איור :ניר גולן

שרון מועלם

מה הסכנה
בכוונות טובות?
לפעמים דאגה לבריאות הילדים משיגה את ההפך
אף על פי שנדמה לנו שאנחנו
כבר מכירים את העולם ,חלק
ניכר מהאמיתות בו הן ההפך
ממה שנדמה לנו ,והפלאים וההפתעות
הגדולים ביותר מסתתרים ,לרוב ,דווקא
היכן שאין שום תעלומה ,היכן שהכל נראה
מפוענח ,מנומק ומובן מאליו .אם נגרד את
פני השטח דווקא היכן ששום הסבר אינו
נחוץ ,נגלה לפעמים שהמציאות שונה
לחלוטין משחשבנו .לפעמים גם נגלה
שהטעות שבה האמנו עד כה רק הזיקה
לנו ,ואף סיכנה את בריאותנו.

שעבור מי שנושא אותה פירות מסוכ
נים כמו רעל? יש תכונה כזאת .קוראים
לה פרוקטוזמיה ) .(Fructosemiaילדים
שנולדים איתה צריכים לעבוד קשה כדי
לשרוד בשלום ילדות שמלאה בכוונות
טובות .לסובלים מפרוקטוזמיה חסר בכבד
אחד האנזימים שמפרקים את הפרוקטוז,
סוכר הפירות ,והופכים אותו לאנרגיה.
התוצאה היא שהפרוקטוז מצטבר בדם
וגורם לילד אין ספור בעיות ,מצהבת דרך
כשל בכליות ועד מוות.
המזל הוא שמעט מאוד ילדים סובלים
מההפרעה הזאת — אחד מכל  20אלף
בלבד ,והיופי בה הוא שאם הסובלים
ממנה נמנעים מפרוקטוז ,הם יכולים לה
תפתח באופן נורמלי לגמרי ,ובדרך גם
להזדקק לפחות ביקורים אצל רופא השי
ניים .והסימפטום המוקדם ביותר של הפ
רוקטוזמיה ,הסימפטום שבעקבותיו אולי
כדאי לקחת את הילד לבדיקה במקום לה
סיק לבד את מה שנראה מובן מאליו ,הוא
שהילד פשוט לא סובל פירות.

להתעדכן

למשל ,ילדים שלא אוהבים
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פירות .פירות נחשבים טובים לבריאות.
הורים מעודדים את ילדיהם לאכול פי
רות וירקות טריים ,ורופאים ממליצים על
כך למטופלים שלהם ,ולרוב זו עצה טובה.
אבל מה עושים עם ילדים קטנים שנמנ
עים מפירות בכל מחיר ,כי הם פשוט "לא
אוהבים"? רוב האנשים יתאמצו לשכנע
את הילד לאכול את מנת הפירות שלו,
או אפילו יאלצו אותו .הרי חשוב לאכול
פירות וירקות ,לא?
אבל מה אם הייתי אומר לכם שקיימת
תכונה תורשתית שמי שנושאים אותה
רגישים לפירות ולסוכרים שלהם ,תכונה

כן ,לפעמים עדיף לבדוק יותר
לעומק במקום להיצמד לכוונות הטובות.
לפעמים זה יכול לחסוך טרגדיה.
בארצות הברית מתחוללת סערה
כואבת מאוד סביב מה שזכה לכינוי
"תסמונת התינוק המטולטל" .בשנות

מה עושים עם ילדים קטנים שנמנעים מפירות
בכל מחיר ,כי הם פשוט "לא אוהבים"? רוב
האנשים יאלצו את הילד לאכול פירות .באחד
מכל  20אלף מקרים זה עלול להיגמר במוות

