
פלאימשה

אומנותיכסיפוריונה

אומנותיתכיצירהיונחספרלהבנתדרכיםא.

עידןמאזדהיינוהמודרנית,בתקופהיונהספרעלשנכתבההעניפהבסיפורתהעיון

והואהראשון,ותפיסתו.הספרפרשנותאלבגישהמרכזייםזרמיםשניעלמעידההשכלה,

החוקריםעובדתית.בהיסטוריהעוסקיונהבספרשהסיפורההנחהאתמאמץ"המסורתי",

היסטורית,מזווית-ראייהבספרהכלולהמידעאתלבדוקמבקשיםההיסטוריתהאסכולהמבני

זהותגיבורה,ומלךיונהשלזהותםבבדיקתכללבדרךעוסקיםד.םומדעית.גיאוגראפית

הקדים)רוחהקיקיון,אדם,הבולע<דגהשונותהתופעותותרשיש),<כביגורההשוניםהמקומות

הספר.כותבאתהמנחהההיסטוריוהרקע

האומנותייםההיבטיםאתלהדגישמבכריםהסיפרותית,האסכולהעלהאמוניםהחוקרים

חלום,פיוטית,מיתולוגיהאליגוריה,משל,שליסודותיונהבספרמצאהזוגישההספר.של

אתכללבדרךמעסיקותהספרברעיונותהקשורותתיאולוגיותבעיותוכד'.אגדהחזון,

מןכמההאחרים.התנ"ךספריאלוהזיקהבסיפור,המצוייםהסמליםוכןהללו,החוקרים
יונהספרנכללמדועבשאלהאומעיקרופילולוגישעניינםבדיוניםלטפלנוטיםהחוקרים

בתנ"ך.

מסייעיםההיסטורייםשהטיעוניםישהגישות.שתיביןגומליןזיקותשקיימותמובן

האסכולהחוקרימצאופילולוגישבמידעבעודהסיפרותית-האומנותיתכמישנהלדוגלים

למסרדעתןנותנותהאסכולותששתישביניהן,השווההצדלהם.המסייעתטענהההיסטורית

שבסיפור.והמוסריהתיאולוגי

ספרשאכןהסבורים,החוקריםבכתביברעותההאחתשלובותלעיתיםנמצאותזוגםזו

מעצםיותרמאוחרזמנוהכתיבהמעשהדידם,אליבאעובדתי.היסטורייסודבוישיונה

גרידא.היסטוריתכתיבהשלממטרותיהחורגתוכוונתוהמאורע,

יצירהכמעשהיונהספראתלפרשהבאההאומנותיתבאסכולהליענייןזה,במאמר
סיפרותית.

החוקריםבקרביסודותיהאתלמצואניתןוכברמודרנית,בהכרחאינהזואסכולה

יונהבספרראו-ומיכאליסהודרכזמלר,-מהםכמההי"ח.המאהבניהגרמנייםוהפרשנים
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ההבחנהבמיוחדמרשימהאכן,דבר.לכלדימירניסיפורכלומר,סיפררתי,מיגרהמלאכת

הספר.שלהארמנרתיערכובדברהמוקדמת

ועגלגלותדיוקאחדות,יש"בספרירבה:ספרשלסגולותיועלהעמידנוהודרכבר

הקיקיוןבמעשההספרשלהנאהסיומואתשיבחהודרמיזרחית".בשירהאךלמוצאןשאפשר

הואאףוהתייחסכולוירבהבספרהארמנרתיתהסיפרמלאכתאתצייןארראלד 1רמחנך.חןכמלא

מעטרת.יששכמרתהפלאסטיתכתיבהשלמרפתיצירתכאלסיומואל

של"הביאור"אסכולתעלשנימנואלהבעיקרהי"ח,המאהבניהעברייםהפרשניםביןגם

ירבה.ספרכלפיכלשהיבלתי-היסטוריתגישהאברמוצאיםבגרמניה,המשכיליםושלמנדלסרן

בהקדמתוכ"משל"הסיפוראלהתיחס"המאסף",בקבוצתהמשכיליםמחשוביבדיל,יואל

כאירועיםאומנםנתפסים-ובריחתושליחותו-יונהשלמעשיר 2לגרמנית.הספרלתרגום

כגרןאחרים,נביאיםשלדופןהיוצאיםכמעשיהםדידאקטית·מרסרניתתכליתםאךממשיים,

הספר.שלהמיוחדבסיגנרנרענייןמגלהגםבדילהרשע.

