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שמקריביםבקחבנותכללמרגישהואאיןבלב.דהפטתיותמןאלא
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מאח.וים:יתיטראגיהואאיד ?גדולת,,במה-חזונולמעןקיימת

האנושי,יסוס 1המןנימתאףביוז,פאאין !בלבדתישןקייםשלמענם

 , f", M. Forsterראה"מעוגלת", nזמולעומ•ת"שטוחה"דמותעל ) 6
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שכול,,פרץ,ל.י.שלהזהב"ב"שלשלתהראשוןלצדיקהואדומה-
האנושי,תמישקעאתת,ואחסרקדוהש.כול·וותפאר,ת,•התל,הבות
להפגיןהזזכשרוצתאפילו s , ••שמסביבוהמאבקעלשיוכימידנו
,,למה :השואלהצעיררוססבפיזאתשםהוא-כלשהיה,תל,בטות

מןגאולההרי ... ?רבנועםנלחמיםשאנוהזוהמלחמהכללנו
אתלשכנעבמקום-ושוב ,) 106 ( "?,האדםלהיעשהומההשמים,
ועוברמדימתרמשתנבעוזה-רוססאתיוזפאמשכנעעצמו,

שבמסירות·להתלהבותתצער"ומתוךהמבוכהמתוךעגומותמ"פנים
 .) 108 (הנפש

של,ו,חוסי·הפיקפ,וקיםגלות,לי·וזפאשלהחד·משמעייחסו
לאורךייטה,בת·זוגו-בלבדאחתלדמותמשוועבניגוןומדים rע
ש,היאאעפ"י ;יוזפאעםיוטהאתהזזמעמתהעלילההתפתחותכל

שונההזזע"י rהאמנותיעיצובה-ולאידיאתלאהבהבת•זןגן
שמירלמשתאח"כשקרהמהלהזזכאןקרתכידומנילחלוטין.

כדמותינאיאתל,עצבהמוצהרתמטרתולמר,ות 9ודם,בשרבמלך
אותו·ועיצבתהבלתי·מ,דע•תהאמנותיתהתכוונותובאהשלילית,
הזזתצליחביוזפא,ולאביוטה,דווקאגיבוריו.מכלביותרכחיובי
שבאדם.האנושיאתולגלותבבדיוניההיסטוריאתלמזג

עלמספרתצבישבתישלמתקופתוההיסטוריתהכרוניקה
נוצרי.בביתאחיהעםשגדילתות"ט,ת"חגזירותמימייתומהשרת,
כיוהכריזה,אירופהבארצותסובבתליהדות,חזרההתבגרות·תעם
אךביותר.צנועהחיתהשלאא.חריה,ריננולמשיח.נועדתהיא
ביקשבתן,שנג,עמבלינשיםשתיזמןאותושילחשכברצבי,בתי rש

ל"מטר-וניתא"שרהחיתתז t:~מלאשה.ונשאתאליואותהשישלחו
תשבתאים.של

ומרחיבהמוסרגבולותפרי•צתשלזהאלמנטלומאמץהזז
קיטובעל·ידימתנגדיועםיוזפאשלהאידיאיהקונפליקטאת

הסי·עיבודאלאאינובמחזהיוטהשלסופתוהארוטי.המ,סרי
שלה,תפתחותתזזלומקדיםכבהיסטוריה,שלאאך,שרה.עלפור

סופו.אתפנימיתהצדקההמצדיקים-אופישלותיאורסונפליקטים
שהיאהעובהד,זוהיהמחזתדמויותכלביןיירטהאתהמאפייןו

היאשאידלמרותלחדש.תישןביןהנקרעתהיחידה;דמותחינה
 ,)!ליוזפאמוקדשזה(מקוםבעלילההמרכזיהמק,וםאתתופסת
היאהישןאלטראגית,דמותלעצבהזזהצליחבהשרקדומני
בכוחנמשכתהיאתחדשואלהרב,בתהיא-יחוסהלפישייכת
כדיתוךאלאלה,באהאינהבחדשדבקותהואףליוזפא.אהבתה
הישן.כנגדפנימימאבק

הישן""הסדרביןהמאבקנושאעולההפתיחהבתמונתכבר
יומיומיחיצוני,בפריטהזזנ,עזיוכאןהחדש."אי·הסדר"לבין

