
לגשםשריםנושוררים

ברגסוןגרשון :מאת

הארץעלממ-טיראנוכישבעהעודלימים'כי ..

הןקרםכלאתומחיתילילהוארבעיםיוםארבעים

 .) 4ז,(בר'האדמהפנימעלעשיתיאשר

ביניבריתלאותוחיתהבענןנתתיקשתיאת

 ,) 14ט,(בר'הארץובין

א

בספרהמסופראתלומדיםכשילדינו

למדיםהםהקשת,ועלהגשםעלבראשית

הביאהארץ,עלשהומטרהגשםכילדעת,

הקשתכילומדים,הםועודלחורבנה.

שלאהמבטיחהובבריתבגשםקשורה

יביאשאלחיםחששואיוהדבר,יישנה

היקום.עלמבולשנית

ה-בעקבותלהתעוררשיכולההחרדה

רחוקשהואאע"פהמבול,עלסיפור

אףואולינדחקת,זאתחרדה-מא,ד

הק-עלהמרגיעהסיפורע"ימתאפסת,

לעין,נראיתמוחשית,הקשת,והיא,שת.

השפעתה.גדלהובכך

 :_זאתהרגשהקיפניסלרירמחזקוכך
בשמים,קשתקשת

 ?קשתמבשרתאתמה

מיםמבולעודיהילא-
 ,), 1973(מבראשית !היבשתכלפניעל

המיפגשאינוהמבולעלהסיפוראן

הגשם.עםהילדשלהראשון

לתופ-עדהואהקריאהגיללפניעוד

המבוגריםמפישומעהואזו,טבעעת

שי-אווסיפוריםהגשםמןהתרשמויות

מהתנ-הגשםאתמכירהואעליו.ריס

אינטרפרטציהקולטהואעצמית,סרת

שנתכיםלמיםהמבוגריםיחסלפילגשם

משמים.

הטב-בסביבהתלויהזואינטרפרטציה

האישיוביחסוהמבוגרנמצאשבועית,

הגשם.אל

שלחייותלוייםקדםכבימי'בימינו

סביבושנרקמותימהואיובגשם.האדמ

-ו.מנא~דאגותציפיות,רגשות,ושגיס,מ
מיתולוגיהפולקלור,.תפילות,נוהגים,

ואמונה.

וב-ובארצות-תבלעמי-העולםאצלכן .

ובארץ-ישראל.בעמנולזהדומה
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ב

המ-עלבחגהעולםנידרךהמשנהלפי

בהתקרבחרדיםהאנשיםהיוולכןים,

הגשמים.עונת

למדיםאנובתלמודהמסופרסמךעל

רכילגשם,האישיתבהתיחסרתהשוניעל

בירמאמסופר,מעמדית.היאהחלוקה

הסר-חגשליום-טובבמוצאיכיע"ב,כא

[העשןהמערכהלעשןצופיו"הכלכרת
כלפינוטה :המזבח]גבישעלהעציםשל

עצביו,ובעלי-בתיםשמחירעניים-צפון

מר-ופירותיהןמרוביושנהשגשמימפני

נטה ;יורד]חפירותמחיר[ואזקיביו
ובעלי-בתיםעצביועניים-דרוםכלפי

ופירו-מעטיושנהשגשמימפנישמחיר,

הכל-מזרחכלפינטהמשתמריו,תיתן

עצביך".הכל-מערבכלפישמחיר,

מאס-זאתבפרשהנעייןהחג,בהתקרב

הגשםמשתקףכיצד-היינואח,דפקט

ברציפותמטופלהאםלילדים,ביצירתנו

תואמיםוהצורההתוכןהאם ;הנושא

שינויים.בהםחלואו

נעשיתזאתשסקירההואמקרהלא

הסוכות.חגבהתקרב

המים,ניסוךבית-השואבת,שמחת

הגשמיםשלוראשיתםהגשםתפילת

שמביאיםהם-חשוךבחודשבאזורנו

לכך.אותנו

כיגרזובסקי,כותבהמאהבראשית

הטבע,אתמרגישיםאינםישראלילדי

 iאותרמביניםואינםאותויודעיםאינם

נועםכלמרגישיםאינםישראלילדי"רוב

-שלי(הדגשהבקשתו/אובגשםויופי
דב-נשתנוהמאהראשיתמאזאך .)ב.ג.

