דף לימוד

פורים תשע"ז

שור ונמר וגם גדי
על דילמת החינוך לריבוי הזהויות לאור מגילת אסתר
חג הפורים מזמן עבורנו את ההזדמנות להתבונן במגוון הזהויות המרכיבים את אישיותו של האדם.
בבסיס התפיסה המודרנית וביתר שאת בפוסט מודרנית נמצאת ההנחה כי האדם מוגדר על-ידי
שיוכים אתניים ,דתיים ,מגדריים ,גזעיים ,מיניים ועוד ואלה יוצרים את זהותו .עם זאת במפגש
שבין היחיד לקולקטיב נוצר קונפליקט הנובע ממגוון הזהויות המרכיבות את החברה .המושג
פוליטיקה של זהויות תופס מקום נכבד בשיח הפוסט מודרני ומייצג את המאבק בין מגוון
האוכלוסיות על זכאותם למשאבים על רקע שונותם.
במערך זה נדון בשאלה כיצד יש להתנהל אל מול המגוון?
האם לעודד מגוון זהויות? מהי הסכנה מחד ומהו היתרון מאידך?
כל זאת לאור לימוד מתוך מגילת אסתר.

ישה אֶ ת ַי ֲעקֹב בְ ִמ ְטבַ ח הַ בַ יִ ת
ִרבְ ָקה מַ לְ בִ ָ
בְ תַ ְחפֹשֶ ת לֵיצָ ן ,בִ בְ ג ִָדים שֶ ל שוֹטֵ ר
פָ ִנים ַרבוֹת פָ נֶיָךֶ ,ילֶד ִ ,היא לוֹחֶ שֶ ת  ,עַ ל ִרבּוי פָ נֶיָך ַאל ְתוַ ֵתר
ִהנֵה ַי ֲעקֹב אַ ָתה וְ אַ ָתה גַם עֵ ָשו
ִהיא ְמלַחֶ שֶ ת
יקה לִ זְ רוֹעָ יו –
ַאדמוֹנִ י מַ ְדבִ ָ
כְ שֶ ִהיא שֵ עָ ר ְ
ִאם עֵ ץ שֶ ל זַ יִ ת ,לְ מָ שָ ל ,תּוכַל לִ ְהיוֹת ,יַלְ ִדי
וְ ַגם אֵ זוֹב עַ ל הַ ִקיר וְ ַי ְנשּוף ּולְ טָ ָאה וְ שוֹר וְ נָמֵ ר וְ גַם גְ ִדי –
יטיב לִ ְחיוֹת ַאף כְ שֶ ַת ְר ִחיק ִממֶ נִ י ָללֶכֶ ת
ָאז ֵת ִ
גַם כְ שֶ י ְָדָך הַ זֹאת הַ ְקטַ נָה ֹלא עוֹד תֹאחַ ז בְ י ִָדי
גַם כְ שֶ בְ לֵב שֶ ל ִמ ְדבָ ר א ֹו בְ לִ ב ֹו ֶשל הַ ַיעַ ר
ִתּוָ תֵ ר יְ ִח ִידי.

(רבקה מרים)

 מה מבקשת רבקה ,האם והמשוררת ,מבנה? האם בזה היא מבטאת את רצונה או את רצונו?
 כיצד מתואר ריבוי הפנים/תחפושות שמלבישה רבקה את יעקב?
 האם לדעתכם יש סכנה בריבוי הזהויות שמבקשת האם מבנה לאמץ? ואם כן ,מהי הסכנה?
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טו ּובְ הַ גִ יעַ תֹר-אֶ ְס ֵתר בַ ת-אֲ בִ יחַ יִ ל דֹד מָ ְרדֳּ ַכי אֲ שֶ ר ל ַָקח-ל ֹו לְ בַ ת לָבוֹא אֶ ל-הַ מֶ לְֶךֹ ,לא בִ ְק ָשה ָדבָ ר--כִ י ִאם ֶאת-אֲ שֶ ר
יֹאמַ ר הֵ גַי ְס ִריס-הַ מֶ לְֶך ,שֹמֵ ר הַ נ ִָשים; וַ ְת ִהי אֶ ְס ֵתר נֹשֵ את חֵ ן ,בְ עֵ ינֵי כָל-ר ֶֹאיהָ .טז וַ ִתל ַָקח אֶ ְס ֵתר ֶאל-הַ ֶמלְֶך אֲ חַ ְשוֵ רוֹש,
אֶ ל-בֵ ית מַ לְ כּותוֹ ,בַ ח ֶֹדש הָ ע ֲִש ִירי ,הּוא-ח ֶֹדש טֵ בֵ ת--בִ ְשנַת-שֶ בַ ע ,לְ מַ לְ כּות ֹו .יז וַ יֶאֱ הַ ב הַ מֶ לְֶך אֶ ת-אֶ ְס ֵתר ִמכָ ל-הַ נ ִָשים,
וַ ִתשָ א-חֵ ן וָ חֶ סֶ ד לְ פָ נָיו ִמ ָכל-הַ בְ תּולוֹת; וַ יָשֶ ם כֶתֶ ר-מַ לְ כּות בְ רֹאשָ ּה ,וַ י ְַמלִ יכֶהָ ַתחַ ת וַ ְש ִתי. ...כ אֵ ין אֶ ְס ֵתר ,מַ ג ֶֶדת מ ֹול ְַד ָתּה
ָאמנָה ִאת ֹו.
וְ אֶ ת-עַ מָ ּה ,כַאֲ שֶ ר ִצּוָ ה עָ לֶיהָ  ,מָ ְרדֳּ כָי; וְ אֶ ת -מַ אֲ מַ ר מָ ְרדֳּ ַכי אֶ ְס ֵתר עֹשָ ה ,כַאֲ ֶשר הָ יְ תָ ה בְ ְ