שיזף רפאלי

דברים שרופאים לא מספרים

השבעים התפרסמו כמה מקרים של מבוג
רים שהתעללו בתינוקות על ידי טלטולם
באוויר ,דבר שגרם לתינוקות פגיעות פני
מיות קשות ולפעמים מוות — בלי להשאיר
סימנים מבחוץ .אלא שהמעשה המזעזע הזה
משאיר סימנים פנימיים — נפיחויות במוח
ודימומים ברשתית ,לדוגמה .מאז שנות הש
בעים ,הורים ומטפלים רבים הורשעו בפגיעה
מכוונת בילדים שבהשגחתם ,לאחר שאצל
הילדים הללו התגלו הסימנים הקשים.
אלא שבאחרונה ד"ר מרתה כהן ,חוקרת
מבית החולים שפילד בבריטניה ,פרסמה
מחקר שלפיו כמה מההרשעות הללו הערי
מו טרגדיה על טרגדיה בכך שהכניסו לכלא
אנשים חפים מפשע .לפי מחקרה של כהן,
שורה של סיבות רפואיות שאינן תלויות
בהורים יכולות לגרום לאותם הסימפטומים
של תסמונת התינוק המטולטל.
כמו הרבה אנשים שמציעים פת
רון חדש וקשה יותר לשמיעה — מוות טרגי
ללא אשמים הוא הצעה שקשה לשופטים
ומושבעים לקבל — כהן זכתה לסוג מסוים
מאוד של הכרה כאשר הגוף שמנהל את
הרופאים בבריטניה מנע ממנה לתת עדות
מומחה לטובת ההורים והמטפלים שהואשמו
בגרימת מוות .אבל בעוד שלא ברור מה יעלה
בגורל טענותיה של כהן ,כבר ברור שאנח
נו צריכים קצת פחות להכליל ,קצת פחות
לבטוח בתשובה הראשונה שקופצת לראשנו,
וקצת יותר להבין שלכל דבר יש סיבה ,ולא
C
תמיד אנחנו מצליחים לנחש אותה.
ד"ר מועלם הוא מומחה לביולוגיה אבולוציונית
ומחבר רבהמכר "דווקא החלשים שורדים"
שאלות לשרון מועלםasksharon@calcalist.co.il :

איך מצב רוח
משנה עתיד?
הסוציונומיה מציעה דרך חדשה להתכונן לעתיד
הנבואה ,כידוע ,ניתנה בימינו
לשוטים .ובכל זאת ,חוקרים
ופרשנים לא מפסיקים לספר
לנו איך ייראה עתידנו .הם עושים זאת
לא עם קלפי טארוט אלא עם משוואות
וניסוחים זהירים ומלאי הסתייגויות ,אבל
גם כאשר תחזיותיהם מתבדות ,הם לא
עומדים בפיתוי ושבים ומתנבאים .הפי
תוי פשוט גדול מדי .כל כך הרבה אנשים
רוצים לדעת היום מה יהיה מחיר המניות
מחר ,ואם תהיה מלחמה עד סוף השנה.
בכלכלה ,הפיתוי גם מסוכן .זה כואב
כאשר נבואה נכשלת בניבוי תנודות
יומיות ,וזה הרסני כאשר היא מפספסת
התפוצצות בועת הייטק בראשיתו של
איזה עשור ,או קריסת אשראי בסופו.
גישה יוצאת דופן לחיזוי העתיד
היא הסוציונומיה הצעירה ,שבגיל עשר
מושכת עוד ועוד תשומת לב .הסוציונומיה
גורסת ,באומץ רב ,שאירועים פוליטיים,
צבאיים וכלכליים אינם הגורם שמניע
את גלגלי ההיסטוריה אלא התוצאה ,תו
פעת הלוואי .לפי הסוציונומיה ,מהלכי
ההיסטוריה מוכתבים על ידי מצב הרוח
הציבורי .מידת האופטימיות שאופפת את
האוכלוסייה בכל רגע נתון היא שמכתי

קסטי מראה איך
מגמות של עלייה
וירידה בילודה
מקדימות את
העליות והירידות
בשערי הבורסה,
ואיך בניית גורדי
שחקים בדובאי ,ניו
יורק וטייוואן ניבאה
את התרסקות
הכלכלות סביבם.
המגדלים הם
תוצאת עליזות
העבר ,וסימן רע
לעתיד

