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 ברוכים הבאים 
 למהפכה

מנקודת מבטו של כריס...
שלוש השנים שחלפו מאז שהספר "צעיר יותר בשנה 
הבאה" ראה אור לראשונה היו תענוג גדול להארי ולי. 
הארי עדיין עובד במשרתו הרגילה, מציל חיים וכל הכרוך 
בכך, אבל אני זכיתי בעבודה חדשה נפלאה: אני נוסע לאורכה ולרוחבה 
של הארץ ונהנה מהחיים - על אף גילי המופלג - מדבר עם הקהל, 
ובאופן כללי מכה בתופי המהפכה בנושא ההזדקנות שאנחנו מדברים 
עליה. החלק הנחמד ביותר? יצא לי לפגוש קוראים רבים של הספרים 

שלנו ולשמוע כיצד שינינו את חייהם.
זה מה ששנינו שומעים כל הזמן, למעשה, בין שזה מאשתו של ידיד 
ותיק בארוחת ערב חגיגית בניו־יורק... או מעורך־דין שמן־לשעבר 
בהרצאה בטקסס... או מגבר שחזר לכושר ומכריח אותי לעשות איתו 
סקי בַאְסּפֵן כדי שאראה מה עשה עם עצמו. ותמיד באותו נוסח: "אתם 

שיניתם את חיי... אני כל כך מודה לכם."
הם אוהבים לדבר על זה. שלושה זרים בקולורדו עומדים על כך 
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ברוכים הבאים למהפכה 16

שאבוא לראות את ידידם בילי, ואשמע כיצד הם "התערבו" במצבו 
)הכריחו אותו לקרוא את הספר(. "תראה אותו עכשיו!" הם אומרים, 
ובילי מחייך וטופח על כרסו. אופטומטריסט ואשתו מופיעים על מפתן 
ביתי באספן שבקולורדו ומבקשים שאחתום על הספרים שבידיהם - 
ולספר את סיפורם. רואה־חשבון מפילדלפיה שהפך מרופס ונרפה 
לגבר יפה תואר אומר שלחץ־הדם ורמת הכולסטרול שלו ירדו כל כך 
עד שהרופא שלו הוריד אותו מתרופות... אה, ודרך אגב, הוא הפחית 
20% ממשקלו. קשישה יפה מן הדרום אומרת שבעלה הלך לגיהינום 
וכבר לא ייצא איתה לעשות סקי, אז היא מעלה את הכלב למכונית, 
נוסעת 1,400 ק"מ למעבר וולף שבקולורדו, וגולשת להנאתה. היא 
בת 71, והאם אני מוכן לחתום לה על הספר? לחתום עליו? איזו מין 

שאלה זאת? את צריכה להופיע על העטיפה!
תאמינו לי, אנחנו לא שומעים את הסיפורים האלה מפעם לפעם, 
אנחנו שומעים אותם כל הזמן. והדיווח נמסר תמיד בהתלהבות, 
בהפתעה ובהנאה צרופה. אני מת על זה. זה כמו שכלב לברדור מלקק 
את פרצופך עשרים דקות רצופות מדי כמה ימים. קצת יותר מדי 

בשביל הארי, נראה לי, אבל מתאים לי בהחלט.
והאנשים האלה אינם סתם קוראים, הם מיסיונרים: "קראתי את 
הספר בעצמי שש פעמים, וחילקתי עשרים עותקים", "קראתי אותו 
בלי הפסקה, מהתחלה עד הסוף, פעמיים, וקניתי עותק לאבי ולָחמי", 
"הכרחתי את בעלי לשבת ולקרוא אותו", "אני המעריץ הגדול ביותר 
שלכם. חילקתי שלושים עותקים". אבל הוא אינו המעריץ הגדול ביותר 
שלנו, אלא איש אחד, מהנדס במקצועו, טיפוס שקט, הדהים אותי 
כשסיפר שחילק 200 עותקים, והקים 'מועדון YNY' )'צעירים בשנה 
הבאה'( עם קבוצת ידידים. מועדוני בריאות מחלקים אלפי עותקים 
של ספרנו כ... "מתנות בלתי צפויות" לחברים חדשים. נשיא חברת 
מזון ענקית מכריח את עובדיו הבכירים לקרוא את הספר. אנשים רבים 
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17ברוכים הבאים למהפכה

מטיפוס A - רבים מהם מנהלי חברות וארגונים מכל הסוגים - מחלקים 
אותו לעובדיהם ולעמיתיהם ומדברים עליו כל הזמן.

ממש תנועה המונית קטנה. הכול מּפֶה לאוזן, אבל זה כך כבר 
כמה חודשים. וזה הולך ומתפשט, הולך ומתרחב. נראה שרבים 
התחילו לתפוש כי האופן שאנחנו מזדקנים כיום אינו רק מטופש, 
הוא ממש פשע. אנחנו הורסים את חיינו, הורסים את חיי הקרובים 
אלינו והאהובים עלינו, והורסים את הכלכלה. עלינו להפסיק לחיות 

