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את להראות באו ממשנהו, יותר אקזוטית

 הרכילויות בעולם חדש מה ולראות עצמם
היפים. האנשים של והשערוריות

 השערוריה לנושאי המתינו יחד כולם
העונה. של ביותר הגדולה
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אש את מאכיל פינ׳ך) (ג׳ון מלבורן לורד
 שלורד אחרי טליה, ניטרפה שדעתה תו,

 סירבה קארוליין מוולינגטון. הדוכס שערך בנשף שלה לניסיון־ההתאבדות לעג ביירון
ולמוות. המוחלט לשגעון עד התפכחה לא ממנו בדיכאון שקטה ולאכול, לדבר

המיו הופיעו — ונואשו כמעט כאשר
 תורכי פאשה של דמות בכניסה: חלים

 כושית משרתת ומאחוריו נוצצים, בבגדים
 חזיית הדוקים, לבנים במכנסיים קטנה,
ענקית. ומניפה שדיה, את שחשפה מתכת

 הבזק. במהירות באולם פשטו הלחישות
 אחר לא היה הפאשה הפלא? מה וכי

 — ויפה־התואר הצולע ביירון לורד מאשר
ביו והמסעירה הסוחפת הרומנטית, הדמות

 הקטנה הכושית ואילו התקופה של תר
 קארולין ליידי הרשמית, פילגשו היתד,

 שעתיד בפרלמנט, ציר של רעייתו לאמב,
 מושל להיות רבות לא שנים תוך היד,

 של האישי ויועצה שר־הפנים אירלנד,
ויקטוריה. המלכד,

המו הצמדים אחד את היוו אלד, שניים
 הדעת. על להעלות שאפשר ביותר זרים
 נמצא לא עתה שעד להאמין קשה ממש
 פרט מלא, באורך סרט להם שיקדיש איש

שלו בשם משכנעת ולא מפוקפקת להפקה
 שנים 25כ־ לפני שנעשתה האמיתות שת•

באנגליה.
מן ס ת נ  התאבדו

בפומבי
 אחת היתד, וכיירון לאמם רשת ן*

 בלונדון ביותר והמפורסמות הסוערות
 ביירון חדל כאשר שעברה. המאה של

 מקום. בכל אחריו רדפה אותה, לאהוב
 התחפשה בלעדיה, לנשף הוזמן כאשר
 הרכבים, בין לו והמתינה שליח לנער

 אש ולפיד מרכבתו לפני רצה כשהיא
 כל וללא בדרמטיות התפרצה היא בידיה.
 לפניו מתחננת כשהיא עלית לנשפי בושה

להת ניסתה הנשפים באחד אליה. שיחזור
״גביר ביירון: של תגובתו בפומבי. אבד
 מגוחכת, שהיא יוהרתך, את תקני תי,

 אחרים, על שלד הקפריזות את הפעילי
סופית.״ לי והניחי

 יכלה לא כאשר התייאשה. לא גבירתו
 מיני כל על חסדיה השפיעה אותו, להשיג

 לדו־קרב. אותו שיזמינו כדי — צעירים
 ״אל הסיסמה את רקמה משרתיה בגדי על

 דמותו את שרפה היא לבייתן״. תאמינו
באחוזותיה. עממית בחגיגה וספריו

 לאיטליה, ביירון עבר דבר של בסופו
 לשני, אחד ממאהב עברה קארולין ואילו

 טבעו־ את לענוד כולם את מכריחה כשהיא
 העוגב לנגינת להאזין המשורר, של תיו

הספרו והלהט התאווה ולהתפרצויות שלה
 אוטו- סיפור אפילו כתבה (היא שלה תי

שקו בתחפושת ביירון, הוצג בו ביוגראפי,
שתיים). על מהלכת כמפלצת לגמרי, פה

 נתקלה כאשר אירע הסופי המשבר
ומ — בהלווייה במקרה, לגמרי ברחוב,

 הלווייתו זאת שהיתר, לה נודע יותר אוחר
כבר כשדעתה ביוון. שנהרג ביירון, של

 המשפחה, באחוזת הסתגרה שפוייה, אינה
נפטרה. שנתיים, אחרי מבעלה. בנפרד

 בסנ־ לורד של בתו לאמב, קרולין
אומ על־ידי גודלה שבילדותה בורו,

 בארמונה לגור עברה יותר ומאוחר נת
 דבונשייר, ליידי של והמבריק המפואר

 אבל .10 בגיל עדיין לכתוב ידעה לא
סוע- פואמות לחרז הטיבה זאת, לעומת

י בחיים בייוון י ״ ״ ״ — ! י הבריטי ■■—י
 הפך ששמו ביירון, גורדון ג׳ורג׳ המפורסם

מ המלנכולית הרומנטיקה לסמל בחייו עוד
שני. מצד הפוליטית והליברליות אחד, צד


