
הורוביץ טליה

 -------- תהליס מ׳זמזדי של מקומס --------
גרינברג צבי אורי של הצברית בשירה

מבוא
 ראיה. צריכה אינה כבר וללשונותיו, לדמויותיו לאירועיו, ולבשורותיו, המקרא למסרי אצ״ג של זיקתו
לרוב. בכך עסקו שירתו חוקרי
 מובנת ממילא 2ולדורות. לשעתם נדרשו שלכתחילה תהלים, מזמורי בשירתו תופסים מיוחד מקום

אליהם. קרבתו
 זו האם תהלים. למזמורי העברית גרינברג צבי אורי שירת של הזיקה אופי את לבדוק מבקש חיבורנו

 אם תהלים, מספר מסוימות לסוגות היא הנוטה סמויה, או גלויה מעטה, או רבה הפוכה, או ישרה זיקה
לאו.

תהלים מזמורי של הופעתם מקרם .1
 ב״כלב התשיעית המחרוזת של שמה למשל, כך, שיריו. שמות לציון המזמורים כתובות את שואל אצ״ג
 היא נוספת דוגמה קרח". לבני "מזמור בצירוף ומסיימת הפותחת ,3קרח" לבני "מזמור הוא בית"

 תהלים תשתית משובצת כלל, בדרך אבל, שירים. חמישה המכילה שיר"*, מזמור "למנצח המחרוזת
בצמצום. או בולט באופן השירים בגוף

 השיר שירים. ארבעה בת פתוחה במחרוזת הראשון ,5אברהם" גזע ב״שיר נמצא בולט לשימוש דוגמה
 הם האחרים כל יהודים. הם אדמות עלי התרבות נושאי לדעתו, וגויים. יהודים אדם: מיני שני בין מבחין
 אלילם אלי קורא כה ״ךקם למהותם: זרה זו אולם תרבות, של בנוצות המתהדרים אלילים, עובדי

 "הם תרבות, לביטויי זקוקים הם כאשר האזוב". מקסי / הקדומים שביליו אלי קבים והקה / הקךמון:
 קאקל ולא עם בחג לא / בפיהם: אין פלהץךויךה-מקלהם 1 אף כי / העקךית: הבאר אל - קאים אלינו

 על.יבשתיים: / קרב מסע לפגי ולא גבורות קיום לא / קבורתו: קיום ולא מלכם קתר קיום לא / עם:
 האני ואמן". ןהללויה קלה / עם.. במקהלות / הקקרןךם קאות / ךןד, ממלכנו / מקלנו, תפלות אל /

 מלכם"(, )"כתר מלך מזמורי עם"(, )"אבל קיבה מזמורי כגון ,6בתהלים ידועות לסוגות רומז השר
 מאפיינות ואמן" והללויה "סלה הסיומות, גם עם"(. >״חג תודה ומזמורי גבורות"( )"יום לאום מזמורי

תהלים. ממזמורי רבים
 ישראל". בית כל אחינו / הקדוש הפנים ב״שיר נמצא נושא ובאותו תחלים בתשתית נוסף נרחב שימוש
 שהוכחדה, ליהדות אשכבה שיר מעין זהו יהודים-גויים. יחסי סוגיית את ומפתח מקודמו ארוך השיר
 שאומללות משוכנע, השר האבי מכחידיו. של ליבם למגינת מחדש, החייאתו שיר זהו בזמן בו אולם

 "אלו גיסא, מאידך קיקום". הנצח מלת היא "קלנו גיסא, מחד מובטח. הגויים ושאבדן זמנית היהודים

תשתית אירוניה; וסמויה(; גלויה והפוכה, )ישרה זיקה תאדבים:
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 הסיבה .7.יהױ-או-הם-אשר-הם״ ימוגו שם #ויחסים, ח□ ן$שר3 / ואמן: אמן היום.. עוד הר־וךים עמים
אותה: ובחקותם היהודית בתרבות בתלותם קשורה הגויים לשנאת העיקרית

 .ישראל: בהקדש בהנים ךת1עב שבסדר
 ךןד, למי':נו ותהלים העוגב בנגינת
 בהי?ל-תפלסם: ומלבם גױים הנהיגו