בה את העתיד הקרוב והרחוק ,את ערכו
של הכסף ,את שערי השוק ואת האלימות
בגבולות .בעבר ניסו למצוא קשרים בין
מדד דאו ג'ונס לבין גובה מכפלת הח
צאיות שבאופנה ,מצב שוברי הקופות
בקולנוע או אפילו הצבעים האופנתיים.
בכמה פעמים נמצא מתאם ,ואנשים ניסו
להמר בבורסה לפיו .לפי הסוציונומיה ,לא
מכפלת החצאיות מכתיבה את שער הדאו
ולא הוא אותה .שניהם מושפעים מהגורם
השלישי והמכריע ,מצב הרוח הציבורי
והאופטימיות הממוצעת.
הדובר העדכני ביותר של הגישה כיום
הוא ג'ון קסטי ,פרופסור למתמטיקה
מאוניברסיטת דרום קליפורניה .ספרו
החדש "Mood Matters: From Rising
Skirt Lengths to the Collapse of
) "World Powersבתרגום חופשי :ענייני
מצב רוח :מאורך החצאית לנפילתן של
המעצמות הגדולות( והאתר המלווה אותו
 moodmatters.netמסכמים ומחדדים את
הטענות שחלוצי הסוציונומיה השמיעו
בעשור האחרון :האירועים סביבנו אינם
מעצבים את תחושות הציבור כלפי הע
תיד ,אלא הם התוצאה של התחושות שהיו
בעבר .לא ההוויה מעצבת את התודעה,
אלא להפך .התודעה — האווירה ,בעצם
— היא שמעצבת את ההוויה.
לפי הדעה הרווחת ,תקופות של צמיחה
הן זמן טוב להשקיע ,כיוון שהאופטימיות
טובה לשווקים .קאסטי והסוציונומים
אומרים את ההפך :הצמיחה היא תוצאה
של אופטימיות שהיתה בעבר ,וכעת
הגשימה את עצמה .ואם אנחנו מוקפים
עושר ופריחה ,פירוש הדבר הוא שסיימנו
תקופה של אופטימיות בלתי רגילה ,ולכן

עדכונים מהשטח

מדע :רגליים לנכים

צילוםBerkeley Bionics :

מוסף כלכליסט

http://bit.ly/a11FOB

ספרות:
אנתולוגיית צ'וקוויל

עיצוב :לשפר את איקאה
אחת הבעיות הכי גדולות עם איקאה היא שלכולם יש
את אותם רהיטים .שירות חדש בשם "מייקאה" פותר
את הבעיה באמצעות מכירת טפטים שעוצבו במיוחד
להדבקה על הרהיטים השבדיים .העיצובים קצת מבאסים אבל
הרעיון מוצלח מאוד ,ואם הם יתחילו לתת לגולשים להציע
עיצובים ,זה עוד עשוי להיות מדהים.
www.thisismykea.com
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הסוציונומים אינם מצטמצמים
לניתוח אלטרנטיבי של צמיחות והאטות.
קסטי מראה איך מגמות של עלייה וירידה
בילודה מקדימים את העליות והירידות
בשערי הבורסה .הוא מראה איך בניית
גורדי שחקים בדובאי ,מלזיה ,טייוואן
וניו יורק מנבאת היטב התרסקות קרובה
של הבורסאות סביבם .הבנייה היא בי
טוי לעליזות וגבהות לב ,שבאופן טבעי
מלווים בבזבזנות ושיקול דעת לא זהיר.
גם בפוליטיקה ,נפילתם של פוליטיקאים
לרוב נבעה מסיבות שונות ,אך מה שהפיל
אותם בפועל היה אובדן תחושת הביטחון
של הציבור .קסטי מדגים את התיאוריה
שלו גם בניתוח של מדינות ספציפיות
וגם בזירה הגלובלית ,גם בטווח של עש
רות שנים וגם לאורך מאות.
נטיית הלב הטבעית היא לחשוד מיד
במי שקורא לעצמו "עתידן" .ידידיי
ההיסטוריונים לא קוראים לעצמם "עב
ריינים" ,אך גם הדיסציפלינה הוותיקה
שלהם כבר התגלתה בכל מגרעותיה וב
עיותיה באימות טענות .גם ההיסטוריה
וגם הנבואה ,על פניה השונות ,פטורים
מדי מחובת ההוכחה שמדענים אחרים
מקבלים על עצמם ,וקרובים מדי לאש
הפופוליזם .אבל עדיין ,צריך להחליט
בבוקר אם לקחת מטרייה וצריך להחליט
איפה לשים את החסכונות ,והסוציונומיה
מציעה תשובה סדורה ומאתגרת לכמה
C
מהשאלות שאי אפשר לברוח מהן.
פרופ' רפאלי הוא ראש מרכז שגיא ובית הספר
לניהול באוניברסיטת חיפה sheizaf.rafaeli.net

