
 יונה של הרעיוניות הרפתקאותיו,ספור

 .- ,'מאת)

 ה סו'לאריה

 ביצירה: 'נדון שלפיהם ההיבטים;' שלושת את משקפת המאמרכותרת
 עורו, הגוף בבחינת שהיא העלילתית, המערכת לכל הכוונה - "הרפתקאות"1(
 ועצמותיו;בשרו
 ממנה; המשתמע וכל אמנותית ,יצירה על מדובר - "ספור"2(
 כבטוי להבינן ויש עלילה, מכלול אמנם הן ה"הרפתקאות" "רעיוניות"3(

 במופשט. ולא במוחש מוסרו - כדרכו =- שהמקרא מסובך, רעיונילמאבק
 יצירה ככל - שהיא גופא, ביצירה קיימת ואינה מיחידית רק זולהיא משולשתהבחנה
 אותה לפרקה. נאלץ הקורא-הבוחן ורק באחדותיות, עצמה את מביעה -אמנותית
 אותה לנסח יכולנו שלנו ובמקרה של"היצירה. בנושא לרוב משתקפתאחדותיות
 פורש שלא' משום בהכללתו, לקוי זה ניסוח אך והאלהים. הנביא בין עימותתמציתית:

 רבות. ביצירות 'במקרא עליהם מאחרימ;'שסופר או מאחר זה עימות נטל ייחודובו
 ' -. ', נתונים. אנו שבה המסגרת, בו נרמזת זאת עםיחד

 ביניהם קיימת )בנינוה(. וביבשה בים מישורים: בשני מתוארתהמערכת.העלילתית
 -ג-ד. בנינוה נשא-ב; בים הפרקים: ברצף גם המשתקפת כרונולוגיתרציפות
 בתוך הדג)ב(; במעי הסוער)א(, בים באניה נוספת: ברורה חלוקה מצויהבשניהם

 עלילה. מערכות בארבע איפוא הבחנו העיר)דה-יא(, בקיבתהעיר)ג-דד(,
 פתיחה: קודמת הראשונהלמערכה

 ד' דבר ויהיא

 לאמר: אמתי בן יונהאל
 נינוה, אל לךקום
 הגדולה,העיר
 עליה,וקרא
 לפני. רעתם עלתהכי

 תרשישה לברח יונהויקם
 ד'.מלפני

 יפו,וירד
 תרשיש. באה אניהוימצא

 שכרה,ויתן
 בה,וירד
 תרשישה עמהםלבוא
 ד'.מלפני

 גם אלא תוכן, מסירת רק אינו העלילה ספור דרך כי אנו, למדים זה מקטעכבר
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 לך" "קום האלהי לצו 'פאת. ביתר זאת מבליט תעתיקם אמנותית. בצורהמסירה
 בטור בא הפרוט הכללה. אלא זו אין אך " . . . לברח . . . "ויקם מקביל ולאמקביל
 בראשי רצופים פעלים בארבעה מתוארות הענין ודחיפות יונה של זריזותוהשני.

 על לבא מלולית הזרה הוא כשהאחרון . . . וירד - ויתן - וימצא - וירדהשורות:
 מלולית: חזרה הם אף הטורים שני סיומיהראשון.

 תרשישה . . .לבוא תרשישה לברח . ..
 ד'.מלפני ד'.מלפני

 ההתגלות. וממקום השליחות ביצוע מעצם דברים: לשני מכוונת בריחתוובאמת
 את לבצע וסרוב הצו בין נגוד רק אין כי כך, על עמדו וכבר ד'". "מלפני הםשניהם
 לברוח רוצה והוא מזרחה אותו שולח ד' הסרוב. את להגביר הבא נגוד גם אלאהצו,

 יבשה; - ים השלישי: לנגוד אותו מביא וזהמערבה.

 תמונות: ארבע מתוארות הפתיחהאחרי
 )ד-ה(: יונה ושל המלחים של ותגובתם ד' פעולתא.

 גדולה רוח הטיל וד'ד
 הים,אל
 בים, גדול סערויהי

 להשבר. חשבהוהאניה
 המלחים וייראוה

 אלהיו. אל אישויזעקו
 ירדויונה באניה אשר הכלים אתויטילו
 הספינה ירכתיאל - היםאל

 וירדם.וישכב מעליהם.להקל

 התבה על המשולשת בחזרה בטוי לידי בא זה מדה. כנגד מדה היא ד' שלפעולתו
 הם יונה. של זו לבין המלחים תגובת בין ההבדל מאד בולט )ספינה(. ו"אניה""הים"
 לפעילותו בנגוד לגמרי. פסיבי יונה ואלו ובמעשים. בתפלה מישורים: בשניפעילים
 את להפגין כדי אך "ירד", כאן גם "וירד", פעמיים שם בריחתו, את לבצעהנמרצת
- המתרחש לכלאדישותו  וירדם. וישכב 

 )ו-ט(: מצליחים הם ובסוף יונה את לדובב מנסים המלחיםב.