תוך :ואולקיוטה-השתייםשלהתלבטותןאתהמדגיםלכאורה,
היאהמחרוז,ת ' , 'מרגליות"ב"מחרוזתיוטהעוסקתשיח,תןכדי

במקומהמרגליתכלמונחתשבהשלמה,תבניתקבוע,סדרבת

עם·עובז.מחזות,הזהב",,,שלשלתפרץ,ל. ·' ) 8
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2U2 תש"םשבט,כ"אראודה

הפורענותעלאולקמספרתבינתיים ... !המאחד,החוטעלשל,ה
מעשי-ההפקרותעלהיאמספרתלעולם.י,וזפאשמ,ביאואי·הסדר

 .) 15 ( •••לאאוהמשיח","אותותהםשאלהלהאמיןאםיודעתואינה
המרגלי·ותח,וטאתתולהרקהיאכלל.מגיבהיוטהאיןשאלתהעל

יפ,ה :תשובתההי,תהכאילו "?כן,,יפה :ושואלתאדלקכנגד
נוטלתלמעשה,יודעת",ש"אי.נהואדלקןהקייםה,סדריבעינייך
נוטלתאדלקהמרגלי,ו,ת.בחריזתוממשיכההחוטאתיוטהשלמידה
ואילןומכאןהישן,אתלעצמהמאמצתהיאהקיים.הסדראתלידה
,השולחןעלהפזו,רותבמרגלי,ותמשחקת-יוטהואילובו,תדבק

מעתה ..•החדשאחריהגאולה,שלאי-הסדראחרינוההויהא-
אתלרגעמניחהאדלקאומנם,בשלה.אחתכלהשתייםתמשכנה
ע"יהטבעיהסדרהפרתעלה"נס",עלך,ולצהכשמספר,תחרוזיה,

השמועה.מש,הופריכהאליהםח,וזר,תהיאמידאן ;האני,הבוא
נבדלתהיאיוזפאעםבעימותהגםפז·ורים.חרוזיה-ויוטה

איןצעדיה.בנכונותבטוחההיאאיןש,בה.השלמותבחוסרממנו

·עומדתשלפניו.זהעלהגאזלהעולםשליתרונ,ןבדברמשוכנעתהיא
איןומצוותתורה"בלאכיהטועןהרב·האבשלח,ומר.תו,בידהיא
שלהמיסטי,ת·אכסטאטיתהתל,הבותולביד.נאבד",כולנוחיים.לנו

 .) 52 (מ"קץ·הפלאות"יוזפא
שניהם,,א,והבת-מאושר,ת :ואומרעצמועםשלםיוזפאבעוד

אלאשמחה,להמביאהיוטהשלאהבתהאיןהם",אחדדבר
כיהיא,מרגיש,השכןעצב".לרוםשמיםועצב.מכאוב"גור-מת

 .) 47 / 8 ( "דב$!ובוממנובאשרו,לבי!$בדוחלת. 1תלי,,אין
עלנבנהשאושרהמשום-מא,ושרתלהיותיכולהי,וטהואין

לעיצוםמכדיעצמה,,עםלמדיישרההיא !הזולתשלאושרוהרס
לאעדייןהחדש.הסדרע"יח,ברתהלאולקשנגרםהעוולמןעיניה
לרגעכבלי·המוס.רמ,עולפורקןשלז,ותורהע"ילגמרינכבשה

שלאכדי-לילד"ונבהלתלצדדיםהבהלהמ,תון"מסתכלתהיא
 :הק·הלמשפטכנגדגליבדישיוצאת-,ולרגע ;בקלקלתהתיתפס

שיפרעו !הבריותלביןגנותישי,וציאובקלקלתי,דיראוני"שיבואו
 .) 54 ( "!לייאהכך !אדרבה !ממני

נטיש,תעלבשמעהגםבולטתרגשותיהבמערכתזוכפילות
הש·עלהפתאומי•תהשמחה,בין,היאנקרעתשובאולק.אתיוזפא

 :העשוקהאדלקעלצעריהליביזהנשואין,מכבליאה,ובהשלתחררותו
שאו·הבתזומאהבהלמנעהאתהיכול !אותךאוהבתהיא"אבל
יוטהמחליטהכךאחרומיד "?בשבילךשמצטערתמצ,ערןאותך
רצוןביןומתד,וצצתאדלק",אצל,,אבוא :אולקלפניעצמהלטהר

 "· •• !ממ,נהאני"נקייהוהכרזתהעצמהלהבותרצונהלביןזה
) 117-120 (. 

