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 1אמוץ דפני

 מזהים צמחים על פי משאלות לב
    

 שיא הפיוט .הבוטנאים נזקקים לשירה לעתים נדירות ונואשות
הפרחים "י נשמר להערה על אדמונית החורש "במגדיר לצמחי א
עתים נדמה ). 1952:52זהרי ופיינברון , אייג ("גדולים מאד ויפים

לו הבוטנאים  וכה נבה;סגולה לדיוק מדעיכשיובש הלשון כמוהו 
מהחריגה הפיוטית עד שבהוצאה הבאה של המגדיר מאת זהרי 

המשוררים לעומת זאת מתייחסים לעתים  .נשמטה ההערה
 .במישרין למלאכת הבוטניקה ועמה הגדרת צמחים

 
. ַהִּמין ְוַהַּזן, ֶאָחד ִהְגִּדיר אֹותֹו ְלִפי ַהּסּוג. ַאְרָּבָעה ׂשֹוֲחחּו ַעל ָהאֶֹרן"

 ֶאָחד ָעַמד
ֶאָחד ִצֵּטט ִׁשיִרים ַעל ֳאָרִנים ְּבָכל . ַעל ִמְגְרעֹוָתיו ְּבַתֲעִׂשַּית ַהְּקָרִׁשים

 ."הֹוִׁשיט ֲעָנִפים ְוִרְׁשֵרׁש, ֶאָחד ִהָּכה ׁשֶֹרׁש. ִמיֵני ָׂשפֹות
 ).54מ " שירים אחרונים ע;שיחה/דן פגיס(                              

 
 מופשטת של מעמדו הבוטני לישות ממשית חסותמהתיי ,האורן הופך בשיחה זו

הבוטנאי העוסק בארגון העובדות . המשקפת נקודות התייחסות שונות למציאות
קבע את מעמדו של האורן בהיררכיה של המיון עד לרמת זן שזו רמת הדיוק 
איש . הקרובה ביותר למעמדו של פרט בודד

עומד על הסגולות ) קבלן, אמן, נגר(התועלת 
 הנוטלות מהאורן את כל סגולותיו פרט הפיזיות

חובב השירה משוטט בשדות . לתועלת המיידית
הפיוט ותוהה על שגריריו של האורן בתחום 

 שפות –הפואטיקה ובהיבט הנרחב ביותר 
אורן חי את החיים האמיתיים  -והאיש . שונות

בעוד האחרים .  ומכה שורשעץשנועדו ל
, אדםמשוחחים מדברים ומצטטים בלשון בני ה
האורן מרשרש כדרך הצמחים להביע את 

 .עצמם
צפון יוון היה ,  שבאפירוס)Dodona (בדודונה

הכהנים ששרתו . עץ אלון כבד ימים ונשוא פנים בן מאות שנים שהיה קדוש לזאוס
 של זאוס באמצעות רשרוש העלים שנחשב יוהאלון הקדוש נהגו לפרש את מסראת 

ל  נחשבו כאותות שפורשו ע,משק כנפי היונים בצירוף ,רשרוש ענפיו. כקול האלים
טקסים אלו נמשכו מאות בשנים .  הכהנים כנבואות החורצות גורלות אדםידי 

(. תל המזרח של המיתולוגיה היווניתווהאלון המיוחד הזה זכה למקום כבוד בכ
Simoons 1998: 275-276.( 

אשר למטה וכך עמים רבים נחשבו רשרושי הענפים כאות ממעל לבני האנוש קרב ב
, ּוָבאָת ָלֶהם, ַאֲחֵריֶהם-ֶאל, ָהֵסב; ַוּיֹאֶמר לֹא ַתֲעֶלה, ַוִּיְׁשַאל ָּדִוד ַּביהָוה"  . גם אצלנו

 ִּכי  :ָאז ֶּתֱחָרץ--ְּבָראֵׁשי ַהְּבָכִאים, קֹול ְצָעָדה-ֶאת) ְּכָׁשְמֲעָך(  ִויִהי בשמעך  .ִמּמּול ְּבָכִאים
 ).ד" כ-ג " כ;'ה', שמואל ב(". ְּבַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים, ְלַהּכֹות, ָיָצא ְיהָוה ְלָפֶניָך, ָאז

                                                 
) 2008" (היום הארוך ביותר"פרסם ספרי שירה . בוטנאי ומשורר. מד באוניברסיטת חיפהמל,  פרופסור אמוץ דפני 1
 מבט בוטני על השירה –החצב זוכר מועדיו "הרשימה לקוחה מתוך כתב  היד של ספרו  ).  2009" (לדבר אביב"ו