ירבהבספרהבחיןקדש",מקראיאל"מבראבספררבן·זאב,ליניהודהאחר,השכלהפרשן

שגםמכיורןהיהודית,הפרשניתהמסורתמןחריגהבדבריולראותאין 3מעשה"."סיפור

זאב:בןשלהאחרותהגדרותיומעניינותאולם"סיפור".כאלירבהספראלמתייחסנגאלאבר

תפיסתשלמהותהאתלקוראלהבהירטרחלאהזההמיקראשפרשןחבלוהגדה"."סיפור

הי"ט.המאהבשלהירקמופיעהכאגדהיונהשלמיוחדתראייהשכןכהגדה.הספר

שספר 4הישנה",לברית"מבראבספררדררידזרן,סמיראלהסיקמכןלאחרהמאהכמחצית

המקובלת,הנוצריתהפרשנותאתמבטאיםדבריודידאקטית.שמטרתובדימיסיפורהיגריונה

היהודיםשללכאורההמצומצמתהשקפתםכנגדביקורתכרובתירבהספרלמחברהמייחסת

אין"מינוי",למונחנדרשדררידזרןכיאףהאל.רחמימכללהאליליםעונדיאתהוציאואשר

שהיה.מעשהשלניגודואלאסיפררתית,הגדרהזהבשימושלראות

רפרידריך de Wette),5 (וטארהוילהלםכגוןהי"ט,במאהנוספיםסופריםהלכובדרכו

 • Bleek>6 (נליק

היהזופרשנותכנגדחוצץושיצאהי"טהמאהשל-70הנשנותשהופיעהמרכזיהחיבור

האסכולהבניעלתיגרקוראהמחבר 7בתנ"ך"."עיונים ,) Kalisch (קאלישמ.מ.שלספרר

דעתאחרנגררשהואסופראךוכול,מכולהיסטורייסודהמבטלתהסיפררתית·ארמנרתית

שתיניןכנראהמצרייהש"האמתנסכמושלו,המקוריתלעמדהנאמןראינומתנגדיו

וסיומוהסיפור,שלהסיפרותיות"מ"מעלותיומתעלםאיברהואזאתעםהקיצוניות".ההשקפות

דידאקטית.אםכיהיסטוריתאינההספרשמטרתמסקנה,לידימגיאוהספרשל

"היסטוריהבסיפורהרואההשמרניתהעמדהאת Pusey>8 (פרסיב.א.ביטא-80הבשנות

עצמוירבהפרסי,לדעתבאר.ללמדעצמןשהעונדותכירוןלקחלהורותכדיבהשישאלוהית"

וטהורה,פשוטה"עבריתברורואההמחברשלבסיגנרנרעוסקפרסיגםאךספרו.אתכתב

האסכולהמבניחוקרגםכן,כיהנההנביא".שלאופירואתהסיפורשלפשטותואתההולמת

שלכאורהמישנייםלפרטיםדעתונותןפסיסיפרותיות.סגולותבספרמגלהההיסטורית

[176] 

~ 



מאותם"אחדדואההואשבושכדה"),<"ויתןההפלגהשכדמתןכגוןחשיבות,כחסדינראים

ואיבון"כאילוחייםמלאותא'בפרקהסצנותכיקובע,פוסיאמיתי".סיפורהמצייניםדברים

עינינו".במו

יונה.ספדשלהסיפדותיבנהבמישהבחין , Perowne)9 (פידאוןת.ת.גםהלךזובדדך

 ) Driver (דדייוודשלבמבואו ,-90השנותבראשיתניתנההאמביוואלנטיליחסהתשובה

סיפדותית"צודהתוךאל"הוצקויונהבספרהמעשהחומדילדעתו, 10התנ"ך:לסיפורת

האסכ'ולות,שתיביןפשרהלהציעמבקשתזודרךאומנותית".בדרךסודרוו"הפרטים

והסיפדותית.ההיסטורית

היההחדשההשיטהאבייונה.ספדשלכוללתלפרשנותחדשהגישההוצעהשניםבאותן

מלכים.ספרעלממידרשקטעבמקורוהיהיונהספדכיסבר,הוא Budde).11 (בוראקאדל

חוקרהתנ"ך.מספריבאחדשהוזכרנושאאורעיוןשלמאוחרפיתוחהיגרזהמיורשיחיבור

ספדלשיטתו,יונה.ספרלגביבעמדתולבוראקרוב Welhausen)12 (ולחוזןהידועהתנ"ך

המידרש.כסגנוןשסיגנונוסיפורהיגריונה

ביחסהסיפרותיתהמישנהלאימוץהנטייההתגבשההקודמתהמאהבשלהיכינראה

ספראת Cornill)13 <קורנילהיינריךקארלפירשלמשל,כך,מהיבטיה.אחדאויונהלספר

הספדתפיסתאתגםל"משל"שהוסיף 14סמית,אדםג'ורג'גםנהגוכמוהוכ"משל"יונה

"דרמה".כ

היהודיתההשקפהאתמסביר 15אמונה""דדךבספדורוזנטליוסףהיהודיהפרשןלעומתם,

בתשובה.החזרהלרעיוןלחנךהייתההמחברשכוונתהמסורתית,

זוהיאשמשנתםהמחבריםנזקקיםלהםיוצאי-דופןברעיונותאנונתקליםלעיתים

אגדה,הואיונהספרכיטעןהמאה,בשלהישחי Simpson>16 (סימפסוןויליאםהספרותית.

הכשרהלטקסיבדומה .) initiation rite (לתפקידםכהונהפרחיהכנסתטקסשביסודה

הוא"יונה"יונה;ולא-הואתפקיד:לשחקהיהחייבהכהונהפרחאחרות,בתרבויותהנהוגים

סימליבמוותציותואיעלנענשמסרב,לגיבורה,ללכתנקרא- ) eponymous (ימיאפוגגיבור

"ישועתהמכריז:כשהוא-הבורמןמוצא-לחייםמוחזרהואקבועזמןלאחרלבור.כניסה-

 .'"הל

הצגתשעני.נוסימלי",כ"סיפורהספדאת Konig)17 <קניגסיווגהעשריםהמאהבראשית

הקורא.שלהתרשמותולשםחזותיבאופן-אלוהימסרבהםשישדברים

אךיונה,בספרוסימטריהאסתטיקהמצאכיאחדות,שניםכעבודציין, 18כהנאאברהם

מתחיליםבספרהמצויהוהסימטריההסיפרותיהמיבנהמימצאיו.אתלהציגטרחלאהוא

בודיסןהחוקרבשםדבריםהמביא Eiselen),19 (כאייזלןאחרים,חוקריםגםלהעסיק

) Baudissin ( השניבעשורדידאקטית.מגמהעלמעידבסיפורשהמיבנהלהוכיח,כדי

שידהאושירה,דברהיגריונהספרכי Bewer),20 (ביראוא.ג'וליוסהחוקרהציעלמאתנו

אגב,דבריו.אתלאששטורחאינוכיאףכרומאנסה,הספדאתמסווגהואבהמשךבפרוזה.

