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הערימו^הצמחים

האדםבניעל
האבולוציה.ועל
עכשיו:היאשלהםההישרדותמלחמת

תודעתית"אבולוציהזובעינינו.חןלמצואאיך

לדאוגהאחריותאתהאדםבניעלהשילוהשבעית,הברירהעלפסחוהם

ורבותיי,גבירותייהאנושיים.החושיםעםמושלמתבסינרגיהופועליםלהם,

זמסקיאליפרוס'והביולוג,הבושנאישועןהמנח",אתלנותכנת"הצמח
אמר,הואהמריחואנהצמחאת"תראואופקים.ופורץחדשבספר
פוירדרור־«ראיוןלי,".ידאגוכברוהםאותם,אשגע'אני

פח־פ׳עםהשיחהבמהלך3עמיםשל1ש

התרגשות.מרובונשנקכמעטגרוניומסקי,אלי

מטעןישלצמחיםלמהמסבירכשהואאחתפעם
האחרים,האורגניזמיםמרובבהרבהגדולגנטי

"זבובהאדם.לבנימאשריותראפילוולחלקם

דרומה.נודדתלה,שקרציפורלצל.עףלו,שחם

יששמטפסות,חיותישלמקום.ממקוםזזההלטאה

למקוםממקוםשנעיםיונקים,גםכךשמתחפרות,
אבליותר.טוביםמחיהתנאיאומזוןאחרבחיפוש

איןשרירים,להםאיןתנועהברירתאיןלצמחים
אותיעושהזהבמקום".תקועיםהםכנפיים.להם

שנאכליםהאלההצמחיםכלעללחשובנורא,עצוב

ללכתיכוליםולאלהםשקרלברוח,יכוליםולא

העובדהעםאותימעודדזמסקינכון,אזשחם.לאיפה

המקנהגניםשלאדירשפעלהםישששרדו,שאלה
המחשבהועדיין.ולהסתגל.להתמודדיכולתלהם

חייו.היאשהתנועהלאדםקשהתנועהחוסרעל

עלמדבריםכשאנחנוהיאהשנייההפעם
מיליונימאותפהחייםהםהצמחים.שלהאבולוציה

הברירהקשים.היותמידהחייםאבללפנינו.שנים

ובלתיאיטיתקשה,הישרדותמלחמתהיאהטבעית

חיותשטח,תנאיהאוויר,מזגפגעימולפוסקת

מהים)מהיבשה,מקוםמכלשמגיעותטורפות

פיל.ועדמנמלהגדליםמיניובכלומהאוויר(

עלכולםהמתחריםאחריםצמחיםנגדוכמובן
מהואור.אדמהבהם:תלוישצמחהמשאביםשני

הצמחים?עשו

עלהערימו"הצמחיםזמסקי,דהאליבא
הברירהעלופסחוהאבולוציה,ועלהאדםבני

האחריותאתעלינומטיליםכשהםהטבעית

הצמחים,שלהגניםשלהם".להישרדותלדאוג
ומנגנונים"תהליכיםהחדשבספרוומסקיכותב

תוךאלדילגומאגנס(,,2017)הצמחיםבעולם

זמסקיקוראהזההאבולוציונילשלבתודעתנו.
נפשותינועלמשפיעים"הצמחיםרוחני:דילוג

שלנו.החושיםכלעםמופלאהבסינרגיהועובדים

למצואאיךעכשיו:היאשלהםההישרדותמלחמת

בעינינו".חן

רעיוןרקזההאםאבלבעיניי,יסהפהרעיון
ולהוכיח?לחקורשאפשרמשהואופילוסופי

שלאהררי,נוחיובלשלבספרגםמופיעהרעיון

אתבייתוהצמחיםאלאהצמחיםאתבייתהאדם

אתהאבלהחיטה,עלבעיקרמדברהואהאדם.

נוי.פרחיאחרים,צמחיםעלגםמדבר

אתלנותכנתהצמחתודעתית.אבולוציה"זו

המוח".

