
גזעם״ אחורה ב״הבט פורטר גיימי בתפקיד ברטון — 1959
ורגישות ועם של מדהים שילוב

 את בו ראו אז כבר התקופה. של הבולט
 מעל אפילו להעפיל שעשוי מי

 וג׳ון אוליביה לורנס של הישגיהם
 דה דפנה הסופרת כאשר לכן, גילגוד.

 המליצה הציפורים) (מחברת מוריה *
רחל, בדודנית הראשי לתפקיד עליו

 את להביע זאנוק ראריל המפיק הזדרז
הסכמתו.
 קפיצה היתה זו ברטון, לגבי

 צנועים אנגליים מסרטים בסטאטוס:
 לומר קשה יקרות. הוליוודיות להפקות

באותה בו אחזה שההתרגשות

 בו. נכנס אחר דיבוק אולם ההזדמנות,
 פעם: אף השתחרר לא שממנו דיבוק

 סכומים שילמה הוליווד לכסף. התאווה
 הבריטי הקולנוע ולא התיאטרון שלא
 עתיד וברטון לעצמם, להרשות יכלו
 להצעות ויותר יותר להתפתות היה

 הסיפוק כאשר גם אסטרונומיות, שכר
 אך מזערי. היה בכך, הכרוך האמנותי
 ומנעה בכסף רק אותו פינקה הוליווד

 כמה — העיקרית היוקרה את ממנו
 אך — לאוסקר מועמד היה פעמים
בו. זכה לא מעולם

ר

הסלע כיפת ליד ברטון וריציארד טיילור אליזבט — 1975
הבנויה בירושלים השניה בפעם

•:־?מימי׳מת־י: י***י*>מ**־\

 מישהו הוליווד חיפשה כאשר
 שצולם הראשון בסרט שיופיע

 הבחירה נפלה הגלימה, בסינמסקופ,
 עצמו הוא אבל המכובד, השחקן על

 לא שאם מכן, לאחר קצר זמן הרגיש
המונו ההבלים מן חופשה יטול

 לאנגליה, וחזר מדעתו, ייצא מנטליים,
 בהצגה ממש, בפרוטות להופיע כדי

 בפסטיבל שהועלתה שקספירית
 להיות היתה עתידה זאת אדינבורג.

 אלא מכן, שלאחר בשנים בחייו, שיטה
 ופחתו הלכו הנשמה למען שהגיחות

המשקה. עם ובעיקר הזמן, עם
 כמה לו חייב הקולנוע אומנם

 שבהן כאלה בלתי״נשכחות, הופעות
 מעל להתעלות היה יכול כמה עד הוכח

 רוב שרוי, היה שבו לשיעמום ומעבר
 הבט המצלמה. מול כשעמד הזמן

 דמות לעצב לו איפשר בזעם אחורה
 רק ראו שכמוהו בריטי, פרולטר של

 אחרי או לפני מאוד, רחוקות לעתים
 של מדהים שילוב המסר• על זה,

 בעוצמה המתפרץ אדיר וזעם רגישות
מו שחזר במרגל מחסום. לה שאין

 יש הימים אלף של אן כמו סרט
 הלכה שניים, או אחד כישלון לפחות
 וגדלה ברטון שצרך האלכוהול כמות

