
 קול שונה מפי האתון

 תמר זעירא

, נגלה אליו בלילה ומניא אותו מכךאלוהים . את בני ישראל המתקרבים אליהם קללנקרא על ידי מלך מואב ל בלעם

אחת הפרשיות  רחשתבדרך מת. ברך את בני ישראלל, ובמקום לקלל, אך במחשבה שניה מורה לבלעם ללכת למואב

שונה מסיפור השב, אני רוצה לטעון .מלאך חמוש בחרב ורוכב מבולבל, דברתשגיבוריה הם אתון מ, 1ך"נות בתוזרהמ

כדי לפרוש את טענתי אני מזמינה אתכם . חינוך ומוסרמשל פמיניסטי הנושא בשורה משחררת על  מסתתרזה ה

פסיכולוגית ופילוסופית יהודיה , אשלב קטעים ממשנתה של קרול גיליגן שבה, לקריאה צמודה של הטקסט

, ה המערביתפסיכולוגיהו ההיסטוריבהנחות יסוד נגד  2"בקול שונה" יצאה בספרה, ר מהארוורד"ד, גיליגן. תאמריקני

והסבירה את חשיבותו , הגדירה אותו, היא נתנה ביטוי לקול הנשי .בטענה שהן מייצגות רק את הקול הגברי באנושות

הייתה מתפלאת ולי גיליגן א, של הפמיניזם "יהגל השנ"כהוגה רדיקלית מ. המכרעת עבור נשים ועבור החברה בכלל

 .אתון של בקולה ,אלפי שניםלפני  שמעולהיווכח כי טענותיה כבר נ

םוַּ " ר טָּקָּ בֹּקֶּ ם בַּ ְלעָּ ת וַּטֲַּחבֹּׁש, בִּ ְך  ,ֲאתֹּנֹו-אֶּ ם וַּטֵּלֶּ י מֹוָאב-עִּ רֵּ ים .שָּ ר ַאף ֱאלֹּהִּ חַּ י וַּטִּ ְך הוא-כִּ ְתיַּ , הֹולֵּ ְלַאְך ְיהוָּה וַּטִּ ב מַּ ְך צֵּ רֶּ דֶּ בַּ

ן לֹו טָּ לְוהוא  .ְלשָּ ב עַּ םֹו, ֲאתֹּנֹו-רֹּכֵּ יו עִּ רָּ . של נחיתותמעמדה את הסיפור  האתון מתחילה, כדמות נשית ".וְׁשנֵּי ְנעָּ

בלעם ; האתון נפעלת, (הולך, חובש, קם) פעילהוא הבלעם . רק בדרך אגבוהיא מוזכרת , בכלל עוסק בבלעםהסיפור 

 . האתון תחתיו, למעלה

אוַּתֵּ " ת  רֶּ ָאתֹון אֶּ ְך מַּ הָּ רֶּ דֶּ ב בַּ צָּ ה ְביָּדֹו ְלַאְך ְיהוָּה נִּ ְרבֹו ְׁשלופָּ ט, ְוחַּ ן וַּתֵּ ָאתֹון מִּ ְך -הָּ רֶּ דֶּ ְך , הַּ לֶּ ה וַּתֵּ דֶּ שָּ כבר במשפט השני  "בַּ

. בפני עצמה( סובייקט) נושאלממושא של בלעם  הופכתהיא . בסיפורכשהאתון מקבלת תפקיד , חתרנותזרע ה טמון

. היא רוצה שדה, הוא רוצה דרך; היא רוצה נטוי, הוא רוצה ישר :מנודברים אחרת מ היא רואה סתבר כיכאן גם מ

ומעידים על ההבדלים התרבותיים , ההבדלים בין ראיית האתון לזו של בלעם אינם מקריים, מנקודת מבטה של גיליגן

לעומת . חתירה למטרות, רציונליות', בגדול'חשיבה  –החינוך הגברי מכוון לחיי העבודה והמדינה  .בין נשים לגברים

גם , כתוצאה מכך. התחשבות, דאגה, שימת לב לפרטים הקטנים –החינוך הנשי מכוון לחיי המשפחה והבית , זאת