איך?
שלנו.הראשאלמהצמחפיזיתקפצושגניםלאזה

המריחואנהצמחאתתראהתודעתית.היאהכוונה

האבולוציה,עםלהתמודדצריךלאכברהוא
וצמחיםטורפיםמולשלוההישרדותעללהילחם

אשגעאניאמר:הצמחמוגן...הואדבר.שוםאחרים.

לי".ידאגוכברוהםאותם,

תסביר:אבלאמר,באמתלאשהואמביןאני

כדישנלחמוהמריחואנהכמוצמחיבעשרההיו

לממסטלאהפוךאניאמר:מהםשאחדעדלשרוד,

"אניאמרההשושנהאיך?אותי?ירצושהםכדי

אדומה"?אהיה

שלההישרדותעלהמינים'ב׳מוצאדיבר"דרווין

שלאמישורד,לסביבתושמתאיםמיהמותאמים.

החייםובעליהצמחיםכלשלהרבייהשיטתנעלם.

עירובישהזהובתהליךמין,תאישלהתלכדותזה

לאעודשהואדבריםשניעלדיברדרוויןתכונות.

עודהגנטיקהתחוםכישלהםהגנטיקהאתהבין

השלבהמינים:שלבהתפתחותאזקייםהיהלא

יותרשלהםלהוריםדומיםזוגשלצאצאיםהראשון,

השניהדברמעניין:וזהאבלהאוכלוסייה.מכלל

שלהם.ההוריםכמובדיוקלאפעםאףשהםהוא

ההתפתחות.סודזהתכונותעירוב

בטבע,גדלהיההמריחואנהצמחאם"ולענייננו:
הבןבאאזאבלשורד.היהשלאלהיותמאודיכול
הואבטבע:האלוהיםתפקידאתלעצמווממלאאדם

אלהאתלגמרי,אנוכיבאופןהטיפוסיםאתלוקח

והואהצמח,מטרתאתלאמטרתו,אתשמשרתים

לייחסאפשראילצמחיםאותם.ומשביחמטפח

לבןמחשבותמכניסיםלאהםלכת,מרחיקתחשיבה
האדםאםהמריחואנהעםנישארבואאבלאדם,

שגורםאחרמשהויימצאנגידהזה,בצמחימאס

הואשלו.החייםאתגמרהצמחככה,להרגישלנו

התכונותאתבופיתחנואנחנובטבע.ישרודלא

וזהו".לנו,שמתאימות

שרשגםיפהנוראתוכיליהיהשפעםכמוזה

לאנטרף.מהכלובשברחברגעאבלמקסיב,

לעצמו.לדאוגיכולתשובלוהייתה
והפילואדםהבןאת׳תחמנו׳התוכים"בדיוק.

שסביבנו,מהכלשלהם.ההישרדותאתעלינו

מעשהזהממש,שלפראוצמחייתהאמזונסלמעט

ולטוב.לרעשקורה,במהשמתערבאדםהבןידי

שינתההיאהגנטית.ההנדסהעםעכשיובוודאי

זהשנהאלפיםעשרתנמשכתהחקלאותהכול.

חיטהדונםקרה.מהתראהאבלהסקאלה,עלכלום

נתנהפעםפרה.800היוםמניבקג,50הניבשפעם

אלף13נותנתהיאהיוםבשנהחלבליטר2,500
במקוםכילמה?אדירה.היאההתפתחותליטר.

זה.אתעושיםאנחנוהמתאימים,אתיברורשהטבע

הטבע".אנחנו
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חדשבחורלשכונהבא
אמנםהואהצמחים"בעולםומנגנונים"תהליכים

כותרותעםהביולוגיה,בתחוםלמקצועניםספר
הווסקולרי","הקמביוםכמושמותהנושאיםלפרקים

ו"מעברכאוסמומטר""התא"ברסינוסטרואידים"
אבלאנדוציטיות",שלפוחיותבעזרתחומרים

-מאודעדממנוליהנותהצליחכמוניהדיוטגם
שםפרק,כלשלומהסיכומיםמהפתיחיםבמיוחד

צריךלאאתההכול,אחריקורה.מההבנתיעוד
עמקיעדלהתפעםכדיהמושגיםכלאתלדעת
עולםשלהנהדרתומורכבותושפעתומיופיו,הנפש

