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דן בר–און. ספר את חייך: יצירת דיאלוג בין יהודים וגרמנים, ישראלים 
ופלסטינים. באר שבע: אוניברסיטת בן–גוריון בנגב. 2006. 226 עמודים

ירון יבלברג*

של  מקום  האחרונות  בשנים  שתופסת  יחסית,  חדשה  מחקרית  מתודה  היא  חיים"  "סיפור 
קבע בשיח האיכותני על גווניו השונים )Lieblich et al., 1998(. הנחת היסוד של השיטה 
פשוטה: הנרטיב האישי, האופן שבו מבנה אדם את מהלך חייו, המאורעות אותם הוא בוחר 
לציין, המאורעות שמהם הוא מתעלם, הציר הכרונולוגי שמקשר בין המאורעות ־ כל אלה 
הפנומנולוגי  בהיבט  המתעניינים  לאלה  במיוחד  רב,  מחקרי  ערך  בעל  כקורפוס  נתפסים 
ללמוד  ניתן  השיטה  זוכה  לה  הגבוהה  הפופולריות  על  והחברתית.  האישית  המציאות  של 
מריבוי הדיסציפלינות שבהן היא מוצאת ביטוי, בהן סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, 

קרימינולוגיה, חינוך ועוד. 
 “ספר את חייך”, מפצירה הכותרת בקורא, וכמה דפים לאחר נפרש לפנינו סיפור חייו 
של המחבר עצמו. הספר אמנם כולל היבטים תאורטיים ויישומיים רבי ערך, אך הם משוקעים 
בסיפור החיים המדווח. אם בגוף הטקסט מוצג “סיפור החיים” כשיטת מחקר, כפרקטיקה 
טיפולית וככלי לגישור, הרי שצורת ההגשה היא בבחינת ז‘אנר ספרותי עצמאי וחדש )השונה 

מהז‘אנר האוטוביוגרפי המקובל(. 
 החלק הראשון של הספר עוסק בהרחבה במחבר ובקורות חייו האישיים והמקצועיים. 
בר–און, בן להורים יוצאי גרמניה, שנמלטו מאימת השלטון הנאצי, נולד בחיפה, גדל בקיבוץ 
רביבים, ובגיל מאוחר יחסית החל בלימודי הפסיכולוגיה. הוא מתאר כיצד התאכזב מן הכלים 
והמודלים הפסיכולוגיים )על שאלוניהם ומדדיהם הנוקשים(, וכיצד כיתת את רגליו למחוזות 
שכנים במדעי החברה, כגון הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, שם גילה את הריאיון הפתוח ואת 
השיטה הנרטיווית. עם זאת, בר–און לא הפך לסוציולוג או לאנתרופולוג והקול הנשקף מבין 
הדפים הוא קולו של הפסיכולוג, המטפל. בר–און פיתח והרחיב את מתודת “סיפור החיים” 
למודל מגשר שיכול, לטענתו, לסייע בפתרון קונפליקטים אישיים, בין–אישיים וקבוצתיים. 

על מודל זה הוא מרחיב בפרקים הבאים. 
 To Reflect and to( TRT בחלק השני של הספר מוצג יישום המודל הנ“ל, שמכונה 
בר–און,  השואה.  למחוללי  שני  דור  לבין  שואה  לניצולי  שני  דור  שבין  במפגשים   ,)Trust
שהנחה את המפגשים הללו, מגולל את מהלך האירועים החל מאיסוף סיפורי החיים של חברי 
הקבוצה, דרך הניסיון להפגישם ולעמת בין הנרטיווים ועד המפגשים עצמם. הצגת התהליך 
כסיפור אישי בעל שיאים ונקודות שפל, ולא כמוצר מונוליטי מוגמר, מאפשר לקורא לקחת 
גיבוש המודל הטיפולי. בניגוד למודלים אקדמיים טיפוסיים, כאן השחקנים  חלק בתהליך 
הראשיים הם בני אדם ולא תאוריות. המפגשים בין הקבוצות מתוארים באופן מרגש, ואין 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל–אביב  *
תודה לחיים חזן על עצותיו המועילות.  
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ספק שעבור רוב המעורבים )כולל המחבר( הם הוכתרו כהצלחה ־ מה שחיזק את מעמדה של 
השיטה הנרטיווית ככלי לקירוב בין קבוצות שמצויות בקונפליקט.

 למרות הצלחת הניסיון הראשון, בר–און לא פיתח את השיטה מיד לאחריו. הערת אגב 
שנזרקה על–ידי עמית מחו“ל, עודדה אותו לנסות ולפתח את השיטה בהקשר עכשווי ובוער 
הרבה יותר: ההקשר הישראלי–פלסטיני. כיוון זה הביא אותו לשיתוף פעולה פורה עם פרופ‘ 
והיצירתיים  המגוונים  האופנים  את  הדגימו  הם  ויחד  בית–לחם,  מאוניברסיטת  עדואן  סמי 
ספר  הניבה  המשותפת  העבודה  ונרטיווים.  חיים”  ב“סיפורי  שימוש  לעשות  ניתן  שבהם 
)שמיועד לילדי בית ספר(, שמביא את הנרטיווים ההיסטוריים והלאומיים של שני העמים 
מרגש  מפגש  מתואר  הרביעי  הפרק  בהמשך  שונים.  בממדים  והשוני  הדמיון  הדגשת  תוך 
שמתגוררות  יהודיות–ישראליות  למשפחות  פלסטינים  פליטים  של  משפחות  בין  ועצוב 
בקיבוץ שהוקם על חורבות הכפר. שיאו של שיתוף הפעולה ביניהם הוא הניסיון הלא פשוט 
ליצור קבוצת שיח בין סטודנטים ישראלים לפלסטינים. כמו במקרה הקודם, גם כאן מתחיל 
התהליך במפגשים אישיים שהופכים למפגשים קבוצתיים חד–לאומיים, בהם מנוסח ומעובד 
הנרטיב האישי והמשפחתי, עד לרגע שבו ניתן להפגיש בין שתי הקבוצות. בניגוד לניסיון 
המוצלח יחסית בקבוצות הדור השני, כאן הסיפור מסובך הרבה יותר ־ הפער בין הקבוצות 

