איור :ניר גולן

שרון מועלם

למה אנו ימניים
או שמאליים?

להתעדכן

האם עדיף לשלוט בשלמות בשתי הידיים? התשובה :לא
כפי שיודעים טייסי קרב ,שח
קני כדורסל ואנשים שמנסים
לשלוח  SMSתוך כדי
שתיית קפוצ'ינו ,יד דומיננטית
אחת אינה מספיקה .החיים שלנו היו
קלים יותר אם היינו שולטים באופן
מושלם בשתי ידינו ,ונשארים ימניים
או שמאליים רק בפוליטיקה .אבל משום
מה ,הטבע רצה שנהיה מדויקים וחזקים
יותר רק בצד אחד ,ושאצל  85%מאיתנו
זה יהיה צד ימין.
איננו מופלים לרעה .כמעט כל היצו
רים בטבע הם חדצדיים .לאריות יש טלף
חזק ,לתוכים וקרפדות יש רגל דומיננטית,
ואצל דבורים לאחת מהאנטנות יש יכולת
הרחה טובה יותר משל האנטנה השנייה.
לכל מין חי יש כללי צדיות — לדוגמה,
חתולות הן שמאליות וחתולים זכרים הם
ימניים — ובכל הקבוצות והכללים ,כך
התגלה ,יש יוצאים מהכלל.
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ביולוגים מנסים לברר מה הפך
אותנו לכאלה .התשובות שהם מגבשים מס
בירות זאת בתהליך התפתחות המוח האנו
שי .מוחנו מחולק לשניים .דמיינו פטרייה
עם שני ראשים מחוברים בגבעול אחד – כך
בנוי מוחנו .כל אחד מתפקידי המוח — פע

נוח תמונות ,צלילים ושפה ,יצירת רגשות
והתמצאות במרחב — מתרחש בחלק אחר
בו .ומאחר שהמוח מחולק לשני חצאים,
כמה מהתפקידים מתבצעים בחצי הימני
וכמה בשמאלי .למשל ,החלק שאחראי על
השליטה המוטורית בגופנו ,זה שדואג לכך
שמה שנרצה לעשות ייהפך לתנועות איב
רים מדויקות ,ממוקם בחצי השמאלי.
כדי לסבך את המצב ,כל אחד מחצאי
המוח משמש כצומת מרכזי להפעלת הצד
הנגדי לו בגוף .ההמיספרה השמאלית
של המוח מחוברת ליד ולרגל הימניות,
וההמיספרה הימנית של המוח מחוברת
לצד הגוף השמאלי .אנשים שלקו בשבץ
בצד שמאל של מוחם יסבלו משיתוק בצד
ימין של גופם.
המסקנה הפשוטה היא שמה
שאחראי לדיוק של תנועותינו פועל
מהצד ששולט בידנו הימנית .ולמה דווקא
צד ימין? גם לכך יש הסבר ביולוגי קפ
דני ,שנוגע לאופן שבו מוחנו נבט וצמח
כאשר היינו עוברים ולטסטוסטרון ול
חמצן שנחשפנו אליהם .את האיטרות
נוהגים לתאר כתוצאה של תהליך לא
תקין בהתפתחות ,של מחסור בחמצן
או שינויים בגן  .LRRTM1יהיו ההס
ברים אשר יהיו ,האיטרות היא בעיניי
בעיקר עדות לשונות שבכל פינה בטבע.

תיאוריות ביולוגיות אוהבות לתאר איך דברים
התפתחו ,ולדלג על ה"למה" .אבל יש סיבה
לכך שליצורים חיים רק אחד הצדדים דומיננטי,
והסיבה היא שאחרת ,הרבה חיים היו נכחדים