כמו מטומטמים.
אחד הדברים הנחמדים הוא לראות את הבעת פניהם של האנשים 
שניגשים ומספרים שחייהם השתנו. הם גאים כטווסים מפני שעשו את 
זה בעצמם, ולעיתים קרובות הם גם קצת מופתעים. מופתעים מפני 
שזה היה קל ומהיר מכפי שציפו. ומפני שלאורך הדרך הם הפחיתו 
המון ממשקלם, דבר שלא הבטחנו )אנחנו עדיין לא מבטיחים, אם כי 
זה בהחלט קורה במקרים רבים(. אבל ההנאה האמיתית היא לראות 
אותם מאושרים כל כך. השורה התחתונה מתמצה בהערה שהופיעה 
באתר האינטרנט שלנו: "החיים חזרו להיות כיף." ואכן... החיים 

חוזרים להיות כיף!
והנה החלק השני של עבודתי החדשה הנפלאה: אני לא רק אומר 
לאנשים שזאת הדרך היחידה לחיות - אני מראה להם, ומשמש דוגמה 
בעצמי: אני גולש באתרי הסקי התלולים והעמוקים. אני יוצא למסלול 
הרי הרוקי ברכיבה על אופניים - שישה ימים על הרכסים עם ידידים 
ותיקים. אני חותר במירוצי סירות למבוגרים. אני יוצא לטיולים בהרים. 
אני שומר על קשר. אני זז! ובאופן כללי, אני עוסק במשימה הנעימה 
של להישאר מבחינה תפקודית אותו אדם שהייתי בגיל 50. הלוואי 
 שהייתי ילד טוב יותר בגיל 50, אבל הי! זה מספיק טוב. תן לזה סיכוי - 

זה ישנה את חייך.
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ומנקודת מבטו של הארי...
יותר מחמישה מיליון מאמרים התפרסמו בכתבי–עת 
ביו־רפואיים מאז ש"צעיר יותר בשנה הבאה" ראה אור 
לראשונה, כך שהיית מצפה שיהיה צורך לעדכן את המדע 
מאחורי הספר. אבל זה פשוט לא כך. נכון, לא צריך לשתות כל כך 
הרבה מים כפי שהמלצנו, אבל שום דבר אחר לא השתנה )זה לא 
צריך להפתיע, היות שהספר עוסק בהתנהלות נכונה עם הביולוגיה 
שמפעילה את גופנו כבר מיליוני שנים(. במקרה שלי, המדע היה נכון 
לפני שלוש שנים, והוא נכון כעת - והמסר של "צעיר יותר בשנה 
הבאה" מתגלה כחשוב עוד יותר מכפי שהבנו אז. מחקרים מתחילים 
רק עכשיו לבחון את תפקידה של הפעילות הגופנית בטיפול במחלות. 
אנשים במצב מתקדם של נפחת )אמפיזמה( ומחלת לב משתפרים מאוד 
הודות לפעילות גופנית. אנשים שמחלימים מסרטן חיים טוב הרבה 
יותר עם פעילות גופנית. אנשים הסובלים מדיכאון מרגישים הרבה 

יותר טוב עם פעילות גופנית.
זאת ועוד, המדע מאחורי הביולוגיה הרגשית, שהיה חדש יחסית 
כשהספר ראה אור לראשונה, רק נעשה משכנע יותר. אנחנו רק מתחילים 
לגרד את פני השטח בכל הנוגע לדרכים שבהן רגשות משנים את הכימיה 
של גופנו, אפילו בתוך התאים, אבל אנחנו יודעים שפעילות גופנית 
משנה את התאים לכל אורך הגוף ברמה הגנטית. ולא רק הפעילות 
הגופנית עושה זאת, גם פעילות רגשית עושה אותו דבר. מתברר 
שהביטוי היומיומי של דנ"א במסלולים קריטיים מוּוָסת בחלקו על 
ידי כימיה רגשית. סמנים כימיים חדשים של גדילה ודעיכה שמגיבים 
לרגש, לחיבור בין־אישי ולמערכות חברתיות מתגלים כיום, והתוצאות 
חוזרות שוב ושוב לכללים המפורטים בספר: התייחס, התחבר והתחייב.

כפי שאמרתי, אין זה מפתיע שכללי הטבע בכל הקשור לגוף האנושי 
לא השתנו בשלוש השנים האחרונות. והם לא עומדים להשתנות גם 
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19ברוכים הבאים למהפכה

בשלושה מיליארד השנים הבאות. כך שאתה יכול להתמקם בנינוחות 
עם "צעיר יותר בשנה הבאה", בידיעה שהוא מכיל מידע ממשי ששווה 
לקרוא בכל שנה מחדש. סמן בו קטעים נבחרים, קפל פינות עמודים, 

רשום הערות בשוליים - ספר זה הוא ידיד נאמן לדרך שלפניך.
תרומתנו, כך נראה לנו, היא לעשות את הדרך הזאת טובה לאין 
שיעור כל עוד אתה פוסע בה. אמריקאים הגיעו לתוחלת חיים כה 
מפליאה, עד שהבעיה האמיתית היא לשפר את איכות החיים ולא 
להגדיל את הכמות. זאת פשוט עובדה שהאמריקאי הממוצע שמגיע 
לגיל 50 או 60 בבריאות סבירה עשוי בהחלט לחיות אל תוך שנות 
השמונים לחייו. ולפי התקדמות הדברים הנוכחית, אם אתה בקטגוריה 
הזאת, עליך לתכנן כך שתוכל לחיות טוב גם בשנות התשעים לחייך. 
זאת דרך חדשה ומופלאה להסתכל על הדברים! מכל הבחינות, אחד 
הסיכונים הגדולים של תקופתנו הוא לחיות הרחק מעבר לזמן שאנחנו 

