
NEW AGING

25

מקורות וייעוץ מקצועי: ד"ר איליה סטמבלר, 
מנכ"ל מדעי של עמותת ותק, תנועת האזרחים 
הוותיקים, ויו"ר העמותה הישראלית להארכת 

חיים במימון קרן שלמה טירן

עובדות מרתקות

על נעורים, 
 אריכות ימים 
וחיי נצח

אראלה טהרלב בן־שחר  
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השאיפה לחיי נצח 
מלווה את האנושות 

עוד משחר ימיה 
כבר ב"עלילות גלגמש", האפוס 

המסופוטמי עתיק היומין, מסופר 
כי גלגמש, מלך אשור, שמע על 
צמח נדיר המעניק לבעליו חיי 

אלמוות וגדל במימי האוקיינוס. 
הוא יצא למסע ואף השיג את 
הצמח, אבל בזמן ששמר עליו 

נרדם - ונחש שעבר במקום גנב 
לו אותו. 

2. ביוון העתיקה האמינו 
ששתיית אמברוזיה 

ונקטר מובילה לחיי נצח 
אלא שרק האלים הצליחו 

לשים את ידם על האמברוזיה 
)חלב של קרן העז 

המכושפת(, ועל הנקטר, שאף 
זכה בהמשך לכינוי "נקטר 
האלים". לכן האלמוות היה 
שמור רק להם, ואילו בני 

האדם נותרו בני חלוף.

 3. גם בהודו העתיקה היה 
 זה משקה שאיפשר 

לעקוף את המוות 
 שם היה זה סוג של שמנת נוזלית, 

 שהאלים והשדים שיתפו פעולה 
וחבצו אותה באמצעות הלקאה בנחש 
אדיר על פני מימי האוקיינוס. המשקה 

הזה, ששמו "אמריטה", נגנב על ידי 
קרישנה ואיפשר לאלים להשיג חיי נצח. 

4. המתכון של הפרעונים 
לאריכות ימים הורכב 
מהפרשות של איילה 

)גאזל(, שומן קרוקודיל 
ונחש, דבש ושמן פשתן 

אצלנו, בספר בראשית, המזון שהביא 
לאריכות ימים היה פרי עץ החיים. אבל, 

כזכור, האדם חטא ואכל מפרי עץ הדעת. 
בעקבות חטאו הוא גורש מגן העדן, 

 והמוות הפך למנת חלקו של 
המין האנושי. 

הצלבנים, ובפרט 
הטמפלרים, חיפשו 

בדבקות אחר הגביע 
הקדוש, שעל פי 
האמונה העניק 

אריכות ימים 
הגביע הזה, שנאמר כי נקבר 
בירושלים, הכיל את דמו של 

ישו הצלוב לאחר מותו, ועל פי 
האמונה הקנה אריכות ימים למי 

ששפתיו נגעו בו. לימים סיפק 
רעיון זה בסיס לסרטי אינדיאנה 

ג'ונס וליצירות נוספות. 

פרצלסוס, שנחשב לאחרון 
האלכימאים, עמל על פיתוח 

שיקויים להארכת חיים
המלומד השוויצרי בן המאה ה־16, שנחשב 

לאחרון האלכימאים וראשון הכימאים ולאחד 
מאבות הרפואה המודרנית, הבין שהמינון 
הוא זה שגורם לרעילות, וחתר לפענח מה 

המינון הנכון מכל חומר. הוא פיתח גם כמה 
שיקויים להארכת חיים, אחד מהם הכיל 

זעפרן, אלווורה ואלכוהול.

 10. דמות ספרותית 
 נוספת שזכתה בנעורי 

נצח היא דוריאן גריי 
 גיבור הרומן של אוסקר ווילד "תמונתו 

של דוריאן גריי"  הביע משאלה: שהדיוקן 
שלו במראה יזדקן במקומו בתמורה 

לנשמתו וכך הוא יישאר צעיר ויפה לנצח. 
משאלתו אכן מתממשת, שלא לטובתו. 