שיזף רפאלי

דברים שרופאים לא מספרים

אבל לא זה מה שמעניין .לא זו
השאלה .תיאוריות ביולוגיות אוהבות לתאר
את ה"איך" ולדלג על ה"למה" .אבל הלמה
הוא שמעניין .למה האבולוציה ניווטה את
החיים כך שלכל היצורים יהיה רק צד חזק
אחד? מה טוב בזה? למה מיליוני שנות הת
פתחות לא הקנו לכולנו שליטה מושלמת
בשני צדדינו?
וייתכן שיש תשובה לשאלה הזאת .הת
שובה היא שבלי הגבלת הנטייה לצד אחד,
רבים מהחיים על כדור הארץ היו נכחדים.
הרבה ציפורים ,דגים ובהמות נעים בלה
קות .הם זזים במבנים צפופים ,שבמידה רבה
מוכתבים על ידי הצד הדומיננטי של רוב
הפרטים בלהקה או בעדר .אבל לפעמים
מגיע טורף גדול ,או אפילו להקת טורפים,
וברגע הזה ,שבו שיטוט תמים נהפך לסכ
נת הכחדה ,המיעוט שמתנגד לאופנה נהפך
לשארית הפליטה ,לתקווה להישרדות .ברג
עים כאלה מיעוט האיטרים נמלא פחד ובורח
לצד ההפוך .אם לכל החיות היתה שליטה
רבצדדית מושלמת ,בריחה לצד ההפוך
לא היתה מצילה אותו ,כי טורפיו היו מש
נים כיוון גם הם ושומרים על יתרונם .אבל
כאשר אתה שמאלי בעולם של ימניים ,רגעי
מצוקה הם שעתך הגדולה .אתה תפתיע ות
צליח ,בדיוק כמו מתאגרף או חובט בייסבול
שמאלי .אתה תעזור למין שלך לשרוד.
וזו התשובה :כולנו נוטים לכיוון אחד כדי
לאפשר למישהו להיות שונה .ושונות היא
מה שעוזר להבטיח שמה שלא יקרה ,נהיה
C
כאן גם בדור הבא.
ד"ר מועלם הוא מומחה לביולוגיה אבולוציונית
ומחבר רבהמכר "דווקא החלשים שורדים"
שאלות לשרון מועלםasksharon@calcalist.co.il :

האם ,מדעית,
מרקס צדק?
מחקר מקיף מגלה :פערים בחברה גרועים מעוני
בביקור שערכתי בלונדון פקדתי
את קברו של קרל מרקס בבית
הקברות הייגייט בצפון העיר.
מרקס עדיין שם ,מת ,וקברו מוקף בעשרות
קברים של מעריצים וממשיכי דרך .כולם
סיימו באותו המקום את דרכם ,ולרגעים
נדמה שכך גם משנתם .אנגליה שאותה
ביקשו לשנות עודנה מעמדית ,בורגנית
ומתנהלת בכלכלת שוק .ברית המועצות
התפרקה ,התנועה הקיבוצים גוועת אצל
נו ,וכולן יחד מספרות סיפור קשה על מו
צאותיה של האידיאולוגיה הסוציאליסטית,
רווית האמונה בכוחו המהפכני של מהלך
ההיסטוריה ,לעומת החשיבה הכלכלית,
המדעית .וגם גדול המשברים לא יעלה את
הפרולטריון על בריקדות אלא לכל היותר
ישלח אותו להתקשר לבנק כדי לשנות את
הרכב תיק ההשקעות.
אבל ממש באותו ביקור נחשפתי לס
פרם של צמד הרופאים הבריטים ריצ'
רד ווילקינסון וקיית פיקטThe Spirit" ,
Level: Why Equality is Better for
) "Everyoneבתרגום חופשי" :דרגת
הרוח :למה השוויון עדיף לכולם"( .וויל
קינסון ופיקט ,צמד אמפיריקנים ורודפי
עובדות ,סוקרים אוסף מרתק של נתונים
שמציגים את השפעת השוויון על חברות

הנתונים
שווילקינסון ופיקט
אספו מגלים שאנו
בני הדור הראשון
שסיים למצות את
התועלת בצמיחה,
ושעוד עושר לא
ישפר את חיינו.
עלינו מוטל לפתוח
בשלב הבא של
הצמיחה האנושית
ולהפיק תועלת
מחלוקה נכונה
יותר של העושר