יכולים לחיות היטב.
זכור תמיד שלביולוגיה של "צעיר יותר בשנה הבאה" אין מגבלות 
גיל. כל דבר נעשה איטי וקשה יותר עם הגיל, אך הגיל לבדו לעולם 
אינו עושה את החיים רעים. יש לי כמה מטופלים בשנות התשעים 
לחייהם, שעברו לאחרונה ניתוח לב פתוח, וכולם מתפקדים יפה. כולם 
היו כשירים ופעילים קודם לכן, וכולם נשארו כך אחרי הניתוח. זה 

אינו צירוף מקרים.
בקצה הצעיר של הסקאלה אנחנו מתחילים להזדקן בסוף שנות 
העשרים לחיינו, כך שמגיל שלושים - איכות חייך תלויה בך. היא 
יכולה וצריכה להיות נהדרת אם אתה מחליט לא לוותר אלא לקחת 
את העניינים לידיים. "צעיר יותר בשנה הבאה" הוא מפת הדרכים 

לנטילת חייך בידיך.
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1 פרק 

 סוף העולם

ז בוא נאמר שאתה בן 53, או אולי 58, משהו באזור הזה. א
אתה בחור טוב, מצליח למדי עם אנרגיה טובה. אתה אדם 
רציני בעיצומם של חיים רציניים, וחוץ מזה אתה בכושר 
לא רע, תודה לאל. ספורטאי מתמיד של סופי שבוע. ליתר דיוק, די 
מתמיד. אולי קצת עודף משקל, והאופניים מוחזקים כבר זמן־מה 
במחסן, אבל אתה יכול לחזור אליהם בלי בעיות. לפעמים אתה טיפוס 
A בעבודה, והמטלות שלך מבוצעות כהלכה. אתה אחד מאותם אנשים 
שלא רק היו לו הכשרונות והכישורים להסתדר, אלא גם המזג הנכון 

לנצל אותם. יופי לך.
אבל לפני כמה חודשים מצאת את עצמך פוקח את העיניים בחשכה 
ואומר לעצמך, "עוד מעט אהיה בן שישים! אני כמעט בן שישים!" 

ונשאר ער עד הבוקר.
או שאתה יושב במשרד, ואיזה טמבל מסתכל עליך באופן מוזר. משהו 
כמו מסתכל דרכך, כאילו לא היית שם. כשהוא יוצא, זה נוחת עליך: 
"האיש הזה חושב שעבר זמני. הוא חושב שכאן זה טרמינל הטיסות 
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היוצאות, החוצפן הקטן!" אתה עוקף את שולחנך ומתיישב בכיסא שבו 
הבחור ישב כרגע. אנחה בלתי רצונית. "פרישה! מה לעזאזל יקרה איתי?"
ועוד אחד: אתה במסיבה. אישה יפה עוברת על פניך. לא כל כך 
צעירה, אולי בת 38. וגם היא מסתכלת דרכך, פשוט לא רואה אותך. 
כאילו היית מת. כאילו אתה בן 60. אותו דבר. באותו לילה, שוב 

בחשכה: "שישים! עוד מעט אהיה בן שישים!"
בבוקר אתה נושם עמוק והולך לעבודה. ממלא את תפקידך, בדיוק 
כמו שעשית בשלושים השנים האחרונות. אבל זה שם, בן־אדם. זה 
נמצא שם כל הזמן: "עוד מעט אהיה בן שישים! מה יהיה איתי? כאילו 

לא ידעתי כל הזמן."

בל אתה יודע מה? אתה באמת לא יודע. ספר זה בא להדגיש א
שאתה לא יודע. ויש לך תמונה לא נכונה בראש. אתה יודע 
מה זה אמר במקרה של אביך, ובמקרה של אביו לפניו... והמורה שלך 
מהתיכון, ועוד כמה מיליארדי בני־אדם. אבל הכללים משתנים. ממש 

עכשיו. והסיכויים שלך שונים, שונים לגמרי.
הארי - זהו ד"ר הנרי ס' לודג', הרופא שלי, שותפי לכתיבת ספר זה וידידי 
הקרוב - עומד להבהיר לך מספיק מן הביולוגיה האבולוציונית החדשה 
בפרקים שלו, כדי שתוכל להבין לראשונה איך הגוף שלך מתפקד באמת. 
זאת תובנה מהפכנית לכל אחד, תאמין לי. כאשר תבין את זה, ובהמשך 
הדרך תעשה כמה מן הדברים שייראו לך מובנים מאליהם - תקשיב 
טוב, אתה יכול לבחור לחיות כמו בן 50 עד שנות השמונים לחייך. עד 
שנות השמונים שלך, בנאדם! אנחנו מתכוונים לזה בשיא הרצינות. אתה 
עלול לגלוש במדרון סקי ישר לתוך עץ, אבל זה כבר סיפור אחר. נכון, 
אתה גם עלול לפתח מנדרינה בגולגולת ולמצוא את עצמך מת בבוקר. 
אבל רובנו לא חייבים להזדקן בצורה משמעותית במשך עשרות שנים.