הפרשנותתלמידיעלכמובן,נמנה,ביראוכדומאן.הספראתהכתיר Noldeke>21 <נלדקאכבד
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העברי.התנ"ךסופרישלביצירותכגדולהיונהספראתמחשיבהואהסיפרותית.
 22הקדש''.לכתבי"מבואבספרוברנפלדשמעוןהעבריהסופרתרםושונהמקוריתתפיסה

לחיבורהמחברבידיעובדהספרשלהגלםחומראנקדוטה.במקורוהיהיונהספרלסברתו,
מתחוםחורגאינו-האחריםהסופריםמןככמה-שברנפלדעקא,ראועדין.יופיכליל

מגיע.אינושבסיפורהאנקדוטהשלמשמעותיניתוחולכללההגדרה,
כווידויוהספראתפירשהואיונה.ספרבשאלת 23גוייטייןנגעמענייניםחיבוריםבשני

מעשיו.עלביקורתוהמותחהנביאיםבניעלהנמנהאדםשלכפרהוכמעשההנביאשלהאישי
זאתמוצאיםאנוהספר.אלהחוקריםבגישתהסיפרותיתהנימההמשיכה-40הבשנות
החוקרשלבמאמרווכןהעברייםהתנ"ךלספרי Pfeiffer>24 (פייפררובוטשלבהקדמתו
הגישהחסידיאתאנומוצאיםעדייןזו,נטייההתגברותלמרות Feuillet).25 (פויאהצרפתי
כילהוכיחמבקש-1948ב Aalders)26 (אלדרסשלספרועמדתם.עלשומריםית i-ההיסטו

 .היסטוריסיפורחיבריונה

 27קלוזנריוסףהרווחת.הסיפרותיתלגישהנתפסומאתנו,באמצעהעברייםהחוקריםגם

 28המקראווב"מבואסגלמ.ואילוגדול.וכהוגהסיפרותיכאומןיונהספרמחבראתהעריך

ספרותית.הנאהגרימתהייתההסופרמטרתכיהטעים

וולףוולטרהנסיונה.ספרבביקורתהטהורההסיפרותיתהנימההתגברה-60הבשנות
) 29<Wolff 30 (ואדפרןגירהארדואילוכגרבילה,הספראתהגדיר<von Rad בהערכהצידד

מיוחדתהערכהדורשהריהובתנ"ךאחרספרמכליותרש"אוליכיווןיונה,ספרשלסיפרותית
הסיפוריםלקבוצתיונהספראתמשייךואדפרןהמסר".גלוםשבההסיפרותיתהצורהשל

החוקרהאחרים.מןיותרהדידאקטיבסיפורומתייחדזהשספראלאבנביאים,העוסקים
הספר.שלהחצויבנהלמימרובהלבתשומתמקדיש

והערכהמקיףניתוחובו 31כהן,גבריאלשלהגרמניספרוהופיע-60השנותבשילהי
הלכוזובדרךאומנותית.יצירהכמעשהיונהבספרהסיפרותייםהמרכיביםשלמעמיקה

 •-1976ב Magonet>33 (מאגונט,ויהונתן-1963ב Trible>32 (טריבלפילים

חוקריםקבוצתמעניינת:זמורהגידליונהבספרהסיפרותיהחקרענףכישאזכיר,דין
אךהאחרונות,בשניםאומנםהתגבשהזוגישהסאטירי.סיפורחיבריונהספרכיהסוברים

שספר 34 ,) 1793 (התבונה""עידןבספרו ,) Paine (פייןתומסשלבהבחנתוכנראה,ראשיתה,
עלשהצביעומהםישדומה.עמדהחוקריםוכמהכמהביטאומאז .סאטיריחיבורך,ינויונה

ספרואתלצייןראויצדקו.נכוןאלמהבחנותיהםובכמהבספר,ואירונייםסאטירייםיסרדרת
יונהספרעל Warshaw>36 (ודרשושלמאמדובתנ",ךהאירוניהעל Good)35 (גרדאזוריךשל

פיוסםזו,לשיטהנאמןכפארודיה.יונהספרעל Miles>37 (מיילסשלמאמרווכןכסאטירה
הומורשלהיבטיםעל 38כשלומיאל".הנביא-"יונהבשםמאמר ) Rauber (ואוכרבשםחוקר
רבות.נכתבבספר

בעתי.דיונהלספרפניםעודיימצאוספקכלובלא
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'ירבה'בספרהסיפררארמנרתב.

זהספראליומשךניוזע,התנ"ך.ספדיביןבירתוהמענייניםהספדיםאתרחראיזנהספר

במורצתרזכהקדרמרת,בתקרפרתערדהנוצריםרתכמיישראלחכמישלליבםתשרמתאת

רכמרבןדיסדטאצירת,ואףמאמריםספרים,עליונכתבורשרנים.דניםלפירושיםהדרררת

הסמליםושפערהתיארלרגירתהמוסדיותהבעיותמיכלרללמכביר.דרשותעליונדרשו

לעיל.הוזכרוחלקןהפדד"ס,מישערליבכלרבותהסברלאפשדרירתפתחפתחוברהכלולים

ההרמנריטירתהאפשרויותמוצרלאעדייןכינדאה,יזנה,ספרעלהחיבוריםאלפיכלעם

המקובלותהניתוחשדרכיכן,אםראויהספרותיים.בהיבטיובמיותרזהקטןבספרהגלומות

הסיפרואומנותרצרדהמיבנהבשאלותבעיקריונה,לספראףתירשמנההסיפורתבביקורת

בכללה.

