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 *בורדון'רום ז

 זוהר-: ברק ברלעברית תרגום

 

 העוסק בסיקור יום הזיכרון לשואה ולגבורה )יום ,היטבומנוסח  דומא מעניין מסמךהוא הספר 

 ושואה זיכרוןלחוקרים העוסקים בתחומי תקשורת,  חשוב קורמ לשמש. ספר זה עשוי בישראל השואה(

בהן חברות מערביות מעצבות שלחוקרים הבוחנים את הדרכים  עניין בו יש כן. כמו הישראלית בחברה

 .בולטים יתקולקטיבטראומה רועי יאשל  זיכרוןאת הומנחילות 

משנות  עבריים, צג ניתוח של שמונה יומוניםומ, מודפסתפרק הראשון, המתמקד בעיתונות הב

 מאבקים פוליטיים בין תתעל רקע  תשעים של המאה העשריםמוקדמות ועד שנות הה חמישיםה

העיתונאים בבחירת  גם לא רק בטקסטים אלא גם פרק זה עוסקיהודית. ה ת בחברה הישראליתקבוצו

. קטגוריה זו הבליטה, בעיקר בעשור הראשון הוענקה סמכות לסקר את יום השואהשלהם  והכותבים

לא , מדינת ישראל, מגמה של "זיכרון ללא זוכרים". קרי מדברים על השואה ה שלהקמתשלאחר 

הציגו את  ,עהמודיו הארץהעיתונים, מלבד  מתארים אותה באופן ישיר. מסקנת פרק זה חשובה: כל

 להתקיים כאן ועכשיו. יםהממשיכ איוםכוהשואה כטראומה 

. הפרק מבוסס על ישראליות רדיו בתחנות והשירים השידורים וחותל ניתוח מוצעפרק השני ב

מדובר  תרבות חקירתשל המבט . מנקודת 2002ועד  1993-מ רים ששודרו ברשות השידורניתוח השי

ה גבוה, לחשיבות רוב פי על, זוכה אינושכן העיסוק בטקסט המשודר ברדיו  ,מאוד בהסתכלות מקורית

שידור "מצב רוח לאומי" על ידי יצירת יזיה. החוקרים מצביעים על טלוולוהכתובה עיתונות ל השוואהב

ובליריקה המתארת עצב, רומנטיקה  שקטבמקצב אטי ו מאופיינים השיריםשירים מסוימים. 

ולא עברית, ב םה ים, השירבכך די לא אם. יםמוזכרמאורעות השואה כמעט ולא  ,עם זאתופואטיקה. 

אירופה. הסמכות שהוענקה למבצעים מתבססת על הפופולריות יהדות בקרב  תבלמקושהייתה יידיש ב

ללוח השידורים של אשכנזים. מעניינת במיוחד ההתייחסות  םהמוצאם של היוצרים, שברובם על ו

שביטא גיוון גאוגרפי מסוים. למשל, רדיו תל אביב התיר השמעה של שירים  זוריות,תחנות הרדיו הא

 .שקטים לועזיים
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בשעות  2009ועד  1994-מ 2וערוץ  1של ערוץ השידורים  ותהפרק השלישי מוקדש לניתוח לוח

שידורים בעת שגרה לבין לוח השידורים ביום השואה. העד חצות. המחברים משווים בין לוח  19:30

סרטי תעודה, חדשות ושידורים ישירים  :ום השואהילרדיו, חלק מהתכנים נחשבים מתאימים לבדומה 

ור. עם זאת, , תכניות מציאות ובידהלדוגממטקסים ממלכתיים. חלק מהתכנים מושמטים מסדר היום. 

ערוצי הטלוויזיה נוטים להידמות זה לזה ביום השואה או, ש נראהסדרות דרמה.  ממשיך לשדר 2ערוץ 

 יןהציבורי. מלבד סרטי תעודה כמעט א 1עוטה גלימה ממלכתית ו"מיישר קו" עם ערוץ  2לופין, ערוץ לח

 כתהשואה משויוהקורבנות ביום זה הם, רובם ככולם, יהודים  ולטבתכנים זרים ביום השואה. באופן 

הזדמנות  שהטלוויזיה מציעהמאיירס, זנדברג ונייגר מסכמים זה פרק לסיכום לעם היהודי בלבד. 

