
מד־ את להפריע מישהו יתעקש פירו
האמ סרט־הטלוויזיה של ההסרטה לו

 עצמי יטריח אם ספק ושאול, דויד ריקאי
 רבים קילומטרים המצוי לאתר־הצילומים,

 מצודת־ ובמרכזו המשולש, תחום בתוך
 תנ״כית כמצודה הנראית ירדנית מישטרה
 ומעשה־ סנדר, קולי התפאורן של בזכותם

להתפאר. הפולניה בתיה שיל ידיה
 חוסר־העניין, ולמרות הריחוק, למרות אך

 ומטילת־ הדינמית הסרט מפיקת חוששת
הפר מפני אולברג, פריד מילדרד המורא

 עורכת שהיא עד־כדי־כך, אפשריות. עות
הרוצים עיתונאים של סלקטיווית רשימה

.יי;*״ שאור בת מ־נר
 אירית הסרט. תגלית ,22ה־ בת בוצר

 מיכל של דמותה את בסרט מגלמת
ה לאירית .25 גיל עד 14 מגיל התנ״כית,

הראשון. התפקיד-הקולנועי זהו נרגשת

 טימותי השחקן הוא
את המגלם בוטומס, 1* 1 1111
 הנבל על התאמן המלך, דויד של דמותו

 אבל אמיתי, נבל היה כאילו המאולתר
גיטארה. בשס אותו לכנות התעקש

 ללא לצלם מאפשרת אינה בשטח, לבקר
מתי ואינה תמונות, מספקת אינה רשותה,

ל אפשר הבמאי. כבוד את להפריע רה
 מצלמים ירדנית מישטרה שבאותה חשוב

לפחות. המאה, של האפופיאה את
ב ידועה דמות היא אולברג מילדרד

 סרט־ שיהיה ושאול, לדויד קודם ישראל.
ה עבור הפיקה המשכים, שני בן טלוויזיה
 מדינת שנות 25ל־ שהוקדש סרט טלוויזיה
 של סירטו את הפיקה ואחר־כך ישראל,
ואחיו. יוסף קאקוייניס מיכאל

בתפקיד מפיקה

1 1|  של דמותו את המגלם טראונטלה, טוני עוזר־הבמאי (
 של בתילבושתו אולם במציאות. כלל מרשים אינו גוליית, י יי

בסיסית. עברית לדבר בארץ, בשהותו למד, טוני יראה, מעורר הוא

 — יהונתן את מביים אולברג, מפיקה
 אפרו־ יהודה — בן־נר אבנר ;תאומי עודד

 אנ־ — ושאול בנצר, אירית — מיכל ני;
 באותו עצבני קצת היה הוא קווייל. טוני
 החשמלאי עם באידיש דיבר לא ואפילו יום,

 למחרת פלא. לא זה אבל לייבמן, אברהם
 הופסקו והצילומים קשה. דלקת־כליות חטף

לשבוע.
 שהוא עליו אומרים הסט על החבר׳ה

 שעמדה התקפת־הכליות בגלל אולי נחמד.
אל להיכנס לאיש הירשה לא הוא בפתח,

 על-ידי מתבטל ייתפס שלא ובלבד מה,
המפיקה• הגברת

 צעיר טווס, כמו מפוייח מסתובב הסט על
 הזה שהסרט לכולם המספר עומרי בשם
 הוא הכל אחרי בשבילו״, סחורה ״לא הוא
 ידועה, חברת־סרטים עבור בהוליווד, עבד

 ושאר רדפורד רוברט סטרייסנד, וברברה
 היו כאילו בפה, אצלו מתגלגלים החבר׳ה
ביותר. הטובים ידידיו

 ידוע במאי־טלוויזיה סיגל אלכם הבמאי
זד עם קבוע באופן העובד בארצו, למדי

ר1ן1 י |1ו1*'  של בנו יהונתן, של |
 אביבה היא שאול, 11/ 11 # -111

 בבוקר ההסרטה בימת אל שהוזעקה גר.
 התפקיד מהו ידע לא אפילו יום־הצילומים,

הש אביבה בסרט. לגלס עתידה שהיא
גמליאל. חכם קודם, בסרט כבר תתפה

ה קשוחה, כגברת נחשבת יא ך*
 אל מגיעה כשהיא רצונה. את יודעת \ ן

 וכל לחגוג, הבלאגאן מפסיק אתר־הצילומים
ל מה לו שאין שבאמת מי אפילו אחד,

ויהי- עצמו את מעסיק רגע, באותו עשות




