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שלו הבת להינת
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 יחסים ניהל מהחיים, בדול שהיה אבא על אופיר, קארין בתו, מספרת
 רגע בינלאומית מקריירה נמלט הראשונים, מנישואיו ילדיו עם מתוחים
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 הקרנת בתום נרשם במיוחד מרגש גע ך■""
 הנסתרים החיים ־ "שייקה של הבכורה

 דוקאביב בפסטיבל אופיר" שייקה של
למ ואחותה אופיר כשקארין שעבר, בשבוע

 והתחבקו לבמה יחד עלו דושנס עתליה חצה
כמ הסרט שבמשך האחיות, וחם. אמיץ חיבוק

 עורר ביניהן היחסים וטיב פריים, חלקו לא עט
בסינ הותירו לא לאחריו, וגם לאורכו סקרנות

יבשה. אחת עין מטק
 שם", כולם את גמר לבמה יחד שעלינו "זה

ההק אחרי יומיים אופיר קארין מסכימה
 קפה כוס ועל שמש משקפי מאחורי רנה,

 שלא לא זה המזלג; קצה על רק "וזה שחור.
מר אני עכשיו אבל השנים, כל בקשר היינו
שבר ברמה טלפתי, קשר לנו יש כאילו גישה

 מגלה היא מייל לי לכתוב מתיישבת שהיא גע
 אלה אבל מדהימה, מטורפת, היא ממני. מייל

הזאת". המשפחה של הגנים
 במוקד שעומד מה היא הזאת המשפחה

 הראשון התיעודי הסרט הנסתרים", "החיים
 שעתיד אופיר, שייקה של חייו על שנעשה
בר ביוני) 13( הבא בשבוע לאקרנים לעלות

הס דוקו. בים ובהמשך לב הקולנוע בתי שת
 מישורים: בשני אופיר של חייו את בוחן רט

 או בחלקו המוכר המקצועי־אמנותי, הראשון,
 ב״צ׳יזבטרוך; ימיו הישראלים: לצופים כולו

 והופעות בפריז הפנטומימה לימודי
 יורק בניו ההצלחה מרסו; מרסל לצד

משו הופעות לסיבוב שהובילה
 יחיד ומופע דיטריך מרלן עם תף

לא הפתאומית החזרה בברודווי;
 לאייקון הפך שלאחריה רץ,
 הישראלי הקולנוע של

שורה והעמיד

לבדו הוא שוב

 יורק, ניו אוסיר, שייקה
 .1960 שנת סביבות

אותו הרגה המוסכמות
פתנו־ אריה צילום:

צלו עם רק שוב
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 לאחר שנה משלושים יותר
 סרט לאקרנים יוצא מותו,

 שייקה על ראשון תיעודי
 הנסתרים "החיים אופיר.

 לא אופיר" שייקה של
 סיפורו את מגולל רק
 של האייקונים אחד של

 אלא הישראלית, התרבות
 החידות אחר מתחקה גם

 קארין בתו, משפחתו. בחיי
 בראיון מספרת אופיר,

 ומגונן, קרוב אב על עמה
 עם הסבוכים יחסיו על

 הקודמים, מנישואיו ילדיו
 שנסוג לכך הסיבה על

 ההצלחה לפני רגע
 שנותיו ועל הבינלאומית

 נאלך שבהן האחרונות
מלון בבתי להופיע

הלפרין נטע

לק שהיו ודמויות סרטים הצגות, מערכונים,
 "ציונה ועד נחמה" מ״יופי בחייו: עוד לאסיקה

 ועד בלאומילך" מ״תעלת המקולקלת", והעין
 החיוור הגשש עם מעבודה אזולאי", "השוטר

 הרזומה מתוך שבריר - בנאת״ אל ״אבו ועד
מתח גם הסרט הקומי. הגאון של האינסופי

 דעך שבהן השנים האחרונות, שנותיו אחר קה
 שהמית הריאות סרטן אותו תקף גם אז כוכבו.
 כשהוא ,1987ב- ספורים, חודשים בתוף אותו

 צו־ אחת "עין עם אותנו והותיר בלבד, 58 בן
בוכקת". אחת עין חה,

 הוא פחות, לא המשמעותי השני, המישור
 סיפור היה לא מעולם זה המשפחתי. המישור

ובפרוט בגלוי לדון נהוג היה לא גם אך חסוי,
 שני לעולם שהביא אופיר, שלשייקה בכך רוט