השליחותהטלתעלמספרהראשוןהפרקפרקים.מארבעהמורכבניזנחהמעשהסיפור

באוניהמתרחשתהעיקריתהסצנהתרשיש.אליונהשלהבריחהוניסיוןיונהעלהאלידיעל

להצילמנתעלהזועףלאלכקרובןעצמומציעוהואלמצב,באחריותומכיריונהסערה.בעת

עלכתרדהלאלזובחיםוהמלחיםהים,שקטהיםאלהטלתועםמפשע.החפיםהיםיורדיאת

 .ברהנדהוכמעיןההצלה

שרטתהואהדגהבמעידג.ידיעלנבלעוהוא("וימן">האלידיעלמוצליונההשניבפרק

ניצלגםהואואכןהדג>,ממעילהצלתוקודם<ערדבים,מטביעהשניצלעללאלתרדהתפילת

מהדג.

עללקבלנכרןשהואיזנה,מפיבמפורשלנרשייאמר<מבליהשליחותלהטלתתרזוג'פרק

אנשיחורבנה.נבראתאתומנבאהגדולההעידנינררהאלהולךיונההשליחות>.אתעצמו

להם.לעשרתאמראשדהדעהעלניחםוהאלבתשובהחוזריםהעיד

אתיוצאהואלמרת.נפשראתושואלבדיחתו,סיבתאתלראשונהיונהמסבירד'בפרק

שלרעמדתואתהאלמסביר-והתולעתהקיקיון-סימלייםציודיםשניובאמצעותהעיד,

הואוהואהאחרונההמלהאתהאומדהואהאלבתשובה.שתזרונינררהאנשיכלפיביתסר

אנשישלגודלםעלכללנמסרלארכןכלל,ניתנתאינהיונהשלתשובתואחרון.הפוסק

מכן.לאחדהעיר

שמסותרמחרשבכמיבנהעררךהראשוןהפרקכינבחין,הספדשלמעמיקהבקריאה

כמפתתהמשמשותמסריימרתמליםלהטעיםרכןהסיפורשלחשוביםהיבטיםכמהלהדגיש

כהן,ג.רביביהםהמיבנה,שלאספקטיםכמהעלבעברחוקריםעמדו<וכבדהסיפור.להבנת

זה.בפרקמצרייהמוקדמותרמיזותשלעניפהמערכתסימון>.רע.פירארןט.

אלאמידעלמסירתמשמשרתשאינןמילוליותחזרותניכרותהסיפורשלמראשיתוכבר

קל><בשינויפעמיםשלרשהמספרתרזוהשלישיבפסוקהמתנו.שלהסיפראומנותלהעשרת

בצימצרםכלל,בדדךמצטיין,התנ"כיהמספרשלסיגנרנרתרשיש.-ירבהשלהיעדמקרםעל

תרשישהשםחוזרשלפנינו,בסיפורואילוהטפל.אתומשמיטהעיקראתמביאהואיתד;

 ) Tartessus (תרשישאםביןעיקר.כלגיארגדפימידעתתרוםזרשתזרהבלאפעמיםשלרש

[179] 



בתנ",ךדומיםכבשימושיםתרשיש,אתלאפייןהמספרשלשכוונתוברורטוניס,אוספרדהיא
ונשלש,חוזרונישנה,החוזרמסוייםקצבאיפוא,יוצרת,המשולשתהחזרההעולם".כ"סוף
ואחרותאלורמיזותומאלוהיו.משליחותוהבורחיונהשלוהריגשיהרוחנימצבועלורומזת

גלויעיצובמקבלותואינןהמוסרית,ולעמדתוהנביאשללהתנהגותובאשרפליאהמעוררות
הסיפור.שלדד.אחרוןהרביעיהפרקהשיא,פרקעד-עצמויונהשלהגלויביטויודהיינו,-

קצבאת-יונהשלליבופעימותאתלשמועאנויכוליםאחרות:אפשרויותגםיוצרתהחזרה
ורביונהביןבטקסט>כמובן,מצוי,<שאינואפשרידיאלוגשלהדלקלוטגםניתןהבריחה.
להפליג.העומדתהארנייהשלליעדהבנוגעהחובל

שמרכיביהדומהמחזרהאישושומקבלאומנותי-נראטיבילצורךהחזרהשלזהשימוש
שלשליחותוהוראתאתהפותחת"קום",במלההשימושביצירה.מיפנהבנקודותהושת?ו
קוםרד"ק:שלבלשונולפעולה.הקוראתלשוניתכקונוונציהבתנ"ךרווחההאל,מפיהנביא
נדרשאכןבמקורהכיאףממש,שלקימהדורשתהקונוונציהאיןזן,בהוראהזירוז.עניין

נעזרשלפנינוהמספראולםכאן.גםקיימתהזאתהתדירהההוראהולפעול.לקוםהמבצע
האלוביצועה.ההוראהשביןהמתחאתליצורבכוונהאירונילצורךהלשוניתבקונוונציה

