
חודש יוני מעבר לפינה ומייקל פיירמן כבר 
יכול להסתכל לאחור. כשאני מבקש ממנו 
לחשוב על הטעות הגדולה ביותר בז’אנר 
הסבון ב־2010 הוא צוחק. “ממה להתחיל? 
פרוקטר אנד גמבל, שסייעו להקים את 
הז’אנר, הודיעו לכל העולם ואחותו שהם לא 
רוצים שום קשר לתעשייה יותר; ‘כשהעולם 
מסתובב’ בוטלה הרבה לפני שזמנה הגיע 
והביטול למעשה הזכיר לתקשורת שהז’אנר 
גווע; וכמובן כל הבלגן שנוצר סביב עלילת 
קיש ב’לחיות את החיים’. העלילה הזאת 
הייתה חשובה להרבה מאוד אנשים והייתה 

מרגשת לצפייה. ביטולה מעציב אותי”.
־ברזומה של פיירמן, מאושיות עולם הס

בון, אפשר למצוא כתיבה, הפקה ועיסוק 
בלתי פוסק בתעשיית הסבון, והוא היה בין 
הראשונים להבין את הקשר בין דעיכת 
הז’אנר ובין האינטרנט. הוא יצר עבור 
סוני את soapcity.com, שאירח את 
האתרים הרשמיים של רוב הסבוניות 
וכלל פיצ’רים כמו צ’אט, ראיונות וכל 

־מה שאתר טוב צריך לכלול. בעוד אר
בעה חודשים יישארו על המסך רק שש 
סבוניות, האם האינטרנט הוא הבית הבא 
של הז’אנר? פיירמן לא נוקט עמדה חד 

־משמעית אבל הוא מעודד בעקבות הצל
חת העונה הראשונה של “וניס”, סבוניית 
הרשת האובר־פופולרית: “בתחילת הדרך 
אנשים ביקרו את המודל הכלכלי של ‘וניס’ 
)9.99 דולר לעונה - א”ק(, אבל בסופו של 
דבר המודל הצליח והם סיימו את העונה 
הראשונה ברווח שסייע להם ליצור את 
העונה השנייה, שתעלה בקרוב. אין ספק 
שהצלחתה של ‘וניס’ פתחה את הדלת 
לסבוניות רשת נוספות. האינטרנט מוצף 
בהן. חלק מופקות היטב, חלק מספרות 
סיפור יפה. והכל הודות להחלטיות של 
קריסטל צ’אפל, שראתה שוק שרק מחכה 

שיכבשו אותו. היא התחילה את מהפכת 
הסבוניות”.

אז אפשר לומר שהז’אנר במתכונתו 
הנוכחית גווע.

“אני לא חושב שהז’אנר ימות לגמרי. אני 
חושב שבדיוק כמו צורות אחרות של בידור, 
גם ז’אנר הסבון נהנה מתקופות של גאות 
ושפל. אני מאמין שהסבוניות החזקות ישרדו 
ושבסופו של דבר תהיה תחייה מחודשת של 
הז’אנר, גם אם חלק מהסבוניות ימותו עד 
אז. אני חייב להודות שאכן מעולם לא היו 

זמנים מדכאים יותר בתעשייה”.
ומי הסבונייה הבאה שתבוטל? “לחיות 

את החיים” נראית פייבוריטית.
“מנקודת מבט אמריקאית ‘לחיות את החיים’ 
בהחלט נראית פייבוריטית לביטול משתי 
סיבות: היא בעלת הרייטינג הכי נמוך באופן 

־קבוע, ומספטמבר היא תהיה הסבונייה הי
חידה שתופק בניו יורק. עם זאת, מנקודת 
מבט אישית, ‘לחיות’ הייתה הפייבוריטית 
שלי מתחילת הדרך ותמיד ראיתי בה את 
הסוס השחור שיכול להפתיע. יש לה קאסט 
מדהים שמצליח לחולל נסים כשהוא מקבל 
טקסטים נהדרים. אבל אי אפשר לדעת, אולי 

סבונייה אחרת תיפול לפניה”.
אם כבר דיברנו על “לחיות”, אולי תוכל 
להסביר את פרשת קיש. האם הבלגן היה 

הכרחי? למה הם עשו את זה?
“לדעתי, הספקולטיבית בלבד, משהו קרה 
וגרם ל’לחיות’ לבטל את העלילה הגאה. 
עשרה ימים לפני הפיטורים של קליוול 

ואוונס )קייל ואוליבר - א”ק( ראיינתי 
אותם ולא ראיתי שום רמז לבאות. כולם 
דיברו על כמה העלילה טובה ומרגשת 

