
 מבוססות על ציטוטים, משחקי מילים ורטוריקה המושכת תשומח

 אמת בבו רות
 שני הורוביץ ראוותניו

 מםנור בתקשורת: האם אנו באמת מצליחים לגלות את המציאות האמתית בין הכותרות
 הםסנוניות והאטרקטיביות בעיתונות? הרהור על אודות האריזה התרבותית והצבעונית שבה

 מנישים לנו העיתונים את המציאות.

 לב. ייתכן מאוד שנותרות אלו נם ישפיעו על תפיסתנו אח
 המציאות, על מצב רוחנו ואפילו על דעותינו הפוליטיות. אולם
 !בבואנו לחפש את האמח בדיווח שכותרתו ״ישראל התעלמה"
 !(מעריב, 17.10.2003) יקשה עלינו הדבר. נצטרך לברור אותה
 !מתוך הציטוטים או משחקי המילים, ולהקטין את מידותיה
 אמידות שאינן מנקרות עיניים, כדי לתרגמה לשפה עובדתיח
 !ככל האפשר. תחת כותרת זו, חשף דן מרגלית במעריב סיפור
 מרתק על האפשרות שהציעו גורמים איראגיים לישראל לדון
 בתנאי החזרתו של הנווט השבוי רון ארד, אך לדברי העיתון
 שראל התעלמה וכך החמיצה הזדמנות יקרה מפז. בקריאה
 ביקורתית של הכותרח, עלינו לשאול אח עצמנו לנוכח הנחרצוח
 והביטחון שלה, האם ישראל אכן התעלמה? האם זוהי באמה
 מראה אובייטיבית המאפשרת לנו לראות את המציאות כפ

 שהיא? בנוסף, אין בכותרת כדי לספר לנו מה באמת קרה בסיפורי
 מאחר שהתמצית איגה משקפת. גם במקרה זה, עלינו להימנע
 מליפול לערבוב צבעוני של כותרות זועקות, ויש להודות -

 מוכרות היטב.

 פעמים אף נצטרך להתעלם מנודש הצבעים (אדום, שחור
 כחול) המציפים אותה, בניסיון לדעת מה באמת קרה באירוע. 7
 עמודים הקדיש ידיעוח אחרונות (גיליון העמוד הראשון
 16.10.2003) לסיקור הפיגוע בעזה בו נרצחו 3 מאבטחים
 :אמריקאיים. היו שם תמונות רחבות וכותרות גדולות - חלקן
 צבועות באדום בוהק, לדוגמה: ״הנבל שפגע - ישלם״. הפריזמה
 של העיתון הופנתה לפיגוע בו קופחו חיי אדם יקרים, לפרשגות
 על תנובת האמריקאים, וסדר היום של העיתון העמיד בפנים
 בררה אחת, הפיגוע ראשון בחשיבותו, העיצומים שתחדש
 ההסתדרות הופיעו רק בעמוד 16, הסיני הראשון שגשלח לחל7

 )הופיע בעמוד הלפני אחרון.
 נכון, אין כל פסול בעריכת העיתון לפי ראייתו ותפיסות1
 המקצועיות של העורך, זהו למעשה תפקידו. אולם, כל זה אימ
 מחייב את הקורא הנאמן(שבמרבית המקרים נאמן מאוד) לשאול

 פנים רבות לה לאמת, כמספר פנינו המתבוננים בה. גדול
 החוקרים, הפילוסופים, הקולנוענים, המדענים וההוגים נדרשו
 לפנים אלו בניםיונוח חוזרים ונשנים לפענח מהו הצופן החוזר
 שבה, מהי האמת וכיצד נגלה אותה. יש שהאמת משתקפח היטב
 בחיי המציאות שלנו, ויש שהיא מתעתעת ונדמה שכמו בסרט
 מתח עשוי היטב אנחנו נמשכים אחר מאורעות דמיוניים
 מפותלים, ואיננו מצליחים להבין מה באמת התרחש? מהו סדר

