שהמין האנושי הוא  99אחוז זהה ,אך לא מעט מאמ
מרים שפורסמו בזמן האחרון טוענים שזה פשוט
לא נכון".
המאמרים האלה נתקלים בלא מעט ביקורת.
"בארצות הברית אנשים נרתעים מהדיון הזה
בגלל היסטוריית הגזע הבעייתית כאן .כשהנו־
שא היהודי עולה ומתחילים לדבר על מנת המשכל
היהודית ,מיד עולה נושא האינטליגנציה של הגזע
השחור ,ואז הסיפור מתפוצץ .אני חושב שכשהדיון
הזה מתעורר אצל יהודים ,תמיד יש איזה זרם תח־
תון שמזכיר את מה שקרה לנו בתקופת הנאצים,
לכן הרבה מאוד יהודים מסרבים לדבר על הפרדה
גנטית שמבוססת על גזע".
בכלל ,נראה כי הספר של אנטיין מלא בטוויס־
טים מעניינים .כך למשל ,הוא גילה שקרוב ל־40
אחוז מכלל היהודים לא יכולים להיחשב כאלה
על פי ההלכה ,משום שיש עדויות שהמקור הגנטי
שלהם מעורבב במקור גנטי חיצוני" .אלה מקרים
שבהם גברים יהודים נשאו נשים לא יהודיות ,וקשה
להאמין שכל הנשים האלה אכן גוירו על פי ההל־
כה" ,הוא מבאר.
בצדו האחר של העולם ,הוא מספר על שבט הל־
במה מזימבאבווה .שבט קטן שמתעקש זה עשרות
שנים כי מקורו יהודי ,ובני השבט אף שומרים על
הלכות יהודיות כמו שמירת כשרות ושחיטה ,מי־
לת גברים ועוד" .במשך עשרות שנים היה השבט

ריבוי מקרים של סרטן בקרב בני משפחתו הוביל את ג'ון אנטיין ,יהודי
שנחשב לאחד המשפיעים בתקשורת האמריקנית ,למסע בעקבות הגנים
היהודיים ד התוצאה :ספר חדש ומעורר מחלוקת שבו הוא מסביר באופן
גנטי למה אנחנו חכמים ומצליחים יותר  -אבל גם חולים יותר ד בראיון
מרתק הוא מספר מדוע ,לטענתו ,מנת המשכל של האשכנזים גבוהה
יותר ולמה קרוב ל־ 40אחוז מהיהודים הם בכלל לא כאלה
עטיפת הספר

חומר נפץ עדתי .אנטיין (משמאל :עטיפת הספר)

אריק וייס

ג'

