
 ושיתשמיר

מאת

 כהן מוץא

 את במשאו ידעיה הנביא משלב אחדותפעמים
 שהם משמע טיבם. את לפרט בלא והשיתהשמיר
 ושימשו מצויים שהיו מחמת אדם לכל ידועיםהיו

 כצמחי ידועים גם והיו הסקה כחומר הביתבמשק
 שנעזבה חקלאית חלקה כל מהר הכובשיםבר
 אלה שמות של זהותם אין לנו אך עובדיה.מידי
 להסתפק יכולים אינם המקרא ושוחריברורה
 את לדעת תאבים והם וכוללני סתמיבפירוש
 הגדרתם. את לשכיח בידינו אין המדויק.פירושם

 התמונה בין השוואה לערוך רק יכוליםאנו
 בחיי המציאות של זו לבין במקראהמשתקפת

 זהותם את לפחות, ולשער, שבימינוהכפר
 והשית. השמיר שלהמדחקת
 הענפה העבודה מתוארת הכרםבמשל
 כנגדה הגפנים. ונטיעת הבתולה קרקעבהכשרת
 שכעטין המאכזבות, השליליות התוצאותמובאות
 ושית. שמיר ומעלה לבתה, נהפך הכרם,נעזב
 גם האלה, ההכשרה עבודות כל נעשות כיוםגם
 נעזב כרם של תמונה אותה מתקבלתכיום

 אחרי נזדמנו למכביר דוגמאות העזובה.ותוצאות
 הגפנים ניטשו, פורחים כרמים השחרור.מלחמת
 שנים תוך נתכסתה והקרקע ונעלמונשחתו
 זרעיה הקוצנית. הסירה של צפופה בכסותספורות

 אותם מגלגלת מצויה ורוח מאוד קלים הסירהשל
 בלתי פנוי מקום לכל אותם ומפיצהלמרחקים
 תוך קרקע שטחי לכבוש זריזה כסירה איןמעובד,
 אחר-הקורנית. צמח מתלוה אליה קצר.זמן

 הבור. בשדות השולטות הן והקורניתהסירה
 רק אלא לפגוש בלי רבים מרחקים להלךאפשר
 לא כי אם בצפיפות, האלה הצמחים שניאת

 טיב לפי השטה את להן מהלקות הןבערבוביה.

 ע"י מתאכלסת עמוקה אדומה קרקעהקרקע:
 חיוורת-ע"י רדודה סידנית קרקעהסירה,
 והשית. השמיר הן שאלו נראהקורנית.
 לשמיר אחר פירוש הדעת על להעלותאין
 סרק לשיחי החכות שהנביא סבורים וישושית.
 מיד מופיעים אינם אלה אך חורש. צמחיושאר
 באיטיות מתפשטים אלה הכרמים. של העזובהעם
 במרוצת רק השטח את לכבוש ועשוייםרבה
 שנים. מאות וגם עשרותהרבה

 לסירה כנראה איפוא מכוץ ושית שמירהצמד
 הוא ומי הסירה הוא מהצמד מי אךולקורנית.
 אחר במקום נזכר והשמיר הואילהקורנית?
 שמיר קוץ עמי אדמת לקוץ-"עלבסמיכות
 השמיר כי לשער יש יג( ל"ב, )ישעיהותעלה"
 השמיר מוזכר זאת מלבד הקוצנית, הסירההוא

 הסירה-השמיר שכן הצמד, בראש תמידכמעט
 הקורנית. מאשר יותר בשטחנפוצה
 בידינו. תימוכין נקודותועוד

 הסקה. כחוסר במקרא מובאים והשיתהשמיר
 )ישעיהו יחד" אציתנה . . . ושית שמיר יתנני"מי
 ושית שמיר רשעה כאש "~~דה וכן ד(כ"ז,

 משמשים היו מספר שנים לפני יז(.עד )ט',תאכל"
 בכפרים, מאד מצוי דלק והקורנית הסירהצמחי
 בכל מצויים אלה צמחים היחידי. הדלקכמעט
 נשים נוחה. ועקירתן מובר, מקום ובכל הרמדרון
 לימים ומכינות וקורנית סירה ומקוששותבאות
 אגב לשמש החצר גדרות על אותן ומגבבותרבים,
 נדלקת הסירה וחיה. אדם פורצים, בפני חומהכך

 לזמן גחליה את משמרת והקורנית מהרונשרפת
 ממושך.יותר

 ציידים שרק כמקום הבתה את מצייןהנביא
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אמו]2[

 לשדות הציידים יוצאים כיום גם שמה.באים
 לציידים, המבוקשות החגלות מצויות כאןהבתה.
 שיחי תחת בגומה קיניהן את מצניעות הןוכאן

הסירה.
 ' למששית נעדא חומר הפזרה משפומתבימינו

 מכסחים זה לצורך הפרימיטיביים. בכבשניםהסיד
 מתפנים כך אגב רבים. סירה שטתיהכפריים
 שהם עד שלהם הבתה מצמחית שלמיםהרים
 אהדות שנים עוברות לא וקרחים. מגולחיםנראים
 השטחים את לכסות חוזרת הקוצניתוהסירה
 בדברי לזכר מוצאים אנו לכך גםהקרחים.
 כסוחים קוצים שיד משרפות עמים "והיוישעיהו:
 יב(. ל"ג, )ישעיהו יצתו"באש

כהן

 אך להנחתנו. הוכחה משום בדברינואין
 מחזקת בימינו המציאות לבין המקור ביןההקבלה

 שמות הם הס והשית השמיר כי ההשערה אתבנו
 לזהותם שיש ביהודה המלכים מתקופתעתיקים

 הבשועת בק ההרתוחה והקורנית.עס,.הסירה
 שהן מראה ימינו שבמציאות זו לביןשבמקור
 אינם והשית והשמיר ממש. של חפיפהחופפות
 המוזכרת לסירה ואשר והקורנית. הסירהאלא

 הקרוי הקוצנית הצמח עם לזהותה ונוהגיםבמקרא
 הזיהוי )אם נוסף שם שהוא סירה-אפשרכיום
 בלשון הקוצנית הסירה קרויה שבימינו כשםנכון(

 בילאן הארץ, בדרום נתש שמות: בשניהפלחים
בצפונה.
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