 החבל רב אליו ויקרב1
 לו:ויאמר
 נרדם? לךמה
 אלהיך! אל קראקום
 לנו האלהים יתעשתאולי
 נאבד.ולא
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 רעהו: אל אישויאמרוז
 ונרעה גורלות ונפילה"לכו
 לנו?" הזאת הרעהבשלמי
 גורלות,ויפלו
 יונה. על הגורלויפל

 אליו: ויאמרוח
 אליהם: ויאמרט

 אנכי,עברי
 ירא, אני השמים אלהי ד'ואת
 היבשה. ואת הים את עשהאשר

 נרדם; לך וירדם//מה וישכב הקודם: הקטע סיום אל מתקשרת הראשונההפסקה

 אליו: פנה שד' המלים באותן שידע, מבלי יונה, אל פונה החובלרב
 גם כן לו, נשמע ולא לד' ענה לא שיונה כפי אך . . . קרא //קום . . . וקרא . . .קום
 הראשונה לפסקה השלמה גם הם החובל רב דברי לו. נשמע ולא החובל לרב ענהלא

 אלהיך". "אל אומר החובל ורב אלהיו", אל "איש זעקו המלחים הקודם.שבקטע
 כי למסקנה, והגיעו לעשות, מה עצה מטכסים המלחים נענה, לא החובל שרבאחרי
 זו אחר זו יונה על ממטירים המלחים פעמים. שלוש חוזרת זו לשון גורלות. להפיליש

 הרעה למי "באשר העיקרית השאלה ואכן הגורל. את לאמת שמטרתן שאלות,חמש
 משקף וזה בערבוביה באות השאלות ארבע יתר הקודמת. מהפסקה כאן חוזרתהזאת"
 דברי את לראשונה שומעים אנו הרביעית בפסקה המלחים. של הרבה ההתרגשותאת
 עקרון טמון כאן אלא זאת אין התמונות. ארבע של המרכז הם להלן שנראה וכפייונה,
 משמיע הוא זאת לעומת האחרונה, לשאלה רק בעצם מתיחסת תשובתו חשוב.רעיוני
 האלהים כי להדגיש, מעונין היה שהוא מסתבר בכלל. נשאל לא כך ועל אמונתואת
 אך העולם. בורא הוא כי בים, הסערה את עליהם הביא אשר הוא מאמין הואשבו
 העיקרית. השאלה על ענה לאעדיין

 )י-יג(: יונה לבין המלחים בין הגורלי הדושיחג.

 גדולה יראה האנשיםוייראו
 אליו:ויאמרו
 עשית? זאתמה
 האנשים, ידעוכי
 בורח, הוא ד' מלפניכי

 להם. הגידכי

 אליהם:ויאמריב
 הים, אל והטילנישאוני
 מעליכם, היםוישתק
 אני, יודעכי
 בשליכי

 עליכם. הזה הגדולהסער

 יונה שלהרעיוניות

 לנו, נאהגידה
 לנו? הזאת הרעה למיבאשר
 מלאכתך,מה

 תבוא,ומאין
 ארצך?מה
 אתה? עם מזהואי
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 האנסיםתחתרוע אלת:תאמרויא
 היבשה, אללהשער לה נעשהמה

 עלהולא מעלעו? "םתשתק
 עליהם, וסער הולך היםכי וסער. הולך היםכי
 של מאמציהם ותאור יונה של תשובתו השני ובטור המלחים דברי הראשוןבטור
 והיא חשובה קביעה להם קודמת פסקות. בשתי מובאים המלחים דבריהמלחים,
 ה: מפסוק דומה לקביעההדרגה

 קביעה עוד תבוא להלן שנראה כפי גדולה; יראה האנשים וייראו המלחים//וייראו
 יותר. עוד גבוהה ובדרגהדומה

 כיאסטי: בסדר ההגיוני סדרם מבחינת הם הראשונה כאמירה המובאיםהדברים
 עשית?)ג( זאת מה אליו ויאמרו בורח הוא ד' מלפני כי / להם הגידא
 )ב( . . . האנשים ידעוכי זאת ידעו האנשיםב
 להם)א( הגידכי עשית? זאת מה השאלה:ג

 באמירתם לנו". נא "הגידה הקודם: מהקטע חזרה להם" הגיד "כי הבטוי לכך,נוסף
 חזרה יונה של בתשובתו לך; נעשה עשית//מה זאת מה מדה: כנגד מדה ישהשניה
 כי יונה, סוף סוף מתוודה כן כמו מעליכם. הים מעלינו//וישתק הים וישתקמלולית:

 מלולית: בחזרה זאת ואף האשםבו
 את מהליף יונה העיקרית לתשובה שנוגע מה אבל אני; יודע האנשים//כי ידעוכי
 יורע אמנם הוא "רעה"; לכאורה הסער אין בשבילו הגדול". ב"הסער "הרעה"המלה
 הוא אין ממילא כי זה, עונש על מצטער הוא אין בדיעבד אך חטאו, על עונש זהכי

 זאת שיביע וכפי בעצמו זאת שהציע כפי למות, לו ומוטב ד' מצות את לקייםרוצה
 אחרון מאמץ ועושים עדיין שוכנעו לא המלחים אך הספור. בהמשך פעמייםעוד

 הטורים( שני )בסיומי מעליהם" וסער הולך הים "כי שראו אחרי רק ליבשה.להגיע
 שיתפללו. לפני לא אך לו. להשמעהחליטו
 )יד-טז(: מזעפו עמד והים - לים יונה והטלת המלחים תפלתד