הקוראשלציפיותיואתהמספרבונהכך .)"םקיר"(קםאכןויונהלכיבודה,וללכתלקוםמצווה
לברוח. ...קםשיונהמסתבר,אךהאל.כדבריעשהאכןשיובך,"קום",הפועלעלהחזרהפיעל

רבבדברימופיעהגםוהיא ,'גפרקבראשהשנייה,בשליחותחוזרת<ולהינבא>לקוםההוראה
אלחין".אלקראקוםנרדם,לך"נזהיונה:אלהחובל

תבניתויוצרתהסיפורמעגליאתהחוזרתהמלהמקשרתזה,אירוניתיפקדועלבנוסף
התבניתבכללו.הסיפורשלהנושאיםעיקרילדעתי,מצויים,שבוהראשון,בפרקפנימית

מעוצבתמתחילהכברלכידה.שלזוהיאהראשוןבפרקהשניכחוטהעוברתהמרכזית
הנבואה.לשםהכללמתוךכפרטיוחדיונההאל:כשליחיונהשלבחירתובאמצעותהלכידה

יורדיונהורקופיתרון,מוצאמחפשיםהכולבים,הסערהבהתחוללהסיפור,בהמשך
ונרדם.שוכבהספינה,לירכתילך">"קוםלהוראהבניגוד-ליפולירידתוהמקבילה<פעולה

ייפלא,לאהאל.שלדמותובןאלאאינוהספינה,עליכולההכלהאותוריטההחובל,רב
האלפנייתאתהמאפיינתאלוהיך>,אל<קרא"קום"המפתחמלתאתבפיושםשהמחבראיפוא,
יונהאלהחובלרבשלפנייתו .'גפרקבראשהעתידהפנייתואתוכןהראשוןו.פרקבראש
"קראיונה:עלשהוטלההאלוהיתלשליחותהתראהשלכתיזכורתאיפוא,מעוצבת,הנרדם

האותוריטההסיפור:שלהעיקריתהתשתיתחוזרתהסיפורשלזהראשוןבמעגלאלחין"!אל
אל-הסיפורשלזהבקטעעלילת-ו.מישנהדרך-אותוומפנהבו,מתמקדתביונה,בוחרת

שליחותו.

חוזרתזושתיקההמשמעות.רבתשתיקתומתוךאלאלנוידועהאינהיונהשלתגובתו
דורשני:אומרזהחסרהבורח.הנביאשלדמותואתכמאפיינתהסיפורשללאורכוונישנית

ו.מטרתהבאה,היאבכוונהזהבנושאהמספרשלשתיקתוהחובל?לרביונהעונהמהוכי
הסיפור.פיתוחשלשונותלאפשרויותפתחלפתוחהקורא,בלבציפיותלעוררמתח,ליצור
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יונההבריחה.תנועת-הסיפורזרימתשלהעיקריתלתנועהאופייניתזושתיקהכן,עליתר

ולאכבורח-שתקןיונהשללאיפירנרנאמןוהמספרהסיפור,שלזהבקטעגםבבריחתוממשיך

כלרחם-מתקומם.

המלחיםיותר.ברורההיאוהפעםהלכידה,תבניתחוזרתהסיפורשלהשלישיבמעגל

המילכודשלמהותויונה".עלהגורל"ויפרללכוד:עצמומוצאשרבויונהגורלותמפילים

אדםשלאידירסינקרטיתהתאבותשלמאפשרותחורגתיותר,ברורכאמור,שהוא,השלישי,

בלתינוחרתאנושי.עללמישורהפרובלימאטיקהאתומעבירההשני)במעגלהחובל<רב

ליונה.מתנכליםהאל)<הגורל;ידועים

לאחרפיזי,באופןנלכדיונהממש.פיזיתלתפיסההלכידהאתמעציםהרביעיהמעגל

מסרבחובהאוצרתזופעולההים.אלאותומטיליםוהמלחיםהדין,אתעליומקבלשהוא

הפרטשלגורלואתהסיפור,שלזהמוקדםבשלבמראש,מדגימההיאהסיפור:שלפנימי

תתקייםלאנבואתושמאהחשש//מקצועית":<גאווהשלוהאישייםהאינטרסיםאתהמבכר

שיחזרולאחרביגורהשאנשיהחששלאומית:אוגיבורה;אנשישלבתשובהחזרתםמפני

הכלל.טובתפניעלהמסורתיים)המפרשיםפיעל-ישראלגורלאתיכריעוויינצלו,בתשובה

כצרזותפיסהפיעלמאופיין,יונהואילובכללה),<ולאנושותלכללבדאגתובכךמצטיירהאל

הסתיריונהשללכאורההאישייםהאינטרסיםשמאחורימסתבר,הסיפורבהמשךאופק.

בניכלפיהאלשלוביחסוהאלשלבתאריםהקשורהחשיבותרבתתיארלוגיתגעייההמחבר

האדם.

