
ו מירצי !טחשםותי, כל את הקדשתי אלד.
 בארצות והולכות הנכחדות לחיות כספי

אפריקה.״
 ביתו על נוסף מבתיו, ששניים הולדן,

 האחד ממוקמים בפאלם־ספרינגס, החדש
החד בגיניאד, והאחר ■בקניה בחוות־עניק

מבצ ולחאשמה מניעיו, את מסביר שה,
 :בשיחה אמיתי עניין של נימה בקולו בצת
 :בשיתוף־פעולה בגיניאה, עבודתי ״׳את
ה כי השלמתי, ■טרם הממשלה, של מלא

ב ושונים במקומות לכך !שהוקצו קרנות
שהת מה מימוש. לכלל הגיעו טרם עולם
 של ענקי פרוייקט הוא ■שם ׳לעשות חלנו

חדשים. לאתרים ציפורים העברת
 החי שימור

והטבע
ש ^  המשתמשים !אנשים כעולם שי

/ ׳אח ובחלקי-׳גוף ובפרוות ׳בעורות /
 ו־ קישוט של למטרות חיות של רים

המת הנשים אותן כמו גרידא, התגנדרות,
התוק גברים או החי, מן ׳בפרוות הדרות

 קר־ ומאחרי החי, ■מן שפם ■אפם ׳תחת עים
 שלא גן־העדן, ציפור ישל -נוצות קפתם
 כך מ׳שן־פיל. !ואבזרים צמידים על לדבר

 ■שאינן חיות של ׳שלמות מי׳שפחות נכחדות
 לא לאפריקאים בעולם. להתקיים ממשיכות

 ולקיים להרבות לשמר, כיצד ידע יכל היה
המע השרידים כשמתו ואלה. בעלי-׳חיים

 חושב ■אינני בולו. הזן על הקץ הגיע טים,
 גזע להשמיד ׳שהיא, בחינה משיום שהוגן,

 ׳והסכנה ׳בטבע, ■אלוהים !שברא כלשהו חי
האפ היונה גן־העדן, ■ציפור ישל לקיומם
 ציפורים של ׳מס׳ויימים זנים או ריקאית
■חלחלה. ׳בי מעוררת שונות,

 ב־ הטבע לשימור הפרוייקט ״כוונת
 :כולה לאפריקה מתייחסת החדשה, גיניאה
 ■שיהיו ואתרי־מיחייה חדשים ואיים למצוא

ומגד צימחייה מים, ׳ת׳נאי־קי׳ום, די בהם

₪וווווו
פאוארש סטפאני

— לחיים החברה

 הטריטוריאליים צרכיה את ההולמים רים
 לאפריקה כשבאתי שנים, ׳לפני החיה. של

 הד.יכ־ על כששמעתי הזדעזעתי לראשונה,
 במיספרים ההידרדרות ועל התלולה חדות

 עוד. ואינם שהיו ■שונים גזעים ישל אדירים
 בגך חיה לשמר אפשר לפעמים אומנם,

 מחיית־ אותה הופך אתה אז אבל חיות,
חיסלת כשלמעשה מבוייתת, לחיה בר

הולדן (״כיל״ז ויליאם
הוליווד של המיקצועי והיפה —

 תיאטרון, או רדיו קולנוע, או טלוויזיה
 ׳מה אבל המדיה.׳ ימן לרדת ׳לא העיקר

 ציפו הם כמוני. ■חשבו ל׳א ילדי לעשות,
 שער. בשל, כפירי עליהם !תיפול שהפירס׳וסת

 בלתי וזח העץ. של בצילו רובצים שהם
 בקולנוע.״ עוסקים אינם הם לכן, אפשרי.

 רד !את סולל שלו המי׳ש׳פחתי האלבום
 נשוי היה לה מ׳אירשל, סרנדה שחקנית

 .1974 בשנת ■שהתגרשו ■עד שנה', 11 במשך
 הקודמים מנישואיה בתה את גידל הוא

 ׳את גם גידל ׳אי׳תה ׳ויחד בתו, היתד, כאילו
 ׳ארוכות תקופות המשותפים. בניהם שיני
 אחד לכוהול.הא! בלי להתקיים יכול לא

 ■סטפאני של לזכותה זוקף שהוא ההישגים
ני (ללא ׳שלו הקבועה בת־הז׳וג פאוארס,

יש מאז (במעט ישנים ארבע מזה שואין)

 השאירו לא ),36 בת הוא (היום 15 בת
 ׳שהיא אף הקולנוע, בתולדות יעז חותם

מיקציועיני׳ת• נחשבת
 על ׳בישראל להיווכח היה יאפשר ;בכך
ה כפיילגישז הופיעה ■כאשר הקטן, המסך

האמרי שיירותי־הבייון ראש שיל יפהפייה
 נמנה (במציאות רו׳ברטסון קליף קאים,
 של מאד המצומצם ידידיהם חוג עם קליף

 מאחרי וושינגטון בסידרה וביל) סטפאני
 מאז לה !שנשאר המר הזיכרון הקלעים.