 האירועים?(ומיהו הרוצח?...).
 לעתים עלינו לעצור, להביט מסביבנו ולשאול: מהי למעשה
 אותה המציאות? כיצד משתקפת בה האמח? הרי כל אחד מאתנו
 חי במקום עבודה ובסביבה משפחתית שונים והוא אף בע7
 אישיות שונה. האם ייתכן שכולנו נראה אמת אובייקטיבית אחת?
 ויותר מכך, האם בכלל יש אמח אחת במציאות שבה אנו חיים?)
 אמצעי תקשורת ההמוניים הם ראי מרכזי בחיי כולנו בניסיון
 לראות את האמת. הם המתווכים בינינו הצופים והקוראים לאמת,
 כפי שהתרחשה במציאות. העיתונים, הטלוויזיה, הרדיו
 והאינטרנט מציירים בעבורנו את האמת, את המציאות ׳ממש
 כהווייתה׳, וצובעים אותן בצבעים םםנוניים המצטלמים היטב
 בכותרות ראשיות ועל פני עמודים נרחבים. הצבעים האלו
 מושכים עד טשטוש המסר, ועד כמה הם משקפים את האמת
 לאמתה, נשאל את עצמנו בהמשך. נהרהר גם בנושאים נוספים,

 כגון: עד כמה אנחנו, הקוראים הנאמנים באמת מושפעים
 מצבעוניות העיתונים לעומת תוכנם, מי מעצב את הכותרוח)
 הראשיות ומה הוא או היא מנסים לומר לנו? ושאלת השאלות:!
 האם והיכן מבצבצת לה המציאות האמתית בין חנינות הצבעים

 והתמונות המרובות של העיתונות העממית, הפופולרית?

 רובנו ניזונים מחדשות אשר אנו קוראים בעיתון יומי אחד
 וממהדורות החדשות בטלוויזיה. כותרות כמו: ״מבצע ענק בעזה"
 (מעריב, 10.10.2003), "בוש: ערפאת אשם״(ידיעות אחרונות,
 16.10.2003), ״בדרך למטה״(ידיעות אחרונות, 17.10.2003)
 נראות לנו כעניין שבשנרה, למרות שבמרבית המקרים הן
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 את הכותרות והכתבות כותבים עיתונאים ועורכים, שהם
 ככולנו, בני אדם בעלי תפיסות ואמונות שונות, ומושפעים
 מנושאים כגון מין, לאום, דעות פוליטיות וכד. משום כך אין
 פלא שגם אם נחפש אמת אובייקטיבית בדיווחי החדשות, ספק
 אם נמצאנה בדיווח שהמקור שלו אנושי. מה שכן נמצא, מן
 הסתם, הם אותם דיווחים ססגוניים ואטרקטיביים אשר מנסים
 להראות לנו את המציאות בדרך חווייתית, מרגשת ומגרה ככל
 האפשר. הדיווחים האלה מגיעים אלינו מכלי התקשורת אשו

 הם הגורם המתווך בין המציאות והתרחשויותיה לבינינו.
 המסגור, אשר בוחר משאים מרכויים או רק היבטים שלהם
 במציאות האמתית הופך אותם לבולטים בתוך הטקסט הכללי,
 ׳באופן כזה שיקדמו בעיה מסוימת, ערכים חברתיים או אף פתרו

 למצב מסוים. לכן, תחת סדר יום מאורגן שכזה אנו הקוראים
 ןנתקלינדזבחשובודץזמקשת עלינו לראוחראחרהאמת העירומה
 כהווייתה. האם אכן ניתן לזקק את הכותרת הצבעוניות,
 הרגשניות והסוחפות כל כך ולראות את האמת כפי שהיא? אין
 ספק שהאחריות לכך מוטלת על כל אחד מאתנו כקוראי עיתונים

 ;מפוכחים !ביקורתיים.
 יחד עם זאת, ראוי לציין כי נטל האחריות לבנות תפיסת
 המציאות אינו נח על כתפיה של התקשורת בלבד. השפעת
 העיתונים עלינו הקוראים אינה ההשפעה המכרעת, וסביר
 שסביבתנו החברתית הקרובה משפיעה עלינו בצורה עמוקה
 יותר. תאוריות רבות גכתבו על סוגיות אלו, וחלקן אף מגדירות
 יאת המסגור באמצעי התקשורת כתוצאה של נורמות חברתיות
 כלליות, או השפעות קבוצות לחן ולאו דווקא כנובעות מגישר

 עיתונאית מודעת.
 גם כשאנו באים מצוידים בתפיסת מציאות עצמאית לקריאת
 הסיפור העיתונאי, ראוי שנשאל את עצמגו מה באמת אנו
 קוראים. האם כותרת אמוציונלית וחזקה במיוחד, צבועה באדום
 או שחור, תשנה את דעתנו? האם יחסנו הכללי לאירועים
 הנמצאים על סדר היום הציבורי מושפע מיחסם של העיתונים
 הנדולים אליהם, או באופן מפתיע דומה לו? האם אנו מזדהים
 עם הקרבגות, ממש כפי שמציג אותם העיתון? והשאלה החשובה
 'ביותר, האם מאותן כותרות ססגוניות, ראוותניות שמרתקות