 ויאמרו: ד' אל ויקראויד
 ד'!אנה,
 הזה, האיש בנפש נאבדה נאאל
 נקיא! דם עלינו תתןואל
 ד', אתה,כי

 עשית. - חפצתכאשר
 - הים אל ויטלהו יונה את וישאוסו

 מזעפו. היםויעמד
 ד' את גדולה יראה האנשיםוייראוטז

 נדרים. וידרו לד' זבחויזבחו
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 יונה של הרעיוניות הרפתקאותיוספור]5[

 בצורה הפעם אלהיו. אל איש ויזעקו ובקצור: בהכללה תוארה הראשונהתפלתם
 וזה אלהיו. אל איש ולא - ד' אל ויקראו בזה: הוא השוני עיקר אבלמפורטת.
 . ד' את גדולה יראה האנשים וייראו ביותר: הגבוהה בדרגה הקביעה אותה אלמתקשר
 מה אבל בר'. בהכרה לפחות או האמונה לדרגת והגיעו שלבים-שלבים עברוהמלחים

 על והכריז אליהם כשהתוודע הראשונה בפעם מדבר. אותו שמענו פעמיים יונה?על
 הוא כי נראה ה"עונש". את לעצמו וקבע חטאו על כשהתוודה השניה ובפעםאמונתו
 אמנם אלהים. לבין בינו העימות הוכרע לא זאת עם יחד אך הדין, את עצמו עלקבל
 על כשידו יצא כביכול ובכך קיים לא אלהים מצות את אך הים, למצולות ירדהוא

 יונה נסגר. לכאורה המעגל לנינוה. לא גם אך הגיע, לא לתרשיש אמנםהעליונה.
 במבנה גם מומחש אולי זה מעגל ברעיונו. בדבקות גם אך באלהים בדבקותו"מת"

 היינו פסקות, עשרה לשלוש מתפצלות כשהן התמונות ארבע של הקונצנטריהכיאסטי
 שוה ובגדל מעגלים( )ששה המרכז אחרי פסקות ושש המרכז לפני פסקותשש

 הכיאסטיים: המעגלים הם ואלה שורות(.)30-30

 ש 4 ן 1 5 סו-טז ןד-הא מבחוץ: הראשוןהמעגל

 ן ן המלחים ויראתהסערה
 יונה( )הטלת הסערהשככת
 המלחים.ויראת

 6 ן ן1 יה ןהב השף:המעגל
 ן אלהיכן אל ם אימזעקו
 . . . ד' אלמקראו

 ן64ןהג_חןעהמעגלהעלישק

 ן ן פסים ענה להקל;מאמצים
 ליבמן; לחתר המאמציםהגברת

 ן66ןוןיבהמעגלהרביעק

 ן ן אלהיך אל קרא קום החובל:רב
 . . . והטילני שאונייונה:

 4 ן ן6 יא ןז-תא החמישי:המעגל
 לך? נעשה מה ן ן גורלהפלת
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 ן166חב_ז1י השישי:המעגל
 3030 לנו נאהגידה

 הזאת הרעה למיבאשר
 להם הגיד בי ןן
 בורח; הוא ד' מלפני כי ןן

 'טבענה. החורבי את מבליט כאמור והוא שורות( )4 ט פסוקבמרכה
 אהד מצד הנביא. של הפרדוכסלי מצבו את יותר עוד מחמירה זו הכרזתו דוקאאבל
 רקע על עמו ב-עימות לעמד מנסה לפחות או מעז שני ומצד יכול הכל באלהיםמאמיל

 רק הוא זה. לעימות יונה של נמוקיו את עדיין יודעים אנו אין זה בפרקהשליחות.
 שזה כפי פנים כל על מהעימות, לגביו החמורות לתוצאות בהחלט מודע כימגלה
 כי אולי חש הוא עצמו, כלפי פנים, כלפי אבל המלחים. כגון מבחוץ, אדם לגבינראה
 וולת חיי גם הציל הוא בכך כן, על ויתר השקפתו, צדקת למען עצמו אתהקריב

)המלחים(.
 עשר עיקרית מנחה כמלה חוזרת "ים" לשון כי לציין, כדאי הזה הפרקלסכום
 שלנו(. הספורי הים על שם מדובר לא כי נחשבת, לא ט בפסוק "הים" )התבהפעמים.

 החלקים תפלה. שירה, כלו התוך ובסיום. בפתיחה הן העלילות השניהבמערכה
 אינו זאת לעומת השירי החלק הראשונה. המערכה של לעלילה המשך הםהעלילתיים
 בו רואים שיש אלא עוד לא ראשונה. בקריאה לפחות ספורנו, לנושא בדיוקמתאים
 בקש בעצמו יונה כי ראינו, הראשונה המערכה בסיום הספור. לרוח גלויהסתירה

 והנה למות. יונה של משאלתו את פעמיים נשמע הספור בהמשך לים.שיטילוהו
 לתרץ ניסו רבים לחיים. תפלה היינו מ"שחת", מ"שאול", להצלה בקשה היאהתפלה
 הספורית, המסגרת לתוך מלאכותי שבוץ אלא זה שיר אין כי בקביעה, הקושיהאת

 משום כאן נקבע הזה והמזמור תהלים. מזמורי של סוג על מעידים והלשוןוהמוטיבים
 לעלילה מתאימים שבו, הציורים כן, על יתר יונה. של לזה דומה מצב משקףשהוא

 אולם המים. מתחום תאורים שמונה מצויים במזמור למים. לים, הקשורההספורית
 שיר של שבוץ הוא השיר אם איננה השאלה לדידנו הסתירה. את עדיין תרצו לאבכך
 אורגנית להשתלב צריך הוא כך או כך הספור. סופר של עטו פרי שהוא או קייםשהיה
 ראות מנקודת בו נדון אם קיים, זה שלוב ולדעתנו הרעיונית. ומגמתו הספורבמהלך
 בהמשך. כך על אבלכזאת.