גברים חותרים לכללי צדק אובייקטיביים וכלליים בעוד אצל נשים : תפיסתם של נשים וגברים את המציאות שונה

בלעם בסך הכל  :השנייםההבחנה הזו מבהירה את המחלוקת בין . ת ובנפשות הפועלותהשיפוט תמיד תלוי בנסיבו

אינה פועלת על פי , לעומתו, האתון .שר אחדבין שתי נקודות עובר רק קו יהרי ש, חותר למטרה במהירות האפשרית

  .כאשר הנסיבות משתנות לשדהמוכנה לסטות ו, דרךה להכלל אלא מסתכלת ע

ְך וַּ " ם  טַּ ְלעָּ תבִּ ָאתֹון-אֶּ ְך  הָּ רֶּ דָּ ה הַּ חֹּתָּ ים  .ְלהַּ מִּ ְכרָּ ְׁשעֹול הַּ ְלַאְך ְיהוָּה ְבמִּ זֶּה -וַּטֲַּעמֹּד מַּ ר מִּ דֵּ זֶּה, גָּ ר מִּ ת  .ְוגָּדֵּ ָאתֹון אֶּ א הָּ רֶּ -וַּתֵּ

ְלַאְך ְיהוָּה ץוַּ , מַּ חֵּ לָּ ל תִּ יר-אֶּ קִּ ץוַּ , הַּ ְלחַּ יר תִּ קִּ ל הַּ ם אֶּ ְלעָּ גֶּל בִּ ת רֶּ ף. אֶּ הלְ  וַּטֹּסֶּ כֹּתָּ ְלַאְך ְיהוָּה  ֲעבֹורוַּט  .הַּ ף מַּ קֹום  .ֹוסֶּ וַּטֲַּעמֹּד ְבמָּ

ר ין, צָּ ר אֵּ ין וְשמֹּאול-ֲאׁשֶּ ְנטֹות יָּמִּ ְך לִּ רֶּ ת  .דֶּ ָאתֹון אֶּ א הָּ רֶּ ְלַאְך ְיהוָּ -וַּתֵּ ץוַּ , המַּ ְרבַּ ם תִּ ְלעָּ ת בִּ חַּ רוַּטִּ . תַּ ם ַאף-חַּ ְלעָּ ת טַּךְ וַּ , בִּ -אֶּ

ל קֵּ םַּ ָאתֹון בַּ   ."הָּ

הוא מושך : ההבדלים בראיית העולם מובילים לקונפליקטוכך במהרה , תון לבלעםאין תקשורת של ממש בין הא

מה אך ". אתונות מנגה, בלעמים ממאדים: "יש כאן מפגש פשוט של נקודות המבט השונות, לכאורה. שםהיא ל, לכאן

הכוח של הפסיביות של האתון מול הפגנת . בלעם מכה, האתון רובצת; בלעם כועס, האתון נלחצת? קורה במפגש

אינה נחשבת שווה אלא נקודת המבט הנשית , כפי שטוענת גיליגן, ואכן. בלעם משקפת את חוסר האונים שלה מולו

הוא לוקח . הכוח אצלו נמצא, ולמרות שבלעם תלוי בה, למרות תפקידה החשוב של האתון. מצויה בנחיתות מובנית

לא עולה בדעתו שהיא רואה משהו שהוא לא . רים עליואותה למרות שמעשיה שומ כהומכמובן מאליו כניעותה לו את 

אך הוא אינו מצליח , עצמו שהמצב הזה פוגע גם בבלעם, כמובן. (תרתי משמע) עיוור לציותהוא מצפה ממנה ו, רואה

 .להשתחרר מהדפוס המוכר
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ת" ח ְיהוָּה אֶּ ְפתַּ ָאתֹוןפִּ -וַּטִּ ם; י הָּ ְלעָּ ר ְלבִּ ה וַּתֹּאמֶּ י ְלךָּ -מֶּ יתִּ שִּ י הִּ , עָּ יכִּ נִּ יתַּ ים, כִּ לֹּׁש ְרגָּלִּ בדיוק  -תפנית דרמטית " זֶּה ׁשָּ

