איור :ניר גולן

שרון מועלם

למה משתינים
יותר כשקר?
ומה אפשר ללמוד מהסודות של ענבים מתוקים

להתעדכן

למה אנחנו מרגישים צורך
עז להשתין כשקר לנו? מס
תבר שהתופעה השולית הזו,
שממררת את חייהן של מיליוני בחורות
בבתי קולנוע קרירים ,היא מקור למח
קר ומחלוקת של מאות שנים .התיאוריה
המקובלת היום היא שהתכווצות נימי
הדם בגפיים מעלה את לחץ הדם בגוף,
ולכן הגוף מאותת לכליות להיפטר
מחלק מעודפי הנוזלים .אבל התיאוריה
הזאת איננה מספקת הסבר מלא לתופעה
המשונה הזו.
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וההסבר הזה מגיע ,למרבה ההפ
תעה ,דווקא מהמקום הכי פחות צפוי .אני
מדבר על יינות קרח :יינות טעימים לה
פליא ,נחשקים ויקרים,שלידתם בטעות
לכאורה .כורם גרמני אחד ,שחי לפני
ארבע מאות שנה ,קיווה שיצליח לסחוט
משלהי הקיץ עוד כמה ימי שמש יפים
לגידול גפניו; האגדה מספרת שתקוותיו
נכזבו כשמכת כפור פתאומית נחתה על
הכרם .לאחר הכפור נראו הענבים מצו
מקים ומשונים ,אך הכורם לא רצה שכל
היבול ירד לטמיון ולכן החליט לבצור
בכל זאת את הענבים הקפואים ולנסות
להכין מהם יין .הוא הפשיר את הענבים

ולאחר מכן דרך אותם כרגיל; לאכזבתו
הרבה ,הענבים הצמוקים הגירו שמינית
מכמות העסיס הרגילה .אבל הכורם הבין
שאין לו מה להפסיד .הוא התסיס את הת
נובה הדלה ,וגילה שיש לו ביד קלף מנצח.
בסוף התסיסה היה היין מתוק להדהים.
בעקבות אותו בציר ראשון ,אגדי למח
צה ,שמקורו ודאי בשיקול הדעת הלקוי
של הכורם ,קמו ייננים שמתמחים בייצור
יינות קרח ,והללו ממתינים מדי שנה לכ
פור הראשון ורק אחריו בוצרים את הע
נבים הקפואים .בתקופתנו ,יינות נמדדים
ומדורגים על פי מדדים רבים ,וביניהם
"מדד ריכוז הסוכר" .מדד ריכוז הסוכר
הממוצע ליינות שולחן טיפוסיים הוא 3-
 .0המדד של יינות קרח הוא .28-18
מבחינה כימית ואבולוציונית ,לא
קשה לנחש מדוע הענבים פיתחו את
היכולת להפריש מים כשמתחיל כפור
– ככל שנשארים בענב פחות מים ,נוצ
רים בו פחות גבישי קרח שעלולים לפ
גוע בקרומיו העדינים .ומה עם הנסיקה
בריכוז הסוכר? גם זה הגיוני .גבישי
קרח עשויים ממים טהורים בלבד ,שא
מורים לקפוא באפס מעלות .אבל כל
חומר שמומס במים מפריע להם ליצור
את הרשתות המתומנות שמהן עשויים
במי הים ,לדוג
גבישי הקרח המוצקיםֵ .

מסתבר שהתופעה השולית הזו ,שממררת את
חייהן של מיליוני בחורות בבתי קולנוע קרירים,
היא מקור למחקר ומחלוקת של מאות שנים.
וההסבר לה מגיע ממקום מפתיע :יין מתוק