מקפידים,אשרמילדינואלההרבה.ריס

עליעמדובתפילהגםאבותמסורתעל

הגשם"ומורידהרוח"משיבשלהשילוב

החורף.בעונתשמונה-עשרהבתפילת

המשולביםלפיוטיםתופנהלבםתשומת

החג.בתפילת

שרקקה".מיםלהשביעתפתחהטוב"ואוצרך
השמים,אתהטוב,אוצרואתלךה'"יפתח

ידיך".מעשיאתולברךנעתרארצךמטרלתת
שאינםילדיםגםיעסיקהגשםאך

בתפילה.מורגלים

גדולהמהלדעתילמדומילדינורבים

וי-בצורת,בעתהחקלאיםהוריהםדאגת

מוטרדיםיהיוחקלאיםבנישאינםלזים

איחרהואאםלגשם,בציפיתהםגם

מדביקהלכךהמתלווהוהדאגהלבוא,

לכןוהסיבהכולו,הישראליהציבוראת

הסברים.מצריכהואינהמאליהמובנת

ישמעו,הילדים,ילמדוהתבגרותםעם

ועלהגשםעלואגדותסיפוריםיקראואו

(בספראליהועל :בוהקשורותדמויות

אח-גיבוריםועלהמעגלחוניעלמלכים),

בתפי-בבצורתקשוריםששמותיהםריס

ובהבאתם.גשמיםבעצירתבנסים,לה,

פריחתהעםכיהדבר,טבעיאךלפיכך

הנושאזכההעבריתספרות-הילדיםשל

בביטוייםתתמקדלהלןסקירתנולביטוי.

ומספר Iבלבדבשירההגשםשלהשונים

הדגמה.לשםיובאמצומצםמשוררים

ג

שן-וביטויופופולאריהגשםנושאאכן

שונים.משורריםשלבעטיהםנח

לילדיםשיריורובאתשכתבביאליק,

הס-מןמפותעהיהודאיבגולה,בהיותו

בשיריוהגשםהמזרחית,באירופהתיו

העביםטורד","זרזיףהואעצבות,משרה

דומיםהנחלערביהשמש",את"קוברים

שומם",עכור''העולםמתים",ל//פגרים

טורד","דלףהואהגשםחושרים);(עבים
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שלפ-הגשםשונה.הקשתרקחג);(אסרו

וכבודולשם",כ"ספירהואהקשתני

(קשת).בקשת.מופיעאלחים

זה.בנושאביאליקשלשיריומעטים

מצב-כילחוש,אפשרשכתבהמעטמן

נמצא.הואשבוכעולםעכוררוחו

שירי-אינםביאליקשלהגשםשירי

מתאי-אינההלשוןגםמובחרים.ילדים

לגילם.מה

בלשםמשתמשביאליקכילצייו,יש

מתפילתלקוחזהדימוילגשם,כדימוי

בבי-משתמשאשרהקליד,שלאף-ברי

השפעתמהוראהלשם","בצחותטרי

 :ביאליקשאחרימשורריםעלהביטוי
זהבביטוימשתמשתפינקרפלדאנדה

מתוו-נוצצותהגשםטיפותבהרחבת-מה.

ולשם".פזשל"בגבישיםצצות

פני-"כטיפותהגשםאתמדמהדשאמ.

לשם".גשםנים

במקראשמופיעהמלה,אידמענייו

מצאהבמיםקשורהלאוכללאחתפעם

שהשימושלשער,ניתןהגשם.לידמקומה

נראיתשהיאאףהחריזה,לשםבאבלשם

מלאכותית.

שיריםהגשםלנושאהקדיששניאור

כן-הוא-בלב,דלגשם(ולאיותר.רבים

השפעתשוב-השלגועלהברדעלגםתב

הסביבה).

חיובידמויבעלשניאוראצלהגשם

טי-נעלבים~',נרקיסים"מפיסהואיותר.

