איור :ניר גולן

שרון מועלם

מה המיגרנות
מסתירות?
בעקבות המיחוש שהרפואה לא מצליחה להסביר
"לא הלילה מותק ,יש לי כאב
ראש" הוא אחד המשפטים
הקומיים הנדושים בעידננו.
רק שני סוגי אנשים לא צוחקים מהמ
שפט הזה :האנשים שסובלים ממיגרנות
והמדענים שלא מצליחים להבין למה אנ
חנו סובלים מהן .הרופאים והנוירולוגים
מחפשים היום את ההסבר לכלל התסמי
נים המוזרים של המיגרנות באותו הלהט
שבו פיזיקאים חיפשו את "התיאוריה של
הכל" שתאחד תחתיה את כל התופעות
המדעיות ביקום .ובינתיים ,הראש שלנו
מסתמן כלא פחות חידתי.

להתעדכן

המדע אינו מבין את ערימת
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התופעות שלהן הוא קורא "מיגרנה".
התיאור הכללי למיגרנה הוא כאב ראש
שחוזר על עצמו ,ושממוין לאחת משלוש
קטגוריות :הראשונה היא כאב ראש חזק
שנמשך בין כמה שעות לכמה ימים ,לרוב
בצד אחד של הראש ,ואינו מלווה בשום
מחלה אחרת; השנייה היא כאב כזה ,רק
שנוספת לו "הילה" – נטייה של הסובל
מהכאב לראות אורות מהבהבים או טש
טושים ועיוותים בחלק משדה הראייה
שלו; והשלישית כוללת את כל הסוגים
המוזרים של המיגרנות שאינם נכללים

בשתי הקטגוריות הראשונות.
בהיעדר הסבר ,המדענים מנסים למ
צוא את התכונות שמשותפות לסובלים
ממיגרנה .תכונה אחת כזאת היא הנטייה
התורשתית לסהרוריות ,הפרעת השינה
המוזרה שגורמת לסובלים ממנה להזדקף
לפעמים במיטתם ,ובעודם ישנים להביט
סביבם בעיניים פקוחות .במקרים נדירים
של סהרוריות אנשים קמו והלכו מתוך
שינה והגיבו – באופן ישנוני ומעורפל
– לאנשים שניסו לשוחח איתם .ההפרעה
הזאת ,המסתורית גם היא ,נחשבה בעבר
לפסיכולוגית ,אולם כיום מאמינים שהיא
עשויה לנבוע מבעיות בהתפתחות המוח.
וכשמישהו סובל מסהרוריות ,גדל הסיכוי
שהוא או מישהו מבני משפחתו הקרובה
יסבול ממיגרנות.
יש עוד תכונות שמשותפות לסוב
לים ממיגרנות ,למשל תחושת בחילה
בנסיעות .אבל הסבר ,כאמור ,עדיין אין,
ובאחרונה נזנחה התיאוריה הווסקולרית,
שגרסה שמיגרנות נובעות מהתרחבות
כלי הדם שמובילים חמצן וחומרים מזינים
למוח .זה פשוט לא זה.
כיום מנסים לתאר את המיגרנה כסוג
של דלקת .הרבה דלקות – מוחיות וגו
פניות – גורמות לדברים שלרוב אינם
מכאיבים או אף נעימים למגע ,להכאיב
מאוד .למשל ,כאב בעור מגילוח או מל

בהיעדר הסבר למיגרנות מחפשים תכונות
שמשותפות לסובלים מהן :נטייה תורשתית
להליכה מתוך שינה ובחילה בנסיעות הן שתיים.
אבל הסיבה המשותפת עוד לא נמצאה