 עלילתיים. יסודות כוללים בפרוזה, הכתובים והסיום, הפתיחהכאמור
 הדג במעי יונהויהי גדול דג ד' וימן אהפתיחה:

 לילות. ושלשה ימיםשלשה יונה. אתלבלע
 אלהיו ד' אל יונה ויתפללב

 הדגה.ממעי
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 יזנה של הרעיוניות הרפתקא1תי1ספור]7[

 - לדג ד' ויאמריאהסיום:
 היבשה. אל יונה אתויקא

 יש כי ללמדנו והתולעת, הקיקיון אצל בספור פעמים שתי עוד תחזר "וימן"התבה
 שליחותו. את לעשות ד' ידי על נקראו שכולם והוא ביניהםקשר

 פעם יונה - דג המרכזיות: המלים מצויות והסיום הפתיחה מפסקות אחתבכל
 הבא: בסדר פעמים 4-4 איפוא הכל בסךאחת,

 דג-יונה: -יונה-דג יונה-דג: -דג-יונה
כיאזםכיאזם

כיאזם
ויאמרג

 מיםאספוניו ד' אל לי מצרהקראתי
 נפשעדויענני.
 יושבניתהום שועתי שאולמבטן
 לראשי. חבושסוף קולי.שמעת

 ירדתי הריםלקצביז ימים בלבב מצולה ותשליכניד
 לעולם בעדי ברחיההארץ יסצבני.ונהר
 חיי משחתותעל וגליך משבריךכל
 אלהי.ד' עברו.עלי

 נפשי עליבהתעטףח אמרתי: ואניה
 זכרתי ד'את עיניך מנגדנגרשתי

 תפלתי אליךותבוא להביט אוסיףאך
 קדשך. היכלאל קדשך. היכלאל

 שוא הבלי משמריםט
 יעזבו.חסדם

 אשלמה נדרתיאשר תודה בקול ואניי
 לד'.ישועתה לך.אזבחה

 ב"פזמון התחשבות מתוך מתקבלת ובמתכונתם בגדלם שוים טורים לשניהחלוקה
 בית היינו טור, בכל הראשונים הבתים שני ועוד: זאת טור. כל של בסיומוהחוזר"
 כיאסטי. בסדר לזה זה מקבילים וחמישי ורביעי ושני,ראשון
 בתקוה תפלתו עולה משם בשאול. להמצאותו נמשל מצוקתו מצב הראשון:הבית
 נרדף )שם ל"שחת" משול המצב תאור החמישי בבית גם לו. ויענה ישמעשאלהים
 משם. יעלהו ד' כי התקוה ומובעתלשאול(
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]" ה ל ו ס ה י רא
 כלם וגל. משבר נהר, ימים, מצולה, הם: הדמעים המצוקה. תאור פרוט חטת:הבית
 נהר מלוליות: הקבלות מים(. )צמח וסוף תהום מים, הרביעי: בבית המים.מתחום

 מים; אפפוני // יסבבני תהום //יסבבני
 למרות בתוכן. והן החוזר הפזמון ידי על הן מקבילים כאמור והששי השלישיהבית
 נגודית: הקבלה הקדש. בהיכל להיות התקוה בו חזקההצרה,

 זכרתי. ד' את // עיניך מנגדנגרשתי
 הפנית השני הטור של וסיומו נסתר בלשון ד' אל פניה היא הראשון הטורפתיחת
 אמצעיות. לבלתי מהאמצעיות מעבר כאן יש נוכח. בלשון ד' אלהתפלה
 המצפה לבינו שוא" "מהבלי לעזרה המצפים אלה בין השוואה המזמור: שלסיומו
 להודות הוא עתיד כך ועל להצלה יזכה הוא ואלו יתאכזבו הראשונים מד'.לישועה

 הנצולים המלחים נשגם א פרק של סיומו את לנו מזכיר זה סיום ובנדרים. בזבחלד'
 נדרים. ולנדר זבח לזבח ומבטיחים בד' להכרההגיעו