אפילו טוב יותר: רובנו יכולים להיות צעירים יותר מבחינה תפקודית 
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משנה לשנה במשך חמש או אפילו עשר השנים הבאות. זה נשמע 
כמו שטות אכזרית או היסחפות פרועה, אבל זה נכון. יש כמה היבטים 
מוגבלים ומצומצמים של ההזדקנות הביולוגית שאינם נתונים לשינוי, 
כמו העובדה שהדופק המרבי יורד במקצת כל שנה, והעור והשיער 
מאבדים משהו מהברק הנאה והחלק שלהם. אבל 70% אחוז ממה 
שאתה מרגיש כהזדקנות נתון בהחלט לשינוי. אתה לא חייב ללכת 
לשם - זאת לא בדיחה ואפילו לא הגזמה. יש עכשיו משחק חדש 
וקשוח, עם כללים חדשים, ומזל טוב - אתה מתאים להשתתף בו. 

אתה רק צריך ללמוד איך.
הנה מה שאתה חושב שאתה יודע: כשאתה מגיע לגיל 60, רגליך 
ניצבות על תחילתו של מדרון חלקלק - הגלישה הארוכה לזיקנה 
ולמוות. בכל שנה קצת יותר שמן, יותר איטי, יותר חלש, יותר חולה 
וכואב. אתה לא יכול לשמוע כמו פעם, אתה לא רואה כבעבר. הירכיים 
דואבות, הברכיים הולכות. ואותו ידיד נפלא ובן־לוויה משעשע של 
נעוריך מידלדל והולך לישון בחיקך. פרט לזמן שאתה צריך להטיל את 
מימיך, שזה כל חצי שעה. אתה נעשה רגזן, קצר־רוח. השיחות שלך 
נעשות דלות. שיניך מצהיבות, ריח הנשימה שלך לא משהו. אין לך 
כסף ולא שיער, והשרירים שלך נראים כמו וילונות. אתה מרים ידיים, 
אתה יושב וממתין, הולך למעון סיעודי... נקשר לכיסא. הנה העקומה:

מת

בריא
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כל זה יכול בהחלט לקרות, וזה אכן קורה לעיתים קרובות. אבל זאת 
בחירה, ולא גזר־דין משמיים. 

באותה קלות אתה יכול לקבל החלטה בהכרתך - ולומר לגופך לחיות 
כאילו היית בן 50, אולי אפילו צעיר יותר, בהמשך חייך. אם אתה מוכן 
לשלוח לגופך מסרים שונים, אתה יכול לרדת מן המדרון החלקלק. 
אתה יכול להישאר על מישור משופע קלות עד גיל 80 ומעבר לו. יש 
אנשים שמשתתפים בתחרויות סלאלום בשנות השמונים המאוחרות 
שלהם, ראיתי את זה במו עיניי. יש אחרים באותו גיל שרוכבים על 
אופניים בהרים הגבוהים סביב ברצלונה, במקומות שלאנס ארמסטרונג 
מתאמן. לא סתם מזדחלים לאורך הדרך, אלא עושים את זה בכל המרץ. 

ונהנים מכל דקה.
וישנם זקנים אחרים שאינם מעוניינים באתלטיקה ובספורט, ועדיין 
הם בכושר טוב ונהנים מגיל מתקדם בריא ומאושש. אז הנה השיעור 
של הספר הזה: אתה לא חייב להזדקן באופן שאתה חושב. אתה יכול 
לעשות אותם דברים כמעט באותו אופן. לרכוב על אופניים, לעשות 
סקי, לעשות אהבה, להיות ערני וצלול! בערך אותה אנרגיה, פחות 
או יותר אותה הנאה, פחות או יותר אותו אדם. למעשה, אם אתה 
קצת דועך כעת, אתה יכול להשתפר ללא הכר בשנים הקרובות, ואז 

להתיישר. כל זה בשיא הרצינות.
לכל היותר, זה עשוי להיראות משהו כזה:

מת

בריא
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ואצל 95% מכם זה יכול להיראות כך:

מת

בריא

אם לא היית שם, אתה לא יכול לשער בנפשך כמה חשוב ההבדל בין 
שתי העקומות האחרונות לעקומה שבעמוד 25, כי אתה קרוב לוודאי 
לא יכול לדמיין כמה רע נראית "הזדקנות נורמלית" בחברה שלנו. 
תאמין לי, זה נראה רע מאוד, וההבדל בין העקומות עמוק מאוד. אנחנו 
מפצירים בך, ממש מתחננים בפניך, שתרד מן המדרון החלקלק. זה 

יחולל שינוי יסודי בשליש הבא של חייך.
הארי ואני רוצים שהספר הזה יהיה בשבילך חוויה מהנה ומשעשעת. 
אנחנו רוצים שתעבור אותו בשיוט קליל לפני שתבין עד כמה אנחנו 
רציניים. אבל בוא נעצור לרגע של כנּות. אנחנו רציניים לגמרי. מאזן 
הסיכויים כאן - השינויים הפוטנציאליים שאתה עשוי לחולל בשארית 
חייך - הוא עצום. חשֹוב לרגע על המספרים הבאים: הארי אומר שיותר 
מ-50% מכל המחלות והפציעות בשליש האחרון של החיים יכולות 
להימנע ולהתבטל על ידי שינוי אורח החיים באופן שאנחנו מציעים. לא 
להידחות עד שתהיה קצת יותר מבוגר - אלא ממש להימנע ולהתבטל! וזה 
יחד עם כל המצוקה, ההוצאות ועוגמת הנפש שמתלוות למצב של חולי 
קשה או של פציעה חמורה. אולי כדאי שתחשוב על זה לרגע. אולי תרצה 
גם לחשוב על העובדה ש-70% ממקרי המוות בטרם עת קשורים לאורח 
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החיים. "בטרם עת" פירושו לפני שאתה עמוק בשנות השמונים לחייך.
עוד יותר חשובה בעיניי היא קביעתו של הארי שכ-70% מן הדעיכה 
ה"נורמלית" המתלווה להזדקנות - החולשה, המפרקים הכואבים, שיווי 
המשקל הלקוי, ההרגשה הכללית המזופתת - 70% מן הזוועה הזאת 
יכולים להידחות עד כמעט הסוף. זה הבדל אדיר. היו לי כמה תקופות 
ביניים של הזדקנות נורמלית בימי חיי, כשהמפרקים כאבו כל כך עד 
שהליכה רגילה היתה כואבת, וחיפשתי את הקטע המונמך בשפת 
המדרכה כדי שלא אצטרך להרים את הרגל עוד עשרה סנטימטרים. 
חשֹוב על זה. חשוב על מצב שאתה חלש כל כך, עד שאתה צריך 
להתנדנד קצת קדימה ואחורה כדי לקום מכורסה רגילה. הדברים האלה 