שיזף רפאלי

דברים שרופאים לא מספרים

בישת בגדים צמודים .השם הרפואי לתופעה
הוא "אלודיניה" .ייתכן שבמיגרנה הראייה,
השמיעה והריח הם החושים שהדלקת הופכת
לרגישה .האור בחדר השינה ,שהיה רך ונעים
אתמול ,מכאיב היום.
את הדלקת מחפשים בנוירוטרנסמיטרים,
השליחים הכימיים במוח .הסרוטונין ,שבין
היתר משפיע על תחושות הנאה ומפחית
תחושות כאב ,הוא חשוד מרכזי ,אבל עדיין
לא נאספו נגדו די ראיות פרט לכך שאצל
אנשים רבים שסובלים ממיגרנות רמת
הסרוטונין לרוב נמוכה .כמו כן ,אוסף זרזי
המיגרנה כולל שורה ארוכה של גורמים כגון
תחושת לחץ כללית ,שינויים במזג האוויר
וכמה סוגים של צבעי מאכל ,שלא תמיד
מסתדרים זה עם זה ועם הסרוטונין.

האם יש פתרון
בקופסה?
ומה המשחק "מתיישבי קאטאן" יכול ללמד אותנו
רוצה להידמות למארק צו
קרברג? רוצה לקבל החלטות
לגבי ההתנחלויות? הנה הזד
מנות של שניים במחיר של אחד :משחק
הלוח הנקרא "מתיישבי קאטאן" )Settlers
 .(of Catanהמשחק הושק ב ,1995זכה
מאז בשלל פרסים ובשנה האחרונה זוכה
לפופולריות מיוחדת .הוא מספק הזד
מנות להשתעשע ברעיון ההתיישבות
ולדאוג למשמעויותיה ,לעשות זאת עם
אבק כוכבים ולתרגל כישורים אסטרט
גיים ועסקיים .ב"מתיישבי קאטאן" הש
חקנים אוספים משאבים ,מתנחלים בט
ריטוריות חדשות ובונים כבישים ,כפרים
וערים בדרכם לניצחון .וכמו בכל משחקי
האסטרטגיה ,מרתק לראות איך הדמיון
מתכתב עם המציאות ואיך המשל מתק
רב אל הנמשל .ובשונה ממרבית משחקי
האסטרטגיה ,זהו משחק מאתגר ,מדויק
ומלמד ,ויש בו מסרים פוליטיים חדים
שנגלים למי – ורק למי – שמוכן לפקוח
את עיניו.

שזה מחזיר אותנו לקשר בין מי
גרנות להתחמקות ממין .אף על פי שכמה
מחקרים קשרו בין סרוטונין נמוך לעלייה
בחשק המיני ,מיגרנות הן נבזיות במיוחד
כשזה מגיע למין .מחקרים גילו שאנשים
עם נטייה לסבול ממיגרנות לא רק חווים
אותן יותר לפני או אחרי קיום יחסי מין,
אלא הם גם נוטים לסבול מאלודיניה במין
באופן כללי .למעשה ,ישנו תתסוג של מי
גרנות שפורצות בבת אחת במהלך אורגזמה.
הסיבות אינן ידועות ,אך באופן מוזר גברים
רבים דיווחו שהם מקבלים אותן רק כאשר
הם נואפים עם מאהבות .לכו תדעו.
כך שנכון לחזית המדעית של ,2010
עדיין לא ברור מה קדם למה – יחסי המין
C
או כאב הראש.

"מתיישבי קאטאן" הוא יורש

ד"ר מועלם הוא מומחה לביולוגיה אבולוציונית
ומחבר רבהמכר "דווקא החלשים שורדים"
שאלות לשרון מועלםasksharon@calcalist.co.il :

מודרני למשחק "מונופול" ,שחוגג בי
מים אלה יום הולדת  .75מונופול הוא
מההצלחות הגדולות בתולדות עסקי הפ

"מתיישבי קאטאן"
הוא יורש מודרני
של המונופול.
הוא משחזר את
הצלחתו השיווקית,
וכמו במונופול ,הוא
מקפל בתוכו מסר.
במונופול זו היתה
ביקורת על רשעות
הקפיטליזם ,אך זו
אבדה והתהפכה
לחלוטין .במתיישבי
קאטאן המסר
מורכב יותר ,ונסתר