היאלכול,היסודרקלאהיאהפוטוסינתזההצומח.
זה:עלכשחושביםשישפלאייםהכיהדבריםאחד
הפוטוסינתזהמאנרגיה.חומרמאין.ישיוצרתהיא

הריזהוסוכר.חמצןמהםויוצרתומיםאורמערבבת
שגודלםצמחיםישאדיר:במגווןוהכולמטורף.
מטרים.מאותבגובהעציםויש-ממילימטרפחות
הגדליםישבקוטב,הגדליםוישבמדברהגדליםיש

געש.הרישלבלועגםהצומחיםוישלמיםמתחת
קרעולמנוהיההצמחיםהתפתחות"לפני
מימן,כמובגזיםמלאחמצן,ללאעולםומנוכר,
גבוהותטמפרטורותעםומים,אמוניהמתאן,

חיידקיםהופיעוואזבספרו,זמסקיכותבוברקים",
אתשאפשרוהאצות,הופעתאתשאפשרוקדומים
עדייןומאפשרים-שאפשרוהיבשה,צמחיהופעת

כולם.החייםאת-
לבוטניקהפרופסור–אמריטוסהואזמסקי
כמדעןשימשהעברית,האוניברסיטהשלוביולוגיה

שניםששכיהןוהגנים,הטבערשותשלהראשי
וכיוםאחווה,לחינוךהאקדמיתהמכללהכנשיא

הדרום.חמדתבמכללתלחינוךהספרביתראשהוא
40בטנזניה.טיוליםמדריךגםהואכך,עלנוסף
ככהאדם,הבןעלישובחו"ל,בארץהוראה,שנות

סופרגםהואזמסקייודע.הואדבריםשלהסביר
ספריגםפרסםמקצועיתלספרותשמעברפורה,
פוליטיתספרותבדיוני,ומדעמתחספריילדים,
ניכרחלקמקדישהואהאחרונותבשניםועיון.
זהכלהגן.לילדייצירתית""חשיבהבהוראתמזמנו
דברים.כמהליגםלהסביראותומכשיר
אנחנוונגמרים.שהולכיםצמחיםהזכרתקודם
שנכחדות,חיותעלומדבריםחושביםכללבדרך
שנכחדים.צמחיםעלפחות
הולךכשמיןשנכחדו.צמחיםהמון"יש
הואליניארי,לאהיאההיכחדותקצבונכחד,

וניתקמידלדלתכשהאוכלוסייהאקספוננציאלי.
במהירות.ונכחדיםהולכיםהם-הפרטיםביןהקשר
הנשרים".כמוהצבאים,כמו

פולשים.מיניםגםיש
בסוףהזה,הזרזירהמיינה,ציפוראתיש"נכון.

ברחווהםלצפארי,זוגות29הביאוה–90שנות
בכלהםשניםחמשתוך-מהאוהליוםבאותו
אתהדררות,אתאחרים.מיניםומבריחיםהארץ,

קורהזההמקומיים.המיניםאתדוחיםהםהדרורים.
הזמן".כלבצמחים,גם

קורהמהשלנו?מהצמחיםחזקיםיותרהםכי
פולש?כשמיןבעצם

לביתמגיעהואחדש,למקוםמגיע"כשצמח
במקוםשלוהמתחריםמתחרים.לושאיןגידול
מתפשט".והואפה,קיימיםלאבאשממנו
עללשמורמסוגליםלאשלנוהצמחיםלמה
עצמם?
הטריטוריהעלששומרותצמחיםחברות"יש
'טיוןכמוידן,עליגדללאצמחשאףשלהן,
לאףמתירולאלקרקעכימיקליםשמפרישדביק'
'סולנוםגםלידו.לגדול,שלאבטח-לנבוטאחד

זרמשהומגיעאזאבלתחרות,למנועיודעהחדק'
כאלהצמחיםעליו.עובדלאוזהחדשגידוללבית

שלנו.הזניםאתודוחקיםשלנובשדותמתפשטים
הביאואחריםובמקומותאשדודנתניה,באזור
שטותהייתהזו-החולותנדידתאתשיעצרוצמחים
הפסמופילים,המיניםלכלמאודשהזיקהנוראית
התפשטהצמחבינתייםחולות.שאוהביםמינים

שנעלמו".שלנו,המיניםאתודחקעצומהבמהירות
הבנתיוממשגשםביערקצתחייתיפעם
לכלחייםבעלזהצמחאיךשליבעינייםוראיתי
ביניהם.מתקשריםאפילוהםדבר.

