
ם אנשינו עול ב 'ץ

 בזרועותיו החבוקה היפהפיה הבלונדית הנערה
בסידרה, החדשים מכיבושיו אחד אינה ג׳יי־אר של
המתוב־ הקולנועית לגירסה התוספות אחת לא וגם

 -לעומת .23ה־ בת היידי, האמיתית, בתו זוהי -ננת.
 הלב ובעל •התככן היואיינג של הטלוויזיונית הדמות

מופת לשמש יכול שהוא הגמן לאדי טוען הקר, ■

 ימלאו במאי המסור. והאב הנאמן לבעל ודוגמה
 לרעייתו מאוד דומה היידי לנישואיו. שנה 30

 פרשטדן, בן, גם יש הזוג לבני מאי♦ השוודית,
 ילדיהם את להציג ממעיטים ואשתו הגמן .29 בן

 על ושומרים סקרנים -ועיתונאים המצלמה לפני
רבה. בקנאות פרטיותם

י ית1ד׳ז בם אריות!תקים סט׳מרם: מ
הוואעתנה במתם ביחד ים1שזזז9ו

 קתרץ של האוסקרים נושא סירטם המוזהב, האגס זה היה האם
 בכבלים האמריקאית הטלוויזיה על שהשפיע פונדה, והגרי הפכורן

 שסרט היא, עובדה אולי. אחר? אגדתי לזוג דומה הרפתקה להציע
 וג׳ימי דייוויס בט ותיקים: קולנועיים אריות שני מאחד חדש

 הפך מהם אחד וכל 74 בן היום הוא מהם אחד כל סטיוארט•
 ארוכה קאריירה סרטים, עשרות מהם אחד לכל בחייו. עוד לאגדה

 של בתל צאן לנכסי נחשבים שניהם כי ואם ותהילה, פרסים של
 בסרט נפגשו לא מעולם בהוליווד, תמיד ועבדו האמריקאי. הקולנוע
 שונים, לאולפני־הסרטה שייכים היו שבעבר משום אולי משותף.

 שבבעלות *שחקנים לזה זה לשדך בלתי-אפשרי כמעט זה והיה
שונים. אולפנים
 מסתבר. מאוחר, לא ולעולם מהתחייבויות, משוחררים שניהם היום
 :מסויים חן בעל מלזדרמאתי אהבה בסיפור פעולה משתפים השניים

 חלתה האהובה רעייתו כי לו כשנודע להתאבד מחליט קשיש בעל
 כי ומלהיבה, מחודשת חשיפה זו סטיוארט לג׳ימי ממארת. במחלה

 דייווים לעומתו, כמעט. שיחק לא בעצמו, חלה מאז שנים, כמה מזה
 הזקנה הגברת בתפקיד לאחרונה ונראתה מעולם, לשחק הפסיקה לא

המר. בהכסף למישחק־הקלפים הצעירים שותפיה את הסוחטת

זיבה: פאוזו .

♦
 משויים וחן־

אושור של
 השאה אלמנת פהלווי, פארה
 מצאה היא שוב. מחייכת האיראני

 -בנותיה, שתי לצד מחודש אושר
ש שימחת־החיים את לה שהחזירו

 ״אני :לומר נהגה בעבר ילה. אבדה
 איני בנפשי. שלווה להיות מתפללת

בפוליטיקה." עוד מתעניינת
 פא" עם זארה נראית זו בתמונה
 לה ימלאו מרם שבחודש ראגהז,

 ועם לאמה, ביותר דומה והיא 20
 לאביה, רב דמיון המגלה לילה,

 רד׳ה יעלי בעוד .12 בת היום והיא
ומצ מארוקו בין זמנו את מחלק
 את ואמן הבנות מחלקות ריים,
 תמונה וניריורק. מצריים בין זמנן

ה המישפחה בצילומי האחרונה זו,
 בדירתן צולמה מאיראן, מלכותית

שבניו־יורק.
 שעבדה בשינה השליפה פאראנהז

 ו- כאחות, לימודיה את בקאהיר
 •במחלקת־יל- בניו־יורק השתלמה

 מאדי־ שעשתה למה בדומה דים,
 היא האבסבורג. נסיכת אסטריד

ב פעם פדי ונראית מאוד יפתה
בגידיורק. מפוארים דיסקוטקים

2366 הזה העולם