קורים. זה יקרה לך, זה באמת יקרה. וזה לא חייב לקרות.
כל זה נשמע קיצוני, אבל זה לא. הארי יספר לך על המדע המתפתח 
שמוכיח זאת. זה ישנה לגמרי את זווית הראייה שלך. אני אספר לך על 
החיים... איך אני עושה סקי כמו משוגע בגיל 70... על טיולי אופניים 
ארוכים ומפחידים... על גלישה בגלשן רוח. על כך שאכפת לי מדברים, 
על עשייה, וכיצד הפכתי להיות צעיר יותר מבחינה תפקודית מכפי 
שהייתי לפני עשר שנים, כיצד אני מרגיש נפלא רוב הזמן. אלה אינן 
שטויות רברבניות של תרח זקן, אלא דבריו של דוגמה מהלכת. שמע, 
אתה יכול להגיע לגיל 60 ומדי שנה להיות צעיר יותר תפקודית 
במשך חמש או עשר השנים הבאות. וכן, מדובר כאן בנושא רציני.

מה אני מביא למסיבה:
דיווח מן החזית

חלק שלי פשוט: חייתי את שנות השישים של חיי, ופרשתי ה
לגמלאות. בגיל 70, אחרי שכבר כמה שנים אני מטמיע ומיישם 
את המסר של הספר הזה, אני מוכן לספר לך את האמת של התהליך 
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כולו. החלק שלי הוא הדו"ח מן החזית. אופטימי, בהחלט, אבל אמיתי 
ולא מיופייף, בלי תוספות.

הבשורה הטובה היא שאני מתפקד לא רע בכלל. זה לא מזהיר - אני 
לא בן 40 - אבל אפשר לומר שאני מתפקד כמו בן 50 בריא במידה 
סבירה. וזאת חרף הדברים הבאים: אני ספורטאי אדיש במקרה הטוב. 
אני מפונק להחריד )בשלב מסוים הגעתי לעודף משקל של 20 ק"ג(. 
אני שותה כמעט כל יום, ואני מכור להנאות למיניהן. ממש מכור. 
אבל ברגע שהכנסתי לעצמי לראש מה מונח על כף המאזניים, וכמה 
פעוטה המחויבות - בהשוואה לתוצאות - נכנסתי לעניין. עשיתי מה 
שגברים יודעים לעשות: הפכתי את זה למשימה, לפי הסיסמה: "חרוק 
שיניים, תהיה גבר, בצע את העבודה". אה, כן, ותראה נוכחות כל יום. 
זה מה שכולנו למדנו לעשות בשלושים שנות עבודה. אבל אם תשכיל 
להביא את כושר ההתמדה הזה למחויבויות החדשות שאנחנו מדברים 

עליהן כאן, הצלחת.
והנה עוד דבר נחמד: התהליך אינו רע בכלל. חלק ממנו - הקטע 
של התרגול הגופני, אולי - נשמע מרתיע ממש, ואולי תחשוב שאנחנו 
עושים ממך צחוק. אבל זה לא נורא, ואנחנו מתייחסים אליך במלוא 
הרצינות. לא הייתי עושה חלק מהדברים במשך חודש, שלא לדבר 
על שנים, אלמלא זה היה כיף. למרבה המזל זאת האמת. קצת ממכר, 

אפילו. עוד נסביר על כך בהמשך. זה קשה, אבל זה כיף, וזה פועל.

מה הארי מביא למסיבה:
האמת

ארי הוא רופא פנימי מוסמך וגֶרֹונְטֹולֹוג )מומחה לרפואת זיקנה( ה
בן 46, והוא מדורג דרך קבע בסקרים בארצות־הברית כאחד מטובי 
הרופאים. הוא עומד בראש מרפאה מתקדמת ועדכנית ביותר במנהטן 

younger.indd   29 28.11.13   08:59



חלק א' - קח את גופך לידיים 30

שבניו־יורק שיש בה 23 רופאים, והוא חבר בפקולטה הקלינית של 
מכללת הרופאים והמנתחים של אוניברסיטת קולומביה. הוא גם תלמיד 
רציני של ההתפתחויות האחרונות בביולוגיה התאית והאבולוציונית. 
החלק שלו בספר זה הוא הדיווח על מדע זה - שטרם מצא את דרכו 
לכתבי־העת הרפואיים והוא לא יגיע לשם עוד זמן־מה - ועל מה 
שהוא למד מנסיונו בטיפול בחולים מבוגרים וקשישים בחמש־עשרה 
השנים האחרונות. הנושא המדעי כבד, אך הארי עושה אותו נגיש 
ומשכנע. טוב, נגיש במידה סבירה. אבל כשאתה קורא את הפרקים 
שלו, ההיגיון - למעשה, הכורח כמעט - שבאימוץ הצעותיו לא נשמע 

