעמדה  'ְשַנִיים'(,  ירּושו  ּפֵ
עולֵמנו,  ּבְ ַהתוָפעות  כל  הִפיִזיָקִליְזם,  ְלפי  'ִפיִזיָקִליְזם'. 
יש  ּולכּולן  הפיזיקה,  ְלחוֵקי  פּופֹות  ּכְ הנפש,  כולל 

פיזיָקלי.  ֶהסּבר 
דּוָאִליְסטים  הם  האדם  ּבֵני  שרוב  ַמראים  סָקרים 
אנֵשי  רוב  ואילו  חֹוְמרית,  איננה  שהנפש  וסוברים 
אנחנו,  ִפיִזיָקִליְסטים.  הם  ַהיום  והִפילֹוסֹופים  המדע 
׳מּוָדעּות׳  עם  הנפש  ֶאת  מַזהים  והחוקרות,  החוקרים 

דות  ַמעּבָ ֶעׂשרה  אחת  בו  שִמשַתתפות  שלנו,  הֶמחקר 
מּוצגות  ִראשון  ּבָ ניסּוִיים.  מְשֵני  נּוי  ּבָ העולם,  ַרחֵבי  ּבְ
ִלפָעמים   — ִמשַתנים  זמן  ְלִפרֵקי  תמונות  ַלִנבדקים 
השֵאלה  יותר.  ארוך  ִלזמן  וִלפעמים  חטּופה,  להָצצה 
ֵגירּוִיים  ִלתּפוס  לנו  שְמַאפשר  המוחי  הַמנָגנון  מה  היא 

מּוְדִריק ִליַעד  ָּכְתָבה: 

ְפִריְדָמן ִמיָרה  ִאיְיָרה: 

ֵאיך  להבין  מַנסים  אנחנו  ִפיִזיָקלי.  ֶהסּבר  לה  ּומחפשים 
מוחית.  עילּות  ּפְ מתוך  נוֶלדת  מּוַדעת  ֲחָווָיה 

מכניסים  ַדמְיינו שאתם  ָעָיה.  הּבְ מה  כול  קודם  נסּביר 
טעים,  שזה  ִמיָיד  מרגישים  אתם  שוקולד.  יַית  קּוּבִ ה  ַלּפֶ
על  הַטעם  קֹולָטֵני  הֹזאת?  הַהרָגשה  ַמשָמעּות  מה  אָבל 
)למשל,  השוקולד  של  הִכיִמי  ב  הֶהרּכֵ ֶאת  ְמַזהים  הלשון 
יכולה  ְמכונה  גם  זה  ֶאת  אָבל  סוכר(,  הרּבה  בו  שֵיש 
להרגיש  יכולות  אינן  מכונות  ֹזאת,  ְלעּומת  לעׂשות. 
ֵאיך  אז  השוקולד.  של  הִנפלא  הטעם  ֲחָווַיית  ֶאת 
ַלחוֹות  לנו  ְמַאפשר  מוח  ּבַ מה  הֹזאת?  הֲחָווָיה  נוֶצרת 

יו?  לַגּבָ ֵמידע  ד  לַעּבֵ רק  ולא  העולם  ֶאת 
ִפילֹוסֹופים  יש  חלּוקות.  הֹזאת  ַלשֵאלה  ַהתשּובות 
ִלפתור  נּוכל  לא  שְלעולם  הטוענים  דּוָאִליְסטים(  )רּוּבם 
ַמדענים  מעט  לא  גם  יש  אָבל  הֹזאת,  ָעָיה  הּבְ ֶאת 
ּופילֹוסֹוִפיֹות(  ַמדָעִניֹות  גם  )וַכמּובן  ּופילֹוסֹופים 
אֶלה  ָימים  ּבְ עוֶרכת  למשל,  אני,  אֶחרת.  שַמאמינים 
להבין  מַקִווים  אנחנו  ֶאמָצעּותו  שּבְ מאוד,  גדול  ֶמחקר 
מוחית.  עילּות  ּפְ מתוך  מּודעּות  נוצרת  יצד  ּכֵ יותר  טוב 

ַלמנָגנון  קשור  הזה  שהַמנָגנון  הנחה  ּבְ זמן,  ְלאוֶרך 
הִנבדקים  קשים  ִמתַבּ השני  ניסּוי  ּבַ המּודעּות.  ֶאת  ַהיוצר 
חָפצים  מּוצגים  שלו  רקע  שּבָ ַמחשב  ִמׂשחק  ּבְ לׂשחק 
לא  הם  ִמׂשחק,  ּבַ עסוקים  שהִנבדקים  יָוון  ּכֵ ּוַפרצּופים. 
הזה  ניסּוי  ּבַ רקע.  ּבָ שמופיעות  תמּונות  ּבַ מבחינים  תמיד 
בין  המוחית  עילּות  ּפְ ּבַ הֶהבדלים  ֶאת  לבדוק  ֶאפשר 
הֶרקע  תמּונות  ּבִ ִהבחינו  לא  הִנבדקים  שבהם  המָצבים 
המצבים  ְלֵבין  שלהן  מּודעת  ֲחָווָיה  להם  הייתה  ולא 

שלהן.  מּודעת  ֲחָווָיה  וָחוּו  בהן  ִהבחינו  הם  שבהם 
להבין  נּוכל  הֶמחקר  של  סופו  שּבְ ְמַקִווים  אנחנו 
ְלֵבין  המוחית  עילּות  הּפְ בין  הֶקשר  ֶאת  יותר  טוב 
זמן  עוד  שַיחלוף  סֵפק  אין  אָבל   — המּוַדעת  הֲחָווָיה 
המּודעּות  האנושית.  הֶנפש  ֶאת  לַגמֵרי  שנבין  ַעד  רב 
אינני  מאוד.  כת  ּומסּוּבֶ מַרֶתקת,  בת,  מּורּכֶ תופעה  היא 
אָבל  ַחַיי,  יֵמי  ּבִ עוד  אותה  לַהסּביר  נצליח  ִאם  יודעת 
ֶאת  שִימצא  הוא  והקוְראים,  הקוְראות  ִמּכם,  אחד  אוַלי 
זה  האדם  ּבֵני  ֶאת  הַמעסיקה  הֹזאת,  ַלשֵאלה  ְתרון  הּפִ

שנים.  מאות 