שיזף רפאלי

דברים שרופאים לא מספרים

מה ,מומס מלח ,ומשום כך הם קופאים בט
מפרטורה של מינוס  2מעלות צלזיוס ,ולא
באפס כצפוי .חישבו על בקבוקי הוודקה
שאנשים מחזיקים במקפיא; בבקבוק וודקה
טיפוסי ,האלכוהול מהווה כ 40אחוז מנפח
הנוזל; האלכוהול פשוט מסכל את היווצ
רות הקרח .סוכר )כמו אלכוהול( הוא חומר
טבעי נגד קיפאון .ככל שרמת הסוכר ַּבנוזל
עולה ,נקודת הקיפאון שלו יורדת.
ועל כן ,עבור הענב ,סחיטה זו אסטר
טגיית הישרדות נהדרת במקרה של כפור
קיצוני :הוא גם מפחית את נפח המים בתוכו
ובכך גם מעלה את ריכוז הסוכר בתוך המים
שנשארו בתוכו .וכך מסוגל הענב לסבול
טמפרטורות נמוכות יותר בלי לקפוא.
גם לבני אדם היכולת להעלות את כמות
הסוכר בדם טובה נגד מצבים של קור קי
צוני .היא לא מבטלת את השפעת הקור,
אלא רק מעכבת אותו מעט .אלא שכמו כל
יתרון בטבע ,הוא תמיד מגיע עם מחיר:
במקרה הטוב זה דחף עז להשתין גם כשאין
באמת צורך .במקרה הרע ,זו מחלת שיכולה
להביא למותך.
מחקרים עדכניים מצאו שהאנשים בעלי
הנטייה הגנטית הגדולה ביותר ַלחלות במ
חלה שמאפייניה הם הפרשת מים עודפים
ורמות גבוהות של סוכר בדם — סוכרת
— הם אלה שמוצאם בדיוק מהמקומות שנ
פגעו קשות מעידן קרח שהשתרר בהם בפ
תאומיות לפני כ 13,000-שנה .היכולת הג
נטית המופלאה לנצח קור עז יכולה להיות
C
גם חרב פיפיות.
ד"ר מועלם הוא מומחה לביולוגיה אבולוציונית
ומחבר רבהמכר "דווקא החלשים שורדים"
שאלות לשרון מועלםasksharon@calcalist.co.il :

לא יכולתי שלא
לשמוע אותך
מתברר שנולדנו לצותת לאחרים
האם עלינו לחוש בושה כשאנו
קוראים את העדכונים המ
צויצים בפרטי פרטים אינטי
מיים בטוויטר או פייסבוק?
כבר התלמוד קרא לאיסור בניית אוהלים
"פתח מול פתח" ,כדי לשמור על צנעת
הפרט של הגרים בתוך האוהלים .בימינו,
בכל מדינות המערב ציתות לדברי אחרים
ללא ידיעתם ,הצצה למעשיהם והקלטתם
נחשבים מעשה בעייתי ואפילו לא ראוי ,על
אחת כמה וכמה כשעושים שימוש בטכנולו
גיה .אבל האם יש יוצאים מן הכלל?
הבלשן והפסיכולוג האמריקאי ג'ון
לוק יוצא למסע מעניין בעקבות התנה
גויות הציתות האנושיות ,בספרו החדש
"."Eavesdropping: An Intimate History
ציתות ,טוען לוק ,הוא לא רק פעולה טב
עית וחיונית ,הוא גם אסטרטגיה חזקה
להישרדות .השימוש שנעשה בכלי מעקב
והאזנה על ידי ממשלות פולשניות ,או על
ידי עבריינים שמטרתם רווח כלכלי ,מוכר
לכל .אבל לוק מזכיר לנו מנהגי ציתות
של הורים לילדים ,ובני זוג לבני זוגם .הוא
סוקר מסורות של תרבויות שונות הנשע
נות על האזנה לאחר .בלי לגלוש לעמדות
קיצוניות ואבסורדיות ,לוק עורך עבורנו

הציתות וההאזנה
נהפכו לכלי בידי
המעמד החלש
יותר .נשים
נחשבו למצותתות
)ומרכלות( יותר
מגברים .משרתים
היו ידועים כמעמד
של מצותתים.
הציתות הוא
מפלטו של
החלש ,והפרטיות
— פריבילגיה של
המעמד השולט