̂ךה ליום  דין וליום ה?3אקז וליום ןזכו
 לתמיד: מאז שפר אמרי להם הכינונו

 שפתנו: חן לולא ערבה, תפלה בם עלתה ולא
 אךמתם, בברת מעבר אל כסופים ;דעו ולא

 — לנהר־ם ומזה מזה הפורחת
 בבית־הר-המר, שהדלקנו המאור ומנורת

 ובקתה: בהיכל ?*ה□ שדולקת היא היא
 בגפשו !פ^ם, והחשיכה - 1ז להם כברןה ולו
 — ביערם חיה ולנפש הקדמון זקנם של
 יודעים! הם _ןה את .. יוךעים הם זה ואת
8הרודים?! גױים ישטמונו לא איך

 "בשבח בשיר מאפיינת. אחת בדוגמה נסתפק לכן צבי, אורי בשירת לרוב מצויים מצומצמים אזכורים
 ואולי תהלים מזמורי לכל כללי ביטוי השיר, של בסיפא לדוד", "מזמור הצירוף משמש המורד" השיר
 מזמור כח: ברב לם9 עם ולזמר / ישראל כל עם כנסת בבית בפשטות ״לעמד ישראל: תפילות לכל

.’לדוד!"

אצ״ג של הלאומית כשירתו תהלים למזמורי ישרה זיקה .2
 הלאומיים־קיבוציים- בשיריו בעיקר המקור, לרוח תהלים, ממזמורי המשבץ המשורר, נאמן כלל בדרך

 אופטימי מרומם, הפוך, מצב אל פסימי אברני, קינתי, בלתי־אפשרי, ממצב יציאה המתארים חזוניים,
 מחייך תכניו, על מעיד ששמו התליה", על "גנוזות בשיר למשל, כוח(. אל מאיליה המשורר: )כלשון
 "זך העלם לו ומשיב שואל. הוא מחיך?", אתה מה אלי "מטרף! נדהם: התליין התלייה. עץ אל המובל

 מחיך "אני מותו: את עליו יביא שהתליין יודע שהוא אף ממורמר, אינו כועס, אינו כלומר מחמה",
 המקדש לבית ?י / התלןן מךגיש ״אין להבין, מסוגל התליין אין כזו מיסטית תשובה סעאים!". לדורות

 חיי- הקרבת חדש, עתיד מזבח על השם קידוש .10הןלין״ עבו לךןד;ם מזמור / — דיבלאים בית ך5ך׳
 על-ידי לא גם הפלא ולמרבית יהודי שאינו להורג, מוציא על-ידי נתפסים אינם חיי-עולם למען רגע

 העלם דבר / הלום הגיע למשפחתיו״לא / הלאם בל נומו נם ההוא ״בלילה להיפך: מעטים. לא יהודים
 כמתואר ממנה, חלק הוא גם שהאני-השר הנבחרים, לחבורת משתייך העלם בקהיר"". התליה לפני

ר?ח קול כנביא* ך^רו ךןיר ״הוא נבואה: כדברי נתפסים דבריו למיניהם. השירה בקבצי  שמעתי z י
במקדש. הלווים לשירת רמז "",— הדביר במקהלות אדיר לזמר / שיר וזה ההוא, מלילה
כמסד תהלים מזמורי משמשים בו ישראל", בית כל אחינו / הקדוש הפנים ב״שיד נמצא נוספת דוגמה
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גרינברג עבי אודי !v> העכדית כשירד, חדלים בממדי של סקוסס

 אל-ע^ב-אדירים-אלהי, "הקרב אבינו, אברהם הוא הדגל נושא בציון. ליהודים שיוקם חדש לבית
.”״ - לעתיד ונגון לדוד, נגונים / מסיגי, נגונים / ומנגן עומד־רם

השלישית. ישראל למלכות סמל הלאומית אצ״ג בשירת אפוא משמשת תהלים תשתית
 גלעד זה של לצדו זה מוצגים ישראל" לשבטי גלעד "חזון בשיר: הטיעון. לביסוס אחת דוגמה נוסיף

 דוד: במזמורי מלווה שלישית, מלכות להקים שיזכו שורדים, של לכבודם וחזון נספים של לזכרם
ךינו ״אתם, קי  / אחריכם, ךחיים - !אנחנו! / — ןךןד משה בני אברהם, בני .. וטהורים הקדומים !

