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  ": ונהפוך הוא"

  חג של היפוכים -פורים 

  )כב',אסתר ט( 'ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ְוַהחֶֹדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהַּפְך ָלֶהם ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה'

  'ניגון נשים'שותפה של -רכזת, עצמון, ר ענת ישראלי"ד

  

מאד בלוח חריג , לשמח ולהעיר אותנו לקראת תו
 ימי הקור והחשכה, שבא לחמ
, החג העליז הזה


, ליצנות, את כובד הראש והרצינות הרגילי
 מחליפי
 בפורי
 אוירה פרועה. החגי
 היהודיי

של הפרת , פורי
 הוא חג של פורק�. הוללות ותחושה של חציית גבולות כללית, שכרות, התחפשות

 לנורמות ולחוקי
, להגבלות, שלאחריה אנחנו מצטווי
 לחזור לשגרה, סדר מאורגנת ומתוכננת


  .  המוכרי

, אווירת הפורק� וביטול הכללי
 המוכרי
 לנו מאפייני
 ג
 את מנהגי החג וג
 את הסיפור שלו

החל מההיתר , מנהגי החג וסיפור המגילה מלאי
 בחריגות והיפוכי
. הסיפור של מגילת אסתר


, להשתכר דר� הציווי, ללבוש בגדי
 שבדר� כלל אסורי
 לנו או שלא נעלה על דעתנו ללבוש ביומיו

לעתי
 קיצוניי
 ומזיקי
 (ועד ביטויי שנאה , דר� ביטויי זלזול ולעג לדמויות מוכרות ומוערכות

  . שאי� לה
 מקו
 בשגרה, )מאד

  


דר� ; החל מהעובדה שאנחנו חוגגי
 אירוע שהתרחש בגלות ולא באר�, ג
 המגילה מלאה בהיפוכי

דר� ההיפו� ; ה לחזרת
 בתשובה בסופהאווירת ההתבוללות הגמורה של היהודי
 בתחילת המגיל

דר� ההיפו� בי� הצגת אחשוורוש ; שחל ביחסי הכוחות בי� היהודי
 והגויי
 ובי� המ� למרדכי

דר� ההיפו� ; כשליט כל יכול והאמת המתבררת לאיטה שמדובר בבובה שהכול מושכי
 בחוטיה

ועוד ; יוזמת ומנהיגה, תאילמת וכנועה לאישה אסרטיבי ,שחל בדמותה של אסתר מנערה פאסיבית


  .ועוד היפוכי
 גלויי
 ונסתרי

  

 
אבל דומה שההיפו� המעניי� והבולט ביותר במגילה הוא ההיפו� שחל ביחסי הכוחות בי� גברי


, כל הפרק הראשו� במגילה מוקדש לתיאור המאמ� הפרסי לשלוט בממלכה הענקית שיצרו. ונשי

שמעיזה לחשו! את בקיעיה של , פרשת ושתי. אבל בעיקר בנשותיה
, בעמי
 הרבי
 שכבשו

אבל , כביכול מסופרת לנו רק כדי לפנות את הדר� לכניסתה של אסתר לסיפור, השליטה הגברית


ושתי מסולקת : בעצ
 חושפת כבר בפרק הראשו� את קוצר יד
 של הגברי
 לשלוט כראוי בנשי

וכדי ללמד את ) יז,א( 'י
 ְלַהְבז0ת ַ/ְעֵליֶה� ְ/ֵעיֵניֶה�ַהָ-ִ, &ָ%ל&ַהַ+ְלָ%ה ַעל&ֵיֵצא ְדַבר& ִ%י'הכבד מהחשש 

ואכ� תחתיה מגיעה בתולה ). יט, ש
( '.ָקָט�& ַהָ-ִ,י
 ִי3ְנ2 ְיָקר ְלַבְעֵליֶה� ְלִמ1ָד0ל ְוַעד& ְוָכל', הנשי
 לקח

דעתנית אלא שבהדרגה מסתבר שמדובר באישה . שכביכול למדה את הלקח, שקטה וצייתנית מאד

בסופו של דבר . שאותו היא מכתיבה אט אט למל� ולממלכה כולה, ע
 סדר יו
 משלה, ואמיצה

, )לא למשל מגילת מרדכי או מגילת אסתר ומרדכי, מגילת אסתר(הסיפור כולו נקרא על שמה בלבד 

� ומספרי
 סיפור מפתיע על כ, ל עוד מעצימי
 את הבלעדיות של אסתר על החג"חז. 'שלה'וזה החג 

ודחקה בה
 , עליה
 לקבוע את החג לדורות ולקדש את המגילה' לחצה'שהייתה זאת אסתר עצמה ש


  :להתגבר על היסוסיה
 וחששותיה
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קנאה את מעוררת ' :שלחו לה '!קבעוני לדורות' :לחכמי
 אסתרשלחה לה

כבר כתובה אני על דברי הימי
 למלכי מדי ' :שלחה לה
 .'עלינו לבי� האומות

  ).א, מגילה ז, בבלי... (!כתבוני לדורות' :לחכמי
 אסתרשלחה לה
  ...'ופרס

  

 
הובילו לתוצאה כולנו לומדי
 ויודעי
 שלפי המגילה מאמציו של השלטו� הפרסי לדכא את היהודי

במבט מגדרי על המגילה מסתבר שג
 מאמציו הגלויי
 והישירי
 . אבל זה לא הסיפור כולו. הפוכה

  . לתוצאה הפוכה הובילו נשי
 בשליטה ושטר של דיכוי של השלטו� הפרסי להנהיג מ

  

שהצליחה בדרכה , ונשווה אותה לאסתר, שהמרד שלה נכשל בסופו של דבר, א
 נחזור לרגע לושתי

מחד : אפשר לזהות כא� שתי אסטרטגיות לשינוי המתחרות ביניה� ג
 היו
, השקטה והמוסווית

וכפי , כפי שעשתה ושתי, ע
 מוקדי השלטו� והכוחמחאה גלויה וישירה וסירוב מוצהר לשת! פעולה 


זו דר� . פוליטיי
 ואחרי
, פמיניסטיי
, שנית� לזהות בימינו בתנועות מחאה וארגוני
 קיצוניי

והאירועי
 האחרוני
 במזרח (אבל לא תמיד היא נכשלת , שעלולה לגבות מחיר אישי יקר, מסוכנת

לעתי
 אפילו ,חדירה וחבירה למוקדי הכוח, עולהמאיד� אסטרטגיה של שיתו! פ). התיכו� יוכיחו

ג
 זו . ואז פעולה ושינוי בזמ� ובהקשר מתאימי
, צבירת כוח מבפני
, תו� הסתרת עמדות ואמונות

לכל אחת מהדרכי
 . פחות מסוכנת ולעתי
 יעילה יותר מקודמתה, אסטרטגיה מוכרת לנו היטב


  . האלה יש יתרונות וג
 מחירי

  

הוא מזמי� אותנו ג
 לחשוב על מה אנחנו .  אותנו לא רק להתהולל ולהתפרעחג הפורי
 מזמי� 

 .ואיזו מהאסטרטגיות נכונה ומתאימה לנו, רוצות ורוצי
 להיאבק

  