 וקא־ ןגיגי) אלכסנדר לידיה, אשתו עם ילדים
 הקודנזים מנישואיו נוספים ילדים שני יש רין,

אלעד(שע - הלוי אוהלה והזמרת לשחקנית
 ירד "אלעד השיר את זיגמן אברהם כתב ליו
הנס ב״החיים הצפייה ועתליה. הירדן") אל

 פנים מגלה כן, אם אופיר", שייקה של תרים
הפרצופים. אלף בעל האיש מאחורי אחרות
 את להזיז לעשות, אותי שסיקרן מה "זה

הישרא בתודעה שנצרבו המוכרים הדימויים
 להם", מעבר נמצא מה לראות ולנסות לית

 ברמה "גם דוידוביץ׳. ארי הסרט, יוצר אומר
 גם דבר של ובסופו הפסיכולוגית, האישיותית,

 הפכה תנועה כדי שתוך המשפחתית, ברמה
 בעשייה שלב באיזשהו בסרט; המרכזי לנתיב
 אבל שייקה, על סרט זה רגע, לעצמי, אמרתי

 שקורים דברים על משפחות, על סרט זה בעצם
ההש על משפחתיות, אנרגיות על במשפחה,

 ולהיפך. האינדיבידואל, על המשפחה של פעה
הלך". זה לשם רגע, ומאותו

סודית שחקנית
 עם השיחה לקצב להתרגל דקות כמה לוקח

 המהיר, הדיבור - זה שככה להבין אופיר, קארין
 חוטי לנושא, מנושא החדים השינויים התזזיתי,
ובת הלאה להם ומשייטים הנפרמים המחשבה

ומתוז שלם פרפורמנם - והמחזות חיקויים ווך
ליצור. יכולה בדמה זורם שהמשחק מי שרק מר

 כי שחקנית אני אם יודעת לא אני היום "עד
 מאז כי ברירה, היתה לא כי או זה את אהבתי

 והצ־ צולמתי תמיד כילדה ככה. הייתי ומתמיד
 שרתי, תנזיד עצמי, את הקלטתי תמיד טלמתי,

 והמצאנו אילתרנו בסלון, הצגות עשינו תמיד
 סטי־ ותמונות וידיאו, של טונות יש אז דמויות.

ילי אופיר, אומרת צילמה", שלי שאמא לס
 פשוט. לא מטען עם לזה באתי "אבל .1972 דת

 אמר מי של עצמי, של המטען את לזה ותוסיפי
 צריכה את אופיר שייקה של הבת את שאם

סודית. הייתי תמיד אז - שחקנית גם להיות

 ללהקות להיבחן או בסוד לאודישנים הלכתי
 פחות היה וכבר התפרסמתי שקצת עד בסוד.

להסתיר". קל
 זה מותו, אחרי שנה משלושים יותר

של? הבת להיות עול עדיין
שהשת כך כדי עד הכביד, מאוד זה "בעבר

 אחת לאוזן ייכנס לזה שקשור מה שכל דלתי
לאפ ניסיתי שנים כמה לפני מהשנייה. וייצא

ני שאמא המידע לכל בעיקר לחלחל, לזה שר
 אבא על וגם שלי אבא על גם לי, להעביר סתה

 דברים המון ויש איננה כבר היא עכשיו שלה.
יודעת". לא שאני

יש היידי הקומיקאי של בתו אמה, לידיה,
 ושומאכר), דז׳יגאן מהצמד שונזאכר(חצי ראל

בי שנולד אופיר, שייקה של חייו אהבת היתה
מה גדולה יפהפייה, אשה .1928ב- רושלים

מפ שמאחורי למנוע הפכה מותו שעם חיים,
 את החזיקה היא שנה "שלושים ההנצחה. על

 ועשתה בקנאות שייקה של הזיכרון אבוקת
הדב ואת שייקה את יזכרו שאנשים כדי הכל
 אומר בתרבות", שלו המקום ואת שעשה רים

 היתה לידיה לה. מוקדש הסרט "ולכן דוידוביץ׳.
 צורך והרגשתי הסרט, מאחורי המחולל הגורם