.בירוקולים, ל&רךה הגיענו עדי להמשיך: האומךים . .1הקדושים"* ךך־ינו ומע ונביאנו .

אצ״ג של הלאומית בשירתו תהלים למזמורי אירונית זיקה 3
 בסרקסטי. הגובל אירוני, באופן תהלים, מזמורי מכתובות השאול השיר, בשם המשורר משתמש לעיתים
ם, כינוי קרח" "בני הצירוף אין קרח" לבני מזמור ב״שיר למשל,  שם אלא בקודש, המשמשים ללוויי

 לו בשירתו. מעוגייגים הם אין ליללה. מפיוט להפוך האני-השר לשירת הגורמים חזון, לנעדרי תואר
 יעשן שיניו, את היטב שיהדק כדבריו, עדיף, לכן פדות", לא לעג, "אך שכרו היה אליהם, דיבר

 הארגון "מטה של סרקסטי תיאור הנה לכסף. הם סוגדים היותר. לכל , שעה בענייני עניינם .15וישתוק
 שחור בלב קזה והלךד / הירק. בלץדו הכתיבה £לחן / בעיר: קרח לבני המטה ״ובכית קרח״: בני של

 המזמות אותן / המךערו מימות המךבר 1ת1א / כן. כי אמנם / — אפלה מ^ה על באספלנית / העןלדון
 הקטן, העם כורע / לכן איננו... פה ך.איש משה אך / ההן! והעינים הפנים אותם / המךבר! מימות
 אבי-בני- אל מחזירנו המשורר .16החם.״ חזוןם ה^סף וענל / המךבר. >יבדור קרח, בני ללנלי / הןבוך,

 עדתו ואת אותו האדמה בבליעת אלא תקנה לו נמצאה ושלא ובאהרן, במשה שקינא הגדול, המורד קרח,
 אינו קרח" לבני "מזמור הצירוף אבל במקרא, מוצג שהוא כפי בדיוק בשיר קרח את מציג אצ״ג הרשעה.

 בהחלט המשורר של כוונתו כך, אם מורדים! אינם קרח בני ושם בתהלים מקורו מהחומש. לקוח
ל רצה, לו קרח. לבני כמובן נכנע אינו המשורר אירונית. כו  שכור, / הלועז: ״כפיטן להיות היה י

תן.../ / - סן יש: משו כי בטי״ת, פיטן לא / עדי: בירול כ בין הךךי אך / ז׳ואן. דון מ^בח, חוליגן,  פי
 ורע צדיק בחינת כואבת, באירוניה הספוגה השיר, של חתימתו זו .17טוב!" דדי קרח...להם לבני מזמור

לו. וטוב רשע לו,
 מצבה את מתאר ,1שמו"® אספקלריה "בתוך השיר העולה". ל״הגברות בנספח נמצא אחר ממין אירוניה

 ״וץה שלוש(, )רק אניות דל נמל מעטים, אנשים קטן, שטח נוראה, עניות ישראל. ארץ של הנורא
 המסקנה זו כבצות". לדוד "מזמור מילים: בשלוש מסתיים זה שיר הדחוסים!״. עמק עד - המכאוב

 של עידן זה השירי. בהווה נתונה היא בו האומלל להווה הארץ של המפואר עברה מהשוואת העולה
"אספקלריה השיר: של הרישא ".-------•ך בך נפגש איננו ״ואליהו : אחר נוסח או, כלים״, ״שבירת

חריפה. אירונית תחושה על מעידות בבצות", לדוד מזמור הסיפא: כמו לדורות", נ?^אה

a אצ״ג של הפרסונלית בשירתו תהלים מזמורי
 תהלים ופרקי אינטימי, אישי, פרטי, ומשורר לאום של משורר הגרינברגי, לאני־השר כפולים פנים

והתפקרות מלחמה - חוויות המשורר מגולל עולם״ בהאי גלמודים ב״משתה הפנים. שני את משרתים

ז׳ כרך תשס״א, - ־/*#־ שנתון -  109 -



הורוביץ טליה

 ל;ך פי / הכוס אל >״שלח_יךך חושים אובדן עד השתכרות כגון מהשפעותיה, יוצא כפועל חיילים, של
 ילדותו, ימי את לו מזכירה ומאוס סחי של בתחושה הימצאות מנוס"(. #ל שעה היא: בעמק צלילה ;אנו!
ד למלכי הנבל בימי מבין אבי ״מבית תהלים: למזמורי הידמותם באמצעות מומחשים אשר  באותיות ןן

