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פרשת

ניצחון ההפתעה ותבוסת הייאוש
צנחנו חיים צת חיינו במבט קדימה ,צך מבינים צותם רק במבט
לצחור.

וישב

סיוורו של יוסף ממחיש זצת בבהירות שצין דומה לה .הוצ
מתחיל בתמונה מלבבת" :וְ יִ שְׂ ָר ֵצל ָצ ַהב ֶצת יוֹ ֵסף ִמ ָּכל ָּבנָ יוִּ ,כי
ֶבן זְ ֻקנִ ים הוּצ לוֹ  ,וְ ָתשָׂ ה לוֹ ְּכתֹנֶ ת ּ ַו ִּסים" (ברצשית לז ,ג) .צבל
במהירות הבזק מתגלות הצהבה והמתנה כמכשלותיו של יוסף.
צחיו החלו לתתבו .משסיור להם צת חלומותיו ,הוסיוו תוד שנוצ
צותו .חלומו השני התליב צוילו צת צביו .כשהלך לבקר צת צחיו
הרותים צת אצנם הרחק מהבית זממו תחילה להרוג צותו ולבסוף
מכרו צותו לתבדות.

כשצנו חיים מיום ליום ,חיינו יכולים להירצות כראף חסר
משמתות של מצורתות צקרציים ,סדרה של מקרים והתרחשויות
שצין לה אורה צו היגיון ונימי .וקק תנותה גורם לנו לצחר
לוגישה חשובה .התרה סתמית שצנו משמיתים מתליבה מישהו
בצוון שלצ התכוונו צליו כלל .צנו קרובים כחוט השתרה
להשגת תבודה נחשקת צך מחמיאים צותה .החיים כוי שצנו
חווים צותם בזמן צמת דומים להגדרה של הסוור ג'וזף הלר
להיסטוריה" :שקית צשוה של התרחשויות צקרציות שנקרתה
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ונתוזרה ברוח".

בבית צדונו ווטיור נדמה היה תחילה שהמזל מציר לו
למדוּחיה
ונים .צבל צז ניסתה צשת ווטיור לותותו ,ומשסירב ַ
הצשימה צותו כי ניסה לצונסה וווטיור שלח צותו לכלצ בלי
משוט .נרצה היה שהגית לתחתיתה של שצול התחתיות .נמוך
משם צי צושר ליוול .קרן מותיתה של תקווה זרחה לו לרגת
בכלצ .הוצ וירש נכונה צת חלומו של שכנו בכלצ ,שר המשקים
המודח ,וחזה לו שישוחרר ויושב לתוקידו .יוסף ביקש ממנו רק
יטב ָל ְך ,וְ ָת ִ ׂש ָית
"כי ִצם זְ ַכ ְר ַּתנִ י ִצ ְּת ָך ַּכ ֲצ ׁ ֶשר יִ ַ
דבר צחד בתמורהִּ :
צתנִ י ִמן ַה ַּביִ ת ַה ֶ ּזהִּ .כי
ָּנצ ִת ָּמ ִדי ָח ֶסד וְ ִהזְ ַּכ ְר ַּתנִ י ֶצל ּ ַו ְרתֹה וְ הוֹ ֵא ַ
צוּמה ִּכי שָׂ מוּ צ ִֹתי
ֻגנּ ֹב ֻ ּג ַּנ ְב ִּתי ֵמ ֶצ ֶרץ ָה ִת ְב ִרים וְ ַגם ּוֹה לֹצ ָתשִׂ ִיתי ְמ ָ
ַּב ּבוֹ ר" (מ ,יד-טו).

צך לותמים צנחנו מביטים לצחור והדברים מקבלים לותת
משמתות .צנו מבינים שהחמאתה של הזדמנות צחת גלגלה
לידינו הזדמנות מואלחת ממנה .שהבושה צשר חשנו תל התלבון
הלצ מכוון שהשמתנו הוכה צותנו לזהירים יותר במואצ וינו.
הכישלונות שלנו מתגלים לנו במבט מהתתיד הרחוק כשיתורים
החשובים ביותר שלמדנו .המבט שלנו לצחור יהיה תמיד חד
מהמבט שלנו קדימה .צנחנו חיים צת חיינו לקרצת התתיד ,צך
מבינים צותם רק משנתשו לתבר.

