והנה כמו ליל חשכתי – איוב בי אלתרמ לרחל
שפרה צח
לא ַשלָוְ ת ולא נ ְַחת .א כעת חיה  /עוד נכו לנו ערב מנוחות ,רעיה.
פַ תָ ְחת חלונ ורגעת בו פלאי  /והרוח תנע עריסות ותלויי
והרוח תאמר# :נֵי צאני ואֵ ילַי  /ונערות תזמרנה את שיר לְ לַי.
וזימרו נערות :צמותינו קלעי  /והערב עלינו יפה לאלוהי
והנה כמו ערב חשכנו  /והנה מזמרות אנחנו.
רבו צער ורוגז ,א את הרואה  /כי נכו לנו ערב מנוחות ,רעיה.
והרהרנו דומ :מי באש יִ ֵ ָ+ר&  /ומי יִ ָ* ֵקט ,בת ,ומי יִ ָ' ֵר&
ומי יִ ָ*אֵ ר לבדד ,ואולי  /לא תקו בו ג רוח לומר לְ לַי.
והנה הרהורינו רוגעי וגלויי  /והערב עלינו יפה לאלוהי
והנה כמו ערב חשכנו  /והנה חשכי אנחנו.
לא פיללת ,לא חיכית .אבל את הרואה  /כי נכו לנו ערב מנוחות ,רעיה.
ונגעה ב בלי קול השמחה הרכה  /והלבי השיער העוטר לרקה
והאושר יִ ָ-ע וחַ ו ְָרת  ְ,לֵילַי /בהל ב ירח ושיר לְ לַי.
ודיברת :זה דודי העולה בבלואי  /ואני לו אשתו היפה לאלוהי
ואראה את פניו וחשכתי  /ולא אֵ בְ  ,.כי שפתַ י נשכתי.
"שיר של מנוחות" קרא אלתרמ לשיר המצמרר הזה ,שבהפועלהפו אי בו רגע
אחד של מנוחה .רק זרמי תתקרקעיי של אימה וחשכה .אלתרמ הוא אמ
האסוציאציה מ המקורות .במחי קוד ב שתיישלוש מילי הוא מצליח להשרות
על הקורא את העול הרגשי שהוא מכוו אליו ,וכא הוא עושה זאת בצורה
מתוחכמת במיוחד .העי נתפסת קוד כל לשורות הקצובות שבמרכז השיר:
"והרהרנו דומ :מי באש יִ ֵ ָ#ר  /ומי יִ'ָ ֵקט ,בת ,ומי יִֵ ָ%ר " ,שמהדהדות לנו את
ביתדישלמעלה מתפילת 'ונתנה תוק ' של הימי הנוראי:

+מי לא בְ ִקצוֹ,
+מי יָמ+ת ,מי בְ ִקצ ֹו ִ
יִחיֶה ִ
 ָ. ַ0ה יַעַ בְ ר +וְ כַ ָ.ה יִֵ ָ-ראִ :+מי ְ
+מי בַ ֵ1 ַ.פָ ה,
+מי בַ חַ ָ3הִ ,מי בָ ַרעַ ִ 2
+מי בָ אֵ ִ ,2מי בַ חֶ ֶרב ִ
ִמי בַ  ַ.יִ  ִ
+מי יִֵ ָ%ר .
+מי יָנ+עַ ִ ,מי יִ ֵָ 4קט ִ
ִמי יָנ+חַ ִ
ההדהוד הזה כל כ חזק ,עד שכמעט אנחנו מפספסי את הרמז שהוא מניח לפנינו
ממש בתחילת השיר" :לא שלוות ולא נחת" ,פותח הבית הראשו" ,רבו צער ורוגז"
ממשי הבית השני .שני החלקי מצטרפי לפסוק מספר איוב6" :א ָ2לַוְ ִ5י וְ 6א
ַָ 2ק ְט ִ5י וְ 6א נ ְָח ִ5י וַ ָ3בֹא ֹרגֶז )איוב ג'  .(26ומהרגע שקולטי את זה ,אי אפשר
להתעל מהמוטיבי ה'איוביי' שחוזרי בטקסט שוב ושוב –ה"אללי" שהוא
)"א ָר ַ2עְ ִ5י <לְ לַי לִ י"( והחוש ההול ומשתלט )"הַ 3וֹ הַ ה+א
כמעט ייחודי לאיוב ִ
יְ ִהי ח ֶֹ< =2ל יִ ְד ְר ֵ2ה +אֱ לוִֹ ַAמ ָ.עַ ל וְ <ל 5וֹפַ ע עָ לָיו נְהָ ָרה; יִ גְ ?ל>ה +ח ֶֹ =2וְ צַ לְ מָ וֶ ת ִָ02ְ 5
עָ לָיו ֲע ָננָה"(.