 .הישראלית

אדמונית החורש



 2

בין הפרשנים אין ויכוח על הרשרוש שנשמע בין ענפי השיח והמחלוקת היא רק 
" בוכה"אודות זהותם של הבכאים וכיום נוטים לחשוב שהמדובר באלת המסטיק ה

 ).102: 1957, פליקס. (בדמעות שרף כאשר פוצעים את ענפיה
כעץ קדוש מאחר ורשרוש ענפיו כמוהו כצליל , י ערביי הארץ"ע, האשל נחשבעץ 

 ).Baldensperger, 1893 (. ולכן אין לעקור עץ זה..." אללה...אללה...אללה"המפורש 
 .רשרוש הענפים והעלים, באומות שונות ששפת העצים אחת היא, רואים, כך

המשורר , ויק על המגרעותהנגר אמן עמד במד, הבוטנאי חתם את דברו בקביעת הזן
 מכה שרשים כלפי -איש מקשר בין עולם המציאות החי -רנים והעץוהפליג בשירי א

 .מטה ומדבר בשפת הצמחים היחידה המקשרת אדם לאלוהיו
 

 ,ַּבּבֶֹקר ָהַלְכנּו ִּבְׁשִביֵלי ַיַער מּוַצִּלים
 ִּפי ַהַּמְגִּדיר ֶאָּלא-ְמַזִהים ְצָמִחים לֹא ַעל

 .ְׁשֲאלֹות ַהֵּלבִּפי ִמ-ַעל
 ְׂשַרף ָהֳאָרִנים ָסַגר ָעֵלינּו ִמָּסִביב

 ,ְוָהָיה ֶזה ֶׁשִבי ֵמָרצֹון
 ,ְּבָהֵרי ְירּוָׁשַלִים, ְּכמֹו ַּפַעם

 ...ָׁשם לֹא ָנַדְדָּת ֵמעֹוְדָך
 

 ֲאָבל ַּבַּלְיָלה ָטַפף
 ,ֶּגֶׁשם ָזר ֶׁשל ַקִיץ

 ,ְּכמֹו ַאַגג ַההֹוֵלְך ִלְקַראת מֹותֹו
 
 .              ַדּנֹותַמֲע

 ).49מ "ע,  אהבה ושאר פורענויות;מעדנות/משה דור (
 

זאת , בין שתי דרכים למיון צמחים, בשירומשה דור מבחין 
. ערכית על פי מגדיר הצמחים וזו על פי משאלות הלב-החד

 .מגדיר צמחים טוב מצטיין בכך שההגדרה היא חד משמעית
תון בידינו על סמך נצפה להגדרה אחת וברורה לצמח הנ

כל מי שעסק אי פעם .  עלים ופירות,תכונות הצמח פרחים
בהגדרות צמחים מכיר את הרגשת התסכול כאשר קיימות 

בידינו כמה אפשרויות ויצר המציצנות הבוטנית אינו בא על 
לא אגזים אם אומר שהגדרת צמחים אינה שעתה . סיפוקו

 ...היפה של הבוטניקה
ם את ההגדרה אשר אנחנו משאלת הלב מקנה לצמחי

בעוד .  האישיווניסיוננ מהווייתנורוצים לתת להם כחלק 
מגביל אותנו המשורר לתחום המוגדר של , נדמה שקבלנו חרות מלאה כחפץ לבנו

משאלות הלב . יער האורנים הסוגר עלינו מסביב ואינו משאיר לנו הרבה אפשרויות
 זהות הצמח ברורה כאשרהאישיות של שבי מרצון מתייחסות לשבויים עצמם 

 .תוחמים הבריות את הצמחים, בדרך כללשותוחמת את בני האדם בעוד 
 אל הסוף הבלתי נמנע ,הבית השני מרחיק אותנו מעולם הצמחים לעולם הבריות

, ֲאַגג ֶמֶלְך ֲעָמֵלק-ַהִּגיׁשּו ֵאַלי ֶאת,  ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל "סופו של אגג היה. של אותה אהבה
ַּכֲאֶׁשר ִׁשְּכָלה --ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל.  ַהָּמֶות-ָאֵכן ָסר ַמר, ַוּיֹאֶמר ֲאָגג; ֲאַגג ַמֲעַדּנֹת, ָליוַוֵּיֶלְך ֵא

  ."ַּבִּגְלָּגל, ֲאָגג ִלְפֵני ְיהָוה-ַוְיַׁשֵּסף ְׁשמּוֵאל ֶאת; ִּתְׁשַּכל ִמָּנִׁשים ִאֶּמָך-ֵּכן, ָנִׁשים ַחְרֶּבָך
,  שני פרושים סתומים למלה זו-מעדנת "מעיר המפרש ו ).ג" ל-ב "ל, ו"ט', שמואל א(