הובילני לפתאם / בלילות ןאמונתך חסדך בבקר להגיד / פי  י.’הנ;ר״ בצ;א חבךי / עיין לבית -...
 בבקר" ו״להגיד עז" יסדת ויונקים עוללים "מפי :ג׳ ח״, מזמור את מזכירות פעוט ילד של פיו אותיות
 זה, במזמור דווקא המשורר נזכר לחינם לא השבת, ליום שיר מזמור שהוא ג׳, צ״ב, בתהלים מקורו
 של תחושה באני-השר מעוררת תרעלה ליין יין־קדושה השוואת קידוש. יין מאפיין השבת יום את שהרי

נעןה״. ״פךצוף ושל אובדן־תום של התהום״, ״בקךקע הימצאות
 הבתים למבואות "מעל תהלים: במונחי אידילית ילדות מתוארת מעמקים" במרחקי "אדם במחרוזת גם

" כינוריות #דלתותיהם / סיד כחלי ע ^  כלים מיני אחד מרונן", שהיה ל״עו^ב מדומה הילדות בית .20ל
 לציון אלוקים, חצר ואילו קשים הווה ימי לתיאור ים משמש מחרוזת באותה ,22בתהלים שמוזכרים רבים

לי ןמותי ןײם ״;אתי מאושרת: ילדות לי אין ן  כפסוק ",23.יפריחו אלהיגו בחצרות / ךחוקי. מ#ךה קול ן
יפריחו". אלהינו בחצרות ה׳, בבית "שתולים י״ד: צ״ב, מתהלים

 גם השאר, בין פירושו, חידלון האדם. של חייו בסופיות הנוגעת השירה, את גם מלווים תהלים פרקי
 היצר "ואין יהא: אשר היעד יהא כיסופים, או ערגה אובדן התלהבות, אובדן בתוכו סוג, מכל חשק אובדן
 בכלי "הללוהו" כנגד .24ועגב" מנים בלי / לבבות בךבקות גברים במושב / הךולק קנאת ואין מסית
שירת-אינות. הדובר שר ק״נ, שבתהלים עוגב וגם מינים גם בתוכם מגוונים, נגינה

 ל.יל "ויהי תהלים: במונחי הם גם מפויסים דבר, מבטיח הוא אם שספק שחר, שאחריהם מכאוב, לילות
ג׳. ק״ח, וכתהלים ט׳ נ״ז, כתהלים עוד!", בעיי כינור אעירה ושחר בקר, יהי(1 #;זה

 מלך ויבוא עולם פתחי והנשאו ראשיכם שערים "שאו כנגד לתהלים. בזיקה אירונית נימה ניכרת לעתים
 קבוע כתהליך אדם חיי מהלך האני־השר מתאר פתיחה, של תהליך היינו, ט׳<, ז׳, כ״ד, >תהלים הכבוד"

 נסגר מבחוץ לכניסה אז #נפתח שער וכל #ער: אל שוב / ואחריו ... נדחפים ״אנו שערים: סגירת של
נו כיח ואין לצמיתות, אךךױ עי  ויציאות כניסות שערים, לבלתי הןי האדם בחיי אין כי / שוב. לפתחו ;
.23חוץ"
 עזבוני ואמי אבי "כי כנגד בתהלים. כ״ז מזמור עם חזיתית אצ״ג מתמודד אהיה" אשר אהיה "מורא בשיר

 הךחק בתבל עץבוני ןא&י ״אבי המשורר: מצהיר באלוקים, מלא ביטחון המבטא (,,י >פס׳ יאספני״ וה׳
ל ןךאלהים / מאד כו  - האלהים מ;#ר חיק בר אינו כי לע;ר, אלא / מ;#ר, דום חיק אל לא .יאספני ;

ודאית. - האדם בדידות אוטופית. האלוקים הגנת ,26״ -
 פריה כגפן "אשתך כנגד אופטימי. תהלים מזמור של בערפו אצ״ג נושף 27אחרית" הגות "עצב בשיר גם

 נמצא ד׳(, ג׳, )פס׳ ",ה ירא גבר יברך כן כי הנה לשלחנך: סביב זיתים כשתילי בניך ביתך, בירכתי
הפוך: תיאור בשיר

