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 הרמוניה של סתירות
 

 על ספרו של שולי דיכטר 

 למתווה לחיים משותפים של יהודים וערבים בישרא: מבעד לכוונות הטובות

 עמודים 361, סדרת קו אדום, הוצאת הקיבוץ המאוחד

 ב ד  -ניצה בן
 

 5.10011.03 בעוןט, ספריםהדברים שנאמרו בקרון 

 

 מבעד לכוונות הטובותיאולוגי של הספר על הצד האידלדבר דווקא  והתבקשתי היום לא, אם הבנתי נכון

, הצורני, הרטורי, או ליתר דיוק מנתחת טקסטים מצדם האמנותי, אלא בתוקף היותי אשת ספרות

אלא 1 ה הזאתבחינהלדבר על הטקסט של שולי מ –( בבחינת תחבולות רטוריות וספרותיות) "תחבולתי"ה

הצורה הלוא באה לשרת את התוכן 1 אפשר להפריד בין הדבקים-ואישכולנו יודעים שצורה ותוכן מזוגים 

בספר של 1 וקישוטי מליצה משחקי שפה, התוכן בא לשרת תחבולות רטוריות: המים גם ההיפך קורעולפ

לשרת תוכן אידיאולוגי עמוק וקשה לביטוי  יםשולי הרי ברור שהסיפורים והרטוריקה המתוחכמת בא

 1 שכנועלו

כהכרח , בהן שולי נוקט במודע או שלא במודעש ,הראות תחבולה אחת מני רבותללפני שאני עוברת 

להקדים ולקרוא לכם מייל שכתבתי לו כשסיימתי מבקשת אני , ובמהות ספרו רטורי הקשור בנושא ספרו

את הדברים האישיים ומשאירה רק את מהמייל ההוא אני מנפה 1 ראשונההפעם בלקרוא את הספר 

 : וכך כתבתי1 הנוגעים לספרוהדברים 

 

הספר כתוב מתוך להט אידיאולוגי ואתה מגייס לשם שכנוע קוראיך ושומעיך את סיפורי הילדות 

את הכישרון הרטורי שלך וסוכר לכל המלעיזים והמקטרגים האפשריים את , הנהדרים שלך

ואתה  ,בכוחאו שנאמרו  ,שנאמרו פיותיהם בכך שאתה מקדים אותם ומביא את טיעוניהם לפני

אני חושבת שספרך הוא ספר  1לא נותר למתווכח אלא לקבל בהכנעה את דבריך1 עונה עליהם

זוהי אוטוביוגרפיה תודעתית של אדם שהתחנך כמו כולנו על ברכי הנרטיב של הציונות 1 חובה

 1ולהקלאסית ובכוחות עצמו שינה את השקפת עולמו ואת תפיסת המציאות ש

 1אני השתניתי בעקבות קריאתולמדתי מהספר הרבה וגם 

 ,תודה מעומק הלב

 ניצה, שלך

 

 ששאלתישבא בעקבות שאלה  ,בא בעקבות מייל של שולי אליהוא . לא בא יש מאיןמייל זה 
 :לא זכתה לתשובהש, אביב-תל "צוותא"בהשקה של הספר ב

 

 ,שלום ניצה
מספיק ולא היה זמן , שאלת שאלה חשובה ומשמעותית, במהלך ההשקה לפני שבוע

לא השבתי לשאלות כי המשתתפים פשוט רצו להתבטא והלכתי , בכלל. לענות עליה
. והשאלה שלך ראשונה בתור, כעת אני ניגש להתייחס לשאלות. עם הרצון הזה

השארת מורשת כתובה  –מהי המוטיבציה לכתיבת ספר זה : "למיטב זכרוני שאלת
 "?או הנעת שינוי לעתיד, של מעשיך

הגעתי אל סיום פרק אישי , עם ההחלטה לכתוב, חילת הדרךאודה שבת, ובכן
פיעמה בי , אז. שותף של עמותת סיכוי-ל"כמנכ, משמעותי ביותר בדרכי המקצועית

, תשוקה לתעד את מעשי ואף חלפה המחשבה לכנס את כתבי שפורסמו בעיתונים
ת אך מחשבה זו לא באה אף אל תחיל. בכתבי עת ובאסופות מאמרים עד אותו הזמן