ומדינות ,ואת המחיר שמשלמות חברות
ומדינות שאין בהן שוויון.
הממצא חדמשמעי :בקרב  30המדינות
העשירות בעולם ,המשך הצמיחה והכסף
אינם מוסיפים אושר ,בריאות או יציבות
חברתית .מדרגה מסוימת ואילך ,חיזוק
הכלכלה כולה לא יסייע עוד לתושבי
המדינה ,והגורם שנהפך למשפיע הוא
עומק הפערים בין העשירונים .החיים
במדינה עשירה מאוד שלוקה באישוויון
כלכלי בין העשירונים השונים בה רעים
מהחיים במדינה עשירה הרבה פחות ,אך
שהעושר בה מחולק באופן יותר שוויוני.
ככל שפערי ההכנסות באוכלוסייה
קיצוניים יותר ,כך עולות רמות האלימות,
שימוש בסמים ,השמנת יתר ,חרדה ,מח
לות נפשיות ,הריונות מחוץ לנישואים
ונשירה של בני נוער ממערכות החינוך.
התופעה מתרחשת גם בחברות עשירות
וגם בעניות ,שהמשותף לכולן הוא האי
שוויון .חברות שבהן פערי ההכנסות פחות
קיצוניים סובלות פחות ממחלות ,אלימות
ובעיות חברתיות אחרות.
כך ,למשל ,תוחלת החיים של תושבי
ארצות הברית קצרה בהרבה מזו של תו
שבי מדינות פחות מבוססות אבל יותר
שוויוניות ,ויש בה תפוצה רחבה יותר של
מחלות נפש ,מחלות לב וסוכרת ,ושיעור
האסירים בה גבוה יותר .רמת האמון הצי
בורי בבריטניה נמוכה בהרבה מזאת שביפן.
האווירה הציבורית בספרד טובה לאין ערוך
מזאת שבפורטוגל .השבדים משמינים פחות
מן האוסטרלים .השורש לכל ההבדלים
האלה נמצא ברמות האישוויון המשתנות.
ולכן גם החיפוש אחר פתרון לתחלואים

עדכונים מהשטח

לעתידנים :עלייתן של
ערי המדינה

לבליינים:
שתייה מהבית

מאמר מעורר הדים במגזין
" "Foreign Policyחוזה את סופה
הקרב של הגמוניית מדינות הלאום
שממלאות את העולם במאות השנים
האחרונות ,ואת עלייתן של ישויות
פוליטיות חדשות :ערים עצמאיות.
המאה ה  ,21טוען הסופר והמומחה
ליחסים בינלאומיים פאראג חאנה,
לא תישלט בידי ארצות הברית ,סין
או הודו ,אלא בידי הערים הגדולות
שבהן ,שעוד ועוד כוח עובר בהדרגה
לידיהן ושעתידות בקרוב לקרוא
תיגר על מדינות האם .רלבנטי
במיוחד לתושבי מדינת תל אביב.

המחירים המשוגעים
של אלכוהול
במועדונים מכריחים
רבים להביא לפחות חלק
מהתצרוכת האישית מהבית.
הטרנד העולה בתחום הוא
בקבוקון פלסטיק גמיש שקל
להסליק וכך להבטיח שלא
יוחרם ,ושעל הדרך מוסיף את
אלמנט הסחיטה והיניקה והופך
את השתייה ליותר מתגמלת.
 5.50דולר מאורבן אאוטפיטרז.