 ואלי.  זיהודי וקונסנקולקטיבי" להשתתף בטקס של "אבל 

 העריכב, הי מקצוע הלוקחים חלק בהפקאנשמוקדש לניתוח ראיונות עם  הרביעיפרק ה

יקר בע ,לשואהבעלי זיקה מנחה  קו שמשת. שוב, שאלת הסמכות מבתקשורת יום השואה ישידורבו

. בפרק זה בא לידי ב(""מתווכי השואה" )ביטוי שלי, ז' קרבב מרכזיים יםממלאים תפקיד ,ילדי ניצולים

לבם  למשוך את תשומתכדי כי באופן פרדוקסלי חלק מהמפיקים מעידים , למשלביטוי שלל ניגודים. 

דעה שאינה כן,  כמו. עצמו של הצופים לתכנים המתארים את השואה מוטב לא לשדרם ביום השואה

שאינו יכול לשדר  ,2ום השואה פוגע ברווחים של ערוץ נשמעת לעתים תכופות בפומבי גורסת כי י

הדרך שבה ערוצי  , דהיינובנושא "תחימת יום השואה" מעניין, הפרק מספק דיון בלבד זו לאפרסומות. 

. מערכות חדשות נמצאות, יציאה ממנועל הו החדשות מכריזים על כניסה לריטואל האבל הציבורי

י. מחד גיסא הן אמורות לעסוק בנושאים אקטואליים ולדווח על לאמתו של דבר, במצב פרדוקסל

לעסוק בעבר. לפיכך הן מתמקדות "יותר  הן נדרשותיום השואה ב מאידך גיסאהתרחשויות בהווה. 

 (.142' מבדרכים העכשוויות בהן זוכרים את העבר" )ע

לחלוטין. הוא אינו מתבסס על חדות השלכות תאורטיות מעניינות, אם כי לא  ציגהספר מ

נקודת מבט  שדרל תיימרמ ספרמשפט הפתיחה נדמה שהבשם הספר וב. החל יחידה רטיתותאתשתית 

ווך אירוע המבטא ? כיצד ניתן לת(Awe) כבוד-יראת לתווךפונקציונלית וישירה: "כיצד יכולה חברה 

במבוא הכותבים  ?(1' מ)עטי ומשמעותי" רצחנית באופן אינטליגנ-היסטורית-קיצוניות חברתית

דורקהיים לבין ניתוח סיקור יום השואה במדיה אמיל מחברים בין הגותו ועבודתו הסוציולוגית של 

מציע  ינווא כבוד וען כי התקשורת מתווכת יראתהישראלית כריטואל תקשורתי. עם זאת הספר אינו ט

 סתירות.במתחים וב מלאה, בדרך ופחות יותר גםה . הוא עושגרדא ניתוח של ריטואל תקשורתי מרכזי

 ,ם השואה כריטואלוברגעים מסוימים הספר מתרחק מהמסגרת הפונקציונלית ומהתפיסה של י

ה חצנקטגוריות הפסיכואנליטיות של הה על בסיסהליך התקשורתי של יום השואה לומציע פרשנות 

(acting outו )עיבוד (working through)  קפרה להדומיניק בעקבות (La Capra) .סבורים כי המחברים 

את ההיסטוריה הטראומטית כמתרחשת מחדש, "עד כדי כך שהעבר, ההווה  ציגלה נוטההתקשורת 

צוטט מטראומה קולקטיבית, כפי ש עםהתעמתות בניגוד ל ,ם להפרדה"ניתני-והעתיד מצטיירים כבלתי

 שואלת שאלות, שמנמקת[ ...] שיפוטיתאשר "מרמזת על האפשרות לנקודת מבט  ,קפרה להמ

טקסט המנותח ב יםמובהרים די ינםלו אלהרעיונות העם זאת, (. 154' מומניעה לפעולה" )ע רפלקסיביות

