
  דוגמגילת אסתר וסיפורו של האנדר

  ר ענבל גור בן יצחק"ד

כמי שעושה מהפך מנערה  דמותה של אסתר במגילה נותשפרהדברים הבאים נכתבים כהמשך ל

שבזכות תושייתה וחכמתה היא מושיעה את עמה וזוכה , צייתנית וכנועה לאישה אקטיבית

בספרה  יוכי ברנדס ה שלפרשנותבבסיס הדברים כאן מונחת , כמו כן. למעמד ולכוח בממלכה

ה תשלמהלך המחוכם שעו, שבו מסופר סיפור הצלת היהודים בפרס ,לקונטקס 'שבע אמהות'

  .תםאסתר כדי להציל את היהודים מגזירת השמד

בתוך  סיפור) ת/תלוי בהבנת הקורא, או מסתירה(המגילה מגלה , בספרה ברנדס תיארהכפי ש

על  איום שמהווים הפרסיםמספר על ה היהודים במשך שניםקוראים הסיפור הגדול אותו . סיפור

הסיפור מסתיים בניצחונם של היהודים ש שמביא לכך ,מהפךסופו בו של המן בעטיו היהודים

אך יש גם סיפור . לכאורה רבים ושולטיםהשהם , על העמים הגויים לכאורה המעטים והנשלטים

מתארת המגילה בהרחבה את ' בפרק א. 'המחזה'בפתיחת כבר שהכותב מציג באופן מפורש , פנימי

ובו הציג את גדולת תפארתו ובמשפט קצר מאוד שוורוש לגברים בממלכה שעשה המלך אח משתה

המשך הדברים הוא שושתי ממאנת . תה ושתי לנשיםשמתארת המגילה את משתה הנשים שע

ידי שרי המלך  ומהלך זה מתפרש על, שיציג אותה בפני אורחיו, לקריאת המלך לבוא אליו

בסיפור הפותח את . שמחייבת התערבות מיידית בחוק, ובראשם ממוכן כטרגדיה לאומית פוליטית

ובתוך כך את  )ובעולם כולו(בממלכה  את שליטתם של הגברים המחזאי/הכותבמציג לנו  המגילה

 וקיםובח הזרועגברים אלו נאלצים לעשות שימוש בכוח . על הנשים) והעצובה(שליטתם המגוחכת 

 .כאשר למעשה חוקים נועדו להגן על החלשים בחברה ,פורעותה הנשים מנת להטיל שררה על על

, בפתיחה זו מניח כותב המגילה את סיפור הצלתם של היהודים בלב סערת מלחמת מינים בפרס

של  נציגתן. ח השכל והתחכום הוא בידי המיעוט הנרדףהניצחון בכוש, ואת הסוף כולנו יודעים

  .ל המחזה כולוהמנצחת עגם שהיא  ,הנרדפות זו אסתר וצותשתי הקב

המגילה ונבחן את הניצחון הזה בראי משמעותו של /הבא נקפוץ מעבר לשורות המחזה, ועכשיו

  ): אסתר ט(שנקבע לדורות , סיבה לחגבסוף המגילה מוצגת ה. החג

 ְמִדינֹות ַהֶּמלֶ ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל -ָּכל-ְסָפִרים ֶאל ַוִּיְׁשַלח ַוִּיְכֹּתב ָמְרֳּדַכי ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה) כ(

ְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת יֹום ַאְלַקֵּים ֲעֵליֶהם ) כא: (ְוָהְרחֹוִקים ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהְּקרֹוִבים

ְוַהֹחֶדׁש  ָבֶהם ַהְּיהּוִדים ֵמֹאְיֵביֶהםָנחּו ָּיִמים ֲאֶׁשר ּכַ ) כב: (ְוָׁשָנה ָׁשָנה-ְוֵאת יֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו ְּבָכל

  ...ֲאֶׁשר ֶנְהַּפ ָלֶהם ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב

מיגון לשמחה ומאבל ליום  םעל כך שנהפך גורלליהודים הקלה ורווחה , פורים הוא יום שמחה

 ,מספרת לנו המגילהש וכפי. הואונהפוך  –המהפך הזה הוא הרעיון המרכזי של היום . טוב

. הצליחו להפוך את גורלם ויצאו המנצחים והמנצחות) היהודים או הנשים(החלשים והמסכנים 

? שהוביל לאסון, האם בזכות מזל טוב או גורל מכתוב כמו אותו הפור? וכיצד קרה אותו מהפך

זה . אלהים אינו מוזכר כאן ואפילו, גם משיח לא בא! לא? האם בזכות נס פתאומי שפקד אותם

