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יולבוינו
זווחת
קדחת

סו ההצגה בארצות־הברית. הלומד מזרחי
 ללונדון, עברה כשנה׳ בארצות־הברית בבה
 הופיע הוא מחייו. כשנה יול בילה שם

 במועדוני- שר בלונדון, מוסיקליים במחזות
 לפני לאמריקה כשחזר פאריסאיים. לילה
טלביזיה. לבמאי להיות הפך שנים, תשע

 בשבחים זכה ביום, שעות 14 עבד הוא
 מרטין, כשמרי עבודתו. על והצטיינויות

 שלו, הבכורה במחזה שיחק לצידה השחקנית
המל צמד והמרשטיין, רוג׳רס כי שמעה
להמ הזכויות את רכשו האמריקאיים, חינים
 להם להציע מיהרה סיאם, ונזלך אנה חזת
 זה. במחזה המלך לתפקיד כמועמד יול את

אותו. קיבל הוא
 אח ברינר שיחק שנים ארבע במשך
 הזמר, רבה. בהצלחה הבמה׳ על התפקיד
 בתפקיד ההופעה לצורך במיוחד שגילח

הכירו לא שאיש ראשו, שיער את סיאם מלך

 מסחרז?!, הצלחה קצר שמעו, את שמע ולא
 מעריצות בלבבות טירוף קדחת ממש עורר

 היום. עד עליו מלעוט פוסקות שאינן
★ ★ ★

בדימום צויד אין
 של ההסרטה שעת שהגיעה יום ף*

 היה ואני, המלך המוסיקלית הקומדיה ■4
 הטבעי המועמד הוא ברינר יול כי ברור

 יוצרי בסרט. גם סיאם מלך תפקיד לשחק
 מרכזי בתפקיד להציב תחילה חששו הסרט
 שחקן מיליונים, בו שהשקיעו בסרט כזה,

 ה־ במלאכת החלו הם בעולם. בלתי־מוכר
 וסיפורי אגדות ברינר סביב הפיצו רימום,

 סביבו. רעש לעורר כדי למאות, מעשיות
 של הזורחת הקרחת מיותרות. היו ההוצאות

 כל ללא העולם ברחבי קדחת יצרה ברינר
נוספת. בפירסומת צורך

 שנשות ממה שונה כה טיפוס היה הוא
 הוא הבד. על לראות רגילות היו העולם

 בחיוך מטופחת, שיער ברעמת התבלט לא
כו ליטוף בהבעת או ערמומי ז׳ואני דון

 הטיפוס של נוספת הדפסה הוא אין בשת.
ו ונאקות, אנחות הנשים מלבבות המוציא

בהקיץ. לחלום להן גורם
 בעל תואר, יפה פרא של טיפוס הוא

 תוקפנות של והבעה בלתי־רגילה אישיות
ב גבוהה אינה שקומתו למרות וקשיות.
המ ואתליטי מוצק גוף בעל הוא מיוחד,

בספורטאים. קנאה עורר
 מותו מאז שחלפו השנים שלושים במשך

 יורש הוליבוד חיפשה ולנטינו, רודלפו של
 אחד לא אף הבד. של המאהבים לגדול

 הצליח מאז שקמו הגבריים הכוכבים מעשרות
 וקדחת־יצרים. סערת־רוחוח אותה לעורר

 הגדולה הצלחתו הגדול. ולנטינו שעשה כפי
 שהוא והעובדה ואני, במלך ברינר יול של
 כי אם — למדי מוכשר שחקן ספק ללא

 האוסקר פרס את לו לתת שטות זו היתד,
 את ענינה לא — זה בסרט משחקו בעד
 היתד, אותם שעניין מה הוליבוד. אילי

 להצית מסוגל יהיה זה שחקן האם השאלה:
בהמונים? נשים לבבות
 היה לא שוב לכך. מסוגל היה ברינר יול
 לצידו ישחק .מי יציג, סרט באיזה חשוב

 הפך ברינר יול סרטיו. את יביים מי או
בלבד. אישיותו בזכות קהל המושך לכוכב

 לפרעה, ברינר הפך סיאם מלך אחרי
 12 בסרט בפרך ישראל בני את המעביד

 עשרת דה־מיל, ב. ססיל של המיליונים
 להבליט הסרט יצרני דאגו שוב הדברות.

