
 ושייקח לידיההמאושרת המישפחה
בתם עם אופיר

 ברלין של הראשי רחובה בקורפירסטנדאס, שצולמו כפי קארין,
 וקארין, גיגי וילדיה, לידיה הזיכרון. כנסיית :ברקע המערבית.

בימת־ על ששררה הקסמים אווירת בברלין. שייקה אל הצטרפו

 מאד שנהנתה המישפחה, על גס השפיעה הסרט של הצילומים
 שסערה דותן אירית פרשת גס גרמנית. המערב בעיר משהותה

הו אופיר, מישפחת חיי על להעיב כביכול אמורה ושהיתה בארץ
 ומאושרת מאוחדת הפכה המישפחה : הגמור להיפך למעשה עילה
אופיר. ושייקה לידיה מעידים גם כד על יותר, הרבה עוד

 בשביס- ויצחק יום ייבוא דעתי, ך*
!  לסיפרות, נובל בפרס יזכה זינגר • !

 שקם ביותר הדגול המספר שהוא כיוון
 מלובלין והקוסם הזמנים, בכל היהודי לעם
 ולא — ניבא ביותר.״ הטובה יצירתו הוא
 זאת שניבא ומי ניבא. אשר את ידע
 גולן, מנחם המפיק־במאי אלא היה לא

 לכת־ שהעניק בראיון הדברים את שאמר
שנים. כחמש לפני ישראלית בת־קולנוע

 של נבואתו התגשמה שעבר בשבוע
 בפרס־ זכה עליו הנערץ הסופר ואכן, גולן

 אך בפרס, אומנם זכה בשבים־זינגר נובל.
 את סיים שבו ביום זכה. גולן מנחם גם

 כה, עד ביותר החשוב סירטו צילומי
 במערב־ברלין, שנערכו מלובלין, הקוסם
 דני המפיק מישרדו, מאנשי אחד טילפן

 לגולן ובישר הצילומים, לבימת ורמוס,
 בשביס- כי גלובוס, יורם ולדודנו־שותפו,

״זהו :גולן של תגובתו בפרס. זכה זינגר
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מ הקוסם של ממעשי־הניסים אחד עוד
לובלין.״

 הקוסם של בימת־הצילומים על האווירה
 מוכן כך על במינה. מיוחדת היתה מלובלין

 המרכזיים התפקידים מבעלי אחד להעיד
 הוא אופיר. שייקה הישראלי השחקן בסרט,
 את המגלם שמול, של דמותו את מגלם

האמ השחקנית עם יחד הקוסם שוליית
דנציגר. מאיה ריקאית

ס ^ ס קי  ה
ף 1*7 שרצהלעו

 שכל בכותרות באחרונה שזכה ייקה,
 בזכות — שכמותן על חולם שחקן י■

לכ אותו שקשרה הסנסציונית הפרשה
 טרוד היד, — דותן אירית לזמרת אורה

 שמול, של במינה המיוחדת דמותו בגילום
יהדו על לשמור מבקש לקוסם שבניגוד

 עם ולהתאחד הגויים בין להיטמע •לא תו,
אלוהים.

 נסב מלובלין הקוסם של סיפורו
 הפולנית מהעיר הקוסם יאשה, סביב

 המיסגרת את לפרוץ המשתוקק לובלין,
 את ולכבוש חי הוא שבתוכה היהודית

 לעוף. הוא הגדול חלומו הגדול. העולם
 לעוף מנסה הוא פעם ומדי כנפיים, לו יש

 אופיר) (שייקה שמול שולייתו, בעזרתן.
 מורד הוא לעוף ברצותו כי אותו, מזהיר

ב שקבע הפיסיקליים ובחוקים באלוהים
 לעוף. רוצה הוא בשלו, יאשה אך עולם.

 אהבת־נפש, אסתר אשתו את אוהב הוא
 מסרב הוא ילדים. לו יולדת אינה היא אך

 יש זאת עם יחד אולם ממנה, להתגרש
 אחרות, ונשים עם אהבים פרשיות לו

טירוף. עד מאוהב הוא מהן אחת שבכל
 היא עולמו את עליו שממוטטת מי

 אצילה פלטשר), לואיז (השחקנית אמיליה
ויל- (לואיז חולת-שחפת לבת אם פולנית

 וו?1הת שבאוץ נשעה
ע אוניו ש״קה היה

 ״ גולן, מנחם של סירסו
 הראו לשווה ונתע
 ניוםיהצירוס נאשו,

בשביו יצחק הסיפור
 בחייו מתרחשים בה פוגש שהקוסם עד אך צ׳ל).

 לנסוע מוכרח שהוא חש הוא רבים. דברים
בלוב שיישאר בפניו מתחנן שמול לווארשה.

 בתוך נשאר שמול מתעקש. הקוסם אך לין,
התי באולם שם, לווארשה. נוסע ויאשר, עמו,

 לראות כולה וארשה ממתינה אלהמברה, אטרון
לעוף. המסוגל האיש את

 כשלפתע באלהמבוה, להופעתו מתכונן יאשה
 יהודיה זונה פרין), (ואלרי זפטל בחדרו מופיעה

 פגשה כי לו מספרת היא מאהבה. פעם היה שהוא
מת יאשה לארגנטינה. אותה לקחת המוכן בגבר

 העומד רועה־הזונות, את להכות ורוצה רגז
 מנהלו־אמר־ אהובתו־לשעבר. לזפטל, פח לטמון

 לאולם- להגיע לפניו מתחנן ג׳קובי) (לי גנו
בני״אדם. אלפי לו מחכים שם התיאטרון,

 הוא להקשיב, מוכן אינו חם־המזג יאשר. אך
 המתגלה אליאס), • (רודי ברועה־הזונות פוגש
 רו- מארגן בו־במקום עימו. ומתיידד חביב כאדם

 גם משתתפת (שבה אדירה אורגיה עה־הזונות
 ובעוד שטראל), אופליה הישראלית השחקנית

 באולם- מלובלין לקוסם ממתינים אנשים אלפי
 הזונה החדש, ידידו עם הוא מבלה התיאטרון,

אחת. במיטה וידידותיה זפטל
 של בתה שהיא שולייתו, מגדה, — ובינתיים

אמה מידי בכסף רכש ושאותה גויה פולניה

שד חולצת תסרס שלי
 הסגלם ארקין, אלאן של פניו מול שדה את חולצת

1כשהג׳ מיזוודותיה את איבדה וינטרס מלובלין.