בחלון,מכותזבות"פות

הגגות"רעלהשדות"על
רכים"."צלליםפתאוםנפלו

עניים,לנחםלהםמצמיחהרחמיםאל

/'דמעותליבשיצאההסערהלאחרהשמש

לא-גבעולים,ראשיזוקףהרוחשמחה",

"השחקהרוח, 11ברחמים"נושבהגשםחר

אצלהשולטהמליםמבחרוטהר",שב

נחמה~רבות,זבות,פיוס,הםשניאור

-ראשזקיפתשמחה,דמעותרחמים,
ביא-אצלהמועקהביוההבדלגדולמה

שניאור.אצלהמעודדתההרגשהלכיוליק

מטן-ומביאחיוביתתופעההואהגשם

לנושאחוזרשניאורולאדם.לטבעבו

ובתוכנובסגנונושונהנוסף,בשירהגשם

הגשם,ברדתמטר"."ננסיבאגדה-

מרפי-מרומים""אשדותאלאמטרשאינו

אין-מספרםהבעבועים,ביןמיםשדיעים

הםשבעים"קמיםנופלים,"שבעהסופי

מנהליםהםומרעישים,ורוקדיםמכים

המקהלה.עםדיאלוג

ומ-.הגשם.אתלהמחישמנסהשניאור

אךהגמדים,-הננסיםבעזרתעלליו

פנייתמעודדיםאינםוהדימוייםהשפה

ומ-מנקה"ברקה-זאת.לאגדהילדים

בלילה /ומרצפתחומה"אילןנלקה",

מטרפת".דלוחה

בנ'אג- :שלנולנושאשניאורנזקקועוד

{'מאיןלהסבירמנסההואהקשת"דת

האנשהדרךעלן 110בענניבאההיאזה

השתקפותהיאהקשתפיוטיתובלשון

מתארהואבאיכם.שנקטפוניצניםשל

שלבבואהאלאשאינםהקשתצבעיאת

תגע"אלהסגל,השושן, :פרחיםצבעי

גוןואלזהזהראל ll 1חלפוןדגניה,בי",

פורחותוהןנפשותיהם"משתפכותזה

לע-בקיץ :ועודהעליונות~'.ב"ספירות

 /ראמיאבינשמותאת /אליזכור llתים
ונק-קמלושמתו /האציליםהפרחים

סמ-בצרור /צרורהנשמתםותהי /טפו

 " ...מעלהפרחיבאגדת /אלחיםמני

מור-למרותלילדיםנועדהזואגדהגם

כנראה,כאשההמליציתולשונהכבותה
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ספרות-לגבישניאורשלהקריטריונים

היום.המקובליםמאלהשוניםהיוילדים

ד

הילדיםלספרותהשלישיהדורמשוררי

הגשם.בנושאלעסוקהרבו 1העברית

הרךלגילשטקליסיליןמ.שלבשיריה

די-הגשםמקבלהמשוררת)הגדרת(לפי

סוף,סוףבאוהואלומחכיםחיובי.מרי

(שירטוב",וכהקריר"כההואאםאף

 .) 20 1עמהגדי
מתפללתגשם)-דון(דיואחרבשיר

הטבע-לומצפיםהכללגשם,המשוררת

והאדם.

מתא-שניאור,כמושטקליס,מריםגם

 :הטבעעלהגשםשלהשפעתואתרת
יצ-השזיףיצמחו,דשאיםיגבהו,שבלים

מריםאך Iישבעווילדיםייף,התפוח Iחק

בעל--נוסףאלמנטמוסיפהשטקליס

לידידי".מצפיםוגדיבניועגל,"שהחיים,

המכן-לגילזהנושאעלבשיריהאולם

לגשםיחסה ) 40עמ'סודלי(ישיותרגר

 /סוףבלייורדהגשםשלילי.-שונה
לא /ורטובקר /ברחובוגשםבגןגשם

טוב.

נעליםעלדמיוןלהרהורימביאהגשם

מ-קרועות,בלויות,"ולאלאמאחדשות

סוציאלי-עירוני,הקשרשזהושמשות",

לעניים.בלחםהגהששניאורכשם

שעמום-בשירגוברהשליליהיחס

משהוכאןישהסגנוןמבחינת : ) 40 1(עמ

 /משתעלהבית"כל :אירוניה-חדש
-והתוצאהלטיל",ללכתלךחלילה
שעמום.-רציניתוהיא

העברית,הילדיםבספרותדורותשילושהראה . 1

ת"א."יסוד",ברגסון,ג.