שימוש בדם של אחרים 
להשגת חיי נצח שימש השראה 

גם לספרות ערפדים ענפה 
אחד הגיבורים הספרותיים הידועים 

ביותר בז'אנר הזה הוא הרוזן דרקולה, 
גיבור ספרו של הסופר האירי ברם 

סטוקר. בשנים האחרונות עם יציאת 
סדרת הספרים והסרטים "דמדומים", 

 כמו גם סדרת "יומני הערפד", ישנה 
עדנה לספרות הערפדים. 
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5. האלכימאים האמינו שאבן החכמים 
 מסוגלת להעניק נעורי נצח 

האלכימיה, תחום דעת שצמח במאות ה־8־10 בארצות 
־האסלאם, עסקה בחיפוש אחר חומר בשם ”אבן החכ

מים”. המרדף אחריו נבע מהאמונה שהוא מסוגל להפוך 
מתכת רגילה לזהב, וכן מכך שהוא מסוגל להעניק נעורי 

 נצח למי שלגם אותו. אבן החכמים שימשה גם 
בסיס לספר הראשון בסדרת ”הארי פוטר”. 

8. אליזבט באטורי, 
דוכסית הונגרייה 
בת המאה ה־17, 

נהגה לרצוח 
איכרות צעירות כדי 

לשמור על נעוריה
היא נהגה לרחוץ בדמן 

בהאמינה שכך תשמור על 
נעוריה וגם תזכה באריכות 

ימים. היא נשפטה על מעשיה 
האכזריים אבל מעמדה 

הגבוה איפשר לה למצות את 
העונש במאסר בית. 

12. הרעיון של הקפאת אנשים חיים כדי 
להאריך את חייהם נולד במאה ה־19

חוקר רוסי בשם פורפירי בכמטייב הצליח להקפיא - וגם 
להפשיר - עטלפים. מאז הרעיון להיכנס לדיפ פריז במקום 

למות, בתקווה שכשיפשירו אותך המדע יהיה מתקדם יותר 
ויוכל לרפא כל מחלה - לא קפא מעולם. מאז שנות ה־70 
של המאה ה־20 אומץ רעיון ההקפאה גם על ידי אנשים, 

ויש חברות כמו Cryonic Institute שמוכרות כיום שירותי 
הקפאה לכל מי שחפץ להמתין במקרר עד שהרפואה 

תתקדם תמורת עשרות עד מאות אלפי דולרים. 

13. למעט בסקס. זו הייתה אחת 
ההמלצות המרכזיות של ד"ר 
הארווי קלוגס לאריכות ימים 

קלוגס, רופא אמריקאי, הקים בתחילת המאה 
ה־20 סנטוריום שבו בדק שיטות להארכת חיים. 
הוא האמין שהסקס גוזל את כוחות החיים ולכן 

כדאי להמעיט בו. אבל זו לא הייתה הטכניקה 
היחידה. יחד איתה היו עיסוי, ניקוי מעי, אמבטיות 

שמש וגם קורנפלקס - שלימים הפך 
לארוחת הבוקר הלאומית של אמריקה. 

 11. התמה של 
 אלמוות מופיעה גם 

בסאטירה הנודעת בת המאה 
 ה־18 "מסעות גוליבר" – 

והפעם עם טוויסט בעלילה 
גוליבר, הגיבור הספרותי של ג'ונתן 

סוויפט, נתקל במדינה לוגנג שתושביה 
חיים חיי נצח. אלא שתושבי לוגנג אינם 

זוכים בנעורי נצח, ולכן הם למעשה 
אוסף של קשישים סניליים ולא 
 מתפקדים שאמורים להמאיס 

 על הקורא את השאיפה 
שלא למות. 
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16. בתחילת המאה ה־20 
צרפתים אמידים עמדו 
בתור להשתלת אשכים 

של שימפנזים
זאת מתוך אמונה כי אלה יגרמו להם 

להאריך ימים. הוגה הרעיון היה החוקר 
הצרפתי סרג' וורונוף. מושתלי האשכים 

לא האריכו ימים, אבל וורונוף נתן 
תנופה להבנה של תפקיד ההורמונים 

בהזדקנות ולהתפתחות מדע 
האנדוקרינולוגיה. 

