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אל סופים כעשרה ברטון, לדברי הכינו,

הבנ לא מהם אחד אף ״שאת טרנטיביים,
 ה־ הערפיח ׳וריח השמש להט יאבל תי.״

 דבר. של בסופו ׳אותו הכניעו קליפורני
 המעודן טעמם על סומך שאני ׳להם ״אמרתי

 יבחרו ׳ושהם בנושא, העמוקה הבנתם ׳ועל
לסרט.״ המתאים הסוף את

 ״אני לשכוח. יבויל אינו הסופים אחד את
כש בלייר, ליינדה עם מיטה בתוך בבית,

 תהום לתוך מחליקים ׳ואנו מתמוטט, הגג
בפרוט לתאר מסוגל איני ׳השאר את יו...

רוט.״
 חקרו־ התוכניות אחת ליום. אלף 50

 למימוש, מאד הרחוקות יאבל ללבו, בות
 מתחת שיל קולנועית בגירסה הופעה היא

 מאלקולם של המפורסם סיפרו להר־הגעש,
 במכסיקו. הר־געש בצל החיים על לאורי,

ה לגיל להגיע כדי בסבלנות ״המתנתי
 בגיל כשאני עכשיו, אבל לתפקיד מתאים

 הספר על ׳שהזכויות לי מסתבר המתאים,
 יודע אינו ואיש מי׳שפטי למאבק נושא הן

באמת.״ שייכות הן למי
 את להעביר או ׳להתנחם כדי בינתיים,

עומד הוא לדעת), אפשר יאי (אצלו הזמן

ל״שחקנים״ מסתדר, כרטון
פיכח? או שתוי

 בשם בסרט באפריקה שכיר־חדב לגילם
 ב־ גוגו הצייר את יגלם הוא אווזי־הבר.

 וזאת והירח, הפרוטה של חדשה גירסה
 לתקליט־רוק הקריינות את שהשלים אחדי
 סיפרו (לפי העולמות מלחמת בשם חדש
 אלטון בין מקשר שלי ״הקול ווילס). שיל
לע ״מה מסביר. הוא אסכם,״ לדויד ג׳ון

 אלף 50ל־ לסרב יכולתי לא פשוט שיות,
. אחד.״ עבודה יום מורתת דולר

 מכל יותר ׳אותו המעניינת התוכנית אפל
 אולי לאורי. שיל סיפרו בכל־זאת היא

 הסופר עם הזדהות של רגש חש שהוא משום
ה השתיינים אחד הקד! אשר שהתאבד,

 יפ-0ה בתולדות ׳ביותר החמורים כרוניים
ה שהטיפה כמי נודע עצמו ברטון רות.
 כי אם ממרפקיו, רחוקה אינה לעולם מרה
 מקובל שיהיה המטורף הקציב את האט
 לחייו(הוא הארבעים שנות אמצע עד עליו
 ברציפות שתוי פעם ״הייתי ).51 בן כיום

 עומק עד שתוי רצופות, שנים חמש במשך
 סרטים כמה שייש כך כדי עד הנשמה,

מתוודה. הוא שעשיתי,״ פלל זוכר שאיני
 שלא אפשר !ואיך פיכח. א* שתוי

 ז שליו ביותר המפורסמת בהתערבות ׳לסיים
 בברודוויי, הופיע שבהם בימים הייה זה

 ולצידו קאנולוט, במחזמר ארתור כמלך
 פרטיון התערב הימים, אנדדיה.-יבאחד ג׳׳ולי

 ינקי וודקה בקבוק לגמור שיוכל ידידיו עם
 הערב בהצגת שני ובקבוק היומית, בהצגה

 אנדריוז, ג׳ולי רגליו. על עומד ׳ולהישאר
 !להיות צריכה היתר- זאת, לדעת מבלי

 הניו־יור- הבוהימה כל לפיכחותו. השופטת
ב לגם וברטון בהתערבות השתתפה קית
 מזג הבמה, מן יציאה כשבכל רב, מרץ

 הערב, הצגת בסוף כוסית. עוד לעצמו
 לפני הרגילות הקירות יאת ישקדו ׳אחרי

 של ׳חדר־ההלפשה דרך ברטון עבר הקהל,
 הייתי ״איך בתמימות: אותה ושאל ג׳ולי
 הרגיל,״ מן טוב יותר קצת ״בעצם, ?״ היום

 אפל בהתערבות, זכה ברטון לו. השיבה
 הוודקה. מכמות הפחית ערב איותו מאז
 כישרויני שתוי ׳ברטון כי שפחד משום אולי
פיכח. מברטון יותר
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