כלל,בדרךהאווירדרךמתקשרים"צמחים
עלשמשפיעאתילןכמונדיפיםחומריםמפרישים

שיטהואוכלתג'ירפהכשבאהתאים.שלגדילה
לאאבל-אותושאוכליםהצמחבאפריקה,מסוימת

נכנסיםהצמחיםושאראות,משדר-לברוחיכול
שאימריםחומריםומפרישיםהגנהשללמצב
אותם".לאכולאפשר

עץכמולחשוב
מתחילת(והמובטחתהשלישיתהפעםגםזו

סולידריותזמסקי:עםבשיחהנשנקשאניהכתבה)
פיצמחים?ואצלאותי.ריגשהשתמידתכונההיא
אלף.
בספרמשפטישצורות?בעודמתקשריםהם
האליםהםהעציםהריבלילה:עליושחלמתישלך

עץכלוכו'.הברקיםלצדהאדם,שלהראשונים
תלוייםוהיינואותםאהבנותמידבדרכו.נדיב
אותם,לכרותהתחילהאדם-קרהמהואז,בהם,
מהטובה!כפיותאיזולזה.מוכניםהיולאוהם
עשו?הם

היינועצים,בתוראנחנו,אםנחשוב:"בוא
עושים?היינומהאדם,הבןאתלתכנתצריכים

האגודותכלקמושפתאוםלבשיםהתשובה:מה
הסביבה".עללשמירה

האלה?התנועותאתהקימוהעצים
זה".בדיוקזהלתודעה.הקפיצה"זו

מופשטת?פחותבצורהזהאתלהסביראפשר
מניביםצל,נותניםשהםלזהנוסף"העצים,

תכונה:עודלהםיש-הלאהוכןגלםחומריפירות,
מטפחיםאנחנוחשוב.אספקטשלהם.הוויזואליה

טובלנועושהזהבעין,לנויפהזהועצים.גינות
הצמחיםהתחילושםושמחה.שלווהלנונותןבנפש,

קיימים.שהםלנושינעםעשוהם-הפעולהאת
חשבולאהםהפוטוסינתזהשבתהליך"ברור

לנונתנושהםלמרות-זאתובכלאדם,הבןעל
גםהיופי,בגלללהםסוגדיםשאנחנוהריחיים,

חלקזההסרק.פירותעםיעילים'ה'לאלעצים
ליהנותהמערבית:התרבותבעיקרשלנו,מהתרבות
אותם.לאהובאותם,לצייראותם,לשבחמהצמחים,
-העציםחשיבותעלאנשיםעםלדבר"נסה

בסוף-והסביבתייםהמדעייםהטיעוניםכלאחרי
אותם.צריכיםאנחנונפשי.אמוציונלי,ענייןזה
הצמחייה.אתונוקירשנכבדשלנו,המוחבתוךזה

הזההאינסטינקטאותם,לכרותשהתחילוברגע
אותנו".תחמנוהםמבין?אתההתעורר,
לנושלחוהםהאפריקאית,בשיטהכמואולי
האוויר?דרךעזרהקריאת

אלההפרחים,אתומריחבגינההולך"כשאתה
שזהנכוןאושר.לנושגורמיםנדיפיםחומרים
שיותרמהאבל-בשבילנוולאהחרקיםבשביל
אתמתרגמיםאנחנואצלנו,שקורהמהזהחשוב
רוצים".שאנחנולמההריח
אוהב?הכישאתההצמחמה
חקלאי.בביתגדלתיכזה.דברשישחושב"לא