ההולכתמלכודת,אולכידה,תנועתאותה-הסיפורשלהפנימישהריתמוסלהדגיש,יש

חורגתהלכידהתנועתהים.אליונהשלבהשלכתומסתיימתאינה-יונהעלוסוגרת

כבתחילת-יונהאתמעמידההיאשכןרוחני,למישורועוברתהמצומצמתהפיזיתממיסגרתה

האל.שללחסדועתהנתרןשירנהאלאבלב,דזרלאבוראו.מולאל-הסיפור

הנביא.שלהסופיתהמלכודתלהיותעלולהדגבאמצעותכהצלהחיצוניתשנראהמה

לאיונה<שהרימשליחותוהבורחהנביאשלהסופיתכמלכודתהמרותאתמעצבאיברהמחבר

בפרקמסרפדשעליההנביא,עלמחדשהשליחותהטלת .)"'ה"מלפניאלאהאלוהיםמןברח

ירבה.שלהסופיתהמלכודתהריהי ,,ג

בתחילת.הסיפור.יצאשממנובר-במקרםנמצאירבה-הושלמה.בסיפורהמעגליתהתנועה

פרקבראשזהיםכמעטבמישפטיםהשימושבאמצעותזאתלהדגישמיטיבהמיקראיהמספר

עליה"."וקראהגדולההעירניגרהאללךקרםלאמו:שניתירבהאלה'דבר"ויהי :'ג

מיבניתמבחינהא'פרקשללחשיבותונאותהלבתשומתהוקדשהלאירבהספרבחקר

המלחיםבידיירבהשלההשלכהפעולתרקלאבכללו.בסיפורהמלחיםשלרלתיפקרדם

ומעשיהםדבריהםאתלעצבהשכילהמספרמשמערתי.באופןהסיפורמעגליעםמקושרת

ביטוילידיהבאהסיפור,שלהררחני-תיארלרגילמסרמוקדמיםכרימרזיםהמלחיםשלהאחרים

המצרייהארמנרתית-ניראטיביתממערכתחלקהםאלהרימרזיםירבה.ספרשלהאחרוןבפרק

בדברלבראשעתידהמסראתהמלחיםמגלמיםההשלכהבמעשהלעיל,כאמור .'אבפרק
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מוקדמתהקבלהאלהבמלחיםלראותישמסריימרתמבחינותברואיו.כלעלהאלהשגחת
שאינםאליליםעובדיאלהגםאלהיונה.עםבעימותמעוצביםאלהגםאלהגיבורה.לאנשי

 :'אפרקשלהאחרוןבפסוקבתשובהכחוזריםהמלחיםאתמאפייןהמספראךבה'.מאמינים
בתשובהלחזרתםמוקדםרימרזמהורהבתשובהחזרתם .'"האתגדולהיראההאנשים"וייראו

גיבורה.אנשישל

הסיפורחלקימשלימים-בהדרגהלקוראומתחוררתההולכת-זוהקבלהבתוקף
מושך.גםאךוחסכונימוצקאומנותימיבנהנוצררככךבהמש,ךמכוונותהשמטותהמוקדמים

הנביא,מולאלגיבורהאנשישללטיעונםכהדהנשמעיםדבריםהמחברשםהמלחיםבפי
דםעלינותתןואלהזההאישבנפשבאבדהנאאל ,'ה"אנאמה:ויהיברעתםלכאורה,הרוצה,

הוא.יאבדומוטבשתאבדנר,כךעלהעומדהפרטבגללתאכזבונאאלדה:יינר:נקי<א>".
החדלעיצובמעברגיבורהואנשייונהשביןהקונפליקטאתמעשיריםאלהפנימייםהדים
כיידעתיכי ...דבריזה"הלאהאחרוןבפרקיונהשלהסברו .'גבפרקגיבורהאנשישלצדדי
האלנינוח.אנשישלמוקדםאפשריבטיעוןמערמתהרעה",עלונחם ...ורחוםחנוןאלאתה

בהמשך.שאסבירכפיתיארלרגי,בוויכוחיריביםשניביןעליוןכשופטהאחרוןבפרקמופיע
שלתשובתותמציתאתהסיפורשלזהמוקדםבשלבכמבטאיםהמלחיםמתפקדיםכןכמר

כאשרה'אתר."כיבאומרם:האל,ובדבריד'בפרקהמופיעיםבסמליםביטוילידיהבאההאל
עשית".חפצת

אנשילהצלתמוקדםרימרזאלאאינההאלבידיהמלחיםשלההצלהפעולתוערד.זאת
מושפעהיהאםספקנכח,אםגם<אךזררומזתלהצלהעדאינוכמרבן,יונה, .'גבפרקגיבורה
ומצטברות.הנרמזותבמשמעויותמבחיןהקוראואילוממנה>,

זה.בפרקלמשמעותומעברנזתפקדא'פרקשלבסופרהנזכרהמלחיםשלנוסףמעשה
פערארחידה,מסבירהזרפעולתםנדרים.ונודריםלה'זבחזובחיםהמלחיםכימוסר,המספר

אתמחדשעצמועללקבליונהשלהחלטתועלמידעכלבהעדרהקשורהטקסטואלי,
עלמפורשבאופןלנושנודעמבלייונה,עלבשניתהשליחותבהטלתפותחג'פרקשליחותו.

במעורפלרומזיונהשלההרדייהתפילתשלהאחרוןהפסוקרקיונה.שלבעמדתוהשינוי
שהוא,כמרתזה,מישפט .'"הלישועתהאשלמהנדרתיכאשרלךאזבחהתרדהבקול"ואני
אתמחדשעליולקבלהואנכרןושעתר.הראשונהמהחלטתוברחזראכןשירנהמצהיראינו

השליחות.

