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בלי להתבייש אנחנו מודיעים בקול גדול :אנחנו שמחים מאוד .בבית שלנו נערך לראשונה בתולדות
ישראל מצעד הצדעה לקולנוע הישראלי .אחרי לא מעט פסטיבלים בינלאומיים שהיו אצלנו אנחנו
מציגים את הנבחרת הלאומית שלנו ,ברטרוספקטיבה של כארבעים שנה.
סינמטק כבן בית קבוע ,מצטרף לחגיגה ובלי שום יומרה שנצליח להקיף ולהכליל את הכל ,אנו
תורמים את נקודות המבט שלנו ,של כותבינו הקבועים ושל כמה כותבים אורחים ,חלקם כאלה
שיש להם יד בעשייה הקולנועית היומיומית.
דן דאור ,אשר לוי ואיתן גדין עורכים מעין מאזן ביניים באשר לרלוונטיות של הקולנוע הישראלי.
יובל לוי תוהה האם כבר יצרנו את הקליפ הלאומי ,ויוסי מר חיים עוד לא בטוח שלמדנו לעשות
פסקול .יבין הירש מרשה לעצמו להקשות בקול רם האם באמת מותר האור הישראלי מן האירופי.
חייס לפיד ,בכמעט אפיקורסות ,מוכיח לנו שעד כה ,למרות היוקרה שממנה נהנה הסרט הארוך,
במרוץ הזה בישראל עדיין מנצח הסרט הקצר .ומה רואים אצלנו מבעד לעדשהז אליבא דרחל
אוסטרוביץ רק דמויות מעוותות של נשים ,ואם לשפוט על פי אלה שוחט ,מסרטי הבורקאס -
המזרחיים לא תמיד יצאו רע כל כך.
ובלי נוסטלגיה אי אפשר :שאול שיר־רן נזכר במערבון ישראלי לעניים; מאיר שניצר חוזר לשטח
הגדול לפני שהוא נעשה ליפו העתיקה .נילי המאירי ,עד לאחרונה יו״ר הוועדה לעידוד הסרט הקצר,
החליפה כסא ,לא לפני סיכום עבודת הוועדה שהוציאה לאור לא מעט אנשי מקצוע בפונקציות
שונות בסרט הארוך.
וכמחווה מיוחדת ,את העבודה הזאת אנחנו עשינו בשבילכם )בעזרתו האדיבה של דני ורט(:
הרשימה המלאה )מקווים שלא פספסנו( של כל הסרטים הישראליים שנעשו מאז  .1948חג שמח,
שנת סרטים טובים.
עדנה פיינדו

הנחות מיוחדות
לבעלי

ו
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וחבר• ״מועדון הפסים׳״

בנקחטערם

כמו בעול• השליש•
עוצמתו של קולנוע רלוונטי היא בהיותו עוסק
ומעסיק את קהל צופיו בבעיות האמיתיות המט-
רידות את החברה שבה נעשה .לכן הוא עוסק
בחומר האקטואלי ,המעניין ביותר ,ומכה בבטן
הרכה של הצופה ,שאינו יכול להתחמק ולהתעלם
מן המצבים הקשים והמסובכים של החברה שבה
הוא חי.
גם אם רוב הצופים נמלטים מן הסרטים הרל-
וונטיים שנעשים במדינתם ,כפי שכנראה קורה
אצלנו ,יש כאן ביטוי לתופעה מעניינת וחשובה,
אשר גם בה מתבטא הלוך רוח לאומי.
עשיית סרט היא מלאכה מורכבת המצוותת
אנשים רבים וזקוקה למשאבים גדולים ,כספיים,
אך גם פיסיים ונפשיים .בכל חברה נדרש היוצר
לעמל רב כדי להשיג מקורות מימון ליצירת סרט.
בחברה רבת בעיות הופכת מלאכה זו לקשה מנ-
שיא• יש צורך בסיבה משמעותית באמת כדי
להשקיע את האנרגיה העצומה הזו דווקא בע-
שיית סרט .יצירת קומדיה חסרת משמעות אי-
דיאולוגית כלשהי ,או מלודרמה מנותקת מן
הטראומות הפוקדות את החברה ,הן כמעט
מעשה בגידה .אם כבר מושקע מאמץ כזה ,חייבת
להיות לו זיקה לחיים האמיתיים ,הוא חייב לה-
יות רלוונטי .צריך לומר שכאשר הסרטים משמ-
שים כלי נשק בלוחמה האידיאולוגית יש להם
מסרים ברורים; מסרים אלה חשובים יותר
מאשר הצגת ניואנסים העלולים לפגוע באידיאו-
לוגיה ,אך הם מרכיבים הכרחיים ליצירת אמנות
באשר היא .כל ההיסטוריה הופכת אז מגויסת
למטרה ,וערך האמת הופך לא פעם משני.
קצרה כאן היריעה מלדון בהגדרה של סרט
רלוונטי ,אך אפשר להסכים שאנו מתייחסים
לסרטים העוסקים בבעיות פוליטיות וחברתיות
אקטואליות ובעלות עוצמה שאי אפשר להתעלם
מנוכחותן .כאשר בעיות אלה מופיעות ,הן ממל-
אות את התודעה ואת ההתעניינות של בני האדם.
אמרנו שיוצרי אמנות שאינם עוסקים בכך
עלולים להיתפס כעריקים ,אך גם מבחינה אמנו־
תית הס מתנתקים מהחיים האמיתיים של בני
האדם סביבם ויוצרים עולם אשלייתי של בעיית
האמת בסרטים מנותקים כאלה הופכת הרבה
יותר מורכבת.
מטבע הדברים על סדר יומן הלאומי של חב-
רות המצויות בתהליכי התגבשות ,במלחמה ,במ-
הומה פוליטית או במצוקה כלכלית קשה ,עומדות
בעיקר הבעיות הקיומיות .תופעות אלה מאפיי-
נות בעיקר את מדינות העולם השלישי ,ואכן
בסרטים הבאים מטורקיה ,מארגנטינה ,מצ׳ילה,
ממכסיקו ,מאלגייריה וממדינות דומות ,נמצא עי-
סוק מתמיד בבעיות הרלוונטיות הפוליטיות
שלהן .דומני שהקולנוע הישראלי מבחינה זו הוא
קולנוע מובהק של עולם שלישי :מדינה המצויה
בתהליכי גיבוש ,מתמידה במלחמותיה ויוצרת
שאלות מצפוניות קשות סביב מלחמות אלה .גי-
בוריה הקולנועיים נכנסים לקונפליקטים דרמ-
טיים ,שהם החומר של היצירה ,על רקע הבעיות
המכריעות ביותר של המדינה והחברה.
אני חושב שכך אפשר להסביר את העיסוק
האובססיבי ,המובן והטבעי כשלעצמו ,של הקול-
נוע הישראלי בבעיות פוליטיות של המלחמה וה-
קונפליקט היהודי־ערבי.
קיימות בהקשר זה סוגיות .נוספות; מתי הופך
סרט רלוונטי לקלאסי)למשל ,״האשלייה הגדו-