ועד כמה הם לא יכולים לחכות להמשך. 
בסופו של דבר, בכנות, חייבים להודות 

שהרייטינג היה נמוך בזמן העלילה הגאה. 
נכון, יכול להיות שעלילות נוספות תרמו 

לרייטינג הנמוך אבל אי אפשר להתעלם 
מזה. עבורי זה תמרור אזהרה. ארה”ב היא 
לא המדינה המתקדמת שכולם סבורים 
שהיא. אני לא בטוח שהעלילה של קיש 
התקבלה טוב במעמד הביניים ובאזורים 
בארה”ב שבהם הומוסקסואליות אינה דבר 
לגיטימי. יש אנשים שלא רוצים לראות 

גייז על המסך שלהם”. 
אני חוזר הרבה פעמים לנקודה הזאת 
עם מרואיינים: אולי הצופים עדיין לא 

־מוכנים לעלילות גאות. גם ב”היפים וה
אמיצים” אין גייז והיא עוסקת בתעשיית 

האופנה.
“בחנתי לאחרונה את הנושא ושוחחתי עם 

־מריה ארנה בל )התסריטאית הראשית והמ
פיקה של “צעירים חסרי מנוח” - א”ק( ועם 
ג’יין פסנטה )התסריטאית הראשית של 

אביעד קדרון אוכל סבון 

אמצע 2010 ומייקל פיירמן, מאושיות התעשייה, מנתח את מצב ז’אנר הסבון. ראיון בלעדי
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פיירמן. “בסופו של דבר תהיה 
תחיה מחודשת של הז’אנר”
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“כשהעולם מסתובב” - א”ק(. הן מייצגות 
שתי גישות שונות של החדרת עלילות גאות 
לסבוניות. ‘צעירים חסרי מנוח’ החדירה 
לעלילה עורך דין גאה בתפקיד משנה, 
ו’כשהעולם מסתובב’ תקפה את הנושא 
חזיתית עם משולש אהבה גאה ועם הרומן 
הגאה הכובש של לוק ונואה. אין ספק 
שכרגע העלילות הגאות נמצאות בשפל 
בעולם הסבון. בקרוב לא תהיה לשום 
סבונייה עלילה גאה. לגבי ‘היפים 
והאמיצים’ - היית מצפה שיהיו שם 
אנשים מרקעים שונים בתעשיית 
האופנה. אני עדיין מקווה שבראדלי 
בל יתעשת יום אחד ושנזכה לראות עלילה 
גאה גם שם. מצד שני, אולי היום הזה יגיע 

מאוחר מדי”.

לפעמים צריך לדעת לשלם
2010 הייתה שנה קשה גם לז’אנר הסבון 
בישראל, ולאור עברו של פיירמן בתעשייה, 
מעניין לשמוע את נקודת מבטו על רצח 

הז’אנר בארץ הקודש.
כרגע רק “היפים והאמיצים” משודרת 
בישראל. האם אתה מסכים לטקטיקה 
של סוני במשא ומתן על “צעירים חסרי 

מנוח” ו”ימי חיינו”?
“מכירת סבוניות לארצות מעבר לים 
חיונית להישרדות הסבוניות. בסופו של 

יום מדובר בעסק כלכלי לכל דבר והכסף 
הוא השורה התחתונה. אני מבין מדוע סוני 

־ביקשו עוד כסף; הפקת סבונייה חמש פע
מים בשבוע הרבה יותר יקרה כיום מלפני 

כמה שנים”.
־אז גופי התוכן בישראל היו צריכים לה

סכים לעסקה?
“זו אפשרות. גופי התוכן היו יכולים להסכים 
לעסקה כרגע כדי לעזור לייצב את תעשיית 
הסבון בארה”ב. יהיה קשה מאוד להחזיר 
בעתיד צופי סבון ששינו את הרגלי הצפייה 
והפסיקו לצפות בסבוניות. הסיפור הזה 
ממחיש שוב עד כמה קהל הצופים הסבוני 

הוא קהל שקל לפורר אותו”.
אבל הקהל הזה נמצא גם באינטרנט ורגיל 
לצרוך תכנים קצרים יותר ומהירים עוד 

־יותר. אתה חושב שזה כיוון אפשרי לס
בוניות? בזמן האחרון עוד ועוד סבוניות 

מקדמות עלילות בקצב מהיר למדי.
“אין ספק שהסבוניות צריכות להתגמש 
ולהתאים את עצמן לקהל ‘המזון המהיר’. 
לצערנו החברה שלנו סובלת כעת מחוסר 

