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!ופראית התהילה קורדובס: אל
אושר שר אחר רגע :נהלוו׳ פאראנהז

 של הבכירה בתו פאראהנהז, שנתיים. מזה לראשונה מאושר, נוהרים פהלווי פאראהבהאז של פניה
 .1979ב־ מישפחתה עם מאיראן ברחה מאז נחת של רגעים הרבה ידעה לא בגלות, שנפטר האירני השאה

 יכלה היא ;כמעט במעצר־בית היתה ואחותה, אחיה הוריה, עם יחד מיקלט מצאה שם במצריים, גם
 בחייה. יתנקשו פן מפחד משם, להרחיק לא אך המשפחה, מתגוררת שם קובה, לארמון חברות להזמין

 ולראשה הסיום במיסדר עומדת כשהיא בקאהיר, האמריקאי בקולג׳ לימודיה את סיימה שבו הרגע לכן,
 לאחרונה, מאוד שיפתה פאראהנהז, מאושר. רגע היה בן־גילה, אחר סטודנט ככל הבוגרים, מיצנפת
 ומנהלת לרקוד אוהבת היא במצריים. מפורסם קולנוע כוכב של בנו סקים, היסבאם של בשמו קשורה
 מבילוייה לארמון לשוב מאחרת שהיא אימת כל הבת לגורל החרדה דיבה, פארה אמה, עם יומיומי מאבק

הלילה. במועדוני הסוערים

 שהשוורים היה ודומה בזירה• שנים עשר כבר אותו ראו לא
 :ביותר היפה בארנה הופיע, הוא שוב לא. אך בשקם. לישון הלכו

 כי השמועה ומשהגיעה נים. של העתיקה הארנה צרפת, שבדרום
 בעיקבותיו נהרו לזירה, הגיע קורדובס, אל המכונה בניטס, מנואל

 השאירו לא מרטין, אשתו, של תחינותיה גם צמאי־דם. איש אלף 20
 על בחיוך נעוריו. את לו החזירה ההמון של תאוותו בבית, אותו

 רעדה כולה והארנה המפוארים, השוורים שני את הכניע שפתיו
 שלו הסוודר את לידיו העיף אחר כובע, לו זרק אחד :משימחה
המפור הבולרו את ופשט מעונג נפשו ידע לא הוא ואילו כמתנה,

 שר איך ממעריציו. אחד לעבר אותו וזרק בזהב, המעוטר שלו, סם
 ומימיו מיין אדום הדם צוהל, ההמון גווע, ״ד,טורו — בקו ז׳ילבר

עדיין״. תכולים הים־התיכון של

פה דיאנה
שם דאגה

 עד בלבד ימים כמה נותרו
שנו התאריך — ביולי 29ה־
ברי תושבי כל את לאחד עד

 עילאית בחתונה הגדולה טניה
מוב כמה ישנם אולי אחת.
 כמה ואולי מעבודה, טלים

 עד ימותו נוספים שובתי־רעב
חנו עשרות כמה ואולי אז,
 וכמה באש, יעלו נוספות יות

 השינ־ 'מיזבח על יעלו אנשים
ה חשוב. אינו זה כל — אה
 הנה, :החתונה את חוגג עם
ה הנתינים את מלמדים כך

 בתחרויות- להתלבש חביבים
משמאל) תמונה (ראה סוסים

ו הדוקים ג׳ינס מיכנסי —
 יאה וכך כלבלבים. עם אפודה

ידידים של בחתונה להראות
צוו עם מדופסת בשימלה —

 רחב־שוליים וכובע סגור ארון
 שלא מי מימין). (בתמונה

אומה מחנכים שכך מאמין
וש בתמונה, שיביט נאורה,

 דיאנה ליידי ליד כי יראה
הנסי עומדת מימין, ספנסר,

 עם מיושנת קצת מארגרט, כה
ומאחו שלה, המינק שכמיית

 המלכה־האם כבוד מציצה ריה
שמא הדודנית אך אליזבט.

היא :מאולפת כבר חוריה
ליי בתספורת בדיוק מסופרת

די. די

229021 הזה העולם