אותו". לה להעניק מקום באיזשהו
 שנה לפני לעולמה שהלכה אופיר, לידיה

ההנצ פעילות עם כך כל מזוהה היתה ,82 בת
 היו כמה עד לשמוע מפתיע שכמעט הזאת, חה

 המישורים. שאר בכל ועשירים מלאים חייה
נפ שלי שאבא מהרגע שבוע־שבועיים "תוך

 איש ואשת בית עקרת שהיתה שלי, אמא טר
 מההלם עצמה את הרימה מלאה, במשרה ואמא

 אופיר. קארין מספרת לעבוד", ויצאה והשכול
פנ אצל למשל ציבור, ביחסי בעיקר עבדה "היא

 היתה היא פנים, עיצוב למדה היא פוסטל, חס
 - לצלם מאוד ואהבה ותרבות אמנות שוחרת

 הם הנסתרים׳ שב׳החיים מ״מ 8ה- סרטי כל
 בלי ומחזרים ענפים חברה חיי לה היו שלה.
 אף לעשות, שמה אמרה תמיד היא אבל סוף,
 זאת עם ויחד לאבא. להשתוות יכול לא אחד
עצמה. עם כיף לה היה

 לי חשוב אבל מותה, סביב עצב המון "יש
 יותר או - החיים את עשתה שלי שאמא לזכור
משו חיים עשו שלי, ואבא אמא שניהם, נכון,
מש אשה היתה שלי אמא ולחוד. ביחד געים

 שפות כמה שדברה הגדול העולם אשת כילה,
 בטירוף מצחיקה בסורבון, בצעירותה ולמדה
 ורגישה אימה עד חזקה אשה בנשמה, וילדה

אח שקעה שדי שלי לסבתא בניגוד אימה. עד
 פרשה הכאב מתוך שלי אמא מת, שסבא רי

קדימה". ועפה כנפיים
ביניכן? היחסים היו ואיך

אפי אפשר גיצים. היו בינינו "היחסים
משות ראיונות מיני בכל זה את לראות לו

 הלכו הם השנים עם אבל איתנו. שנערכו פים
 הרגשתי גדולה. אהבה היתה ועדיין והתנזתנו

נשמתה". עונזק עד אותה
 את לך העבירה שהיא מרגישה את

הלפיד?
 לא זה. את נסגור שזהו, חשבתי "אני

אמ הייתי תמיד כי כלום. לעשות יותר צריך
 מונצח הוא הרי שלה. ההנצחה לגבי ביוולנטית

מונצח, לא הוא ואם אנשים אצל טבעי באופן

הבא כעמוד המע\ך
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שמחוני אבי צילום: בסלון והצגות אלתורים של ילדות .1983 אופיר, ולידיה שייקה קארין,
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הקודם מהעמוד המשך

יא שיגידו, אלה יהיו תמיד יעזור. לא ממילא זה
 משנה. לא ממילא זה אז בכלל? זה מי למה ללה,
ארצה". לא או ארצה אם לפיד קצת לי יש אבל

 שחגגה אחרי חודשים כארבעה נפטר אביה
זו ואני ההולדת ליום טייפ "ביקשתי אביבים. 15

 לא שהוא אמר והתנצל; לחדר אלי בא שהוא כרת
 טוב, לא הרגיש כי הטייפ את לי לקנות הספיק

 הבטיח", הוא לי, יקנה הוא שיבריא ברגע אבל
הס ואת הבלבול את זוכרת "אני אופיר. מספרת

שיהיה". מה ולגבי שאמר מה לגבי שהרגשתי פק
הולך? זה לאן הבנת
 שיש אמרה שלי אמא מת שהוא לפני "שבוע

 נתנה עצמה היא אז עד מזה. ייצא לא שהוא סיכוי
 אותו לבקר באה ותמיד בסדר, שהכל הרגשה לו

 את העריץ והוא ומהממת, מטופחת חולים בבית
 התפרקתי מת שהוא שכשהודיעו זוכרת אני זה.

הקירות". על ודפקתי לגמרי
הנ בגיל אביה של האובדן עליה השפיע איך
מסו פחדתי תמיד מוות חוויתי שלא "עד עורים?