 בשלכתה. תאר ויפת זיתיו שתילי ב$קף - -
 תחתיו לתהום אךם יגוע נלמוד מאד מאד

 בנביעו, עךב מעןן עין, נוגת תאר ויפת .זיתיו ושתילי
שהגיעו. ן!ות ;ם מ^לוא טפה אף .יפחיתו לא
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מדי של סקוסם גדיגבדג עבי אודי של העברית בשירה תהליס ש

 פרח. עורבא - בתהלים המוצגת האידיליה כולל השאר, כל הם. עובדה - חייו סופיות האדם, אינות

 באלוקיו אדם תלות תהלים. לתשתית היא אף נדרשת האוניברסלי, הרחב, במובנה ואלוקים אנוש סוגיית
 נעזר הוא המחשה ולצורך באדם, האלוקים תלות של הפוכה, תופעה מציג צבי אורי מוכרת. תופעה היא

המזמורים: בלשון

 ןעך?ית. שחרית גגון וכלי בזמר &נעים בקול תפלה הרבו אמן! אכן
 .ןשותו לסעד מאד זקוק עולמו למלוא ״יכול הכל האל

 בשר זרועות פורש ועלה לשחרית למענו עבל אךם לנןךאה
נימים. וכלי עוגב בלוי ואם אליו !לה ו קול ומנעים

ק הוא כי 2גוף® קטן בגיא, פה בגיא, לתפלתך מאד ;קו

 ברבים נזכרים ערב ושל שחר של ניגון כלי .,ד ק״נ, בתהלים הנזכרים זמרה, כלי הם נימים" וכלי "עוגב
 מכול ויותר ’1כנבל ,3כמגרפהיי ,29כגיתית נגינה, כלי להזכיר אגב, מרבה, צבי אורי תהלים. ממזמורי
.32"עוגבו־" עצמו את מכנה הוא שמו שעל כעוגב,

 ההךים ״באחד אדם: של חדלונו מול אלוקים של נצחיותו את לתאר בבואו גם ניגון לכלי נזקק צבי אורי
 עומד אינו הניגון כלי ;דם". ?גיא כלי־נגון שכל אחרי כליו על / המגגן־האלהים ענן לעמוד / עו&ד
נצחית. מטאפיזית ומהות יישות מייצג אלא בלבד, עצמו עבור אפוא
 "מעשה - מיסטי גוון בעלת ומקום, זמן נטולת אוניברסלית, בבלדה הנגינה כלי תופס מיוחד מקום
 בעל סוס, לבין מעם מורם נבחר, איש היינו אש", "רוכב בין יחסים בה מתוארים שמה. - ורוכבו״ בסוס

 לייעוד, משל שהוא כינור, של כבעליו מוצג האש״ .״רוכב אלהי״ ״סוס מהן, ולמעלה אדם תכונות
 ערוך בביתו "והכנור תהלים: כינורות את מזכיר הכינור של תיאורו חיים. ולדרך למשימה לאתגר,
 .33ך־ןד" על 1כנור גלגול זה החזר: .יש / ?.נרתיק ?;ער לבואו המתין / נגע לא זר שבו / מיתרים
 אהבה שיוצרת ציפיות בין לממשו, היכולת לבין אתגר הצבת בין הקיים הפער בחשיפת מתמקדת הבלדה
 תופעות, נוכח כאפסי מתגלה אדם של כוחו עוברה. ומות האהבה מושא מות בגין אכזבות לבין גדולה,

 קרקע על המהלכים תמותה, בני יגידו מה אש" "רוכב של גורלו זה ואם עליהן. שליטה לו שאין
מוצקה?!

 מעל להדחיק מצליח הוא מותו. אחרי חיות בו מתגלה הפלא ולמרבית המתים, שאר אל מצטרף הסום
 ךגיחו וחךקו: נתגלו "שי;יו אחרים. דורסים על-ידי נאכל גופו שכל לאחר עיניו, את המנקר עוף גוויתו

ױ / לךאיה! עיני עי;  משמעות מה מסמלות? הן מה הדמויות? הן מי מנקזןה״. עד;קום רוכבו אל צופות ו
 לעיל. שנרמזה אוניברסלית, פרשנות יעדיפו 3השיר* משובץ בו השירה, ומחזור הגלוי הרובד הכינור?

