פרשה

הקנאה שקינאו האחים ביוסף התגלגלה לנקמה שנקם בהם כשבאו לפניו לקנות
אוכל .אבל יוסף המשנה למלך למד גם את כוחה של הענווה ,והיא שהצילה אותו

אליזבט גולדווין

מחיר הקנאה
פרשת מקץ נפתחת בשני החלומות
הציוריים של פרעה :חלום שבע הפרות
"רעות המראה ודקות הבשר" שבולעות את
שבע הפרות היפות והשמנות "ולא נודע
כי באו אל קרבנה"; ושבע השיבולים הדקות והשדופות
הבולעות את שבע השיבולים הבריאות והיפות .תמונה
של עוני ורעב הגובר על כל שובע ושפע עולה משני
החלומות .כעין תזכורת לכך שחברה הבנויה מפערים
גדולים מדי בין ענייה לעשיריה היא חברה שבסופו של
דבר ישלטו בה רעב ומחסור לכול.
יוסף הוא גיבור פרשתנו ,וגם גיבור הפרשות שלפניה
ושאחריה .יוסף ,אשר בגיל שבע־עשרה חלם חלומות
גדלות ,יוסף היהיר והמפונק שמביא את דיבתם הרעה
של אחיו אל אביו ,יוסף המלא בעצמו עד כי אינו מרגיש
בשנאת אחיו ובקנאתם .האם זה אותו יוסף שמוצא את
דרכו לעמדה מספר שתיים באימפריה המצרית? כיצד
אפשר להבין את השינוי הזה?
בפרשה הקודמת הגיע יוסף ברוב תמימותו לבקר
את אחיו בשליחות אביו ,שגם הוא לא היטיב לראות
כיצד יחסו המפלה ליוסף מעודד ומלבה את שנאת אחיו
אליו .לאחר שזממו לרוצחו ,החליטו כי ייטיבו לעשות
אם ייפטרו ממנו על־ידי מכירתו לעבדות .כך מצא
את דרכו אל מצרים ,אל בית פוטיפר שבו מתחילים
להתגלות כישוריו יוצאי הדופן ,עד כי "וַ יַּ ֲעזֹב כָּ ל ֲא ֶשׁר
אוּמה כִּ י ִאם ַה ֶלּ ֶחם ֲא ֶשׁר
יוֹסף וְ א יָ ַדע ִאתּוֹ ְמ ָ
לוֹ ְבּיַ ד ֵ
יפה ַמ ְר ֶאה" )בראשית
יוֹסף יְ ֵפה ת ַֹאר וִ ֵ
הוּא אוֹכֵ ל וַ יְ ִהי ֵ
לט ו( .האם מפליא שאשת פוטיפר מתאהבת בו? אולם
יוסף כנראה למד מן הניסיון .הוא מוותר הפעם על
גאוותו ולא נענה לחיזוריה ,וכך מוצא את עצמו בכלא,
בתחתית של התחתית.
אילו נכנע יוסף לגורלו המר ,היה בהחלט אפשר
להבינו ולהזדהות עמו אלא שכך לא היה הופך למשנה
לפרעה .נראה שיוסף ניצל היטב את הזמן בכלא כדי
שאפשר לו לממש
להפיק לקחים ,לצמוח ולהתפתח – מה ִ
את הפוטנציאל שהרגיש בעצמו עוד בנעוריו .כך ,כאשר
חבריו לכלא חולמים חלומות מטרידים ,נראה שיוסף
שכח את יהירותו וטרם יפתור להם אותם נכונה הוא
אוהים ִפּ ְתרֹנִ ים ַס ְפּרוּ נָ א ִלי" .וכך ,כאשר
"הלוֹא ֵל ִ
מעיד ֲ
פרעה אינו מוצא מי שיפרש לו את חלומותיו בצורה
משביעת רצון ,נזכר שר המשקים שהושב בינתיים אל
משרתו במיומנותו יוצאת הדופן של יוסף .ואכן" ,וַ יְ ִר ֻיצהוּ
ֹאמר
תיו וַ יָּ בֹא ֶאל ַפּ ְרעֹה .וַ יּ ֶ
ִמן ַהבּוֹר וַ יְ גַ ַלּח וַ יְ ַח ֵלּף ִשׂ ְמ ָ