המדברותה,דמויותל•תיא,ורהמכףונותהזזשלבה,ערותי•ועיון
חש,ובביטויכליהזזמאתמחסרתהדרמה :מענייןפ·רטעליעמידנו
הפנימיעולמ,ןלעיצו,בכאןכוונתיבסיפורת.לשירותוהעומדביותר

וכד'.ידיותנחע,ותפניו,הבעות :החיצוניתיאורובעזרתהאדםשל
"הדרשה".בסיפורבמיוחדבולט,והואהזזשלכשרונוגדולזהבשטח

תיאורםשבעיצויבהקירבהמידתאתמוכי.חההטכסטיםהשוואת

 .)!כמצופהירזפא,(ולאו·ירטהיודקהשלהחיצוני
המחרוזתמשחקכמולהזז,משמשותיוטהשלפניההבעות

הפנימית.רהתחו,צצותהלמבוכתההמחשהכליהמחזה,בפתיחת
מחייכר•תמפניםהבעות·פניהמשתנותיוזפאעםשיחותיהבמשך
שלמפניםראש,וכחברליגון•עג,ומהמבת·צחוקכבושות,לפנים
 .) 46-52 ( !ותמיההמבוכ·הלהבעתאימה

בלשונה.ניוסף,באמצעיביטוילידיבאהיוטהשלמבוכתה
אחדלמושגמנוגדיםיסודותבלשונהמצטירפיםפעמיםוכמהכמ,ה

לדום"שמיםשהיאאהבתהעלשמענוכברזיררג·הפכים.מ,עיז-
לקראתלירזפאבדבריהמופיעמיזוג·הניג,רדיםשלהשיאאך ;עצב"

';מיאמיהנאים

מוזמנים

העבריותכרר~צאות,השתת=ו

כחודשפעמייםהמתקיימות

כיץ'כמיאמי

כמיאמי. 534-6692 :לטלפךנאפרטיםבטר

שלם,היעולםאין,,אף·על·פי·כן :וב,וכהצוחקתשהיאתוךהסוף,
 .) 126 ( •.•דמעות"נ,רזל.ר,תועיניוצוחקאדםש·הרי

אדם,,אתה :רניג,ודודברמפיהלשמועזוכהעצמויוזפאואף
כלפירמ,רגישהבאמתכך !כאחדונפלאאיירם ...נפלא"אדם !איום
שב,ר.האירםמןונ,רתעתש,ב,ן,הנפלאאלבמשנתהיא :יוטה

חד·צדדירתר, :אומרהור·הןירזפאאצלירט,האתשמרתיעמהו
מיושב"אינ,ןשלברבז,הלודיהוא,לו.האופייניתהאגוצנטריות

שלמ,ה"שמח·הלשמ,וחמסוגלהואל,עזבה.כדיאולק),(עםעמה"
בהרסלהרגישבלאשבלב",שמחהשבגאולה,שמחהרמסויימת,

שלדרכהיירטה,ב"כך,הצדקהלעצמומוצאיוזפאגררם.שהוא
מןאישיתונהנהסובייקטיביהואכמ,העד.מרגישואינוגאולה",

ii אידיא·ת-הרביםרשותביןמאבקכלבלבואיןהגאולה.שלמצב
האירוטי•תהגאולהאידיאת-היחידרשותליביןהלאומית,הגאולה

שליו.
להז·היאחוששת ;שבגאולההיחסיותאתויראהיוטהואילו

האם :לכללגארל,הבהולתלותאישיתלההנוחהאידיא,העםדהות
וקללהלזהברכהנותנתןלזהוחרבהלזהזכות"הרואהגאולהזוהי
ל,עתידבצער.ואניברווחאדלקתחילהןתושיענומהובכןןלזה

 .) 117 (בצערן!"והיאברווחאנילבוא
הביקורתמןישהגלות,ייסוריכלפיהיעבר,כלפיבעמד,ת,האף

ןט,ןב,המבקשתאיני,,ראם :כאחדוירזפאיודק,השלקיטרוגםעל
מכלריקדשבלב,ר~צע·ריג,וןחבי,ביםראםןייסוריםחביביםואם

