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של

החדשות

ומעדיפה להשקיע
המופלאים של דונה

מהדורת

מזדמנות

בתחום

ערוץ

מרצה

את

גרציה

התקשורת .אחת מהן הייתה קריינית רצף

תושבת בטלוויזיה החינוכית .זה היה אמנם בשידור חי ,אבלעדיין

השידור ,היא משהו בסגנון :״על מהלעזאזל הרצליה ,נשואה פלוסשלושה) היא אחת מהם .חייה של
הובילולב־
$TS1$לבלום$TS1$,
לקריינים שבדרך כלל לא
השידור מבחני מסך
קרן ,שהיכנשהו בשנות ה 80 -נרשמה בכלל למסלול
אני משלם פה? לא צפיתי בערוץ הראשון לפחות משנת
$DN2$לבלום$DN2$,וכולם היו שוכחים מהם .בשנת  89עברתי מבחן כזה,
ישירלדוקטורט בהיסטוריה ,השתנו מקצה לקצה כשיום לום,
!" .ובכן ,כזכור לכם(אולא,תלוי באיזו שנה הגחתם אל
90
החדשות המר־
בהיר אחד בשנת  1989הופיעה במהדורת
״טלוויזיה״ ו״רשות השידור״
העולם) ,פעםהמילים
אוויר
$TS1$המרכזית $TS1$וכרגיל ,שכחתי ממנו וטסתילחופשה של שלושה שבועות.
גיליתי שיש לי הודעה במזכירה מיאיר שטרן
כשחזרתי,
כזית
היו נרדפות .פעם היו גם עוד כמה מגישי חדשות מלבד
$DN2$המרכזית $DN2$והפכה למגה-םלב בן רגע .כיום ,כמעט שני עשו־
$TS1$עשורים$TS1$
מהגשת המהדורה ,יוצא לאור ספרה (מנהל מחלקת החרשות דאז ,או ,ברוח הימיםהאלה ,אביו
פרישתה
$DN2$עשורים $DN2$לאחר
רים
שמחפשים אותי דחוף מרשות השי־
$TS1$השידור$TS1$.
הראשון ״להסניורה״ ,רומן היסטורי במכתבים,המגולל
של שי שטרן מ.ר,).
הלילה .זה כבר
החליטו שרוצים אותי להגשת מהדורת
דור.
$DN2$השידור$DN2$.
את סיפור מסעותיה של דונה גרציה-נשיא ,בת למשפחת
׳וראו׳ בפני עצמו .אחרי פעמיים בלבד של הגשה,
היה די
אנוסים שחייתה אי שם באירופה של המאה ה 16 -והייתה
ל׳מבט׳.
הודיעולי שרוצים אותי
לאחת הנשים המשפיעות ,העשירות והחזקות בדורה
במחקר על
שהתקדמתי
"כל
להרגע .עד היום
יהודייה גאה שמכריזה חרם על האפיפיור בכבודו ובעצמו
״הכל היה מאוד סודי ,דרמטי ומהרגע
שתמיד פתח את המהדורה
הראשון שלי בתפקיד ,הגבר
ומכובדת גם עלהשולטאן המפואר ,אישה נחרצת ומתוח־
$TS1$ומתוחכמת$TS1$
מצאתי יותר ויותר
דתה גרציה,
לא ידע בכלל שאני באהלהגיש איתו .זו הייתה תקופה
$DN2$ומתוחכמת$DN2$כלפי חוץ ופגיעה וכואבת בתוכה ,אישה בעידן שנ־
$TS1$שנשים$TS1$
כמת
מהתקופה
מרתקות
נשים
דיברו על ריאורגניזציה ברשות השי־
$TS1$השידור$TS1$,
שבה כן ,גם אז
$DN2$שנשים $DN2$לא נחשבו בו ,המטילה מוראה על מלכים ונסיכים.
שים
רק בתחום הקריינות .פעם בכמה זמן היו עורכים אז

הזאת.