שםחקלאי,ספרבביתלמדתיפרדסן.היהאבי
אוליהאדמה.בעבודתבקיאהייתיבמטעים,עבדתי

למטעים".בחיבורהתחיל.זהשם
הכיהצמחמהאצה.זופשוטהכיהצמח
שלנו?בעולםמורכב

זה".עללענות"קשה
קשההכימגוון,הכיקשוח,הכיהצמחמהאז

להבסה?
החזזיות,הןדופןויוצאימופרעיםהכיקל:"זה
פעולהשיתוףזהוגגות.רעפיםעלשרואיםאלה
הסוכריםאתיונקתהפטרייהלפטרייה:אצהבין

אתמקבלתוהאצהבפוטוסינתזה,ייצרהשהאצה
העץשלמהגזעיונקתשהפטרייהוהמיםהמינרלים

הכיבתנאיםצומחיםהאלההחבר'ההאדמה.או
בקוטבנפט,בתוךובקרחונים,בגייזריםקיצוניים:
נותןלפטרייהאצהביןהזההשילובובסהרה.
אחדהיאפטרייהבכלל,הצדדים.לכליתרונות
בטבע".המופלאיםהדברים
פטריות.עלנדברבוא
וביבשה,במיםיש-הגיווןכול,קודםאז"או!

תרופותממנהשעושיםוישרעילותוישאכילותיש
האפייהאתלתאראפשראי-שמריםשעושיםויש

צ'רלסשלדיוקן
-תכונותעירוב דרווין.

ההתפתחותסודזה

ימאסהאדם"אםבמרוקו.מריחואנהשדה
שלו"החייםאתגמרהצמחהזה,בצמח

בניגריה.עץכריתת
נאלצוהעצים

חושבים""לעשות



ועושההורמונלימאזןעורךהואשוקסקריבמקום ככלכלן.עובד"הצמח
דורלהקיםיוכלולאשהםקטניםכל–כךיהיוהם-פירותמיליוןלייהיואםחשבון:
מגיעשהואעדנושרים,הקטניםהפירותאפילולנשור.מתחיליםהפרחיםואזנוסף,
אוטונומית"כלכלהזוהורמונלי.שיחדוזהגםוביקוש.היצעשללמצב

כמונדיפיםחומריםמפרישים כלל,בדרךהאווירדרךמתקשרים"צמחים
מסוימתשיטהואוכלתג'ירפהכשבאהתאים.שלגדילהעלשמשפיעאתילן

הצמחיםושאראותמשדר-לברוחיכוללאאבל-אותושאוכליםהצמחבאפריקה,
אותם"לאכולאפשרשאימריםחומריםומפרישיםהגנהשללמצבנכנסים

הלאהוכןגלםחומריפירות,מניביםצל,נותניםשהםלזהנוסף"העצים,
גינותמטפחיםאנחנוחשוב.אספקט שלהם.הוויזואליהתכונה:עודלהםיש-

התחילושםושמחה.שלווהלנונותןבנפש,טובלנועושהזהבעין,לנויפהזהועצים.
קיימים"שהםלנושינעםעשוהם-הפעולהאתהצמחים

המדעייםהטיעוניםכלאחרי -העציםחשיבותעלאנשיםעםלדבר"נסה
המוחבתוךזהאותם.צריכיםאנחנונפשי.אמוציונלי,ענייןזהבסוף-והסביבתיים

הזההאינסטינקטאותם,לכרותשהתחילוברגעהצמחייה.אתונוקירשנכבדשלנו,
אותנו"תחמנוהםמבין?אתההתעורר,

הצמיחה,מנגנוןעללהמריכולהצמח המהמרים.אתחיסלה"האבולוציה
אחרילפרוחולאהגשמיםעונתשתבואעדלחכותיודעהזרעזה:אתמונעהטבעאבל
אתהמשוגע,מהמראתהאםוגםמתו,-ונבטושהימרואלהכלראשון.אחדגשם
תיפול"בסוףאבלמרוויח,אתהעודכלרקשורד