 החצנה שכן ,יםכותבה את כאן מגבילהעצמה  מתודולוגיהה. התקבלותבקשר ל באופן תאורטי או
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יש המנתח מטופל ייחודי.  פסיכותרפיסטידי ב, רוב פי עלות פסיכואנליטיות המיושמות, סתפי ןה ועיבוד

 אפשר כאלטרנטיבהלאומי.  קולקטיבי לזיכרון בהקשר ובעיבוד בהחצנהבעייתיות בניסיון להשתמש 

מעבר לכך לא כל התכנים  ראיונות עומק.וב שיח תכניות אירוחניתוח ב קבוצות מיקוד,ב עזרילה היה

המושגים  אםלא ברור כן  כמו. לעיבוד חצנהמתאימים לניגודיות שבין ההתקשורתיים המוצעים בספר 

של השואה. דרושה התעמקות סנטימנטלי כללי ייצוג המשמשת יקה, סאימים לניתוח מוהללו מת

 נוספת.

להערכתי  או, הרהתשתית התאורטית הנדונה בספ קריהמאבק הפוליטי על עיצוב הזיכרון, 

עיצוב ב מיםהגלו וההנגדהתוח המתח עשירים בני ,השני, בעיקר, והראשוןפרק ה .מאוד נטירלוו

נזוס חברתי )למשל, השואה כאירוע מכונן ומרכזי בזהות סמציג הן קונ הרביעיפרק ההזיכרון. כמו כן, 

ומכאן הענקת סמכות  ,(ורציחתם הישראלית ומדינת ישראל כתשובה לרדיפת יהודי אירופה

היה אפשר שסעים בין אשכנזים למזרחים.  הןו ,(152' מע)לעדויותיהם של ניצולי שואה הגרים בישראל 

. אנשים המזוהים עם העדה בתקשורתלא הוזכרו שו או דרשהו חברתיות קבוצותלהתעמק ולתהות על 

מארצות ערב עם אירוע שבאה ה יבמצב מסובך: כיצד מתמודדת אוכלוסי היו, למשל, המזרחית

בתחנות מזרחית  הקיסמו השודרבה ש אחת פעם מזכיר הספר בהקשר זה המזוהה עם יהדות אירופה?

ישראלים, נחשפים לזיכרון  כידוע ערבים מונהש ,רדיו אזוריות. יתר על כן, חמישית מאוכלוסיית ישראל

. אם לא די בכך, לעתים היחס אל מתנגדים ולו הם לא מזדהיםהם  עמו ,אין להם קשר אליושולקטיבי ק

התייחסות אחת לערבים רק זמננו. ישנה  ערביי ישראל הוא כאל אויבים והם נמשלים לנאצים בני

"בעקביות נוקט בקו פי הספר,  עלהעיתון היחיד ש עבור הרבה לא, הארץעיתון ב 1988-מבמאמר 

? מה ה(. מה קורה לקהלים האל42' מיבי בעודו עוסק בשיח הישראלי ביום השואה" )עטביקורתי ורפלק

 קורה למיעוטים יהודיים אחרים?

פסיכואנליטית  הסתכלותלהתבטא ביכול  קולקטיבי במדיה זיכרוןל ע יםפוליטי מאבקיםניתוח 

, יתר על כן יבית.טחשיבה ביקורתית רפלק עונמל עלולה"טראומה כזהות"  תלאומית. הצגה טראומהב

ידואלים שאינם מרגישים חלק מההיסטוריה של השואה המשודרת ווהיא מבודדת וממדרת אינדי

ומדגישה פעם אחר פעם את הסכנות האורבות לעם היהודי, כדברי הפוליטיקאים.  ,ומיוצגת מדי שנה

סיפר לי על המסתורין שאופף  ,משפחות ניצולים קרבשגדל ב ,פרופסור מזרחי מאוניברסיטת תל אביב

 . אבל זה נושא לספר אחר...  (Shoah envy) בחצי חיוך שהוא סובל מ"קנאת שואה"ציין את חייו כאשר 
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