 מודע יונה בכך: הוא והשניה הראשונה המערכה בין והרעיוני העלילתיהקשר
 עונש. בהכרח אחריו גורר חטא כל בהמשך, שתתברר לתפיסתו, ובהתאםלחטאו
 מעשים או תפלה כדי תוך בתשובה חזרה באמצעות תתכן קבלתו אחרי העונשהסרת
 אמנם ניתנה בהצלה ולזכות - להתפלל - בתשובה לחזר הזאת ההזדמנותטובים.
 על לקבל מוכן היה הוא מלכתחילה בדיעבד. זה כל אבל מהדג. פליטתו ידי עלליונה
 הסערה בשעת התפלל לא הוא ממנו. מנוס אין כי ידע אלא עוד ולא העונש, אתעצמו
 מראשית אותו מוליך זה להלן,קו-מחשבה שנראה כפי להצלתו. אצבע נקף לאואף
 בדרך לא זו השקפתו על להאבק ינסה מעתה כן על יתר זו. לשליחותו ועד נביאהיותו
 השלישית. במערכה שיסופר מה וזה והכניעה. הציות בדרך אלא והמרי,הסרוב
 שנית נצטוה יונה הספור. של מוצאו נקודת אל לכאורה אנו חוזרים ג פרקעם
 במערכה שהיה סמה המשמעותי השוני בא ואילך מכאן אבל השליחות. אתלמלא

 לברח אפשר אי כי לדעת, שנוכח משום רק ולא ד'. מצות את מקיים יונההראשונה.
 לאור. תצא צדקתו כי מאמין שהוא משום אלאמהשליחות,

 )א-ר(: וקיומה ד' מצוותא.
 ד' דברויהיא

 לאמר: שנית יונהאל

 נינוה, אל לך קוםב
 הגדולה,העיר
 הקריאה את אליהוקרא
 אליך. דבר אנכיאשר

 נינוה אל וילך יונהויקםג
 ד'.כדבר
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 יונה של הרעיוניות הרפתקאותיוספור]9[

 יונה ויחלד היתהונינוה
 בעירלבוא לאלהים, גדולהעיר
 אהד. יוםמהלך ימים. שלשהמהלך

 ויאמר:ויקרא
 יום ארבעיםעוד

 נהפכת.ונינוה
 "כי האמירה על לחזר צורך היה לא שליחותו, נושא את כבר ידע שיונהמאחר
 שם גם בעצם אולם אליך". דבר אנכי "אשר בהכללה רק ונאמר לפני" רעתםעלתה
 הנבואה מלות חמש ד'". "כדבר לומר עליו מה ליונה במפורש נמסרו לא כאןוגם

 הוא יונה. של השקפתו ניכרת בניסוחן הספר. בכל היחידות אגב הן אומרן,שיונה
 הוא אין חייבים. הנאשמים שיצאו לאחר דין פסק ממנה. מנוס שאין גזרה,משמיע
 יום" "ארבעים של ארכה ניתנה אמנם תשובה. ידי על העונש בטול אפשרות עלמרמז

 לאפשרות לא אבל נפש חשבון לעשיית כנראה ניתנה היא אך הדין. פסקלהוצאת
 יום ארבעים את לנו מזכיר סטיריאוטיפי שהוא ארבעים מספר אגב, הגזרה.בטול
 אלהים דברי לחנינה. משה של בקשתו למרות העונש בא ואחריהם בסיני משהששהה
 קשור כן כמו העם. את ד' ויגף מכן: ולאחר מספרי. אמתנו לי חטא אשר מיהיו:

 המדבר. דור מות על והגזרה המרגלים חטא יוםלארבעים
 כמה נמצא השלישית, לבין הראשונה המערכה שבין השוני כל עם כי לצייןכדאי
 הליכתו פרוט תאור וכאן לתרשיש בריחתו פרוט תאור שם ביניהן. מקביליםקוים

 מהשראת כתוצאה וכאן להשבר, חשבה האניה - בים מהסערה כתוצאה שםלנינוה.
 בצורה האזהרה באה שם סכנה. צפויה המקומות בשני נהפכת. נינוה . . . -הנבואה
 גלויה בצורה ההודעה נכון יותר האזהרה, באה כאן ד', כשליח הטבע, בדרךסמויה
 סימני את ישראלים( )שאינם האנשים קלטו כאן וגם שם גם ד'. כשליח הנביא,בדרך

 חיובית: היתה והתוצאההאזהרה
 וכאן: ויזעקו; . . . וייראושם:
 )ה-ט(: התשובהב.

 באלהים, נינוה אנשי ויאמינוה
 צום,ויקראו
 שקים,וילבשו
 קטנם. ועדמגדולם

 נינוה מלך אל הדברויגע1
 מכסאוויקם
 מעליו אדרתוויעבר
 שקויכס
 האפר. עלוישב
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]10[ סגלהאריה

 בנינוה ויאמר ויזעקו
 לאמר: וגדליו המלךמטעם

 שקים ויתכסוח והבהמה,"האדם
 והבהמה,האדם והצאן,הבקר
 בחזקה אלהים אלויקראו מאומה, יטעמואל
 הרעה מדרכו אישוישבו ירעואל
 בכפיהם. אשר החמסומן ישתו! אלומים

 - יודע מיט
 האלהים ונחםישוב
 אפו, מחרוןושב
 נאבד."ולא

 נינוה אנשי של פעולתם לאופי המלחים של פעולתם אופי את גם להשוותאפשר
 אמונה בנינוה: לים(; כלים )הטלת ומעשים תפלה המלחים: הסכנה. את להרחיקכדי