זה. חיבור של מגבולותיו חורגות אלה אך לאומיות, משמעויות גם להציע ביתן כי אף

מסוים אל ממכלול .5
בהתמודדותו להתבונן מעניין כללי. באופן צבי אורי בשירת תהלים מזמורי של במקומם התבוננו כה עד
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קי״ד. ומזמור כ״ג מזמור קל״ז, מזמור שלושה: נזכיר בתהלים. מסוימים מזמורים עם

קל״ז מזמור 3.1

 רקע על למשל, כך, בבל". נהרות "על הידוע, הקינה למזמור אחדות פעמים מתייחס אצ״ג
 לפעצח :— ךם ןהנה ... כינורותינו תלינו בתוכה ערבים ״על נמצא: הימים ששת מלחמת

 ונס. פלא לקערת שבתהלים היגון קערת את הפכה הימים ששת מלחמת .”ערוכים" לדוד מזמור
מחדש. מנגן הכינור קרב". מפסידי הם כלו מזדנבים, יוךךים, ״לאקזם למוכים, הפכו המכים

 בשיר נמצא הימים, ששת מלחמת שחוללה השמחה, מנימת לחלוטין שוגה כואבת, אחרת, נימה
 באויבים שבתהלים, אדום בני מבחוץ, ישראל אויבי את אצ״ג ממיר בו בעברית", "המנהמים

 היסוד עד ערו ערו / המדיה: ארץ בלפי בעלךית "המנהמים ״סוטים״, ידו על המכונים מבית,
 חרטה אכולי לביו^ם לילה רים9 םא? הם z שעתהז עה^יעה ולמלכות בןץד חלק לנו אין / לה!

.”חיל!" בהלום אפילו ל,5 כאחיו נחןקים ואי^ם /

אל מאז.ילדותי הם-בכײ את זוכר אני לבל. נךרות מעל בוכה אני חצות של ״בח׳שך בבל: לגולת
בו מדומה אירופה גולת קל״ז. לתהלים ככולו, רובו מתייחס, 37הדביר" אל ידי "בנשאי השיר

 כנורותיהם על לפרט שובים לצו יוכלו / לבל אצלעותם אליוני את נגסו אשר / גולים בתוך ובכי
 הליל בחצות באוךקזלם־אל־קוךס / משלבי על / לבל !הרות עלי מאז הללי לזה דומה ואין /

פה". שלי

 את ונפץ שיאחז "אשרי נלאה: בלתי כאב של ובתחושה נקמה בקריאת מסתיים קל״ז תהלים
נחמה: בקריאת מסתיים הוא השיר. כן לא הסלע". אל עולליך

 ופי לבי כקזלמה אור אעטה לקזחךית
 ליךיעה: שמים לנוטה
לדוד. למ!צח לךןד מזמור

 נפשי...עטה־אור "ברכי ב׳: >ק״ד, תודה בפרק )קל״ז< קינה פרק מינו: בשאינו מין כורך אצ״ג
 .38כלל בדרך בקינותיו כדרכו כוח, אל מאיליה לצאת מנת על כיריעה"(, שמים נוטה כשלמה

כבשלו. בו עושה המשורר והפוך. ישר באופן אצ״ג בשירת אפוא משובץ קל״ז תהלים
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כ״ג מזמור 3.2

 ע״י המאוימות יונים, ממריאות בו בהקיץ, חלום המשורר מתאר מערבים׳* מזה "ערב בשיר

 בתהלים: כדובר-השר ומתעשת, שלמים ביתו בני אם בודק מוות, עד נפחד האני-השר סכינים.

 נחתם השיר .”אבי" אלןזי זה, לביתי רע אירא לא / עיר: מזמור עברגי.ץךם מעלי ה?לע ״כןגל

 הכית חנכת שיר "מזמור שר: אשר כוהן, של לצידו אדום איל בהיכל, נגוהות מקדש, של במראה

 של בסיפא הנרמז האיל, לדוד". "מזמור כ״ג: מזמור פותח בה בכתובת, חותם השיר .40לידידי"

 האיל. של ל״עולמו" שייכים ירביצני" דשא ו״בנאות רועי" ,"ה המזמור: מן הוא גם נטול השיר,

