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והפּעם :קיץ קיץ תרדוף
קיץ
המילה קיץ מציינת את העונה החמה הקרויה גם "ימות החמה" אבל בצד משמעות זו יש
לקיץ עוד משמעות והיא "תאנים בשלות".
לדוגמה הפסוק" :וַ אֲ נִי ִה ְננִי י ֵֹשׁב בַּ ִמּ ְצפֶּ ה ַל ֲעמֹד לִ פְ נֵי הַ כַּ ְשׂ ִדּים אֲ ֶשׁר ָיבֹאוּ אֵ לֵינוּ וְ אַ ֶתּם ִא ְספוּ
וּשׁבוּ בְּ עָ ֵריכֶ ם) "...ירמיהו ,מ י(; שתי דוגמות נוספות מן
יַיִ ן וְ ַקיִ ץ וְ ֶשׁמֶ ן וְ ִשׂמוּ בִּ כְ לֵיכֶ ם ְ
התלמוד" :כִ נס את תבואתו מסק את זיתיו כִ נס את קיצו" )מסכת בבא בתרא ,פרק ג,
משנה א( ,וכן קיץ זמן לקיטת פירות תאנים וקרי ליה ]קוראים לו[ קיץ לפי שקוצצין אותן
ביד )מסכת נדרים ,דף סא עמוד ב(.
הכיצד? זמן הבשלת התאנים הוא זמן הקיץ ,ובימי קדם הייתה לתאנים חשיבות כה רבה
עד אשר זמן הקיץ נודע בעיקר כזמן הבשלתן .כִ נס את קיצו משמעו :ליקט תאנים ויבשן
והכניסן לביתו.
באווירת הקיץ
טוב להיזכר ב ֵקיצִ ים נוספים ,בחוֹלוֹת ובעיר חוֹלוֹן הקרויה על שמם ,בבִ גְ דֵ י הַ יָּ ם החדשים;
והקיִ ץ.
ב ִשׁלְ גּוֹן ובמיני ה ִשׁלְ גּוֹנִ ים המצננים את הגוף בימי החַ ְמ ִסין ַ
טוב לשחק בצֶ ֶדף ובצְ ָד ִפים ,ולהשאיר לצרפתים לסעוד במסעדות היוקרה את הצִ ְדפָּ ה
והצְ ָדפוֹת.
ֶשׁמֶ ש ]ובריבויְ :שׁמָ שׁוֹת[ עשויה להיות גם יוקדת וגם יוקד ]כלומר ,גם במין נקבה וגם במין
זכרֶ ,שׁמֶ שׁ בְּ גִ בְ עוֹן דּ ֹום )יהושע ,י יב([; צורת הזכר משמשת יותר בספרות.
בימי הפלמ"ח רווח הביטויִ " :אם עַ כְ ָשׁו זֶ ה כָּ  – אָז מַ ה יִ ְהיֶה בְּ סוֹף הַ ַקּיִ ץ?" שמשמעו :אם
עתה המצב רע – בוודאי ילך הוא וירע )מילון עולמי לעברית מדוברת ,דן בן-אמוץ ונתיבה
בן-יהודה(.
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ד"ר עדית שר  -מרכזת ,אדוה אליה ,מור ביטון ,תהילה כהן ,כנרת ראובני-חדד ,אוסנת שריג
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אברהם שלונסקי בספרו" :אני וטלי בארץ הלמה"
]ספר לילדים אותו כתב בשנת  1957לנכדתו טלי )חמוטל( ובו שאלות רבות 'למה'?
ותשובות[
שואלָ :למָ ה זֶ ה ִנ ְק ָרא חַ ְמ ִסין?
ומשיב:
כִּ י ח ֹומֵ ס הוּא אֶ ת הַ ַלּח
ִמכָּ ל ֶר ֶגב וְ זַ לְ זַ ל,
ְמ ַיבֵּ שׁ כָּ ל ִציץ פּ ֹו ֵרחַ
וְ ח ֹומֵ ס ִממֶּ נוּ טַ ל.
חומֵ ס בְּ לִ י נִ מּוּ ִסין-,
וְ ֹ
וּ ִמזֶ ה הַ ֵשּׁם חַ ְמ ִסין!
התשובה איננה מספקת את נכדתו טלי ,והוא מספק תשובה נוספת:
חם ֶשׁבָּ א ִמ ִסּין,
ֶזהוּ ֹ
חםִ -סין!
וְ צָ ִריך ל ֹומַ רֹ :
גם תשובה זו איננה מספקת את נכדתו ,והוא מספק תשובה נוספת:
הַ חַ ְמ ִסין ִנ ְק ָרא חַ ְמ ִסין,
כִּ י הַ ֵשׁם ֶשׁלוֹ :חַ ְמ ִסין!
ובמילון :מקורו של השם חַ ְמ ִסין הוא מן הערבית – חמישים ) .(50אולי מן הסברה שרוח זו
נושבת כחמישים יום בשנה
]כמה ימים עוד נותרו לנו?![

חופשת קיץ נעימה וקרירה
ללומדים ולמלמדים  -הצלחה בבחינות

