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מרים גבהיאיר ניצני

ההלא פעם אני תוהה מה יע�ה בגור�ו ש� הקו�ל
נוע אחרי כ� ההמצאות החדשות והט�ט�ות שעברנו בשנתיים 
האחרונות. האם הקה� ימשיך �הגיע �או�מות סגורים, שבהם 
צריך �שבת שעתיים עם מסיכה? האם ייצרו מסיכה עם חור 
�פופקורן? בהופעה ש� דני סנדרסון השבוע הוא אמר �קה�: 

״אתם נראים כמו כנס מנתחים״.
זה נכון שאת הקו�נוע הספידו כבר מזמן, כמו את הרדיו 
�פניו. טענו ש�א צריך קו�נוע כשיש ט�וויזיה בבית, מה 
גם שהיום, עם שירותים כמו נטפ�יקס, אפשר �צפות כמעט 
בכ� סרט ב�י �צאת מהבית, �מצוא בייביסיטר, �מצוא חניה 

ו�שבת �יד מישהו ש�ועס �ך פופקורן באוזן.
מצד שני, חוויית הקו�נוע, עם הסאונד האיכותי והמסך 
הגדו�, היא ב�תי ניתנת �הח�פה. יעידו ע� כך מי�יון צופים 
שה�כו �ראות את ״�שחרר את שו�י״ בבתי הקו�נוע ושברו 

את שיאי הצפייה אי פעם.

יבילדות הה�יכה �קו�נוע היתה אירוע משמעותי. �מיל
טב זיכרוני �א היה אז פופקורן, והעניין הקו�ינרי הסתיים 
במנת פ�אפ� מרגשת בסוף הסרט. מכיוון ש�אף אחד �א היתה 
ט�וויזיה, הקו�נוע סיפק גם את עדכוני האקטוא�יה: ״יומני 
גבע״, ששודרו �פני הסרט, היו שי�וב מקוצר ש� מהדורת 
חדשות וגיא פינס, ב�יווי קריינות דרמטית, ואפשרו �כו�ם 
�היות מעודכנים בכ� ענייני היום, או �פחות בענייני החודש 
שעבר, מאז שעדכנו אותם בפעם האחרונה. בקו�נוע "ארמון" 
בחיפה הגדי�ו �עשות, ויצרו פ�א טכנו�וגי מדהים �ימי 
הקיץ ה�והטים וה�א ממוזגים: באמצע הסרט הגג היה נפתח 

באיטיות, ואוויר צח היה מאוורר את בית הקו�נוע.
לבבתי הקו�נוע ש� פעם �א היתה שום בעיה �עשן או �ג

�ג� בקבוק ריק ש� טמפו מהשורות הע�יונות במורד רצפת 
האו�ם עד �מטה, בקו� רעש אדיר. באי הקו�נוע �א התביישו 

ל�נה� דיא�וג �א ממש מנומס עם מי שהקרין את הסרט, ש�
פעמים התב�ב� בסדר הג�ג�ים והקרין את הג�ג� הרביעי 

�פני הש�ישי.
�צופים גם �א היתה בעיה �שאוג �כיוון חדר ההקרנה 
״סרטן/מסריט, אין פוקוס!״. מה ש�א השתנה, וכנראה �א 
ישתנה �עו�ם, הוא הצופים האקטיביים, שמנה�ים דיא�וג עם 
הסרט עצמו כאי�ו הם ושוורצנגר חברים מהיסודי. ממשפטים 
כמו ״תן �ו בשיניים״, כשהנב� נתפס והגיבור מכה אותו, ועד 
״תיזהרי, תיזהרי, הוא מאחורייך!״. א�ו בדיוק אותם אנשים 
שיסבירו �בן/בת זוגם את מה שעומד �קרות, בסגנון ״עכשיו 

הוא יחטוף כדור בראש" ו"הרוצח זה הכומר״.
לבימים ש�פני הט�וויזיה המסחרית הפרסומות היו משוד

רות בקו�נוע, ו�אף אחד �א היתה בעיה �פמפם �קה� השבוי 
ש�א יכו� �זוז פרסומות ש� ש�וש דקות ויותר. מ"זיפ משקה 
שובב" ועד מ�חמות המי�קי ש� ח�י גו�דנברג. עד היום אני 
יודע �דק�ם בע� פה טקסט שהיה מיועד בכ�� �מפרסמים, 
וה�ך ככה: ״הראייה והשמיעה, הצבע והתמונה, מגבירים את 
תודעת המוצר. הפרסום ע� מסך הכסף עו�ה כסף אך שווה 

זהב. פרסם ותיווכח״.

םההמפיצים ההישראלי תמיד הצטיינו בתרל
גומים איומים �שמות הסרטים שהגיעו מחו"�. בכ� הזדמנות 
ניסו �דחוף �צופים את המי�ים המפוצצות "גור�י" ו״קט�ני", 
גם כשהן ממש �א הופיעו בשם המקור )נשק קט�ני, זיכרון 
קט�ני, ש�יחות קט�נית, פיתוי קט�ני, סוד הווירוס הקט�ני, 

לחופשה קט�נית, מרדף קט�ני, פיתוי קט�ני, ואם בבית הקו�
נוע �א הקפידו ע� היגיינה, יכו�ת �קב� גם פופקורן קט�ני(.