לא

ייאמן

משוררות,

וכוי

כמה

חיו

במאה

סופרים

אותן.

נשים

שליטות

סופרות,

ה16 -

$DN2$השידור $DN2$,ויאיר
דור,

ואיך

לא

371

לשים את כל
בצד ולכתוב
ההיסטוריה

יש

מצב

ההיסטוריה
מחדש

הנשית"

את

חדשה

אבלבינינו ,את מיבעידןשלנו מעניינת דונה גרציה? עם

כל הכבודלה,

שצריך

הפריים-טיים

מה היא

תרמה
לעולמנו

שטרן

ועדהעיתונאים
אז,

חשש מפני
ומהחשכת

השבתת

המסך,

ברשות

השידורים על

משום

שהבאת

ידי

מגישה

הייתהעלולה להיתפס על ידי הוועדהלוחמני של

כמשהו

שבא על

חשבון

המגישות האחרות ,שהיועוב־
$TS1$עובדות$TS1$

$DN2$עובדות $DN2$של רשות השידור .אני
דות
מעולם לא הייתי עוברת
התרבותילעומת

רשות

השידור על אף שהייתי מגישת׳מבט׳ ,תוכניתהדגל של
מיילי.
עולם חדש אמיץ שהעניקולנוליהיא גרינר ורוני
הטלוויזיההישראלית ותמיר הייתי פרילאנס״.
מהטלוויזיה כמובן.
אי לכךהתחלנו את הראיון
ואז יומ בהיר אחד הפכתלכוכבת .טלטלה די רצינית,
ועלומת שם הגעת היישר
איך ,מהיותך בחורה צעירה
אל טופ הפריימ-טיים של מהדורת ״מבט״?
לא?
״ממש כך .זה היהגן-עדן של שוטים .איך שגמרתי את
מהאפילה .שירתתי כקריינית
קרן :״לא הגחתילחלוטין
בגליצה״ל ,וכשהשתחררתי ,התחלתי ללמוד היסטוריה המילה האחרונה במהדורה הראשונהשלי ,כבר קראו לי
ולעיתונאים שחיכו בחוץ .תביני ,שנים לא
לצאתלצלמים
באוניברסיטת תל אביב .במקביל
התפרנסתי מעבודות

העיתונאית .התעסקתי במפות ,כדילהבין
הערים בזמן שדונה גרציה ביקרה בהן ,הגעתילפרטים
לרומן ,כדילהפיח
הכי קטנים ,גם אם הם לא נכנסו בסוף
איך נראו בדיוק
הכי