"עדנמשךוהשעמוםמשתעמםהילד

כנראהזהועליו.להתגבראיוהתקרה"

מגלהשאינוהעירוני,הילדשלמצב-הרוח

 ...זאתאלאבגשם

הןהנושאאלפונהפינקרפלדאנדה

(שי- ,-1931בשהופיעוהראשוניםבשיריה

יו-המאוחריםבשיריהוהןלילדים)ריס

מאושר).שר(אני-1974בשהופיעותר

"הגשם"אתמנצלתאנדהכילי,נדמה

מעיל"בלי"בגשםבשירחינוכי.כמכשיר

הדובון,הכושי,-צעצועים,עלמסופר

ובלימעילבלישטיילו-והבובההשפן

קרהמהםאחדולכלהתקררוהםמגפים.

טוב.לאמשהו

"אמרולבוא:מאחראינוההשכלמוסר

חי-ןבחוץ"לטילבגשםנחוץמאדהאם

ימיםחודשצעצועיו,עלעונשמטיללד

לצאתבגשם"אסורכילצאתיוכלולא

מעיל".בלי

האםמדברתכךבולטת.הדידקטיקה

הרימחנךאולםבתה,אלאובנהאל

אפק-והוא-בעקיפיןהאיסוראתיביא

השכלמוסרספגהילדראיה,והאטיבי

זה.

(עמ'גרגרןענןעלמסופראחרבשיר

מבן-רוחהתכלת.כלאתוזללשאכל ) 67

מכאןצאמכאן"לך-אותוגרשהחלת

ירדלאהצליחה~··הרוחואכןהגרגרן",

מרעה.נצלנוגשם.

מתפללת ) 94(עמ'ורוחסוכהובשיר

תפילהאךהגשמים",נא"יבואוכיאנדה

משוםהיא,האדםמנוחתלמעןזאת

מביאוהגשםהחמיםהימיםמןשעיף

במהאיפוא,הוא,בגשםהחיובהקלה.

היינואילובעקיפין.לאדםעושהשהוא

הנ-מןליהנותהחמיםבימיםגםיכולים
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עללוותראפשרהמתקרב,שכסתועימות

הגשם.

ה-מסתמןהמאוחריםבשיריהאולם

(אניהגשם"טפותב"מחולאחר.לון-רוח

מש-רוקדות,הר\.יפות ) 14עמ'מאשרשר

הןולשם,פזשל.גבישיםהןתוללות,

במשך-סימפטיותהןצבעים,בשלליפות

חיו-היחסהגשם"בואב"טרםוגםבתן,

והכללבואו.מחכיםהעייפיםהעציםבי.

טיפות"במחולהגשם",ב"שמחתמתחדש

הואמיבשביללמדיםאנוואיוהגשם",

מביא.הואתועלתו.מהטוב

 .ומרניןלעירנחמדעצמובפניהגשם
מחכיםתועלת.וישתכליתישהשניבשיר

עלבאיםהםואכןלו,שזקוקיםמולו

סיפוקם.

חג-עלקצרתיאור 11גשם 11 13ובעמוד

אישית.התיחסותבליאוביקטיבי,שם,

 ) 27עמ'ד 11תשל(לילדיםאלתרמןנ.
כהוגן,מרביץהיורהגבריות.בגשםרואה

נפח-כארז,ענןהואבמארב,אורבהענן

היורהגדול,ברזפותחוהוא.מפניוזים

היר-אתהצפריםאתהכל,אתמפתיע

ונציםבודניםכולםהחתול.אתקרת.

רקוציצים".עציצים /וזקנים"צעירים

אתבשקטמקבלתבת-שבעאחת,ילדה

חשוב,דברוחשבההיורה.האף,עלהנטף

אחדכללקבלו,ישכןהעולם.סדרזהו

-והיורהועיסוקיו,אחדכלוחוקיו,
האד-"מתעוררתבהשפעתוהוא,טוב

חן-מיונרדמה".בת-שבע"כאן /מה"

חילופיולהיות,צריךכן Iשכזוקיות

הומורמלאהשירבתפקידים.לסירוגיו

בדיאלוג,בשפה,אלתרמןמפתיעוכדרכו

ובתוכן.בהומור

הגשםעלבדבריםזהפרקנוונסיים

זאב.אצל

כמוהואיושנזכרוהמשורריםמכל

חט-משוררשהואזאב,הגשם.אתמחבב

להביעשלאכמובן,יכול,אינוואוהבו,נע

לגשם.אהבה

ומתפ-למטרכמההשדההקיץבסוף

קיץ).של(סופולגשמיםלל

ורעםברקובסער,בעוזמגיחהיורה

לאאףמבהיל,הדבראיןאןים,ורוח

ועדרגלמכף"רטובהואשלוש.בןילד

גרע-אמוהפה.בכלמיםוגומע /הראש"

לטילנחוץלמי(השרה"הביתה" 1בורת

שטק--ברחובטובלאאנדה,-בחוץ

היורה.הפה.במלואצוחקהילדאןליס),

עוברתהמחנהובכלחגמביאהיורהכי

חלי-אם :להיפןוגם ;היורה :הבשורה

וניר.אדםעלעצביורדבצורת,צפויהלה

כשישהשמים.כשעצוריםשרלאאבא

הזורע".ירוןלא"למהיודעהואבצורת

גמולאין /טלאיןגשם,איןכאשר

לעמל.