רשימת סיבות המצדיקות את ההתנהגות
של ציתות בהקשרים רבים .בהקשר הפו
ליטי ,ציתות מוזכר לעתים תכופות ככלי
המשמש בידי משטרים אפלים כדי לדכא
את האזרחים .אבל ציתות הוא גם מנגנון
בקרה עיקרי שהעם יכול להשתמש בו אל
מול שליטיו .אפשר להיזכר בעניין זה במי
קרופונים קולטים את נתניהו לוחש משהו
על אוזנו של הרב כדורי ,או את המיקרו
פון הפתוח שהכשיל את גורדון בראון בעת
מסע הבחירות האחרון בבריטניה .בשני
המקרים מדובר בציתות החושף לציבור
דברים שהוא רוצה וצריך לדעת.
התיאבון והדחף לדעת מה קורה לא
חרים ,איך הם נוהגים ,מהן תוכניותיהם,
טבועים בנו באופן עמוק .המדרון החלקלק
המוביל מקשב לעניין ,ומשם לסקרנות
ולמחקר ועד לחטטנות ומציצנות איננו
בהכרח שלילי כולו .והדחף שבבסיסו של
המדרון קיים גם בעולם החי .ציפורים
מאזינות לציוצי בנות מינן כדי לשרוד.
ציתות לאחרים תועד גם בניסויים שנעשו
בקרב דגים ולטאות.
בחברות עתיקות חיו  20או  30איש ביחד
בתנאים פתוחים מאוד .המגורים היו במ
עגל ,והכלכלה היתה מבוססת על שיתוף
בהישגי הציד .בניגוד מוחלט לאיסור "פתח
מול פתח" במקורותינו ,העדויות האנתרו
פולוגיות מספרות על כך שאנשים ישנו
מחוץ לבקתותיהם ובחזיתן ,כדי לאפשר
לחברי הקבוצה לעקוב זה אחר זה .זה היה
מנגנון האכיפה לשיתופיות ,השיטה שנקטו
כדי למנוע מפרטים לחמוס ולאגור לעצמם
מזון שניצוד בחברותא .החשיפה הציבורית,
שבימינו קוראים לה "שקיפות" או מציצ

עדכונים מהשטח

עיון :המהפכה
לא תצויץ

אופנה :הנעל
השקופה של אדידס

טוויטר ,פייסבוק ודומיהם הם כלים
מצוינים להתארגנות פוליטית ,אבל
האם טמון בהם גם הפוטנציאל
המתאים להוציא מתוכם את
המהפכה הבאה? לסופר מלקולם
גלאדוול יש תשובה חדמשמעית
בעניין הזה ,והיא לא .במאמר סוער
וארוך ב"ניו יורקר" הוא מצביע
דווקא על הדמוקרטיה וחוסר
ההיררכיה של המחאה המקוונת
כמקל רציני בגלגלי המהפכה.

הסניקרס המכונפות
שעיצב ג'רמי סקוט
עבור אדידס כבר הופיעו
בעבר במדור הזה ,אבל הגרסה
החדשה שלהם ,שעשויה ויניל
שקוף והופכת אותם לשקפקפים
מודרניים ,מחייבת אזכור נוסף.
חובה לפני הנופש בכנרת.