חייםבעולם

היסטורי אמיתי .וראי

שהסתבכתי
לפעמים,

במחשבות וברגשות של הד־
$TS1$הדמות$TS1$,

כי זה לא
$DN2$הדמות $DN2$,שהם כבר בידיוןשלי.לקחתי את העוברותוהתחלתי
מות,
לדמיין אותן ,לחוש אותן ,עשיתי האנשה
׳לחשוב׳ אותן,
למציאות.לרעתי זהעובר״.
מהכל-כך משך אותך באישה הזאת שגרם לךלשקוע
בחייה עשור שלם?
היה
שמה
במקרה,
שלה
״נתקלתי ברמות
מוטבע בעברית
שמצאתי במוזיאון היהודי בפריז .חשבתי :איך
מדליון
על
זה מסתדר עם׳לא תעשה לך פסל ומסכה׳?ומעלזה ,עוד
ולעקוב אחרי הסיפור
מדובר באישה! התחלתי
להתעניין
וגיליתי אישה יוצאת דופן בכל קריטריון אפשרי:
שלה,
(נטבלהלנצרותבכפייה) ,עשירה מאור
היא הייתה אנוסה
כוחנית ,אמיצה,
אפילוהלוותה כסףלהנרי השמיני
הגחתי מהאפילה"
בצעירותה" .לא
נעמי קרן
שתיפקדהבעולם גברי
לחלוטין .היא עשתה מסע כמעט
בלתי אפשרי לאישה במאה ה 16 -הן מבחינה גיאוגרפית
והן מבחינה תרבותית .היא הייתה קרועה בין זהויותלאורך
שנתיים כדי שייכנסו למ״מד במלחמת המפרץ ,מודיעים
כל חייה .היה לי פשוט כיףגדוללעקוב אחרי הסיפור
מהטלוויזיה ששובצתילצוות החירום ואני מו־
$TS1$מוכרחה$TS1$
לי פתאום
$TS1$שנפלו $TS1$שלה״.
$DN2$מוכרחה $DN2$לרוץלשדר .דיווחתי בשידור חי עלהטילים שנפ־
כרחה
שמשפחתי ישבה בו ומתתי מפחד .בנוסף
$DN2$שנפלו $DN2$בדיוק באזור
לו
אני מניחה שלא במקרה ריתקה אותך דמות של אישה
יוצאת דופן בכוח שלה.
לכך ,החשיפה הציבורית הלכה והפכה קשה יותר ויותר
יכולתי לנהל חיים פרטיים.
עבורי .לא
״אני אישה ,ונשים מעניינות אותי .אני מתחברתאליה.
שהתקדמתי במחקר מצאתי יותר ויותר נשים מרתקות
ככל
״עשרה ימים מלידת עידו ,בני האמצעי ,כבר הייתי
מהתקופה הזאת .לא ייאמן כמה נשים משוררות ,סופרות,
בשידור שוב .לא כי לא הייתה חופשתלידה ,אלא כי זה
שליטותוכוי חיו במאה ה 16 -ואיך לא סופרים אותן .יש
ששררניתתיעלם מהמסך .בשנת 94
נתפש
היה בלתי
מצב שצריך לשים את כל ההיסטוריה בצדולכתוב מחדש
הייתי בהיריון שוב ,עם בני הקטן ,איתמר .הואנולד כפג
את ההיסטוריה הנשית .היום ,ככל שיש יותר נשים במחקר
כשהייתי בחודש שמיני ,והפעם לא הייתימסוגלתלחזור
ובאקדמיה ,הקול הנשי בהיסטוריה הולך ותופס נפח ,זה
יכוליםלה־
$TS1$להמשיך$TS1$
מיד .שלושה חודשיםמהלידההודיעולי שלא
מזין את עצמו וזה משמח ,אך המלאכה עוד מרובה״.
$DN2$להמשיך $DN2$לשמור לי את המקום ברשות השידור ,ופשוט לא
משיך
נגמר .הנרטיב נכנס

חזרתי.

האימהות

גברה
עליי״.