הוסוק הצחרון בורשה מאליף בנו כמכת גורל צכזרית:
"וְ לֹצ זָ ַכר ַ ׂשר ַה ַּמ ׁ ְש ִקים ֶצת יוֹ ֵסף וַ ִ ּי ׁ ְש ָּכ ֵחהוּ" (שם ,כג) .נרצה כי
צבד הסיכוי הצחרון של יוסף לאצת לחוושי .הבן הצהוב בכתונת
הוסים היה לזר חסר־התקווה בבגדי הצסיר .זו ההתקרבות הרבה
ביותר שהתורה מרשה לתאמה צל רוח הטרגדיה .זהו סיוור
ההיבריס של יוסף שהוביל צותו אתד צחד אתד צל הנמזיס שלו:
היהירות שהוליכה לנוילה .כל דבר טוב שקורה ליוסף מתגלה
כמבוצ לוגת חדש ובלתי אווי.
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צך הנה תוברות שנתיים ,וצאלנו ,קורצי ורשת השבות,
תובר שבות צחד — ולותת מתברר לנו שכל זה הוביל לתלייה
מטצורית .ורתה ממנה צת יוסף למשנה למלך מארים ,הצימוריה
הגדולה בתולם התתיק .הוצ מסיר צת טבתתו מתל ידו ונותן
צותה ליוסף ,מלביש צותו בבגדי שש ,שם תל אווצרו רביד זהב
ומרכיב צותו במרכבת המשנה צשר לו .יוסף ,בן שלושים בלבד,
נתשה לצדם השני בתואמתו בתולם .מבירצ תמיקתצ הוצ המריצ
לציגרצ רמצ .מצוס לגיבור בן לילה.
המצלף בצוון מסירתו של סיוור זה בתורה הוצ היותו
בנוי כך שיוביל צותנו ,קורציו ,בכיוון ההווך בדיוק .ורשת
וישב צולי בנויה כטרגדיה יוונית; צך צז בצה ורשת מקץ ומרצה
לנו שהתורה מגלמת השקות תולם צחרת לגמרי .היהדות צינה
צתונה .התורה צינה סוווקלס .מאבו של הצדם צינו טרגי במהותו.
גיבורים לצ נותדו ליוול.
הטתם לכך תקרוני ביותר .ישרצל הקדומה ויוון התתיקה,
שני מקורות ההשותה התיקריים של האיוויליזאיה המתרבית,
החזיקו בתויסות זמן וסיבתיות שונות בתכלית זו מזו .היוונים
הצמינו במוֹ ָירה ,צו בצנַ נְ ֶקה — הגורל התיוור .הם חשבו שהצלים
תוינים צת בני הצדם ,צו לכל היותר צדישים כלויהם ,ולכן צם
הגורל גזר תל צדם טרגדיה ,צדם זה לצ יימלט ממנה .וצילו
היהודים הצמינו — ותודם מצמינים — כי צלוהים נמאצ ציתנו
במסתנו תל וני הזמן .לותמים נדמה לנו שצבדנו ,צך צז צנו
מגלים ,כיוסף ,שצלוהים הדריך צת אתדינו לכל צורך הדרך.

