יעקב פיכמאן.

איוב.•..׳:

ו

.I

ספרים בודדים ומוזרים ,יחידים במינם ונפלאים בתכנם ,הולידה היצירה העברית

בתקופתה המאוחרת ,בימי הןזטש האחרונים אשר לה .כל יצירה היא עולם בפני

עצמו ,רחוקה מחברתה ונבדלה ממנה ,באנמי ההרים הבודדים אשר לא יתחברו

לעולם זה עם זה .חיים מיוחדים והמיה מיוחדת לכל אחד .אין עוד אותו הרוח

האחת ,הכוללת ,אשר היתה מפעמת את יצירות הנבואה הקדומה ומטביעה על בולן

הותם של אחדות פנימית ,בננה השמש המעוף ,המטשטש בבהירותו את כל נון

ובךנו ן על פני הנוף .הנבואה  -זה היה הים הנדול ורחב־הידים ,אשר לתוכו השתפכו

נהרות־האיתנים ,הקטנים עם הנדולים ,ויהיו להמית־אלהים אחת ,עד אשר לפעמים

לא היה עוד להבחין בין קול לקול .יצירת הנבואה הקלאסית היתה כמעט קוליקטיכית.

בקושי רב אנו עומדים על אפים האישי של כמה מן הנביאים .חלום אחד מרחף

על כלם .נם האינדיווידואליים ביותר ,יש >:יזה דכר המשתף אותם אל חבריהם.

השרטוט העצמי נבלע בקלםתר פניה של התקופה .כל יחיד אינו *ענ עונה לעצמו,

כי אם שש לחצטרף אל החבורה ,ולו נם יאבד בתוכה .על כן יש אשר האחד חוזר

על דברי חברו וממלא אחרי דברי חברו ,ואין אנחנו מרנישים בוה; ויש אשר נאמין,

כי מלב אחד כלם •צאו ...הנבואה היתה יצירת האומה העברית בולה ,ואנחנו עוברים

מספד ו של נביא אחד לחברו ,כמו מאולם לאולם בבית־מקדש נדול אחד.

כשאנחנו עוברים מיצירות הנביאים אל הספרים האחרונים של היצירה העברית

הקדומה ,אוירם של עולמות אחרים מלפף אותנו תיכף .עולמות מרוחקים ונבדלים.

אין נשר בין עולם לחברו .כאי בודד מזהיר כל אחד בפני עצמו .אין הם קשורים

בזמנם ,במקומם ,כרוב דברי הנביאים .פניהם אל הנצח .האדם הצג כאן לבדו עם
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חידת חייו ותונת מותו .אין כנפיה הרחבות של האומה סוככות עוד על בניה

הנדחים .כל אחד מתחיל לבקש מקלט לעצמו ,לנפשו .לא פחרון חיי ?ם ,בי־אם

•
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איוב,

סהרון היי אדם דורשים המשוררים האלה ,אשר נם שמותיהם לא נשארו לנו

ביזנס לזכרון .עם יכול לחכות למשיחו ונואלו ,אך היחיד חולף .לאבדת הייו אין

השלומים .אין זאת כי האורנניזמום הלאומי התחיל כבר מתפורר אז .הבנים נפרדו

מעל אםם ,ועל פני הישימון הנדול נראו התועים הראשונים.

זאת היתה ראשית הבציר .סערות האביב הנדולות של השירה העברית ענר

ו

זה כמה .קולות ה׳ על המים נדמו .נפסקה זרמת ההרים העזה והבטוחה ,ורק בת־

קול אהרונה הומיה עוד כדממת לילות .דומם קולחים נחלי־הקיץ האחרונים ורוך

להם וזוך ושקט ,אך ינון כבוש מלוה את לכתם .ואם יש אשר יתעורר עוד הסער,

והרים רק נלים כבדים ואפלים .ונטפי הנבואה האחרונים אם ידובבו את אחד השרידים

הבודדים - ,לא ל״מלחמות אלהים• עוד יקרא ,לא על נצחון יהוה אמרתו ,כי אש

על בוא הלילה וחורבן הלילה .אין עוד ביצירותיה של תקופה זו לא מהוד בטחונה

של הנבואה ,אף לא מבהירות הבזילח שלה .דמדומי לב ומבוכת לב נ5ל .על ^ך*

יהודה עוטי השמש התחיל יורד הלילה ,והכוכבים המעטים אשר הציצו מתוך השמים

האפלים ,רמזו רמזים רחוקים ,סתומים וחתומים.

והנה שירת איוב  -הד מחריד כםעד הראשון בכואו .מרחב המדבר נושב

עלינ ו ואלהי המדבר העתיק שוב דובר אלינו מתוך הסערה .אלהיט רענן וחזק וכרו

אתו .הונף לא יבוא לפניו .בותור על החיים ותפארת החיים לא יחפוץ וכהכנעת־נפש

לא יקחז את לנכו .בעוז רוחו של האדם וכתום רוחו עוד יאמץ ,וברנעים ,כטוב עליו

לבו ,עוד יהמוד לצון לו עמו ונפה ינםה את כה־הסבל אשר לכהיריו .עוד יש את

סי לנםות .ממרום כםאו ישמח לראות את עזי־הנפש ,את אלה המתקוממים כננרו

מתוך שפעת אהבה ואמונה .שמח הוא ,בי עוד לא נבלה אדמתו ,אס היא מנדלוז

עוד כטירי־רוח כאלה .בל עוד האדם מתקומם כאדץ ,לא ינדל השממון נם בשמי.::
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אין איש יודע ,מי הוא מחברה של פואיפה נפלאה זו  -מי הוא האיש

אשר השליך את זרע המדד הראשון ,אשר מתוכו נדלו עד היום צמחי הרוחות העזים

אשר לאנושיות כלה .במהבדו של ספר ״קהלת״ נם הוא $לאי .עוד םחות מאשר

בספר ״קהלת״ ניכרים בו סימנים של איזה זמן ואיזה מקום .יש נסננונו איזו פ־אות

עתיקה ,איזו הותם של קדומים .במקומותיו הסתומים יש מעקבות המדבר וחידותיו;

נמו כתבת חרותה על סלעי ישימון קדמונים ,שנמהו רשומיה פה ושם ועוד בשרידיה

שוטפים החיים הלוהטים ,אשר הבעיר הנאון הנעלם - ,זה אשר שמו וםפרו ישא יו

לנו לעולם בודדת־טלאים ,כסוד הבריאה הנצחית■ אשר אץ נבול וקצב לכחותיה.

עוד פחות מזה יכולים אנחנו לעמוד על זמנה של יצירה זו .כל השערותיהס

זדאיזחיהס של החוקרים אץ כחן י כדי להכריע בפתרון שאלה זו .אץ עוד יצירה

בכל הספרות העברית הקדומה אשר תהיה בכל תכנה ומחוחת מחוץ לכל זטן
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י> פיכם*

ולמעלה מכל זמן כמוה .מבוכת האדם הנצחית בה ומצוקת נפשו מעולם ועד עולם ז

מכות האש הצורבת בנעת להב ההכרה באדם ,צעקת סהדו המרה בשלחו את ידו

ראשונה להרים את צעיף החיים.

בעברנו משאר כתבי־חקדש אל הספר הזה ,רנלינו עומדות פתאום על אדמה

חדשה .כמו שמים זרים נמתחו על ראשנו .כאילו נתרחקה הסביבה המצויה ,נתרחקו

כל החיים הידועים לנו ,ואנהנו הוצננו פנים אל פנים עם נורל האדם הנצחי עלי

אדמות .לא לחנם נראה הספר כל־כך מוזר לא רק לבעלי־האניה ,שהשערותיהם

והשקפותיהם עליו כל־כך מתננדות זו לזו ,כי אם נם לחוקר חריף ועמוק כרי אברהם

אבךעזרא ,אשר הביע את דעתו ,כי הספר ״איוב״ אינו אלא תרנום מלשון אחרת,

שירת־איתנים זו יחידה היא בכל כתבי־הקדש ,יחידה אולי נם בשירת כל־העמים וכל

הדורות .כמו מעין חתום ,אשר נדרו את דרכו במשך אלפי דורות ,פרץ פתאם לעיני

השמש ברבבות צבעיו וינל בראשונה את רוח האדם בכל עתה ויפיח .נם היום׳

לאחר שידענו את שירת ״פרומיתום* ו״פויםט־ ו״קיך ,אנו עומדים משתוממים לפני

ריב זה של האדם עם אלהיו כמו לפני אחת מחידות הטבע הנדולות .כמו ממעמקי

ייער־קדומים מניעים אלינו הדברים ,ורענדת בהם כבקול חמיבת העצים העתיקים

בנפלם ראשונה וקול מ^לתם אימח.

.II

רק ספר אחד יש בכל כתבי־הקדש מטפוסו של ״איוב׳  -זה הוא חספר

״קהלת׳ .שניהם הם ״כני־זקונים• ליצירה העברית ,אף כי היהם אליהם מצדם של

בעלי היהדות האופיציאלית לא היה כלל יחס ל״כני זקונים• חביבים ...שניהם הם,

לדעת רוב החוקרים ,בני תקופה אהת ,תקופה מאוחרת - ,שעת השקיעה הצוננת

־ביצירה העברית הקדומה; ובכל־זאת לא הניעה השירה העברית למדרנה של בנרות

פיוטית יותר נבוהה מאשר בשני הספרים האלה .שירת ערב עולה משניהס  -רוח
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האדם בראותה את עצמה נעזבה מבוראה־מנגה ,בהכירה ראשונה את יתמותה בחיים

הקצרים לגיח תהום המות האורב לה על כל שעל .האדם תובע כאן את עלבונו —

עלבון נפשו ועלבון חייו• .קובל הוא על שנתן לו הכל ולא נתן לו דבר5

יעל שהצינוהו לפני העולם והחיים כמו לפני ארמוךפתרים סנור ומסונר אשר

לא .י$תח.

על ציר אחד סובבים שני הספרים האלה ,ובכל זאת אין לך שתי יצירות

כל־כך שונות ונבדלות כמוהן .רק הרעיונות דומים ,דומים השלדים המופשטים שלהם,

^אך לא הרוח ,הבטוי ,היחס אל העולם ,וביחוד ,מקור היחס .לנקודה אהת הם
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איוב.,

<=* • ו וי  • ...וו •••י

ישואפים ,אך לא מנקודה אהת הס יוצאים; וזהו מקור ההבדל .הפנימי והחיצוני

־שבשתי היצירות האלה ,הדומות לכאורה בלל.

שניהם מתמרמרים על נורל האדם העלוב ,על ה״ארץ שנהנה ביד רשע״.

שניהם אינם רואים את התכלית של ההויה האנושית .ורק שאחד ,קהלת ,שבע חיים

זתענונים ,כבר יודע ,כי אץ צדק ואין אושר ואין כלום ,והוא רק מרצה לפנינו את

מסקנות חייו העצובות; והשני ,משורר ו של איוב ,יותר תמים ויותר בריא ,שבע עמל

וממרורים ,מתאונן מר רק על עלבון הצדק ,ועודנו מאמין בחיים ועודנו אוהב אותם

יועודנו דבק בהם .זה מתאונן על המות שאינו מבדיל בין הבם לכםיל ,וזה—על המות

עצמו ,על חוט החיים היקרים שנפסק על ידו .קהלת נעלב רק על החיים שךמו

אותו ,את החכם חחוקר לכל תכלית; ואיוב צר לו על החיים הקצרים ,החולפים -

על ההיים ,שלמרות כל פנימותיהם ,ערך יש להם .קהלת מתעב את החיים,

ואיוב אוהב אותם ,את החיוב האחד לאדם באשר הוא אדם :״כי י.ש לןץ תקוה״,

תקות החיים  -הוא קובל-״ותקנת אנוש האכדיץ .ב״קהלת• אנו עומדים כבר עם

הסוף .זהו דץ־והשבון קר ,דץ־וחשבון אחרון .באיוב רוח האדם רק מתחילה להתעורר ,אך

היא עוד בעצם תמה ,בעצם אהבתה את החיים ואת האלהים .דוקא במ־י תלונותיו

?צעקותיו של איוב עוד מפעפעת האמונה ,כי אל לא יעשה עול .כל זמן שצועקים,

עוד מאמינים .המנוחה הנמורה באה עם היאוש הנמוד.

איוב צועק ומתמרמר .הוא רוצה לברר וללבן .אמו טעות כאן נפלה -איוו

ו״םיםספערשטאנדניםם• בין האדם ובין האלהים .הרע אינו אלא טעות ,טעות שיש

לברר אותה ^ -תןןנה .הוא מאמין שיש עוד לתקן .דבריו ותלונותיו צריכים להשמע.

זאז עוד ישתקוה ,עוד יש נאולה :״מי יתן אפו ויכתבון מלי - ,הוא קורא בראותו

כי אין שומע לו בין רעיו  -מי יתן בספר ויחקו; בעט ברול ועופרת ל.עד בצור
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יחצבון ו  -ואני ידעתי :נ ו א ל י הי ואחרו ן על עפר יקום• .ה״מיםספערשטאנדניספ׳

שבץ האדם והאלהים מוכרהת להתברר בזמן מן הזמנים! לקהלת הכל ברור ,ברור

?ר לזועה ,אץ הקוה .אין כלום .אץ כאן טעות ,כי אם וזק .סדד־עולם מוצק ,שאין

•להלחס כננדו .קהלת הכם יותר מדי כדי להאשים ,כדי ללמד חובה על מי שהוא;

הוא עומד כבר מעבר לםערות החיים .איוב  -עומד לפני החיים כלפני חידת נפשו,

כלפני שער־ברזל ,שצריך לשבור בראשו את בריחיו ,למען גלות את מהות ההדר

הכמוםה ,למען ?>*ל את עצמו ואת אל היו,

נם קהלת שואל וחוקר ודורש לדעת את המופלא ואת המטפה .אך הוא

עושה זאת על הרוב רק מתוך סקרנות ,מתוך איזו כטלה פנימית .בעצם כל החקירות

יוכל הדרישות היו לו זה כבר לזרא .יותר מדי כבר בקש.ודרש מן החיי ,;:עד אשד

הקיץ יוש אהד וירא ,כי ההיים הם כבר מאחוריו .על כן הוא מברך את כל אלה,
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י .מיבשיין.

ההולכים לקראת החיים ישר ,מבלי הסתר את םניון החקירה והחטוט מתחת למדיהם.׳

איוב אינו יכול להשמיט את האבוקה מתוך ידו .הוא מוכרח להאיר את אפלת לבו.

הוא לא יטה הצדה .לו יש רק דרך אחת  -הדרך אל אלהיו .ואת הדרך הזאת.

עליו לשוב ולמצוא!י על מנת כן הוא חי ,על מנת כן הוא סובל.

איוב  -גךהכםי ,איש־המבע .הוא מדבר בלשון רעננה ,צבעונית ,מלאה׳

חום ומלאה עוז .קהלת  -בלשון מצוננת ,צחה ,קצרה וברורה .כאן נושם עלינו חום

המדבר הלוהט; שם  -אויר ההרים הזך והשוקפ .ב,איוב• עוד מאפרים אותנוריחות׳

החיים ההריסים; כ״קהלת•  -הד החיים עולה כבר קר ביותר וצלול ביותר .חרג!

הלוחס ככר הושבה לנדנה.

.III

כהו של הםפר איוב אינו בדבורים וציורים בודדים ,אף כי נם כאלה רבים בו.

שיש בהם בדי להמס; אף לא בחצי הרעיון הדקים והשנונים ,שבהם מכניע אותנו

בבת־אחת הספר ״קהלת״ .כחו במץ ריתמום עז ושוטף ,אשר אין עוד כמוהו נם בדברי

הנביאים המצוינים ביותר .כמו אשד־מים נופל ממרומי הדים הוא סוחף בזרמו אח

כל אשר יפנע בדרכו .אפילו הציורים המעמדים והדבורים שלא במקומם כמעט

שאיננו מרנישים בהם  -כל כך חזק החוט המאיר ,המאחד כל אמרה אובדת וציור

מ&רד ומסורם נם בפרקים היותר מסבכים .בשטף הלוהט הם נמסים כרנבי אבן

במתכת רותחת ,אשר תקלוט אל תוכה כל חומר זר ומוקשה ותעשהו נוזל ולוהט.

כמוה .נם המלה הפשוטה ביותר תקרן פתאם סננה השלהבת אשר מסביבה והדבול

הכי־מצוי ימלא אותו הרטט החי ,העוכר את כל מעמקי השירה הנפלאה הזאת,

זה כחו של הפתוס העברי .לא בטוי הרעיון הברור ,אף לא של הרנש עצמו

בצירופו האחרון ,כי אם צעקת־הכאב הראשונה ,חמהרידה את דממת המדבר; ד0

הלב המהביל ,הי וארום ,לפני כם הבורא .הצעקה הנדולה והמרה ,שהיתה נחנקה
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בלב אלפי דורות - ,ועתה חרנה פתאם ממםנרותיה ותצת מלוא תבל בלהבה הבהיר

כל דבריהם הנבונים של רעי איוב מתבטלים מפני הצעקה המחרידה הזאת .מתוך

נרונם של אלה מדברת החכמה העתיקה ,שקפאה מרוב ימים  -אותו הסם המסוכן

המ:שן לפעמים את הלב עד לבלתי הרנש עוד כמכאובי אחרים .חכמה זו ,מקלט

החלשים והעיסים ,מקימה מחיצה בינם ובין מעני החיים .הם לא יבינו לעולם אח

אשר ;עשה בלב האדם בחחפוצץ רנע אהד הקרח על פני נהר חייו ,והוא רואה ,כ״

הוא טובע ואין מעמד לרנליו ,ואין משען ואץ משענה בכל החכמה הרבה אש־

היתה נר לרנליו עד היום.

09

איוב.

איוב אינ ו מסביר .על הרוב נם לא יתן את לבו להשיב על דברי רעיו .יוחנ

הוא ,כי בודד הוא בין חבריו אלה״ אשר אשר באו לנוד לו ולנחטו .יודע הוא ,גי

איש מהם לא יבין לו ,לא ירניש אתו .אין סובלים בחבורה .הוא רק צועק מנהמת

לבו ,ובצע ק תו זו  -א גז תו ,אותה האמת שאץ צורך לבסס אותה בראיות

והוכחות .איוב צועק ,יען כי יכאב לו .וכי יש לנו עוד צורך לשמוע נם אל תובן

דבריו למען צדד בזכותו?

אץ אנחנו שומעים בכלל אל אשר ידבר כל אחד מן המתוכחים כשהוא

לעצמו .אך שטף־הדברים הנמרץ אוחז בנו מן חרנע אשר יפתח איוב את פיו

לקלל את יומו עד הרנע האחרון אשר לעינינו תהפך מדורת המרד הלוהט לאסר־

הכנעה עומס וצונן .בשטף השירה אין אתה מרניש בכפל הדברים ובחסרון הדברים;

אין אתה מכיר לפעמים נם את הרעיון בבהירותו המופשטת .לא רק הרעים נכנםים

כל אחד לתחום הברו עד כי אץ כמעט להבחין ביניהם ,כי אש נם איוב עצמו חתר

כמה פעמים על רעיונות ידועים •.ובכל אלה רעננות השירה לא תחדל .לפעמים אין

אנחנו שומעים אל אשר יךבר ,אך צלצול הסלים וקולן !פו על לבנו הלוך והכות,

ואנחנו לא ניעף משטוע .כמו רעמים באים ומתנלנלים זה אחר זה ונבלעים זה כזה,

רק הברקים התכופים טןתים אחריהם ומאירים את אסלת העולש אדוז־הםער.

נםחפים אנחנו עם נלי השירה ,ואץ אנחנו יודעים ,אם פלאי הטבע הם עם

כל העוו הכמום של העדר־האמצעות ,או יד האמן היתה פה ,יד־חרוצים ,אשר

הצליחה לא רק לנלות כל *עצמתה ,כי אם נם למחות את עקבותיה ...שירת איוב

היא אולי המבעית ביותר בכל כתבי־הקודש ,ויחד עם זה אין לנו עוד ספר ,אשר

בו נשע3ד בכח נרול כל־כך נם אל להטי אמנות נלויים ונםתרים ,אשר בו

יהיה כל צל־צלו של הרנש מורד ומתרומם עם כל תנועה קלה של הריתמום ,עם

בל שנוי דק של המשקל ,עפ כל ציזורה מפלה של החרוזים .וכי אין אתם
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מרטשים בקללות איוב הראשונות עם החרוזים המשולשים היוצאים דחופים זה אחד

זה את הקול העמום של הרעמים הראשונים בהתפרץ הסער הנחנק? והאם אין

המנוחה הקרה נשמעת טתוך הסינטנציות המדודות של אליפז:

הנה א#רי אניש יויכיחבו אלוה,

• ••  -ו*; * • *1 -־

ומוסר <ןדי אל־ת?יאם;

כי הוא יכאיב ו-ח<3ז,

ימדדן וידיו תרפינה.

ב* 80צרות י*ילד

יב^כע לא.יןע פך רע•}

*) איוב הי ,יי—:יימ.

19

פיכמאן.

נם האיש אשר לא ידע את פירוש המלים יכיר תיכף את ההבדל העסוק

אשר בין הריתמום המרשל של דברי אליפז אלו ובין ילל־הלב של איוב לאחר

שקצה נפשו ב״מנחמי העמל• עם דבריהם הפושרים .בנפץ המלים ובצרוף האותיות

אנחנו מרנישים את ציור החורבן ,בה^יר אל את עינו הטובה מעל האדם:

יםג״רני ?ל אל ?ויל

ו.על־יךי ך2זןים ייע&ני.

שלו הץתי וןפרפרני

ואחז פעךפי דפצפצני,

ויקימני לו למטי־ה•).

־וי י ?-| •-ו יי

שירת הטבע ב.קשיותה  -וכמה עמוקה בנדותה האמנותית! הוד קדומים חופף

על כל פננונה ,ויחד עם זה נם רחשי הלב ונם איזו אמנות מםתרת לא ינכרו

אותותיה של תקופה מאוחרת מאד .מלון שלם**) של מלים ובטויים עתיקים,

שמאות מפרשים ינעו לשוא והמציאו להם ביאורים !מפולפלים ,מעיד ,כי יצירה

קדומה מאד לפנינו .ואין פלא ,אם אחד מבעלי האנדה מיהם אותה נם למשה

רבינו ...בא!:ת יש בשירה זו איזה יסוד קדמוני ועתיק ימים מאד .איזה הד רחוק

של חיי המדבר עולה מכולה - ,ואפשר מאד שהאנדח על דבר מאורעות איוב היתה

נפוצה מימי קדם נם בין העמים חקדובים לנו קרבת לשון וקרבת משפחה ,י וביחוד

באדום וםביבותיה• נם בין החוקרים של זמננו יש כאלה ,שראיות מובהקות בידיהם

על קדמותה של היצירה הזאת**׳•) .אך הרוח הפנימית ,המנשבת בה ,מקרוב באה.

היופי הפראי מתמזנ כאן עם איזו תרבות החנית עליונה ,שנבולותיה נונעים כבר

בנו .אין כאן ,כמובן ,אותה מהירות־הבטוי של המחשבה אשר ב״קהלת־; אוחד.

הקליעה אל המטרה עם היריה הראשונה.״ שש נתן בפתנם קצר ם ך ־ ה כ ל אחרון.
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פה אין יודעים עוד לקרוא בשם את תמהון הלב .שם אנהנו מטילים בשבילי־נן

מלאי אור ושקט ,ופה אנחנו עוברים דרך פככי יער ונכשלים על כל שעל באפלת

הצללים; אך השמש הרחוקה אינה עוזבת אותנו נם באבוד כל דרך .ב״קהלת• מלאכת

ההריםה כבר ננמרה ולשונות האש הטהורות מלהכות את שרידי ההיכל; ב״איוב•

אנחנו עדים להתחלת החורבן ועשךהדליקה הכבד עוד יורד עלינו בעב־הענן להתופ

את השמים הנכוחים בןדינו...

•) איוב ט״ו ,ייא ,י״ב.

•*) מספר המלים* ,אין דוגםתן בשאר ספרי התנין ,מניע באיוב לשבעימ ושבע.

••♦) הדיר י? .י .ק ונ נ ל^ש ו ן ,ובםדוםגי נס א ר נ ס ט רינן.

29

איוב.

.VI

מה שעושה את שירת איוב כל כך קרובה #אל לכנו ,אינו רק הפתום הנפלא

אשר יפעם את כל פרקיה ,כי אם נם אותה החנינה הנדולה ,אותו קול־הלב העמק,

העולה מתוך דברי איוב נם בקללו ונם בזעקו חמם .זה אפיו של הפתום העברי,

שאיזה שקמ פנימי ,איזה במהון פנימי מלוה אותו לעולם .תנחומות־אל אתנו תשיר.

אץ כאן אותה המרירות האכזרית שבדברי פרומיתום כננד ציאום .שם נלחמים כחות־

איבה .המלחמה כננד ציאום היא מלהמת־עולם ,מלחמת דור ודור .אלהים שם סמל

הכח חמתננד לאדם ,לאשרו:

מיצול על עולם

אל שליט־זנדיץ,

אלרע׳ אבור,־)

פה הלב משתפך לפני אלהיו ,אשר הסתיר רנע את פניו ממנו .פה אלהימ

המקלט היחידי .אליו נמלמים נם מפניו״ .לפני כםאו שופכים את התלונות עם

הדמעות יחד,

...אעזבה עלי שיחי,

* * ו* * -

אדבי־ה במר נפ£י.

• י.-י :־ • י י

*כר את? אל ה  :אל תדיןייינ.׳

הודיעני על ?ה ת־׳יבני.

הטוב לך רי תע*ק׳

בי חמאם ;ניע בפיך,

ו.על ןןנה ךשע׳ם הופעת?
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העיני בשר .לך ?

ייי•

אם פיאות אנוש תראח׳ ?

• •ו ו Vי ו *

הכימ• אנו<ן ימיןי,

אש קזנותיך בימי נבר.

כי תבקש לעוני

ולהטאת־ תדרוש ?

ו-ד•ו

ולמה מרחם הוצאתני ?

ן *ד י* *  -י י

אניע  -ן.עון לא תךאני •••1

שמעו נא אל הריתמום הרך של הדברים ,אל הקול הרוה דמעות ורחמים -

הגה הוא סוד קסמה של שירת התני׳ך ,שירת־האדם האמתית ,הנצחית .אץ זה הפתום

*) •ווםיתום ?׳אשכילם )•• .איוכ יי ,א—ו .ייח* .

39

י* .יכשאן.

•  Iי י ו י  .ו י Iו ו•  Iי׳ י - 1י ■  IIו ו IIי Iי

לתפארת ,ההנאה העצמית מן הצלצול הרם שבדברים .כל מלה כאן הד לב כואב,

בל דבור  -טבול־דם .המליצות מקרות שבתנהומי הרעים היו מוניעות אותנו עד

לשעמום ,לולא המוםיקה המחךז של דברי איוב ,המרעיפה על לבנו פעם בפעם

חמימות נפשית ,אנושית .קול של תינוק ?זוב אמו עם שאנת היה נפצעה  -ושניהם

קולות־לב חיים .הברכה והקללה נונעות זו בזו - ,ואנהנו מאמינים לשתיהן נם יחד.

אין ננוד ואץ דיםהרמוניה בחליפות הקולות .להפך :הם כאילו ממלאים זה אהר זה,

כאילו מאמתים זה את זה .האדם עובר לפנינו ,האדם רסה־האונים ,כלי־משחק

עלוב ביד הטבע ,אשר יקום לפנינו פתאם ,בהיות עליו הרוה ,עז ונא ונערץ כאלהים ,ואשר

ישוב והיה לאשר היה בסור מעליו כהו .לא נבורים דיקורטיביים יצרה השירה העברית,

לא ״חצאי־אלים• ,אשר יצתקו לפנינו ויראו את כת נבורתם ,כי אם אנשים. - ,

אנשים בנדלם ובקטנותם ,ברנעי עליה ובשעת ירידה ,כאשר יהיה האדם מעולם

עד עולם.

מזינה הרמונית זו של הפתוס הנשנב עם ליריזמום רך וצנוע-קו אפיה המובהק

של כל השירה הביבלית-הניעה כאן ,בשירת איוב ,לטרום בטויה .עוד צוללים באזנינו

קולות־הרעם של קללות איוב הראשונות ,וכבר עולה תלונת־הלב החרישית על התייפ

באפס ז*שר ,אשר טובה מהם שנת־המות ,המנוחה היחידה ל״יניעי כח״ .עודנו בעצם

ריבו עם רעיו ,אשר ככל אשר תחזק רוח איוב כן יוםיפו לטרדו בעקיצותיהם ,והנה

סתאם כמו שכח אותם כליל ,והרנע הנדול בדבר האדם אל עצמו ,אל לבו  -אל

אלהיו ,עןם בפיו דברים על נורל האדם ועלבון חייו הקצרים ,דברי־לב ,אשר צליל

*נונם העמוק נשמע בכל פעם אשד נשאר רנע עם נ&שנו ,וןגיוים חנצח ,כברק יאר

קפוא תחת ענני לילה ,לפנינו יתנלה:

הלא צבא לאנ 5<1עלי אר׳ן
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וכימי *כיד ימיו.

ו • 1 -ז *,

ץ*עבד.יטאף צל

וכשכיר י.קוה ןן$לו.

כן הנחלהי לי ידחי י8וא

ולילות ןג^ל מנו־לי.

;?ד.קלו פני אךנ,

ו;כלו בא$ם ר.רן;ה.

ןלר ?י דוח וזע׳

לא ת<8וב עי? ,ילךאיח טוב.

לא תייימי ?ין לאי,

מז־ =• ? -מ!י•

49

איוב.

?ל־ *. 21י.ילד-

פן יורד <8אול לא מגלה;

לתישוב עוד לכיתו

ולא יכירנו עור מקומו •).

בקול הסער אשר יחדל רנע ,כמו יחליף כח ,והטה בסתר הזלזלים את המ״יתו

העיםה ,למען הנבר תלים וביתר עז להשתער על אויבו ,כן קוםפת לנו את קסטיה

בשירה זו חליפת קול ודממה ,תקוזז ויאוש ,הכנעה ומרד ,נהמת כאב ועוינת נענועים.

לא פואימה פילוםופית לםנינו ,אשר תנחנו בנתיבה ישרה אחת ,מבלי נמות ימין

ושמאל .אין כאן מלחמת דעות ידועות ומחשבות מסוימות ,כי אם ברור־דברים אינטימי

בץ האדם ואלהיו .שני הצדדים הם קצת ברונז  -מתחלה האדם ואחר כך האלהים;

אך אל נא יתערב זר בעיהם! זר עלול רק לקלקל .ורעי איוב ,המתערבים בריב,

באמת רק מקלקלים .איוב אינו נלהם על דעותיו .עליו רק להריק את המון לבו,

לגל את האבנים הכבדות הרובצות עליו( ,אולי ירוה לו מעט .רוב דבריו של איוב

אינם דברי תלונות ,כי אם צקוךלחש והשתפכות ירויים .אכן רק בשירת ישראל

יתודה ככה האדם לפני אלהיו.

מפרק לפרק הולך הפתום ורפה .הכאב כמו מתרכך מאליו ,והנם הלבן ,נם

ההכנעה ,מתחיל רועד מרחוק .הלב ,לב האדם הרםה ,עיף מינונו ,עיף נם מתלונותיו.

רוחות שלום ונחמה ,גאו נא  -גאו מאשר תבאו! איוב אינו שולח עוד את הצ*

נאומיו להנן על עמדתו מפני רעיו .בל הוכוח בבר למשא עליו .מה יתן ומה יוםיף

לו ,אם צדק הוא ,ומה ממנו יהלך ,אם צדקו הם .הוא רק מדבר תחנונים אליהם:

.עד אנה תוניון נפשי ותךןאונני במלים ?• הוא עיף כבר מהמון המלים ,אשר לא

תקלנה את הכאב ,עיף נם מלמד זכות על עצמו:

ואף אמנם <8ניתי״
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אתי תלין מ*ונוזי.

אם אץנם ז ?,י תגדילי

ותוכיחו עלי חרפתי -

ו * ־ •ו * •

דעו אפו בי אלוה עיתןי

ומצור ו עלי הפןיף :

.י

ח3ני ,חנני אתם ,ךעי,

?י ןד אלוה; ננןןה ב• *•).

כה הולכת שלהבת־הזעם העזה ושוקעת מעט מעט ,ובמקומה באה שירח

•תפלה זכה ,שירת ערב .האדם לא נוצר למלחמת עולם .קר לו בלא נר־אלהיפ.

י) איוב וי ,א׳—ג׳ ,ו׳—יי .יי ).שם׳ י״ט ,ד׳—וי ,בי׳א.
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י .שיכמאן.

בלא חסד־אלהים .האם רק מאשר תיעף רוח האדם היא שבה משוט במדבר אל

אלהיה? הסימן היא לירידתה ,אם ת3נע והשלימה עם החיים ועם סתירותיהם? מי

יודע ? אולי רק אז תקבל את תקינה ,בהכירה לא רק את ינון האדם ,כי אם נם את

ינון האלהים על ה$גם הנצחי שבעולם אשר עשה? לא תמיד באה שירת־השלום

עם השקיעה .יש אשר היא באה דוקא מכורת שמש ,בהרפא הלב ובבוא הברכה

לשכון בו בראשונה.

חרוזי השירה האחרונים של נאומי איוב*) .בשעה שהוא עוזב את מרי־שיהו

והוא מוםר את עצמו כלו לזכרונות ימי האשד אשר הל לו ,זורמים כפר לאטם

כמילודיה חרישית מלאה מרירותם המתוקה של נענועים מאוחרים .תנחומי הלב בהם,

לב יודע אמתו וצדקתו ,עם צךבת עלבונו האחרונה על העול אשר עשו לו .חום..

היום הלוהט רפה ,ורוה־ערב צוננח ,הרוח המשכחת ,עוברת על שדה ההרב עם

בשורת שלומה .עוד פעם מביטה הנשמה לאחוריה ,אל בוקר חייה ,וככוכיי ערב.

באשונים בועדים נענועיה:

מי.יתגני כיי־חי.קלם׳

כימי אלוה יעימרנ*.

בהלו נרי עלי רא<8י,

לאורו אלך ח#ך ו

כא0זר הייתי ב־מי חי׳פי,

* •*•. V V1-ויי

בסור אלוה עלי אהלי.

ו *י  - 1 -ו*? •

^עוד #ךי עמדי,

סביבתי מנךי:
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בךחץ הליכי בחמה

וצור;צוק ?נטרי פלנ׳ ? !9״*)•

דממת האלניה רועדת בכל מלה .עוד הדמעה חאחרונה מזהירה בעין ,אי על

םתחי הלב כבר דופקים ,כרביבי קיץ חמים ,תנחומי אלהים .ככה עברה שירת־

האיתנים לאט לאט ותהי לשירת־האדם ,שירת הלב ,אשר צ1ף בכור צערו ו.ירפא בןןניו.

.V

כיצירת .איוב• נתנלמה כל יכלתה האמנותית של השירה העברית הקדומה.

כחות־האיתנים אשר חוללוה נדולים אולי מכח־האמנות אשר הושקע כה .האמנות אינה

*) כ״מ—ל״א )♦♦ .׳>מ! כ׳ ,8ב׳—וי.
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איוב.

כאן קולמוס בכל אושן .בואת לא היתה מעולם בשירה העברית .היא נדחית מפני

כהות המבע ,העצומים ממנה .אך הפשר ״איוב• הוא תולדה של יםודות יותר מרכבים,

המעבר מן השירה הטבעית אל האמנות איננו פשוט כל כך ,כפי שנוטים רבים

לחשוב .ונם השירה הטבעית ביותר לא תמיד נמצאת כולה טבעית ,כשבודקים אותה

לאור הבקורת הנאמנה .שירת ההניך פועלת עלינו ככח מבעי .פועלת  -למרות.

שהאמנות בה לקויה עד מאד .מה שלקוי בה ׳מצד האמנות מתמלא על ידי כחות

יותר נאמנים .אך אין זאת אומרת ,כי לאמנות אין נה הלק כלל .ידה הזהירה עושה

עוד במחשך מעשיה .האכסטזה העצומה עוברת פתאם כרוח־פרצים ועוקרת משרשם

את שתילי־האמנית הרבים .אך זהר צהוקה הענונ של ראשית אםנות נשקף לנו

מתוך בל סדק ומתוך כל פנה .וביהוד בספר ״איוב• .בכל אופן אץ עוד בכל התניך

ספר אשר בו הניע כח הבטוי של הסננון העברי למדרנה נבוהה כזו .כל פרק הוא

כאן סימפוניה ,כל דבור  -ציור קולע אל המטרה ויחד עם זה נם פראזה מוסיקלית.

איזה אחוד אורנני בבל .אפילו כבנינה הםנום במקצת .הכל מתנועע ביח של ריתמום

פנימי וחיצוני ,אשר לא יתן נם לטפה אחת של שירה שתאבד לבטלה .צבע

הדברים וקול הדברים כאילו מתחרים כאל יהד ,ואין אנו יודעים אחרי מה אננ

נמשבים ?תר.

בשום מקום לא באה המוםיקליות של השירה העברית לידי מזינה הרמונית

שלמה עם הכה הפלסטי שלה ,כמו בשירת ״איוב״ ,ביחור בפרקיה האחרונים -

במענה ה׳ ,מן הסערה• .בשום מקום אין עצמיותה הלאומית של שירתנו כל־כך

בולטת במו בפרקים הנפלאים האלה .פלכטיקה עם מוםיקה ,השרטוט הקפוא עם

הנועה היה שאינה פוםקת  -כל אשר ישינ האמן רק ברנעים מוצלחים לעתים

רחוקות כל כך ,הושנ כאן כמו מאליו .כל ההימנון הנפלא הזה ליפי הטבע עם שםע

כחותיו הנלוים והנםתרים ,כל הפ*ם הסוער הזה ,אשר ירומם ואשר יכניע אותנו נם
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יהד ,מתלכד כאן עם המון ציורים בולטים אשר אין כמוהם לבהירות בכל שירת

:תבי־הקדש .מין פלסטיקה נוזלת .כמו מתוך ערפלי !*-והר מבצבצות התמונות

ואובדות רנע ומבצבצות שוב .חזון ומראה יהד .הבל מחוטב ויהד עם זה צף ומתנועע.

כי אשר היח גארץ־ישראל ודאה• את נוף־ההרים ביהודה או בנליל ,יעמוד היטב על

סנולתה המצוינת של שירת התניך .שם ההרים ,הסלעים  -כל המראות המוחשיים

ביותר נראים לעין הרואה כאילו הם צפים תמיד ,צפים ומתנועעים .הטבע הממשי

מלו סךוה אור ,רוח ואויר ,אך רקמת אדים שקופים ,דקים מן הדקים ,רועדת תמיד

על־פני כל ,ם;לה ומכסה ומשרה הוד של חלומות על העןלם .סנולות כאלה נם

לציורי השירה .אין בהם השרטוט הכבד ,המטבע הטובעת .קני השרטוט נונעים.

ןאיע נונעים .את אשר יחסר נצבעים ימלאו הקולות.

79

*• .יכטאן.

.י-

בציורי המבע הנלנדיוזיים שבפרקים האחרונים של ״איוב• יש אשר אין אנחנו

יודעים מה קודם-הפלםטיקה או הפתום הלירי .פיגירות־השאלה הקופצות ,למרות מה

שהן• מפסיקות פה ושם את המשך התיאורים ,מפילות על הציורים אור מהיר ועז,

ממלאות אותם אויר ותנועה ,ואנחנו רואים את פלאי הטבע במקומות ובמצבים שונים

.בבת־אחת .אץ כאן פרטות מינעת .־הכל שוטף ועובר לפנינו בין אור וצל ,ואנחנו

רואים את החיים במחולם התמידי .מה שיחסר בבטוי מתמלא על־ידי איזה סוד של

צירוף־מלים וצירוף־קוים; על־ידי אותם הרמזים הדקים ,היוצרים את הציור בלב ,שכל

כח השירה האמתית ,ביהוד של שירת ההניך ,ב ה ם ,ולא באשר נאמר מפי׳ש.

.IV

זאת היא שירת איוב מצד צורתה .שירה ושברי שירה נהנים לנו ,והלב נפתח

לקראת שניהם כאחד .בתוך הים הסוער עלינו מכל עבר מאירים לנו פתאם יאורי־

שקט ואיי־דממה .בהרות אור רחבות נופלות פעם כפעם נם על אפלת סננונה,

ובשבילים צרים ועקלקלים נתע לפעמים לבקש דרך ,עד אשר נשוב ונמצאנה .אך

אגד לא נאבד.

מה היא שירת איוב מצד תבנה י מי שרואה בסואימה זו רק את הפרובלימה

של .צדיק ורע לו ,רשע וטוב לד ,עוצם את עיניו מראות את כל מרחב השירה

הרב אשר בה .מובן ,ששאלה זו מציקה ביותר לנבור הפואימה ,אך שירת חחיים

רהבה ממנה ,ובחלונות איוב נשמע לא רק קריאת האדם אל אלהים ,אשר ״הסיר

משפטו*; כי אם הד ינונו הנצחי של האדם ,הד ינונם המתמיד של חהיים.

בפתיחה הנפלאה ,שלפי צורתה ורוחה אינה אלא אנדת־עם עתיקת־ימים מאד.

שאליה צירף האמן את השירה שאחריה ,אנחנו מוצאים כבר את סמל הרעיון הראשי

אשר בשירת איוב .אגדה זו ,שאין כמעט כמוה בכל כתבי־חקדש לאמנות הספור
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ושלימותו ,אינה מלאה עוד אותה הרוח של עוז והתקוממות .אשר כשירח חבאה.

אחריה .בין אותו איוב הנכנע ,אשר ישכים תמיד אהרי ימי המשתה והעלה עולות

בעד בניו ,באםרו :״אולי הטאו בני וברכו אלהים בלבבם• ,ובין איוב המתקומם ,אשר

׳ידבר משפטים עם אלהים ,יש תהום עמוקה .במשך הדורות הרבים אשר עברו

מזמן יצירת האנדה העממית עד שירת היחיד עלה ויסדה ציץ־המרד כלב האדם.

החוליה נפרדה מעל השלשלת .היא מבקשת כבר את פתרון קיומה במסנרת חייה

הקטנה .למה באה? ולאן היא הולכת? היש כי אבדנה אבדן עולם? אם כן ,מה

ומי לה פה בארץ ,ומה חלקה בנצחוךהנצת הןר?

89

א י ו ב.

כבכל יצידת־עם אמתית אין עוד לשמוע כפתיחת איוב את הד מצוקות היחיד

העמוקות .פה נם השאלה ,נם פתרונה .כל רעה אשר תבוא על הצדיק אינה אלא

נס יון .אנהנו ,הרואים בחרדה את החורבן אחר ההורבן הבאים והורםים ןוה־הישרים,

הן רואים נם את הנעשה מ״אחורי־הפרנוד• ויודעים ב^למה באה עליו כל הרעה

הזאת .ביצירות אנדיות אין העם שואל ,כי אם משיב על כל אשר יעורר תמהוני

בחיים .אך בחיי איוב ,נם כפי אשל יםפר עליהם בפתיחה האלימנטדית ,אנחנו מוצאים

כבר את סמל כל החיים ,היי אדם אובד עצה וחסר :שע בקום עליו הסער .ציוד

החיים ושלומם על ,עברי פי תהום ,ציור האשר של איוב עם החח־ה התמידית

המשחרת בלבבו ,״אולי חטאו בניר ,אותו העדר־ ה בטחון בהתמדת האושר

של אלה השוכנים על קצה נבול המדבר  -כמה הוא מסמל כבר כשהוא־לעצמו

את האידיאה של חיי האדם ,של אושר האדם! הן כ לנו •יו שני ם על נבול

הישימון ,לכלנו אורבת תמיד ״הדוח הנדולה מעבר המדברי ...מי הוא האיש

אשר ילך תמיד לבטח דרכו ,דרך החיים? מי הוא האיש אשר לא ישדד יום אחד

כל אוצרות חייו ולא ליצנ פתאם ריק מכל אשר היה לו?

פחד לא־ברור זה ,הפחד מפני איזו כחות רעים ופנעים רעים הנכונים לנו,

?צק רעל נם בכום אשרנו המלאה .כמה נמרצים החרוזים הקצרים אשר בהם יביע

איוב את רנשהםחד הזה ,שהיה מלוה אותו נם בימי שלותו:

כי מחר פחדתי  -ייאתיני,

~ ד *  -ו• *-וי ?—•

* וא*ער מדתי יבא לי;

־י * יי• י

לא ?זלית• ׳ולא שקןזתי

ולא נחתי  -ייבא רנז *).
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מנוהה שלמה לא היה לו נם בימי האושר .לאחר כל חנ היה מעלה זרלות,

,אולי חטאו בניר .החנ כשהוא לעצמו הוא כבר חטא ...אין לעורר את ^כהות

הרעים ,האורבים לנו ,על־ידי שמחה יתירה .נלך נא בצעדי דממה ,פן נרניז את

י החאום הנרדם מתחתינו .לא האםון בבואו נורא .נוראים טמנו שבעתים צלליו

הרחוקים ,המאפילים על לבנו נם כאור לו .השלוה ,שלות האושר ,נתנה רק לרנע ,ואנו

מחכים תמיד ,כלנו מהכים ברעדה לרעה אשר תבוא .והיא תבוא .אם לא בדמות כשדים

ושבא ודוח המדבר - ,ובאה עם הזקנה ושפלותה ומהלותיה ,עס ^עמי המות החרדוור

היא תבא ,אף אם תאחר לפעמים.

ובכל אלה יקרה מנת החיים; .קרה נם לאלה ,אשר יתכו למות ״ויחפרהו

ממטמונים׳ .נם כי נקרא לו ונפלל לו ונקוה לו ,לנואלנו האחרזן והיחידי ,נחרד

•) איוכ ,גי ,כיה—כיו.

*.
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י .מיכפאן.

לזכרו .פחד המות הוא אשר ישחית את הוד החיים .לולא בלהות־המות ,לא היו אול*

בלהות־החיים .לו היתה לנו רק התקוה האחת ,כי המות ,כמו החיים ,לא יתמיד

לעולם! בכל שירת איוב מפעפעת החרדה הנדולה חאחת - .חרדת הסות .בכל שעם

אשר צל זכרה יפל ,תעלה יללת הלב הנכנע ,אשר יקבל את מתנת החיים עם כל

סנימותיהם ,אם רק המתנה תהי לו מתנת עולם .ככל שירת התניך אץ עוד דבר

אשר ישרה על רוחנו עצבת עמוקה בקינה החרישית של איוב על לןצר חיי האדם,

על חליפתו המוכרחת ,על המות אשר ממשלתו ממשלת עולם:

$ךם ;לוד אשה.

קצרץמים ושבע־רנז.

כציץ;צא.ויםל

!•?ךח כצל,ולא:׳ןםוד.

}1ף־7נל־זה.$קחת7גיניך

ו&תי תביא במיןזןט עמך

אם חריצים ;מיי,

מםפר חדשיו אתי

חקו עשית ולא יעלר -

*?נה מעליו ויחדל

עד.יךצה כשכ־ד יומו.

בי:ש לעץ תכןוה :אם יןית

ועוד:חליף וינקתו  61תחדל;

*סדןקיז מירץ ?ייעיי

ובעפר ימות גזעו —

****י*
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^ריח מים .ימריח

יןנעית כןציר ןמו נמע:

ונבי־,ימות  -ו;חלש׳

• .וינוע אי־ם  -ואיו ?

--ו ** -ו-

אזלו מים מני־יש

 .- . ,׳יי *

ונהר יחדב ויבש -

ו* * יו* -וי -

ואיש שככ ן;*6קרם

עד־בלתי שמיש  *6יקיצו

ולבערו משנתם.

מי;תן בשאול יןזןמ־נני,

תסתירני.עד שוב אמך.

תשית לי חק ותזכרני! *).

לו רק היה נם למות חיק - ,נבול וקצב! לו רק היינו נזכרים עוד בן0ן 0ן

הזמנים .כילדים שנענשו ,לפני הבורא .מה מוצקה היתה שנת הפות ,לו היה חופף

•) איוב״ ייד ,א׳—יינ.

001

אי וג.

־עליה חלום של צמיחה הדשה ,חלום של חיים עתידים י אימת ההךלון הקר עוטפת

אוחנ ו עם קריאת הדברים .אהבת־ההיים הפשוטה והבריאה ,אשר השעם את כל השירה

העברית  -זנר ו נא את האנדה על דבר מות־משה  -רונשת כאן בחנינה נונעת עד

תהום הנפש .זה עתה צעקנו מנהמת לבנ ו ונקלל את החיים קללת נצח ,והנה אנהנו

שבים ומתרפקים עליהם כנטול על שדי אמו ...את כום החיים לא נשליך מידינו,

נם אחרי אשר ומרוחנו את נטפי־רעלה המרים.

.IIV

זאת היא שירת איוב  -שירת החיים הםנומים ,אשד אץ להם תקנה ואשר

חמד נהמדם בכל צלליהם; שירת האדם האובד ,אשר ידיו הרועדות תאהזנה בשארית

כהו בשולי החיים לבל תבלעהו התהום .האדם תובע את זכותו על טפת אושר אחת

בחיים .תובע הוא את שכר הייו המעטים והרעים ״כשכיר ירצה יומר .תובע הוא את

זכותו נם על החטא ...האדם זכאי תמיד באשר הוא חולף .״הכימי

אנוש ימיך  -קורא איוב כשאינו רוצה עוד ללמד זכות על עצמו  -אם שנותיך

כימי נבר? כי תבקש לעוני ולחטאת ,תדרוש?**) את כל הטאיו ממרק האדם בזה,

שנבול יש לחייו ,ש.ימיו חרוצים• .רק פעם הוא חונ :את הנ קיומו הקצר .אלהיט,

שהוא נצחי ,לא יזכה במשפטו עם האדם ,מפני שהוא יציר כפיו :״זכר נא כי כחמר

עשיתני ואל עפר תשיבני - )•*,טוען איוב ,וזאת היא אולי טענתו הכי־נצחח*

ואי הנהמה? לשיא תבקשוה בתשובות הרעים הקלושות .מנחמים לא אלה,

שבאים לנהם; לא אלה ,שיש להם רפואה מוכנה לכל מכה שלא הבא .מנהמים

אלה ,שבעצמם אינם מנחמים .אלה היודעים ,כי אין במה לנחס ,ובכל זאת לבם

מקור־נהמה נצחי .מנחמת חחמלה ,מנחמת הרנשת הצער של העולם .דברי הרעים

מתבטלים לא מפני דברי איוב; מתבטלים הם מאליהם .אובדים הם בלי הד ,יען כי

חסרים הם הכח הפנימי ,האמת הפנימית .לא אל האמת שבהניון יקשיב האדם כילד
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לו ,כי אם אל האמת שבנפש .רק היא מכריחה להאמין בה ,בדברי אלב לא ההניון

יקח את לבנו ,כי אם הכאב שבהם .איוב צודק ,משום שהוא סובל .אמת־מדה אחרת

אץ לאדם .תמיד נאמץ רק למעונים .מדת היםורים היא מדת הצדק .נאומי הרעים

הפ כבר םנוסים ,מפני שהם יוצאים מלבכות שוקטים יותר מדי ,מלבבות בטוחים

יותר מדי .דבריהם הולכיפ ודפים לא רק מפני זה״ שכל אהד חוזר על דברי חברו-

נם איוב הולך וחוזר על דברי עצמו כמה פעמים  -כי אם מפני שאין בהם המית

נפש והמימוה נפש ,וכיו* שהביעו פעם את דעתם איי בדבריהם כבר ההום לשוב

•) איוב ,יי ,ה׳—ר# )— .ם ,שם ,וי.

101

י .פיבשאן.

ולהלהיב .לא לחנם מתמרמר איוב כל כך על רעיו אשר ״כנר ו כמו נחל• .האהבה

הנדולה של רע נאמן מוצאת תמיד ניב־נחמה .היא בעצמה אולי הנחמה הכי־

נדולה לאדם בךבות אבדות חייו .ואולם רעי איוב באו להתוכח ,ולא לנחס .הם

הראשונים אשר !דו אבן בו ,כדרכם של חברים מימי עולם .דבריהם יונקים לא מרחשי

לב אוהב ,כי אם מתשוקת נצחנות קרה של מסתכלים.

כאלה הם הרעים .אליםזהתימני-זה הוא ,כנראה ,המיושב שבחבורה,

דבריו נאמרים כמו בלחש ...איזו הכנעה ׳אלמת לפני נאון אלהים וצדקתו בהם,

ומנוחת בטחון ,אשר תכריח אותנו להטות אוזן אליו .אין לקרוא בלא רטט פנימי

את הזוך הלילה אשר במענהו הראשון:

ואלי דבר יננב

ו ** * \:

ותקח אוני שמץ מנהו.

בקיע&ים מחךונווז לילה,

בנפל תךדםה 7נל אנ*ים,

החד קראני ורעדה

^3י -ו י* ־ • **:

ולב עצמותי הפחיד.

׳־|•ו•

ורוח ?נל שני יחלף

תסמר העךת מ&ךי,

£מד ולא אכיר מראהו

תמונה לננד עיני,

ו * ו * #י *
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דממה וקול אשמע:

י ו * * Iו י ו *׳

^ האנוש מאלורז.יצדק ?

אם מעשהו ימהר נכד ? •ו

• ־ • -ו־ ** י

כמו צללי־מסתורץ מרפרסים עלינו ...פחד אלהים נוםל עלינו .נשליך נא את

כלי־זיננו עוד טרם נקרא את קריאת־המרי! דברי אליפז אלה שועלים עלינו כלחש־

של־השבעה ...אך ככל אשר יוםיף לדבר ,כן יםור הקסם מעל דבריו -,קסם המנוחה

והבטהון הפנימי .הוא מתחיל מתרנז ופוםל אשמות על איוב ,ואז יהיה נם מעט

לזרא .ביחוד ,כשהוא הולך וחוזר על דבריו  -ננע זה של כל רעי איוב .יש דברים,

ואפילו דברי־אמת ,שהם יפים רק כשהם נאמרים פעם אחת .רק פרין הרנש חחדש

ישוב ויחדש את כח המלים אשר כבר צללו באזנינו.

ביתר עוז עולים דבריו של ב ל דד השוחי .חדיש מחשבה אמנם אין

בנאומיו .נם הוא הולך והתר על הרעיון ,שכבר הביע אותו אליפו במענהו הראשון:

*) איוב ,די ,ייב—וי,:

201

איוב.

.זכר־נא ,טי הוא נקי אבד ,ואיפה ישרים נכחדו?׳׳) ,אך אח דבריו מחיה רנש יותר

סוער ,בטחון יותר עמוק .יסורי החיים הם טבע החיים .כלנו נתונים תחת ממשלתם

החוקה  -הצדיק והרשע נם יחד .את הצור הוה לא יעתיק איש ממקומו•

טיף ינן#ו באפו.

הלמ.עיך תעזב אךזן

וידתק צור ממקומו ?

נם אור ךט?נים ידעך

י *6יןה׳ שכיב א#ו .)2

אין הוא מאמין בשלות הרשע ,אשר רשת מידה תפיד לפני רנליו וכמו ״על

׳$$נה יתהלך׳ .כ״אהו אשר לא ישנה בלי מים• ,כן לא יצויר האושר בלי ישרת־

לב ומנוחת לב .אור של בלהה הוא מפיל על חיי הךשע בדבריו המלאים עוז של

אמונה .אך נם הוא אינו יכול לההלץ ממכוכת־הרעיון על־דבר הצלחת הרשעים

שאינה אלא זמנית  -רעיון אשר כל רעי איוב מתלבטים בו בלי הרף ,מבלי שים.

לב לתלונת איוב הצודקת ,כי כל חיינו הן אינם אלא זמניים;

אלוה יצפון :לבניו אונו -

י<8לם אליו ו״דע!

;ראו ?ניניו ?ידו

ומחמת *די י<זיזת! י

זה ;מות בעצם י:טו,

בלו שלאנן ושליו

וזה ימות פנט(צ מרה

* ? Vו <י י.

ולא אכל בטובה י).
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■ . -י•

צופר הנעמתי ,הרע השלישי ,חוור כבר על דברי אליפז ובלדדנפיחה-

מובן ,שהוא בא רק להחליש את כה הפעולה המעטה אשר פעלו עלינו הקודמים

לו .כל כך דל המקור ,אשר ממנו שואבים שלשת הרעים ,שלךלות חאחד ממנו

לא ישאיר מאומה לבא אחריו .בפעם השלישית עוד ימצא אליפז מלים להשיב על

דברי איוב .בלדד משתמט כבר במענה קצר ,שאינו אומר כלום :״מה יצדק אנוש

עם אל ומה יזכה ילוד אשה?״ .)4צופר משתתק לנמרי)5.

על הבמה עולה תמונה חדשה ,מתרה ,אשר לא יחסר בה נם מקצת שלי

קוםיםמום  -אליהו בן ברכאל .איננו יודעים ,מאין בא פתאם .כמו סן השמים

י) שם ,ד״ ,זי )< ,שם ,ייח ,ד׳ — ה׳ .י) שס ,כיא ,י״■ — כ /כינ ,ב״ח-

*) שם ,כ״ה ,די )4 ,ו* סבקריס חםיהסים לו *רק ב״ז (סםםוק זי) וכל ח8רק כ״ח.
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י>* .כםאן.

הוא נופל לתוך החבורה ,מלא מלים וחמה. .כי מלאתי מלים  -הוא צועק בחפת־ י

דוחו  -הציקתני רוח בטני .הנה בטני כיין לא יפתח ,כ&בות חדשים יבקע .אדביה

וירוח לי ,אפתח שפתי ואענה!<> .צעיר לימים חוא ,ועל כן לא פתח את פיו כדבר

זקנים ממנו לימים ,אך כשהוא פותח את פיו ,לא יחדל עוד מדבר .הוא מלאה

אותנו בלהנ הרבה .מקדים הוא הקדמות להקדמות ,ובמבול של דברי נאוה הוא שוטף

אותנו בטרם ישמיענו את חפצו .בכל פעם הוא עושה הכנות רבות ,כמו מתכון לקפוץ

קפיצה אחת נרולה ,ובכל פעם הוא נשאר עומד על מקומו...

אץ פלא ,אם רוב החוקרים נוטים לחשוב ,שפרקים אלו אינם מנוף הפואיסה

מקפחו על־ידי מחבר אחר .נם מן הצד הפורמלי-בראש הספר ובסופו אליהו לא נזכר

כלל  -ונם מצד התוכן יש להשערה זו על מה לםמוך .קשה להניח ,כי משורר

•מצוין כמחברו של איוב יוציא לפנינו ,כתם כל הוכוחים ,עוד אחד המדברים ,אשר

לא יוםיף כמעט כלום על אלה שקדמו לו .אך אין לבלתי ראות בפרקים חאחרונים

של נאומי אליהו עם תאורי הטבע היפים אשר בהם נם קשר ידוע עם מענה

ה׳ מן הסערה .איך שהוא ,וםפר איוב לא היה מפסיד הרבה ,לו היה חסר את

הפרקים האלה.

IIIV.

מי איפוא ינחמנו ? מי יפתור לנו שאלת החיים והמות ? איזו יד טובה תנחנו

בתקוף מבוכתנו? יד האדם תקצי מעשות את זאת .יד האדם תקצר מנאול את

רעהו .אין אמת אחת ונחמה אהת לשלוים ולנבוכים יחד .אלהים בעצמו הבדיל

ביניהם .אלהים בעצמו בלל את שטתם ,אשר לא יקרבו זה אל זה ולא יבינ ו זה

את זה לעולם.

אל מי נשוע בצר לנו? נם אלהים בעצמו ,אשר בידו כום הנחמה המלאה,

לא יקל מן המשא הכבד אשר ירבץ על לבנו .הוא מכניע אותנו בנאון פלאי התבל,
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אך סוד הבריאה ומזמותיה עלינו כמום עמו לעולם .אל נא נדרוש פתרון לחידותיה,

אשר אין נבול ואין קץ למו .נלך נא בעינים עצומות אחריה אל אשר תנחנו .היא

בעצמה דואנת לנו על־פי דרכה .אוצר החיים הטוב פתוח תמיד ,ובאלפי צינורות

נעלמים שופע חסד אלהים אל יציריו הנדולים והקטנים .היא ״תכין לעורב צידו ,כי

ילדיו אל אל ישוער ואת קן הצפוד הקפנה והפותה בסתר העשבים תשמור ,אשר

,תעזוב לארץ ביציה•; ואולם היא תדאנ נם לנשר הטורף ,אשר ישים קנו ,על שן

סלע ומצודה ,בחפר ו אוכל לאסרוחיו .אשר ;על עי דםי ,ואת רחמית לא תמנע נ0

)1שש ל*כ ,י״ת—כי.
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איוב.

מן הבהמות ,הענק שבחיות ,אשר

בין העז והרפה ,בין הש

ו כשרידי בטנו־ .היא לא תבחין

תדאנ במרה אחת .לבלם חובותיה.

נם אלהים לא ינ

א נותן את קולו .לא לו הצטדק .לא

לו תת דיךוהשבון על מעשי

שר עשה ובהמון כחותיו  -צדקתו,

איך נדץ את היוצר ,אם אין נם

ל יצירתו ? ;הם אלהים מהמם את

אעב המסכן. .ידי שמתי למדפי׳  -הוא מנמנם בחרדה . -דברתי ולא אבין ,נפלאות

ממני ולא אדע׳...

נכלמים אנחנו עוזבים את הכמה .האמנם ככה נצא מאת פני אלהים ? האמנם

רק בך.$.עני וכאלם רוחנו רצונו? אך ברנע האחרון יסול אור אלהים הטוב על

מחשכי לבנו .אלהים ,אשר מנערת קולו נאלם איוב ,פונה ,כתום הדרמה ,אל אליםז

םתאם ואומר לו :״חרה אפי בך ובשני רעיך ,כי לא דברתם אלי נכונד

כעבדי איוב׳ .אלהים בעט בםנינוריו! אלהים הכיר את צדקת איוב ,אשר הטיח

דברים בננדו ,וימאם במדברי הונף .כמה יופי אלהי ורוממות אלהית כםסק־דין אהרון

זה! כמה יש בז כדי לפים! לא בשירות ותשבחות יחפוץ אלהים ,כי אם בזעף הל

הנאמן ,אשר יזעזע את כםאו באפו ואשר ישא בכל־זה ואשר יםבול עמו את צער־

חעולם הנדול באהבתו אותו...

זאת היא שירת איוב  -פערת־הקיץ האחרונה בספרות העברית הקדומה .עוד

מים יבואו וימים ילכו ,ודור דור בה את ;כאי לבבו ישמע .יסורי לב עמוקים הוללות

מטבעו בה את חותם יפים לנצח ,כמיטב שירת הנביאים ,נם היא לא נולדה מתוך
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מסע החיים ,כי אס מתוך מועקת־הרוח והמון ענוייו .שירת המדבר היא ולהט ינונו

שקרים כל הדוזיה ,אך צמאון חיים וכהות חיים אדירים שוקקים בה מראשיתה עד

אחריתה ,הצער הרב אינו מדכא אותנו ,כי אם מעורר וקורא לאלהים .על־ידי הצער

נקרב אל אלהים. .האדם לעמל נולד ,,אך נאולה יש .הנאולה תלויה בנו .האדם

נואל את עצמו .הצער נואל .עם כל הינון הרב השפוך על פני היצירה הזאת ,עוד

םעינות תום התומים מפכים בה בחזקה ואמונה נדולה בה יוקדת .נר אלהים עוד על

ארץ רבה,

כשירת איוב עוד פעם התלקחה האש העתיקה ותנע באשיות עולם ותרעידן-

אש האלהים בטרם תק?ה.
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