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 את הבו אלכוהול, שר בים עצמו

 ציבורי לנכס שרו חורהמיטות
 האנסים מ־סנו אחו■ שבי והרו

ההוליוודיים המפיקים שנתמחאות

ב ך* ל אויי  מול שעמד ביותר הגדו
 ללא היה בחייו, ברטון ריצ׳ארד 1 1

 אדם למצוא קשה עצמו. ריצ׳ארד ספק.
 את להדום כדי קשה, כה ועמל שטרח
 רבות, הצלחות קצר זאת ובכל עצמו,
 כוכב ״הייתי להתאמץ. מבלי כמעט

 הראשונה הפעם מן ביז־לילה,
 לספר נהג הבימה,״ על שהופעתי

 גם לרגל אליו עלו אשר למראייניו,
 השם שלו. ביותר האפלות בתקופות

 לעמודי טובה סחורה תמיד היה ברטון
הרכילות.

 כורה־פחם של בנו הצעיר, הוולשי
 התיכוניים לימודיו חוק את שסיים

 להתקבל היה יכול לא אבל ,16 בגיל
 כפי מכן לאחר שנה אלא לאוכספורד

 שם האוניברסיטאות תקנון שמרשה
 מתחת לסחוב שנה באותה הספיק
 תפקיד מתחרים, מאות כמה של לאפם

 הדראוידים. קן בשם בהצגה נאה
 ,22 בגיל בחור דרש התפקיד אומנם

 ג׳נקיס מר את הרתיע לא זה אבל
 עוד מה עדיין); אז, לו קראו הצעיר(כן
 שנדרשה השניה החיונית שהתכונה
 מה וולשית, עגה היתה לתפקיד
להפליא. לו שהתאים

 חייו, של המוקדמות 20ה־ בשנות
 שאת ואחרי הצבאי, השירות אחרי

 בלהקת בילה באוכספורד זמנו מרבית
 ללונדון. הגיע המקומית, התיאטרון

 כחבר מסחררת, במהירות התקבל
 משכורת עם ממלכתי בתיאטרון
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 שם, הראשונה בהופעתו וכבר קבועה,
 ג׳ון סיר הענק. השחקן לצד שיחק

גילגוד.
 שמו את לשנות הספיק בינתיים

 שלו, למישחק המורה שם (זה לברטון,
 שני), אב כאל כמעט התייחס שאליו

 קומתו ברבים. התפשטה ותהילתו
 עקומות. ורגליו נמוכה. היתה אומנם

 קולו מדהים, היה שלו החזה היקף אבל
 לעכל יכולת לו והיתה נשכח, בלתי

 מושלמת בצורה אותם ולעצב תפקידים
 שירי לו שרה לונדון כל הבימה. על

 התפקיד את כשגילם 1950 בשנת הלל
 פריי כריסטופר של במחזה הראשי

 לשריפה. נועדה לא בהגברת
 שההפקה גדולה, כה היתה ההצלחה
התק כמובן ומשם לברודווי, הוזמנה

להוליווד. הדרך מאוד עד צרה
 קודם עוד משתתף החל בסרטים

 לא זה ברטון בעיני אבל באנגליה, לכן,
 באמת. רציני עיסוק פעם אף היה

 אבל בחיי, סרטים 70מ־ יותר ״עשיתי
 שבהם מעשרה יותר שיש בטוח איני

 יותר עוד ממש.״ של מאמץ השקעתי
 סקרן שאינו ההצהרות היו מפורסמות

 לאחר הללו, הסרטים את לראות כלל
מעשה.

 פנים תמיד שחיפשה הוליווד,
 רבה שיוקרה כאלה בעיקר חדשות,
 את לגלות איחרה לא אליהן, נלווית

 הביקורת לדעת שברטון, העובדה
התיאטרון שחקן הוא יחד. גם והקהל

גו גרהם לפי ב״השחקניס־ ׳ברטון
למיטה שותף היה כולו הקהל