נאי .בעליו ,חברת הסברו ,מכרה כ300
מיליון עותקים של גרסתו האנגלית ,ועוד
מאות מיליונים נמכרו ממהדורותיו ברח
בי העולם .במשך השנים יוצרו גם הרבה
חיקויים למונופול ,ובהם המשחק "ריכוז"
שנמכר בישראל בעבר.
מונופול יצא ונהפך ללהיט בשנות הש
לושים ,בעיצומו של השפל הגדול באר
צות הברית .מאז מיוחסת לו אידאולוגיית
הקפיטליזם .אחרי הכל ,מטרתו לצבור
נכסים במהירות ובאמצעות עושק שיטתי
של היריבים .מונופול חשף מאות מיליוני
ילדים למושגים כלכליים כגון תקציב,
משכנתה ופשיטת רגל ,ונתן להם הזדמ
נות ראשונה להתנהגות כלכלית לא אח
ראית ,כניסה לחובות ורכישת מה שאינך
יכול להרשות לעצמך.
פחות ידועה העובדה שכוונת מפתחי
מונופול היתה הפוכה ,וכי הוא נוצר כני
סיון לבקר את הקפיטליזם ,להראות את
משחק הסכוםאפס שבכלכלת ההון ולה
ציג את הרשעות שבשווקים .מצחיק.

הצלחת "מתיישבי קאטאן"
משחזרת את ההיסטוריה של "מונופול".
אף על פי שהוא צעיר יחסית ,גם הוא תו
רגם כבר ל 30שפות ומכר כבר עשרות
מיליוני עותקים .לאחר כניסתו לשוק
האמריקאי הוא נהפך השנה למוביל בק
טגוריית משחקי האסטרטגיה בקופסה.
הוא רבמכר באתרי מכירות כגון אמזון
ובחנויות משחקים ,ודורג כמשחק השנה
גם בגרמניה מכורתו וגם בארצות הברית.
באחרונה יצאה מהדורתו הרביעית .יש לו
גרסאות דיגיטליות למחשב ול,Xbox
וכמו במונופול ,מתפתחות לו גרסאות

צילום :ריי בורמיסטון
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עדכונים מהשטח

טלוויזיה :ריקי
ג'ארווייס על הבמה

מסעדות :לאכול
כמו בן לאדן

ב 18בדצמבר תשדר רשת
 HBOאת ספיישל הסטנד
אפ השני בסדרת "Out of
 "Englandשל ריקי ג'ארווייס,
יוצר "המשרד" .הטריילר למופע
משתמש כמעט בכל קלישאה
בריטית שאפשר להעלות על
הדעת ,כולל ליפסטיק ושירת
אצטדיונים ,אבל כולנו יודעים
שהלב של ריקי נמצא במקום
הנכון ,ככה שאין כאן מקום
לשאלות .כוונו את תוכנת
הטורנטים שלכם.

מסעדת גימיק חדשה
בפיטסבורג מגישה
אך ורק מזון שאופייני
למדינות שארצות הברית
נמצאת איתן בעימות כזה או
אחר"Conﬂict Kitchen" .
 שהיא לא סתם מסעדה אלאמה שקוראים היום "פרויקט"
 מתמקדת כעת בטייק אוויישל מנות מסורתיות מאיראן
ואפגניסטן ,אבל המטבח
בהחלט קשוב להתפתחויות
בזירה הפוליטית.