לה״(' האם האמצעים הפילמאיים של קולנוע רל-
וונטי וישיר הס תמיד ריאליסטיים)״אפוקליפסה
עכשיו״(! גם במערב ,כפי שאנו רואים ,בעיתות
מצוקה פוליטית מופיעים סרטים רלוונטיים .כך
גם בהונגריה ,בפולין ובמדינות אחרות בגוש
המזרחי .ההבדל ביניהן ובין מדינות מהעולם
השלישי הוא שבעולם השלישי בעיות אלה ,וכ-
תוצאה מכך גם הסרטים המבטאים אותן ,מת-
מידות לאורך זמן.
הבעיה המרכזית של הסרט הרלוונטי היא,
שכאשר הבעיה הפוליטית שבה עסק חולפת מן
העולם ,הוא הופך לא רלוונטי)למשל" ,איש הבר-
זל" של ואידה( .הלוואי שנגיע לכך גם כאן.

עכשיו בגובה העי!״•

הקולנוע הישראלי הוא קולנוע פרובינציאלי.
בתור שכזה הוא גם נהנה מכל מעלותיה של הפ-
רובינציה וגם משקף אותן :הפרובינציה העומדת
על קצות אצבעותיה כדי לנסות ולראות מה קורה
שם בעולם הגדול; הפרובינציה קרועת העיניים
המשתהה והמאומצת :פרובינציה שאינה נחה ופ-
רובינציה יהירה.
אחרי הכל ,מדינת ישראל מעולם לא סבלה
מרגשי נחיתות אמיתיים מול העולם התרבותי
שסביבה ,וגם אם יתכן שהפקות הוליווד רחוקות
מאיתנו מרחק רב ,הרי אין ספק שהבמאי
הישראלי לא חושב ,ולו גם לשבריר שניה ,שאין
אשד לוי
הוא ניצב ,שווה זכויות ,מבחינת כשרונו הטבעי,
באותה שורה דמיונית של מיטב הבמאים הפוע-
לים בעולם.
כ׳ את האד• שכחו
הפרובינציה היתה תמיד נמרצת יותר ,מורגלת
אפשר להגיד הרבה דברים רעים על הקולנוע בקשיים ועקשנית יותר ,ויחד עם זאת ,תמיד בלתי
הישראלי ,ורובם ,יש להניח כבר נאמרו ,אבל מודעת לעצמה לחלוטין .בעוד אנשי הקפיטל יוד-
קשה להאשים אותו בהיעדר רלוונטיות .לפחות עים בכל רגע מה השיגו ומה חשיבות הישגיהם,
אם תופסים מושג פרובלמטי)ולדעתי מזיק( זה הרי אנשי הפרובינציה שמים לב באיחור מה
כפי שתופשים אותו עמיתי המלומדים ממני בהר -לעובדה שמאחורי שנות עמל הצטברו אט אט
בה שכן אם לא מביאים בחשבון את סרטי כמה מעשים ,ובמקרה שלנו ,סרטים ,העומדים
הבורקאס ,ואת הגלגול האחרון של סרטי התוע -בכבוד מול תוצרת הקולנוע העולמי.
בה /המצלמה הנסתרת ,שבדרכם האומללה מצ-
כן ,פרובינציית הקולנוע של מדינת ישראל יכו-
ביעים אף הם על מצבנו ,ולפיכך גם הם לה עדיין להמשיך ולמתוח את אבריה אל העולם,
רלוונטיים ,הרי שהקולנוע הישראלי הוא אוצר אולם היא כבר עומדת על כמה סרטים טובים
של התייחסויות ישירות לבעיות השעה ,שגם בטי וחשובים ,וככל שערימת הסרטים גובהת ועולה,
און האגודה למען סוציולוגיה מגויסת לא היה שוב אין המאמץ כה רב ,והנה ,עוד מעט ,אנחנו
מתבייש בו .קצת כמו הספרות הישראלית בש -מביטים בשאר עושי הקולנוע בעולם בגובה העי-
נותיה הלאומיות ,וקצת כמו הסרט האלבני הי -ניים אולם ,דווקא עכשיו ,כשהמבט מתייצב,
חיד שראיתי ,על המאבק בנאצים.
כדאי שנסב פנינו חזרה מן הקולנוע האמריקאי,
מה פתאום לאומי? הרי כל עושי הסרטים שלנו הצרפתי ,הגרמני ,האיטלקי ,או היפני ,חזרה א ל