ון אנטיין איבד את האמונה באלוהים
כשהיה בן  .16הבחור הצעיר שעד סוף
שנות הס 60גדל לאורה של היהדות המס
סורתית ,התמודד במהלך שנה אחת עם האובדן של
דודתו ,סבתו ואמו שנפטרו לאחר מאבק במחלת
הסרטן" .יש אנשים שיוצאים לאחר טרגדיה כזו
מחוזקים באמונתם ,אבל בתור נער צעיר אני פשוט
הרגשתי בסוף אותה שנה ,שאם אלוהים אכן קיים,
הוא לא היה מאפשר לזה לקרות".
במשך עשרות שנים מערכת היחסים של אנטיין
עם בורא עולם נשארה צוננת .אנטיין הפך לאחד
האנשים המשפיעים בעולם התקשורת האמריקנית,
כמפיק תוכניות חדשות איכותיות כמו " "20/20ו"60
דקות" ,ואלוהים מצדו זכה לאחוזי תמיכה גבוהים גם
בלעדיו .אלא שלפני מספר שנים התבשר אנטיין כי
גם אצל אחותו אובחן סרטן השד ,ולאחר סדרת בדיס
קות התברר כי גם היא ,כמו אחוז נכבד באוכלוסייה
היהודית ,נושאת מוטציה גנטית שמגבירה משמעוס
תית את הסיכון לפתח את המחלה" .במשך שנים כל
המשפחה שלי היתה בטוחה שפשוט מדובר בצירוף
מקרים טרגי במיוחד ,אלא שלפתע התברר שאנחנו
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נושאים מוטציה גנטית שנפוצה מאוד בקרב יהודים",
מספר אנטיין" .גם אני נבדקתי ונמצאתי נושא את
הגן ,כך שלפתע מצאתי את עצמי יהודי לא רק על
פי ההגדרה ,אלא גם על פי הדנ"א ,וזה שינה אצלי
את כל התפיסה שלי כיהודי".
הגילוי הזה הוביל את אנטיין לצאת למסע בעס
קבות ההיסטוריה הגנטית של העם היהודי .לפני
כשבועיים יצא לאור בארצות הברית הספר שמסס
כם את החוויה" :בני אברהם :גזע ,זהות והדנ"א של
העם הנבחר" .כמו פרסומים רבים אחרים שצצו בזמן
האחרון ,ובחנו את ההבדלים הגנטיים בין הגזעים,
ספרו של אנטיין עורר פולמוס ציבורי .לא מעט
בשל העובדה שאחת הטענות המעניינות שעולות
בספר מתעקשת שלסטריאוטיפ "היהודי כמשכיל"
יש חיזוק גנטי .אנטיין טוען כי לא רק שמנת המס
שכל של האוכלוסייה היהודית בעולם גבוהה יותר
מהממוצע ,ידוע גם איזה גן אחראי לכך .אגב ,מדוס
בר באותה מוטציה גנטית שאחראית לכך שמחצית
ממשפחתו סבלה ממחלת הסרטן.

"היהודים הם מכרה זהב"
זו לא פעם ראשונה שאנטיין מחולל מהומה .בשס
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עורך :ארנון גל

סגנית עורך :עפר יגר

נת  2001הוא פרסם את הספר "טאבו :מדוע אתלטים
שחורים שולטים בספורט ,ומדוע אנחנו מפחדים
לדבר על זה" .ימים ספורים לאחר שהספר יצא לאור
אירעו שני דברים במקביל :הספר הפך לרב מכר,
ואנטיין הוזמן לכל אולפן טלוויזיה אפשרי כדי להס
בהיר לכל מי שרק היה מוכן לשמוע ,שלא מדובר
בספר גזעני .הרעיון לספר נולד בסוף שנות ה־,90
כאשר אנטיין ואושיית החדשות האמריקנית טום
ברוקאו יצרו סרט דוקומנטרי שבחן את אותה שאלה
בדיוק .הסרט גרף אינספור פרסים ובהם פרס האמי
היוקרתי ,ואנטיין החליט שהגיע הזמן להתקדם לקס
דמת הבמה ,ועזב את מחלקת הפקת החדשות של
רשת אן־בי־סי.
"אחרי כל המהומה ש'טאבו' יצר ,הייתי בטוח
שאני לא מעוניין לדון עוד בכל מה שקשור לנושא
הגזע .אבל כשהתחלתי לנבור בהיסטוריה הגנטית
של היהודים ,זה כבר הפך ממסע אינטלקטואלי
למסע אישי מאוד" ,הוא אומר" .ככל שנשאבתי
פנימה לנושא ,הוא הדהים אותי יותר .צריך להס
בין שמבחינה גנטית היהודים הם פשוט מכרה זהב.
אפילו שאנחנו פזורים בכל העולם ,ויש קהילות
יהודיות שפזורות בקרב אוכלוסיות שונות ,מבחיס
נה גנטית אנחנו בכל זאת הגזע הכי שמור שקיים.