15. המחזאי הבריטי 
הנודע ג'ורג' ברנרד שואו 

האמין שאפשר לחיות 
אפילו עד גיל 300

הוא סבר שהמוות הוא תוצר של 
ויתור ותשישות, ושמי שיש לו כוח 
רצון וחושק באמת בחיים ארוכים 

יכול להגיע גם לגיל 300. אגב, היכולת 
הזאת להאריך ימים תורש גם לילדיו 

של בעל כוח הרצון. את המשנה הזאת 
פרס בספר שראה כספרו החשוב 

ביותר "בחזרה למתושלח", שפורסם 
ב־1922. 

14. ב־1913 הוקם בארצות הברית מכון מחקר 
שתכליתו לאפשר לאנושות לחיות עד גיל 150

מכון המחקר הזה, Life Extension Institute , הוקם ברשות הנשיא וויליאם 
הווארד טאפט לצורך קידום הרעיון של יצירת אנושות חדשה שתוכל לחיות 

עד גיל 150. הטכניקה ליצירת מין אנושי מאריך ימים הייתה באמצעות תורת 
האאוגניקה, ששידכה אנשים בריאים וחסונים לאנשים בריאים וחסונים 

מתוך הנחה שילדיהם ייצרו אנושות משופרת. התוכנית הייתה להניא אנשים 
שנחשבו פחות בריאים ומוכשרים מללדת. 

18. דיאטה פרוביוטית של 
מזונות עשירים בחיידקים 

טובים הייתה ההמלצה 
העיקרית של מייסד מדע 

הגרונטולוגיה, איליה מצ'ניקוב 
הרופא והביולוג הרוסי האמין בשליטתה 

הבלתי מעורערת של הבקטריולוגיה בגופנו 
וסבר שכל המחלות הן תוצר של חיידקים 

)כאלה שהתגלו וכאלה שעדיין לא(. על רקע 
סברה זו התפרש גם המוות כתוצאה של 

פתוגן כלשהו, ולכן אם נמנע הידבקות בו, או 
השתלטות שלו על הגוף, ננצח את הזיקנה. 

19. את ההצדקה 
לטענה שתזונה נכונה 

יכולה להיות רבת 
השפעה על אורך החיים 
מספקת מלכת הדבורים 

המלכה, שהגנטיקה שלה זהה לזו 
של הפועלות, ניזונה מיומה השלישי 
ממזון מלכות. היא מאריכה חיים פי 

 20 מהדבורים שמשמשות 
פועלות פשוטות. 

למדען הרוסי ולדימיר דמיחוב הייתה 
אסטרטגיה אחרת – החלפת גוף

באמצע המאה ה־20 הוא עמל במעבדה שלו על פיתוח 
הרעיון. במעבדה שלו השתילו לכלבים ראשים לא שלהם 
בניסיון לפתח  טכניקה שבה כשמגיע הזמן שבו הגוף לא 

מתפקד יותר, מקבלים גוף חלופי.

20
הכריש הגרינלנדי הוא 

 החולייתן המבוגר ביותר 
בעולם – והוא בן 500 

חיה אחרת שהתגלתה בשנים האחרונות 
ומספקת השראה לחוקרי אריכות הימים היא 

מדוזה בשם Turritopsis Dohrnii, שלאחר 
 שהיא מתבגרת היא מתחילה שוב מעגל 
חיים חדש מינקות במעין מעגל אינסופי. 