)אולי לא יהודה ברקן ,אבל הרלוונטיות שלו היא הקולנוע הישראלי.
ממקום אחר ,דרום אפריקה ,אומרים לי( דווקא
הרטרוספקטיבה הזו ,שעורך סינמטק ת ל ־
נגד .הם בעד צדק ובעד חשיפה נוקבת ובעד מיעו -אביב ,היא ,אם כן ,מבט אל הקולנוע הישראלי,
טים ובעד עדות ,והמחנה הלאומי לא כל כך .והם שמבלי משים הפך לתופעה הראויה להתייחסות
קשובים לבקע העמוק בחברה הישראלית שהא -רצינית .ממש כמו זאת ששמרנו לערים הגדו-
גודה למען ישראל יפה עושה מאמצים לטייח לות.
אותו .ואני חושב שהם צודקים ,וצריך לצאת
איתן גדין
להפגנות ולחתום על עצומות ,וגם לכתוב ,מי שי-
כול׳ וגם להיות נביא .אבל סרט לא יוצא מזה .כי
סרט זה על בני אדם .בדרך כלל .לא קויאניסקא־
צי אולי ,אבל אין הרבה כאלה ,וגם ממנו אפשר
ליהנות בעיקר תחת השפעה .ובני אדם מסרבים
לשמש חומר גלם להגיגים מצולמים ,מה גם
שקשה לדרוש מכל במאי קולנוע שיהיה לייבניץ,
אפילו אם הוא בוגר הקורס קולנוע וחברה .אז
בתור מחאה הם)הבני אדם( נעשים דחלילים ,ומי
שאין פרנסתו על ראיית סרטים מפחד מדחלי־
לים.
כי את האדם שכחו .אולי זה לא צ׳כוב ,אבל
יש בזה משהו .מדעני האדם יכולים לשכוח אותו,
ולתת תחת היצור הזה ,מרובה הממדים ,היטל על
שתיים שלוש קואורדינטות :הומו אקונומיקוס,
למשל ,או אדיפוס ,או הקוף הצוחק או הקצין
בעל הערכים .א ב ל לסופרים עושי סרטים אין זמן
לחכות לסינתזה הגדולה של מדעי האדם ,ואם
הס לא רוצים להסתפק בצלליות המצומקות של
הסוציולוגים והפסיכולוגים ,כדאי להם אולי
לחפש דרך אחרת לבטא את המלאות .ובתור
התחלה אולי להפסיק להיות רלוונטיים.

דן דאוד
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אולם סרטי ה״בורקאס״ בעלי נושאים עדתיים
שבראשם העימות עני/עשיר לא נעלמו לגמרי,
מספר יוצרי סרטים ,כמו זאב רווח ,המשיכו לה-
פיק אותם .היו גם הקרנות חוזרות של הסרטים
הישנים .סרטי שנות השישים ,כמו ״סאלח שבתי״
) (1964של אפרים קישון ,״פורטונה״) (1966של
גולן ,״מוישה וינטלטור״ ) (1966של אורי זוהר,
״ 999עליזה מזרחי״ ) (1967של גולן ,״השכונה
שלנו״) (1968של אורי זוהר ו״מלכת הכביש״ של
גולן ,סווגו בשנות השבעים ,בדיעבד ,גם כן בסר-
טי ״בורקאס״ .במקביל ,קבוצה שולית יותר של
סרטי ״בורקאס״ ,שעסקה בהווי הגטו והציגה
אשכנזים כדמויות ראשיות ,כונתה ״בורקאס
לאשכנזים״ או סרטי ״גפילטע פיש״ .הסרטים
בקבוצה זו כוללים את ״קוני למל״ של ישראל
בקר) (1968ואת ״לופו״ של גולן) ,(1970אך במיו-
חד את הסרטים החדשים יותר  -״קוני למל בתל
אביב״) (1976של יואל זילברג ,״לופו בניו־יורק״
) (1976של דוידזון ,״הרשליה״) (1977של זילברג,
״נישואים נוסח תל אביב״) (1980של זילברג ,וא-
פילו סרטו של אברהם הפנר ,״הדודה קלרה״
) .(1977סרטי ה״גפילטע פיש״ הופקו ובוימו על־
ידי אותם אנשים שיצרו את סרטי ה״בורקאס״
למזרחים.
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המזרח.