תרבות :אמיר שוורץ

עיצוב :יפית ביטון ,טלי פוקסנבוים־שמעוני

"אותן מוטציות גנטיות
שמאפיינות את האוכלוסייה
היהודית ,המשופעת במחלות כמו
טאי זקס וסרטן השד ,היו אמורות
להיעלם אך הן המשיכו להתפשט
בקרב היהודים .ההיגיון אומר שאם
גנים פגומים ממשיכים להתפשט,
הם כנראה מועילים לנושאים אותם"
ברגע שאוכלוסייה נשארת יחד ,אפשר לראות את
הייחודיות שלה מבחינה גנטית" .לדבריו ,בעוד
שהנצרות והאיסלאם שינו את פניהן לאורך ההיסס
טוריה ,היהדות היא דת שבטית ולכן מעולם לא
התנערה מהמקורות הגנטיים שלה.
הדיון הזה גורם ללא מעט אנשים לנוע בתחושת
אי נוחות .למעשה ,אנטיין טוען שההסבר לכך שיותר
מ־ 25אחוז מחברי הסגל הבכיר באוניברסיטאות
היוקרתיות ביותר בארצות הברית הם יהודים ,זהה
להסבר של הנוכחות המסיבית של יהודים בראש
שרשרת המזון ההוליוודית או בכל תחום אחר  -זה
בדם שלנו .מטבע הדברים ,יש מי שלא מוכן לקבל
את הטענה על עליונות של גזע אחד על פני גזעים

רכזת מערכת :ליבי שוורץ

הפקה :שלומית סאם

אחרים .כך או אחרת ,ההסבר של אנטיין לתופעת
היהודי החכם די פשוטה :אותן מוטציות גנטיות
שמאפיינות את האוכלוסייה היהודית ,המשופעת
במחלות כמו טאי זקס וסרטן השד ,היו אמורות
להיעלם ממאגר הגנים אך מסיבה כלשהי הן המ־
שיכו להתפשט בקרב האוכלוסייה היהודית .ההיגיון
הבריא אומר שאם גנים פגומים ממשיכים להתפשט,
הם כנראה מועילים לנושאים אותם.
"אנחנו יודעים כיצד גנים טובים מתפשטים ,וכי־
צד גנים רעים דועכים" ,מסביר אנטיין" .כך למשל,
היכולת שלנו לעכל מוצרי חלב היא עיוות גנטי
מוצלח שנוצר לפני  3,000שנה בסקנדינביה ,ועבר
הלאה משום שהוא חיזק את יכולת ההישרדות של־
נו .מנגד ,גנים שלילים נעלמים משום שהם מזיקים
לנו ,כמו הגן שהיה קשור למגפת האבעבועות הש־
חורות ,שנעלם אחרי שמי שנשא אותו פשוט מת .אם
כך ,למה הגן שמעביר את סרטן השד או את שאר
הגנים הייחודים ליהודים שמעבירים מחלות לא
נעלמו? יש רשימה של יותר מ־ 40מחלות ייחודיות
כאלו ,ואלה גנים שלא נעלמו משום שהם הציעו
גם יתרונות למי שנושא אותם ,כמו מנת משכל
גבוהה יותר .כך שההשפעה השלילית של הגנים
האלו היתה מגוון מחלות ,אך ההשפעה החיובית

היתה בנייה מוצלחת יותר של מערכת העצבים וגם
של המוח".
אז אתה טוען שאדם יכול להיות חכם יותר רק
משום שהוא נושא גנים מסוימים?
"לא .זה שילוב של הטבע והתרבות .כשאתה מש־
לב את הגן הייחודי הזה שמייצר מנת משכל גבוהה
יותר ,עם הרקע התרבותי־היסטורי של היהודים
שתמיד שקדו על לימודי התורה ,אז אתה מקבל
את היהודי החכם .אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה
שהיהודי החכם ביותר היה ברוב המקרים הופך לרב
הקהילה ,והוא שודך לאישה העשירה ביותר ול־
רוב גם החכמה ביותר בקהילה ,וגם היו להם מספר
הילדים הרב ביותר בקהילה  -אתה מבין כיצד הג־
נים המוצלחים האלה התפשטו .לעומת זאת ,הקצב
היהודי שהיה אמיד פחות ,הביא פחות ילדים לעולם
ולכן השפעתו היתה משמעותית פחות .מעבר לכך,
כשאתה משווה את הקהילה היהודית לנצרות ,למ־
של ,אצלם הילד המשכיל והחכם ביותר הפך לכומר
הקהילה והתנזר ממין ,וכך לא העביר בכלל את הג־
נים שלו הלאה .כך למעשה יש ליהדות שילוב בין
התרבות לבין הגנטיקה .לכן ליהודים האשכנזים יש
מנת משכל ממוצעת גבוהה מאוד שנעה בין  107ל־
 ,115ואצל הנוצרים אנחנו מדברים על מנת משכל

"אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה
שהיהודי החכם ביותר היה ברוב
המקרים הופך לרב הקהילה ,והוא
שודך לאישה העשירה והחכמה
ביותר ,וגם היו להם מספר הילדים
הרב ביותר  -אתה מבין כיצד
הגנים המוצלחים האלה התפשטו"

ממוצעת של  ,100וזה הבדל משמעותי מאוד .אגב ,הזה בדיחה של אנתרופולוגים שזלזלו בהם" ,מספר
הנתון הזה נכון בהקשר של האוכלוסייה היהודית־ אנטיין" .אלא שבדיקה גנטית שלהם לא רק הוכיחה
אשכנזית ולא יהודים יוצאי גירוש ספרד .משום שהם יהודים ,אלא שהגנים של בני הכוהנים שלהם
שבעוד הקהילה היהודית־אשכנזית נשארה סגורה חזקים יותר מהגנים של כוהנים בקרב כלל האוכ־
בתוך הקהילה שלה ,יהדות ספרד נפוצה לאחר הגי־ לוסייה היהודית".
השאלה היא במה בדיוק הידע הזה עוזר לנו?
רוש ולמעשה נפתחה להשפעות זרות".
למה להעיר דובים מרבצם ,האם אנחנו לא פותחים
גנים בני  3,500שנה
פה פתח חדש לאפליה על בסיס גנטיקה?
"לא .משום שזה חוגג את הייחוד שלנו כיהודים.
כך ,בלי לשים לב ,אנחנו שוב מתיישבים על משום שהגנים האלה מחזירים אותנו לתקופה של־
חבית חומר נפץ עדתית .ממש כשם שבארצות הב־ פני  3,500שנה עד למקור שלנו .אנחנו יכולים
רית הדיונים בשאלת העליונות הגזעית לוו בלא להתווכח על השאלה אם אהרון ומשה היו קיימים
מעט אמוציות ,גם המשפט האחרון של אנטיין יכול או לא ,אבל עכשיו אנחנו לא יכולים להתווכח עם
לעורר לא מעט מהומה ,מה גם שיש מי שטוען שלא העובדה שהגנים של הכוהנים ,למשל ,שהם צאצאי
נעשו די מחקרים לאשש את הטענה הזו(פרופ' מוטי אהרון ,קיימים עד עצם היום הזה .בעיניי זה פשוט
שוחט מנהל המכון הגנטי בבית החולים בילינסון ,מדהים".
מה שעדיין לא ברור בסיפור הזה הוא אם אנחנו
למשל ,אומר שמדובר בקביעה בעייתית שאי אפשר
להוכיחה היום) .אך אנטיין בכל זאת מתעקש" .אין אכן נהנים ממנת משכל גבוהה כל כך ,איך לעזאזל
ספק שהדיון הזה רחוק מאוד מלהיות פוליטיקלי הגיעה מדינת ישראל למצב שבו היא היום?
"זו כבר שאלה אחרת לגמרי" ,הוא צוחק" .אבל
קורקט ,אבל זה לא אומר שזה לא דיון חשוב מאוד
ורלוונטי" ,מודה אנטיין" .כאשר נחשף פרויקט הג־ כבר הוכח בעבר שעצם העובדה שלאדם יש אינט־
נום האנושי בשנת 2001(מיפוי הגנים המרכיבים ליגנציה גבוהה מאוד ,לא אומר בהכרח שהוא יודע
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את הקוד הגנטי של האדם) הטענה העיקרית היתה להשתמש בה".
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