 לא אם אפילו הגבריות, מעלותיו כל את
תקופה. אותה למלבושי ביותר התאימו

 רוסי נסיך לדרגת ברינר ירד מכס־פרעה
 אינגריד של החזרה סרט באנסססיה, לבן

עברה. לפאר לחזור לה סייע שברינר ברגמן,
בת עתה הנמצאים אחרים, סרטים שני
 ברינר ימלא בו הבוקניר, הם הסרטה הליך

 לאנדריו שסייע הצרפתי פייט, לה תפקיד את
 השני האמריקאית. האזרחים במלחמת ג׳קסון

 ברינר יופיע בו קרמזוב, האחים הוא
 כוכבים יזהרו כשלצידו הראשי, בתפקיד
 שפיר. זיוה ואפילו בלום׳ וקלייר של כמריה
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.״ לא ״אני . אשה.

 הצי לילד, ואב נשוי שהוא כדינר, ול ^
 שהיה כפי הכוכב טיפוס את להחיות ליח

 מלאכותי ירח לא הקולנוע. ימי בראשית
 אחרים, של מאורם והזוהר מבחוץ המכוזן

 מעניינת מיסתורית, קולנועית דמות אלא
 קריירה על חושב אינו עצמו הוא ומרתקת.

 המלאכותיית הכוכבים ככל שואף כוכב, של
סרטים. ולבמאי עצמאי ליצרן להיהפך

 של קסמו אם היא הגדולה השאלה
 לכש• שיפוג קסם שבו, בזרות הוא ברינר

 מתמדת. קרינה בו שיש או אליו, יתרגלו
 הבאה: האפיזודה נותנת לכך התשובה את

 כי יול של חברו הבחין המסיבות באחת
 ירינר. על עיוורת בהערצה מסתכלת נערתו

 בך יש ״מה אליו: ופנה התאפק לא הוא
 אליו?״ משתוקקות כה שהנשים
 אשה.״ אינני אדע? ״איך ברינר: השיב
הנערה. מלמלה רצון,״ יהי כן ״אמן,

ת 0 ט  אלה המלאכותיים, הכוכבים שי
 הפנימית אישיותם בכח לא הזוהרים

 בין אחיזה לד, קנתה משחקם, כשרון או
ורא בראש זה היה בעולם, הקולנוע צופי
 הקולנוע צופה של לשאיפתו אודות שונה

עליו. החביב הכוכב עם להזדהות הממוצע
 או נערה, היא הממוצע הקולנוע צופה

 הוכיח עולמי מחקר ההתבגרות. בגיל נער
 .15־24 בגיל הם הקולנוע מצופי 60/״ס כי

 עם להזדהות יותר הרבה קל זה לצופה
 ספרותית דמות עם מאשר קולנועית, דמות

 היה הוא הקולנועית הדמות את בימתית. או
 שונות, מזוויות רבות, פעמים לראות יכול

 -כול הוא שונה. רקע על שונים, במצבים
 מעתוני עליה פרט כל כמעט ללמוד היה

 אותה הדמות על פרטים לו שמסרו הקולנוע,
 האכילה ממנהגי החל בתת־הכרחו, הציב
שלה. המין ביחסי וכלה שלה

 להזדהות לחקות, שירצו צופות או צופים
 בכך יתקשו ברינר, יול את לחיות או

 להם יספקו לא הקולנוע עתוני מאוד. מאוד
ה ברינר, כי.יול עליו. חומר שום כמעט
 מועדוני ללא אחת, שנה תוך שזרח כוכב

מת בדויות, פירסומת ותחבולות חובבים
 מצהצד אני ״כיצד תוקף. בכל לכך נגד
ביתי בתוככי שנעשה מה או שיני, את

 אומר הקהל,״ של מענינו אינו ומשפחתי,
 שיקנה בי, מתעניין הקהל ״אם ברינר!

כרטיסים.״
 הטלביזיה ממלכי אחד מורו, אד כשניסה

ולח ברינר את לראיין ארצות־הברית, של
ברינר הסכים לדירתו, מצלמותיו עם דור

 שכור בחדר יערך שהוא אחד: בתנאי לראיון
 השחקן אין ברינר של לדעתו כי במלון.