17
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 Blue Zones הם האזורים בעולם 
שתוחלת החיים בהם נושקת ל־100 שנה

את תחום המחקר הזה יזם דן בוטנר, כתב ה"נשיונל ג'אוגרפיק". בשיטוטיו 
בעולם מצא בוטנר שתושבי סרדיניה באיטליה, איקריה ביוון, כפר של כת הסבן 

אדבנטיסטים בקליפורניה, אוקינאווה ביפן וחצי האי ניקויה בקוסטה ריקה 
מאריכים ימים. בספר שכתב והתבסס על תושבי כפרים אלה טען בוטנר שאם 

רוצים להאריך ימים כמותם צריך מטרה בחיים, אמונה דתית, משפחה וקהילה, 
לאכול אגוזים והרבה ירקות, לא להילחץ יותר מדי ולא להרבות בשתיית אלכוהול.

23. בקהילת המקדמים 
את רעיון חיי הנצח כיום 

בולטים הייטקיסטים 
עשירים מעמק הסיליקון

כמו ג'ף בזוס, מייסד אמזון; סרגיי 
ברין, ממייסדי גוגל; פיטר טיל, 

ממציא PayPal ויזם אוראקל ועוד. 
אחרי שפיצחו את הסוד לטכנולוגיות 
ולעשיית כסף, הם החליטו לפצח גם 

את הקוד לאריכות ימים. הם משקיעים 
כסף, מחשבה ואף מנסים על גופם 

שיטות להארכת חיים. עבור רבים מהם 
ההזדקנות היא סוג של קוד שצריך 

ואפשר לפצח, והם גם אחראיים 
לניסוח היומרני של הסלוגן של 

התנועה: "המוות הוא רק אפשרות". 
בין הממציאנים האלה בולטת מרטין 

רוטבלאט, שהייתה ממפתחי תקשורת 
הלוויינים. היא נכנסה לתחום הביוטק 
בעקבות מחלת ריאות סופנית שבה 

 לקתה בתה והיא אכן הצליחה 
 למנוע את מותה. רוטבלאט, 

 שנשואה לאישה, ידועה גם כמי 
 שיצרה רובוט בדמות האישה 

שלה, כגיבוי לכל צרה. 

24. ריי קורצווייל, מדען ועתידן 
אמריקאי מוערך, הוא אחד מהענקים 

האחרים שמובילים את הטרנד
הוא מאמין שבעתיד הקרוב ישתלב גופנו בדרך זו או 
אחרת עם ננו רובוטים שישמרו על בריאותנו ויאריכו 
את חיינו. בינתיים קורצווייל נוטל 100 תוספים ביום 
בעלות של אלפי דולרים בשנה, עורך מעקב רפואי 
 מדוקדק אחר המתרחש בגופו, וקנה לעצמו מקום 

גם באחד ממקררי המקפיא. 

 אריכות ימים היא גם נושא 
למאבק חברתי של קבוצות מסוימות 

האקטיביסטים לאריכות ימים נאבקים לכך שגופי הבריאות 
יכירו בזיקנה כשורש של כל המחלות ויפנו אליה תקציבי מחקר 
ופיתוח לא פחות מאלה שמופנים לחקר מחלות כמו סרטן, לב, 

סוכרת ועוד. העמותה הישראלית להארכת חיים היא עמותה של 
אקטיביסטים שנאבקה )יחד עם עמותות נוספות( - והצליחה 

- להביא לכך שארגון הבריאות העולמי הכניס את נושא 
ההזדקנות הבריאה לתוכנית העבודה שלו לשנים 2019־2023.

22
 21. מהו הגיל 

 המרבי שאליו יכול 
 האדם לחתור להגיע? 
המדע מתווכח על כך 

ב־2015 פרסם כתב העת היוקרתי 
Nature מאמר שעל פיו הגיל 

המקסימלי שאנשים יכולים 
לשאוף אליו הוא 115. אבל יש 
רבים שטוענים שאפשר להגיע 
 ליותר, ויש אף כאלה שאומרים 

 שבביולוגיה אין גבול 
עליון. 
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