
ראש השנה תשפ״א

COVID-19

הקרדיט לציור המקסים לשני ליברמן האחיינית המוכשרת שלנו 

מי ייתן שבשנה החדשה נצליח כולנו להפוך את הלימון             ללימונדה          .
אנו מאחלים לכם בריאות, אהבה, שמחה והנאה מהדרך, 

שתהיה שנה טובה ומוצלחת במיוחד!

                             אוהבים גדי גילי שגב דניאל ודר פיינשטיין  

שנה ״מעניינת״ עברה על כולנו. 
באופן ציני, הסינים שמברכים אנשים שהם לא אוהבים בברכה ״שתהיה לך שנה מעניינת״, קשורים גם לכך

חלילה לא התכוונו לומר שהסינים לא אוהבים אותנו , להיפך!
הם אוהבים מאוד את הקשר שלהם לעולם ואת מה שהם מפיקים מהקשר הזה.

הכפר הגלובלי שהפכנו להיות, הפיץ מהם את הקורונה לכל עבר, מה שהזכיר לנו את הסיפור על החמור שהתעטש 3 פעמים:

הלך אחד, צעד לו בקרבת כפר וראה איש יושב על העץ ומנסר את הענף באופן שאתם רואים בתמונה. 
הוא אמר לו:״ אם תמשיך לנסר בצורה הזו, סופך שתיפול ותיפגע״. 

האיש הכפרי שלא היה חכם במיוחד התעלם, המשיך לנסר, וכמובן שנפל ונחבל. 
מיד ניגב את ישבנו ורץ להשיג את ההלך כי אמר לעצמו :״ אם ידע לומר לי שאפול, הוא איש חכם ובטח יידע לומר לי מתי אמות״. 

בחן אותו ההלך ואמר: ״ אתה תמות כשהחמור שלך יתעטש בפעם השלישית״. 
צחק הכפרי ואמר לעצמו: ״ מסתבר שהוא לא כזה חכם כמו שחשבתי״ ואז התעטש החמור בפעם הראשונה.
״זו יד המקרה״ אמר לעצמו הכפרי, ״החמור שלי לא מתעטש בדרך כלל״ ואז התעטש החמור בפעם השנייה.

נבהל הכפרי, רץ לנחל הסמוך, אסף 2 חלוקי נחל, דחף אותם עמוק בנחיריו של החמור, נעמד מולו ואמר: ״ נראה אותך עכשיו״. 
אז התעטש החמור בפעם השלישית בעוצמה רבה במיוחד...

איך זה קשור לקורונה?
ישנם תסריטים שאנחנו לא מסוגלים לדמיין שיקרו. אנחנו אומרים ״לי זה לא יקרה, זה תסריט הזוי מדי מכדי שיקרה במציאות".

מגיעה המציאות, טופחת על פנינו ואף עולה על כל דמיון.  
האם הקורונה באה ללמד אותנו משהו? מהם הדברים הטובים שאנחנו יכולים לזהות ולקחת בתוך כל הכאוס הזה?

ייתכן שחלקנו כבר הצליחו להבין וחלקנו עוד לא ניסו. 

ראש השנה תשפ״אלבריאות!