 ,17 בגיל לשתות ״התחלתי בהתמדה.
 כל כזה יישאר אלכוהוליסט שפעם ומי

 לספר, נהג ועוד פעם. אמר חייו,"
 את גילם כאשר שהתערב, בגאווה,

 ברודווי, בימות על ארתור, המלך
 ביום לגמוע שיוכל קאמלוט, במחזמר

 אחד נקי, אלכוהול בקבוקי שני אחד
 ערב, בהצגת והשניה היומית בהצגה

 פעם ״בכל כלל. עליו ישפיע שזה מבלי
 מישהו לי המתין הבימה, מן שיצאתי

 השופטת, נזכר. הוא מלאה,״ כוס עם
 להיות צריכה היתה הערב, בסוף

 אנדריוז, ג׳ולי לצדו, שהופיעה הכוכבת
 אחרי כלל. כך על ידעה לא היא כי אם

 אותה: ושאל ברטון אליה פנה ההצגה,
 ענתה: והיא היום?" הייתי איך ״אז

 הוא הרגיל." מן טוב יותר ״דווקא
בהתערבות. זכה כמובן

 חבריו כל כי זאת? עשה מדוע
 הרי וכסף בהתערבות, כסף השקיעו

בפח אותו שהפילו הדברים אחד היה

 בצרות, הייתי חיי ״כל ושוב. שוב
 רק ממנו, גרוע שאין בזבל ועסקתי

 לו. זקוק הייתי שלא כסף כסף. בגלל
 שורת של הפיתוי לעשות, מה אבל

 היה חתום צ׳ק על הארוכה האפסים
עבורי." מדי גדול תמיד

 שהיתה היחידה התוכנית אולי
 הצליח לא פעם אף אבל לליבו, קרובה
 ׳ בגירסה ההופעה היתה אותה, לממש
 של סיפורו הגעש. להר מתחת

 כישרון בעל במכסיקו. בריטי דיפלומט
 במצב שנמצא עצמי, להרס רגיל בלתי

 תפור כאילו היה שיכרות, של מתמיד
 היה צריך כאשר אולם עבורו.

 הקשורות הבעיות סבך עם להתמודד
 ידיים הרים הספר, על בזכויות
 בשנים והידרדר הלר הפיסי 'מצבו

 נסיונות כמה עשה הוא האחרונות,
 ששתה, האלכוהול כמות את להוריד

 דבר, של ובסופו ניכרת, הצלחה בלי אך
 הופעתו את שסיים אחרי קצר זמן

 קולנועית גירסה האחרון, בסירטו
 ג׳ורג׳ של העתידני לרומן חדשה
לעולמו. הלד ,1984 אורוול

 שבאו אלה מכל יותר הצליח, הכפור
 האפרוריות את להמחיש אחריו,

 של המעיקה הברירות ואת הקודרת
 מכונה על־ידי המופעל הקטן המרגל
 לצד קארה. לה ג׳ון נוסח גדולה,

 או׳טול פיטר של די־נור הזיקוקין
 המדוד, האיפוק דווקא היה בבקט,
 מרשים ברטון של והעצור המופנם
 לצופה העביר שהוא משום אולי ביותר,
 של במינימום רגשות של סערות

 בולטים בתכסיסים סיוע ללא אמצעים,
 לרשימה לצרף יוכל שירצה, ומי לעין.
 וולף, מווירגייניה מפחד מי את הזאת

 אילוף את ואפילו האיגואנה, ליל את
 שהוא למה קל קולנועי רמז הסוררת,

 של מחזה עם לעשות מסוגל היה
שקספיר.

 האפסים שודת
המפתה

 ברטון, את לשכוח אסור מובן, ^
 שמהם הרכילות עמודי גיבור

 באליזבת פגש מאז לרדת. סירב
 סרט קליאופטרה, בהסרטת טיילור,

 של ביותר הגדול הנפש מפח שהיה
 הרקיע), שערי שבאו (עד הוליווד

 מתמיד במרדף נתון שהוא היה נדמה
 משכורת יותר, גדולה שערוריה אחר

 יותר מפואר יהלום או יותר ענקית
לזוגתו. יעניק שאותו
 מעורב היה אמיתי שרגש להניח יש

 ויידע חכם מי אבל הזאת, הפרשה בכל
 שחקנים שני כאשר זיוף, ומה אמת מה

 כולו העולם את הופכים מיקצועיים
 מרגישים הס שלפניו תיאטרון לאולם

מרתקת. הצגה להעלות חובה
 שהתפקידים שעה הזה, הזמן בכל

 גם אבל מאמץ ללא זה, אחר בזה באו
כל ליד כאשר גדולה, ביקורת ללא

 לשניים״ ב,.מעגל או׳ניל טייטום עם
לשכוח מוטב

מחסום לה שאין עוצמה


