
ד של אוסקר סטדיב: מדיד עו
 נפרס זכתה מאז — חוף אל מחוף עלתה סטרים מריל של קרנה
 אין סופי) של בחירתה (על 1982 לשנת ביותר הטובה כשחקנית האוסקר

 להיות להזמינה העונג על המוותרים אגודה או אירגון בארצות־הברית
זה. מעין הופעות לסיבוב מלא בכושר אינה סטריפ העלמה אך הכבוד. אורחת

 היה ביותר, המתקדמים הריונה בימי ויתרה לא שעליה ההופעות אחת
 וסאר קולג׳ — האקדמיים לימודיה את סיימה שבו בבית־הספר ביקור

 שלה, הסיום מסיבת אחרי בדיוק שנים תריסר ניו־יורק. שבמדינת המכובד
 ואפילו ,119ה־ המחזור של טריים בוגרים 500 בנוכחותה לכבד הסכימה
 את לי שהעניק המקום ״זה דקות. שלושים במשך לפניהם לנאום הסכימה

 השערים לפני נפתחו כאן מחיר. בכל אליה להגיע והשאיפה השלמות טעם
 את לחפש שהינחוני לקולות להאזין האומץ את ומצאתי ולדעת לבינה
 אפילו בתלמידתן. גאות היו המורות — בקיצור טוב.״ היותר העולם

יותר. ספרותי נאום עבורה לכתוב מצליח היה לא סטייו־ון ויליאם

קו סקאמוטו: סומיקו הסמים ו
 סומיקו היפאנית השחקנית של הזוהר רגע את מנציחה זו תמונה

 על הסרט) מפיק (ליד הזהב דקל פרס את על אל בהניפה סקאמוטו,
 הסרט, בימאי הופיעה. שבו היפאני הסרט נארייאמה, של הבלאדה

 בקאן, הסרטים פסטיבל של הסיום בטקס נכח לא אימאמורה, שומיי
 בקול חשופים לצוות הודתה היא ביותר. נרגשת היתה הראשית והשחקנית

שימחה. ובצווחות וצוהל דקיק
 של בנמל־התעופה נעצרה היפהפיה הגברת עצוב: סוף היה לשימחה אך
 איתה שנשאה שהדקל מסתבר היקר. הפרס עם שם שנחתה ברגע טוקיו
 הנכבדה הפרס כלת סמים. עליו צמחו — רגיל עץ היה לא סקאמוטו גברת

 שמישטרת גדולה, מבריחים רשת של בשרותה סמים כבלדרית נתגלתה
 אם ברור לא עדיין שנים. כמה מזה בעקבותיה מהריצות מאוד התייגעה יפאן

 שהיה או מעשיה, על מראש ידיעה ובחוסר חד־פעמית בצורה נוצלה סומיקו
ביותר. מוכשרת שחקנית של נוסף פן זה
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 אליזבח המונה
 שנה. 30 ובני

 צעידה היתה המונה
יכה היה והנסיך
 נראית למעלה בתמונה

 מאתיים בת המוזהבת הכירכרה
 המלכה את הנושאת השנים,
 הנסיך בעלה, ואת אליזבת
 באקינגהאם מארמון פילים,

 הנסיך וסטמינסטר. לכנסיית
 הצי אדמיראל בביגדי לבוש

 עדיין המלכה ואילו המלכותי,
הכתר. סימני כל את עונדת אינה

 שנים, 30 לפני בדיוק זה היה
 המלכותי הזוג .1953 ביוני 2ב־

 בלי ההכתרה, לטקס בדרכו היה
 של ביותר המרשים הטקס ספק

המאה.
 לא צולמה התחתונה התמונה

 מרכיבה אליזבת, המלכה מזמן:
 את קוראת מישקפי־קריאה,

 מושב בפתיחת הכתר נאום
 אירוע זהו שנה. כמדי הפרלמנט,

 בשנה, שנה מדי עצמו על החוזר
 בנאום לנתיניה פונה כשהמלכה

 ראש על־ידי עבורה שהוכן
 מארגרט שלה, הממשלה
תאצ׳ר.

 בחירתה זו היתה למעשה
 גברת של השנייה הסוערת
 את כיסתה שכמעט הברזל,
 להכתרת השלושים שנת אירועי

 ל״היום קטנה תיזכורת המלכה.
 בתמונה שנה״: שלושים לפני

 אליזבת המלכה היתה העליונה
 של הצעירה רעייתו ,27 בת

 ציארלם של אמם היפה, הנסיך
 בחוותם .3וד בת ואן 5ה־ בן

 את הכירה לא עדיין הימים
די,. ליידי
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