. משום שמרגע שהתיישבתי לכתוב האצבעות הקלידו דברים אחרים לגמרי, מעשה
אל זכרונות , מן ההתחלה המחשבות והתחושות נדדו אל הרבדים העמוקים יותר

 .י היוםואל משקעים שמהם אני שואב את מעשילדות 
כהכנה לכתיבת , כעין פתקים, בתחילה ראיתי בכתיבה זו רק רשימות אישיות

חשבתי לכתוב על גישתי המקצועית ליחסים בין . תה אני מציע לציבורהתפיסה או
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אבל הנימוקים . להציע הצעות רעיוניות לפעולה אזרחית -ובעיקר , יהודים לערבים
. אל ההתנסות בעבודה, להצעותי המעשיות חייבו אותי לקחת צעד או שניים אחורה

כך נולד . מן ההיבט האישיכעבור זמן שוכנעתי על ידי ידידים וקולגות לצאת דווקא 
 . פוליטי-לבין הרעיוני, דרך העבודה המקצועית, בין האישי ביותר -השילוב בספר 
הספר הזה הוא שורה של : "רה טובה אמרה אחרי הקריאהחב   –סיכומו של דבר 
כעיקרון אני מסכים ". וכך קראתי את משנתך הפוליטית, שנפלתי בהן, מלכודות דבש

הסיפורים האישיים מכוונים רק לסייע לי . זו איננה ביוגרפיה ,ככתוב במבוא. איתה
שמציע תשתית רעיונית חדשה ליהודים כך שנוכל , למסור את עיקר הספר הזה

". ציונות אזרחית"שתהיה : עיקר השינוי הוא בטבעה של הציונות. לחיות כאן בעתיד
, הסופית רק בעת העריכה". ציונות אזרחית"ם הספר היה במשך כארבע שנים ש  

נדחה השם על ידי עורך הסדרה כי לדעתו , שלושה חודשים לפני צאת הספר לאור
, אחרי פרידה כואבת מהשם שליווה אותי מתחילת הכתיבה. הוא עיוני ויבשושי מדי

אני . ושם זה התקבל, כשם אחד הסיפורים, "מבעד לכוונות הטובות"הצעתי את 
 .חושב שהעורך צדק

שהביאה אותי להתבונן על היבט זה בתהליך , תתודה רבה על השאלה הזא
 .הכתיבה

 

". מבעד לכוונות הטובות"עד כאן הדיאלוג שלי עם שולי בקשר לספרו בעל השם הפיוטי 

אני רוצה , כשהוזמנתי לדבר על הספר מבחינתו האמנותית כהמשך לאותו דיאלוג, עכשיו

 .אלי דבריובסוף  ,בדרכושולי ביר ה מסאותש, להתחיל בכותרת הספר

זוהי כותרת התואמת את הספר ככפפה ליד מבחינת " מבעד לכוונות הטובות", לדעתי, ובכן

 את תכניו וכוונותיו שלבאופנים שונים ובווריאציות יצירתיות המשרתת תחבולה ספרותית 

. ןאוקסימורוהמבוססת על פיגורת לשון הנקראת זוהי כותרת " מבעד לכוונות הטובות" .הספר

לילה ", "דומיה שורקת", "שתיקה רועמת"דוגמאות אוקסימורוניות בוטות כמו אבל בניגוד ל

, מיזוג ההפכים בכותרת ספרו של שולי הוא מעודן – "כיעור יפה", "אבוקה שחורה", "לבן

או  מתכוונים להסתכלות דרך כוונת הרובה "מבעד לכוונות"כשאומרים  .מעורר מחשבה, חבוי

שתי המלים ל. כוונה אנושיתבהמלחמתי כלי המשחית ל הכוונה ששולי החליף את . התותח

אז באה המלה אלא ש, אויבכוונון נשק כדי לצלוף ביש קונוטציה של בכותרת הראשונות 

שלוש  אוקסימורון בעל. לכותרת אזרחיתבאחת והכותרת הצבאית הופכת  "טובות" השלישית

. וא פחות צעקני ויותר מתוחכםהאבל  "פרחים בקנה ובנות בצריח"זה דומה במהותו למלים 

 ."סתירותהרמוניה של " תואמת את הספר שכל כולו אתז אוקסימורוניתכותרת 

מבוססת על , הומניסטיתהנחשבת לשהציונות מראה שולי " אדמה"בחלק הראשון שעניינו 

ואתן לכם ארץ ": נאמר בספר יהושע. במסורת היהודיתולמלקוח יש שורשים עמוקים  ,מלקוח

אתם , כרמים וזיתים אשר לא נטעתם; ותשבו בהם, וערים אשר לא בניתם, אשר לא יגעת בה

שרון טוען שולי בכי, הלדורותי התיישבות העבריתבמעשה ה. (יג, כד, יהושע)" אוכלים

בבחינת , זםהומניובין גזל של אדמה מזיגה יש , ציוריות הדגמותבו באופן מעודן, ספרותי

 .אוקסימורון מטלטל, "ומניסטימלקוח ה"