שלהאחרונהפעולתםעםירבהשלזראמירתואתהמספרקישרסובטיליבאופןאולם
יונה.לגביוהןהמלחיםלגביהןמופיעיםוהנדריםשהזניחהכירוןמשמעותית,בדרךהמלחים

יראההאנשים("וייראואלוהיםליראתכביטויהמלחיםאצלמשמשיםוהנדריםשהזניחהולפי
הזניחהלגביראףיונה:לגביזהענייןמבהירהשהתיקברלתהריבר,לאמונה )"'האתגדולה

שהמלחיםהנזכרת,הנחתנואתנקבלאםכן,עלנוסףהאלוהים.יראתמשמעםוהנדרים
הרינינררה,אנשישלבתשובהלחזרתםמוקדםכרימרזבתשובה,כחוזריםמאופיינים
שלכאקסיונהשלוהנדריםהזניחהאקטאתמסבירהגםשפעולתםבכךמתעשרשסיפורנו
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בתשובה.חזרה

אתלהבליטמבקשהספרמחברעצמו.ירבהשלדמותואתלבדוקעתהניתןזהרקעעל

מוקדםבתהליךגופרירבהאתמעבירהמספרובאישיותו.ירבהשלשבדמותוהחריפההאירוניה

ספקכלבלאשהריהצלה.בתשובה,חזרהחטא,דהיינו:נינררה,אנשילגבילהתרחששעתיד

עלוקיבלבתשובהשחזרולאחרשליחותו,וממילויה'מלפניבכורחושחטאכמיירבהמצוייר

כן,פיעלואףהיבשה>.אלירבהאתשיקיאלדגהאל<הוראתניצלהשליחות,אתמחדשעצמו

נינרוה.אנשיכלפיהאלרחמיאתליישםמסרבכלפיר,האלרחמיאתלקבלהמרכןיונה,

האומרים:מהםישהדורות.בכלומפרשיםחכמיםכךעלונחלקוביותר,תמרהזהעניין

אתלהדגישביקשירבהספרמחברואילוהאנושות,כלעלהאלוהיתבאחריותירבהזילזל

ירבהסיפורו,גיבורשלוהשקפותיומעשיועלביקורתמותחונמצאארניברסאלי,כאלה'דמות

שידעלארמיים,מרגשותכנובעתהשליחותמןירבהשלבריחתואתהמסביריםדישהנביא.

זדהיאשביבררהההנחה<לפיישראלאתלהחריבעתידה-האלשלאפרשבט-אשדרכיירבה

חזרתם<עםתתגשםלאנבראתןשמאחשששירנהמסבירהמידרשמשל>.דאינהההיסטורית,

כבדאי.יחשבכןרעלבה>בתשר

שללשירבהאדתתגשם,לאנבדאתראםכבדאיייראהכיחשששירנההמקדבלים,ההסברים

נראהחראלמדי.שליליבאדרירבהאתמציירים-הארניברסאליתהאלדהיתההשגחהאת

וחדקמקרםאלאןהאל,בשליטתלכאורה,שאיבר,הים,אלהאלדהדתמלפניהבדרחנשרטה

כירעדה,עםקבלשמכריזכמיהמחברבידימעדצבעצמדשירנהבערד-שליטתןלתחוםמחוץ

חדקושנמצאהדאלפלאלאהיבשה.דאתהיםאתעשהאשרהשמייםאלדהיה'אתיראהדא

"שלדמיאל".בשםירבהאתכינהאשר

בספרלקרואלהעמיקהיכולתחוסרעללדעתי,מעי,ןירבהשלזהמעיןשליליצידדאך

המחבר.שלהסיפרדתיתלטכניקההרגישותהעדררעליונה,

דהמרשגיםהערכיםבמיסגרתבכך.מהשלמעשהאינההשליחדתדמןהאלמלפניהבריחה

דתערזהמררנהלבאדמץהדורשבילעדי,הכלל,מןידצאמעשהכאןנעשההעתיק,העולםשל

זהמירחךמצבלתארדשיטרחיצירתןשללמיוחדותערהיהלאשהמחברלתאר,קשהרבה.

אכןהקודש,ספריביןירבהספראתכללאשרשהעורך,יתראולאשרטה.נביאלאפייןבמטרה

זד.שטחיתבצורההנביאשלהרדחנירירקברומדתאתחזה

הסיפור.שלבמרכזןהעומדתמרכזיתתיאדלרגיתבעייהשלפנינותוכיח,מדוקדקתבדיקה

חסדורבאפייםארךדרחרםחברןאלאתהניידעתי"ניכדלקמן:בריחתואתמסבירעצמוירבה

לסלוחנוטהושאתהאצלךמתגברתהרחמיםשנזירתאנייודעכלומר:הרעה".עלוניחם

עימך.מסכיםואיניאני,יודעלגביר.הדיןמידתנוקטדאינובתשובה,החוזרלחוטא

שלזדבאמירהמרכזימסרהעליםהמחברנייגלהירבהשלאלהבדבריךמדדקדקעירן

ה'אל"ושרבוי"ג:פסוק ,'בפרקיואל,שלמנבואתוישירלציטוטנדרשהספרמחברירבה.

הרעה".עלונחםחסדרובאפיםארךחראורחוםחברןכיאלהיכם
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בשלילה,האלשלהרחמיםתכונתכלפייואלשלעמדתואלכמתייחסמאופייןיונהובעוד