 לפני מחשבות תמיד לי "היו אומרת. היא פים",
 הממשי כשהמוות אבל בלעדי, עולם על השינה

 הסוף זה לפנים, כאפה זאת כך כל קרוב מגיע
 שבו טקסט או שיר חיברתי כך אחר שנים ושברו.
ומ עולם לנו היו חברים׳. להיות ׳יכולנו כתבתי

הספ ולא ואבא, ילדה היינו ועדיין יחד, לואו
 בוגרים. כאנשים אותי, והוא אותו, לחוות קתי
זה". את אין ואין,

חריפים פולנים
 הוא אופיר" שייקה של הנסתרים "החיים

 מרעישים. גילויים שמבטיח כזה סנסציוני שם
משמ רב מאוד, עדין בסרט מדובר למעשה אך
לכו ולא במהלכו צפות מעטות לא שאלות עי.
חותך. מענה ניתן לן

 לשהותו נוגע ביותר המסקרנים החלקים אחד
 נוצר שם יורק, בניו החמישים בשנות אופיר של

נב גם ושם בינלאומית, לקריירה ממש של סיכוי
 ממש יש האם הלוי; לאוהלה בנישואיו סדקים עו

לא דיטריך? מרלן עם שניהל רומן על בשמועות
בפ לחזור אופיר החליט התפרקו, שנישואיו חר

והשתכנו ילדיו גם חזרו ובהמשך לארץ, תאומיות

מיל לריחוק בנוגע חש כיצד הדסים. בפנימיית
כי השנים? בחלוף עמם יחסיו טיב היה ומה דיו?
הח למשפחה הקודמת המשפחה התייחסה צד

 היחסים אופי היה ומה לקודמת, והחדשה דשה,
נו הללו שהשאלות לטעון אפשר האחים? בין

 שהתשובות לסבור ואפשר באוויר, תלויות תרות
 יכולה או יכול צופה וכל השורות, בין נמצאות
בקיצור. סגנון, של עניין משלה. סיפור להרכיב
 דוידוביץ׳. אומר סגנון", של עניין באמת "זה

 עשייה סנסציוני. או צהוב להיות לא משתדל "אני
 באמת אני לזה, מעבר אלי. מדברת פחות כזאת

הסי את לקחת חופש לצופה לאפשר שיש מאמין
 השתמשתי עולמו. לתפישת שקשור למקום פור

 של חייה על שיצרתי לסרט בנוגע הזה בדימוי
שמגי ממצאים כמו זה - )2015אתר(ב- תרצה

 או ואתה לפניך, מונחים הם הנה לשופט; שים
 שהדימוי חושב אני קרה. לדעתך מה תגידי את
אומ זאת שייקה. על לסרט בנוגע גם תקף הזה
מוד סופר היינו בחירות, שם שנעשו ברור רת,
מש וכל מלה כל שקלנו שוט, בכל לבחירה עים
 נכונה משמעות ליצור כדי מתחבר הוא ולמה פט

 את מבין צופה שכל מניח אני זאת ועם ומדויקת;
 פטיש להנחית אוהב לא אני אחרת. קצת הסרט

הצופים". של הראש על
 ומי צהוב, לא "הסרט יותר. נחרצת אופיר

 שהיה מה זה לו. מפריע זה דם, לראות שרוצה
רצ אמא סתם לא אתר: תרצה על בסרט מדהים

ארי"(דוידוביץ׳). את תה
הנסת ב״החיים שלה הראשונה הצפייה על

 פסח של שני בחג לי קרא "הוא מספרת: היא רים"
 מכווצת בכולו שצפיתי ואחרי הסרט, את לראות
נו לא כואב, לא או־קיי, באמת? ׳מה, לו אמרתי

שי אנשים שיש לו "אמרתי צוחקת. היא רא"׳,
 ב׳הארץ׳ כאן שנכתב כמו מפספס, שהסרט גידו
שיגידו". אמר, והוא נ״ה), ,25.5(ב-

בעצ מספרת את שבהם ראיונות קראתי
שייקה. על לצלם מתכוונת שאת סרט על מך

 אפילו סרט, על לעבוד התחלתי ובאמת "כן,
 הרגיש זה אבל ויפה, מתוק טריילר עבורי הכינו

 אמרה, שלי אמא וגם מדי. וקרוב מדי יותר לי
 חיקוי מנפיקה היא - הסרט...״׳ את שתעשי ׳עד

לק שצריך הבינה היא "בסוף אמה. של מושלם
יקרה". לא זה אחרת כי המושכות, את חת

עבורך? משהו חידשה בסרט הצפייה
 לגבי בעיקר לי חידש שהוא מאמינה "אני

 על בעיקר קטנים. ניואנסים הראשונה. המשפחה
 גם רגשית. עבר שהוא מה יורק, בניו התקופה