מאז שנות השבעים המוקדמות הפכו סרטי
ה״בורקאס״ במידה רבה ליוזמה תעשייתית של
מפיקים/מפיצים כמו מנחם גולן ,שמחה זבולוני
וברוך אלה)שני האחרונים החלו את דרכם בהפ-
צה ובבעלות על בתי־קולנוע( .קולנועני ה״בורק־
אס״ ומפיקיו היללו את הזיאנר .בועז דוידזון,
למשל ,הגן מעל דפי העתונות על הזיאנר מפני
מבקרי קולנוע וקולנוענים של סרטי ״איכות״:
״סרטי הבורקאס״ הם ז׳אנר קולנועי .זיאנר
שלא היה ממנו מנוס .בארץ הזו ,הקהל הפוטנ-
ציאלי שבא לראות סרטים מורכב מחתך של אנ-
שים ,שבאו מכל מיני ארצות .כל אדם בא
מתרבות שונה ,עם מסורת אחרת ,עם שפה ספצי-
פית ועם ערכים משלו .בעצם ,מאז מגדל בבל ותי-
בת נוח לא היה מקרה כזה ...בשביל להגיע אל
הקהל הזה ,או לפחות אל רובו ,אתה חייב להגיע
לאיזה שהוא מבנה משותף ,כדי למשוך אותו
לקולנוע .אם הוא יבוא ,אז אתה תוכל לעשות
סרטים .הסרטים שעשיתי עסקו באנשים האלה
ודיברו אל הקהל הזה .אלה סרטים לגמרי לוקא-
ליים ,אם כי בחלקם הצליחו יפה מאד בחו״ל.
בכל אופן ,סרטי בורקאס הם סרטים שעיסוקם
בפולקלור המקומי שלנו על כל גווניו .אז באו
העיתונאים ושאר החכמים יפי הנפש בארץ ,ואמי
רו ,שעדתי זה רע .למה זה רען למה לעסוק בעדות
ובעדתיות זה רע! הרי אנחנו מורכבים מזה שיש
אשכנזים ופרנקים .ואלה לא אוהבים את אלה.
נקודה .זו עובדה קיימת ואין מה לעשות נגד זה״.
הקריטריון העיקרי למדידת הצלחתו של סרט
״בורקאס״ ,לדעת יוצרים ומפיקידם כמו דוידזון,
גולן ,ויורם גלובוס ,הוא הפופולריות שלו בקרב
הקהל  -ולא היוקרה בקרב המבקרים.

לדיון במתח האשכנזי/מזרחי בקולנוע
הישראלי נודעת חשיבות מיוחדת לאור העובדה
שהוא חודר לרוב סרטי ה״בורקאס״ ,שיצרו ?׳אני־
בולט בתעשיית־הקולנוע הישראלית .מאז הצל-
חותיהם הראשונות ,בשנות השישים המוקדמות,
תרמו סרטי ה״בורקאס״ באופן משמעותי
להתפתחות תעשייה זו ,כשהיזמים המרכזיים הם
מנחם גולן ואפרים קישון .המושג ״בורקאס״ הפך
מקובל בקרב מבקרי הקולנוע בסביבות ,1972
ובהדרגה התפשט לכלל הציבור .בועז דוידזון,
אחד הבמאים המרכזיים של סרטי ה״בורקאס״
)״צירלי וחצי״ ,1974 ,״סנוקר״ ,1975 ,ו״משפחת
צנעני״ ,(1976 ,טוען שהוא זה שטבע את המונח.
מבקרי סרטים כמו זאב רב־נוף )״דבר״( ,יוסף
מ־ 1967ועד  1977חלשו סרטי ה״בורקאס״ באופן
מוחלט על תעשיית הקולנוע .בשנות השבעים המ -שריק)״הארץ״( ,שלמה שמגר)״ידיעות אחרונות״(,
אוחרות עבר הז׳אנר מעין מוטאציה ,ונע מקולנוע אהרון דולב ומשה נתן)״מעריב״ ו״במחנה״( ,שבד־
אתני־פולקלורי למעין פורנו רך ,במיוחד במה רך כלל תמכו בסרטי ״איכות״ ,וכן יוצרי הסרטים
שנודע יותר כסדרת ״אסקימו לימון״ של דוידזון האישיים עצמם ,כמו יגאל בורשטיין )בראיון
)במאי( וגולן־גלובוס )מפיקים( ,סדרה שבוטלה ב״קולנוע״( ,יהודה נאמן)במאמרו ״אפס מעלות
כלאחר־יד כ״בורקאס״  -במקרה זה מלה נרדפת בקולנוע״ ב״קולנוע״( ונסים דיין)״מן הבורקאס
3
בחזרה לתרבות הגטו״ ב״קולנוע״( ,תקפו הן אי
ל״רע״.

מזרח

סרטי ה״בורקאס״ עצמם והן את ה״סובסידיות״
הממשלתיות שניתנו להם .למרות שהמונח ״סוב-
סידיות״ היה בשימוש לעתים קרובות ,יש לציין
שסרטי ה״בורקאס״ מעולם לא סובסדו ממש על־
ידי כספי ממשלה; הוענק להם החזר־מס חלקי על
כל כרטיס שנקנה )החזר שהוענק לכל הסרטים
הישראלים שנעשו באותה תקופה( .קהל הצופים
סייע ,למעשה ,לשלם עבורם) .הסובסידיה
הממשלתית הממשית היחידה ,במובן המקובל,
ניתנת כיום באמצעות הקרן לעידוד סרטי איכות
מקוריים( .המבקרים שהשתייכו לזרם המרכזי
השתמשו במונח ״בורקאס״ כשם עצם )ומאוחר