מופרך כלל וכלל.
דרך אגב, המדע מתפתח במידה כזאת שהארי - שמרן מובהק 
בתחומו - מזהיר כי חלק ממה שהוא אומר עלול להתברר כמוטעה 
ככל שהמדע יוסיף להתקדם, אבל לא עקרונות היסוד. המהפכה שהוא 
מדבר עליה כבר כאן, והמדע אמיתי. הוא מבהיר שיש כוחות מופלאים 
בגופך - בתאים שלך, בכל מקום בגופך - שפועלים כל הזמן, בונים 
אותך או מפרקים אותך. כוחות דרוויניסטיים - הקשורים לשימור 
המין - שיש להם קשר הדוק למי שאתה ולאופן שבו אתה חי. בפרקים 
שלו )אנחנו פחות או יותר מתחלפים לפי תור(, הוא יתאר מהם אותם 
כוחות וכיצד הם פועלים. הוא גם יסביר כיצד לתמרן ולתעל אותם 
לתועלתך, וכיצד להשהות את הגיל לפרק זמן ממושך מאוד. לא לגמרי 

ולא לָנצח, אבל הרבה יותר ממה שאתה יכול להאמין כעת.
מה שתלמד הוא בחלקו מה שידעת תמיד: יש בחיינו גלים שנושאים 
אותנו לפנים או לאחור. כשאתה ילד, הגל מאחוריך, ואתה נישא 
לפנים, לא משנה מה אתה עושה. חזק יותר, מתואם יותר, ממוקד 
יותר - מסוגל יותר להבין ולהתמודד. אבל בשלב מסוים הגאות בתוך 
גופך מתהפכת לשפל. הטרמפ־חינם נגמר, וכהרף עין הגל פונה נגדך. 
אתה נעשה קצת יותר חלש, שיווי המשקל שלך מתערער, עצמותיך 
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מתרופפות, אתה לא זוכר דברים. זה מתחיל להיראות כאילו עוד 
מעט הגל השלילי יכריע אותך ויטיל אותך על הסלעים, שם השחפים 
ממתינים. והסרטנים. לאכול את קרביך הגדולים והשמנים. ואת עיניך. 

לתלוש את שערותיך ולעשות מהן קן. לכרסם אותך עד.... סליחה.
אבל הנתון המעניין הוא שהגל אינו חזק כל כך. הוא נראה חזק 
משום שהוא כה עיקש, כה בלתי נלאה. ובכל זאת, הוא נתון לשליטה, 
במובן שאתה יכול לתעל את כוחו למטרותיך. כמו להשתמש בעוצמתה 
האדירה של אותה רוח שסוחפת אותך לעבר הסלעים, כדי להטות את 
הכיוון ולהפליג למחוז מבטחים. הארי איננו טיפוס קליל, אבל הוא חכם 
ביותר, והחומר שלו שווה לימוד מדוקדק. כל מה שהוא רוצה ממך זה 
שתשנה את הדרך שאתה חי. באופן יסודי ולתמיד. וגם אני רוצה זאת.

פוגשים את הארי
ויוצאים לדרך חדשה

ניתי להארי על פי המלצתה של רופאת עור מנתחת נאה ואדומת פ
שיער ושמה דזירה. זה היה אחרי שהיא הסירה חצי מאפי עם 
הרדמה מקומית, ועדיין הייתי חולה עליה, מה שמעיד על קסם אישי לא 
מבוטל. זמן קצר קודם לכן חזרתי לניו־יורק מקולורדו, שם התמכרתי 
לסקי במשך כמה שנים אחרי שפרשתי לגמלאות )החמצתי את השלב 
הזה כנער, כי התחתנתי בגיל 19, והבאתי לעולם שלושה ילדים עוד 
לפני לימודיי בבית־הספר למשפטים(. בכל אופן, שאלתי את דזירה 
אם היא יכולה להיות הרופאה שלי, והיא אמרה שלא, אבל היא מכירה 
בדיוק את האיש המתאים. חכם, הגון... בקיצור, אדם נפלא. ואס"פ,* 
היא אמרה, אך לא גולם, כאילו זה טעון הבהרה. הוא היה המורה שלה 

WASP - ראשי תיבות של המילים באנגלית: לבן, אנגלו־סקסי, פרוטסטנטי -   * 
נחשב למעמד הגבוה בארה"ב.
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למשהו בבית־הספר לרפואה והיא היתה בטוחה שהוא ימצא חן בעיניי.
אז הנה אני בחדר הבדיקות של הארי, מודאג וחשדן כחתול. כי 
האמת היא שאני לא אוהב רופאים. אני לא אוהב את האופן היהיר 
והמתנשא שהם אומרים, "שלום כריס, אני דוקטור סמית" )אני "כריס" 
והוא "דוקטור סמית"? מה הקטע? ולמה אני צריך תמיד לחכות שעה 
כדי לספוג את העונש הזה? עורכי־דין לא נוהגים כך. וזה עוד לפני 