כוחות על שמחייבים אותו או . מציל עצמו בזכות הכוחות הפנימיים הגלומים בושהאנדרדוג 

לאנדרדוג יש  .ושהוא המצב החברתי אליו נולד, שהוא הגורל, אותה להתמודד נגד זרם נוראי

. בעולם הזה שבזכותם הוא או היא שורדים, של עמידותו של הטמעה, חכוםשל ת יםכוחות חבוי

 ו לחשוף שיניים ובעיקר/המאלץ אותשממש מרגיז את האנדרדוג ו, ה המןמגיע איז, ולעיתים

 ת לשרוד במצבי קשים/יודעמי ששרק , כך להעפיל לפסגותעל ידי דרכי פעולה מתוחכמות ו למצוא



בני הזהרו ב': מפניה ל הכירו היטב את הדמות החתרנית הזו והזהירו"חז .להגיע אליהן ה/יכול

את הדמות כולנו אוהבים , ובמגילות כמו באגדות .)א"נדרים פא ע, בבלי( 'עניים שמהן תצא תורה

זו שלא נולדה עם כפית של זהב בפה והיא אינה נוצצת , לאות וקשייםשעוברת ת, הטובה והמסכנה

 שאין לאף אחד, היא מתגלה בעוצמות הכל תלוי בה ופתאום ,אך בשלב מסוים בסיפור .בכישוריה

זה  ;זה פו מקונג פו פאנדה שכנגד כל הסיכויים הוא לוחם הדרקון, משה רבנו המגמגםזה . אחר

כולנו מוצאים בדמויות . שבו תלוי עתיד העולם במלחמה כנגד הרוע הארי פוטר הצנום והביישן

  . וילדינו אלו את התקווה להגשמת עצמנו

בפנינו את הדרך החינוכית גם מציגה  בחכמתה לא מראה רק את המטרה אלא מגילת אסתר

הדרך הזו באה לידי ביטוי . שפורצת גבולות ומשיגה את הבלתי מושג, ליצירת דמות מטאורית

  :)יד- אסתר ד יג( בחייה רגע לפני המהפך שהיא עושה, במילים אותן אומר מרדכי לאסתר

ִּכי ) יד: (ַוֹּיאֶמר ָמְרֳּדַכי ְלָהִׁשיב ֶאל ֶאְסֵּתר ַאל ְּתַדִּמי ְבַנְפֵׁש ְלִהָּמֵלט ֵּבית ַהֶּמֶל ִמָּכל ַהְּיהּוִדים) יג(

ֵבדּו ִאם ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי ָּבֵעת ַהֹּזאת ֶרַוח ְוַהָּצָלה ַיֲעמֹוד ַלְּיהּוִדים ִמָּמקֹום ַאֵחר ְוַאְּת ּוֵבית ָאִבי ֹּתא

  : ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת ָּכֹזאת ִהַּגַעְּת ַלַּמְלכּות

: שורים בה סביליםכל הפעלים הק. עד לפנייה זו של מרדכי הייתה אסתר דמות כנועה לחלוטין

 אינה פוצה פה, היא אינה מבקשת דבר, מוצאת חן בעיני כל הגברים, נאהבת, מובאת, היא נלקחת

נקודת המשבר הקיומית שפוקדת את היהודים אז מגיעה . ועושה את כל אשר מצווה עליה מרדכי

ציווה , באופן אוטומטי, ובתחילה. )המןל סירב להשתחוותש אולי בשל גאוותו של מרדכי(בפרס 

היא חוששת שבטענה הגיונית  אסתר סירבה ,אולם. ללכת ולהתחנן לפני המלך אסתר רדכי עלמ

, ים לה מאוד והיא אינה ממהרת לאבד אותם וחוץ מזהערבחיי הארמון יר מאוד שסב. על חייה

כמו  ,מעשה נועז באמתשפחה צייתנית לא יכולה לעשות ש, אז מבין מרדכי. כבר יש לה אדון חדש

ב רק אישה אמיצה ועצמאית יכולה להצליח בתפקיד חשו. על אסתר זה שהוא מבקש להטיל

היא עדיין צעירה ( אחייניתו הצעירה תייחס אלפסיק להמו גישתואת  מרדכי משנה, על כן. שכזה

אלא כאל אישה שאמנם ניצבת בעל , יה לציית לוילדה שעלכאל ) בסביבות גיל עשרים בשנים

מרדכי את דבריו מסיים  .והאחריות להשלכותיו כוח הבחירה גםבידיה מול תהום אך  כורחה אל

תפקיד יש לה , היא הגיעה למעמדהשי ִד שלא בכאסתר ואומר לה שכנראה  לשה תהעצמב

מצד  בכנפיה אך מצד אחד נושב מרדכי .זה בידהו, ומסוכן אך גם יש ביכולתה לקיימו משמעותי