 ובמזמור בשיר היצירות, ובשתי שבמזמור. צלמות לגיא רומזות היונים, על המאיימות הסכינים,

בנחמה, האימה מוחלפת

 כי "גם ארעא": ובהאי עלמא "בהאי במחרוזת השביעי השיר בחתימת גם זה למזמור נדרש אצ״ג

 מזמור למנצח וזה - ןהדם ה?שר רוגנים / נכון אני לקרב וגם רע. אירא לא צלמץת ?גיא אלך

*■1האדם" ערך

צבי. אורי של ולשיר תהלים למזמורי אפוא משותפת באלוקיו אדם דבקות

3 קי״ד מזמור 3

 "בחותם מהמחזור הלקוחה בעתם", בגשמים בעתם "דברים למחרוזת כתשתית משמש זה מזמור

מר בלעג סיני. מלחמת ערב (,27.7.1956) תשט״ז באב בי״ט התפרסם השיר הגזעי״. הגורל

לא אוךדון, ןלא ךזשוךךן ״לא ישראל: של בענייניה העולם מנהיגי התערבות את המשורר מבקר

 הת!״ך בגאות החומר / היירדן גאון זה הירדן: העברים: נךר כי / ןגצרות אסלם של הגױים נךר

ר ומן ... / היהדות ח?לילי ממתיקות 41גדורןױ:״, על ומזה מזה / מקדמות לעברית הגבורה חןה ̂ז

 ובדורבם במקלם עברו לא / ׳שןד דמן זה ועל יוךק מניו rn על ״אבותיו עברי. נהר הוא הירדן

 שנות ארבעים שורדי ואבותיו. היהודי העם בתולדות כרוכות הנהר תולדות .42אלו־מים-_יךךך

קי״ד: מתהלים האני־השר מצטט זה בהקשר צוואר. עד וגם מתניים עד בו עברו מדבר

 צאן! כבני וגבעות כאילים ההרים רקדו אז

*’לאחור? תסב כירדן תנוס? כי הים לך מה הו!

 והירדן, הכנרת על הבעלות לזיהוי - אצ״ג של שירו ים־סוף. קריעת לנס מתייחס תהלים מזמור

 לא ןהמךשילד, של לא שלנו, הוא ״כירדן השת של לדידו הוכחה, טעון אינו ליהודים ששיוכה

 הארץ חלקי על הבעלות על והוויכוחים משתנים דורות מתחלפים, זמנים מעניין, .44אחרים" של

_ימת "לא הכנרת: דין כן הירדן כדין שיהיה. מה כנראה, הוא, שהיה מה עומדים. לעולם הזאת
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.45שלי!" ., כברת היא: / נצרות ולאןמת אסלם

 ממצרים, ישראל )"בצאת ממנה להיחלץ זכו שישראל גויית, זרה, למהות רומז רק תהלים מזמור

 באירוע מתמקד תהלים מזמור הזאת. המהות את ומפרט מרחיב אצ״ג לעז"(. מעם יעקב בית

.46מהתוצאה חרד המשורר הנסי.

חתימה .6
 ומנחם, אבל גלוי, או עמום והפוך, ישר בם השימוש אצ״ג. לשירת רב-גוני מסד מהווים תהלים מזמורי

 "אחרית בשיר למשל, נמצא, לכך ביטוי עבר. דמוי עתיד של ובעיקר עתיד ושל עבר של ולאומי, אישי
 גם דיון, לחתימת מתאים אשר בינה", שירי "ארבעה הפתוחה, ההגותית המחרוזת את החותם ,47דבר"

שמו: על-פי

דם.9ל היה ־q? ?:עתיד, יהיה שר1<
ר ^ לעולם. יהיה לא ?דה, לא ו

דמות את שיויתי כי ?עתיד, אבטח כן על
מי ונ»יז■ י:1ל? ?