גזר הדי האלוהי ,אומר לנו אלתרמ ,אכזרי יותר ממה שנדמה לנו ממבט ראשו.
לא משפט יש כא ,כמו שחשבנו בהתחלה ,וא לא אפשרות לחזור בתשובה ולהעביר
את רוע הגזירה ,אלא גזר די שרירותי של האל הכוליכול ,ועונש המוות יגיע
בוודאות "כעת חיה" .צדק? משפט? חמלה? דבר מכל אלו אינו נמצא בעול האדיש,
שבו הרוח מניעה באותו שוויו נפש את ראשית החיי ואת סופ ,הנערות ממשיכות
להיות יפות ולשיר ,והערב ממשי להיות "יפה לאלוהי" ,ובתו כל זה בא המוות,
חסר כל פשר או נחמה.
עוד נכו לנו ערב מנוחות?
רגע ,אומר הקורא ,שכבר עבר שיעור ספרות אחד או שניי בחייו ,איוב לא בהכרח
מסמל גורל קודר ומאיי .הנה שיר של רחל שאומר בדיוק ההיפ:
ְ5נָ"כִ י  ָEת+חַ  ְ-סֵ פֶ ר ִא3וֹב.
– ִאי 2מ> פְ לָא! ל ְֵַ .דנ +גַ ?נ+
לְ ַק ֵ-ל אֶ ת הָ ַרע ַ ְ0ק ֵ-ל אֶ ת הַ %וֹב
ִ בְ ָרכָ ה לָאֵ ל ִֶ 2הָ0נ.+לָ0 +מוֹ Gנ ֵַדע  ְ-הֶ גֶה וָ ִהי
לְ פָ נָיו לִ ְ =ֹE2אֶ ת הַ ִHיחַ ,
וְ כָ מוֹ Gנָבוֹא  ְ-חֵ יק ֹו הָ <בְ ִהי
אֶ ת הָ רֹא 2הֶ עָ ֵי לְ הַ ִIיחַ .

כמה שונה איוב שלה ,המסוגל "לשפו את השיח" ,מאלו ה"מהרהרי דומ" של
אלתרמ ,ואיזו אווירה של אמו ואמונה נסוכה על השיר! איוב של רחל הוא סמל
של קבלת הדי מתו פיוס והשלמה .הרע והטוב באי והולכי ,א חיקו של האב
הנצחי לעול ממתי ל ,מוכ לספק את המנוחה והנחמה.
אשתו היפה לאלוהי
שורש ההבדל ביניה נעו Jבנקודת המבט .וכא בעצ טמונה תחבולה ספרותית
נוספת של אלתרמ :הוא לא כותב מנקודת מבטו של הסובל דמויאיוב עצמו ,כמו
רחל ,אלא מנקודת המבט של מי שצרי ללוות מהצד את הדעיכה של ב הזוג .בכ
הוא מציב את עצמו לצידה של אשת איוב.
חייה הספרותיי של אשת איוב קצרי מאוד – וארוכי מאוד .בתנ" עצמו היא
מפציעה פע אחת בלבד ונעלמת :כשהיא רואה את איוב לאחר כל אסונותיו יושב
מוכה שחי באפר ו"מתגרד בחרשֹ" ,היא אומרת לו את המשפט המפורס "ע ְֹדG
6הי וָ מ> ת" )איוב ב  .(9שש מילי בס הכול ,וכמה דיוני
מַ חֲ זִ יק  ְ-ת>  ָ.תֶ ֵ ָ- ,Gר= אֱ ִ
בעקבותיה בספרות הפרשנית והמדרשית!