. אלוהי הקול השונה, גיליגןהאלוהים של , לא סתם אלוהים. יד אלוהים מתערבת ,כשנראה שהולכים למבוי סתום

להשתתף באופן פעיל בדיאלוג  הקול שניתן לה מאפשר להשכן , נפתח דף חדש בעלילה האתון פותחת את פיהכש

 . ובקבלת ההחלטות

ָאתֹוןוַּ " ם לָּ ְלעָּ ר בִּ י: טֹּאמֶּ ְלְת בִּ לַּ ְתעַּ י הִּ י-לו יֶּׁש .כִּ ב ְביָּדִּ רֶּ יךְ , חֶּ ְגתִּ ה ֲהרַּ תָּ י עַּ ? מתלוננתפתאום את מה " :מופתעבלעם  ".כִּ

מי ל להקשיבצריך  פתאום הוא. ץהמעמד עבור בלעם מלחי ".חבל שלא הרגתי אותך, תאמיני לי. זו את שמתעללת בי

 . ה בשקטשעד כה סבל

ל" ָאתֹון אֶּ ר הָּ ם-וַּתֹּאמֶּ ְלעָּ י ֲאתְֹּנךָּ ֲאׁשֶּ  :בִּ ד ֲהלֹוא ָאנֹּכִּ עֹוְדךָּ עַּ י מֵּ לַּ ְבתָּ עָּ כַּ זֶּהר רָּ טֹום הַּ ְס : הַּ ן הִּ ְסכֵּ הַּ ֲעשֹות ְלךָּ כֹּההַּ י לַּ ְנתִּ " ?כַּ

אתה לא , אידיוט: "להוכיח לו שהיא צודקתו, מטבעתו באו ענות לבלעםהשתמש בקולה כדי לללכאורה  האתון יכלה

מוסריות  - 'אוריינטציה של צדק'גיליגן  גישה כזו הייתה מתאימה למה שכינתה!". ?רואה שיש שם מלאך עם חרב

היא פונה לבלעם מתוך ההקשר של מערכת  .לא משתתפת בשיח הזה תוןהא ,אבל. 3שמתבססת על חוקי ההגיון, גברית

יא מדברת מתוך מה ה". ?אי פעם רציתי לעשות לך רע? כמה זמן אתה מכיר אותי, תגיד בלעם: "םהיחסים ביניה

  .שנשענת על רגישות ואחריות לאחר נשיתמוסריות , 'אוריינטציה של דאגה'שכינתה גיליגן 

ר"  . ובלעם נאלץ להסכים, קשה להתווכח ה כזועם טענ" .לֹּא :וַּטֹּאמֶּ

ת " ינֵּי בִּ וְַּיגַּל ְיהוָּה אֶּ םעֵּ ת, ְלעָּ ךְ -וַּטְַּרא אֶּ רֶּ דֶּ ב בַּ צָּ ְלַאְך ְיהוָּה נִּ ה ְביָּדֹו, מַּ ְרבֹו ְׁשלֺּפָּ חו .ְוחַּ ְׁשתַּ קֹּד וַּטִּ יו, וַּטִּ יו  .ְלַאפָּ לָּ ר אֵּ  וַּטֹּאמֶּ

ְלַא ל: ְך ְיהוָּהמַּ ת-עַּ יתָּ אֶּ כִּ ה הִּ ים-מָּ לֹוׁש ְרגָּלִּ ן ?ֲאתְֹּנךָּ זֶּה ׁשָּ טָּ י ְלשָּ אתִּ י יָּצָּ מֵּה ָאנֹּכִּ י, הִּ ט  כִּ ייָּרַּ ְך ְלנְֶּגדִּ רֶּ דֶּ ָאתֹון  .הַּ י הָּ ְרַאנִּ  ,וַּתִּ

נַּיוַּתֵּ  ים, ט ְלפָּ לֹּׁש ְרגָּלִּ י נְָּט  .זֶּה ׁשָּ נַּיאולַּ פָּ ה מִּ ה גַּם , תָּ תָּ י עַּ יכִּ ֱחיֵּיתִּ ה הֶּ י ְואֹותָּ ְגתִּ רַּ ה הָּ  ".אְֹּתכָּ

