גֶּשֶּ ם  /אֶּ סְ תר ַראּב

מָ ה עושִ ים ָדגִים ּבַ גֶּשֶּ ם?  /מִ ָירה מאִ יר

נּורית ז ְַרחִ י
אוסף הַ גֶּשֶּ ם ִ /

אָ נָא פְ תַ ח ארּבות-שָ מַ יִם -
ארּבָ ה ַאחַ ת!
סִ יעַ ת ע ָננִים תְ פּו ִחים ,ל ִַחים -
לָהֶּ ם כָל הַ ז ְרעו ִנים צְ מאִ ים.
ְשלַח ִטפות גְ דולות,
ּומתּוקות -
עגּלות ְ
לָא ָדמָ ה א ָדמָ ה צְ ִחיחָ ה.
גָרש רּוחות ָרעות ִמ ְשתולְ לות
וַחרּולִ ים ְמ ַר ְש ְר ִשים יְב ִשים.
הַ עלה ָלנּו סַ בְ יונִים ַרכִ ים,
צְ הּבִ ים כְ חֶּ לְ מונִים,
עַ ל צַ לְ עות הַ גְ בָ עות;
אדּיות
וְ ַכ ָּלנִּיות ְמחַ ּיְ כות ּבַ ּוַ ִ
וְ חַ ְמצִ יץ וְ צִ בְ עון
ּבין ִשיחי-רתֶּ ם י ְַר ְק ַרק,
וְ תִ נְּבט הַ ִחטָ ה וְ תו ִריק הַ ְשעו ָרה
וְ לֶּחֶּ ם ִיהְ ֶּיה ָלָא ָדם וְ לַּבְ המָ ה,
ּו ְדשָ אִ ים גַם לַָאנְקו ִרים
אפ ִריםְ ,רעבִ ים -
ּבָ ָאבָ ק ִמתְ פַ ּלְ ִשים וְ צווְ ִחים.
פְ תַ ח שַ ערי שָ מַ ִים נְעּולִ ים,
ְשלַח ִטפות גְ דולות ְמתּוקות
עַ ל לב ָא ָדם וָא ָדמָ ה.

מָ ה חו ְשבִ ים ָדגִ ים ּבַ גֶּשֶּ ם?
מָ ה חו ְשבִ ים ָדגִ ים?
הם חו ְשבִ ים שֶּ ַּלּיַּבֶּ שֶּ ת
ֹלא כְ ַדאי עַ כְ שָ ו ָלגֶּשֶּ ת -
כִ י שָ ם נ ְִרטָ בִ ים.

מתוך דבר לילדים

מתוך מה עושים דגים בגשם?

מתוך הפרה שרצתה להיות זמרת
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מָ ה עו ִשים ָדגִ ים ּבַ גֶּשֶּ ם?
מָ ה עו ִשים ָדגִ ים?
רוחצִ ים אֶּ ת הַ ּקַ ְשקֶּ שֶּ ת
מַ בְ ִר ִיקים סְ נַפִ יר ּבְ חשֶּ ק -
כְ מו לִ פְ ני חַ גִ ים.
מָ ה עו ִשים ָדגִ ים ּבַ גֶּשֶּ ם?
מָ ה עו ִשים ָדגִ ים?
ְמשַ ח ִקים שָ ם ּבְ תופֶּ סֶּ ת
עִ ם ִטפות מָ טָ ר וְ ֶּרשֶּ ת -
וְ ֹלא נִלְ כ ִָדים.
מָ ה עו ִשים ָדגִ ים ּבַ גֶּשֶּ ם?
מָ ה עו ִשים ָדגִ ים?
ִמתְ חַ ּבְ אִ ים היטב ּבַ מַ יִם
נִתְ פָ סִ ים ּבְ גַל או ְש ַניִם -
כְ לָל ֹלא דואגִ ים!

אנִי יו ַדעַ ת;
יש אִ יש נֶּעְ לָם
הָ אוסף אֶּ ת הַ גֶּשֶּ ם
אֶּ ת הַ גֶּשֶּ ם הַ נופל ּבַ ַּל ְילָה,
אֶּ ת הַ גֶּשֶּ ם הַ ּיורד ּבְ סוף הָ עולָם
אֶּ ת הַ גֶּשֶּ ם הַ תָ לּוי ּבָ אוִ יר כְ שֶּ נ ְִדמֶּ ה שֶּ
הָ אוִ יר שָ קּוף ִש ְמ ִשי
וְ אין ּבִ כְ לָל גֶּשֶּ ם.
וְ הַ ּי ַָדיִם שֶּ ּלו תָ ִמיד פְ רּושות
עמּקות כָעמָ ִקים,
שֶּ ֹּלא י ְִק ֶּרה שֶּ
ִטפָ ה ְקטַ נָה תִ פל
חּוץ לָעולָם
וְ ֹלא ֶּיאֱסף אותָ ּה
אוסף הַ גֶּשֶּ ם.

גֶּשֶּ ם ,גֶּשֶּ ם!
שירים וסיפורים "מגויסים" על גשם ועל מים בכלל הוגשו לילדי הארץ במשך שנים -
בתקופת היישוב ובעשורים הראשונים של מדינת ישראל ,כחלק מהמגמה להדק את הקשר
בין העברים החדשים למכורתם ,וקל לזהות את הדמיון התמטי ביניהם .במשך השנים,
בזכות ההתרגשות והעליצות שהגשם מעורר אצל קוראים צעירים ,הופיעו גם שירים
המתבוננים בגשם מנקודות מבט אחרות.
אסתר ראב ( )4894–4981פונה אל השמיים בבקשה לחסד גשם ,בשמם של אדם ואדמה.
היובש מזוהה עם המוות והגשם יצמיח לחם וייתן חיים ויופי לאדם ולאדמה.
מירה מאיר (נ'  )4891מתבוננת במים העליונים היורדים על המים התחתונים ועל שוכני הים
וכותבת שיר נונסנס שופע הומור :מה עושים דגים בגשם? זו להם שעת כושר להצטחצחות
חגיגית ולמשחקי מים ,אף כי ליבשה לא יוכלו לעלות" :כִ י שָ ם נ ְִרטָ בִ ים".
נורית זרחי (נ'  )4814כדרכה מרחיקה אל הפִ לאי ,ומתארת "איש נעלם" ,בבחינת נסתר,
סמוי ,סודי ,המופקד על הגשם האחר :הגשם הנופל בלילה ("נופל" הלא-מתכוון להבדיל
מ"יורד" מרצונו) ,הגשם המרוחק שבסוף העולם ,והגשם שאין מבחינים בו .מימדיו
היוצאים דופן של אותו "איש נעלם" ותחושת הביטחון שהוא משרה על העולם באים לידי
ביטוי בשורות "וְ הַ ּי ַָדיִם שֶּ ּלו תָ ִמיד פְ רּושות  /עמּקות כָעמָ ִקים".
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