זוכרים אחרת

מה זה זיכרון בסלון?
זיכרון בסלון היא מסורת ישראלית חדשה של התכנסויות לא פורמליות ,באווירה אינטימית ,סביב
יום הזיכרון לשואה ולגבורה .בערב יום השואה ,או בימים הסמוכים לו ,יתקיימו במקביל עשרות
אלפי התכנסויות בסלונים פרטיים ,בארץ ובחו"ל ,שבהן נקשיב יחד לעדויות של ניצולי שואה ודור
שני ,נחלוק ונשתף זו את זה בשירים ,קטעי קריאה ומחשבות ונקיים דיונים פתוחים וכנים על לקחי
העבר ,אתגרי ההווה והעתיד המשותף שאנחנו רוצים לבנות כאן יחד ,כחברה וכיחידים.

בשביל מה צריך את זיכרון בסלון?
יותר ויותר אנשים מחפשים דרכים נוספות לציין את יום השואה לצד הטקסים הממלכתיים
והצפייה המסורתית בתוכניות הטלוויזיה שמוקרנות בערב זה .יוזמת זיכרון בסלון מאפשרת לכל
אחד ואחת מאיתנו לקחת מחדש בעלות ואחריות על עיצוב זיכרון השואה ,להבטיח שנמשיך לדון
בה גם אחרי שלא יישארו בנינו ניצולים ולהשפיע באופן אישי ומשמעותי על הדרך שבה נזכור
ונלמד מהשואה.
מה האתגר הכי גדול של זיכרון בסלון?
כחברה וכאומה שחוותה את השואה אסור לנו לתת לה להפוך להיסטוריה רחוקה שאינה
קשורה לחיים שלנו .השואה והלקחים שאפשר וצריך ללמוד ממנה עדיין מצויים בלב השיח של
הישראליות ואנחנו רוצים להפוך אותה למגדלור ערכי שמאיר לנו את הדרך המוסרית שבה נרצה
לצעוד כעם ומזהיר אותנו מפני הסכנות שניצבות לפתחנו.
מה היתרון הגדול של זיכרון בסלון?
זיכרון בסלון הוא הזדמנות ,כמעט חד פעמית ,לקיים פעולה אישית קטנה ופשוטה ובו בזמן להיות
ולהרגיש חלק ממשהו גדול ומשמעותי הרבה יותר .כל סלון הוא עולם מלא בפני עצמו ,אבל
הידיעה שבמקביל אליו מתקיימים עוד אלפי סלונים ,בכל העולם ,הופכת את הפעולה הפרטית
והאישית שלנו לחלק ממסורת לאומית חדשה ומלאת משמעות.
מה החזון של זיכרון בסלון?
בחלומנו ,זיכרון בסלון היא פלטפורמה פתוחה שמאחדת ומזמינה את כולם להפוך את זיכרון
השואה לנקודת המוצא שממנה כולנו יוצאים לדיון ,זיכרון ופעולה אזרחית שמקדמת ערכים
אוניברסליים ויהודיים של חמלה ,אחריות קולקטיבית ואנושיות.