 החובל רב לדברי הקבלה למצא אפשר המלך הכרזת בסיום ואבל(. )צום חרטהומעשי
 יונה:אל

 . . . בחזקה אלהים אלויקראו אלהיך! אל קראקום
 . . . האלהים ונחם יודע/ישובמי לנו האלהים יתעשתאולי
 נאבד.ולא . . . נאבדולא
 שלושה באים "אל" השלילה מלת על המשולשת החזרה כנגד הפסקותבצמד
 . . . ישבו . . . יקראו . . . יתכסו בחצב:פעלים
 הספור בסטם כי היאמר הבהמה. את גם משתפים בתעעבה החזרה תהלובכל
 לחמלתו כעמוק האדם בני *ד רבה" "בהמה הבטף גם מכר יתה אל אלהיםבדברי
 פעמים. שבע "נינוה" השם חוזר כה עד הקטעים בשני אלהים.של
 הרעה)י(: על האלהים וינחםג.

 האלהיםויראי
 מעשיהםאת
 הרעה מדרכם שבוכי

 - הרעה על האלהיםוינחם
 להם, לעשות דבראשר
 עשה.ולא

 יונה של הכרזתו מובאת באמור ששם א, בפרק ט פסוק אל להשוות אפשר זופסקה
 התזכורת וזוהי אדם. לבני כדואג אלהים מוצג וכאן עולם, בורא באלהיםבדבקותו
 ידי על העונש את לבטל ואין לחטא סליחה שאין ברעיון הדבק ליונההעיקרית
תשובה.
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 יונה של הרעיוניות הרפתקאותיוספור]11[

 חיצונית. בצורה גם מתבטאת 3 לבין אא-ט בין הזאתההקבלה
 -48-48. השורות במנין שוות פסקות 12 היחידות משתי אחתבכל

 למערכה מעבר חולית גם היא השלישית במערכה )דא-ד( זו אחרונהתמונה
 שנוי בנינוה. - השלישית למערכה שייכת היא העלילה מקום מבחינתהרביעית.
 רעיון מבחינת אבל הרביעית. במערכה חל - נינוה לעיר מחוץ - העלילהבמקום
 אחידה. יחידה ך פרק בכל לראות יש מצותו קיום רקע על דוקא אלהים, עםהעימות

 הראשון: העימות לפנינו פנים כלעל

 גדולה רעה יונה אלוירעא
 לו.ויחר

 דברי זההלוא ויאמר: ד' אלויתפלל
 אדמתי. על היותיעד ד'!אנה,

 ורחום, חנוןאל קדמתי כןעל
 חסד ורב אפיםארך תרשישהלברח

 הרעה. עלונחם אתה: כי ידעתיכי

 ד'!ועתה,ג
 ממני! נפשי את נאקח
 מחיי. מותי טובכי

 ד': ויאמרד
 לך? חרהההיטב

 )ה-ט(: השניהעימות

 קיקיון, אלהים ד'וימןו העיר. מן יונה ויצאה
 ליונה מעלויעל לעיר, מקדםוישב
 ראשו, על צללהיות סכה שם לוויעש

 מרעתו. לולהציל - בצל תחתיהוישב
 הקיקיון על יונהוישמח יראה אשרעד
 גדולה.שמחה בעיר. יהיהמה

 תולעת אלהיםוימןז
 למחרת, השחרבעלות
 וייבש. - הקיקיון אתותן
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]2ה סולהאריה

 יתה: אל אלהט יאמרט הטמע, כורח תהיח
 לך חרהההיטב חרישית. קדים רוח אלהיםףמן
 הקיקיון?על ויתעלף. - יונה ראש על השמשותך

 לי, חרה היטבויאמר: למות נפשו אתוישאל
 מות!עד מחיי! מותי טובויאמר:

 )י-יא(: ד' מצד העימותסכום
 נינוה, על אחוס לא ואנייא ד':ויאמר
 הגדולה,העיר הקיקיון, על חסתאתה
 בה ישאשר בו עמלת לאאשר
 אדם רבו עשרה משתיםהרבה גדלתו,ולא

 לשמאלו- ימינו בין ידע לאאשר היהשבן-לילה
 רבה?ובהמה אבד.ובן-לילה

 השמוש מצוי הראשונה בפעם פעמיים. "רעה" בלשון פותח הראשוןהעימות
 הרעה בשלמי המלחים: בדברי נוספות פעמיים לפני. רעתם עלתה בי באב: זובלשון
 וישבו נינוה: אנשי אצל פעמיים ועוד )ז-ח(. לגו? הזאת הרעה למי לגו//באשרהזאת
 על האלהים וינחם ד': אצל פעמיים ושוב הרעה; מדרכם שבו הרעה//כי מדרכואיש

 זו ללשון יש מקום בכל לא אמנם מרעתו, לו להציל ולבסוף: הרעה; עלהרעה//ונחם
 בספור. המרכזיים המוטיבים אחד את מבטאה היא כי ספק אין אך המשמעות,אותה
 בא לא שם אמנם המלחים. של הגדולה" "הרעה את לנו מזכירה כאן הגדולה""הרעה
 הגדול הסער בשלי "כי נאמר: כמעט המלחים בלשון יונה של בתשובתו אלאהכנוי,
 הרעה כי לומר אפשר כן גדול"; כ"סער "הרעה" את יונה פרש שם עליכם",הזה