— ואמן והלאיה ס^ה

מקומרת ומראי הערות
אצ״ג. ואילך: מכאן .1
ח: מזמור ראש תהלים, מדרש ראה כנגד כנגדו בספרו דוד שאמר כל יהודה, ר׳ בשם אומר יודן "ר׳ י־ ל ו  ישראל כ

ל גם בלבד. תהלים מזמורי את מאפיינת אינה זו אמת אמנם אמרו". העתים כל וכנגד  שכל חז״ל, אמרו הנבואות ע
ת הוצרכה ולא לשעתה שהוצרכה נבואה כל נכתבה לא לדורו ת לשעתה הוצרכה שנכתבה, נבואה ו  )מגילה, ולדורו

 לישראל תורה חומשי חמישה נתן "משה חז״ל: באגדת לראשונה במפורש נמסרה כזאת ברורה קבלה ע״א( י״ד,
ב׳<. א׳, סוב, )שוחר לישראל" שבתהלים ספרים חמישה נתן ודוד

.2

ל .105־102 עמ׳ ,1991 ביאליק, מוסד ירושלים, ב׳, כרך כתביו, כל גרינברג, צבי אורי  להלן, הציטוטים, כ
בלבד. העמודים ומס׳ הכרך שם יצוץ ולהלן זו, מהוצאה

.3

.26-19 עמ׳ י״א, כרך .4
ת ספר הבתר, רתוםת ,34-33 עט׳ ה׳, כרך תזכח, מיליו .5

ל לכן סוגים. של תערובת ומייצגים שונים לפירושים ניתנים רבים שמזמורים מאחר קשיח אינו השיטתי הסיווג .6 כ  נו
 אנציקלופדיה תהלים, ספר תהלים, ותוכניהם, המזמורים סוגי סרנה, נ״מ ראה לדוגמה שונות, מיון שיטות למצוא

.454-450 ,עם ,1982 זד, מק־אית,

.175 עט׳ ה׳, כרך .7

a v, 171 עמ׳. .8

.111 עמ׳ ז׳, כרך .9

.174 עמ׳ שם, .10

.175 עמ׳ שם, .11

jdv .שם .12
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.176 עט׳ ה׳, כרך .13

.151 עט׳ ה׳, כרך .14

.102 עט׳ ב/ כרך .15
.104 עמי שם, .16

.105 עט׳ שם, .17
.169 עט׳ א׳, כרך .18
.87 עט׳ י׳, כרך .19

.126 עט׳ י׳, כרך .20
ועגב", בטנים ׳הללוהו ד׳; ק״נ, תהלים השווה .22
.130 ,עט שם, .23
.89 עט׳ י׳, כרך .24

.98 עט׳ י׳יג, כרך .25

,110 עט׳ י״ג, כרך .26
.125 עט׳ י׳ג, כרך .27

 אנקראון בספר הנפח׳, אלי ׳עם בשירו אצ׳ג. של המוקדמת בשירתו כבד ידוע נושא אגב, זהו, .99 עט׳ י׳, כרך .28
 עם׳ א׳, כרך ננוח", שנינו - תן לילה: בא עתה / בפרך. עבדת אלי: עם אדבר -ועיר□ נמצא: המבון קטב על
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.20 עט׳ י״ג, כרך .29

.21 עט* שם, .30
.87 עט׳ י׳, כרך .31

.49 עט׳ ח׳, כרך שנדם״, העוגבר על ו׳שיר 25 עט׳ ו׳, כרך העוגבר״, ׳שיד .32
.108 עט׳ י׳, כרך .33

.174־61 עט־ י׳, כרך ארעא׳, ובהאי עלמא ־בהאי .34

,101-100 עט* י״א, ברך .35
.136עט' י״א, כרך .36

.188 עט׳ י״א, כרך .37

לשם חימר גרינברג, צבי אודי מידת הקינה הקינה, מטבע צדי שני - וכה איליה הורוביץ, טליה אצל ראה .38
.228־213 עט׳ תש״ן, אילן, בד אוניברסיטת של לסנט הוגש לפילוסופיה׳, ״דוקטור התואר קבלת

.162 עט׳ י״א, כרך .39

.75 עם׳ י׳, כרך .40

.27 עט׳ י״א, כרך .41
.28 ,עט שם, .42
שם. שט, .43
.30־27 עט׳ השלם, השיר שם, .44

שם. שם, .45
 היה מה מעניין ,30־29 עט׳ שם, לסיני׳, שער ׳נצנה המחרוזת בהמשך ראה סיני. על לבעלות דומה עמדה לאצ״ג .46

 ויכוח מתקיים והכנרת הירדן של המים מקורות על הבעלות ועל בידינו איננה כנד כשסיני היום, חי לו אומר,
נוקב.

.37 עט׳ ה׳, ברך .47
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