
   החיותשיח 

הקולות שְמפיקות הבהמות והחיות נשמעים לאוזנינו חדגוניים ומשעממים, אולם 

קולותינו שלנו כחסרי תוכן... חז"ל  להםסביר להניח כי באותה מידה נשמעים 

ִהכירו בשפת החיות והעופות, והיו בעבר גדולי עולם שידעו להבינם על בוריים. 

שלנו, או בסוג אחר של תקשורת? ייתכן האם מדובר בשפת מלל הדומה לשפתנו 

  שלעולם לא נדע.

  

ובכל זאת, הבה נציץ אל דרכי התקשרות בין החיות, הְמעידות על החוכמה 

כולם בחכמה עשית",  –"מה רבו מעשיך ה'  –בבריאת העולם  גלומההגדולה ה

"ורחמיו על כל מעשיו". השגחת הבורא על כל ברואיו מתגלית בצורות שונות 

באופן שיעורר  -גם בעלי חיים  -של כל הנבראים  קלסתריהםה, הן ביצירת בבריא

את אהבתם ואת רחמיהם של ההורים על הצאצאים, והן בארגון אפשרויות הצלה 

  והישרדות לכל בריה.

  

כאשר מבקשים לתאר רעש טורדני, מתארים בדרך כלל את זמזומו של הזבוב. 

מעט, ויעיד על כך טיטוס, -לחיץ לאאחרים ירחיקו לכת עד ליתוש, שאף קולו מ

  שנענש בזמזום היתוש שניקר במוחו עד לשיגעון. 

אך לא רק הזבובים והיתושים גאים להשמיע את קולם ברמה: למעשה, רוב רובם 

של יצורי החי בעולמנו נוהגים לבטא את עצמם בדרכים שונות, וקולותיהם 

את קריאותיהם של רוב ַמגיעים גם אל האוזן האנושית. אנו מסוגלים לשמוע 

  בעלי החיים השוכנים בסביבותינו.

  

 הםפי שקולות בעלי החיים נשמעים בעינינו חדגוניים, הרי ש-על-מתברר שאף

תנודות אינם חוזרים על עצמם אפילו פעם אחת. שירת הציפורים מורכבת מאלפי 

ן של שונות, שלאוזננו נשמעות דומות להפליא. קרקורי הצפרדעים, ְמכילים מגוו

עשרות אלפי גוונים שונים, כפי שמגלים החוקרים, ואילו לנו הם נשמעים דומים 

פחות מקולנו שלנו... גם אנו, מן - להפליא. אך מן הסתם, בעיניהן קולן יפה לא

  הסתם, נשמעים להם חדגוניים.
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מן  הואערוך מקולו של הזמיר. ו- עורב אף הוא, כידוע, בטוח שקולו נעים לאין

ק, כי כפי שחננו הבורא במיתרי קול גסים, כך מן הסתם חנן אותו הסתם צוד

  באוזניים גסות הנהנות לשמוע את קריאתו... ובכלל, קולות הם עניין של טעם.

  

התקשורת מסייעת לבעלי החיים להשיג מזון, להקים משפחות, להינצל מסכנות 

  חיות טורפות וגם מבני האדם.

פות? בגמרא מסופר, כי רבנו הקדוש נענש מה אומרת התורה על שפת החיות והעו

על שלא ריחם על העגל. מדברי הגמרא עולה כי העגל ֵהבין למה הוא מובל, ואף 

ניסה לבקש רחמים על עצמו. מובא בחז"ל, כי שלמה המלך ע"ה ידע וֵהבין את 

שפת החיות, וכמוהו עוד כמה קדמונים. עד לדורות האחרונים היו שִהכירו בשפה 

החסידים מקובל כי הבעל שם טוב זצוק"ל היה ֵמבין בשפת החיות ואף  זו, ובספרי

  זו.לימד את אחד מתלמידיו כללים בחכמה 

  

למשל, נזכיר את הסיפור בגמרא  ישנם מאמרי חז"ל הנוגעים בדיוק בנקודה זו.

(גיטין מ"ה) על האמורא רב עיליש שנכלא ושמע עורב קורא בצורה מוזרה. רב 

ן בשפת העופות, והלה אמר שהעורב צועק "עיליש ברח!". עיליש שאל אדם שֵהבי

במכילתא בשלח ט"ו: "הקב"ה ֵמביא סוס ורוכבו ומעמידן בדין ואומר לסוס למה 

  רצת אחר בני, והוא אומר: מצרי הריצני בעל כרחי."

  

גם בתורה אנו נפגשים עם אתונו של בלעם שדיברה, ובתהילים פסוק האומר: 

ל אכלם." שוב אנו מוצאים פירוש - ולבקש מק "הכפירים שואגים לטרף

לשאגותיהם של הכפירים, אם לשם התכלית של השגת טרף ואם כהפגנת כוח 

להרחקת כל אויב, ואם כהפגנת חוסר אונים דוקא, ושאגתם היא בעצם בקשתם 

ל אוכלם. יש בעלי חיים שמשתמשים בקולות שהם יכולים להפיק מגרונם, -מק

פני בני מינם האחרים שאינם עשירים בקולות. כך, למשל, - כאות כבוד ועדיפות על

פי -על-האיילים. בעל הקול החזק ביותר עשוי להפוך למנהיג העדר, וזאת אף

  שייתכן מאוד שגופו חלש מהאחרים.