מ ע ר ב

יותר כתואר( בעל משמעות שלישית ,ובו בזמן גם
הביעו זעם אסתטי ומוסרי בלשון שיפוטית
והערכתית ,והוקיעו את הסרטים כ״מסחריים״,
״וולגריים״ ,״זולים״ ,״מטומטמים״ ,״מזרחיים״
״לבנטיניים״ ואפילו ״אנטי־קולנועיים״ .המלודר־
מות והקומדיות של סרטי "הבורקאס״ )הרוב
המכריע היו קומדיות( זכו ליחס של בוז וזלזול גם
בשל ״הדמויות הסטריאוטיפיות״ שלהם ,שאיתן
היה כמעט ״קל מדי להזדהות״ )נאמן( .בשל
״חוסר העומק״ שלהם ,בשל בדיחותיהם
הוולגאריות״ ו״עלילותיהם הצפויות מראש״)דיין(
שהוצגו ב״קומדיה ומלודרמה ,צורות קלאסיות

של קולנוע״)נאמן(  -כאילו שדמויות סטריאו-
טיפיות וסיפור צפוי־מראש בקומדיות ובמלודר־
מות הם בהכרח תכונות שליליות.
משהוצגו סרטי ה״גפילטע פיש״ ,כמו ״לופו בנ־
יו־יורק״ ו״קוני למל בתל אביב״ ,הוסיף נסים דיין
להתקפתו על סרטי ה״בורקאס״ ביקורת  -חשו-
בה  -על הביקורת ,שנטתה לייחס את התכונות
השליליות של סרטי ה״בורקאס״ למזרח)במיוחד
לסרטים מצריים ,תורכיים ,פרסיים ,הודיים ויוו־
ניים( .דיין הצביע על שורשיו של ה״רע״ הזה בתר-
בות האידית־אירופית .אך לאחר שזיהה נכונה

•

אינטר־טקסט)דהיינו ,טקסט בעל זיקה לטקס-
טים אחרים ,חוץ־קולנועיים וקולנועיים כאחד(
חשוב של סרטי ה״בורקאס״ בתרבות המזרח־
אירופית ,ממשיך דיין ותוקף מסורות ״נמוכות״
אלה מעמדה אליטיסטית מובהקת:
״הצעקנות .הבדיחות הוולגריות ,הגיסטות
התיאטרליות הכבדות ,הדמויות העממיות והמ־
טופשות והעלילה השדופה והצפויה מראש  -כל
אלה הם הוכחות חותכות לטענה הזאת ,במיוחד
כאשר השחקנים התאמנו לדבר במבטא מזרחי
בולט .שכחנו כי יוצרי הסרטים הם מנחם גולן,
שטיינהרדט ,דוידזדון ,זילברג)שימו לב לשמות(,
ועל כן חזרנו וגידפנו את כותל המזרח .והנה עומ-
דים לפנינו השנה ] [1976שני טיפוסים אשכנזים
טהורים  -לופו וקוני למל  -הנשענים בביטחה
ובערגה על תרבות הגטו היהודי במזרח אירופה,
כאשר העלילה של שניהם תפורה על פי המתכונת
של מחזות וודביל באידיש ,שכמותם ניתן עוד לר-
אות פה ושם בישראל .ואזי מתברר לך ,מעל לכל
ספק ,כי אבות הנזיקין של הקולנוע הישראלי
אינם צאצאיו של ג׳וחה ,אלא נכדיו של הרשליה״.
״אלה המספקים בורקאס וחאמינדוס להמונים״,
הוסיף דיין ,״אוכלים בביתם בהיחבא גפילטע
יוסף
פיש״.
אולם ,בדחיה הכוללנית שלהם את הזיאנר,
התעלמו המבקרים מההיבטים הקרניבליים,
המשועשעים ,של סרטי ה״בורקאס״ ,ולעתים ,אף
מאיכות רפלקסיבית של פרודיה ופרודיה עצמית
שקסמה במידה מסוימת לקהל .הטקסט הפנימי
של סרטי ה״בורקאס״ היה ,למעשה ,מורכב הרבה
יותר ממה שרמזה הביקורת המתורבתת מאוד.
אינטר־טקסט זה כולל ,למשל ,את המחזמר ההו־
ליוודי)״סיפור הפרברים״ ][WEST SIDE STORY 1961
שהשפיע בבירור על ״קזבלן״ ] [1973של גולן( ,א ת
המלו־פארסה האיטלקית )״פותתה ונעזבה״
] [SEDOTTA E ABBANDONATA ,1963של פייטרו גירמי
המקרין על ״פורטונה״ ] [1966של גולן(; ובאופן
כללי יותר ,את מסורת ה״קומדיה של טעויות״ ,של
זהות ובלבולים קומיים ,הניכרת בבירור בסר-
טים כמו ״ספר נשים״) (1983ו״גונב מגנב פטור״
) (1977של זאב רווח ,״קוני למל בתל אביב״
ו״מיליונר בצרות״ ) (1978של יואל זילברג י א ־
ריאנה״) ,(1971״בדרנית בחצות״) (1978ו״הדודה
מארגנטינה״) (1983של ג׳ורג׳ עובדיה .השפעות
אלו שזורות ברעיונות המוכרים יותר ,השאולים
מהתיאטרון ומהקולנוע האידיים כמו גם מהקול־
נוע המזרח־תיכוני .גם בקולנוע ובתיאטרון ה א י ־
אנו מוצאים מלודרמות משפחתיות
די
המתמקדות בהרס העולם המשפחתי החם ע ל ־
ידי עולם חילוני חדש ,הקשור בדרך כלל לרעיון
ה״אמריקניזציה״ ,תהליך המלווה בפאתוס ר ב
ובמחוות גדולות ,כולם במסגרת מבנה טלאולוגי
המוביל ל״גראנד פינאלה״ ,לסיום הנהדר שבו ני-
שואין ואחדות המשפחה הופכים לסמל ההמשכ-
יות של העם היהודי .למבנים בסיסיים
מלודרמטיים וקומיים אלו נוספים הלייטמוטי־
 בים הנושאיים הנפוצים בקולנוע העממי המצרי,האיראני ,התורכי וההודי ,כמו דמויות ראשיות
ממעמד חברתי שולי ,הניגוד בין עשיר לעני ונצחו׳
נה של האהבה על מכשולים חברתיים ,המוצגים
לרוב על רקע של פשיעה או פולקלור"אקזוטיים״.
הקשר של סרטי ה״בורקאס״ לקולנוע מזרחי זה
אינו נובע רק מן העובדה שישראלים כה רבים
עלו מארצות המפיקות סרטים אלה ,א ל א גם
מההקרנה התכופה שלהם בטלוויזיה הישראלית