http://bit.ly/bYUEVm

צריך להיות בהקטנתו.
במבחני המתמטיקה העולמיים מובי
לות המדינות היותר שוויוניות בחלוקת
ההכנסות :מדינות סקנדינביה ,יפן ,בלגיה
ואוסטריה .ארצות הברית ,איטליה ויש
ראל מרובות הפערים מפגרות מאחור.
לצד הבריאות הטובה יותר ,הציונים הג
בוהים יותר ותוחלת החיים הגבוהה יותר,
מתברר שבמדינות היותר שוויוניות עוב
דים פחות :שנת עבודה בנורבגיה ,שבדיה
והולנד שבהן יחס ההכנסות בין העשירון
העליון לאמצעי הוא  ,1.6:1כוללת כ
 1,400שעות .בארצות הברית ,שבה היחס
הוא  ,2:1היא כוללת כ 1,800שעות.
עומק מחקרם של ווילקינסון ופיקט,
מרצים לאפידמיולוגיה ביומיום ,זיכה אותו
בתשומת לב רבה בעיתונות הבריטית ,החל
ב"גרדיאן" השמאלי וכלה ב"אקונומיסט",
ב"אינדיפנדנט" וב"טיימס" שבמרכז המפה
הפוליטת ובימינה .המחברים ותומכיהם
הקימו את האתר equalitytrust.org.uk
שבו אפשר למצוא את כל נתוני מחקרם.
אין למחברים מרשמים ועצות.
רק תיעוד מסודר של היקף האישוויון
הכלכלי מסביב לעולם ,מחירו ,והרווחים
שבבחירה בדרך אחרת .המספרים ,הם
אומרים ,מגלים שאנחנו בני הדור הראשון
שמיצה את התועלות שבצמיחה ,ושעלינו
מוטל להפיק תועלת מחלוקה נכונה.
מרקס יכול לנוח על משכבו בשלום.
יש מי שממשיך את דרכו ,והפעם לא במ
C
ניפסטים אלא במדע מדויק.
פרופ' רפאלי הוא ראש מרכז שגיא ובית הספר
לניהול באוניברסיטת חיפה sheizaf.rafaeli.net

לחרשנים:
תולדות הכתב

אחי רז

מה הלאה

מתבונן בעולם החדש

למיליארדרים :לטוס כמו עריץ
בין מעלותיהם של דיקטטורים אפריקאים בולט הטעם
האקצנטרי ,שבמטוסיהם הפרטיים מגיע לרמות
גנדור מטריפות .הצלם הבריטי ניק גלייס הציץ בכמה
מטוסים כאלה ומציג את העדויות המצולמות ,שרובן מגיעות
לרמת הלא ייאמן בכלל בלי להתאמץ ,בביאנלה שנערכת כעת
בברייטון ,אנגליה.
http://bit.ly/awfSPV

http://bit.ly/bdlp05

לאופנתיים :סניקרס מעור
על התפר הדק והכה נדיר שבין האלגנטי ,הקוּלי
והמושלם נמצאות הסניקרס החדשות ממשפחת
פרוקדס ,פרי שיתוף פעולה עם החנות הניו
יורקית "ג'פרי" .הנעליים מגיעות בגזרה וצבעים
סולידיים — שחור ,חום וכחול ,והן פשוט נפלאות.
http://bit.ly/bawmER

לשחקנים:
פינבול לאייפון
אם הכל ילך כמו
שצריך ,הקאמבק
של משחק הפינבול
נמצא ממש מעבר לפינה.
החודש כיכב Pinball HD
כ"אפליקציית השבוע"
לאייפון ואייפד בחנות
היישומים של אפל ,והחזיר
בבת אחת את התשוקה
למשחק הארקייד האהוב
הזה .האפליקציה אמנם
חסרה כמה עניינים קריטיים
כגון חיבור לפייסבוק ,אבל
כמשחק זה חלקלק ומשגע.
 2.99דולר.
http://bit.ly/b5ybMq

בלוג הטיפוגרפיה )כנראה
באינטרנט באמת יש מקום
לכולם( I Love Typography
סוקר בפוסט מונומנטלי ועתיר
תמונות את תולדות האל"ף
בי"ת .הסיפור המרתק נפרש על
פני יותר מ 5,500שנה ומתחיל
אצל השומרים והמצרים ,עובר
אצל הפיניקים ונגמר – לעת
עתה – אצל אדובי .תפדלו.
http://bit.ly/dcSBSz

למוזיקאים :חמישיות נבחרות
"החמישייה המושלמת" הוא בלוג מוזיקה שמבוסס
על קונספט נחמד :כל פוסט מורכב מחמישה שירים
 חדש ,קלאסי ,גרסת כיסוי ,רמיקס ושיר שאהובבמיוחד על בעל הבלוג .אתם יודעים איך זה עם טעם
ועם ריח ,אבל כך או אחרת ,המעטפת חמודה ביותר.
http://www.theperfectfive.com

איור :שאטרסטוק
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