 "וינחם בעקבות שבאה הגדולה הנפשית סערתו אלא אינה כעת יונה בה שחשהגדולה
 המלחים של ש"הרעה" בעוד פרדוכסלי. למצב כאן נקלע ויונה הרעה". עלהאלהים

 אפשרה היא כי ליונה, "טוב" בבחינת היתה - הגדול הסער יונה: של בלשונו או-
 שב"וינחם הטוב הרי חייו, במחיר אפילו לו איכפת היה ולא מהשליחותלהמלט
 לו מוטב ושוב לו. ויחר גדולה", "רעה בבחינת ליונה היתה הרעה" עלהאלהים
 עליו. התמוטט האידיאי שעולמו הזו, בהרגשה לחיות מאשרלמות

 עצם הוא הוא זה סיום נכון יותר או . . . ד' ועתה, וסיומה: ד'! אנה, התפלה:פתיחת
 דברי עצמו. יונה בפי לתפלתו הסבר דברי אלא אינם ביניהם שנאמר מההתפלה.
 גם לי גרמה וזו אחת במחשבה דבקתי תמיד כחיזוק: ב"הלוא" מתחיליםההסבר
 גמור נגוד היתה לעיל כאמור יונה של השקפתו . . . ידעתי כי תרשישה, לברחהפעם

 להדגיש כדי הרעה. על להנחם יכול רוצה הוא אם אלהים אלהים. שללהשקפתו
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 יונה של הרעיוניות הרפתקאותיוספור]13[

 האלהים; ונחם יודע/ישוב מי פעמים: שלוש "נחם" לשון על הכתוב חוזר זוהשקפה
 הרעה; על ונחם ; . . . האלהיםוינחם

 תשובה. ללא נשארה ד' של שאלתו לך?". ב"חרה וסיים לו" ב"ויחר פתחהקטע
 עדיין אבוד לא הקרב כי קוה, לבו ובסתר ד' בדרכי להרהר שהות כנראה בקשיונה

 נוקט כן לפני אך ו. בפסוק שמסופר מה בעקבות והולכת גוברת זו תקותובשבילו.
 יצא כעת מנינוה, להתרחק כדי אניה לו שכר אז הראשונה, בשליחות כמו יזמה,יונה
 יהיה "מה לראות בצל תחתיה וישב סוכה הקים לעיר", מקדם "וישב העיראת

 הסכה ועשית האניה שכירת כי לומר אפשר הדברים משמעות מבחינתבעיר".
 האישי; רצונו את להבליט השאיפה בטוי לידי באה בשניהם הדבר. אותומסמלות
 למלחים בדומה בטחון הרגשת - צל לו מעניקה הסכה אכן שלו. ידיומעשי

 לו שמעניק נוסף צל ידי על גובר זה בטחונו לתרשיש. האניה תשוטשבעזרתם
 גדולה ברעה היה כן לפני לקצה! מקצה מפנה איזה גדולה. שמחה גם לו וגורםהקיקיון
 שמח כן הרעה" על "ונחם ידי על לו נגרמה הגדולה שהרעה וכמו מזה. ההפךוכעת
 נבואתו אכן כי ההרגשה, לא אם יונה, את יותר לשמח יכול ומה נגודו. עלכעת

 הוא האידיאי עולמו וצל. קיקיון לו שלח הנה פנים. לו מסביר אלהיםתתקיים.
 הים כמו ממש הפוך. בכוון גם לפעול יכול אלהים מעשה כי יודע אינו והואשינצח.
 לא הוא לתרשיש, יגיע שבאמצעותו בטחון לו נתן אלהים, מעשה הוא אףהשקט,
 אלהים, מעשה הוא אף הסערה, באה אז אמנם תענש. ונינוה נבואתו אתישמיע
 קיים הוא כעת אבל העונש. עליו בא ובדין חטא הוא אז אך התכנית. כל את לווטרפה
 הקיקיון, תחת בסכה בצל יושב יונה ואכן ומשותפת! זהה מטרתם אלהים, מצותאת
 היא . . . תולעת אלהים וימן והנה: בנינוה. ההפיכה את לראות ומצפה בעצמובטוח
- השמש גם באה בלבד, זו ולא צל. עוד ואין הקיקיון אתמיבשת  על השמש ותך 
 שאמנם שוב, להשוות יוכל בים הראשונות בהרפתקאותיו יזכר ואם יונה.ראש

 גורלות הפילו אף אלא להושיעו, יכלו שלא בלבד זו לא בטחונו שם שבהםהמלחים
 לא בשבילו אך מזעפו. עמד הים כן אמנם לים. הוטל יונה יונה. על הגורל ויפל-

 האישי רצונו הים. למצולות ירד הוא כי עוד, נחשבו לא השקט הים ולאהאניה
 להרהר ובהוסיפו כדין. התרחש הכל אז כאמור אבל לטמיון. הלכו ברעיוןודבקותו
 וההקבלה ויתעלף. - דבר לו נותר לא בסכתו. גם כנראה פגעה חרישית רוחוהנה