אמא של קרן הייתהילידת
ואפרופ והאימהות
והיום
אז
פסיכיאטרית
שהתמחתה כעבודתסוציאלית
לאיהודייה,
הטלוויזיה,וכיום ,משיצא
ממש
לא
קרן
זיגמונר
ר״ר
של
פרויד
אנה
של
היתומים
בבית
פתיח
(בתו
מתגעגעתלעולם
לאור ,היא כבר משקיעה את מרצה במחקרים
הבייבי שלה
ששרדו את השואה.
בלונדון ,שבוטופלוילדים יתומים
לניצו־
$TS1$לניצולי$TS1$
חדשים(״שמייודע מה יצאמהם״).
היא באה לארץ בסוף שנות ה 50 -במטרהלעזור
אפרופוקולות נשיים שנשמעים בעוצמה ״בימיי היה
בירושלים,ולאחר כמה שניםהחליטה,
$DN2$לניצולי $DN2$שואה קשישים
לי
מובןמאליו שאישה לא תפתח מהדורה אוחלילה תראיין.
בעודה חיה בארץ ,שהיא רוצה לקשור את חייה
וגורלה עם
היינו יותר דוגמגישות מאשרעיתונאיות .בדיעבד קשהלי
העם היהודי באופןמוחלט והתגיירה.
שמחתה
לזה״ ,היא אומרת ומביעה את
לטלוויזיה .״זה לאשנעלמתי לפתע מהמסך ,להבין איך הסכמנו
ובחזרה
שהתקשורת עברה כברת דרך רצינית מאז :״דב־
$TS1$״דברים$TS1$
אלא הלכתי והצטמצמתי״ ,מספרת קרן .״אחר כך הלכ־
$TS1$הלכתי $TS1$על-כך
התקשורת
רים
בכבלים ,ברצועת׳תרבויות׳
לעבור במהדורות חדשות
תי
$DN2$הלכתי$DN2$
פועלות
$DN2$״דברים $DN2$השתנו ,ואני חושבת שכיוםבעולם
מגישותועיתונאיות מדהימות״.
ג׳אוגרפיק׳ ,הגשתי את׳יומניהערב׳ עם רפי
׳נשיונל
של
שאתקולות הקוראיםלסגור את
היום נשמעים ביתר
גינתועוד דברים קטנים יותר .אלא שעשיתי אתהתהליך
ההפוך ממה שרוב אנשי התקשורתעושים :במקוםלהתחיל
רשות השידורולבצע בה רה-ארגוןטוטאלי .את בעד?
״אני חושבת שחשוב שיהיה בארץ שידור ציבורי ,משהו
שאמרת ,ישר מהטופ,
מהדברים הקטנים,התחלתי ,כמו
שיהווה כר תרבותי משותף ,בעיקר על רקע השתייכותנו
אפשר לעשות מדי
שבקצפת.אקטואליה אי
מהדובדבן
גיאו-פוליטי מורכב.לגבי הגוף שב־
$TS1$שבמסגרתו$TS1$
למדינת הגירה במצב
פעם ,לקפוץלבקר ,חייביםלחיות בתוך זה ,לכן ויתרתי
$DN2$שבמסגרתו $DN2$צריךלהתקיים שידור ציבורי? אם התצורה הנוכ־
$TS1$הנוכחית$TS1$
מסגרתו
על התחוםהזה״.
לא
אני
להשתנות?
צריכה
לא
או
צריכה
חית
$DN2$הנוכחית$DN2$
יודעת״.
הטלוויזיה
ומה באופןכללי דעתך על השינוי שעברה
דנמרק,

בעייתי

מיקס

מאז ימייך ועד היום?

$TS1$הגדולה $TS1$:״הטלוויזיה של אז ושל
לפני כעשור קרן מצאה את עצמה חוזרת לאהבתה הג־
הטלוויזיה
$DN2$הגדולה $DN2$:מחקר היסטורי .מה שהתחיל בכמה קורסים,הוביל לגמרי:
דולה:
כניות
$DN2$תוכניות$DN2$
והולידלבסוף את הש־
$TS1$השקיעה$TS1$
ללימודי תואר שני במדעי היהדות
הריאליטי הן דבר קשהבעיניי ,ומצד שני ריבוי הע־
$TS1$הערוצים$TS1$
לגיטימיים
והקולות הוא מבורך .אלה הםתהליכים
רוצים
$DN2$הערוצים$DN2$
״עזבתילגמרי את
$DN2$השקיעה $DN2$במחקר על חייה של דונה גרציה.
קיעה
היום

אלה שניעולמות

שונים

פופוליסטית במובן מסוים .תו־
$TS1$תוכניות$TS1$
נהייתה

עולם

התקשורת כי

הנסיבות

כי זה מה שהיה נכוןלי
גרציאה
שהנפיק דואר ישראל לכבוד דונה
בול
הדברים
התגלגלו״.
מעבר די חד ,לא?
״ממשלא .אני חושבת שיש
הייתה מגישה חרשה במבט ,אז זה היה סנסציוני.כולם ראו
$DN2$אקטואליה $DN2$,היסטוריה וספרות״.
את זה ,ביום רע היולמהדורה  90אחוזי צפייה .מאותו ערב טואליה,