לב , נקודת השיא של המחזה זוהי. והנסיקה המעוףאת , את פרישת הכנפיים השני מותיר ל

נקודת השבר לכן ו ,היטבהרעיון שעבורו נכתבה המגילה ואותו הכותב רוצה שנבין , הסיפור

בתגובתה המידית חד והוא מובא  הקו המבחין בין מה שהיה למה שיהיה הוא. והפריצה מודגשת

  ): יז-אסתר ד טו(על סביבתה  של בחירתה ההשלכות המיידיותיחד עם  של אסתר

ִדים ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוָׁשן ְוצּומּו ָעַלי ֵל ְּכנֹוס ֶאת ָּכל ַהְּיהּו) טז: (ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ְלָהִׁשיב ֶאל ָמְרֳּדָכי) טו(

ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר , ְוַאל ֹּתאְכלּו ְוַאל ִּתְׁשּתּו ְׁשלֶׁשת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום ַּגם ֲאִני ְוַנֲעֹרַתי ָאצּום ֵּכן

  :ַּיַעׂש ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצְּוָתה ָעָליו ֶאְסֵּתרַוַּיֲעֹבר ָמְרָּדָכי וַ ) יז: (א ַכָּדת ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי

מיד היא . קופצת למים ומתחילה לשחות. אסתר מחליטה לקחת עליה את המשימה הגדולה הזו

ראוי ככיאה ו .אך בכל זאת היא אינה פזיזה ,ומתחילה לחלק פקודות נכנסת לדמות האחראית

צום של שלושה  – זמן של עצירההיא לוקחת פסק , שרוצה להצליח במשימתה, ה שקולהלאיש

 ,ליין אותו הציבה-שהוא הדד, בסוף היום השלישי. שלה פעולההתכנית תכנון למחשבה ול –ימים 

מדויקים של משחק  וכמו במהלכים, מתחילה להוציא לפועל את תכניתהאיננה מהססת ואסתר 



י ובשני אסטרטגי גאונהיא מנהלת קרב ' אויביה'בזכות ניתוח פסיכולוגי מדויק של , מט- שח

   .שח ומיד אחר כך מט –היא מנצחת מהלכים 

אסתר זיהתה את נקודת . יוכי ברנדס הסבירה באופן מבריק את תכנית הפעולה של אסתר

אסתר זיהתה כי חולשתו של אחשוורוש . המלך אחשוורוש והמן –החולשה של כל אחד מאויביה 

די צפוי (בכלל  צורך שלו באחיזה במלכותבהיא אני אוסיף גם כי חולשתו ו, היא בשליטה בנשים

? ומה עשתה אסתר. את חולשתו של המן זיהתה אסתר בצורך האובססיבי שלו בכבוד). ממלך

שרק שלושתם , בוא לביתה בערב למשתה אינטימי מאודל הזמינה את המלך ואת המן משנהו

ם מוזמן הוא ומשנהו מה פתאו(נאתו מחד של המלך בהמן מה אסתר לקרבכך ג. לוקחים בו חלק

. גאוותו מן הכבוד אשר ניתן לולומאידך לזחיחותו של המן ו ,)?אינטימי עם המלכהכל כך למשתה 

, ה על הבילוי שזכה לו בהזמנתה של המלכה ואילו המלך'לילה הלך המן וסיפר לחברסוף אותו הב

. כרונותימספר הזאו לו מבקש שיקרמחשבות טורדות את נפשו של אחשוורוש והוא . נדדה שנתו

ומרדכי  שבו ביקשו סריסיו להתנקש בו, מכל מה שמקריאים לו נתפסת דעתו על מקרה מן העבר

ברנדס הצביעה על כך כי לא סתם מקרה זה אינו מניח . אך דבר לא ניתן לו בתמורה, הציל אותו

של מחשבותיו . המן –כי גם כעת הוא חושש שיש מי שמנסה לרשת את מקומו  ,את דעת המלך

אסתר (?' מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ ביקרו'המלך מקבלות חיזוק כאשר הוא שואל את המן 

שירכיבו אותו על סוס המלך , משיב לו שילבישו אותו בבגדי המלך, שחושב שמדובר בו, וזה) ו ז

או בעצם , המן מביע במפורש שהוא רוצה להיות כמו המלך, כלומר .ושיניחו כתר מלכות על ראשו

כאשר שוב מגיעים המלך והמן , השני בערב. היחסים מעורערים עד יסוד בשלב הזה .ךהמל

באותו ערב מגלה אסתר . א קלהמהלך של הפללת המן הו, על פי בקשתה, למשתה בבית המלכה

). אסתר ז ו(' ב המן הרע הזהאיש צר ואוי'ורוש כי יש  מי שרוצה להשמיד את עמה והוא לאחשו