של השער השני האוקסימורון  ןהת של ערך השותפות מנוגדותפיסה שיתופית אי שוויוניות 

היה חומק הילד שולי שבו , בהעלאת זיכרון אישי שער זה פותח. "שותפות"של הספר הנקרא 

 –כלאחר כבוד "אביו ידי -מוחזר עלמגיע לבית ההורים ו, בקיבוצו בלילות מבית הילדים

, הנה השומר"מרגיע את פחדיו באומרו שאביו היה . "לבית הילדים –באהבה ובכאב , בחיוך

העטוף במעיל אפור וחבוש כובע , צלליתו הנוראה של השומר"מאבל דווקא ". הוא תמיד כאן

אוקסימורון . פחד הילד יותר מכל, (66' עמ) "רובהו מוכתף והקנה נעוץ בשמים, בצבע חאקי
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 יםמשמש ,והמרירות שהצטרפה למתק השירים העבריים בבגרות ,בילדות "השומר המפחיד"

 .בין מורים יהודים וערבים יחסי שותפותת של בנייוהמתסכל לסיפור הכואב ומטפורה רקע 

ההתנערות של  ".חינוך"שנקרא זה האוקסימורון של השער השלישי  –" אחריות מתחמקת"

-הםלפתחם של ילדי גלגלים אותוהמ ,מיתי בפתרון הסכסוךדור ההורים והמחנכים מעיסוק א

אשלייתו של , חות מאשליהמוצג בשער השלישי כהתפכ ,"כי אנחנו כבר לא מצליחים" ,ילדינו

ערבים יפתרו את בעיית בני נוער יהודים וו םילדיבין שמפגשים ספוראדיים  ,המחנך המחבר

עלינו המבוגרים מוטלת ש, טוען שולי, מכאן .צרו עתיד טוב יותר לשני העמיםהעוינות וי

ילכו בעקבותינו ואל נהפוך את הם אלה שהאחריות הכבדה לבניית חיים משותפים וילדינו 

לשלב היישום היומיומי של חיים משותפים " משחקי ילדים"משלב אפוא יש לעבור . היוצרות

 .בידי המבוגרים

 ,שער זה". חברה אזרחית"שנקרא  רביעיא האוקסימורון של השער היה "מפלהאזרחות "

. אידיאולוגיתביותר בספר הן מבחינה ספרותית והן מבחינה והמשמעותי הוא החזק , לדעתי

 .תיקון ולהתוות דרך לחולל, הצביע על אבסורדל המחברדרכו מבקש 

ההבדל בין היהודים מדגיש את  שוליבאמצעות מכתב פיקטיבי שהוא כותב לדודו באמריקה 

בעוד היהודים הישראלים לא מסוגלים  ,יהודית-לסביבתם הלאמכספם ורמים הת ,באמריקה

שהשכילו לטפח האמריקניים בטענות לאחיו בא כביכול שולי , לדוד המבוסס במכתב. לכך

המקום שהיה אמור להיות ספינת , וכאן, ליברלית ופלורליסטית, הדות פתוחהבארץ גלותם י

, נוקשה – שונה לחלוטיןהתבססותה של יהדות הם נתנו יד ל, הדגל של היהדות העולמית

שייך , שמחבר שולי לדוד מאמריקה, אגרת זו. יהודית-לאומנית ואטומה לסביבתה הלא

מאוד במערך הרטורי  תאפקטיבייא וה ,תפולמוסיה אפיסטולריקרא נהספרותי ש אנר'לז

 .המורכב של הספר

 מודע"ב. לציונות אזרחית ומפורט ומודע לעצמ ,פרגמטי, נועז מתווההשער החמישי מכיל 

 ,ששולי מבין באופן עמוק את נקודת המוצא המוטה שלו כציוני ,אני מתכוונת לכך" ולעצמ

ביסוס תפיסת האזרחות : "וכך הוא אומר. קבלת דעותיועל ל קבלתו ועל שותפיו עשמקשה 

, זאת ועוד. יי הפלסטיניםמכאיבה מאוד לחבריי ולשותפ, הציוניתשלי בישראל על המוטיבציה 