 שלי אבא את שהרג שמה והבנתי ידעתי תמיד
חי זה אז מאוד. רגיש היה בפנים הוא שגם זה

חידש". ולא דש
מת שהוא שברגע מהסרט להבין אפשר

ובר יורק. לניו עוזב הוא בפריז, להצליח חיל
 חוזר הוא יורק, בניו להצליח מתחיל שהוא גע

לארץ.
הרג וגם האמנותית האמת לפי הלך "הוא

 אז כנראה, לפרוץ הולך שהוא ידע הוא שלו. שית
להתפר הסיכויים פי על הלך לא הוא עזב. הוא
בפ שחש מה לפי אלא עליו, שחשבו מה או סם

בלא־מודע". איפשהו מזה ברח גם הוא ואולי נים.
במ שלה הילדות על מספרת כשאחותך

 וחם קרוב מאוד אבא של דמות עולה חיצתו,
מהפיפטיז. הליקופטר אבא מין ומגונן.

 האבות מרוב לחלוטין שונה אבא היה "הוא
בי הוא למשל, אותו. חוויתי אני גם כך מסביב.

לגמ היה זה שאז שלי, הלידה את לראות קש
 בגלל אולי לו, ונתנו ביקש ממש מקובל. לא רי

 כשהייתי בבית היה הוא כלל בדרך שייקה. שהוא
כו יחד אוכלים והיינו בצהריים הביתה חוזרת

ומזי חריף־חריף אוכלים היו שלי ההורים לנו.
חו היה הוא שיש. חריפים הכי הפולנים עים,

 בצורה השיער את לי ומפתל הראש את לי פף
 ומחכה בלט לחוג אותי לוקח היה הוא מיוחדת,

 דיזנגוף. ברחוב שהיתה יורק׳ ׳ניו במסעדת לי
מקר סוכות ידיו במו בחצר לנו בונה היה הוא

 מזמינים והיינו עץ, מכפיס נפצע גם ופעם שים,
בס הצגות להן ועושים מהבניין שלי חברות את
גזי מצאתי מאוד; אותו שהצחקתי מסתבר לון.
 דברים מיני כל על מספר הוא שבהם עיתונים רי

שאמרתי". מצחיקים
נוכח. מאוד אבא

 היה הוא שלו הראשונה בהורות גם "מאוד.
 זה צעיר. ונורא בשל לא הכי שהיה למרות כזה,

 זאת ובכל כביכול. הנכון, הטיימינג היה לא פשוט
זה". את לעשות דרך מצא הוא

כוב ,1954ב- שנולדה אופיר, של בתו עתליה,
בכנות ילדותה על מדברת כשהיא המסך את שת

וש ילדים שני ולה יורק בניו גרה היא ובישירות.
הת בפתאומיות נפטר שבעלה לאחר נכדות. תי

 לומר אפשר ילדה "בתור בשנית. לאחרונה חתנה
 "עת־ אופיר. קארין מספרת אחיות", חצי שהיינו

וכ בארץ, חיו ולא גדולים היו כבר ואלעד ליה
 כיף. היה זה שנים כמה כל לבקר באים היו שהם
 המשפחה עם רציף קשר על שמר בקושי אבא
כי אז אצלנו, מאוד גרעיני היה תמיד זה שלו,
 היום עד אותי. ריגש משפחה של זרזיף כל לדה,
 שהייתי מאז עתליה עם התכתבויות שומרת אני

 אחות. לי יש שבאמת הרגשתי לא אבל א׳, בכיתה
גיגי". אח, לי יש ביומיום

 ,53 בן ואמן, וידיאו עורך אופיר, של אחיה
 להקרנת בא לא וגם בסרט חלק לקחת שלא בחר

 הוא משהו, או הסרט נגד שהוא לא "זה הבכורה.
 אופיר. מדגישה אותו", ובירך לארי התקשר גם