כל הדברים הנוראים שהם עושים לך אחר כך!(
הארי הוא אדם נעים הליכות ונראה הגון בהחלט. אבל אני עדיין 
מודאג וחשדן. כרגע עברנו דרך כל אותם דברים נוראים השנואים 
עלי. הוא הקיז ליטרים מדמי, נעץ מבטים ארוכים ומפוקפקים באוזניי 
ובעמקי גרוני, ושאל המון שאלות מפחידות באופן מעורפל. וכן, הוא 
גם תקע לי אצבע בתחת. ולסיום, המילים המוכרות: "אולי תתלבש 

ותיכנס למשרדי, כדי שנוכל לשוחח כמה דקות."
אתה פשוט יודע מה הוא עומד לומר: "אה, שמע, מצאתי אצלך 
גוש קטן עמוק בישבן... בגודל של רימון בינוני, בעצם. קרוב 
לוודאי שום דבר, אבל יש נמק מסוים, אז בוא נרשום אותך לבית־

החולים, ו..." נכנסתי למשרדו, ולא, הוא לא מצא עדיין את הרימון. 
למעשה, הוא אומר שאני במצב גופני טוב למדי. קצת עודף משקל, 
אבל לא רע בכלל. העובדה שאני עוסק בפעילות גופנית סדירה 

עוזרת מאוד.
הארי הוא גבר גבוה, וביישן באופן מוזר לגבי אדם שמנהל מרפאה 
גדולה כזאת. הוא מרבה להביט במחשב שלו כשהוא מדבר איתך. 
לא היית אומר עליו חנון, כי למעשה הוא אפילו חתיך כזה, אם כבר 
חושבים על כך... טוב, המילה "חנון" עשויה לחלוף לך בראש. הוא 
עסק בחתירה בסירות בזמן לימודיו במכללה, ורואים עליו. אבל הוא 
מתלבש ומתנהל בסגנון שמעלה אצלי בראש את הביטוי "רשלן ניו־

אינגלנדי" - מה שמתאים בהחלט גם לי, כי אני נראה בערך אותו דבר. 
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היתה לי פעם מזכירה שאמרה, "כריס, אתה לובש את הבגדים שלך 
כאילו אתה שונא אותם." הארי ואני נגזרנו ונתפרנו מאותו בד מקומט 
באותו חלק של העולם: החוף הצפוני של בוסטון. גדלנו במרחק שמונה 
ק"מ ועשרים וחמש שנים זה מזה. בכל אופן, הוא מבלבל לי את המוח 

עם מספרים, פרמטרים וכיוצא באלה. בלה־בלה־בלה.
ואז, היות שאני בעצם מראיין אותו לתפקיד החשוב של הרופא 
האישי שלי, אני אומר, "אז מה החלק שאתה אוהב יותר מכול בעבודתך 

כרופא?"
הוא עוצר, אבל רק לשנייה, כאילו חיכה כל הזמן לדבר על זה. "מה 
שאני אוהב באמת זה הרעיון של קשר ארוך טווח עם מטופלים, שמאפשר 
לי לשמור אותם בבריאות טובה לאורך שנים. לא רק לרפא מחלות, 
אלא לקדם בריאות, שזה דבר שונה לגמרי. הייתי רוצה לעזור להם 
לנהל חיים טובים יותר, לא רק לרפא אותם מדברים כאלה ואחרים."

בינגו! "למה אתה מתכוון?" אני שואל בתמימותי.
"ובכן, תמיד התעניינתי, נוסף על רפואה פנימית, בתהליך ההזדקנות. 
האמת היא שקיבלתי הסמכה בשני התחומים, אם כי אני לא בטוח עד 

כמה גֶרונטולוגיה נבדלת מרפואה פנימית."
ואז הוא פונה ומטיל בשקט את הפצצה:

"מה שאני בטוח זה שמתחוללת מהפכה יסודית באופן שבני־אדם 
מתבגרים ומזדקנים." הוא עוצר לרגע, לחשוב איך לגשת לזה. "בעבר..." 
והוא מתחיל לדבר על העקומה האיטית אך היציבה מגיל 50 עד המוות, 
לעומת העקומה המישורית החדשה. הוא ממש משרטט את הקווים 

בידו באוויר. "ואתה יכול להימצא בחזית השינוי הזה."
"אני?"

"כן. עם הנתונים שלך..." הוא משחק קצת עם המחשב. "כן, זה לא 
רע. אה, אתה לא מעשן, ועם הנתונים האלה, והרגלי פעילות גופנית 
נמרצים יותר, תוכל להמשיך כפי שאתה היום עד... נאמר, שמונים. 
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אולי תשעים. למעשה, אם תעשה כמה דברים, תוכל להיות צעיר יותר 
מבחינה תפקודית. אתה כבר בכושר טוב יותר מרוב האנשים שבאים 
לכאן בפעם הראשונה, אבל כן, אתה עשוי להיות צעיר יותר בשנה 
הבאה בכל המובנים החשובים. צעיר יותר בשנה הבאה ועוד כמה 

וכמה שנים אחריה."
אני ניגש ויושב בחיקו. "באמת?"