 "העלה והוא כך לשם לד' התחנן אפילו טוב, בכי נסתיימה הדג עם ההרפתקהנמשכת:
 ושוב מעלפונו התעורר והנה ד'. מצות את לקיים הלך זה אחרי מהשחת". חייואת
 אחרי וגם למות בקש גדולה רעה ליונה שהרע אחר גם למות. נפשו את ובקשעמד
 גרם הצל עם הקיקיון כן לפני קרה? מה למות. בקש כביכול מרעתו להצילו רצהשד'
 מדת הפעלת בשעתו כמו בחיים, מאוס לו גורם היבש הקיקיון וכעת שמחה,לו

 את נגדו ד' מפעיל חטא לא שהפעם הוא נבוך, יונה החוטאים. כלפי ד' שלהרחמים
 משהו לו לרמז מנסה אלהים להתפלל. אפילו מסוגל אינו זה במצב הדין.מדת
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 זה מעם מות. */עד הרה היטב יונה: שטובת הקיקיכן? על לך חרה ההיטבמבאלתר
 רק שם הראשון. העימות לסיום בהשוואה שונה גם אבל דומה השני העימותשל

 בדבר מפורשת שאלה וכאן סתמית שאלה שם תשובה. וגם שאלה גם כאןשאלה,
 הרעיונית דבקותו את מגלם הוא כי יוצא הקיקיון משל את תפיסתנו מתוךהקיקיון.

 שאתה רעיונך כי על כועס אתה כך: בעצם לו אומר בשאלתו אלהים אכן יונה.של
 עדיין. נכנע לא יונה אולם ייבש? תועלת, חסר ערך, כחסר נתגלה הזמן כל בודבק

 סיכומו וזהו יונה. של זו לבין תפיסתו בין השוני את בפרוטרוט לו להסביר נאלץאלהים
 לא אותו, פתחת לא דור, מדור כמסורת אותו שקבלת ברעיון דבק אתה הספור:של

 לוותר רוצה אינך זאת ובכל וחולפים, צצים הערטילאיים הרעיונות כל וכמו בועמלת
 לפתחם עליהם, לעמל שיש אדם, בבני אלא ברעיונות עוסק אינו אלהים ואלועליו.

 המטרה, אך אמצעי, רק היותר לכל להיות יכול הרעיון עליהם? יוותר הכיצדולגדלם,

 . . . חסת אתה בניסוח: הנגוד ויפה בקיומם. שכרוך מה וכל אדם, בני הםהתכלית
 יונה כלפי אירוניה" "דברי ד' של בסכומו לראות אין אופן ובשום . . . אחוס לאואני

 אישיים חמריים, לערכים בוחס ואלו רגישות גלה לא הוא מוסריים לערכיםשביחס
 היא אף והעונש החטא על יונה של השקפתו ראשית, יסוד. כל לזה אין רגישות.גלה

 אין השקפתו, על חייו את לתת מוכן שהיה אדם שנית אנושיים, לערכיםשייכת
 העונש גם לגמרי. אחר דבר לו לומר מנסה אלהים אכן חמרנית. בקטנוניותלהאשימו

 בהתנהגות השפור בתשובה, החזרה הבלעדי; האמצעי לא אבל אמצעי, הוא החטאעל

 השינוי עצם את גם כבר בתוכה כוללת היא אך אמצעי, אמנם היא אף האדם,בני
 מדת והוא הנוסף האמצעי עומד ביותר הגבוהה בדרגה המטרה. שהיאלטובה,
 אלא האדם, מעשי בטיב בכלל תלויה בלתי להיות יכולה שהיא אלהים, שלהרחמים
 גם כן על יתר תמותה. לבן וגלויים מוכרים הם שאין אלהים, של ובתכניותיוברצונו
 תחושתו מבהינת ובין אלהים של ידיעתו מבחינת בין חטא כל ללא הדין מדתהפעלת
 זו. אחרונה לקטגוריה שייכת בלבד, האדםשל

 מדגים יונה ספר האפשריות. הקטגוריות מכל דוגמאות מלאה המקראיתהספרות
 זה. בתחום הקשת גוני כל את ובמרוכז ספוריתבצורה

 השוני על דוקא מצביע הספרים שני סיום אך ויונה, איוב בין דמיון מצאורבים
 השגתו בקוצר והודה נכנע אליו, אלהים מדברי שוכנע כידוע הראשון ביניהם.הרב

 יש ודאי אליו. אלהים של האחרונים דבריו אחרי דום נאלם יונה ואלו)כרבא-ו(.
 אנו ואין דבר. כך על נרמז לא במקור אך דמיא", כהודאה ש"שתיקה זאתשמפרשים
 חייו. השקפת על ויתר יונה אכן אםיודעים

 בספר. העיקריים הדמויים מערכת את סכימטית בצורה נמחישלסיכום
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הקיקיוןהצלהסכה ם יההמלחיםהאניה
)הדבקות)בטחונו( האישי( )רצונו)הדבקותבטחונו( האישי()רצונו

 "מיי",~י"
,11 

ו":נ,",ין
 הסכה?( )הרס ( . . . על )ותך)ייבשה( )הבליעה( לים( )הטלה להשבר( חשבה)האניה

י'תעךמ הדגבמעי
 הקיקיוןמשל למות משאלה )הצלה(פליטה לחייםתפלה

)הצלה(

-האסקוס  אהרוני( מרים של )למאמרה במקרא הנבל 
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