היחס לאשת איוב נע בי שני קטבי :הפרשנות המסורתית ,ובעקבותיה
התיאולוגיה הנוצרית ,הפכה אותה לעוזרת השט ,זו שמדרבנת את איוב לקלל את
אלוהי – יריבו של השט בהתערבות השמיימית .בכ היאעצמה הופכת לעוד
ניסיו שאיוב צרי לעמוד בו .מנגד ,הפרשנות הפמיניסטית המודרנית רואה בה את
הגיבורה האמיתית של הספר .היא זו שמצליחה לפקוח את עיניו של איוב ,לטלטל
אותו מאמונתו המקובעת ללא סייג ולהעלות את השאלות הקיומיות העומדות
ביסוד נאומיו המפורסמי .בי לבי ניצבת גישת הביניי ,שרואה בה אשה
ריאליסטית ,המתווה בפני איוב את הדר היחידה לגאולה מהירה מייסוריו" :בר
אלוהי – ומות" ,בי א כוונתה שאיוב יבר את האל מתו אדיקותו והמוות
המהיר יהיה גמולו ,ובי א כוונתה שיקלל ,והמוות יהיה עונשו המיידי.
כי שפתיי נשכתי
אלתרמ ,שהוא מהעמוקי שבפרשני התנ" המודרניי ,בוחר בכיוו אחר .לא של
שיפוט אלא של הזדהות .ב'שיר של מנוחות' הוא מפנה זרקור אל כל ה"אשת
איוב'י" באשר ה ,גברי ונשי כאחד ,שנידונו ללוות אד אהוב בדעיכתו,
כשיד קצרה מלהושיע .בעדינות רבה עוברי בתי השיר מההל של הידיעה
הראשונית ,כאשר עדיי נדמה שהעול ממשי לזמר ,דר ההבנה המתחילה
להפציע בבית השני שהאחד 'ייטר ' והשני 'יישאר לבדד' ,ועד חוורו המוות של

הרעיה בבית האחרו ,המחשי סופית את עולמו של הדובר.
אבל ההשראה האיובית שמרחפת מעל השיר עושה עוד דבר .היא מעזה לגעת
בסוגיה שממעטי לדו בה :מדרג הסבל .כאשר אלוהי מנחית מכה על ראשו של
אחד מבני הזוג ,היא נופלת בעצ על שניה .א רק לנפגע הישיר יש לגיטימציה
לקלל את יומו ,בעוד שרעהו נדרש לנשו שפתיי ולשתוק .אי הכרה בסבלו וג לא
אפשרות לבטא אותו ,במילי או במעשה .הרי מרוב שהספר מדגיש את סבלו
וייסוריו של איוב אנו שוכחי שהעונש נחת ג על אשתו – אלו הילדי שלה שמתו,
זה בעלה שהיא רואה בקלונו ,זה ג הרכוש והחיי שלה שאבדו .ובכל זאת ,רק
איוב זוכה בתהילה של מי שעמד בניסיו ,בעוד שאשתו ,שדבריה ה אולי ביטוי
למה שאיוב חושב בליבו ,ננזפת על ידו "ַ ְ0ד ֵ-ר <חַ ת הַ ְIבָ לוֹת ְַ 5דִ ֵ-רי" .איוב זוכה
לספר של על שמו ,לאשתו לא נותר זכר .שמה עלו .אנו אפילו לא יודעי א
הבני הנוספי שנולדו לו – הגמול האלוהי על צדיקותו – ה ממנה או מאשה
אחרת .איוב ,בתו ייסוריו ,מוק בדיבורי .הוא מנהל דיאלוגי נוקבי ע
הרעי .סביב אשתו – דממה.
אלוהי וע ֵ
הסובל עצמו ,אומר לנו אלתרמ ,יכול למצוא משמעות בסבלו ,ולהפיק ממנו
"שמחה רכה" .א לצועד לצידו אי מאומה .אפילו לא פריבילגיה לבכות .רק נשיכת
שפתיי חסרת קול ,חסרת כל.