  

שרצים נוספים שעשויים להרגיש אותנו הם הצרצרים. המדענים גילו כי למעשה 

פיק קולות שונים מרעהו, והוא אינו חוזר על צרצור אחד פעמיים. כל צרצר מֵ 

הצרצורים מורכבים כסימפוניות ארוכות, והצרצרים מבחינים בנקל בין סוגי 
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" המזהירות טריטוריההקולות. חלק מהצרצורים הם, לדעת המומחים, "קריאות 

רים צרצרים אחרים מפני פלישה, וחלקם הם קריאות ידידותיות המזמינות צרצ

  אחרים.

  

מעניין לציין כי כמעט בכל התקשורת בין בעלי החיים שולט כלל אוניברסלי 

הקובע כי צלילים נמוכים (נהמות) מסמלים תוקפנות, ואילו צלילים גבוהים 

(יבבות) מסמלים פחד, פיוס והכנסה. לכלל הזה שותפים חולדות ועכברים, 

  ברווזים ועורבים, ועוד ועוד.כלבים, פילים,  קופים, קרנפים, נצים, שקנאים, 

  

קולות משמשים את החיה וסביבתה באופן ההולם ביותר לאותו בעל חיים. ציפור 

המזהירה את העופות  –הנלכדת בידי טורף, כמו נץ, פולטת "צווחת מוות" 

גם אם לא שמעה צווחה כזו מימיה! לכן קובעים המומחים כי  –האחרים 

, החרוט בֵגנים ועובר בתורשה. יש מה קטאינסטינהתקשורת הזו היא בעיקרה 

שנקרא "עופות טריטורייליים", כלומר עופות השומרים בקפדנות על שטח המחיה 

  שלהם ואינם נותנים לפולש זר להיכנס לתחומם ללא מאבק.

  

כיצד "מדברת" הדבורה עם חברותיה? הדבורה 'מדברת' עם חברותיה לא רק 

יה "ריקוד הדבורה". במשך שנים רבות בזמזום, אלא גם בשיטה מיוחדת הקרו

ניסו החוקרים לעמוד על טיבו של "ריקוד" זה שבעזרתו מעבירה הדבורה 

צוף באזור הקרוב והרחוק. -ערך על מיקומם של שדות פרחי-לחברותיה מידע רב

החוקרים גילו כי "ריקוד הדבורה" מורכב מכמות מסוימת של סיבובים ותנועות, 

רותיה את המרחק המדויק עד לשדה ואת הכיוון וכך הדבורה מסבירה לחב

המדויק ביחס לקרני השמש שבאותה שעה. ומי לימד אותן "לרקוד"? מה רבו 

  מעשיך ה'!

  

מה הם אומרים? יש הטוענים כי הכלבים ַמביעים בנביחותיהם  -כלבים נובחים 

רגשות שונים. החוקרים סבורים כי הנביחות רק משתנות לפי מצב רוחו של 

חיים, שברור כי קולו אינו משמש לתקשורת. נביחותיו של - . כלב הוא בעלהכלב

 הכלב הם תופעה שהמדע איננו יודע להסביר אותה עד היום. 

בשנים האחרונות מגלים יותר ויותר כי הים איננו שקט כפי שהוא נראה לנו 

לכאורה. תמיד היה ידוע כי ישנם שוכני ים המשתמשים בקולות שאינם נשמעים 
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לאוזן האנושית, כמו הדולפינים המשתמשים בקריאות גבוהות מסף הקול 

האנושי. אבל בשנים האחרונות מתברר כי במעמקי הים ישנם "דיבורים" 

פחות מעל פני האדמה. צוותי מחקר בראשות המעבדה הביולוגית -שנשמעים לא

 במסצ'וסטס פיזרו במעמקי הים מקרופונים רגישים במיוחד, שִהשיגו מעודפי

מערך הלוחמה בצוללות של הצי האמריקני. מהר מאוד הם הוכו בתדהמה: 

המיקרופונים קלטו "נביחות" ו"שאגות" של דגים שונים, לווייתנים "שרים", 

ובשירתם מושפעת ההיסטוריה שעברו הם ואבותיהם... החוקר ציין, למשל, כי 

וייתנים שירתו של הלווייתן גדול הסנפיר נשמעת בעיקר בחורף, כשמאות לו

מתקבצים יחד. השירים משתנים מקבוצה לקבוצה, אך הם מתפתחים עם הזמן. 

בתחילת העונה עדיין אפשר לשמוע משירי השנה שעברה, אך ככל שהעונה חולפת, 

מתווספים לשירים קטעים, וקטעים אחרים נעלמים או משנים את צורתם. 

קבוצה שיר דומה התוצאה הסופית היא יצירה מורכבת שבה שר כל אחד מחברי ה

  לשירם של רעיו.
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