http://tiny.cc/7g184

נות ,היתה מנגנון הפיקוח הכלכלי האוכף
את השוויון.
הלוגיקה של לוק פשוטה ,אבל מרתקת:
מאחר שמעקב אחר האחר ,האזנה וצפייה
)וגם הרחה ומישוש( אובססיביים הם הדבר
הטבעי ,דווקא שלילת הציתות היא מלאכו
תית .ההאזנה לתקשורת והצפייה בהתנהגות
של האחר ,כלומר החטטנות ,היו תנאי הכר
חי ליצירת אמון ולבניית קשרים חברתיים.
לוק מנתח את המגמות ההיסטוריות
של המצאת טכנולוגיות חוסמות ציתות.
הקיר והמסדרון הומצאו כדי ליצור בידוד,
וגם כדי להפחית את הצורך והדחף לצו
תת כל העת .דווקא הופעתן של טכנולו
גיות שכאלה גרמה לאובדן אמון ,עלייה
בחרדות והחלשת הסולידריות החברתית.
בתקופות מאוחרות יותר ,הציתות
וההאזנה נהפכו לכלי בידי המעמד החלש
יותר .נשים נחשבו למצותתות )ומרכלות(
יותר מגברים .ילדים לומדים הרבה מאוד
מהאזנה והצצה אלמונית למבוגרים שס
ביבם .משרתים היו ידועים כמעמד של
מצותתים .הציתות הוא מפלטו של החלש,
והפרטיות — פריבילגיה של המעמד השו
לט .יש לכך ביטוי רחב בספרות ובתיאטרון,
הרוויים בעלילות האזנה בלתי חוקית.
אמר זאת היטב היצ'קוק ,שהפך את
ההצצה לבת אלמוות וחיונית ביצירת
המופת שלו "חלון אחורי"" .תשעה מתוך
עשרה אנשים הרואים משהו אינטימי מח
לון ביתם יישארו להביט" ,אמר" ,רק מע
טים יסיטו את הווילון כדי לא להסתכל.
C
אז אולי אלה הם המוזרים?".
פרופ' רפאלי הוא ראש מרכז שגיא ובית הספר
לניהול באוניברסיטת חיפה sheizaf.rafaeli.net

משחק:
Super Mega Worm

אחי רז

מה הלאה

מתבונן בעולם החדש

אמנות :הספר של תרדלס
בעשר שנות פעילותה ,נהפכה חנות הטי שירטס
המקוונת  Threadlessלמוסד ,ולדוגמה חיה לחיבור
נכון בין דמוקרטיה לעיצוב .החנות מקבלת עיצובים
מכל העולם ,ואלו שנבחרים על ידי הקהילה מודפסים
במהדורות מוגבלות על חולצות .עכשיו מגיע האלבום שמאגד
את העיצובים המעולים ביותר שהודפסו שם .להשיג באמזון.
http://tiny.cc/hmpkd

http://tiny.cc/z1gcm

ירוק :מגש פיצה שמשמש גם כצלחות
חברה בשם  Green Boxהחליטה שאריזות
הקרטון הנוכחיות של הפיצה הן בזבזניות מדי.
אז היא המציאה את הדור הבא :מגש מודולרי
שנהפך לצלחות הגשה ,ולאחר מכן עוד מצליח
להתקפל לקופסה קטנה יותר ,לשאריות.
http://tiny.cc/72ewu

משהו לראות:
סדרת רשת
איך היינו אמורים
לחיות ,לנפוש ולאכול
היום לו היו העניינים
מתנהלים כמו שצפו אותם
העתידנים? מאט נובק מפעיל
בלוג בדיוק על זה .סדרת
הסרטונים שלו מוקדשת
לתחזיות שונות ,ופרק הבכורה
עוסק באוכל .מוצג שם למשל
החזון של וולט דיסני ,שב1958
דמיין רשת של קרונות רכבת
מהירים ,שמשמשים כדוכני
שוק מודולריים ומביאים תוצרת
טרייה לכל פינה במדינה.
http://tiny.cc/ktchl

תולעת עצומה ובלתי מרוסנת,
שניזונה מפירות וברווזים ,יורקת
רעל ומאיימת להשמיד את האנושות,
עומדת במרכז המשחק השמח של
הרגע לאייפוןSuper Mega Worm .
כיכב בראש רשימת המומלצים
של חנות היישומים ,ונהפך בן רגע
לסנסציה .האם מיותר לציין שאתם
משחקים את התולעת?
http://tiny.cc/cng3f

שתייה :הקוקטיילים הטובים ביותר באמריקה
מגזין הגברים  GQמכנה את הקוקטיילים "ההמצאה האמריקאית
הגדולה ביותר" ,ומדגיש כי זה הזמן המושלם לצרוך אותם .לשם כך יצאו
שתייני המגזין לתור את אמריקה לאורכה ולרוחבה ,וחזרו עם הרשימה
האולטימטיבית של  35הברים הטובים ביותר לשתות בהם קוקטייל .סיבה
טובה להוציא לפועל את הטיול הזה מחוף לחוף שאתם זוממים עליו.
http://tiny.cc/fz5av

צילום :בלומברג
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