מדביקוהואכתפיו,עלרובץכובדזהו

הילדים.אתבו

מער-אןדידקטית,-חינוכיתשירתו

ומתחבבת.משכנעתדנת

ה

ומשורריםסופריםשלהרביעיהדורגם

הגשם.לנושאנזקקבעבריתלילדים

הששיםשנותלמןשהופיעובספרים

לגשם.חיוביתהתיחסותכללבזרןיש,

באלפיהגשםאתמקבלתזרחינורית

עמיברחובלשרוקאוהב(אניחלילים,

 :לקראתומריעיםמפתיעכשהגשם ) 30
בחצר,הרזיםהעצים

הגגעלהדרורים
בפנההקוציםכתת

הגנהושבלול
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מופשטלאליל,דקרובמצומצם,עולם

ובלארחבהפילוסופיהבלימוחשי,אלא

משעשע.קלילהשקפת-עולם.

טובה,ברוחבגשםמביטהאתרתרצה

 :בערבקשורהגשםבאופטימיות.
יורדערב

יורדוגשם

העיר,עליורדוחושך
קצת,להבהילכדיבוישזהצירוף

כיומרגיעה,מתערבתהאםאןלהפחי,ד

מביאוהואיפה"והגשםגבור"הגשם

ו"הק-צללנויתנווהעציםלעצים.תרעלת

כאשרתגדלזרנעימותנעים,הואריר"

 .וישרקויזמרוהצפורים
דימוייםלשרםניזקקתאינהריאליה.

העולםבשיריהגםאן"להתילדרת"ולא

ולעציםאליוילךשהילדלגןמצומצם

שבו.

מקב- ) 1973חמד(צמדסטרודעליזה

שירלוישירהילדבגיל.הגשםאתלת

ולאבתוכןלאחדשאיןבשלולית.וירקוד

מגפיםוינעלמעיל,ילבשהילד :בצורה

יור-והן(זאב)בפהטפרתיחוש(אנדה)

(אלתרמן).האףועלהמצחעלדרת

מבו- ) 1973בגן(קונצרטבן·נרדבורה

חורף"של"דודשלכחלקהגשםאתאח

בעליצות"טופףזהדודהשיר).גם(זה

שכ-ב"סחרחורתמופיעהואהגג",על

ישאן"רוח-סער-גשם-שלג",ובה 11זאת

מביאהואחג",של"עליצותבדו,דבו,

ושן-רוקדהואותזמורת,(אנדה)מחול

בשירה,הרבהדימוייםגשם.שלדלייםפן

נעימה.אותהמשריםכולםאן

חג-מופיעבשמים"קשת 11בשירהגם

להא-המשוררתנזקקתזהבשירגםשם.

יום /אפוריום''זהראתההשמשנשה.

מאדמהראןקור".שליוםגשם,של

 ....ואזהקשת.צבעיוצבעהקרניהשלחה
מן ?אלהצבעיםלקשתמניןהגשם.פסק

- yירקרקפת,חמנית,כלנית, :הפרחים
כברתיארכןחדש.איווסיגלים,לים

עושהבן-נרודבורהשניאור.הקשתאת

טובהובהתאמהוקלילותביתר-חןזאת

לילד.יותר

ממשיךהנושאכילהזכיר,כדאילסיום

רה-ילדים;למעןהכותביםאתלהעסיק

ביטוימלתתחדלהאינהלילדיםעיתונות

ק-שמופיעיםבגליונות,שנהמידילגשם

הסוכות.לחגרוב

מן-עליז,טוב,הגשם-היורהכללבדרן

שמ-הכלברכה,מביאמפליא,מנגן,נין,

לו.חים

מרא-הגשם"עבר"ארוכהדרךכברת

ימינו..רעדהמאהשית
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