תכל׳ס
איך בנוי ערב של זיכרון בסלון?
אנחנו מציעים לקיים ערב שבנוי משלושה
חלקים:
 .1עדות  -שמבקשת להכניס אלינו הביתה את
מה שהיה בעבר.
 .2חלק שיתופי  -שמבקש לפרוק ולפרק את
המתחים ולטעון ברגש את הכאן והעכשיו.
 .3דיון אקטואלי  -שמבקש לנסות ללמוד
מהשואה משהו על העתיד המשותף שצפוי לנו.
אבל אתם יכולים לבנות ערב של זיכרון בסלון
איך שנראה לכם .הכל כשר .כל עוד עוסקים
בנושא  -אין נכון ולא נכון.
אז מה בעצם זיכרון בסלון מציע?
אנחנו מציעים לקהל הרחב ,בגאווה ובשמחה
גדולה ,פלטפורמה ותכנים שמבוססים על
מאגר כמעט אינסופי של ניסיון וידע .כל מה
שלמדנו על בשרנו ,מאירוח וליווי של עשרות
אלפי סלונים לאורך שמונה השנים האחרונות,
נוקז ורוכז למערכי ערב שיהפכו את החווית
האירוח למוצלחת יותר ,חבילת דיונים מקיפה
שיובילו לערב משמעותי יותר וערכות לליווי
עדים ומומחים שיסייעו להם להרגיש נאהבים,
חשובים ועטופים בחום.
אנחנו גם נקשר ,במידת האפשר ,בין המארחים
לבין נותני העדות (דור ראשון ,דור שני או
מומחים לנושא) ונציע באתר האינטרנט שלנו
שלל עדויות מוקלטות ,מודפסות ומוסרטות של
שורדי השואה או בני הדור השני ,שלוקטו ונבחרו
כשירות לציבור.
למה חשוב לשמוע עדות?
כי עוד אפשר .אנחנו נמצאים בנקודת זמן
ייחודית בהיסטוריה  -אלה השנים האחרונות
בהחלט שבהן עוד אפשר לשמוע ממקור ראשון
על הזוועות ההן .יש לנו זכות נדירה להקשיב
ולחבק את אחרוני הניצולים שחיים בקרבנו.
אנחנו מפיקים מכך שלושה דברים עיקריים:
 .1אנחנו מכבדים את השורדים האחרונים בכך
שאנחנו מאזינים להם בקשב רב וברגישות אין
קץ .רווחתם מובטחת בכך שקולם וסיפורם נשמע.

 .2אנחנו יוצרים קשר בין-דורי ישיר ובלתי
אמצעי ,אין לזה תחליף.
 .3אנחנו מקיימים ומבססים את מצוות "והיגדת
לבנך" ומבטיחים את מעבר העדויות לדורות
הבאים.
אבל עדות לא חייבת להיות רק של ניצול שואה.
גם בן הדור השני או השלישי שמוסר את סיפורו
של ניצול השואה או מומחה לנושא שסוקר
ומסביר על מה שהיה עוזר לנו לדעת את העבר.
כדי לשפר את ההווה ואת העתיד ,אנחנו חייבים
להבטיח שאנחנו מכירים את זיכרון העבר .זה
הבסיס של הכל.
למה חשוב לקיים את החלק השיתופי?
כי זה הרגע שבו כל אחד ואחת מאיתנו יכול
לבטא ולהביע את עצמו ואת הרגשות שלו.
העיסוק בשואה הוא כל כך טעון וכל כך מורכב
והחלק השיתופי מזמין אותנו לפרוק ולשחרר.
הרגע הזה ,שבו מנגנים ,שרים ואפילו צוחקים
יחד ,מחזיר אותנו לחיים עצמם ומחבר אותנו
שוב להווה.
לא מוכרחים להיות זמרים מקצועיים ,לא צריך
תואר במוסיקלוגיה וגם לא חובה להשתתף אם זה
פחות מתאים לכם  -אבל מניסיון אנחנו אומרים:
שתפו  -זה מחזק ,מעצים ומעורר אמפתיה.
למה חשוב לקיים את הדיון?
כי השואה לא התחילה ב 1939-ולא נגמרה
ב 1945-ולכולנו יש אחריות ללמוד ממנה ,להפיק
ממנה לקחים ולבסס לאורה ערכים להווה ולעתיד.
הדיון הוא המקום שבו כולנו יכולים לנסח יחד את
העתיד המשותף שאנחנו רוצים לבנות לעצמנו
כאן ועכשיו.
אפשר לדבר על כל דבר וזה ממש בסדר לא
להסכים .הדיון ממש לא נועד להביא את כולנו
לאותו מסקנה  -הוא שואף להציף את הדילמות
ואת הלבטים ולהדגיש עד כמה המציאות
מורכבת ועד כמה האתגרים שעומדים לפתחנו
מסובכים.
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