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התגעגתם לברנדה וברנדון? היום זה
סוף־סוף קורה :סדרת ההמשך של
"בוורלי הילס 90210״ יוצאת לדרך
עם השחקנים המקוריים בתפקיד
עצמם ,וללא לוק פרי שהלך לעולמו
במפתיע .אז מה עבר על הצוות מאז
שסדרת־האם ירדה מהמסכים ומה
צפוי לנו בגרסת ?2019
סדרת האיחוד של "מורלי
הילס 90210״ יצאה לדרך
מלווה ברעש גדול ,שכולם
היו מעדיפים לוותר עליו:
בצירוף מקרים מצמרר ,שא
פילו טובי התסריטאים לא
היו מצליחים לכתוב ,בדיוק ביום שבו הודיעה
רשת איי־בי־סי באופן רשמי על צילומי הסדרה,
לקה בשבץ מוחי לוק פרי ,שגילם את דילן ,אחת
הדמויות הבולטות בקאסט .פרי ,שממילא לא תיב־
נן להשתתף בסדרת האיחוד ,הלך לעולמו בגיל 52
והותיר אחריו אינספור לבבות שבורים.
מותו הפתאומי הזניק את הסדרה בחזרה לתו
דעה ,וגם סלל את הדרך להשתתפותה של שאנן
דוהרטי ,לנצח ברנדה וולש ,שבכלל לא רצתה
לשמוע על סדרת המשך להפקה שגילתה אותה
לעולם" .לא היה לי משהו נגד ׳מורלי הילס
 ,'90210פשוט לא רציתי לחזור לשם" ,אמרה
השבוע בתוכנית "בוקר טוב אמריקה".
מה שבכל זאת הביא את דוהרטי לחתום על
החוזה היה ,כאמור ,מותו הפתאומי של פרי,
שגרם לה לחשב מסלול מחדש" .בשלוק מת
הרגשתי שיצרנו כל כך הרבה ביחד בסדרה,
הדמויות שלנו והאהבה ביניהן ,אז זה הרגיש כמו
הדבר הנכון לעשות ,לחזור לסדרה שהייתה כל
כך חשובה לו" ,סיכמה דוהרטי.
וכך יצאה לדרך הסדרה המדוברת של הקיץ,
שעולה היום בארה״ב ומחר גם אצלנו )^yes
 vod־ב־ - (STING 1'\/שישה פרקים שמא
חדים את הקאסט המיתולוגי של "מורלי הילס
90210״ :שאנן דוהרטי )ברנדה( ,ג׳ייסון פרי-
סטלי )ברנדון( ,ג׳ני גארת׳ )קלי( ,איאן זירינג
)סטיב( ,גבריאל קרטריס )אנדריאה( ,בראיין
אוסטין גרין)דיוויד( וטורי ספלינג)דונה( .בין
השחקנים האורחים :קרול פוטר שגילמה את
סינדי וולש ,אמם של ברנדון וברנדה ,וכריסטין
אלים שגילמה את אמילי ולנטיין .קהל היעד :בני
ה־ 40פלוס־מינום שגדלו על סדרת המקור וחיכו
במשך שנים לאיחוד הנכסף.
החידוש כולל טוויסט :עם לא מעט הומור
עצמי ,שחקני הקאסט המקורי מגלמים את עצמם
)או יותר נכון גרסאות מוגזמות שלהם( ,בעודם
מנסים לארגן ולהפיק ריבוט של "מורלי הילס
90210״ שיחזיר אותם לימי התהילה .הסדרה
המוקומנטרית צפויה לעורר זיכרונות ,אנקדו
טות ואפילו עקיצות קטנות .מותו המעציב של
לוק פרי מוזכר אף הוא.

דונה מרטי! בחובות
הסדרה המקורית עלתה ב־ 1990ועקבה במשך
עשר עונות אחרי קבוצה של נערים ונערות
שעברו את הצרות והמצוקות של שנות הנעורים
בבוורלי הילס :התאומים ברנדון וברנדה וולש
שעוברים עם הוריהם לשכונה היוקרתית ומתח
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ברים עם בני המקום ,בהם סטיב העשיר המפונק,
אנדריאה החנונית ועוד .לצד העיסוק בנושאי
יום־יום ,הסדרה נגעה בנושאים רציניים כמו
איידס ,אלכוהוליזם ,סמים ,אלימות במשפחה
ועוד" .מורלי" לא הייתה עוד סדרה ,אלא תופעה
תרבותית של ממש.
כוכבי הסדרה ,שהיו אנונימיים למדי עד לע
לייתה ,הפכו לכוכבי ענק ועתידם נראה מבטיח.