 ופרט פרט לכל מכירו שהצופה מזה משתכר.
 שהשחקן במידה הוא; סבור להיפך, בחייו.

 ממלא הוא לצופה, ומסתורין תעלומה הוא
 לשכנע יותר לו קל כשחקן; יעודו את יותר

עליו. ולהשפיע במשחקו הצופה את
כ שלי תמונות מאות ראה הצופה ״אם
״מש קבע, ומזלג,״ סכין בעזרת אוכל שאני
 לפניו כשאופיע אותו ישכנע לא לעולם חקי

 בעיני מקלות־אכילה. בעזרת האוכל כסיני
 במזלג האוכל כסיני אותי יראה הוא רוחו

וסכין.״
 הכוכב של חייו תולדות אפילו זו מסיבה

 חיצים שלח מספר חדשים שתוך הגברי,
 את הרס כולו, העולם ברחבי נשים ללבות

 או גייבל כקלארק כוכבים שבנו מד, כל
 ממושכות, עבודה בשנות טיילור רוברט

צרכן. די ברורות אינן
 שונות בהזדמנויות סיפר עצמו ברינר

 על מנוגדים סיפורים 12 מאשר פחות לא
 הסיקו ר,סקנדלים שעתוני עד חייו, תולדות

 נעים, לא עבר מסתיר הוא שכנראה מכך
 לעשרות. בדים סיפורי לכך בהתאם פיתחו

 בריגר, של חייו שתולדות ערובה כל אין
 מדוייקות. או נכונות הן להלן, שיסופרו כפי
 מפיו. האחרונה הגירסה הן אופן׳ בכל
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7גדו אחד קרקס

 חייו חוקרי .37 בן שהוא טוען דינר ף*
 הקרחת בעל .42 בן שהוא משוכנעים ^
 לאב סיביריה, בחוף שקלין הנידח באי נולד

 מכרות הנדסת ולמד בשוזיץ שנולד מונגולי
צוע אלא היתר, שלא ולאם בארצות־הברית,

 של לידתו בשעת מתה האם מרומניה. ניה
יול.

 בילה הראשונות חייו שנות שמונה את
 ועסק מכרה־כסף לאביו היה שם בסין, יול
לאי אותו לקחה יול של סבתו יבוא. של

 מהי על ליבשת. בהגיעם בדיוק מתה רופה,
 מסרב הבאות השנים חמש במשך שאירע

 צוענים שמעו בפאריס, ,13 בגיל לדבר. יול
 בלדות ושר גיטרה על פורט יול את נודדים
ללהקתם. קיבלוהו הם סבתו. מפי שלמד

 נודד: קרקס ליד שכנה הצוענים להקת
 הפך לוליינות, בתרגילי להתאמן החל יול

 מסעות שנות שלוש אחרי קרקס. לאיש
הו בעת תאונה לברינר אירעה באירופה

 לנצח נפרד שברים, ממספר סבל הוא פעה.
מהקרקם.

לזוג הצטרף התיאטרון, אל יול פנה אז

העונה כוכב

קרחת
יוצרת

 על הכל למד מהם בפאריס, רוסים אמנים
 וכלה תפאורות מבניית החל התיאטרון

 כשנפרד עצמו. המשחק מלבד — באיפור
 מציל היד, האחרונה׳ הגירסה אומרת מהם,

 של מקצועי ושחקן הצרפתית בריביירה
 ,ד,־ בזמנו כדור־כח. משחק — אלא׳ גא׳

 נפסל סורבון, באוניברסיטת למד חופשי
 בגלל העולם מלחמת בתקופת צבאי לשירות

השבורה. כתפו
 הבלתי־מוג־ האפשרויות לארץ הגיע הוא
 מיד זינק ,1941ב־ הזורחים והכוכבים בלות

 בלהקת כנהג השעשועים, עסקי תוך אל
 שקספיריים. מחזות שהציגה נודדת תיאטרון

 בהרבה צורך היה שלא תפקידים שיחק הוא
בהם. דיבורים

 חדר המלחמה תום אחרי מספר חדשים
 של לצידה שיחק הניו־יורקי, לתיאטרון

נסיו בתפקיד •הנבל, בשירת מרטין מרי
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