http://bit.ly/haxp4s

ארכיטקטורה :המבנים של 2010
המגזין " "The Coolistדירג את עשר היצירות
הארכיטקטוניות המשגעות של השנה .מהפנטים במיוחד:
בניין מטה חברת וודאפון בפורטוגל ,בית הזכוכית מלא
הסטייל של סטיב הרמן בקליפורניה ,ובתמונה :קתדרלה שהבריטי
תומאס הת'רוויק יצר בהשראת זרעי צמחים.
http://bit.ly/gqMx3Y
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מקומיות שמותאמות לקהלי יעד שונים.
"הוושינגטון פוסט" דיווח השבוע ש"
מתיישבי קאטאן" הולך ונהפך לעיסוק
הפנאי החביב על מתכנתים בעמק הסי
ליקון ,ומדיח מהמקום הראשון את הגולף.
בעיתון נכתב כי המשחק חביב במיוחד על
מארק צוקרברג ,מייסד פייסבוק ,שמע
ביר את זמנו הפנוי בכיבוש אדמות קאטאן
עם בת זוגו .נראה שמשהו במריבה על
טריטוריות ,בהתרחבות אינסופית ,במ
שאים ומתנים ובאינטריגות שלא נגמרות
מלהיב את יושבי עמק הסיליקון.
כאן בישראל יש אילי נדל"ן ,חלו
צים ומתנחלים ,ומעניין לראות כיצד הוא
מתאר את מה שממלא את ימינו .לפי
"מתיישבי קאטאן" ,שאלת ההתנחלות
היא שאלה אסטרטגית טהורה .בשונה
ממונופול ,במשחק הזה אין רגעים של
שמחה לאיד ,וכל הישג טריטוריאלי ,גם
אם הגיע מידי אלת המזל ,מצטרף לחי
שובים אסטרטגיים ארוכי טווח .הניצחון
במשחק הזה לעולם אינו סופי ,והתבוסה
לעולם אינה ניצחת .קצת כמו בחיים .כמו
בשיר ההוא על החכה ,הדיג והדגים ,גם
במשחק הזה בשני הקצוות רוצים לחיות.
נאלצים להתפשר ,ומגלים שאף על פי
שמדובר במשחק לוח דוממדי ,יש בו
מקום גדול לפתרונות יצירתיים.
עם הזמן נדע אם אפשר לתרגם את
משל המתיישבים באי הדמיוני קאטאן
לחיינו ,או שמא המשחק ,ומסריו ,יזכו
C
לאותו הגורל של מונופול.
פרופ' רפאלי הוא ראש מרכז שגיא ובית הספר
לניהול באוניברסיטת חיפה sheizaf.rafaeli.net

אייפון:
משחק תרפויטי

אחי רז

מה הלאה

מתבונן בעולם החדש

http://bit.ly/fuU417

גאדג'ט :קולות מן העבר
די נמאס מהרטרו לעידן שבו הבומבוקס שלטו
בגטאות ,אבל חייבים לפרגן לאדפטציה העדכנית
למוצר המכונן ההוא ,שמגיעה דווקא מיצרנית
הקלטות המיתולוגית  .TDKהעיצוב הנקי שולח את
הבומבוקס לעתיד וקונה לנו ,עם קצת מזל ,כמה
שנים של שקט מהתכתבויות נוסטלגיות דומות.
http://bit.ly/gJxK1a

אתר :השיחות
שלי בקומיקס
אחרי התמונות,
המיקומים ,הציוצים
והסטטוסים
הגיע תורם של הדיאלוגים
היומיומיים להיכנס למכונת
התיעוד הגדולה שבענן.
 Bnterמבקש ממשתמשיו
לשתף את כולם בקרעי
השיחה המוצלחים של היום,
ובתמורה מאייר בפורמט
קומיקס דיאלוג אחד בשבוע.
דוגמה" :השוקיים שלו כל כך
נפוחים"; "זה כי הם מלאים
בסודות" .זה מצחיק כי זה
נכון.
http://bnter.com

" "Blind Worldהיא אפליקציה
חדשה לאייפון ולאייפד שמטשטשת
עוד קצת את הגבולות בין משחק,
מיצג וטיפול פסיכולוגי .מצד אחד
יש בו ניקוד .מצד שני אי אפשר
להיכשל בו .והשילוב בין מוזיקה
עדינה לצבעים משגעים הופכת
אותו לחוויה מדיטטיבית עולצת.
 2.99דולר בחנות האפליקציות.
http://bit.ly/ghn7Ol

אופנה :טי שירט דמוי סוודר מכוער
הסרט "יומנה של ברידג'יט ג'ונס" קיבע את מעמדו של
סוודר הכריסמס המגושם כפריט לבוש שלא יאה לבני אדם.
אם גם אתם מאמינים שנעשה לו עוול ,תוכלו להצטייד בגרסה
למדינות חמות :טי שירט של סוודר כריסמס מכוער! האיילים
כלולים במחיר ) 20דולר(; הסכנה לשמכם הטוב ממש לא.
http://bit.ly/fUpwnt
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