בקומדיות השם היה חייב �היגמר בצירוף "מת מצחוק" 
)האקדח מת מצחוק, המרג� מת מצחוק, המתרגם מת מצחוק(, 
כשרצו �שוות �סרט נימה סקסית, זה היה ״איזה מין שוטרת״, 

״איזה מין שכנה״, ובקיצור - איזה מין תרגום מעפן.
לבין ק�אסיקות התרגום היה אפשר �מצוא את "אדם בע

 The"( "האקדח מת מצחוק" ,)"Easy Rider"( "קבות גור�ו
Naked Gun"(, "חרמן ע� הזמן" )"Superbad"(, ו"גשם ש� 
פ�אפ�" )"Cloudy with a Chance of Meatballs"(, שאין 

בו אפי�ו חצי מנה.
 "Joy Ride"אני תוהה מה עבר בראש ש� מי שהח�יט של
יהיה ״�עו�ם א� תשחקו עם זרים״, "Ugly Coyote" יהיה 
"חופשיות ע� הבר", "Crazy/Beautiful" יקב� את השם ״את 
מטורפת, אתה חתיך״, ול"The Hangover" - "בדרך �חתונה 
עוצרים ב�אס וגאס". כנראה מי שתרגם את זה היה בהנגאובר.

ההקולנוע �א שוקט ע� שמריו. השבוע פורסם שג'ונתן 
קנט, הבן ש� הסופרמנים ק�ארק קנט ו�ויס �יין )שיכו� 

�היקרא סופרלבן(, יוצא מהארון, ובגרסת הקומיקס החדשה 
הוא כבר �א עוד גבר סטרייט �בן. עניין שנשמע די הגיוני, 

בהתחשב בכך שאבא ש�ו נוהג �הסתובב בטייץ צמוד.
מעכשיו �סופרמן יהיו מאבקים חדשים: מאז הקיץ הוא כבר 
הספיק �הי�חם בשריפות שנגרמו בש� משבר האק�ים, �סכ� 

לירי בבית ספר, ו�הפגין נגד גירוש פ�יטים. השא�ה היא אם עכ
שיו, כשבנו הצטרף �קהי�ה, הוא יתחי� �הי�חם �מען נישואים 

גאים ויח�יף את האויב ש�ו, �קס �ותר, בבצ�א� סמוטריץ'.
גם המפיקים ש� סרטי ג'יימס בונד חשבו שצריך �התקדם 
עם הזמן, ו�כן )ס�יחה ע� הספוי�ר( הציגו את מי שאו�י תח�יף 
אותו - אישה שחורה. עדיין �א ברור אם בהתאם יח�יפו גם את 
ה״מרטיני מנוער, �א מעורבב״ ב״מיץ ס�ק בריא, �א טעים״.

�א ידוע �י אם עומדת ע� הפרק גרסה חדשה ש� חסמב"ה, 
אב� במקרה שכן, �א אתפ�א אם ירון זהבי ייצא מהארון )או 
במקרה ש�ו - מהמערה החשמ�ית( ויאמץ י�ד עם מנשה 
התימני, שכדי �היות פו�יטיק�י קורקט ייקרא מעתה מנשה 

האפרולצנענייאי. תמר, שתיקרא תמר היפהלמבפנים, תהיה 
נשואה �אהוד, שכבר אסור �קרוא �ו השמן א�א אהוד הש�םל

עםלהגוףלש�ו, ויהיה �הם י�ד בהורות משותפת עם מי שנקרא 
פעם א�ימ�ך זורקין, עד שעשה שינוי מין והפך �א�ימ�כה.

צריך �חשוב גם מה עושים עם עזית הכ�בה הצנחנית. מצד 
לאחד, היא הקדימה את זמנה בכ� הקשור �גיוס בנות �יחי

דות קרביות. מצד שני, גיוס ש� כ�בה �שירות קרבי ע�ו� 
ל�היחשב היום כהתע��ות בחיות, כך שאו�י יהיה צריך �ה

פוך אותה �עזית הכ�בה הג׳ובניקית ו�סדר �ה תפקיד ק�״מ 
)קרוב �מ�ונה(.

את סרטי הבורקס צריך �פתוח �עדות ש�א זכו �ייצוג 
בשנות הל70, כמו אתיופים ורוסים, עם סרטים כמו ״ארקדי 
וחצי״ או ״ס�אח אמהרי״. חוץ מזה שבורקס הוא מאכ� עתיר 
פחמימות ש�א מתאים �עידן הבריאותי ש� ימינו, והגיע הזמן 

�המציא ז׳אנר חדש - ״סרטי פשטידת עדשים ��א ג�וטן״.
לקוני�מ� יחזור בשא�ה, יעבוד בהייטק ויתגבר ע� הגמ

גום, כדי �א �הע�יב. בגרסה החדשה ש� "אסקימו �ימון", 

שכדי �הימנע מסוכרים תיקרא פשוט ״�ימון״, יככבו ש�וש 
בנות, שעובדות באחת מחברות המטבחים שהח�יפו את ג�ידה 
מונטנה בנמ� ת� אביב, ומנסות �התחי� עם בנות אחרות. 
הגרסה החדשה ש� ״מציצים״ תתחבר �קידמה הטכנו�וגית, 

לובמקום �הציץ �מק�חות בים, תעסוק בחבר׳ה שמציצים בפו
רנו בס�ו�רי, א�א אם גם אותה יביים אורי זוהר, ואז יקראו 

�סרט ״מציצית״.
רק "תע�ת ב�אומי�ך" ש� אפרים קישון יכו� �הישאר 
בדיוק כמו שהוא, כי הביורוקרטיה בעירייה נשארה אותו 
דבר. כשמסתכ�ים ע� החפירות בת� אביב, נשאר רק �חכות 
�הצפות ש� החורף, שיזרימו מים ויהפכו אותה �וונציה ש� 

להמזרח התיכון. בניגוד �סרט המקורי, את מי שהתחי� את הח
פירות הנוכחיות �א יכנו משוגע, כי הפעם החופר הוא ראש 
העיר. תשושי הנפש יהיו בעוד כמה שנים התושבים, שצריכים 

�סבו� את הסיוט הזה. 
yairn@israelhayom.co.il
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