איור :עופר גץ

יוֹסף ֲחלוֹם ָח ַל ְמ ִתּי וּפ ֵֹתר ֵאין אֹתוֹ וַ ֲאנִ י ָשׁ ַמ ְע ִתּי
ַפּ ְרעֹה ֶאל ֵ
ָע ֶליֵ לאמֹר ִתּ ְשׁ ַמע ֲחלוֹם ִל ְפתֹּר אֹתוֹ" .וגם עכשיו מודע
יוֹסף ֶאת ַפּ ְרעֹה ֵלאמֹר:
יוסף למגבלות הכוח שלו" :וַ יַּ ַען ֵ
לוֹהים יַ ֲענֶ ה ֶאת ְשׁלוֹם ַפּ ְרעֹה".
ִבּ ְל ָע ָדיֱ ,א ִ
פתרונו של יוסף מלא השראה ,שכן לאחר שהסביר לפרעה
את משמעות חלומותיו הוא גם מגיש לו המלצות עם תוכנית
עבודה מפורטת לשבע שנות השובע הצפויות לקראת הרעב
הנורא שיבוא אחריהן .כך ,ללא ועדות מיותרות .התוכנית
הכלכלית של יוסף זהירה ומאוזנת .הוא ממלא את מחסני
מצרים בכמויות דמיוניות של תבואה כך שבשנות הרעב שלא
מאחרות לבוא על האזור כולו רק במצרים לא שורר רעב.

סיום מאכזב

יוסף סלל את דרכו לראשות הממשלה בדרך הקשה:
דרך הבור ,העבדות והכלא .הוא התמודד עם יהירותו
ועם פחדיו ולכן יכול היה כשרונו להתממש והוא הפך
למנהיג דגול.
על רקע תהליך צמיחה והתפתחות זה מפתיע לראות

את הדרך שבה יוסף מתעלל באחיו כשהם מגיעים
יוֹסף ֶאת
למצרים לקנות מזון .נקשיב למילים" :וַ יַּ ְרא ֵ
ֶא ָחיו וַ יַּ כִּ ֵרם וַ יִּ ְתנַ כֵּ ר ֲא ֵל ֶיהם וַ יְ ַד ֵבּר ִא ָתּם ָקשׁוֹת ...וַ יַּ כֵּ ר
יוֹסף ֶאת ֶא ָחיו וְ ֵהם א ִהכִּ ֻרהוּ") .שם מב ז־ח( הקרבה
ֵ
הלשונית בין ההיכרות להתנכרות מורגשת היטב בלשון.
"הכֶּ ר
אלה אותם אחים שהתנכלו לאחיהם ואמרו ליעקב ַ
נָ א ַהכְּ תֹנֶ ת ִבּנְ ִ הוא" )שם לז לב( .ואכן המדרש כותב
על כך שכשם שהאחים התנכרו ליוסף כשמכרוהו ,הוא
מחזיר להם עתה בניכור ומנצל את היתרון הנובע מכך
שהוא מזהה אותם והם אינם מזהים אותו.
בכל זאת יש משהו מאכזב בנקמה האכזרית של
יוֹסף ֵאת ַה ֲחמוֹת ֲא ֶשׁר
יוסף הנרמזת בפסוק" :וַ יִּ זְ כֹּר ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ְמ ַרגְּ ִלים ַא ֶתּם ִל ְראוֹת ֶאת ֶע ְרוַ ת
ָח ַלם ָל ֶהם וַ יּ ֶ
אתם" )שם מב ט( .האם ניתנת כאן לגיטימציה
ָה ָא ֶרץ ָבּ ֶ
לנקמנות? מה שבטוח הוא שיוסף מצליח לעורר באחיו
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ָא ִחיו ֲא ָבל ֲא ֵשׁ ִמים ֲאנַ ְחנוּ
רגשי חרטה" :וַ יּ ְ
ַעל ָא ִחינוּ ֲא ֶשׁר ָר ִאינוּ ָצ ַרת נַ ְפשׁוֹ ְבּ ִה ְת ַחנְ נוֹ ֵא ֵלינוּ וְ א
ָשׁ ָמ ְענוּ ַעל כֵּ ן ָבּ ָאה ֵא ֵלינוּ ַה ָצּ ָרה ַהזֹּאת" )שם כא( /

כ"ו בכסלו תשע"ד 29.11.2013
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