וכשהוא חוזר הוא מוצא את המן  ,בגינה ולהתעשת מהטלטלה בממלכה המלך יוצא לנשום אויר

המילה ' !?הגם לכבוש את המלכה עמי בבית': ומיד הוא זועק ,כשהיא על מיטתה, נופל על אסתר

. מלמדת על החשדות שהצליחה מזימתה של אסתר לטעת בראשו של מלך, מבהירה ברנדס', הגם'

  .  גם רצית לכבוש את המלכה, יסיון לכבוש ממני המלוכהבנוסף לנ: אומר אחשוורוש' הגם'במילה 

הביאו  יותהגורל ם/נסיבות חייהןמי ש, )ולאו דווקא מספרית( מי שהיו פעם בקבוצת מיעוט

, דתי, חברתי –בכל תחום שהוא  לקליקה של המקובלים ,להגמוניה השלטת שתייךלא להם /אותן

וגנת קבלת המציאות הלא ההתסכול בהמר של  את טעמוטעמו  –' מגדרי וכו, עדתי, מוסרי, ערכי

שבאנו , )כל חברי קבוצת מיעוט שכזו( אנו, כן. הרבה פחות. כי יש שווים יותר ויש שווים פחות

לנו יש תקרה . מכירים את צרימתה של חריקת השיניים אל מול האליטה הדורסת ,מלמטה

כל רי שמענו כבר שהוה .םצפה שעליה דורכים האדונישהיא הר, רחוקה ובלתי עבירה, וההגב

כי כולנו מאמינים שאם זה המצב זו דרכו  הראש הזה עובד על אוטומט, אבל מה לעשות ,בראש

ק שימח, מפץמ לא פחות צריך כדי לשנות את המצב. וכך צריך להיות ,או דרכו של עולם, של הטבע

ריך שיהיה שכדי שהם יתרחשו צ ,אבל לפעמים יש ניסים. את הכל ושנתחיל כולנו מהתחלה

  . מינו בנו באמתאשממש נאמין בה או בו ושהיא או הוא י, או מישהו מישהי

א תפס בכל ושלא לשומנהג , המבטא יותר מכל את חג הפוריםמנהג הדברים הללו גם נקשרים ל

הרי  1.התחפושות – וגם לא יהודיות מסורתיות ,חופשיות, חילוניות, שמרניות, דתיות –הקהילות 

                                                            
1

השתייה ושחרור שחלק ממאפייניו הוא , לא מן הנמנע שמנהג החגיגות שהיה נפוץ ביוון וברומא העתיקות לדיוניסוס 
והתאימו ' גיירו'בחכמתם ל "שחז, פוריםהקדום ל הם המקור, או גם החגיגות לאל הבבלי מורדוך, הנפש מכבליה
על  א"דף ח ע, מסכת עבודה זרה, כפי שמעידה הפיסקה בבלי ל"אצל חז גיור חג אינו דבר יוצא דופן .לצרכי היהודים



למה שהיינו רוצות , היא שאנו מתחפשות ומתחפשים למה שאיוותה לה נפשנומן המפורסמות 

, ולו ליום אחד, באמצעות התחפושות אנו מקיימים ומוציאים. בעולם נטול גבולות ורוצים להיות

בפורים אנו שמים מסיכה  ,למעשה. נו המוגבלאך לא יכול בעולמ משהו מתוכנו שהיה רוצה לצאת

יומית שלנו ועוטים את -רמז ובסוד אנו פושטים את התחפושת היוםב, ותחפושת בפשט אך בדרש

שאותו , וכך יוצא. נובתוכ נסתר הופכים למה שאנו באמת במקום כלשהו. הכוחות הגלומים בנו

אלא שיש גם , נו למה שאיננוזה לא שביום זה אנו הופכים עור. הוא היפוך של ההיפוך 'ונהפוך הוא'

, שלנו ת אנו בעצם מסירים רובד מסוים של התחפשותושהתחפשל ההיפוך של ההיפוך ובמהפך 

, ההיפוך אינו התחפושת אלא זה ההיפוך בתודעה, כלומר. כל השנה שאנו עוטים של מסיכה

שחשבנו שהפכנו למחופשים וגילינו בעומק שזה היפוך של היפוך והתחפושת היא מימד של אמת 

 'לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיעד ד'תשתו משהו ? ם/התבלבלתן. והאמת היא תחפושת

 . ואולי תבינו, עד דלא ידע בין שקר לאמת, )ב"מגילה ז ע, בבלי(

                                                                                                                                                                       
רק , באדם הראשון קרב האומות וזה מכיוון שמקורו של החגאמנם החג נחגג גם בש ל מסבירים שם"חז. חנוכה

   . שישראל קבעו אותו לשם שמיים ואילו אותן אומות עושים אותו לשם עבודת כוכבים ומזלות