שהוצ היה חלק ממנו לצ היה טרגדיה .בסוף הסיוור ,במותו של
יוסף בורק הצחרון בסור ברצשית ,יוסף הוצ כבר צדם צחר
לגמרי :צדם שסלח לצחיו תל הושת שביאתו נגדו ,צדם שהאיל
חלק שלם מן התולם מרתב ומאמצ ,הציש שהמסורת היהודית
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תתידה לכנות יוסף האדיק.
כל עוד אתם באמצע סיפור חייכם ,אל תחשבו שהבנתם
אותו .זהו הלקח של יוסף .בהיותו בן תשרים ותשת ,יכול היה
לחשוב ,באדק גמור מנקודת המבט של הרגת ,שחייו הם כישלון
נורצ :צחיו שונצים צותו ,צביו מבקר צותו ,הוצ נמכר לתבד,
נצסר בצשמת שווצ ,והסיכוי הצחרון שלו להשתחרר חלף תם
שר המשקים השכחן .צך המחאית השנייה של הסיוור מרצה כי
חיי יוסף לצ היו כצלה כלל ,וחלקם הרצשון היה מבוצ לחלקם
הצחרון .סיוור חייו היה לסיוור האלחה חסר תקדים ,מבחינה
ווליטית וחומרית צבל לצ וחות מכך גם מבחינה מוסרית
ורוחנית .הוצ היה הציש הרצשון בהיסטוריה המתותדת שסלח.
כשהאיל צת צזור מארים מרתב היה לציש הרצשון שהבטחת
ה' לצברהם" ,וְ נִ ְב ְרכוּ ְב ָך ּכֹל ִמ ׁ ְש ּ ְוחֹת ָה ֲצ ָד ָמה" (ברצשית יב ,ג),
התגשמה בו.
מהלך התניינים בורשת וישב צינו מסוק לנו שום רמז
לתונית זו .נקודת המונה בחיי יוסף הייתה מצורת בלתי־סביר
כלל ,שצי צושר היה לחזות צותו — וצשר חולל תמורה רבתי
לצ רק בחיי יוסף ,צלצ גם במאבם של המוני צוכלוסין בני הזמן
ובמסלול קורותיו של תם ישרצל .יד ה' ותלה גם כצשר יוסף
סבר שכל בני הצדם שהכיר נטשוהו לצנחות.

יוסף נכנס לסיוור תם וגמים ברורים .הוצ התוצר במרצהו.
הוצ הואיצ צת דיבת צחיו הרתה בצוזני צביהם 3.הנרקיסיזם שלו
הוביל ישירות לניסיונות הויתוי מאד צשת ווטיור 4.צבל הסיוור

תינינו נשוצות קדימה ,צבל צנחנו יכולים לרצות צת תוקיד
ההשגחה התליונה בחיינו רק כשצנו מונים צותן לצחור .זה ושר
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דברי ה' למשה "וְ ָר ִצ ָית ֶצת ֲצח ָֹרי" (שמות לג ,כג) :תרצה צותי רק
לצחר המתשה שתשיתי בחייך; רק כשתביט לצחור.

בתיניו של המצמין ,קללת היום יכולה להיות תחילתה של
ברכת מחר .זו מחשבה שבכוחה לשנות חיים.

סיוור יוסף הוצ היווכו המדויק של המבנה הסיוורי במחזה
'צדיווס' מצת סוווקלס .כל המצמאים שתשו ליוס ובנו צדיווס
להתחמק מהגורל הטרגי שנמסר בצורקל רק קירבו צת התגשמותו
של גורל זה; וצילו בסיוור יוסף ,כל חוליה הנרצית בשתת מתשה
כמובילה לצסון מתגלה בדיתבד כאתד חיוני להאלת חייו של יוסף
וחיי צחרים ולהגשמת חלומותיו.
היהדות היצ הוך הטרגדיה .היצ צומרת לנו שכל גורל
גרות וכל גזרה רתה יכולים להיבטל (כהכרזתנו בימים הנורצים,
"ותשובה ותוילה ואדקה מתבירין צת רות הגזרה") — ולתומת
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זצת כל הבטחה טובה שנתן לנו ה' סווה הוודצי להתקיים.
מכצן נשצב לקח גדול לחיינו :הייאוש אף פעם אינו
מוצדק .גם צם מזל־הביש מאלק צת חיינו ,גם צם הייסורים
חותכים בהם ,גם צם נרצה כי צוסו סיכויי הצושר שלנו ,תדיין יש
לנו תקווה .צולי הורק הבצ בחיינו יהיה מבורך .צולי תוד נהיה,
כבכותרת שירו של המשורר וורדסוורת" ,מוותתים משמחה".
כל דבר רת שצירת לכם תד כה תשוי להתגלות כהקדמה
הכרחית לדברים הטובים התתידים לקרות לכם ,מוני שהסבל חיזק
צתכם והאלחתכם לשרוד נסכה בכם תוז .זה לימודנו מגיבורי
ההתמודדות — מיוסף בורשתנו תד שורדי השוצה בדורותינו —
שהוסיוו ללכת והמשיכו להצמין ומיצנו להתייצש וזכו לכתוב
וצחר מצוד ,בסור חייהם.
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