הפר בסיפור הראשי התפקיד לה הובטח
 לימד ואחרת, למיושהי !ניתן !ולבסוף וורים
 שאינן יעד תוכניות על לבשר !שלא אותה

 סיימה הוא מעשיים. .ביצוע ■לשלבי נכנסות
 גולה ואליוט בהשתתפות סרט הסרטת עתה

!ומסרבת ■קארד״נליה, וקלאודיה מיור רוג׳ר

 יפה״ ״להזדקן הידע שנים. 24ב־ ממנה
 שהוא !בסובלנות גם הולדן ■אצל מתבטא

הצעי ׳ויורשיו החדש הקולנוע כלפי מגילה
ופאצ׳יני. הופמן דוגימ׳ת רים,

 ד,׳ולדן, ■של מדורם השונה דור זהו
 דור־הביניים. שהוא ודגלאס, לאנקסטר

 גיל־ !ג׳ון דוגמת כוכבים המיוסדים, דור
 את בעיניו מחזקת פיירבנקס, ודגלאס ברט

ב הראשון הדור מן שחל הניכר השינוי
מש שהיא האמנות ׳של ״טיבעה קולנוע.

 של ■הקאריירות האופניות. גם ועיימד, תנה,
מז מטאוריות, היו בקולנוע הראשון הדור

ה הדור של היקאריירות ׳וקצרות. הירות
 הרבה ומזהירות יותר, הרבה ארוכות נוכחי
מבי היום של ■וה׳שחקנים הבמאים פחות•

הקסם ועיקר תיאטרלי, מיטען עימם אים

ת׳ לא שנהן התקופות המאושרות היו בקולנוע עבו
*•רצי ת׳, שבו 1 :ה ׳ מ כל את הקדשתי * י בה ביותר

אפריקה״ בארצות והולכות נכחדות חיות להציל כדי וכספי
 הטיבעי.״ קיומה !את כבר

 ידע לא בנושא, מתעמק הולדן ■כשהחל
 לספק האם — לעשות עליו בדיוק מר,

 הקיים מזון להשביח האם ׳בסיסי, אוכל
 האם המצוקה, באיזורי ׳אחרת ׳או זיו בצורה
 או -מסוכנות, מגיפות מפני חיות לחסן

 י בוריות־מיסתור ■עבורו לחפור
 שהוא כשם הבעייה, לד נהירה היום

המצ מול לעמוד עליו היכן בדיוק יודע
 אוטוט- לעשות עליו צעדים וכמה למה
 ביותר הגדולה האמינות את להפיק כדי ית

 אפשר ,אחד דבר אחר. או זה מעמד
 עושה, שהוא מה כל — לזכותו •לומר
׳ובשלמות. ■ביסודיות ׳לעשות משתדל הוא

__רדידות רד-י מ........י-י" ■יי■ —

 הטיפה מן הגמילה הוא רישמית), התגרש
 שנים, 24ב־ מ-ביל הצעירה סטפאני, חמרה.
 בקפה האלכוהול א׳ת להחליף כיצד ידעה
 עד ׳מאוזנים ״יחסינו !ופסימפט״ה. שחור
 רשאי אחד ״כל לומר. נוהג הוא מאד,״
כרצונו.״ זאת לפרש

 נשען מי
מין על *ד

 עם הו׳לדו ׳וייליאם בא לישראל ם ך
 שחק־ סטפאני, :שלו -גלווילת־ההרגעה י*
מיקציו־ רק׳דנית !של !בתה במיקצועה, נ!ית

 !מעדיפה היא לעתיד. !תוכניותיה ׳את לגלות
 עם ;שלה האחר המשותף העסק על לדביר

 ביחד ׳ארוכים מס-ופידשבוע ׳לבד — ויי׳ליאם
 בביתו), מהם אחד כיל גר השבוע (במשך

 ורוכשים לסין ארוכים ומסעות עורכים הם
ו קונים ׳אספנים, יעבור חפצי־ואמנות שם

עצמם. עבור קצת
 סטפאני מי, על !נישען מי לדעת קשה

 שחקן לכל כי ■היודע ביל, ׳של ניסיונו על
 ■תקוסד, לבוא עלולה ■ביותר המבוקש ולו
 לחכות לדעת !צריך ובי בטלה־מואונס, של

 היא השחקן עבור ש״עסודה !אף בסבלנות
ה סטפאני, יעל ביל או — -נפשי״ צורך

חי- זוהר מאשר אנושי חום יותר שופעת

 אפקטים בידי -נשארים הקולנועי והמיתוס
 ׳טכניות ותחבולות תאורה, של חיצוניים

קול. שיל משוכללות
 י!ומ־ -בבעיות בקולנוע מתעסקים ״היום
 ■מא־ פול -של טיפולו למשל -כמו• יומיות,
 מזדהה הקהל לא־נשואה. באשה זור׳סקי

 לעומת שבדמותה, היומיומיות עם יותר
למ הצופר, שביקש יותר הנעלה ההזדהות

 מן הגדולים והדמויות הכוכבים יאציל צוא
 יוכל ׳ל-א ׳שלעולם שידע ומאחר החיים,
עליהם.״ חלם — כמוהם לחיות
 ׳שני ׳שיל האחרון שסיר׳טם הסיבה ■זו האם

תע פדויה, הוא וה-ולדן, ויילדר ה׳בילים,
בירכת־ אלא שאינה קולנועית אלילה לומת