רומן בהמשכים הוא
בלי ספק פורמט
שחייב לחזור לעניינים,
דבר מתבקש בעידן קוראי
הספרים האלקטרוניים .בהתאם
להלך הרוח הזה ,הסופר
הקיברנטי והצייצן ג'ושוע אלן
משיק פרויקט ספרותי חדשני
שבנוי כאנתולוגיית סיפורים
וקטעי עלילה שמתפרסמים על
בסיס כמעט קבוע ,ומתרחשים
כולם בעיר הדמיונית פורט הוק,
המכונה גם צ'וקוויל .כוונו לשם
את האייפד שלכם .גם קינדל
יעבוד.
www.chokeville.com

מדריך :החיים שלך בגרף
איזו להקת מטאל הכי מתאימה לכם? איך תנצחו
בכל ויכוח? איך יגיע העולם לקצו? הדרך לענות לכל
השאלות האלה היא כמובן בתרשימי זרימה .הספר
""Everything Explained Through Flowcharts
מלא בתרשימים כאלה ,לכל התחומים החיוניים
בחיים ,ומגיע במחיר  11.46דולר מאמזון.
amzn.to/c4kI04

צילום:
דהוי ומשגע

שיתוף פעולה בין לגו
לנינטנדו הניב מוצר כמעט
מתבקש :ערכת הרכבה
עצמית של שלט ל.Wii
הקיט של לגו כולל 37
חלקים ,ובסוף עבודת
ההרכבה יהיה לכם ביד שלט
מתפקד עם פונקציונליות
מלאה 40 .דולר ,כרגע רק
ב"טויס אר אס".

Instagram
מסתמנת
כאפליקציית
האייפון הכי בוערת ברגע זה
בשדה הצילום .היא לוקחת
את הקונספט המנצח של
מצלמת ההיפסטמטיק,
שמספקת ערכה של פילטרים
נוסטלגיים ,ומאפשרת מיד
אחרי הצילום
והעיבוד לשגר את
התמונה לאתרי
השיתוף ברשת ,וגם
לצפות בתמונות
שחבריכם צילמו.

במאי הקאלט ג'ון ווטרס מקריין בסרט הדוקומנטרי "Of Dolls and
 "Murderשייצא בקרוב ,ושעוסק באוסף מוזר של בתי בובות משנות
ה 40שהוזמן על ידי המיליונרית פרנסיס גלזנר לי ושכל אחד מהם משחזר
במדויק זירה של רצח בלתי מפוענח .במקביל ,הסרט מבקר ב"חוות
הגופות" בטנסי שמוקדשת לחקר ריקבון הגוף האנושי .מעורר תיאבון.

instagr.am

www.wildestdreamsmovie.com

http://bit.ly/bJDdho

דוקומנטרי :על בובות ורציחות

צילוםOf Dolls and Murder :

הודות לטיפולים בתאי גזע ,היום
שבו משותקים יוכלו להחלים
ולעמוד על רגליהם מתקרב והולך.
אבל חברות טכנולוגיה לא מחכות
ליום הזה ,ובחודשים האחרונים
מגיעים לשוק דגמים ראשונים
מסוגם של רגליים מכניות
שמאפשרות לנכים ללכת .הדגמים,
אחד מהם הוא  ReWalkשל
הישראלי עמית גופר ואחר הוא
 eLegsשל החברה האמריקאית
ברקלי ביוניקס ,דומים זה לזה,
והם גם מסורבלים ולא אלגנטיים.
אבל כך נראית היסטוריה קטנה
בפעולה.

כנראה מוגזמת ,וכדאי להיזהר.

מתנה Wii :לגו

אחי רז

מה הלאה

מתבונן בעולם החדש
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