שיל7ח  vsizs"aחולה !1ח2רז"
)וכן גם בטלוויזיה הירדנית ,ששידוריה נקלטים
ברוב תלקי ישראל( ,למשל ,הסרטים המצריים
המוקרנים בימי שישי ,המיועדים בדיוק עבור
אותו קהל שמעריך את סרטי ה״בורקאס״.
בסרטיו של ג׳ורג׳ עובדיה  -שעבד בתעשיות
הקולנוע העיראקית והאיראנית  -שולט מוטיב
העשיר/עני .ואילו המתחים בין מזרחים/
אשכנזים מוזכרים אך בקושי)והופכים לנושא
מפורש רק בסרטו ״בדרנית חצות״(  -אך עם זאת
הם קיימים באופן כללי בתודעה המשותפת של
הצופים.
סרטו של דוידזון ״צירלי וחצי״ החל כיוזמה של
עולים איראניים ,כולם מפיקי־סרטים לשעבר
באיראן .כבעלי אולפני־קולנוע באיראן הם
החלו ,עם בואם לישראל ,לייבא סרטים זרים.
בשלב מאוחר יותר החליטו להפיק סרט ישראלי
שיהיה מבוסס על סיפור שכתב בשבילם סופר־
תסריטאי איראני .הסיפור עסק בגיבור שכונתי
מקומי ,הקשור לעולם התחתון  -ומלווה תמיד
בילד)ה״חצי״ מהכותרת(  -המתאהב בבתה של
משפחה עשירה .התסריטאי של ״צירלי וחצי״ ,אלי
תבור ,התבקש לכתוב תסריט המבוסס על תמי
צית העלילה הזאת ולהתאים אותו למציאות
הישראלית .ומאחר שהתבנית של עשיר ועני
בישראל מקבילה ,מעצם הגדרתה ,לתבנית
האשכנזים והמזרחים ,עוצב צירלי)יהודה ברקן(
כמזרחי משכונת עוני ,בעוד שהאישה העשירה
היא יפהפיה אשכנזית)מגולמת על־ידי חיה קציר,
מלכת יופי ודוגמנית( .נושא ההסתגלות ל״עולם
החדש״  -השכיח ,כאמור ,במסורת התרבותית
האידית ה״מודרנית״  -מועבר כ א ן להקשר החדש
של התאשכנזות ,שבו שכונת״העוני המזרחית
מעוצבת כמקבילה לגטו המזרח־אירופי ,בעוד
ש״העולם החדש״ הוא עולמה של החברה האשכנ-
זית הישראלית .המבטא האידישאי של העולה
הופך למבטא מזרחי ,ואילו האידיש ,בתורה,
משנה פניה לשפתו של המדכא  -מוטיב החוזר
ומופיע בסרטי ״בורקאס״ רבים) .ב״קזבלן״ ,לדוג-
מא ,הגיבור הראשי המזרחי אומר בזעם לפקיד
הדובר אידיש שעומד למחוק את השכונה :״כאן
אף אחד לא מדבר אידיש״(.