פירוש  (."הגאוומקשט דרך , בקשרים כלומר בכבלים או מעודן, אסור במעדנות
 ).הרטום על פי קאסוטו

יער האורנים בכבלים או -וכך נשאר לנו כתב חידה אודות סופה של אותה אהבת
 .בקישוטים אך גורלה נחרץ
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ופה ושם מלגלג " לילך"בני האדם לפרחים בשירו  שלשמשון מלצר דן ארוכות ביחס 
 . על חוקרי הצמחים המחטטים בקרבי הצמחים ומתעלמים מבשורתם

 
 ָיַדְעָּת ָיֶפה ֶׁשֵאיֶנִּני חֹוֵקר

 ,ְּבתֹוַרת ַהְּצָמִחים
 ְוַגם לֹא אּוַכל ְלַצֲעִרי ִהְתָּפֵאר

 .ָרִחיםְפִּבְבִקיאּות ִּב
... 

  ָּכל ִלּמּוָדיו לֹוֵמד ְּבתֹוְך–ַער הּוא ַנ
 ;ֶאת ּתֹוַרת ַהְּצָמִחים
  –ֶהָחָגב , ְּכֵׁשם ֶׁשחֹוֵטף ַהַּפְרַּפר
 ,הּוא קֹוֵטף ַהְּפָרִחים

 
 ,סֹוֵפר ּומֹוֶנה, חֹוֵתְך ְּבִאְזֵמל
 ,ְמַצֵּיר ְורֹוֵׁשם

  ְוֶנֱהָנה-סֹוֵדר ִמְׁשָּפחֹות ּוְקבּוצֹות 
 ;ִמִּצּיּור ּוִמֵּׁשם

 
 ,ְגִּדיר ְוָלַמדֲאִפּלּו ִהְבִּדיל ְוִה

  -, ִצּיּונֹו ְמֻצָּין
 ִאם ַיד ֲחֵבָרה לֹא ָנְגָעה ּבֹו ַּבָּלאט

 .עֹוד ִּפְרחֹו לֹא חֹוַנן
                             ... 

 ).  ג" קי-ז " עשרה שערים ק;לילך/שמשון מלצר(
 
 

 ומספר את כל אשר אנחנו, השיר כולו עוסק בחשיבות הפרחים במחזור חיי האדם
 . מנסים להביע בפרחים כחלק משפת אנוש שלא תאמר במילים

 
 ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים ַמְזִקיִקין ָלָאָדם

 :ַהְּפָרִחים ְלַקֵּבל
 ;ָּבא לֹו ֵּבן ָלעֹוָלם; ָנָׂשא לֹו ִאָּׁשה

 .ְּכֶׁשהּוא ִמְתַאֵּבל
 

  –ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים ְוָׁשלֹׁש ְּפָעִמים 
 ;ֵהם ִּפְרֵקי ָּכל ִסּפּור

 ,י לֹא ִקֵּבל עֹוד ֶאת ָּכל ַהְּפָרִחיםַאְׁשֵר
 .ִסּפּורֹו לֹא ָּגמּור

 
לו נלקח מוועדת ההוראה של מוסד חינוכי יהקטע על לימודי תורת הצמחים כא

המנסה לאתר מדוע הבוטניקה הולכת ונדחקת לשוליים גם אם נהנים מעצם 
 . זאת מפאת הניתוק מהמציאות–ההגדרה 

, המשפחות והקבוצות,  ההגדרה והדגש על האזמלהאמת השחוקה היא שעצם לימוד
לא אחטא בשפתי אם .  השדה על כל אשר בו–נועל את השער לגן הפרחים האמיתי 

אציין שרבים הורחקו מעולם הפרחים באמצעות מגדיר הצמחים מאחר והיו מי 
אישיותם כחלק ממחזור חיינו -שסברו ששמות הצמחים חשובים יותר מצמחיותם

 .אנחנו
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ודות תרבות הפרחים בחיי האדם מציין המחבר שפרט לשבטים באפריקה בספר א
, בלשון,  בסמלים–אין עם שהפרחים אינם אבן בתרבותו ) והבדואים אצלנו(

 ).Goody 1993: 3-27. (באסתטיקה ובחיי יום יום שאינם עצם הקיום הפיזי, בפולחן
אחד הגדיר אותו "ומדוע כי נרחיק את חובבי הפרחים אם נגביל את עצמנו כמו ה 

ציוני דרך , צמחים הם חלק מנופי מולדת.  כמאמר דן פגיס,"המין והזן, לפי הסוג
במפת מושגי התרבות ואפילו מרכיבי מלים ומשפטים בשפת הפרחים האנושית 

 להחליף את הבעת הרגשות המילולית הישירה כאשר שפתינו נאלמות ההבא
 .והמילים נעלמות

 