כמעט בלתי ניתן לגישור והתהליך מסתיים באירוע משברי. 
 שני הפרקים האחרונים מובנים, שוב, כמעין הדגמה לאפשרויות היישום של השיטה 
עצמו  המחבר  של  האישי  בנרטיב  המשמעותיות  הנקודות  וכהצגת  גיסא,  מחד  הנרטיווית 
חיפה,  הולדתו  עיר  הנרטיווים של  את מפת  בר–און  החמישי משרטט  בפרק  גיסא.  מאידך 
והפרק השישי מוצג כמאמר לכל דבר )שמבוסס על עבודות הסטודנטים(, כולל ניתוח של 

קבוצות הדיאלוג הישראלי–פלסטיני שהוצגו קודם לכן.
בבחירתו לכתוב את ספרו כ“סיפור חיים”, המחבר בעצם מזמין את הקורא להפוך לחוקר, 

וליישם את ההיגיון האנליטי של המחקר הנרטיווי על הטקסט האישי שלו.
בר–און מציג סיפור חיים כרונולוגי רציף ששני גיבורים מככבים בו: הוא עצמו והשיטה 
הנרטיווית. עם זאת, הרצף נקטע על–ידי ההבדלים שבין הקבוצה הראשונה, צאצאיהם של 
ניצולי ומחוללי שואה, לבין הקבוצה השנייה, סטודנטים ישראלים ופלסטינים. הפער בקבוצה 
הראשונה מתקיים ברובו בתחום הזיכרון, האישי והקולקטיווי, ומבחינה זו נראה כי השיטה 
הנרטיווית תרמה להתקרבות בין הקבוצות. במקרה השני, הריחוק בין הקבוצות מבוסס על 
קונפליקט עכשווי, מתמשך ועקוב מדם, והשימוש בנרטיווים משפחתיים לא תרם להתקרבות 
משמעותית בין הצדדים. נראה כי הבחירה של בר–און להביא ניתוח קטגורי של המפגשים 
בדומה למאמר אקדמי )בניגוד ליתר חלקי הספר( היא עדות לשבר הזה. בתום קריאת הפרקים 
העוסקים במפגשים אלה עולות במשנה תוקף השאלות: האם הכול “נרטיב”? האם ה“סיפור” 

מגלם את כל המורכבות האנושית והחברתית? האם ביכולתו להביא לשינוי אמיתי? 
נע  הוא  לסיפור.  מעבר  עצמו  את  ממקם  בר–און  הרפלקסיווי  הסגנון  למרות  כן,  כמו 
בחופשיות בין תפקידיו השונים ־ חוקר, מטפל, מנחה ומגשר ־ כ“מספר כל יכול”. כשהוא 
מתאר, למשל, את המפגשים בין קבוצות ה“דור השני”, המיקום שלו כמנחה )שמכיר את 
החוקר  של  הסמכות  גבולות  בדבר  נוקבות  שאלות  מעלה  כחוקר(,  כולם  של  הסיפורים 
והשימוש בידע הנאסף, שאלות שהאנתרופולוגיה התמודדה עמן ביתר תשומת לב )למשל 
Cliford & Marcus, 1986(. נקודה אחרונה שמעלה תהיות היא הבניית הספר במתכונת 



499    סוציולוגיה ישראלית ט )2( תשס“ח–2008 

של סיפור חיים. לכאורה, מעידה בחירה זו על גישה רפלקסיווית ומתן כוח פרשני לקורא. 
אולם, ביודענו כי בר–און הוא מומחה ל“סיפורי חיים”, האם יהיה זה מוגזם להניח כי רצף 

המאורעות המוצג בספר נבחר ונערך בקפידה?
לסיכום, הספר מציג טווח שימוש נרחב במתודת “סיפורי החיים”, ומי שמתעניין בשיטה 
זו ימצא בו טעם רב. השימוש שעושה בר–און ב“סיפורי החיים” מדגים את יתרונות השיטה, 
ותרבותיים.  כלכליים  חברתיים,  בעיקר את התעלמותה מהקשרים  חסרונותיה,  את  גם  אך 
הכתיבה האישית והרפלקסיווית עושה חסד עם הספר, המשופע בסיפורים אישיים ואנושיים 
מרגשים. דן בר–און חושף בגילוי לב נתח מחייו, שלא אחת הוא ממשיל אותם לנהר גועש, 
סוער ומתערבל. כקורא, נהניתי לתת לסיפור להוביל אותי ולעתים קרובות מצאתי את עצמי 
מתרגש ומתערבל יחד עם המחבר. כאנתרופולוג, חשתי לעתים כי היד המובילה אותי אוחזת 

בי מעט בחוזקה. 
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