בכמה מסרטי ה״בורקאס״ )במיוחד אלה
שנוצרו בתקופת ההתעוררות של תנועת ״הפנת-
רים השחורים״ ומשבר מלחמת ,(1973
האינטגרציה של מזרחים באשכנזים באמצעות
נישואין אינה מספקת עוד ,ואת מקומה כפתרון
תופסת הירידה מהארץ .ארצות־הברית מוצגת
כמקור לתקווה ״אמיתית״ .ב״צירלי וחצי״ ,למשל,
צירלי עצמו נושא את האשכנזיה העשירה ,אולם
ה״חצי״ שלו ,הילד מיקו ,טס לארצות־הברית עם
אחותו .הפירוד בין צירלי ומיקו הוא מרימתוק
ולא עצוב לגמרי ,משום שעכשיו שני אנשי השו־
ליים מצטרפים למרכז ,האחד באמצעות נישואין
לאשכנזיה והשני באמצעות עתיד נפלא בארצות־
הברית .תחבולה כזו משחקת על תחושתם של
רבים  -במיוחד בקרב קבוצות־השוליים המזרח-
יות  -שסיכוי הוגן ניתן יהיה למצוא רק בארצות־
הברית ,ולא בישראל .נסיעתו של הילד
לארצות־הברית מייצגת את החלום המשמעותי
ביותר של המזרחי  -לברוח מהמציאות המקו-
מית המדכאת ולטוס לעתיד מבטיח יותר של דור
חדש.
תחילה דימיין דוידזון  -ואף צילם  -סיום
שונה .בסיום המקורי ,מיקו היה אמור לעלות על
המטוס כשהוא משאיר מאחוריו את צירלי מיו־
אש .כשצירלי נכנס למכונית כדי לעזוב את שדה
התעופה ,אמור היה להיראות מטוס הממריא
באופק .באותו רגע אמורה היתה להישמע צעקת
הילד :״צירלי!״ צירלי הסתובב אז וראה את הילד,
אשר ,כך הסתבר ,לא עלה על המטוס .הם רצו זה
אל זה כשברקע מקדשת מוסיקה סנטימנטלית
את איחודם מחדש .אלא שדוידזון נטש בסופו של
דבר את הסיום הזה לטובת סוף טוב מסוג אחר,
בין השאר בגלל הערותיו של שומר באולפן .דויד־
זון מספר שהשומר בא אליו ואמר ,״הרגשתי שזה
לא כל כך הולך עם הסוף הזה .ואז בא אלי אחד
האנשים ,שהוא מנקה באולפנים ,ואמר לי -
יתראה ,הסרט נורא מצא חן בעיני ,אבל למה
הילד חוזר? הוא כבר יכול היה לנסוע לאמריקה,
להיות בנאדם ...למה אתה מחזיר אותו!״׳ כתוצ-
אה מכך שינה דוידזון את סוף הסרט לסוף ״טוב
עוד יותר״ ,שפירושו  -הטמעה של קודים חדשים
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לגמרי ,ולא של הקודים האשכנזים המסורתיים.
הערתו של השומר משקפת תשוקה קולקטיבית.
קידמה עבור הפרט המזרחי  -לאחר דיכוי
המאבקים הקולקטיביים  -נתפסת כברת־השגה
רק בעולם החדש .השיבה לישראל הפכה לסמל
של נסיגה לאחור.
לאינטר־טקסט של ה״בורקאס״ ניתן להוסיף
מגמות פופולריות אחרות ,במיוחד אלה של
התיאטרון העממי המסחרי ,שהיה באופנה ביי-
חוד בין  1967ל־ ,1973תקופה של צמיחה כלכ-
לית .השנים שלאחר מלחמת  1967הביאו מידה
מסויימת של ניעות כלכלית למזרחים)שנסתייעה
בחלקה בזמינותו של כוח־עבודה ערבי זול מהג-
דה המערבית ומעזה( .אך היא גם העמיקה את
הפער כלכלי והחברתי בין שתי הקבוצות העדת-
יות היהודיות המרכזיות .בו בזמן ,העדרו היחסי
של איום חיצוני גלוי  -איום שתמיד שירת ,ונוצל,
כגורם מאחד  -איפשרה למתחים פנימיים לעלות
לפני השטח בעוצמה רבה יותר .זו התקופה שבה
הופיעו ״הפנתרים השחורים״ ,תנועת־מחאה של
בני העולים מארצות ערב .אותב! שנים ידעו גם
פריחה של תיאטרון עממי ושל סרטי ״בורקאס״
שעסקו בנושא הפערים החברתיים .סרטי
ה״בורקאס״ נטו להשתמש ביסודות דומים לאלה
של התיאטרון המסחרי ,כגון סטריאוטיפים עד-
תיים ומבטא מזרחי כבד ,בסצינות המזכירות
מערכונים כגון אלה של ״הגשש החיוור״ .ואכן,

לדמויות הרפרטואר ולמצבים האבטיפוסיים של
סרטי ה״בורקאס״ יש קרבה למסורת הקומדיה
דליארטה ,שהחלה כאמנות עממית לפני שבוייתה
והפכה מצרך בורגני .שחקנים פופלריים רבים
מהתיאטרון המסחרי)ולצידם זמרים ידועי־שם(
שיחקו בסרטי ה״בורקאס״ .סרטים אלו נבנו לע-
תים כסדרת מערכונים פופולריים ,כמו ב״השכו־
נה שלנו״ של אורי זהר או ב״שלאגר״) (1979של
אסי דיין ,והשתמשו בשלישיית ״הגשש החיוור״.
במקרה של ״אמי הגנרלית״) (1979עובדה הצגת
התיאטרון המצליחה בשלמותה עבור המסך.
התפקידים המרכזיים ניתנו למבצעים ידועים
)למשל ,יהודה ברקן וששי קשת בתפקידים הגב-
ריים ,ואפרת לביא ויונה אליאן בתפקידים הנ-
שיים(; ואילו תפקידי־המשנה ניתנו שוב ושוב
לאותם שחקנים )למשל ,זיאק כהן וגבי עמרני
בתפקידי המזרחים ויהודה עפרוני וליא קניג
בתפקידי האשכנזים(.
רבים מסרטי ה״בורקאס״ גם הציגו יסודות
ממסורת הסינרומן העממי  -שנקרא על־ידי
נשים רבות  -על הקצב המהיר שלו ודחיסות
האירועים ,המתאפשרים בגלל היכרותו של קהל־
היעד את המוסכמות .כמו בסינרומן ,כך גם בסר-
טי ה״בורקאס״ ,האהבה לעולם איננה תהליך
מתפתח :היא פורחת מאליה באופן ספונטני,
״ממבט ראשון״ .אמצעים קולנועיים כמו מוסיקה
פרשנית ושימוש נרחב במחוות־גוף ,מחצינים א ת