זהפטריות.הכולזה-הפטריותבלעדיוהגבינות
הןכלומר,ספרופיטיות:כולןהןאבל-שלםעולם
שלבתהליךצמחיםכמואורגניחומריוצרותלא

-אורגנימחומרניזונותהפטריותפוטוסינתזה.
פרזיטיות".הןמת.אוחיויהיה

מפקפקים"לא"סטודנטים
ספרהואהצמחים"בעולםומנגנונים"תהליכים

הקודםכשגםשקראתי,זמסקישלהשניהביולוגיה
(מכוןהטבע"מדעיבהוראתיצירתית"חשיבה
ומהלמחשבהחומרהמוןלינתן2015)מופ"ת, מופ"ת,

אדם.הבןצריךעוד
מיןאיזהאבלבטבע,אלוהיםשהאדםאמרת
הםזה-בהםשולטיםלאאנחנוזה?אלוהים

בהם.תלוייםאנחנוחיים.לנושמאפשרים
הדדית".תלותזוהיופי.כל"וזה

כמובןהיאבוטההכיהאנושיתההתערבות
ההנדסהצמחהשממנהצמחים,ביןההכלאה
הגנטית.

שישמתוךהכלאה.עלאיסוריש"ביהדות
זה.אתעשותמידשאנשיםמביניםאנחנואיסור,
צריכיםכשהיוההכלאה:נוצרהאיךאפשר.כילמה?
עלתחרותהתפתחההמקדשלביתביכוריםלהביא
כאןוגםלהכליא.החלוואנשיםיפיםהכיהירקות

איברלווישפרחישבטבעהריהיופי:אתתראה
כלעל-אבקהגרגירייורדיםשעליונקבימין
אבלהמינים,מכלאבקניםמיליונינופליםכזהאחד
-ברירהמנגנוןישצמחלכלכילמה?הכלאה.אין

שלו.אתרקלבחורשיודעת-הכרהמערכתכמעט
שמתנהל".כימיקלישיחדויש

סוגים.מלאהכלאנואבל
קשה.דיבזהלעבודצריךאתהאבלנכון,
הרי-לאוזה-לקרותהיהיכולזהאםגםבטבע,

הםהפריעציכלשורדים.היולאשהצאצאים
לאותשתול,נקטרינהזרעתיקחאם-הרכבות

המורכביםהעציםמתרבים.לאהםנקטרינה.תצא
רקמזרעים,גדליםלאלדוגמה,אפרשזיףהאלה,

מהאבקה".
לשון.כפלהואאדמהכעובדהחקלאיתיאור

בשבילה.אצלה,עובדגםאבלאותה,מעבידגם
-מהאדמהאחרמשהולוקחגידולכל"נכון.

מחליפיםהיופעםהלאה.וכךזרחןזהסידן,זה
אבלהאדמה.אתלרענןכדיגידוליםשנהכל

אתוהעבדנוהכולאתשינינולדשן,כשהתחלנו
שלנומניפולציותהםוההדברההדישוןהאדמה.

חזקיותרלגדוללצמחמאפשרהדישוןהטבע.על
מהאבלבו,לפגועממזיקיםמונעתוההדברהוגדול,

שלכלכליתכמערכתמתנהלשהצמחזהשמעניין

תפוזהדרים,עץשלו.הסוכריםבמשקחופשישוק
זהפרחים.מיליוןכמומשהונותןלמשל,שמוטי
פחות700-600.ממנו?קוטפיםפירותכמההמון.

פרחים?".שהיוהאחריםכלאיפהמאלפית.
באמת?איפה
הואשוקסקריבמקוםככלכלן.עובד"הצמח

לייהיואםחשבון:ועושההורמונלימאזןעורך
לאשהםקטניםכל–כךיהיוהם-פירותמיליון
מתחיליםהפרחיםואזנוסף,דורלהקיםיוכלו

שהואעדנושרים,הקטניםהפירותאפילולנשור.
שיחדוזהגםוביקוש.היצעשללמצבמגיע

אוטונומית".כלכלהזוהורמונלי.
ומתערב.אדםהבןבאואז
אלף.רוצה700,לימספיקיםלאאומרהוא"כן,
גדוליםתפוחיםחמישיםלי:עדיףמהשואל,והאדם

