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במכנסיים
קצרים

הספרותי
של
מורו זיאן

 להיפגש עומדת מורו ז׳אן
 לראשונה הזה׳ החודש בסוף
בע עם חודשים, תשעה מזה
ה במאי והרישמי, החוקי לה

 ויל- הידוע האמריקאי קולנוע
 הקשר השדים, (מגרש יאם

שה לא פרידקין. הצרפתי)
 או וחלילה, חס נפרדו שניים

 מהם אחד שכל אלא הסתכסכו,
 מצד שלו, בענייניו עסוק היה

 האטלנטי. האוקיאנוס של אחר
 הברינקם, שוד את סיים פרידקין

 את הקדישה מורו ז׳אן ואילו
 האחרונים החודשים תשעת כל

 שהיא השני החדש, לסירטה
הפגי המתבגרת. בשם מביימת,

 לא הזוג בני של המחודשת שה
 להמשך מיטרד כמובן תהווה

 שלהם. הקדחתנית הפעילות
 10 שכל לעצמו קבע פרידקין
 *י לאור להוציא עליו חודשים

להס מתקשה ז׳אן אך סרט.
 היא התחייבויותיה. כל עם תדר

 באורך בסרט להופיע צריכה
 לצידו האנגלית, בשפה מלא,

 בזמן ובו דה־נירו, רוברט של
 הזמנת לפי לכתוב, התחילה

בצר הגדולים המו״לים אחד
 ״ההריון זכרונותיה. את פת,

 יותר הרבה לי קשה הסיפרותי
 אומרת. היא הקולנוע,״ מן

 עמודים 2000 כבר ״כתבתי
ההול־ ליום הכל בסך והגעתי

 ללא הוא השני פאולום יוחנן
 ביותר החברמני האפיפיור ספק

 מי כל הקאתולית. לכנסיה שהיה
ה סגפנית דמות לעצמו שמדמיין

 חמור איש שנהב, במיגדל נעולה
עו ומפנה בדוגמות השקוע פנים

 קא- הוא מי יודע אינו לחיים, רף
 קרקוב. של הקרדינל וויטילה, רול
 במיש־ נשא בטרם שנה, לפני רק
ידי בחברת לצאת נהג הרמה, רה

 בחיק־הטבע, ארוכים לטיולים דים
 וללא ואדומה ארוכה גלימה ללא

 ב־ פשוט, אלא המישרה, מחלצות
 על קסקט ובכובע קצרים מיכנסיים

 עם הדשא על ולהשתעשע ראשו,
 הקאתולית האוניברסיטה תלמידי

 ועם שם המורים עם שבהנהלתו,
 יכול אינו כבר היום מישפחותיהם.

 כאלה, תענוגות לעצמו להרשות
 נשאר אחד למינהג לפחות אבל

 והנה, טיולים, אהב תמיד נאמן.
הר למישרתו שנה מלאה לא עוד
עולם. חצי לעבור הספיק וכבר מה

 עסוקה הייתי שלי. 14ה־ דת
 המיש־ תולדות בפירוט כל־כך

 ששה אחרי שרק שלי, פחה
 לשלב הגעתי כתיבה חודשי

חו אני נולדתי. עצמי אני שבו
 אצטרך דבר של שבסופו שבת

 שהספר העובדה עם להשלים
 — בראשון חלקים, בשני יופיע

וה לשחקנית, שהייתי עד חיי
 לקא- מוקדש יהיה השני חלק

רייארה.״

 לאשה. חדש לבוש סיגנון מהרההאופנה
 קיבלו דוגמניותיו של הכתפיים

שקצותיהם סינית פגודה של צורה

הסינית
למ מקווה קארדן לשמיים. מופנים

 כל על אחת שימלה לפחות כור
קוקה־קולה. בקבוקי עשרה

בפו מהרהר קולה קוקה רק לא
 הסיני, השוק של העצום טנציאל

 פיאר הפאריסאי האופנאי גם אלא
 בפקינג, חטוף ביקור אחרי קארדן.

 וככל חדש, מסוג השראה עם חזר
עד זו גם הפכה אצלו, השראה

וזנסיך
בבית־חזלים

נורו־ ,המודח הקאמבודי זעסיך__
 השנים את שבילה סיהאנוק, דום

 למולדתו מחוץ יותר האחרונות
 איי לשוב מיהר לא בתוכה, מאשר

להו שסיים אחרי הרחוק, המיזרח
 הפלישה את האדם בעצרת קיע

 העדיף זאת, במקום הוייט־נאמית.
 ניו־יורקי, בביודחולים להתאשפז

 בדיקות לעבור כדי היל, לנוקס
האמ אלה היו שינוי לשם כלליות.
 את ששילמו הסינים, לא ריקאים,

 חשבון בוודאי זה היה חשבונותיו.
 היו עצמו סיהאנוק מלבד כי שמן,

 פחות ולא מוניק רעייתו גם במקום
 על ששמרו ביטחון אנשי מעשרים

 של ביותר האדום הנסיך של חייו
אסיה. מיזרח דרום