 הוא בפרהסיה. אינטימיות עם לו קשה "פשוט
וההמולה". הרעש את אוהב לא

 שאביך מספרת, שאחותו בסרט רגע יש
וכ לידיה, את לה והכיר לבקר אחד יום בא

 אמר הוא איתם, לגור לבוא ביקשה שהיא
קשה. רגע זה אפשרי. בלתי שזה

 בסרט, בצפייה אותי הרגיז נורא זה "נכון.
 מתכוון? אתה ולמה זה, מה ארי את ושאלתי

 היה מקונטקסט. הוצא הזה שהקטע טוענת עתליה
 עד שנה חצי לחכות צריכה היתה היא טכני, עניין

 היתה והיא הדסים, לפנימיית להתקבל שתוכל
 אצל גם להיות יכולה היתה היא שלה. דודה אצל
 אופן, בכל אבל בסיפור. אמא גם יש שלה, אמא
ברחוב". לא שלה, דודה אצל היתה היא

הזה? בקטע לצפות קשה לך היה
 אבל יכול. לא שהוא אמר שהוא לי חרה "קצת

שאמ מבלי מהקשרו, הוצא שזה אמרה עתליה
כלום". לה רתי

הש במשך אמך עם קשר על שמרה היא
כעסים? או טינה היו לא נים?

 בם־ מדברות היו הן כעסים? איזה פתאום. "מה
 מצאתי גם הולדת. בימי טוב מזל ומאחלות קיים

 שאבא אחרי שלי לאמא כתבה שאוהלה מכתב
וש טובים חיים לה מאחלת שהיא נפטר, שלי
צער". עוד תדע לא

 ואוהלה אופיר שייקח של נישואיהם פרשת
החל אחד היא ,2010ב- לעולמה שהלכה הלוי,
 הלוי משה של בתם הלוי, בסרט. המרתקים קים

 קרויה) היא שמו שעל האהל, תיאטרון (במאי
בלה אופיר את הכירה דגנית, לאה והשחקנית

 של הראשון ההופעות בסיבוב ה״צ׳יזבטרון". קת
מו על עלתה אותם שהסיעה המשאית הלהקה

 היה לא מה וזמן בברכה, קשה נפגעה הלוי קש;
 שהבטיח אופיר, וללכת. לשוב תוכל אם ידוע

כבדה. אשמה חש במסע, עליה שישמור להוריה
וש אוטוביוגרפי ספר הלוי פירסמה 2008ב-

הסוע חייה את המתאר הגורל" את "ניצחתי מו
 הביוגרפיה כתיבת לצורך שנערכו ההקלטות רים;
 ב״החיים נשמעות וחלקן לדוידוביץ׳ דרכן את עשו

הגי אחרי יורק בניו נשארה "אוהלה הנסתרים".
 כשעתליה אביב, בתל שנים כמה למעט רושים,
 היתה "היא דוידוביץ׳. מספר בהדסים", למדה
החמי בשנות ישראל. ארץ שירי ששרה זמרת
 בתרבות התעניינות הרבה היתה והשישים שים

 בפני שהיה כך לא־יהודים, מצד גם ישראלית,
 כמו אחרים זמרים וכמו שייקה כמו להופיע. מי

 הופיעה אוהלה גם דמארי, שושנה או לביא אריק
העו בכל ונסעה תרבות שוחרת היתה היא בחו״ל.

האחרונות". השנים עד אגב, ומופעים; להצגות לם

הבא בעמוד המשך
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שאיפשרהביותר,המשוכלליםממבצעיההיהשאופירמופשטת,אמנותאותהבפנטומימה,

גםשגילם.הדמויותאתשעטפההאנושיותשלהליבהאתולחשוףכךעללהתעלותלו

שלקודמיםסרטיםבשנימשנהבתפקידיהופיעהשכברדמותגילםשבואזולאי",ב"השוטר

אופירעיצבבנאת"אלב"אבווגםב-9691,בלאומילך"ו"תעלתב-7691"ארבינקא"קישון,

בסרטיםהגבריותהדמויותלמרביתשבניגודישראלית,גבריותשללווייחודיתשונהגרסה

קומדיותאתשאיכלסוהמזרחיותלדמויותובניגודחוסן,בעלתאיננהשניםבאותןישראליים

ומזרחיקישוןשלבסרטיוגילםשהואלדמויותהיהאםגםתקופה,באותהשהופקוהבורקס

גרוטסקי.היהלאלעולםהואנלעג,מעטממד

שלהמוקדמותבתולדותיוביותרהבולטיםמהסרטיםבשנייםכיכבאופיראםגםזאת,ועם

קשהבהשתתפותולמדיהארוכההסרטיםשברשימתהעובדהעצםהריהישראלי,הקולנוע
לקריירהמשווהמשמעותיתפקידגילםהואשבודומהחשיבותבעלסרטעודלאתר
משיתוףכתוצאהשובלהמריאיכלההיאב-8791החמצה.שלתחושהשלוהקולנועית
אמיךאתבוגילםאופירהתרנגולות":בלולב"השועלקישוןעםשלוהרביעיהפעולה