לפיאחר,שימושאחדלכלהרי-קטניםמאהאו
לאדם.מהצמחעברהשיקולוכו'.צורהטעם,סוכר,
הענייןהיההסוכריםמשקככה.היהלאזהבטבע
העץ".שלחשובהכי

לאבצורהאחרת,שמתנהגיםצמחיםיש
נרקומנים?אומהמריםכמו-רציונלית

יכולהצמחהמהמרים.אתחיסלה"האבולוציה
זה:אתמונעהטבעאבלהצמיחה,מנגנוןעללהמר
ולאהגשמיםעונתשתבואעדלחכותיודעהזרע
שהימרואלהכלראשון.אחדגשםאחרילפרוח
אתהמשוגע,מהמראתהאםוגםמתו,-ונבטו
תיפול".בסוףאבלמרוויח.אתהעודכלרקשורד
חיותצמחים,מאנישיםשאנחנואיךאוהבאני

וסלעים.
אוהבאניבחשיבה.אותםלהאנישיכולים"אנחנו

שתילךאתןפרובוקטיבית:קצתבצורהללמד
ראשונהפעםנכנסאניההאנשה.לענייןדוגמאות
התשובהאתליעוניםדיפוזיה:זומהושואללכיתה
גבוהמריכוזחלקיקיםשל'תנועהלדקלם:שלמדו
מהעלתחשבו-להםאומראניאזנמוך'.לריכוז

הגבוהבריכוזהחלקיקיםאיךלי:ותענושאמרתם
כילמה?נתקעים.וסטודנטיםלשם?לזוזאיךיודעים
היאהתנועה-חשובותמיליםשתיחסרהההגדרה

שהחלקיקיםהמשמעות:וזוואקראית.ספונטנית
לאמקום,בכלהכיווניםלכלנעיםהגבוהבריכוז

הנמוך.הריכוזולכיווןבקרבתרק
החלקיקיםאיךהזו,השאלהאתשאלתםלא"איך
חושלהםאיןמפקפקים.לאסטודנטיםיודעים?
ביקורת".

ויתחמם?יתחמםכשהכדורלצמחיםיקרהמה
באווירעלה CO2 ריכוזרצינית.בעיה"זו

ופוטוסינתזה,הטמעהשמעודדדרמטית,בצורה
שלאאלהקטלני.זההטמפרטורהעלייתאבל

ארצותשלהעזיבהייכחדו.בטמפרטורות,יעמדו
טבעאסוןהיא(פריז)האקליםהסכםאתהברית
נורא.פשוטזההמחר,אתרואיםלאמשמע.תרתי

נעלמים".הקרחונים
שלגופותהקרחוניםעםמפשירותהזמןכל
גםמצאנוונשמרו.שקפאווממותותאיילים
שנמצא?אושקפאו,נכחדיםצמחים
ופטריותאצותשלנבגיםזהנמצאשכןמה"לא.

לנויעזורזהלשרוד.שיכולהעבהדופןלהםשיש
גישות:שלושישהחיים.נוצרואיךלהביןמאוד

פאן–שנקראתתיאוריהוישאבולוציה,אלוהים,
עלוחיידקיםנבגיםשהגיעוהאומרתספרמיה,

אבולוציוניתקפיצהלנוהעניקווהםמטאוריטים
שנה".מיליארדשל

הכיצמחיםאילותימשך,ההתחממותאם
להיכחד?צפויים

הכיהםהנוי,בעיקרשלנו,התרבות"צמחי
אלאלהיכחד,הראשוניםויהיוישרדוהםרגישים.

קצב,שלשאלהזולטמפרטורות.אותםנתאיםכןאם
¿להיפך".אוהאדםאתהטבעמי.אתישיגמי

"תחמנו"התוכיםהמיינה.וציפור(משמאל)מקאותוכי
הצמחיםעםגםקורהוכך-פלשההמיינההאדם,את

הספר.עטיפת
רקלאאבללמקצוענים,

רויטרס
צילומים:


