
איוב בספר מרכזי ביטוי כאמצעי האירוניה

הופמן יאיר

א

 בהציגו סוקרטס, האם בשאלה, הגל עם קירקגור מתדיין האירוניה על בסיפרו
 שהרי אירונית: לשון בכך נקט אכן מאומה, יודע שאינו כבור, כל בפני עצמו

 נהור. סגי בלשון דבריו אמר ולא ובכנות, ברצינות לבורותו סוקרטס נתכוון
 שהוא ידע שסוקרטס לפי אירוניה, כאן יש דבר של בסופו קירקגור, אומר ברם,

 מהות על זו התפלספות דבבו׳. כבעלי שלא בבורותו, בהכירו מכולם, החכם
 נסיון בכל הקשורה המתודולוגית לבעייתיות אופיינית היא הדעת( )או האירוניה

 מעצם במיוחד. ובמקרא שהוא, ספרותי סוג בכל באירוניה פרשני שימוש לעשות
 שהוא תוך כוונתו, את הדובר מסווה בה אשר חמקמקה, ביטוי צורת זוהי טיבה

 על לטעון שבא מי כל - שכך כיוון .2הוא משמעה הפך - שפשוטה באופן מנסחה
 לו קל תמיד שלא אלא מחברו, המוציא בחזקת הריהו אירוני, הוא כי מסוים היגד

 שיוכל כך, מחשב לתכנת ניתן אם משל, דרך ספק, לטענתו. ראיה להביא
 מלים באוצר שימוש תוך זו אמירה נוסחה כן אם )אלא3אירונית אמירה ״להביך׳

 שבעיקרה לפי היום־יום(, שפת של באירוניה כלל בדרך שכיח שאינו דבר מיוחד,
 היגד אותו כך, ניסוחה: דרך על־פי דווקא ולאו הקשרה, על־פי האירוניה נבחנת

 שונה. בהקשר לחלוטין אירוני ובלתי אחד בהקשר אירוני איפוא להיות עשוי
 משום יש איוב בספר מרכזי פרשני כמפתח האירוניה את לראות בהצעתי לפיכך,

 ובאי בהתנגדות הסתם, מן שייתקלו, טיעונים, בהעלאת ביודעין הסתכנות
 היא פורתא נחמה צדקתם. את משמעי חד באורח להוכיח שאוכל בלא הסכמה,

 שהוזכרה לעובדה פרט יותר, הרבה נוחה בעמדה זו, מבחינה תהא, לא שהביקורת
 הצד כן שאין מה חותכת, בראיה חייב ממשמעו טקסט להוציא שבא שמי לעיל,

 האופציה על מראש ויתור תכפה זו נחיתות שעמדת אסור כך, ובין כך בין שכנגד.
 המבע מכלי אחד היא שהאירוניה כך על חולקין אין שהרי בפרשנות, האירונית
טבעית. שפה כל של ביותר החשובים
דווקא איוב ספר לגבי פרשני כבאמצעי באירוניה נרחב שימוש לעשות הנסיון
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 בצורה נמצאנה אם ספק אשר לו, המיוחדת הפרשנית הפרובלמטיקה מעצם נובע
 המועלה הראשי הנושא כלפי הספר של עמדתו מהי אחר: מקראי בספר חדה כה

 על - רעיו של או איוב של המועדפת, העמדה איזוהי כמובן, אינו, זה נושא בו?
 בעצם איוב צדק האם אלא, - 4באפילוג האל מפי משמעית חד תשובה ניתנת כך

 לטעון, בזכותו ולא הטענות בעצם )דוק: האל. כלפי שהטיח הקשות הטענות
 הבעיה של זה ניסוח באפילוג(. האל בדברי המחבר, על־ידי נראה, כך המוצדקת,

 ספר של עמדתו מהי יותר: ומופשט אימפרסונלי־עקרוני בניסוח להחליף ניתן
 ניסוח זהו לכאורה גיבורו. שהעלה לבעיה בו הניתנות התשובות כלפי איוב

 הגלויות בתשובות ביטוי לכלל באה הספר של עמדתו פשיטא, שהרי אבסורדי,
 תשובת של משמעותה סביב המרובים הפרשניים הוויכוחים ואולם נותן. שהוא
 האמביוולנטיות עיקר. כל וחלקים פשוטים הדברים שאין לכך, עדות הם האל

 האירוניה מן להתעלם שלא הפרשן את מחייבת המחבר עמדת של האפשרית
 לניסוח כן, אם מקום, ויש מורכבים, בעניינים עמדה לנקיטת מובהק כאמצעי

 בכללותו. איוב ספר של המרכזית הפרשנית לבעיה לעיל שהוצע הפרדוכסאלי
 לבדוק, ראוי במעט לא לזה זה קרובים והאירוניה הפרדוכס בהיות כן, כי הנה

 לסייע הספר בפרשנות האירוני העיקרון של רחבה החלה יכולה מידה באיזו
בהבנתו.

 מתודי הכרח יש אבחנה. בלא כזאת פרשנית בעמדה לנקוט אין זאת, עם
 סכנת שום על וזאת פרשני, אמצעי לעשותה שבאים קודם ולבססה להצדיקה

 יתירה. זהירות בלא אירונית בפרשנות הנוקט כל של לפתחו האורבת הסילוף
 בזיהוי שיטעה לו אסור היצירה של לדקויותיה היטב כרויה שאוזנו מי אכן,

 שיש מכשלה הוא אובייקטיביות מידה אמות העדר אך בה, חשוב כה מרכיב
הדברים. כוונת את להבהיר כדי דוגמאות מספר אביא בה. להיזהר
 ברכבי הרעיה)"לסוסתי לתיאור השירים שיר בעל נדרש לו המטאפורות אוצר

 5 ז הלבנון״ כמגדל ״אפך :3 ז חיטים״ ערמת ׳׳בטנך :9 א רעיתי" דימיתיך פרעה
 ורק אירוני, באורח להתפרש עשוי ככלל, הספר של מרוחו מנותק כשהוא ועוד(,

 כי אף סבירות, מגדר כזה פירוש מוציאה המגילה של האנטי־אירונית האוירה
 האירוני ההיבט עשוי בספר כתובים שבכמה האפשרות, את הסף על דוחה אינני
ואכמ״ל. כולה, ליצירה יותר, מאוזן ואולי חדש, מימד לשוות פרטים מספר לעבר

 עמדה מנקיטת כתוצאה הכתוב כוונת של אפשרי לסילוף מובהקות דוגמאות
 תהילים. מזמורי וכמה מכמה להביא אפשר מתאים בלתי במקום אירונית פרשנית

 ״ויהרוג או (10 )קלו חסדו״ לעולם כי בבכוריהם מצרים "למכה הפסוק הנה
 דווקא, לחסד כראיה והשמדה הרג (;18 )שם חסדו״ לעולם כי אדירים מלכים

 ספק אין ואף־על־פי־כן, מזה? אירוני מה וכי - בזה( וכיוצא לצדק לגבורה, )ולא
- כולו תהילים וספר כפרט, המזמור - אלה פסוקים מובאים בה שהמסגרת
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 הנופלים לכל ה׳ ׳׳סומך יותר: רחבה בתמונה הדין הוא זה. פירוש מבטלים
 חי לכל ומשביע ידך את פותח ישברו... אליו כל עיני הכפופים לכל וזוקף
 ומחלק ידו שפותח כמי האל בתיאור אירוניה האין (.16-14 )קמה רצון״

 - כאן כן: אולי - אחר בהקשר - כפופים״? כ״זוקף להגדרתו בסמוך ״נדבות״
 שעשוי (6 )קמט בידם״ פיפיות וחרב בגרונם אל ״רוממות זה כגון לא. בוודאי

 הספרותית היחידה כלומר, ההקשר. מן ננתקנו אם אירונית, כהנגדה להתפרש
 היצירה, מן המצופות המוסכמות את לקורא מתווים נמנית, היא עמו והסוג

 לוח בלא נאמר מוטב או משען, נקודת בלא בחלל, הפרשן נמצא ובלעדיהן
 אתה שאי עד חמקמק, שהכתוב פעמים כך אף ברם, לפרשנותו. קואורדינטות,

 צדק. עמו עשית בפירושו האירונית האופציה של מראש בזניחה האם בטוח,
 פעל לנו, סיפרו אבותינו שמענו, באזנינו ״אלהים, נמצא: מד מזמור בפתיחת

 ביתר המתואר בעבר, פעלו על האל שבח זהו האם - קדם" בימי בימיהם פעלת
 ראינו לא בעינינו אך סיפורים, שמענו אירונית: הערה שמא או בהמשך, הרחבה

?5ומצוקה סבל אלא
שעושים בשימוש להישמר ויש היא, חמקנית מטיבה האירוניה שאמרנו: הוא

 שהוא אלא חשוב: פרשני כמפתח לדחיקתה שיביא לו אסור זה מצב ואולם בה,
.6זהירות משנה מחייב

3

 על להצביע יהיה נכון מתודולוגית מבחינה כי סבורני לעיל, האמור בעקבות
 כאחד, והחוץ־מקראית המקראית החכמה בספרות האירוניה של המיוחד מקומה

.7ממנה חלק שהוא איוב, לספר שנפנה קודם
 הנסיון הספקולטיבי: אופיה הוא החכמה ספרות את המאפיינים הקווים אחד
 בתחומים גם אך החברתי, בתחום בעיקר בעולם, החוקיות לגבי כללים למצות
 תופעות בין סלקטיבי באורח שיבחין ההכרח מן כללים של כזה ניסוח .8אחרים

 ״חריגות״ תופעות לבין כלשהו, בעניין לשיטה ״מהותי״ באורח המצטרפות
 אבחנה בלעדיהן. המצטיירת בחוקיות, לפגום לה אל שמציאותן דופן״, "יוצאות

 אינה מעטים לא ובמקרים טיבה, מעצם אוביקטיבית ובלתי קשה שהיא וודאי זו
 של בחירתם את אפריורי להתוות עשויים מוסריים שעקרונות לפי אמינה,

 מהו ממשית, אוביקטיבית מידה אמת כל בלא ולקבוע ה״מהותיים״ הפרטים
 שקושי מכדי פיקח והוא - דא בכגון שעוסק מי כביכול. הכלל, מן היוצא השולי,

 שהוא השונות, לתופעות ספקנית גישה בהכרח לעצמו יסגל - מעיניו יתעלם זה
 מחוור תמיד שאינו לפניו)מה שגלוי לפי אחת, משמעותית במחרוזת לחרוז מנסה

שנדחו החרוזים מן לחלוטין שונה מחרוזת לערוך היה שניתן הצד( מן לקורא
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 הכנסת של זו למגמה כאשר אחת. שיטה לכלל כביכול, מצטרפים, כבלתי
 עצות - מעשית־חינוכית מגמה מתלווה קבועה, חוקיות של בסד בעולם התופעות
 אז הרי - הפרטית תועלתו לשם לו שיבור הדרך לאדם להורות שתכליתן
 ועל ההגון, לבין לחוקיות, המתאים הכדאי, בין סתירות אחת לא מתגלעות

 על לעתים נעשית החכמה שבספרות כזאת, פשרה ביניהן. לפשר לנסות המחבר
 כי ודומה שונים, ערכים של יחסיותם בפני החכם את מעמידה ה״הגון״, חשבון

 שעצם איפוא, נמצא להועיל. האירוני־דיאלקטי ההיבט רק עשוי כאלה במקרים
 דיאלקטית ופרשנות המציאות של אמביוולנטית ראיה גורר ב״חכמה״ העיסוק

 משלי הספרים את במעט לא המלווה האירוני האופי ומכאן ממרכיביה; הרבה של
וקהלת.
דוגמאות: מספר הרי

 אירוני זה האין - תשען׳׳ אל בינתך ואל לבך בכל ה׳ אל ״בטח :5 ג משלי
 0א :׳׳בני2-1 יב משלי ראה והחכמה? הבינה הטפתו עיקר אשר בספר, זאת לומר
 אם כי לתבונה לבך תטה אזנך לחכמה להקשיב אתך תצפון ומצוותי אמרי תקח

 דומה תמצא״. אלהים ודעת ה׳ יראת תבין אז קולך... תתן לתבונה תקרא לבינה
 האדם חכמת שבין הדיאלקטי היחס מן העולה הדקה, האירוניה דרך על רק כי

זו. אי־התאמה לישב אפשר אחד, בקנה עולות תמיד שלא ה/ ויראת
שבעתיים״ ישלם ונמצא נפשו למלא יגנוב כי לגנב יבוזו "לא :31-30 ו משלי

 של שונות שבנסיבות ונכונים, מוסריים חוקים על ברורה אירוניה זו הרי -
 אין צודק?(. כן ועל )הכרחי זאת כל ועם - צודק בלתי למכשיר הופכים החיים

 בוודאי אירוניה אך אי־אפשר, שאחרת לדעת מכיר שהמחבר לפי סאטירה, כאן
 נדריה לשלם שבעולם, חסידים כדרך מקפידה, הזרה האשה :18 ז משלי כאן. יש

 דודים. עמה ולרוות לבוא פיתוי מכשיר אותם עושה אך שלמים, זבחי ולהביא
לשמה...( שלא באה לשמה מתוך )בחינת:
 אמור ״רעים״ האמנם - יפרד״ מרעהו ודל רבים רעים יוסיף ״הון :4 יט משלי

 מורכבת אירונית אמת כאן חבויה מקום מכל באירוניה? שמא או כפשוטו, כאן
בדבר? תלויה שאינה רעות היש רעות? מהי רעות: של מהותה לעצם הנוגעת
 במסגרת זו אמת תקום״. היא ה׳ ועצת איש בלב מחשבות ״רבות :21 יט משלי

 אל האדם את מובילים ועצה תבונה מראש, שמחשבה הקביעה, שעיקרו ספר
שבה׳■. הדקה באירוניה להבחין שלא אי־אפשר - תנאי בכל הטוב

 כי מים השקהו צמא ואם לחם, האכילהו שונאך רעב "אם :22-21 כה משלי
 שהרי אירוניה, של שיא זהו כי דומה לך״. ישלם וה׳ ראשו על חותה אתה גחלים

 אם מהו, טוב. מעשה על שכר ולקבל כנבל לנהוג המעשית האפשרות מוצגת כאן
והנכון? הטוב כן,

בין הסבר, כל כאוולתו״ כסיל ענה כאוולתו... כסיל תען ״אל :5-4 כו משלי
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 שהוא ובין '0בעליל כאן המצויה הסתירה את לישב ובא לתוכן, נוגע שהוא
 פתגמים איסוף ידי על משלי ספר של והתגבשותו התהוותו לדרך מתיהם

 עצות שתי של הסמכתן שבעצם האירוני האופי את לבטל כדי בו אין שונים״,
אלו. נוגדות

 האירוניה בדיוק זוהי - לי״ אדם בינת ולא מאיש אנכי בער ״כי :2 ל משלי
 עצות להשיא לו מה - עצמו את רואה כך שבאמת מי שהרי הסוקראטית!

הכתב? על ולהעלותן לזולתו
 על להצביע די הדיבור. את להרחיב מיותר קהלת ספר של האירוני אופיו על

 על (:3 )ב בסכלות" ולאחוז בחכמה נהג ״ולבי האומר המחבר של סיפורו
 אחד ״מקרה אך החשך, מן האור כיתרון הכסיל מן לחכם יתרון יש כי קביעתו,

 לבך בדרכי והלך בילדותך בחור ״שמח עצתו על (:3 )ב שניהם״ את יקרה
 פרשיות, (.9 )יא במשפט״ האלהים יביאך אלה כל על כי ודע עיניך ובמראי
 מימד מקבלות ג, בפרק ה״עתים״ פרשת כגון הבריאה, את לשבח כביכול הבאות
 המעשה את האדם ימצא לא אשר ״...מבלי כדוגמת הערה הוא כשסיכומן אירוני,

(.11 )ג סוף״ ועד מראש האלהים עשה אשר
 שימוש יש חכמה״, כ״ספרות לסווגה נוהגים אשר ישראלית, לא בספרות גם

דוגמאות. שתי אביא באירוניה.

שוף׳ צח האיכר על הסיפור א.  השלישי האלף מסוף זה מצרי סיפור הל
 כידוע, עניינו, המקראית. החכמה לספרות בזיקה כלל בדרך מוזכר לפנה״ס
 על הממונה בפני מתלונן והוא הרשות פקיד על־ידי שנשדד ,Khunanup האיכר

 ונמלצת: צחה בלשון אמורות צודק שלטון העדר בדבר אלו תלונות פקיד. אותו
 עשיית האם... חסר של וסינרו הגרושה אח לאלמנה, ובעל ליתום אב ״אתה
 תשדוד אל מנהיג... ללא התאגדות נווט, ללא כספינה האף... נשמת היא הצדק
 מצווה המצרי הסיפור פי על והנה הסובל״. של אפו נשמת שהוא העני... רכוש

 ירבה כן שיענוהו וככל ונאה, צחה שפתו שכן׳האכר את וליסר לענות המושל
 ובכן, ימים. לאורך מהן וליהנות הכתב על להעלותן יהיה ואפשר יפות במליצות

 מליצותיו למשמע מתחדדת והאירוניה לעלילה, מובהקת אירונית מסגרת כאן יש
 p - בלשונו לצחצח שישתדל ככל כי שידע בלא האיכר, של ונשנות החוזרות

'.5סבלו יתארך

 מובהקת דוגמא היא זו מסופוטמית יצירה לעבדו. האדון בין שיח דו ב.
'.4לכך עדות פסימי״ כ״דיאלוג והגדרתה כראוי, העריכוה שלא נסתרת לאירוניה

הבא: הדגם לפי בנוי הדו־שיח
וכך. כך אעשה האדון: אומר



 לשבח(. נימוק כך)ומביא לעשות כדאי אכן, העבד: עונה
וכך. כך אעשה לא לא, האדון: אומר
לגנאי(. נימוקים שכן)ומביא שתעשנו, כדאי לא נכון, העובד: עונה

 קרבנות, שינה, צייד, אכילה, - מעשים של שלמה שורה על משוחחים הם כך
עבדו. את להרוג האדון מציע שלבסוף עד ועוד, מלחמה

 ופסימי. כרציני הקטע את החוקרים רוב קיבלו 1954 שעד מציין, למברט
 בין ברצינות. אליה להתיחס שאין כבורלסקה, לראשונה הגדירו ספיזר

 נורמלית, לא אישיות היה הכותב נוסף: פתרון למברט הציע לרצינות הבורלסקה
הדיאלוג. להבנת המפתח וזהו נפשי, לדיכאון נתון

 שכל אירוני, כתוב כאל לטקסט להתיחס האפשרות הועלתה שלא בעיני מוזר
 השונים הערכים של הדיאלקטית והמשמעות היחסיות על להצביע מגמתו

 כפי המוות, האין, אל מוביל שהוא לפי מוצדקת, פסימי כטקסט הערכתו בעולמנו.
 האדון וכשאומר ושורה, שורה בכל מצויה הדיאלקטיקה ברם מעיד, שסופו

 על עמד שכבר שהקורא, לפי שלילתה, בהצעתו מצויה כבר לארמון״ "ארכב
 אינו הוא ואף - ככדאי מכך ההפך יאושר דבר של שבסופו יודע, הספרותי, הדגם
 האירוניה את להציע יש לבורלסקה פסימיסם בין להכריע בצורך כך, הנה כדאי.

 העבד מביע בכל, אדונו עם בהסכימו כי נראה, היצירה. להבנת הנכונה כגישה
מובהקת. אירוניה לפנינו והרי במאומה, אדונו עם מסכים אינו כי

ג

 הסיפוק גדל כך יותר מסותרת שהיא ככל בדקותה. האירוניה של כוחה
 היא האירוניה של ודקותה .,5יוצרה של והן בה שהבחין מי של הן האינטלקטואלי

 שמעון של באירוניה להבחין לראובן יותר קל מושאה. של פונקציה השאר בין
 אירוניה, לאבחן קשה יותר עוד עצמו. כלפי נאמרה אם לאבחנה מאשר לוי על

 איוב בספר מאחרים. הוא צפוי פחות כזה שהיגד לפי עצמו, כלפי הדובר שכיוון
הבא: המיון את מציע ואני השונות, לדרגותיה באירוניה להבחין שאפשר דומה
 לאיוב, לכל: גלוי והוא זה, כנגד זה הדוברים אותו שמכוונים אירוני, היגד (1

ולקורא. לרעיו
 פי )על אך לקוראים, מובנת זו גבוריו. דברי כלפי הסופר של אירוניה (2

ולרעיו. לאיוב לא היצירה( מוסכמות
הקורא. כלפי המחבר של סיטואציה( גם לפעמים היגד, תמיד )לא אירוניה (3
עצמו. כלפי - תרצה ואם יצירתו, כלפי המחבר של אירוניה (4
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ם היגדים (1 רוניי בעלי כלפי בתשובתו והאל הרעים איוב, שמפנים אי
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 אמורה זו אירוניה מהם. חלק בהבאת ואסתפק הספר, כל לאורך פזורים שיחם
כאחד. והקוראים השומעים האומר, על־ידי מובנת להיות

לרעיו(; יושר׳׳)איוב אמרי נמרצו ״מה :25 ו
 בזאת יש לרעיו! )איוב אל״ עם אנוש יצדק ומה כן כי ידעתי ״אמנם :3-2 ט

 האל מלפני צדיק יצא לא שאדם סבורים הם הרעים: דברי עם אירונית הסכמה
 עם ורק אך כביכול, מסכים, איוב ואילו הבורא, של המוחלטת צדיקותו בשל

בצדיקותו(. לא האל, של בכוחו תולה הוא הסיבה את התוצאה:
 מתחדדת במיוחד לרעיו. )איוב חכמה״ תמות ועמכם עם אתם כי ״אמנם :2 יב

 בהמות נא שאל ״ואולם - ל״אמנם״ המתבקשת ההשלמה למקרא האירוניה
(;9-7 - אלה״ בכל ידע לא מי ותורך...

 להשוות יש לרעיו. )איוב לחכמה״ לכם ותהי תחרישון החרש יתן ״מי :5 יג
 לאור האירוניה תצא וכך ייחשב״, לחכם מחריש אויל ״גם :28 יז למשלי זאת

מובהקות(. ביתר
לאיוב(. )אליפז עונו״ היש נא ״קרא : 1 ה

 :׳6שנונה כאירוניה פולרטון מגדיר וגר רבים״ יסרת ״הנה 3 ד אליפז דברי את
 המשך גם איוב. של צביעותו על ביקורת זוהי באמת אך ניחומים, כאן יש לכאורה

 “The קובע: ודורם כאירוני, נתפס כסלתך״ יראתך ״הלא 6 ד - אליפז דברי
7'”irony of Eliphaz is perceptible in every word.

 במילים עליכם אחבירה נפשי, תחת נפשכם יש לו אדברה ככם אנכי ״גם :4 טז
 בציינו רעיו כלפי איוב של אירונית התיחסות זוהי ראשי״! במו עליכם ואניעה
 כך, נוהג הוא אף היה במקומם היה ולו הצדקנית, גישתם את כביכול, מבין, שהוא
 מה כח... ללא עזרת ״מה :3-2 כו איוב, דברי גם אלו כגון מזה? קל מה שהרי
חכמה...״ ללא יעצת
 הצדק, אלהי בשם אדם נשבע שבעולם בנוהג משפטי": הסיר אל ״חי :2 כז
 ״נוצר האל כינוי לכך בדומה אי־הצדק. אלהי בשם להשבע איוב נאלץ כאן ואילו

דורם: מציין בצדק (.20 האדם״)ז
12 .is ironical, and is an allusion to v משמר״; עלי ״תשים האדם..." ״נוצר 
בפרושו. כהנא גם וכן

 באירוניה מתיחס הוא ובכך (,14 חכמה״)לב מצאנו תאמרו ״פן אומר: אליהוא
 2 יב )השווה עצמה החכמה התגלמות אלא גרידא, חכם אינו כביכול לאיוב,

חכמה״(. תמות ״ועמכם
 בתוך כביכול נתונות השאלות אירוניה. על מיוסדת לאיוב האל של תשובתו כל

 ברור, מראש והרי (;4 בינה״)לח ידעת אם ״הגד לאיוב הפניה שלפניהן סוגרים,
 האל של פנייתו זה כגון עליהן. להשיב מסוגל תמותה שבן שאלות, אלו שאין

שנונה. אירוניה שכולה (,14-6 )מ, העולם הנהגת את ידו תחת ליטול לאיוב
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ה (2 רוני  ורעיו. איוב ידי על נתפסת שאינה לקורא הסופר שבין אי
 בנקל, נתפסת היא ביותר: גלויה היא הקודמות בדוגמאות שהוצגה האירוניה
 זאת עם ועוקצניים. חריפים מרים, שבספר: הוויכוחים את לאפיין ותפקידה
 תודעתו את מכוונים הם נוספת: בדרך הקורא את אלה אירוניים היגדים משרתים
 מן האירוניה ריבוי אחרת, לשון יותר. דקים רמזים לקליטת חושיו את ודורכים

 אירוניה של יותר עמוקים רבדים אחר החיפוש את מצדיק הוודאי, הגלוי, הסוג
ביצירה.
 המיוחד ולתפקיד הספר, למבנה נוגע זה בהקשר להאירו שראוי ראשון עניין

 ידוע והוא - שנאמר על דיווח בחזקת הם הדיאלוגים בעוד ביצירה. הפרולוג של
 של ספרותית עמדה המחבר נוקט בפרולוג הרי - כאחד ולקורא לרעיו לאיוב,

 מעמידנו בכך ורעיו. מאיוב שנסתר במידע, הקורא את משתף והוא כול, יודע
 בעל אותנו מלווה זו והכרה גיבוריו, משל יותר גבוהה ידיעה בדרגת המחבר
הספר. כל לאורך כורחנו

 מונעת היא ראשונה: ממדרגה מנכר גורם היא הקורא בה שהועמד זו עמדה
 האמור של מתמדת בחינה ומחייבת היצירה, גיבורי עם ותמימה פשוטה הזדהות

 הנובע השני, המישור לו ובמקביל ולרעיו, לאיוב הגלוי המישור מישורים: בשני
 אירוני היבט בהכרח כמעט גוררת כזאת הצגה הקורא. של היתרה מידיעתו

 להיות יכולה שאינה נוספת, ראיה מזווית שנאמר כל בחינת עלינו וכופה מסוים,
 שבחינתם כתובים, שורת על להצביע אפשר לפיכך ורעיו. איוב של נחלתם
 משמעות להם נותנת הפרגוד, שמאחרי את היודע לקורא המיוחד מישור באותו

 עבר אל חדירה או פערים״ ״מילוי של טכניקה בזאת אין מובהקת. אירונית
 שונה באור כתובים ראיית אחרת: טכניקה אלא ׳8העלילה של האחורי״ ״הרקע

מרקעם. שונה הקוראים, שלנו, שהרקע לפי ורעיו, איוב להבינם משאמורים
 לחסד עדות הוא איוב של עושרו לפיו הסיפור, של היסודי הנתון הוא כזה א.
 לומר פה פתחון לשטן היה לא זה עושר שאלמלא היודעים, אנו והרי עמו: האל

 באורח אומר: הווה (.10 )א ברכת...״ ידיו מעשה אלהים... איוב ירא ׳׳החינם
 לראותו יותר שנכון אפשר - אלהים לברכת סימן איוב בעיני שנחשב מה אירוני
 על סובל הוא מדוע - ורעיו איוב את המטרידה הבעיה ועוד: זאת הפוך. באור

 סובל שאיוב בידעו אירוני, באור מלכתחילה הקורא אצל מוארת - צדקתו אף
 מציע השטן היה ולא בו, מתפאר האל היה לא היא שאלמלא צדקתו, בגלל

 רק הידוע סיבלו, לבין צדיק היותו בין הישיר הסיבתי הקשר בנסיון. להעמידו
 על בנאומו מגיב האל כאשר איוב משל שונה בעמדה הקורא את מעמיד לקורא,

 כזאת בכרח היא ולרעיו לאיוב ומספקת יפה שתהא תשובה כל לא וכך הטענות!
הקוראים. לגבינו,

שביסודה ריטורית, שאלה הם (3 )ח משפט״ יעוות ׳׳האל בלדד של דבריו ב.
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 על־ידי הדברים נתפסים גם וכך משפט, מעוות אינו שהאל האקסיומה, מונחת
 להבחין שלא יכולים איננו איוב, סובל מה בשל היודעים אנו, ואולם איוב:

 אקסיומה של תוקפה מה ראו, כאומר: לעברנו, המחבר של האירונית בקריצתו
זוי

 שדווקא היודעים, ואנו - (19 )ח תם״ ימאס לא אל ״הן בכתוב הדין הוא ג.
 כך, איוב. סובל השטן, בפני עליה הצהיר ואף היטב, בה מכיר שהאל תומתו, בשל

 הקורא בעיני נראה אקסיומטי. משותף מכנה הוא ורעיו איוב שבעיני מה
וביה. מיניה כאבסורד

 קשה (,2 במרומיר׳)כה שלום עושה אתו ופחד ״המשל האל: שבח לגבי ד.
 אך במרומים, שלום אולי, יש, לשטן פיוסו שבשל האירונית, התחושה מן להימלט

 בין הברורה הסכמטית החלוקה לנוכח מחריף אף זה ניגוד ופחד. המשל - בארץ
בפרולוג. המספר בה שנקט וארץ, שמים
 של אסוציאטיבי קישור על־ידי האירוניה מושגת הבאות הדוגמאות בשתי ה.
 של זה צימוד (.15 )יד אענך״ ואנכי ״תקרא ואומר לה׳ פונה איוב כתובים. שני

 תהילים במזמורי קבועה נוסחה בחינת והוא ביותר, מקובל ענה + קרא
הנבואה. ובספרות
 ׳,9וממוות מרעה להושיעו האל ולהיענות האדם לקריאת מכוון הוא שם ואולם,

 האדם ו״היענות״ האל לקריאת ומכוונו השימוש את המחבר מהפך כאן ואילו
 כך מנוסחת כשהיא שכן כל לא כשלעצמה, אירוניה היא זו תמונה ולמות. לבוא

 הפוכה. סיטואציה להבעת לה להידרש שמקובל נוסחה עם אסוציאציה שתיווצר
 לקבוע, עלינו מקשה לשונית, באסוציאציה שמקורה כאן, האירוניה של דקותה

 1 בקבוצה )כמו במודע אירונית נימה נקט איוב כי לרמוז, המחבר נתכוון האם
 זה. בסעיף דנים אנו בה לקוראו, המחבר שבין האירוניה זוהי שמא או דלעיל(,

 ספק, אין וכאן - לשונית באסוציאציה שמקורה לאירוניה נוספת דוגמא והרי
 כמה עד יודע, אינו בדבריו כשאיוב לקוראיו, המחבר בין הוא האירוני שדו־השיח

 שהרי לבו, עם אשר את שיגיד לו מוטב כי קובע, איוב האירונית: לאמת קלע
 מחייו)יג מותו טוב כי מכך, לו תצמח טובה רק - האל יהרגנו אם הכי, בלאו

 לו שנהיר לפי בלבד, לקורא הגלויה אירוניה יש הזאת ההנחה בעצם (.15-14
 - השטן עם האל התנה שכך המוות, שיגאלנו בלא להתיסר ימשיך שאיוב היטב,
 למשמע לכוונו מספיקה שאינה אפשר הקורא של זו ידיעה לכאורה. איוב, לטובת

 תוך ומחריפה האירוניה את המחבר מבליט ולפיכך איוב, בדברי הטמון האירוני
 בה בפרולוג, פיסקה אותה לבין זה כתוב בין לשונית אסוציאציה יצירת

השטן: על האל שמטיל להגבלה אנו מתוודעים
ך......יברכך פניך על לא אם בשרו ואל עצמו אל ...״וגע :6-5 ב את א

הן בכפי אשים ונפשי בשיני בשרי אשא מה ״על :15-14 יג שמור״! נפשו
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.20אוכיח״ ו *פני אל דרכי אך איחל לו יקטלני
ה (3 רוני  המועדף המעמד על הצבענו כבר הקורא, כלפי המחבר של אי

 מצוידים בכך ורעיו. איוב משיודעים יותר בידעם בפרולוג, לקוראים שהוענק
 השמימי הרקע מאי־הכרת הנובעות והערכה, שיפוט טעויות מפני במגן הקוראים
 יודעים כן, כי הנה ורעיו. איוב בהן ליפול שעשויים טעויות למאורעות, האמיתי

 של בעייתו את לישב יכולות אינן הרעים, שמציגים השונות הגמול ששיטות אנו
 בשמים, שנתרחש את יודע שאינו הוא, עמו: הזדהותנו נוצרת גם וכך איוב,

 אינו סבלו אליל, תרופות ותרופותיהם הבל הרעים שדברי הצודק, בחושו מרגיש
 המאמין את מיצגים ורעיו אליפז לו. ירווח בתשובה בחזרה ולא חטא של תוצאה

 שנגזרו ותיאוריות תורות של בחישוקים אמונתו את לחזק הצריך הדוגמטי,
 של יותר עליונה בדרגה הקוראים, אותנו, בהעמידו אך האנושי; הצדק מתחום
 כל שעם הרעים, של הזאת החשיבה מן להשתחרר המחבר לנו מאפשר ידיעה,
 מחוסנים איפוא עצמנו רואים אנו וכובלת. מוגבלת הריהי ואנושית מובנת היותה

איוב. של לסבלו רציונליים־מוסרניים צידוקים לספק פיתויים מיני כל מפני
 הבא פח, המחבר לנו מטמין אחד בעניין לפחות כי דומני מחוסניםי האמנם אך,
 כל זחרף איוב, רעי בו שנלכדו במה נלכדים כביכול, ה״חכמים״, אנו שאף ללמד

 כוונתי עלינו. מתגברות שבנו מחשבה ושגרת אנוש חולשות - היתרה ידיעתנו
 שבני הסברה, את הרעים מעלים כתובים בשני איוב. בני בעניין שנאמר למה
 ואין בשער וידכאו מישע בניו ״ירחקו באמרו לכך רומז אליפז בחטאם. מתו איוב

 לו חטאו בניך "אם איוב כלפי בהטיחו מפורשת לשון נוקט ובלדד (4 )ה מציל"
 את להציג במכוון שטרח כמי המחבר דומה והנה (.4 )ח פשעם״ ביד וישלחם
 להיתפס לפחות או - להסכים הקורא את אף שתביא בדרך בפרולוג הדברים
 אורח תיאור חטאם. על כעונש יפה מסתבר אכן הבנים שמות - חלוף בת לסברה
 ברכת כדי ועד חטאו שמא עצמו איוב של וחששותיו יום, מדי משתאות חייהם,
 הרעים, עם להסכים הקורא את אף מפתים (,5 הגיעו)א בלבבם( גם )ולו אלהים

 וישלחם - חטאו פשטני: גמול עקרון פי על יפה מתישבת הבנים מות שפרשת
 בפירושו האומר דוד מצודת כגון לכך, נתפסו פרשנים מקצת ואמנם פשעם. ביד

 ראש קלות לידי המביא תמיד משתה בעשותם חטאו בניך כאשר ״כי 4 ח לפסוק
 שם הרשע מקום מתו, המשתה בבית כי פשעם, במקום העולם מן גירשם אז הנה

 בכגון שיטעה לו אסור ,2עצמו׳ ולאיוב לרעים בניגוד הקורא, ואולם המשפט״.
 חטא בשל ולא בלבד, השטן עצת על־פי נהרגו איוב שבני היודע, שהוא לפי זה,

 שייתפס לקורא המחבר גורם הדברים את בונה שהוא בדרך מעתה: אמור שחטאו.
 אירוניה בה שיש דו־מישורית, חשיבה כאן והרי השיגרתית, לחשיבה הוא אף

 כרעי פשטני כה שאינו - יותר השלמה ידיעתו מכח - שנשתבח מי כלפי חריפה
.22ומופרכים שטחיים פתרונות בפני כביכול חסין והוא איוב,
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ה (4 רוני  שהבעיה כתבתי המאמר בראשית המחבר. של עצמית אי
המועלה המרכזי הנושא כלפי עמדתו מה היא, איוב ספר של הראשית הפרשנית

 המוגדר זה, נאום מ״א. - לח׳ פרקים ה׳ בנאום להתמצות האמורה עמדה בו,
 כלפי שהושמעו לטענות, בו יש תשובה מה - 23לאיוב כתשובה ברור באופן

 וימספר איוב, ספר את לפרש שבא מי כל התחבט זו אחרונה בשאלה הבוראז
עקרוניות: אפשרויות שלוש במסגרת לסווגם ניתן זאת עם ביותר. רב הפתרונות

איוב. לטענות כדבעי תשובה יש ה׳ בנאום )א(
 כזאת! תשובה לתת התכוון שהמחבר אף על משכנעת תשובה בנאום אין )ב(
נכשל. הוא - משמע
 ובכוונת ביודעין, - והמחבר איוב, לטענות משכנעת תשובה אין ה׳ בנאום )ג(
מתחמקים. דברים האל בפי שם - מכוון

 לפרקים מבעד משתקפת שהיא כפי המחבר, של הספרותית אישיותו והנה,
 נמוכה סבירות לדרגת חולשתו, את המניחה )ב(, האפשרות את דוחקת א-לז
 ביכולתו אי־אמון שמביעים קודם )א()ג(, אפשרויות לבחון איפוא, יש !24ביותר

משכנעת. בצורה למסרם או דבריו את נכונה לשפוט המחבר של
 הצורך לשתיהן: אחד משותף מכנה כי מלמדת, )ב( )א( האפשרויות בחינת

תו. עיקר את מפרש אינו שהמחבר להניח, כוונ
 האל כי אומר המחבר אין שהרי )ג(, אפשרות לגבי מאליה מובנת זו קביעה

 הקורא על ומטיל מפורט, נאום האל בפי שם אלא משכנע מענה בפיו ואין מתחמק
היא. הטענה ממין שלא - זו תשובה כי לגלות, הצורך את

 המצב כאן שאף מלמדת, )א( אפשרות במסגרת שהוצעו הפתרונות בחינת
 איוב של לקושיותיו ונכוחה משכנעת תשובה האל בדברי שיש הטוען כל דומה.

 או רקע, אלא אינו כשהגלוי בה, נאמר שאינו מה על דבר, של בסופו מתבסס,
 הפתרונות מן כמה על־פי בקצרה זאת אדגים לאנלוגיה. בסיס - הטוב במקרה

לגופם. עמדה לקבוע בלא המקובלים,
 האדם - לאיוב האל הוכיח כך התשובה! היא האלוהית ההתגלות עצם (1

 בו אחד כתוב אף האל בדברי אין ברם, .25לנפשו נעזב ואינו נשכח אינו הסובל
 שלא מה על כן, אם מסתמך, הפתרון, שזהו שסבור ומי עצמה, זו טענה טוען הוא

.26במפורש נאמר
 יש אנלוגית בדרך מכאן מתום. בו שאין ויפה, שלם כדבר מתוארת הבריאה (2

 הם! שלמים בתוכם( )ואיוב האדם בני כלפי והתנהגותו האל מעשי שכל להסיק,
 .27לאמת מפתח הופך והטבע יסוריו, נמוגים - הטבע ביפי עצמו משתף כשהאדם

 הטוב, במקרה אלא, במפורש, אמורים אינם אלה שדברים להודות אדם חייב ושוב
השיטין. בין חבויים

גדול האלוהי שהצדק ללמד, בא הבריאה שתיאור הגורסת, הדעה זה כגון (3
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.28להשמיענו המחבר שבא וזהו - האנושי הצדק מן ונשגב
לאיוב, האל מוכיח הבריאה של מפורט תיאור על־ידי כי גורס, מקובל הסבר (4

 העצמים מן עצם או הדברים מן דבר הוויית של רזה על לעמוד בידך ״אין כי
 נאמר לא העיקר כאן אף - 2,שכן״ כל לא האנושי הגורל של רזו ועל שבעולם,
כשלעצמו(. )מפוקפק וחומר מקל נלמד אלא במפורש,

 שהאל כך, על לרמז התשובה באה לדידו 30צבת: הציע אחר מסוג פירוש (5
 אידיאל הוא המוסר האדם. עליו שהטיל ה״מוסרית״ החוקיות בכבלי מוגבל אינו

 מודה צבת העולם. הנהגת דרך את בו לתלות ואין עצמאי, חברתי־אנושי
 התקופה מוסכמות את סותרים שהם בכך זאת ומסביר מפורשים, אינם שהדברים

 כבר דבר של לאמיתו בבירור. מלנסחם המחבר שנמנע עד חריף, כה באופן
 אלא דווקא, זה לפתרון מיוחדת אינה המרכזי הרעיון של מפורשותו שאי ראינו,

ועיקר. כלל תקופה אותה ממוסכמות חורגים שאינם אחרים לפתרונות אף
 להניח, הכורח הוא )א()ג( לגישות שהמשותף טענתי, נכונה אמנם אם והנה,
 אותה מהי לשאול: יש הרי במפורש, בה שאין במה טמון האל בתשובת שהעיקר
 איוב, ספר בעל אחרת: לשון זה? נתון אחרת תשובה מכל יותר שהולמת תשובה

והנהגתו הבורא כנגד בוטה ובלשון מלא בפה וחריפים מרים דברים לומר שידע
 השקפתו את יביע שכך סבר, הסתם מן זו? בדרך האל דברי את להביא ראה מה -

 מסר, אותי של מהותו על לעמוד עלינו שומה כלומר, ביותר! המתאים באופן
 אפשרות בין לברור כן, אם ויש, לגילויו, ביותר הטובה הדרך הוא ו וי כיס ש

 סבורני דלעיל. לניתוח מתאימה מהן איזו - אפשרות)ג( לבין השונים, לגווניה )א(
 וכי וכל! מכל לכך עונים אינם )א( אפשרות במסגרת שמנינו 4-1 הפתרונות כי

 למה כסיכום מפורש, אחד משפט גם ולו האל בפי המחבר ישים לא זה מדוע
הכל? עליהם שיסכימו מכדי סתומים שהם הדברים, מכלל כביכול, שעולה,

 חד־משמעית תשובה מהווים האל דברי כי הגורסים השונים, הפירושים
 גם )שהיא הזה הסוג מן תשובה עוצבה מדוע להסביר, חייבים איוב, לטענות

 היא האמנות אם ומעורפל! ישיר בלתי כה באורח בתוכנה( לחלוטין קונבנציונלית
 אנטי־אמנותי למעשה דוגמא זו היתה הרי ותוכן, צורה בין מלאה הרמוניה
 המסתתר החריג ברעיון העירפול את התולה צבת, של פתרונו גם מובהק.
 שמחבר לדעת, הכרנו שכבר לפי הקושי, ליישוב די בו אין האל, נאום מאחורי

 שיידחק בלא ההשגחה, כלפי כגידים קשים דברים מאמירת נרתע אינו הספר
ובמעומעם. במעורפל לנסחם
מקום, ואין הנכונה, שהיא סבור, אני ואכן אפשרות)ג(, של לבחינתה הגענו כך

המחבר. של כשלון הגורסת )ב( לאפשרות כך, אם
 ידו תחת שמצויה כמי המחבר עצמו הציג אירונית שבדרך לטעון, בא אני

הכתוב של משמעו אירוניה, של שכדרכה אלא שהעלה, לבעיות התשובה
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 פשוטו הפך כה( עד שהעלו הקושיות כל על סדורה תשובה לכם הרי )לאמור:
 החמורות הקושיות על להשיב יודע איני אלא: אינו באמת שנאמר ומה הוא,

חומרתן. במלוא קיימות עדיין והן שהצגתי,
ה היא זו אירוניה רוני  את המחבר בנו עורר הספר כל לאורך שכן עצמית, אי

ימסרנה. בוודאי הספר ובסוף עמו, שתשובתו הרושם,
 ואדרש 3המחבר׳ של העצמית האירוניה של זה בעניין דברי את מעט ארחיב

כך: האומר לקירקגור, נוספת פעם
— “The first potency of Irony lies in formulating a theory of 
knowledge which annihilates itself’ (p. 98).
— “When an ironist exhibits himself as other than he actually is, it 
might seem that his purpose were to induce others to believe this.
His actual purpose however is merely to feel free, and this is 
through irony’’ (p. 273).

 דרך בחיפוש החופש למחבר לו נתאפשר הפתרון, את שיודע כמי עצמו בהציגו -
 יצירת ומסורבל. ארוך בנאום פתרון לנסח שניסה בעת והן הבעיות הצגת בעת הן

 המחבר: של ללבטיו הביטוי היא ה׳( תשובת היא עצמה)וכזו את המכלה תיאוריה
 להגיע שיכולתי כל זה אך הבעיה, את לפתור ניסיתי סמוי: וידוי בחזקת היא

 יותר: עמוק נוסף, רובד זו אישית להודאה .32בכשלון אירונית הודאה זוהי אליו!
 המחבר, של השגתו מקוצר נובע אינו זה שכשלון להשערה פתח מותירה היא
 בקנה עולה איננה באמת עולם אדון של דרכו שכן לחלוטין, אוביקטיבי הוא אלא
ומוסר. צדק של מקובלים עקרונות עם אחד

 כל ומשמעה: אדם, הוא באשר האדם של עצמית לאירוניה מגיעים אנו כך
 הגמול לבעית פתרון שיש עצמי, את להשלות הוא לעשות יכול האדם, שאני,

 שעלי היא, האירונית האמת שונים: מניסוחים בניסוחים אשליתי ולהסוות האלהי,
 עצמו)שקשה לבין המחבר שבין האירוניה הופכת כך לא. ותו - הדין את לקבל

 לו )שקשה עצמו על )הקורא( האדם של לאירוניה לזהותה( הצד מן לקורא
 לבין 3 בסעיף שמיינו האירוניה בין הגבול מיטשטש וכך עמה(, להשלים

 האל: נאום של נוספת לבחינה מביאני זה דבר זה. בסעיף הנידונה האירוניה
 )שהרי היצירה גיבורי על עליונותו בהרגשת פונק הספר כל שלאורך הקורא,

 את קרה אחד מקרה כי דבר, של בסופו מוצא מהם(, שנעלם מה יודע כזכור, הוא,
 הועילה לא הפרגוד מאחורי שאירע את ידיעתו יתרון. כל לחכם, לו, ואין כולם,

 זה. בעניין ורעיו איוב של בורותם מאשר יותר האל של דרכו את להבין לו
 איוב( של לסבלו - הסיבה מהי לא - ההצדקה )מהי לגביו הבעיה אדרבא,
פתרון. לה שאין המחבר, משהודה עתה, יותר עוד חריפה
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ד

 יסודותיה לעיצוב המיוחדת ותרומתו היצירה בבניין הפרולוג של תפקידו לאור
 נגד טענו החוקרים מן מקצת האפילוג. על גם דבר לומר ראוי האירוניים,

 זה גיבבם עצמו שהמחבר בין שלבים, שלבים נתהווה הוא בי והסבירו אחדותו,
 האופי מכל יותר להם הפריע .34לכך אחראי מאוחר שעורך ובין 33זה גבי על

 ואולם שבו. ולפרובלמטיקה הספר לאופי המנוגד הסיום, של והמפויס האגדי
 אם כך לא האל. ל״תשובת׳׳ פשטני המשך באפילוג שמחפש למי רק כאן יש בעיה
 האירוניה באה שבאפילוג סבור אני בפרשנותנו. האירונית בגישה כאן אף ננקוט
 דבר של בסופו כי המחבר, לנו אומר איוב שבות על בספרו ביטויה: למלוא
 פתרון. לה אין - במציאות בלבד! המיתוס בעולם זאת אך - נפתרה הבעיה

 מנוסחת פסימית שמסקנה העובדה, בעצם רק לא טמונה האירונית החריפות
 העוול וכל הספר של הפרובלמטיקה שכל בכך, אלא עין, למראית אופטימי באורח
 של ה״שוחד״ את בקבלו חולפת. אפיזודה של לדרגה כאן מורדים לאיוב שנגרם
 המתח כל העקרוניות! מחאותיו כל על איוב ויתר כאילו ובנות, בנים עושר,

 ואם בשלום, מקומו על בא הכל דבר של בסופו שהרי מתגמד, הקורא של האידיאי
 רק מורכבת, אמת כבכל כאן, אף אנחנוי נלין כי לנו מה - נתרצה עצמו איוב
 על היום לסדר לעבור ראוי האם הנכונה. היא הדברים של דיאלקטית ראיה

 היא התשובה העקרוני במישור איוב? שבות את ה׳ השיב משכבר עתה שאירע,
 עולם, של דרכו זוהי הרי האמפירי. במישור הדבר כן לא אך שלילית, בוודאי

 לובשות הן שאין שעה עקרוניות, מבעיות המידה על יתר מוטרד להיות שלא
 שהציקו שעה בעבר, מהן מוטרד היותך שמא כן, אם במציאות. מוחשית צורה

 האופי כן, כי הנה חלוף? ובת מיותרת מופרזת, רגשה פרי אלא היה לא בפועל,
 של האירוני למסר חשובה תרומה הוא האפילוג לסיום המחבר שמשווה האגדי

 עם נאות משקל שיווי יוצר הוא הסגנוני. בלבושו גם כמו ובזאת, היצירה,
.35הפרולוג

ה

 איוב, ספר של ביותר החשובים המרכיבים מן היא האירוניה כי להראות ניסיתי
 הראיה ועוד: זאת כך. על הדעת את ליתן בלא כראוי להבינו אפשר אם שספק עד

 ומבדילים הספר את המיחדים והרעיוניים הספרותיים הערכים אחד היא האירונית
במזרח. דומה מספרות אותו

 ממלאת בהן שגם חוץ־מקראיות, ״חכמתיות״ יצירות כמה לעיל הוזכרו
שאלת את מעלות הן אין תימטית מבחינה אך כלשהו, תפקיד האירוניה
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 יצירות מכירים אנו לעומתן איוב. ספר של עיקרו שהיא התיאודיציה,
 מקובל איוב! ספר כשל הוא העיקרי שנושאן אחרות, קדומות מזרח״תיכוניות

 נמצא בהן שאף ”הבבלי״ ו״קהלת 36הבבלי״ ״איוב את זה בהקשר להזכיר
 של בסופו וליסוריו. אדם של לסבלו האחראים העליונים הכוחות כלפי תלונות
 לאל מודה והוא עמו, ומיטיב הסובל את מטהר האל, שליח מופיע הבבלי״ ״איוב

 בנוי הבבלי״, ״קהלת היצירה. כמחצית מחזיקה זו תודה טובים! לחיים ששב על
 כי נמצא )המקוטע( בסיום לו! משיב והשני מתלונן האחד רעים, שני בין כשיחה
 שבין החשובים ההבדלים שאר בין עליו. שירחמו לאלים מתחנן הסובל האדם
 לחלוטין מהן שנעדרים העובדה, לענייננו חשובה הללו היצירות לבין איוב ספר

 אופי את רבה במידה קובעת זו עובדה שהוא. סוג מאיזה אירוניים סממנים
 בחינות: מכמה היצירות
 של ממשית דמות מצטיירת שאין עד לרדידות, גורם בדו־שיח האירוניה העדר

 ועוד, זאת הגיבורים. עם הקורא של ההזדהות יכולת קטנה וממילא הסובל, האדם
 כל שבלי והמענים, הטענות של והסכמטי השטחי באופי קשור האירוניה העדר
 בהשוואה מקום מכל בנליים, ואף משכנעים בלתי הם נשמעים דיאלקטית ראיה

 בגלל שמא או הנושא, של רדודה להצגה גורם באירוניה השימוש האם לאיוב.
 יכול איני כך על - לאירוניה המחברים נדרשו לא הבעיות של פשטנית ראיה

 אין הללו התופעות בין סיבתי קשר של קיומו בעצם כי לי נראה אך להשיב!
ספק. להטיל

הערות

.S.A. Kierkegaard, The Concept o f  Irony, (London 1966), pp. 283-285 1
 של מדויקת הגדרה נסיון על בו אפסח המאמר, נושא מעצם לסטות שלא כדי 2

הבא: במשפט במקרא האירוניה על ספרו את פותח גוד האירוניה.
(13 .Irony, like love, is more readily recognized than defined” (p“ שאינו מה 

אירוניה. של שונים סוגים בין להבחין לנסות בצדק, בעדו, מונע
 הכוונה בה אשר דיבור צורת היא האירוניה כי המקובלת, הכללית בהגדרה די לדידי

 או המלים, של הרגיל במשמעם ביטוי לידי שבאה לזו, מנוגדת הדובר של האמיתית
“The phenomenon is not the essence but the opposite קירקגור: של בלשונו

(254 .of the essence (op. cit., p, ביטוי ודרכי האירוניה בעניין מפורט דיון 
ראה: לה קרובות

.E.M. Good, Irony in the Old Testament (Philadelphia 1965), pp. 13-33
 ,עמ שם, קירקגרד, ראה מוחלט. באופן מובנת להיות נועדה האירוניה אם ספק ובכלל 3

266.



הופמן יאיר172

 לספר קשר בלא נפרדת, כחטיבה האפילוג עמד אי״פעם האם לשאלה, כאן נדרש איני 4
לקמן. כך על ראה כולו.

 כל מצאתנו ולמה עמנו ה׳ ויש אדוני ״בי - המלאך לברכת גדעון לתגובת זאת השווה 5
..״,ה העלנו ממצרים הלא לאמור, אבותינו לנו סיפרו אשר נפלאותיך כל ואיה זאת, .

(.13 ו )שופ׳
 לכתובים אירונית משמעות המיחם גוד של מקביעותיו הרבה עם שלם איני לפיכך 6

7 ו ;15-11 ג איוב כגון ממרירות, יותר בהם שאין רבים -  לא ;20-18 כט ;7 יד ;4
4  22 ,15 ז בישע׳ ודבש״ ״חמאה הצירוף את לפרש הציעו לאחרונה ועוד. 3-

ראה: לדבר, אחיזה שיש סבור ואיני אירונית, במשמעות
G. Rice, The Interpretation of Isaiah 7:15-17, JBL  96 (1977), pp.

363-369.
מחשיבות להמעיט כדי אין המקראית החכמה מספרות חלק הוא איוב שספר בקביעה 7  

ספרות לבין איוב ספר בין חזקים קשרים יש כי בעליל, שהראה וסטרמן, של מחקרו
C. Westermann, Der Aujbau des Buches Hiob : ראה והקינות. המזמורים

.(Tubingen 1956) 
.G.Von Rad, Wisdom in Israel (London 1972) :8 כך על ראה  

לקמן וראה ג׳. פרק כגון קהלת, בספר מרכזי אירוני למוטיב הופכת זו דקה אירוניה 9 . 
פירושו או דעלמא״, במילי הא תורה בדברי ״הא ב ל, שבת במסכת שנאמר מה כגץ 10  

הכסיל הוא כי שיובן באופן תענהו אלא כאיולתו באיולת כסיל תען ״אל כהנא של  
a ((אבל k \a תוספת על״ידי הסתירה את לטשטש ניסה השבעים תרגום החכם״. ואתה 

הפסוקים שני בין .
R.B.Y. Scott, Proverbs (New York 1965), p. 17; W. McKane, :11 ,למשל ראה

.Proverbs (Philadelphia 1970), p. 596 
A. Erman, The Literature o f  the Ancient Egyptians (London 1927), pp. 12

.116-131; Pritchard, A N E T \  pp. 407-410
הדברים: של האירוני באופי חוקרים הבחינו וכבר 13

“The mixture of seriousness and irony, the intertwining of a plea for justice 
with a demonstration of the value of rhetoric is the very essence of the 
work” ; M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, vol. 1, (Berkeley

.1973), p. 169
A N E T \  437-438, 600-601; W. Lambert, Babylonian Wisdom Literature 14

.(London 1960), 144-149 
“Irony is in the process of isolating itself, for it does not generally wish to 15 
be understood... the more the ironist succeeds in deceiving and the better 
his falsification progresses, so much the greater is his satisfaction”

(Kirkegaard, op. cit., p. 266)
K. Fullerton, Double Entendre in the 1st Speech of Eliphaz, JBL 49 16

.(1930), 320-374
.E. Dhurme, A Commentary on the Book o f  Job (London 1967) 17

ראה: אליפז נאום של הסגנוני האופי על
Y. Hoffmann, The Use of Equivocal Words in the 1st Speech of Eliphaz,

VT 29 (1979)
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ם, אוארבך, של הוא המינוח 18 י מז  .19-3 עמ׳ תשכ״א(, קרוא)ירושלים ברוך תרגם מי
 אירוני, במבט המלך במאמרם: שטרנברג ומ. פרי מ. משתמשים פערים׳ ׳מילוי במונח

.292-263 ,עמ )תשכ״ח(, א ׳הספרות׳
 ומחוץ .3 קלה ;1 קח ;145 קיט ;5 קיח ;15 צא ?7 כז ;3כב ;6יז ;2 ד ;5 ג תה׳ ראה: 19

;9 יג זכריה ;17 לה ;3 לג ;13 ירמיהו כד; ;12 סה ;9 נח ;2 נ ישעיהו תהילים: לספר
 במקצת שונים בהקשרים .26 כא א/ הימים דברי ;4 יב ;16 ט איוב ;13 כא משלי
 שיר ;16 יט ;22 יג איוב ;28 א משלי ;26 יח מל״א ;14 כו בשמ״א הצירוף מופיע

.6 ה השירים
 יהי ההוא ״היום איוב בדברי שם, גוד, מצא זה בסעיף בו מדברים שאנו מסוג אירוניה 20

 האור את אלהים וירא אור. ״ויהי עם אסוציאטיבית לדעתו שמתקשרים (4 )ג חשך״
4 א )בר טוב״ כי -  רופף הוא הללו הכתובים שני בין שהקשר סבור אני ואולם (.3

מכוונת. אירוניה משום אלו איוב בדברי יש כי לטעון, שנוכל מכדי
 הספר. כל לאורך מזכירם שאיננו בניו; מות בעניין איוב של שתיקתו תמוהה 21

ב, טור־סיני ו אי ער)  נשמטו אך במקור היו זה לעניין איוב של שתגובות (112 עט׳ שי
 על״ידי הבנים מות שאי״הזכרת סבור, אני לבעיה. מדי קל פתרון זה והרי מה, משום
 דבר על קובל איני כן ועל בחטאם, מתו שמא בעניין: הוא לספקותיו ביטוי היא איוב

שלי. בצדקתי בטוח שאני במידה בו, בטוח שאיני
 שברקע ואף אחת, מיקשה הם והדיאלוגים שהפרולוג סבור שאני מובן, הטיעון מכלל 22

 של הסופית צורתו את שעיצב הוא הדיאלוגים מחבר הרי עם, אגדת מצויה הפרולוג
 בהרחבה עמדתי זה עניין על הדיאלוגים. את כראוי שישרת כוונה מתוך הפרולוג

 והדברים תשל״ז, ירושלים היהודית, למדעי השביעי העולמי בקונגרס בהרצאתי
 עמ׳ תשמ״א, ירושלים הקדמון, ובמזרח במקרא מחקרים הקונגרס, בספר נתפרסמו

61-53.
 מצינו מושא, כל בלי ״ויען״ לשון הנוקטות והרעים, איוב נאומי של כבפתיחות שלא 23

ח את ה׳ ״ויען ל ( ב׳ ו  שירה לשון ולא לטענות תשובה שזוהי וברור (6 ו, מ ;1 אי
 7 קל״ז תה׳ ,17 כ״א, במד׳ לכך: ובדומה מרים׳/ ״ותען - 24 טו שמ׳ )כגץ גרידא.

לשיר(. השורש היא הערבית שמקבילתם ועוד;
 מרבית על כמדומני המקובלת ככולו, רובו ולספר ה׳ לנאום אחד שמחבר בהנחה זאת 24

למשל: ראה הכול; על לא כי אף החוקרים,
E.G. Kraeling, The Book o f  the Ways o f  God  (London 1958), 144 ff;
K. Fullerton, “The Original Conclusion of the Book of Job”, ZA W  42

(1924).
ת קויפמן, כך 25 דו ל ה תו נ מו א ת ה לי א ר ש ;614 עמ׳ ב הי

H. Rowley; Job (London 1970), 18-21; R. Mckenzie, The purpose of the
Yahweh Speeches in Job, Biblica 40 (1959), 435-445; W. Eichrodt,
G.B. Gray, Job :77 גם לכך ובדומה zeo/0gy o f  the O.T. (London 1964), p. 491

(Edinburgh 1921), p. LX
 ההתגלות עצם שהרי בלבד, קצר נאום מתחייב זו מגישה כי נעיר, דבר של לגופו 26

 ראה: מאוחרת. תוספת הוא כולו שהנאום ,Kuhl טען אמנם כך מספקת.
163-205 (,1953) 21 C. Kuhl, Neuere Literarkritik des Buches Hiob, ThR.

R. Gordis, The Book o 1965)כך: 27 f  God and Man (Chicago.
ת בובר, 28 ר ם, תו אי בי שמים של זו בהצגה האדם חסר ״במתכוון כותב ,179 עמ׳ הנ
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אדם״. של מצדקו הגדול הצדק לו מראה שבה וארץ,
 כהנא, א. מחזיק דומה בדעה הפתרון. מן חלק בזאת הרואה שם, בובר, של ניסוחו 29

ב ספר ו (.1968 תל״אביב מחדש: )נדפס אי
30 73-106 (,1967) 37 M. Tsevat, “The Meaning of the Book of Job”, HUCA 

.E.M. Good, Irony in the O.T. (Philadelphia 1965,) 239 ראה: לו ובדומה
 לאירוניה כלל דומה זה ואין איוב, של עצמית אירוניה על לדבר מרבה שם, גוד, 31

?7 יד כמו כתובים גוד מביא איוב של עצמית לאירוניה כדוגמאות המחבר. של עצמית
 הערה לעיל וראה לאירוניה, לא אך למרירות ביטוי בהם שיש סבור ואני וכיו״ב. 6 טז
 האל אירונית של טרנספורמציה משום יש האל בנאום כי להערתו, גם שותף איני ,6

.240-238 ,עמ בעיקר ראה והפיוס, האהבה של לאירוניה
 לשון אלא אינה ומתחמקת מפורטת ארוכה, שתשובה פעמים יום״יום של בדיבור גם 32

 אשר במשחק, פעולה נשתף הבה ואולם לך, להשיב יודע ׳איני דברך: לבעל לומר קוד
אותך. שיכנעה תשובתי כאילו פנים מעמיד ואתה הטענה( ממין )שלא עונה אני בו

 עצמית אירוניה בה שאין אלא יודע״, ל״אינני אופטימיסטית תחפושת מעין זוהי
המקובלים. החברה מגינוני בהיותה

33 (1968 N.H. Snaith, The Book o f  Job, (London.
34 42 K. Fullerton, The Original Conclusion of the Book of Job, ZA W 

116-136 (,1924.)
 “if the whole of the :373 עמ׳ שם, גרי, של הבאים לדברים הצדקה גם אין לפיכך 35

epilogue and prologue are from one hand — that hand had lost its cunning 
”before it reached the Epilogue. באריכות עמדתי ביצירה הפרולוג של מקומו על 

 22 הערה )ראה איוב״ בספר הוויכוחים ומחזורי הפרולוג בין הזיקה ״למהות במאמרי
לעיל(.

I shall Praise the Lord of Wisdom (A\ ל' כינוי הוא הבבלי״ ״איוב 36 N E T 
לפניה״ס. השני האלף מסוף יצירה .434-437, 596-600)

A Dialogue about Human Misery (A, 438-440, 601-604ל') הכוונה 37 N E T 3, 
8 המאות מן לוחות על נמצא הטקסט הבבלית. התיאודיציה גם לעתים המכונה -7 

לכן. קודם רב זמן בוודאי חובר אך לפנה״ס,