בוחשושםמבודדגלילילכפרנשלחהלקויהבריאותושבשלמפא"יניקי,עסקןדולקינר,

נכשלהביקורת,ידיעלבקרירותהתקבלהסרטאךוהכלכלית;החברתיתהפוליטית,בקלחת

בכמהמשנהבתפקידיהופיעאמנםאופירנוסף.סרטלבייםמקישוןמנעוכישלונובקופות,

אורישלבלבנה""חורמ-3691,גולןמנחםשל"אלדורדו"כגוןחשובים,ישראלייםסרטים

לקומדיותנגרףגםהואאךמ-3791,מזרחימשהשלשלוש"ברחובו"הביתמ-4691זוהר
אלפרדשלסלומוניקו"טוב"יהיהמ-2791,גולןשלהגדול"הטלפונים"שודכגוןעממיות

הואאףבמספר",ו"טעותמ-7791רווחזאבשלפטור"מגנב"הגונבמ-5791,שטיינהרדט

וז׳אקהואשבושחור",500,000"היחיד,סרטואתבייםהואב-7791מ-9791.רווח,של
הפקהלהעלותמנסיםהםכאשרהפשעעולםעםשמסתבכיםכושליםאמניםשניגילמוכהן
באותןהקומדיותמרביתכמוהביקורת,ידיעלבעוינותהתקבלהסרטלגודו"."מחכיםשל
הקולנועתולדותאתשמעטריםהקוריוזיםבאחדאופירכיכבב-7791ללהיט.היהאךשנים,
מאוקראינה.לישראלשהגיענורד,ויקטורשלבבימויו"הגן",בשםביזאריתאלגוריההמקומי:

מלא.בעירוםמהזמןחלקהצעירה,גריפיתמלאניגםלההסתובבההסרטהתרחששבובגן

בתולדותומשפיעהמרכזיתלדמותהפךלאאופירשייקהביותר,החשוביםסרטיושנילמרות

לאכישרונוואחרים.ברקןיהודהגאון,יהורםרווח,זאבטופול,חייםכמוהישראלי,הקולנוע

קישוןכמובמאיםדיבסביבתוהיוולאמדי,ומגווןגדולהיהשהואמשוםאוליהיטב,נוצל
פחותהיאהישראליהאוסקרלפרסהוענקששמוהעובדהבו.להשתמשכיצדשידעוומזרחי

מכלולאתשהותירהזו,בהחמצההודאהויותרהמקומיבקולנועבחשיבותולהכרהביטוי

הזה.הקולנועשלבתולדותיוחללכמעיןהקולנועיתעבודתו

שבילי־מאליוהמובןאתלהמספרתאני

דת

$TS1$שבילידת$TS1$

$DN2$שבילידת$DN2$ב"פלורנטין",אדוקהוצופההשמוניםשנות
לערוץפוקסאיתןשיצרבהשתתפותההסדרה

כעתיושבתאניצאתה,מרגעלקאלטוהפכה

רואההיאאיךנעורי.ימישלהגיבורותאחתמול

תשומתבמרכזעמדהשבהםהימיםאתעכשיו

התקשורתית?הלב
במ־עצמיעללקרואלימוזרנוראהיה"זה

דורי

$TS1$במדורי$TS1$

$DN2$במדורי$DN2$,אומ־היאאותי",הצחיקתמידזההרכילות

רת.