 אותנו - האם מהן נוכל ללמוד על האמת כפי שהתרחשה? •
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 שאלות ובאמצעותן לנסות לגלות את האמת. יש להבהיר, האמת
 אכן נמצאת בין עמודי העיתון, ולרגע לא נרמז שמודפםים שחוק
 על גבי לבן דברים, שחלילה אינם אמת. יחד עם זאת, ברור לכד
 כי האמת בכותרות גארזת בעטיפת מתגה צבעוגית ואטרקטיבית
 שעל מגת לגלותה עלינו לקנות את העיתון ולפתוח לאט לאט

 את האריזה.
 כל המתואר כאן, מיישם את תופעת המסגור בתקשורת

 ההמונים (Framing). תופעה זו מתבטאת בין היתר במתן
 כותרות מנקרות עיניים באותיות קידוש לבנה, כותרות של
 ציטוטים או משתקי מילים, הודהות עם קרבנות הםיפור
 העיתונאי, קישור בין סיפורי חדשות ישנים לחדשים ופחיחת
 פתח לפרשגות עצמאית של הקורא. תופעת המסגור תוחמת
 למעשה את המציאות במסגרת בעבור הקורא ומציעה לו רקע
 ופרשנות על מנת להקל עליו בפיענוח החדשות ועיבודן, כמו גם
 לקרבו אליהן. המסנור יוצר למעננו אריזה תרבותית שמארגנת
 נושאים שונים בתבניות מוכרות מראש לנו הקוראים, ושבעזרת!
 אנו יכולים לפרש, לעבד ולאחסן את האירועים בקלות יחסית.
 במקביל, גם הכללת נושאים חדשותיים תחת מטרייה עיתונאית
 אחת עשויה לתת לנושא היחיד משמעות שונה מאשר אילו היה

 מוצג לקורא כנושא בפני עצמו.
 לרוב, התהליך שעובר הקורא הוא בלתי מודע ועשויה להיות
 לו השפעה רבה גם על עמדותיו ותפיסותיו בנושאים השונים
 העומדים על הפרק. למעשה, כשנקרא כותרת ראשית הזועקת
 באותיות גדולות ״מתאבד במעוז הבליינים״(ידיעות אחרונות,
 31.3.2002) לא נוכל להתעלם ממנה, וממה שהיא מוסרת.
 כותרת כזו כובשת אותנו מבחינה רגשית ואנו נניח, לאמר קריאה
 ראשונית, שזו אכן המציאות על חומרתה הרבה - כפי שהגדירה
 בעבורנו העיתון. מקריאת הכותרת, ומראה התמונה הגדולה
 של פצועה מדממת המובהלת לבית החולים שמופיעה מתחתיה,
 הקורא יכול לראות בעיני רוחו את המתאבד נכנס לבית הקפה
 ולצייר את התמונה באופן מוחשי בדמיונו. יחד עם זאת, ראוי
 שנשאל את עצמנו, מהו אותו ׳מעוז הבליינים' שהעיתון הנדיו
 בעבורנו? למילה ׳מעוז׳ יש קונוטציה שלילית, מלחמתית,
 והחיבור עם המילה ׳בליינים׳ יוצר משתק מילים אוקסימורוני
 המביא את הקורא לחשוב שכל המדינה הפכה לשדה קרב, ושכבר
 אין מקום בטוח לבלות בו. בנוסף, העיתון, הביא באותו עמוד,
 דיווח מפורט של האירועים שהתרחשו ביומיים הראשונים של
 מבצע ״חומת מגן". ובכך ארז למעשה את המנה החדשותית
 שקראנו בחבילה ביטחוניםטית, הטועבת שאין להפריד בין
 הפינועים ללחימה בשטחים, אף על פי שמבחינת הדיווח]
 החדשותי הטהור אין קשר ביניהמ. למעשה, העיתונים מגדירים
 בעבורנו בצורה כל כך פשטנית את האמת כפי שהם רואים אותה,
 ןעד שלנו הקוראים לא נותר אלא להצטופף תחת המסגרת הרחבה

 של הכותרות הוועקות ולחסות בצל האמת שהן מציעות.


