
1

לכבוד הסתיו והחורף
מערך להורים וילדות וילדים

 ◆

בהשראת בארי, דרור ויותמי, פרופ' דרור בורשטיין, והגשם הראשון

לפני כמה ימים ירד היורה, הגשם הראשון. הוא ירד פה במושב שלנו בזלעפות, ובדיוק בשעת איסוף הילדים. 
יש לגשם מסוג זלעפות נטייה כזו, לרדת בדיוק בשעות האיסוף. 5 דקות אחרי שהגעת הביתה, נוטפת מים ובוץ, 
השמש יוצאת, ואז הילדים שבדיוק חלצו סוף סוף את המגף השני על הרצפה במטבח מתרגשים "תראי אמא, 

שמש! בואי נלך לחפש קשת.".

יותם, בן שנה ותשעה חודשים וקצת, לא יודע מה זה גשם. הוא נולד בגשם, אני זוכרת שבאתי לבית החולים עם 
מגפיים, אבל בעצם המודעות שלו לדבר הזה, מים יורדים מהשמים, ועוד זלעפות!, רק מתחילה להתעצב. התגובה 
הראשונית שלו הייתה בהלה, הוא התחיל לבכות )דמעות גם הן סוג של גשם, או אולי גשם הוא סוג של דמעות. 

קשה לדעת.(. צחקתי ממנו ודמעתי איתו, ופתחתי לשנינו יחד מטריה. אחר כך הוא נרגע, התבונן, והושיט יד מחוץ 
למטריה. "מים". הוא ציין. 

אח שלו, בן רבע לשבע, יליד יום זלעפות בעצמו, אבל עם קצת יותר מודעות למזג אוויר מאחיו הקטן, בדיוק חבר 
אלינו מתוך שלולית-ענק, עם חיוך בגודל של השלולית ועם מגפיים מלאות מים )לא לזה הן נועדו, ילד( ומכנסיים 
כבדות מאוד בצבע אפור כהה מידי. "נכון יותמי, מים! מים מהשמים". והאחות המרכזית הוסיפה: "גשם, קוראים 
לזה גשם, זה לא רק מים. ג-ש-מממ. תמי, תגיד ג...". ולמרות שהיא ידעה איך קוראים לזה, היא אחזה במטריה 

שלה נורא חזק ונצמדה לי לרגל.

***

הורים והורות יקרים, את המערך הזה כתבתי בהשראת הקטע הבא, ורציתי קצת לדבר על הפלא של הגשם. 
מוזמנים גם אתם להיעזר בו לעצירה ומחשבה, ולקחת את הלימוד לאן שמתאים לכם, לאמונות שלכם ולילדים 

שלכם:

את הגשמים שירדו עלינו לאחרונה אפשר לתפוס 

כמשאב: מי שתיה, מים לחקלאות. אבל עבור כמה 

מאתנו הגשם אינו רק מצרך, אלא מצב רוח. יש 

הלוך נפש מיוחד שעולה בתוכנו כשיורדים הגשמים 

הראשונים. כאילו משהו צומח בפנים ומגיב לממטרים 

ולשינוי באוויר, כמו פטריות. קל להתעלם מזה ולחזור 

לאקלים המבוקר של מכוניות ומשרדים. אבל היו אנשים 

רבים במרוצת הדורות שהגשם הביא אותם לעצירה.

ביטוי יפה לכך אנו מוצאים בתפילה, המשלבת גשם 

ותחייה: "מחייה מתים אתה, רב להושיע, ַמשיב הרוח 

ומוריד הגשם". ובתלמוד נאמר, "מתוך ששקולה 

)ירידת הגשמים( כתחיית המתים, לפיכך קבעוה )עם 

ברכת( תחיית המתים". גם מי שאינו מאמין שמתים 

יכולים לחזור יוכל להבין את ההתרגשות של ימי 

גשמים שבהם, אחרי ימי החום הממושכים, נרחץ 

העולם. והרחצה הזאת אינה רק של עלים, מדרכות 

ומכוניות, אלא רחצת הלב. מי שיוצא ממנהרת 

שטיפת המכוניות ומרגיש שהמכונית נוסעת טוב יותר 

יודע על מה אני מדבר.

)דרור בורשטיין, כאן(
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