אלא שהקריירה של רובם לא ממש המריאה ביום
שאחרי הפיץ׳ פיט .אפילו טורי ספלינג ,בתו של
מפיק הסדרה ארון ספלינג ,לא ממש מצאה את
דרכה .היא נולדה אמנם לאחת המשפחות הע
שירות ביותר בלוס־אנג׳לס ,אבל מזה שנים היא
מתמודדת עם בעיות כלכליות שאילצו אותה
ואת בעלה דין מקדרמוט להשתתף בסדרות
ריאליטי ,שם כיבסו את כל הכביסה המלוכלכת
שלהם ,כולל פגישות עם פסיכולוגית בהן נידונה
הבגידה של מקדרמוט ,שהסביר את המ
עשה בכך שהסקס עם טורי היה גרוע.
ביוני  ,2006חודש וחצי לאחר חתו
נתם של השניים ,הלך לעולמו ארון
ספלינג והותיר לבתו רק 800
אלף דולר ,כסף כיס למי שהונו
נאמד ב־ 600מיליון דולר .ספלינג
הבת ,שלא הייתה רגילה לחסוך
כסף ותמיד ביזבזה איפה וכמה
שבא לה ,מצאה עצמה נאבקת
להחזיק את הראש מעל המים,
במיוחד כשהיא ובעלה הת
עקשו להביא ילד אחר ילד
לעולם .וכך נקלעו השניים
לשורת תוכניות ריאליטי.
בשנים האחרונות ,שמה
של טורי עלה שוב ושוב
לכותרות בהקשרים לא
סימפטיים .ב־ 2014היא קיבלה
התרעה של שלושה ימים שהיא
צריכה לפנות את הבית המושכר באם
לא תשלם את חובה בסך  7,750דולר.
במשך שנתיים עברו בני הזוג בין שמונה בתים
ודירות וב־ 2015ערכו מכירת חצר ומכרו את
כל מה שיכלו ,כולל תכשיטים ,בגדים ,צעצו
עים וסדינים.
בצר לה ,ספלינג השתתפה בעוד תוכנית
ריאליטי ,שכללה בדיקה פוליגרף ,וגילתה
שקיימה יחסי מין עם בראיין אוסטין גרין
בזמן צילומי הסדרה" .זה היה סטוץ של קיץ
ולאחר מכן נשארנו חברים טובים" ,אמרה .עוד
כותרות שספלינג זכתה להן בשנים האחרונות:
חובות אשראי ,חובות לרשויות המס ,אשפוזים,
ביקור שוטרים בביתה לאחר שבמוקד החירום
התקבלה קריאה בה דווח על אישה במצב נפשי
לא טוב ,וזוהי רשימה חלקית.
כדי לחזור לעניינים ,הגתה ספלינג ,היום
כבר בת  ,46את הרעיון לסדרת ההמשך ,ורת־ י

מה לעניין את ג׳ני גארת' ,לנצח קלי הבלונדינית,
שנעלמה גם היא במרוצת השנים .גארת׳),(47
הנשואה בשלישית ,שיחקה בכמה סרטי וסדרות
טלוויזיה ,אך את רוב זמנה הקדישה לגידול
בנותיה .השתיים הציעו סדרה בת  13פרקים,
אך רשת איי־בי־סי הסתפקה לעת עתה בשישה.
"אני וג׳ני רצינו לעבוד שוב ביחד" ,הסבירה
ספלינג" .אנחנו חברות כבר  30שנה ,מאז שכי־
כבנו בתוכנית .גידלנו את הילדים שלנו ביחד
ואנחנו רוצות להמשיך ולעבוד ביחד .אנהנו
רוצים שהילדים שלנו יוכלו לבוא לסט".
שתי החברות החליטו שהדרך הטובה ביותר
לליבם של חברי הקאסט המקורי ,היא לשלוח
אליהם מתנות במקום טקסטים" .אמרתי כאילו:
באמת? אנחנו ניתן להם מתנות?" סיפרה גארת׳
בראיון לאל איי טיימס .״ואני אמרתי כאילו  -זה
מצחיק! זה חמוד!" ענתה ספלינג ,שלמרות היותה
אם לחמישה ממשיכה לדבר פחות או יותר כמו
דונה מרטין בת ה־.17
חבילת המתנות שהכינו השתיים לצוות הש
חקנים כלל כדור זכוכית מושלג ,בובות ברבי
וקן שעיצבו בהשראת הדמויות בסדרה ועוד
כמה פיצ׳פקעס .אחר כך אירגנו פגישה והציגו
בפניהם את הרעיון לסדרה .איאן זירינג)(55
סיפר ליו־אס טודיי מה שיכנע אותו להצטרף
לסדרת האיחוד ,וזה לא היה כדור השלג" .אנחנו
מגלמים את הדמויות המוקצנות של עצמנו",
הסביר זירינג" .קוראים לנו בסדרה בשמנו
אבל אלו לא ממש אנחנו .אני מגלם את עצמי
וטורי היא אמא לשישה ילדים והיא תפרנית.
אף אחד בהתחלה לא ממש רצה לעשות את
הסדרה ,אבל טורי משכנעת את כולם" ,סיכם
זירינג ,שהתפרנס בשנים האחרונות ממופעי
צ׳יפנדיילס.