: בלעםזהיר את וממתגייס לעזרת גיליגן בכבודו ובעצמו ' מלאך ה. המהפכה האמיתית יטמונה בעיני בסיפור בחלק זה

היא אמנם . אתהכל  םקודאלא , לא רק האתון סובלת מכך שאתה לא שומע בקולה. הכיוון שאתה לוקח מסוכן"

המלאך מאמץ את גרסת האתון עד כדי כך שהוא מאיים להרוג את . "קשיב להאבל חשוב שת, מדברת בקול שונה

 .בלעם על שהכה אותה

לוַּטֹּאמֶּ " ם אֶּ ְלעָּ ְלַאְך ְיהוָּ -ר בִּ י : המַּ אתִּ טָּ י -חָּ ְעתִּ י לֹּא יָּדַּ י ַאתָּ  כִּ ְך כִּ רֶּ דָּ י בַּ אתִּ ְקרָּ ב לִּ צָּ ם . ה נִּ ה אִּ תָּ ינֶּיךָּ ְועַּ ע ְבעֵּ י, רַּ ה לִּ " .ָאׁשובָּ

מתוך ההכרה בחסרונו . שגם הצדק האובייקטיבי הוא עניין של נקודת ראות, הידע השכלי שלו מוגבלכי  וכחנבלעם 

מכיוון שזהו אך . מלאך כדי לשפוט מה טוב ומה רעעל הות שענשל הי' נשי'פוס ומאמץ ד, הוא גם מכיר בתלותו באחר

ולא ( הגבר)בלעם מבין את חטאו כחטא כלפי המלאך  .'הפי אנד'פה אין , טקסט פמיניסטי ולא אגדות האחים גרים

, מלחמות –ים הסיפור חוזר לעסקי הגבר, ובכלל. אלא ממשיכה למשוך בעול, יכההאתון לא הופכת לנס. כלפי האתון

 . התנצחויות ומנגל

שחלק מאויביו , המאבק על השמעת הקול הנשי הוא מאבק מתמשך. פמיניזםלא ל -זה לדיסני  סוף מושלם, ואכן

אבל , במיוחד לנו הנשים שרואות את עצמנו משוחררות, המשלת האישה לאתון אולי נשמעת קשה. בלתי נראים

זלזל דרך השתקת שירת נשים ועד ליחס מ', תהיי יפה ותשתקי'מ: חיינובפועלת ההשתקה שגיליגן עוסקת בה עדיין 

ולהישיר מבט למציאות , בגופנו, החינוך עדיין לא מעודד אותנו לבטוח בעצמנו(. ע דפני ליף"ע) נשי כלפי סגנון הנהגה

 . וד לא הוכרעהאתון ע פתיחת פיאני מסכימה עם גיליגן שהמאבק ל, בהקשר זה. גם כאשר אנחנו רואות דברים אחרת

בתחומים של חינוך ושינוי . היא חלקן של נשים בלבד אוריינטציית הדאגהבניגוד לגיליגן אני לא מסכימה ש, עם זאת

; ולא תמיד רואים את הסוף, התחושה שיש עול כבד לסחוב: מהסיפור' אתֹוניּות'חברתי מתגלים אותם סממנים של ה

; התרומה העצומה לא זוכה להכרהש תסכול מכךה; בדים שיש לכךוהמחירים הכ הדרך המרכזיתהניסיון לסטות מ

 . לנהוג אחרת תשלמרות הקושי לא מאפשר, והאחריות

, להתגלות דווקא לאתוןבחר  אלוהיםהרי . משל של תקווה יהמעשיה הזו היא בעיני, נשים וגברים, לכל האתונות שבנו

, כדי לא לשכוח... נסתפק בינתיים בקרול גיליגן, אלינו אז אם אלוהים עוד לא נגלה .והתייצב לצידה העניק לה קול

 . כמה חשוב הקול השונה של האתון
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