(מגילת אסתר פרק ב)
 כיצד מוצגת אסתר בתחילת המגילה?
 מהן הזהויות המרכיבות את זהותה?
 האם היא עושה בהן שימוש או מציגה אותן בפני אחשוורוש? מדוע?
עמדת הפוליטיקה של הזהות טוענת שפעולות חברתיות ,המוצגות על-ידי הקבוצות הדומיננטיות כאוניברסליות (כגון
לאומיות או אזרחות) ,עלולות לדכא קבוצות נשלטות ,המוגדרות על-ידי הקבוצה הדומיננטית כ"מיעוטים
תרבותיים" .עצם הדיכוי מכונן ומעצב קטגוריות חברתיות חדשות (דוגמת ה"מזרחיות") .אי-השוויון בין הקטגוריות
מעודד התפתחות של זהויות חדשות ,שוליות .גם אם בעיני האליטות אין לזהויות הללו קיום א-פריורי ,הרי הזהויות
המיוצרות הופכות בסיס להתארגנות לפעולה חברתית ,למחאה ולמנוף להעלאת תביעות (כלכליות ,פוליטיות וכד').
פעולת המחאה החברתית כורכת דרישה להכרה בזהות השונה אך הלגיטימית בהקצאת משאבים חדשה .הזהות
שנטבעה עליה סטיגמה זוכה עתה להאדרה.

(ד"ר אנדרה לוי לקראת פוליטיקה של זהויות .פנים  :כתב עת לתרבות ,חברה וחינוך).1333 ,13 .

"אך לפוליטיקת זהויות יש מחיר חברתי קשה – ויתור ,גם אם רק במשתמע ,על קידומה של תפיסת "טוב משותף"
לכלל האזרחים והקהילות .זוהי נקודת המפגש שלה עם הגישה הכלכלית הניאו-ליברלית שמקדשת את
האינדיבידואליזם וחותרת תחת מכלול ההסדרים החברתיים שנועדו לרסן את כוחות השוק ,ובראשם השירותים
הציבוריים וארגוני העובדים".

(ד"ר עופר סיטבון  .14.39.11פורסם באתר העוקץ)
 לאור שני הקטעים שקראתם -מהי פוליטיקת הזהויות? מהי הבעיה אותה היא מבקשת לפתור?
 מהי הבעיה שנוצרת בעקבות הפוליטיקה של הזהויות? חוו את דעתכם בדילמה
הּודי--אֶ ת-כָל-ת ֶֹקף :לְ ַקיֵם ,אֵ ת ִאג ֶֶרת הַ פ ִֻּרים הַ זֹאת--הַ ֵשנִ ית .
כט וַ ִתכְ תֹב אֶ ְס ֵתר הַ מַ לְ ָכה בַ ת-אֲ בִ יחַ יִ לּ ,ומָ ְרדֳּ כַי הַ יְ ִ
הּודים ,אֶ ל-שֶ בַ ע וְ עֶ ְש ִרים ּומֵ ָאה ְמ ִדינָה--מַ לְ כּות ,אֲ חַ ְשוֵ רוֹשִ :דבְ ֵרי ָשלוֹם ,וֶ אֱ מֶ ת .לא לְ ַקיֵם
ל וַ יִ ְשלַח ְספָ ִרים אֶ ל-כָל-הַ יְ ִ
הּודי וְ אֶ ְס ֵתר הַ מַ לְ כָה ,וְ כַאֲ ֶשר ִקיְ מּו עַ ל-נַפְ ָשם ,וְ עַ ל-
אֶ ת -יְ מֵ י הַ פ ִֻּרים הָ אֵ לֶה בִ זְ מַ נֵיהֶ ם ,כַאֲ שֶ ר ִקיַם ֲעלֵיהֶ ם מָ ְרדֳּ כַי הַ יְ ִ
זַ ְרעָ םִ :דבְ ֵרי הַ ּצוֹמוֹת ,וְ זַ ע ֲָקתָ ם .לב ּומַ אֲ מַ ר אֶ ְס ֵתרִ --קיַםִ ,דבְ ֵרי הַ פ ִֻּרים הָ אֵ לֶה; וְ ִנכְ ָתב ,בַ סֵ פֶ ר .

(מגילת אסתר ,פרק ט)
 כיצד מוצגת אסתר כעת? מה הביא לשינוי באופן הגדרתה?
 מהן זהויותיה השונות והאם ישנה זהות דומיננטית יותר?
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