ברנדה חלש בבית נושפט
גם שאר החברים לקאסט עברו תקופות לא
קלות .שאנן דוהרטי ,היום בת  ,48הלתה
בסרטן השד ב־ 2015ונלחמה על חייה .את
״בוורלי הילם 90210״ היא עזבה בסוף
העונה הרביעית ,כשהשמועות מספרות
שהיה זה בעקבות חיכוכים עם חבריה
לצוות ובעיקר עם ג׳ני גארת׳ .מס
פר שנים לאחר מכן ,ארון ספלינג
ליהק אותה לסדרה "מכושפות",
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אבל היא עזבה אותה אחרי שלוש שנים בלבה
ב־ ,2001בסמוך לעזיבתה את הסדרה ,דוהרטי
נעצרה על נהיגה בשכרות ונשפטה ל־ 20יום
עבודות שירות ופיקוח קצין מבחן לשלוש שנים.
ב־ 2008היא שבה לגלם את ברנדה וולש בסד
רת הספין־אוף של "בוורלי" ,שנקראה בפשטות
״90210״ .חוץ מאלו ,דוהרטי די נעלמה לה.
לעומת שאר החברים ,ג׳ייסון פריסטלי),(49
הלא הוא התאום של ברנדה ,ברנדון וולש בעל
הבלורית המתוקתקת ,הוא שחקן עסוק למדי
שהספיק לככב בסדרות טלוויזיה בתפקידים
הראשיים ובסרטי קולנוע .בין סרט לסרט הוא
גם אימץ לעצמו תחביב מסוכן ,השתתפות כנהג
במרוצי מכוניות ,שבמהלך אחד מהם גם כמעט
קיפד את חייו .ב־ ,2002בזמן שהשתתף באחד
המרוצים ,החליק רכבו על כתם שמן על המסלול
והתנגש חזיתית בקיר במהירות של  290קמ״ש.
פריסטלי שבר את עמוד השדרה ,ריסק את
שתי רגליו וספג פציעות חמורות בפניו ,בהן
עצם לחי שבורה ואף שבור .במהלך הניתוח
הוציאו לו את גלגל העין ובנו מחדש
חלקים מהגולגולת שלו .למזלו ,לא
רואים עליו שהוא הורכב מח
דש ,והוא עדיין יפה כמו פעם.
מאז התאונה ,אגב ,הוא כבר לא
משתתף במרוצי מכוניות אבל
ממשיך להגיע כצופה .הוא
נשוי ואב לשני ילדים.
גם בריאן אוסטין גרין),(46
עובד פה ושם .השחקן ,הנשוי
לשחקנית מייגן פוקס ואב לא
רבעה שלנצח ייזכר בדמות דיוויד

דילן ,אתה חסר .ל1ק פרי
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סילבר ,נראה לאחרונה בסדרות "סדנה לעצבים"
ו״להקת החתונות".
גבריאל קרטרים ) ,(58ה״קשישה" של
הקאסט ,גילמה את דמותה של אנדריאה
צוקרמן ,עורכת עיתון בית הספר והמצפן
המוסרי של החבורה .בשנים שלאחר ירי
דת הסדרה היא השתתפה בתפקידי אורח
בסדרות וסרטי טלוויזיה .ב־ 2006נפצעה
קשות במהלך צילומי סרט טלוויזיה בקנדה,
פציעה שגרמה לה לשיתוק בפנים ולפגיעה
בדיבור למשך חצי שנה .ב־ 2016היא נבחרה
לתפקיד נשיאת איגוד השחקנים )סאג(
ונראה שהייתה מסתפקת בתפקיד
זה ,אילולא קיבלה את ההזדמנות
לחזור למסך הקטן.
"מורלי הילס" המחודשת
עולה היום למסכים בלי אחת
מדמויות המפתח שלה  -הזאב
הבודד דילן מקיי שגילם לוק
פרי ,שלגמרי לא נראה תיכו
ניסט באותם ימים .בעידן שא
חרי "מורלי" כיכב פרי בלא
מעט סדרות ,ואף זכה לתפקיד
בסרטו של קוונטין טרנטינו
"היו זמנים בהוליווד" שיעלה
בשבוע הבא.
כאמור ,לפני כחצי שנה פרי
מת במפתיע ,וחבריו לקא־
סט מספרים שחסרונו הורגש
על הסט" .זה היה סוריאליסטי,
להיות שוב כולנו ביחד ולהבין
שמישהו חשוב חסר שם" ,סיפרה
שאנן דוהרטי" .לוק היה כולו
לב ויופי ואצילות והומור ,הוא
מאוד חסר לנו".
"התזמון היה משהו שנראה
מחריד" ,הוסיפה ג׳ני גארת׳.
"אבל באופן מוזר ,זו הייתה דרך
עבורנו להיות ביחד בזמן לא מובן,
בזמן כואב ,ואני חושבת שזה היה
ממש טוב עבורנו .הרגשנו שהוא
היה איתנו בכל שנייה״• .
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לא נזפחדים
לצחוק על
עצמם.
"בחרל ,הילס
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