$TS1$.אומרת$TS1$

$DN2$.אומרת$DN2$התקופהוואו,ימים,אחלההיואלה"אבל
בחיי".הטובה

עמוםשלמופלא"ב"חסדפרצתלמעשה

מ־2991.גוטמן

חשבתילאמופלא׳ב׳חסדששיחקתי"עד

שלנו;הילדותהיתהזאתהרימשחק.ללמוד
אבלהייתי.פשוטמקצוע,כזהשישידעתילא
יהיהזהשאוליחשבתיבסרטששיחקתיאחרי

לס־הלכתיאזולהתפתח.קצתללמודטוברעיון
טודיו

$TS1$לסטודיו$TS1$
$DN2$לסטודיו$DN2$מוכראזהיהשלאלווינשטיין,יורםשל

מועדו־היוכיפית.תקופההיתהזאתהיום.כמו

נים

$TS1$מועדונים$TS1$

$DN2$מועדונים$DN2$מתק־היהשאחי,56ואלנבי58אלנביכמו
לט

$TS1$מתקלט$TS1$
$DN2$מתקלט$DN2$,בושהייתיוהמדבר,הגלולהכמוובריםשם

רוק־והיינונ"הן)וקסמן,איגיעםיחדברמנית
דות

$TS1$רוקדות$TS1$
$DN2$רוקדות$DN2$כיף!"והיהרביעיבימישם

והצליחהב-79׳"פלורנטין"עלתהואז

תותי.שלף,הדמותבמיוחדמאוד,

נהניתילהיות,שהולךמהשזהקלטתי"לא

קלטתיעלתהשהסדרהאחריורקמהצילומים
פר־אפקטססיידשישלשחק,רקלאשזה

סום,

$TS1$,פרסום$TS1$

$DN2$,פרסום$DN2$עפ־פשוטלכך,קשרבליאוועםהכרה

תי

$TS1$עפתי$TS1$

$DN2$עפתי$DN2$שלאביהאלדר,דן)האמןאזזוגיבןעםמפה
ליהיהשלאומאחרנ"הן.;16בתמאיה,בתה

בג־גרנולכפרטיקטווייוואןהיהזהרישיון,

ני

$TS1$בגני$TS1$

$DN2$בגני$DN2$לכמהלמשךטרומןבכפרכךואחריהודה
אביב.בתלבתהעםגרההיאכיוםטובות".שנים

לפרטיות?החדירהלךהפריעה

כשמאיהמסוים.שבמובןמניחה"אני

בעגלה,איתהמסתובבתוהייתיתינוקתהיתה
התמו־אתמראיםאלי,ניגשיםהיוהפפראצי

נה

$TS1$התמונה$TS1$

$DN2$התמונה$DN2$שהבינוכנראהאישור.ומבקשיםשצילמו

נולדתילי.קרץלאפעםאףהפרסוםקצת.אותי

אזכורחי.בעלהיהזהמסויםובמובןזה,לתוך

לי".יחליטושלאזה,מולמאבקליהיהתמיד
מדי?מוקדםלךקרהשזהלהיותיכול

שה־ראיוןבאיזשהוטען)לווינשטייס"יורם

געתי

$TS1$שהגעתי$TS1$

$DN2$שהגעתי$DN2$20בתכברהייתיאמנםבשלה.לאמאוד,
הר־יששני,מצדצודק.שהואלהיותיכולאבל

בה

$TS1$הרבה$TS1$

$DN2$הרבה$DN2$להש־רציתיכילדהממני.מוקדםשהתחילו

תתף

$TS1$להשתתף$TS1$

$DN2$להשתתף$DN2$ממנימנעושליוההוריםילדיםבפסטיבל

מתחיל10בגילשכברילדלעומתאזלהשתתף.

יפה".עליששמרולינראהלשחק,

מהמסךשירדה"פלורנטין",אחרי

השארביןלשחק.אופירהמשיכהב-1002,

באום""מרדייןאסישלבסרטוהשתתפה

בה־הופיעההיא"שאול".הקומיתובסדרה

צגות,

$TS1$,בהצגות$TS1$

$DN2$,בהצגות$DN2$וקיריינהטלוויזיהבתוכניותדיבבה
טובהכיהרווחתיהרבה,"עבדתיבפרסומות.

הבנתימאוחריותררקשלי.בחייםשהרווחתי

ב׳פלורנטין׳שליהדמותשלשהדומיננטיות
"כמובןאומרת.היאבעוכרי",קצתהיתהאולי
מענייןבסרטלהשתתףלייציעוהיוםשאם
הדמותכילי,יציעולאאבלזה,עלאלךאני

אנימת.סוסכביכולשאנינכנסה,כךכלשלי

תותי,כברהיאדי,שאמרובמאיםעליודעת
זה".רקהיא

הבאבעמודהמשך
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