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 יוצאים סירטם צילומי הזזהלת לקראת לם
 חוזים, על הוחתמו הצוות אנשי קבוע.
 ורק הוחתמו שחקנים נבחרו, הסרטה אתרי
אין. לסרט כוכב

 במשך נבחנו יפהפיות צעירות מאות
שחק הראשי. לתפקיד ארוכים חודשים

 אך — אלמוניות וצעירות מנוסות, ניות
הבחו את מצא לא דווידזון בועז לשוא.

 מישהי ולבחור פשרות לעשות הוחלט רה.
הצי הלך. לא זה גם מתאימה. כל־כך לא

 ואז ימים מעשרה ביותר נידחו לומים
 מכירה שאחותו הצוות, מאנשי אחד נזכר

 בקיבוץ בנח״ל המשרתת יפהפייה צעירה
שחבריו רפיח, פיתחת שליד שלום, כרם

 מינורי, אינו!
 סוציאליסטית

 רות נחי שרובה,
 הנחזענתת

 גרעינית גניסיקן־ו
במקרה התגלגדה
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למגמת
 כשנקטו הציבוריים, במאבקיהם התפרסמו

ממפ״ם. שמאלה עמדות
 האלמונית בנערה תקוות תלה לא איש
 ממילא שנעשו מכיוון אך שלום, מכרם

מת שחקנית לאתר כדי המאמצים, כל
 איש אותו אותה. גם לנסות הוחלט אימה,

 איבון את והזמין לכרם, מיברק שלח צוות
בתל־אביב. לפגישה לבוא מיקלוש

 ארוך, שיער תרמיל, עם הגיעה היא
 ובטלדרס טריקו חולצת ג׳ינס, מיכנסי

 ראייה מישקפי הכחולות עיניה ועל שחור
 אל נכנסה שבו ברגע לנון. ג׳ון בסיגנון

בועז אמר נוח סירטי של הקבלה אולם

דזון: ידעה לא איבון זה!״. ״זהו דווי
 שעושים לה כשהוסבר מדובר. במה כלל
 נבהלה ראשית ככוכבת אותה ורוצים סרט

 למטה, עד אחריה רדפו מהמישרד, וברחה
 ונתנו לשכנע ניסו אותה. והחזירו לרחוב

 במישרד ישבה איבון להחליט. שעתיים לה
״ ״למה והחליטה: שעתיים חשבה ! י  לא

הצילו תחילת אחרי ימים עשרה כיום,

 כל שעשתה. המעשה על מצטערת היא מים
מר אינה היא לה, נראית לא סביבה המהומה

והקול הזוהר לעולם שייכת עצמה את גישה
 1׳ ממל- היא אני,״ לא פשוט זה אני. לא ״זה נוע.
 ונראית בסיגריה סיגריה מדליקה לעצמה, מלת

סובלת.
 משחקת הצגות, עושה שהיא לחשוב אפשר

מה בעצם מבינה ש״לא הגדולה הכוכבת את

הכוכביס ריש״ת1
בסרט שגילחו התפקידים אותם ס
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 ויפתח מיכאלי איבון סגל, יהונתן לשמאל: מימין
 משח־ הצעיריס שני קבוע. יוצאים הסרט כוכבי קצור,

בצה״ל. משררמס עדיין ושניהם לימון, אסקימו
יפתח עם
את ואלכון דווידזון של דמותו את מגלם
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בסיגנון בשימלה