חלקיתבציטטהמשתמשהואואףהאל,תאריעלבפולמוסכמשתתףמתוארביברהשלמלכה

לפניתחנוניואתלשטוחהמלךבדעתירבה.נפיצוטטאשרזהשלאחרנפסוקמיואלהלקוחה

-יודע"מיהרחמים.מידתושינקוטעמו,עללהטילאמראשרהעונשמןנושיחזורהאל

יודע"מיאומר:יואלואילונאבד".לאאפומחרוןושבהאלהיםונחםישוב-המלךאומר

ליונה.יואלאתלהקדיםמקובלכללנדרךכילהעירישונחם".ישוב

אתלהדגישבכרונהמיואל,לקוחהואאףירבהשלשכטיעונוטיעון,המלךנפישםהמחבר

נחמה.כנביאנבואתובסוףמופיעהשואה,נביאיואל,האל.שלהרחמיםרגשותאלפנייתו

בכלעדישונוה'נאםעתה"רגםהאחרון:הרגעשלבתשובהבחזרהמאמיןיואלכן,עליתר

 .) 12 ,'ב(פרקונמספר"ובנכיונצוםלבנכם

מספרהידועיםבפסוקיםהמתבטאתהאלשלהדיןבמידתשמאמיןכמימאופייןיונהואילו

לאלפיםחסדנוצרואמת.חסדורבאפיםארךוחנוןרחוםאלה' 'ה" :) 7-6ל",ד(פרקשמרת

רעלזqלשיםעלבניםבניועלבניםעלאבותעררןפוקדינקה,לאונקהוחטאהופשעערןנושא

כמונאחכמים,שהנחינו(כפיירבהרומזיואלמספרשבציטוטאלאנלב,ןזולאר~עים".

יואל:כדרישתלבנם"את"קרעוולאנגדיהם","קרעורקניכווהשאנשישמעוני"),ב"ילקוט

 .) 13ב,(יואל,נגדיכם"ואללבנכם"וקרעו

אתמאפייןשהואלעיל,ראינוכנרירבה.גיבורו,שלעמדתועםמסכיםאינוהספרמחבר

זולתו.לגניהדיןמידתיישוםדורשאךעצמו,לגניהרחמיםמידתאתלקבלשמרכןכמייונה

הסתירהאתהמדגישבאופןהסיפוריתהסיטואציהאתהמחברמעצבהאלעםהסופינעימות

הקיקיוןסמליבאמצעותעצמו,האלירבה.שלובדעותיובאישיותושבדמותו,הפנימית

מעיןמסרלשם<שכןעצמוטונתועלעצמועלהחסקטנונישהואלאליונה,מוכיחוהתולעת,

ששיטתוואיפה,איפהמידתנוקטיונה,שהוא,אלאהאל>,לדמותלהידרשצררךהיהלאזה

אופיו.שלימותעלמעידהאינההדיןלמידתושדרישתועיקבירת,נחוסרלרקההתיאולוגית

רנותבעיותעוררשביונה,הסתירהאתהאלמוכיחבאמצעותווהתולעת,הקיקיוןמשל

שלללקחהתולעתידיעלאבד"לילהרנןהיהלילה"שנןהקיקיוןענייןמההחוקרים.נין

והתולעתהקיקיוןסיפוראתלשכתבכשניסהזופרונלימהלתארהטיבגרייטין<פררפ'ירבה

ירבה>.בסיפורהמשתלבהגירניבאופן

לשםונסמךהסיפור,באומנותסובטיליתנדרךכאןהשתמשירבהספרשלמחברוואולם,

ירבהלפנימדגיםוהתולעתהקיקיוןמשללדעתי,לכן.קודםלונזקקשכנריואל,ספרעלכך

האלשלמידתומהיהתיאולוגית:הבעיהסביבהסובבתיואל,שלנבואתוהתממשותאת

טיעונולשםמיואללציטוטנדרשירבההרחמים?מידתאוהדיןמידת-האדםבניעםביחסיו

אפרקאליפטיתנבואהיואלמנבאכידועהטענה.ממיןלועונהוהאלכנזכר>נינררה,מלך<רכן

רעלחטהעלכורמיםהילילואכדיםבישר"הרהצומח:כלאתוהשמידשעלההעצוםהארנהעל

השדהעציכלותפרחתמרגםומרןאומללהוהתאנההרכישההגפןשדה.קציראבדכישעררה

 .) 12-11א'<יואל,אדם"בנימןששוןהונישכייבשו
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אימתניתבחזרההוביש>גאו"יבש"בפעליםומשתמשתהיובש:אתמדגישהיואלנבואת

פעליםלשני~ר Qה~נדרשהקיקיוןבסיפור"אבד".הפועלבהמוזכרוכןקאטאסטרופאלית,

בולט.באופןאלה

אתגופועללהרגישבסיפורנוחייביואל,שלהשקפתועםמסכיםשאינויונה,

בעייתאתגופועלשהרגישכשםמתנצח,הואשעליההתיאולוגיתהגעייהשלהתממשותה

מחבריואל.שלהמחרידהכבנבואתוהקיקיוןאתמכלההתולעת-הארבהבתשובה.החזרה

עוסקהמציאותמןמנותקשנראההתיאולוגיהדיוןכיההדגמהבדרךלהדגישמבקשיונהספר

מחייב.בלתיערטילאיבנושאדווקאולאוארצית-אנושיתבגעייהלמעשה

מתןעימהישיואלשלפי-החורבןנבואתיואל,שלהכלליתנבואתועםבהקשררק

מידתיונה.ספרמחברשלכמסרהקיקיוןמשלמובן-בתשובהלחזורהחוטאלאדםאפשרות

שלואף-הרימוןהתאנההגפן,של-הגמורהאוגדןאתמחייבתיונה,טועןשבשמההדין,

ה.יבורבשיואבהקיקיון

הקיקיון,עלחסיונה,שהוא,-הקוראגםמופתעועימו-במפתיעמגלהיונהאבל

פנימית.סתירהבחובהאוצרתהדיןלמידתושתביעתו

ליזום.אלאיכולאינויונההאל,בדבריהבאיונה,שלזהגילויעם

שתיקתוהואשלנו,בטקסטבגלוימצוישאינופסוקי"ב,פסוקיונה,בספרהאחרוןהפסוק
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