הרגשות ומשקפים אותם בבהירות מוגזמת .סרטי
ה״בורקאס״ ,העושים שימוש בטיפוסים גסים
במקום בדמויות עגולות ,אינם עוסקים בניתוח
פסיכולוגי במובן זה שאינם עוסקים בניואנסים
הנפשיים בעולמו הפנימי של הגיבור .התקריבים
) (CLOSE UPלא נועדים להצביע על דינמיקה
פסיכולוגית פנימית א ל א לחשוף סימנים חיצו-
ניים מוחשיים ,כמו דמעות .ביטוי הרגשות באמצ-
עות ההבעה והמחווה גובל לעתים תכופות
בתיאור קריקטוריסטי ,ולעתים)במיוחד בסרטיו
של רווח( הופך במודע לתיאור פרודי .כמו בסמי
רומן ,גם בסרטי ה״בורקאס״ יחסי־הגומלין בין
הדמויות הפרטיות מטשטשים את המימד האישי
והולמים את הפרדיגמה החברתית.
רוב סרטי ה״בורקאס״ משלבים קצת צילומי
אולפן בצילומי חוץ באתרים אותנטיים ,לעתים
קרובות בשכונות־עוני אמיתיות ,במיוחד בדרום
תל־אביב וביפו .אף על פי כן ,הם נוטים לצמצם
עד למינימום את העסקתם של שחקנים ל א מק-
צועיים כמו גם א ת השימוש בפעולת רקע; שני
אלה נשמרים לקטעי ) (SEQUENCEשוק ,כמו
ב״המשכנע״ ) (1973ו״בדרנית בחצות״ .צילומי
הפנים של בתי הדמויות המזרחיות מדגישים את
העוני כמו גם את הקיבוציות :אנשים רבים מצ-
טופפים בחדר אחד ,ואי־סדר שולט בתמונה
ובפס־הקול כאחד .הצבעים ,עם זאת ,הם חמים
ועליזים ,מתאימים לאיפיון המזרחים כאנשים
חמים ,משפחתיים ,תוססים ,ראויים לאמון ומל-
אי רגש .צילומי בתיהם של האשכנזים העשירים,
לעומת זאת ,מסבים את תשומת־הלב לחללים
עצומים המאוכלסים במעט אנשים :האווירה
רוגעת ,הצבעים קרים יותר והמשחק מאופק יותר
 וכל אלה רומזים על עולם קר ומנוכר ,המצטרף,לעתים קרובות ,לדמויות אשכנזיות שהן סנוביות,
אנוכיות וצבועות .דימויים נוגדים אלה תואמים,
כמובן ,א ת הסטריאוטיפים הרווחים בארץ לגבי
אשכנזים והמזרחים.
סרטי ה״בורקאס״ מציעים פתרון אסקפיסטי
)של בריחה( לשכבת השוליים ולמעמד הפועלים
המזרחי ,ולעתים רחוקות יותר אף לזעיר־בורמות
המזרחית .האסקפיזם של סרטי ה״בורקאס״
נובע מהתשוקה האוטופית כמעט לגשר על הפע-
רים בחברה הישראלית ובכך לקדם תדמית של
שוויון עדתי/מעמדי ,סובלנות ,פלורליזם וסו-
לידריות .מ א ח ר שקהל היעד הוא הציבור המזר-
חי ,חדורים הסרטים בהכרח במתחים חברתיים
ועדתיים .בעולמו של המדוכא ,המדכא ה ו א נוכ-
חות מתמדת )היסטורית( ,שאפשר להיטמע בה
או למרוד בה .סרטי ה״בורקאס״ ,במובן זה,
מאופיינים במה שבחטין היה מכנה הומור ״קר־
ניבלי״ ) ;*CARNIVALESQUEאנשי השוליים לועגים
בחוסר־כבוד לדמויות אשר בעיני הקולקטיב
המזרחי מייצגות את השכבה המדכאת .כתוצאה
מכך ,סרטים אלה מציגים לעתים תכופות מצבים
שבהם הגיבור המזרחי  -לרוב בריון גס־רוח בעל
לב זהב)״קזבלר ,״בוא נפוצץ מיליון״ ] ([1977א ו
שלומיאל בעל חוש־הומור עצמי ושמחת חיים
)״רק היום״ ) ,(1976״חמש מאות אלף שחור״
] - ([1977״מסדר״ ,בעזרת חבריו ,את היריב
האשכנזי המזרחי מערים על האשכנזי ,בין א ם
זהו פרט )הפקח העירוני חסר־ההומור והרופא
ב״רק היום״( ,בין אם מוסד )בנק ישראל ב״בוא
נפוצץ מיליון׳״ ,והמשטרה ב״ארבינקא״ ][1976
וב״השוטר אזולאי״( ,ובין אם ,באופן עקיף יותר,
המערכת בכללותה ,כמו באמצעות שם המשפחה
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