"כן. אתה עוסק בסקי. ובכן, תוכל להמשיך לגלוש כמו שאתה עושה 
את זה כיום עמוק לתוך שנות השבעים לחייך. אחר כך תצטרך להאט, 
ובסופו של דבר תצטרך לעבור למדרונות מתונים בשלב כלשהו אחרי 
גיל שמונים. אופניים... אתה יכול להמשיך לרכוב בלי גבול. תהיה 
ירידה מסוימת בסופו של דבר, אבל ביסודו של דבר אתה יכול להיות 
אתלטי, ערני ושופע מרץ כפי שהיית בגיל חמישים, עד גיל שמונים 
ומעבר לו. ובחמש או יותר השנים הראשונות, תוכל אפילו להיות 

צעיר יותר מבחינה תפקודית משנה לשנה."
"מה אני צריך לעשות?"

"קשה לסכם את זה, אבל יש שלושה דברים." שמת לב שתמיד 
זה מסתכם בשלושה דברים? "שלושה דברים," הוא אומר: "פעילות 

גופנית, תזונה ומחויבות.
"המרכיב הגדול ביותר - והשינוי הגדול ביותר אצל רוב האנשים - 
הוא פעילות גופנית. זה הסוד של בריאות טובה. עליך לעסוק בפעילות 
גופנית נמרצת כמעט בכל יום - נאמר, שישה ימים בשבוע. ולעסוק גם 
באימוני כוח: להרים משקלות, בשניים מאותם שישה ימים. פעילות 
גופנית היא המפתח הגדול להזדקנות. הגלישה הארוכה הזאת..." שוב, 
העקומה היורדת בידו באוויר, "יכולה פשוט להיעלם. והקו אפילו 
יכול לעלות לזמן־מה. ואתה יכול להיות עצמך למשך המשך חייך."
יש לי כארבע מאות שאלות, אבל באופן לא אופייני, אני יושב ומחכה.
הארי ממשיך. "גם תזונה. עליך לאכול כפי שאתה יודע שאתה 
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צריך לאכול, אך קרוב לוודאי מתרשל ומזניח. אם אתה יכול, עליך 
לרדת למשקלך האמיתי. המשקל שלך כעת הוא..." הצצה אל המסך, 
"שמונים ושמונה קילו. עליך להיות... מה? מה המשקל הנורמלי 

שלך - שמונים קילו?"
"שבעים וחמש, אני משער. אולי פחות. חתרתי קצת כשלמדתי 
במכללה, ואז הייתי במשקל שבעים קילו. זה היה המשקל שלי עד 

שנות הארבעים לחיי."
"טוב, אם תוכל לחזור יום אחד לשבעים וחמש, זה יהיה נהדר, 
אבל אל תלחץ בעניין הזה. הרבה יותר חשובה הפעילות הגופנית, 
בלי קשר למשקל. ובעניין האכילה, עליך ללמוד לאכול מעתה ואילך 
בצורה רציונלית. תפסיק לאכול את הדברים שאתה יודע שמזיקים לך, 
כמו אוכל מזללות, מאכלים עתירי שומן ופחמימות פשוטות. ותאכל 
פחות מכל דבר." הוא אומר שדיאטה היא דבר טיפשי, שלא פועל, אך 
המשקל שלי יירד עם הזמן אם אעסוק בפעילות גופנית נכונה וסדירה 

ואפסיק לאכול סתם.
"מה בנוגע לגנים? חשבתי שכל זה מוכרע בלידה, ואני יכול רק 

לשבת ולקבל בהכנעה את מה שמינה לי גורלי."
"לא," הארי מדגיש. "זאת אי הבנה עמוקה וזה גם תירוץ עלוב. גנים 

אחראים אולי ל-20% בהקשר הזה. השאר תלוי בך."
"משקאות?"

הוא מסתכל שוב על המסך. "שתיין חברתי," הוא מצטט מן השאלון 
שלי. "שני משקאות בערב." ואז אותם נימוסים בלא דופי נכנסים 
לפעולה, והוא לא נשען לאורך השולחן וצועק, "שקרן!" הוא רק אומר 
את הדברים המוכרים, שכוסית יין או שתיים הן דבר טוב, אך יותר 

מזה כבר מזיק. הרבה יותר עלול להיות ממש רע. כמובן.
"מחויבות." הוא מושך בכתפיו, כמו לומר שלא קל לדבר על ההיבט 
הזה. "הכוונה היא שעליך להיות מעורב עם אנשים, ועליך לחוש 
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אכפתי כלפי משהו - יעדים, מטרות צדקה, אנשים, משפחה, עבודה, 
תחביבים. במיוחד אחרי גיל הפרישה, עליך לבסס את אחיזתך בחיים 
ואת מעורבותך בהם, אחרת העניינים עלולים לקבל תפניות לא טובות." 
הוא עוצר, תקוע לרגע, נאבק קצת עם עצמו. "זה נוגע לך במיוחד. 
קשה מאוד להכליל, אבל חייבים להיות בחייך אנשים, נושאים ויעדים 
שיקרים לליבך. דומה שלא משנה כל כך מהם אותם דברים. הם לא 
חייבים להיות חשובים לחברה, או להכניס כסף, העיקר שהם חשובים 
לך ומעניינים אותך. צריכים להיות בחייך אנשים שאכפת לך מהם 

וסיבה להישאר בחיים. אם לא..." חיוך קטן, "אתה תמות."
"זה כל הסיפור?"

"על קצה המזלג, כן."
"טוב." אני מוכן ללכת. "כמה פעילות גופנית? מה אני אוכל?"

אבל את זה כבר נשאיר להמשך הספר. אתה תאהב את זה, זה יציל 
את חייך.
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