כנתיבתוואפל,אומללודל,עביאושר.מעטאושר.המרי,ובההטובה
 " ...ןהיסורייםמתוך

ודי·דליםנעמודהנח,תומרובטובהמר·וב,,שמא :כןעליתר
 .) 119 ( " 1שבלבאהבהובלאוצערחרטהבלארחמים,בלאקים,

תכונותמשמריםשהםוהייסוריםהצערועדיפיםטוביםשמא

ןואהבהצע·רחרטה,רחמים,כגרןשבאדם,אנושיות

הגאולה.בהמולתשיאבדוההומנייםלערכיםיוט,ההיאחרדה
כל·ערכיםלאזכרןמחששלאנובעתלגאולהשהתנגדותההיחידה
אישימאינט·רסאו ,)!(חויבתורניים·יהודייםאר(כיוסט)כליים
נ,עוריםבחתרובשלחייםמפניכללי·אנושימפחדאלא-(אדלק)
 . 10 , • ,תרנןמכל

לזקקחפצההיאאךלחדש.יוטהנמשכתלישן,חרדתהכלעם
הסכנ,ה,אתהיאחשההרבהברגישותהאישי.מניעמכלזומשיכה
מבטיחה,וד,יא ...אנושיותת iחולשבעלבן·יוסףמשיחהיותמדבר
ע"יבגאולה-הכלליבאי.נטוסשלההאישיהאינטרסמיזוגאת

הטב,עת,השלכתעםמתחילזהוית,ורהפרטי.אושרהעלויתורה
ביציאתהלשיאיימגיעוהואיוזפא,עםבשיחתהצוחקת·ברכ,הבעודה

אלבחזירתה-ומסתייםלכל",עצמהמפקירה,בזבות,כ"פררצה
הסופיים.רגעיהשלפניחושיםטי-רדףשלבמצבכשהיאיוזפא

אחריחיפוש,העל·ידימתורצתהפקרלחיייוטהשליציאתה
שביןההתנגשותמןמעצמה,בריחתהזוהילמעשהבן·יוסף.משיח
לג·הןשביחסההאמבירואלבטיותתוצאתר,האידיאי.הנפשיעולמה

האידיאההתלבטויות,הןיוטהשלהתחבט,וירתיהלגאולה.והןלדת
 ...המציאותבחןבמיובכדקתהנבחנתהמשיחיתהאידיאהאמי,תה,על

אידי·להיותוחזרההאידיאההפכהזאת,לע,ומתיוזפא,אצל
לשים·מבליהגאולה,ברעיירןעורףבקשיותנאחזהוא-אולוגיה

בידיהגלותשויפתע"יהמחזהסירםסבי,בר.זורעשהואלהרסלב
-ביותרנחרתלמישוררמו.דידוהאידיאלאתמנמיךהקבצנים

הקבצניםשל,,התברברתם"רח. iהמישורלעומתהחומרמישור
ה.נאהטובתמתוך-"אינטרסנטית"היאהגאולהאשלהסעדת
הרעיוןצירוףשבהכרה.מרדהיאואיןוחברתית·כלכלית,אירוטית
גרוטסקיבאורהגאולהאתמראההמגוחכיםהמיבצעיםם ,s: •הנשגב
ממנו.נמלטתיוטהשרקביותר,

אתהמגלותאחרותיצירותשללש,ורהיוטהמצטרפתבכך ** *
שלו-ראשונים,(דורותולגאולהלגלותהזזשלהאמביוואלנטייחסו
מצילהגםהיאבכךאבלשוטף).נהרנחושת,דלתותגנוזה,לית
למקורואות,,ומחזירהי,וזפא,שלמחד·צדדיותוהמשיחיהמיתוסאת
ואנא,רכיה,סדרוחודכן,גא,ולהשיביןהמתסיס,הדרמאטילמתח-

להגשיםהזזהצליחלאאשראתבן·דרי.דומשיח-בן·ירסףמשיח
בדמותביטוילידימשים,בליהביא,המחזה,גיבורשלבעיצובו
ארתה-שבלב",,,הקרעמחדשמתבטאביוטהדווקא ;המישנית

ולגאולה,לגלףתולחדש,לישןביחסהיהודיתהאמיביוראלנטיות
 •ולבנייה.להריסה
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