־אפשרות להקדיש תשומת לב ארוכה בעק
בות האפשרויות הרבות והעומסים שנמצאים 
בחיינו. עם זאת אני חושב שאם סבוניות 
יקדמו עלילות מהר יותר, הצופה לא יאמר 
לעצמו ‘אני יכול לחזור לצפות בעוד שלושה 
חודשים. גם ככה כלום לא ישתנה’. השינוי 
הזה יכול להפוך שוב את ז’אנר הסבון לז’אנר 
שיחייב צפייה יומית. הסבוניות צריכות 
למצוא את האיזון הנכון בין קצב מהיר 

יותר לעלילות איכותיות”.
מה עוזרות עלילות איכותיות אם הן זוכות 

להתעלמות במועמדויות לפרס האמי?
“כמו בכל שנה, האמי הוא משחק. השחקנים, 
המפיקים והתסריטאים צריכים לפעול 
אסטרטגית כדי להשיג מועמדות. אל 
תשכח שהסרטון שכל יוצר מגיש 
נשפט לכאורה בניתוק מכל מה 
שהתרחש באותה שנה. בגלל זה 
סבוניות רבות מגישות סרטונים 
שבהם אפשר למצוא עלילות עם 
אפקטים מיוחדים או אסונות 
שבמקרה פוקדים את העיירה 
הקטנה במקום להגיש סרטונים 
שמציגים את מה שהז’אנר עושה 

הכי טוב: סיפור אנושי מורכב שמונע על 
ידי הדמויות. לכן כשמשתתפים במשחק 
האמי צריך לחשוב מה פאנל השופטים 
יאהב, ואסור לך לזלזל בקלטת שהגשת. 
השנה למדנו שלהיות יקירי המבקרים, כמו 
קיש מ’לחיות את החיים’, או לספק תצוגת 
משחק שגורמת לכולם לפעור את הפה 
בתדהמה, כמו סטייסי היידוק ל’צעירים 
חסרי מנוח’, לא מבטיחים דבר כשמשחק 

האמי יוצא לדרך”. 
בוא נעמיד פנים. אם זה היה תלוי בך, מה 

היית עושה כדי להציל את הז’אנר?
“צריך לבצע חשיבה מחודשת על קידום 

־הסבוניות. אפילו ברשתות שבהן הן משו
דרות הסבוניות כמעט לא מקודמות. זו 
www. אחת הסיבות שהקמתי את האתר
michaelfairmansoaps.com. אנשי 
השיווק חייבים לחשוב מחוץ לקופסה ולנצל 
את כל הכישרונות שיש ברשותם. הם חייבים 

־לחנך מחדש את תקשורת המיינסטרים, שב
טוחה שהסבוניות הן שלד בהתהוות. צריך 
לבצע את זה לאורך זמן, לא רק להשתמש 
בליהוקי פתע גדולים כמו ג’יימס פרנקו 
)הצטרף השנה לתקופה קצרה ל”בית חולים 

ג’נרל” - א”ק(. 
“אני חושב שאפשר להשתמש גם ברדיו 
כדי לקדם סבוניות. כרגע לא נעשה בו 
שימוש נכון, אבל יש פודקאסטים שמארחים 
שחקנים מהז’אנר וזוכים להצלחה. לרדיו 
יש כל כך הרבה פורמטים שונים שיכולים 
לסייע במכירת מוצר. בנוסף לכך הייתי 
שומר על הצופים הקיימים ומחפש דרכים 
להגיע לקהלי יעד חדשים מרקע דמוגרפי 
וחברתי שונה, למשל, הקהל הגאה, שלאורך 
שנים עקב אחרי הסבוניות. אני חושב שאין 
מספיק גיוון אתני וחברתי בסבוניות, ואם 
אנשים יראו על המסך סיטואציות שממש 

קשורות לחייהם, הם יצפו בהן.
“אבל הדבר הכי חשוב הוא יצירתיות ויכולת 
לספר סיפורים מרגשים. הסבוניות צריכות 
לחשוב על הזרמת דם תסריטאי חדש שיביא 
איתו רעיונות חדשים. ובסופו של דבר, אם 
הפקת חמישה פרקים בשבוע זה יותר מדי 
במצב הכלכלי הנוכחי, אולי צריך לרדת 
לכמות נמוכה יותר של פרקים חדשים. זו 

בעיה קשה, אין ספק”.
ג’יימס פרנקו. 

אורח לרגע
יאני גלמן. 

עורך דין גאה

כיתוב