המשפחתיות

באותו רגע ,ובעיקר

מצאתי את עצמי מרוחהבעיתונים,

אנשים עצרו אותי בר־
$TS1$ברחוב$TS1$

 $DN2$כל
חוב
מהר ,לא ידעתי למה
התרגלות ,החיים שלי השתנו בן-רגע .הייתי בת  26עם
ילד בן שנתיים,התגלגלתי באוטובוסים ,שאלתי בגדים
מחנויות כי לא היו אזמלבישות ברשות השידור,ולא היה
בטלוויזיה
לי כסף .את האוניברסיטה עזבתי תוך חודש.
העסיקו אותיכפרילנסרית בתנאים דימשפילים ,ועצם
הגדול.למעשה זה היה
הפיכתי לסלב הייתהלכאורה הפרס
טראומתי ,רק עם הזמן הבנתי אתגודל ההזדמנות שנפלה
בחלקי״.
פתחה בפנייך,
שההזדמנות הזו
האפשרויות
ולמרות
דקה .זה היה די

אני

חמש

כעבור

מפחיד .בגלל שהכל
נכנסת .לא הייתהלי

שניטלפתענעלמת

קרה כל -כך
שום

תקופת

מהמסך.

״היה דיסוננס עצום בין היותי כוכבתלאומיתלבין ההר־
$TS1$ההרגשה$TS1$

ה $DN2$שלי
גשה
בעודי

מבחינת אורח החיים

נאבקת

בשניילדיי

המפרךשניהלתי .למשל,

הקטנים ,רועי בן

חמשועירו בן

אז בואי

נדבר על

ספרותי-נרטיבי

הקשר

איפשרו זאת,
משום

שלשם

קשר הרוק בין תקשורת ,אק־
$TS1$אקטואליה$TS1$,

הזה .״לה

המתבסס על

סניורה״ הוא רומן

מחקר היסטורי מעמיק.

מצד אחד הדמות שלךיכולה ״לחטואלהיסטוריה״,
ומצד שני המחקר ההיסטוריעלול להשתלט על הרומן
ולהפוך אותולדי ,איך לומרבעדינות ,משעמם .את לא
חושבת שיש כאן מיקס
דיסציפלינריבעייתי?
מהמחקר ההיסטורי בלי לדעת לאן הדבר
״התחלתי
עלילתיתלפני כן .את
יוביל .אף פעם לא כתבתי פרוזה
הגירסה הראשונה הגשתילהוצאות ספרים ,והם אמרולי:
זה לא אקדמי ,זה לא ממש ספרות ,אנחנו לא יודעים מה
לעשות עםזה׳ .איכשהו חוברתילחיים פסח ,עורך הספר,
והוא עזרלי לחבר בין שני הדבריםהללו.
״המכתבים ,שהם המקורותהמובילים את הרומן ,היו
הדרך שבההצלחתילעשות זאת ,כי הם המקורות שיש בהם
גם את האישי .אני מאוד

ההיסטורי ,בלי

וטבעיים שאני מאמינה כי יתאזנו עםהזמן״.

מחמירה עם עצמי בנקודת הדיוק

קשר לספר הזה ,בכל דבר ,גם בעבודתי

"בגלל שהכל קרה כל-כך
ידעתי למה אני
מהר ,לא
שום
נכנסת .לא הייתה לי
תקופת התרגלות ,החיים שלי
השתנו
עם

ילד

הייתי

בן-רגע.
בן

מחנויות כי

מלבישות
ולא היה לי

התגלגלתי

שנתיים,

שאלתי

באוטובוסים,

לא
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בגדים

היו אז

ברשות

כסף"

השידור,