סיונם של עמים אחרים שחוו טראומות היסטוריות מלמד שאולי נצטרך לחיות עוד זמן לא ינ

ועם זאת השותפות עם , אין להתעלם מכך. מועט עם שנאה היסטורית של הפלסטינים כלפינו

, אןעומדת בבסיס אמונתי בעתיד החיים כ, ועם הפלסטינים בכלל, הפלסטינים אזרחי ישראל

 (.361' עמ) "והיא שמניעה את עבודתי בעשורים האחרונים

אם הייתי צריכה למצוא אוקסימורון התואם את הפרק החשוב הזה הייתי קוראת לו 

מבעדן ש ,השטוף בכוונות טובות ,ואת המחבר, "אוטופיה פרגמטית"או " פרגמטיזם אוטופי"

הייתי , הוא מתווה את משנתו המרתקת באשר לחיים משותפים של יהודים וערבים בישראל

כינוי אוקסימורוני המכנס אל תוכו  ,"אופסמיסט"בכותרת ספרו הידוע של אמיל חביבי מכנה 

 .אופטימי ופסימי :את שני המושגים המנוגדים

שמכונה מי סה לשכנע את הוא מנ ,שמביא שולי בספר ,פיקטיבימשוחזר או בוויכוח  ,ולסיום

לשנות  לארגוני  החברה האזרחית יש הכוח והחובהשבדמוקרטיה גם , "הפקיד הבכיר"

שהמעשה ההרואי שלה לא היה אחרי הכל  ,כדוגמה הוא מביא את רוזה פארקס. מדיניות

 . מטרות ברורות מאודלחבריו מהשתייכותה לגוף מאורגן שסימן נטני אלא נבע ולגמרי ספ
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אבן חשובה אחת משתבצת , ותמשובץ באבני מוזאיקה אוטוביוגרפישל שולי הספר  כיוון שכל

, אתה יודע: "וכך אומר שולי לבן שיחו. על רוזה פארקס גם בדוגמה פרדיגמטית חשובה זאת

סירבה לקום , אלבמה ,גומריטאישה אחת במונ ,בדיוק ביום שבו נולדתי, 3566בדצמבר  3-ב

' עמ" )כי היתה עייפה מיום עבודה כמוכרת בחנות כלבו, על פי המיתוס, באוטובוס מושבהמ

לא רק  ששינתה מציאות ,אז לסיום אני לא רוצה להתרכז ברוזה פארקס השחורה(. 316

גם מפני שהיא שאבה את כוחה לסרב לפנות את כסאה  מעייפות אלא כשלו מפני שרגליה 

נועה לזכויות האזרח ואף שימשה השתתפה בקורסים ובסמינרים של התלאדם לבן כי 

היא ש, אני גם לא רוצה להתרכז בטענתו של שולי. מזכירת ראש הארגון לקידום השחורים

  .של המעשה האמיץ שלההיתה מודעת היטב למשמעות הפוליטית 

השתחל לדוגמה ההיסטורית על האישה שביוגרפי הבפריט ני רוצה לסיום להתרכז א

מעבר . שולי דיכטר נולד –באותו יום שרוזה פארקס חוללה שינוי אזרחי  :אלבמהמ השחורה

, זמנית בשני קצוות תבל לפני שישה עשורים-לסמליות הנוקבת של שני האירועים שאירעו בו

 ,בעצם בעוד כמה שעות, מחר. ספריםהבקרון  ,הערב ,שימו לב לתאריך של האירוע הזה כאן

  .66 בןהוא שולי דיכטר 

מלאות בפעילות , הבאות תהיינה פוריות יםהשנ 66-ש. 326ועד  ,שולי, לדת שמחאז יום הו

 לדורותשייזכר מעשה את השעשתה  ,נוסח רוזה פארקסברוכה ובשינוי מציאות אזרחית 

      . מרגשכמה ו ,אוקסימורונילא כמה הרמוני ו, כמה סמלי. דווקא ביום שבו אתה נולדת


