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□ עול ש׳ ב שלי ה

יוס ג׳ון התכונן ויותר שנה עשרים
 להיות שרצה האיש את לעשות טון

 הפועל. אל תוכניתו את שהוציא עד מלך,
צי של דקה שכל מסתבר, התוצאה למראה

 הסרטים אחד רק לא זה כדאית. היתר, פייה
 בשנים מהוליווד שיצאו ■ביותר הטובים

 של השיאים אחד גם אלא האחרונות,
 מ־ אחד ובצדק, הנחשב, עצמו יוסטון

 הכריז לאחרונה האמריקאי. ענקי־הקולנוע
 בלבד, סרטים שלושה עם שלם שהוא

ה בעין השתקפות :הללו בשנים שעשה
 משוס־מה הופץ (שלא הדשנה העיר זהב,

מלך. להיות שרצה והאיש בארץ),
 של זה בשם הקצר הסיפור המקור, את

בן כשהיה יוסטון קרא קיפלינג, רודיארד

שרצה״ ב״חאיש יייין מייל,ל
אשתו את הביא הבעל

 (שהסתבר בחשד למיטה, רתוק בלבד, 13
 סובל הוא כי כחשד־שווא) לאחר־מנן

ל כלשהו באופן הקשורה ממחלת־עצמות
 אחר החיפוש ההרפתקנות, הלב. פעולת

 עוד להשיג האדם רצון חדשים. אופקים
 — ליוסטון קסמו אלה תכונות ועוד,

 שכולם בתקופה גם קיפלינג את שהעריץ
ל שיר־הלל ביצירתו וראו בו, זילזלו

הכלח. עליו שאבד הבריטי קולוניאליזם
 יוסטון של דרכו הגבריות. פודחן

 מובטחת, יותר או פחות היתה הקולנוע אל
 משחקגי־הקולנוע אחד של ביו בהיותו

 הצעיר, ג׳ון השלושים. שנות של הגדולים
 בגיל כבר (הופיע כשחקן שהתנסה לאחר

 ומיקצועגי, חובב מתאגרף אביו); לצד 3
ה ושאר המכסיקאי בחיל־הפרשים קצין

 של פולחן־הגבריות את שהלמו עיסוקים
 רק לא אותו מקרב (זח העשרים ■שנות

 של לדימוי גם אלא קיפלינג גיבורי אל
תחי כותב החל המינגוויי), ארנסט ידידו,

 (ועד כתסריטאי אחר־כך כעיתונאי, לה
 שידעה המעולים כאחד נחשב הוא היום
מעודה. הסרטים עיר

 הכל לו אמרו סרטים, לביים משהחל
 להיות במייוחד נועד קיפליגג של שסיפורו

ו לרעיון, נתפס יוסטון על־ידו. מוסרט
 את לראשונה רקם ויותר שנה ע־שרים לפני

 חשב אז הנובלה. את לצלם התוכנית
ל בוגארט והאמפרי גייבל קלארק על

 ב־ לצלם והתכונן הראשיים, תפקידים
האפרי המלכה מאז הניר שאותה מארוקו,

שלו. קאית
 הכין הוא וגייכד. סיגארנז כמקום
 כימעט היה והכל תסריט, כתב תרשימים,

 בוגארט. האמפרי נפטר כאשר מוכן,
אח שנים למשך הצידה הונחה התוכנית

 הדופן יוצאי את יוסטון שעשה עד דות,
 גייבל שוב. ההצעה את והעלה גייבל, עם

אף נפטר לאחר־מכן שמייד אלא הסכים,
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ו פי צו ר שו פ ט1ה ל י ש
 ! צובר החל מלך להיות שרצה והאיש הוא,
שנים. של אבק

 ג׳ון המפיק נתקל אחד בהיר שביום עד
ש באיורים יוסטון, אצל שביקר פורמן,
 הפועל. אל יצאה שלא להסרטה הוכנו

 עצמו על לקח הרעיןן, מן התלהב הוא
ה היה לאחר־מכן ושנתיים מימושו, את

 דולר, מיליון 8.5 בינתיים שעלה סרט,
 בשני קיין ומייקל קונרי שון עם — מוכן

הראשיים. התפקידים
 רבות יוסטון הירהר שחלפו, בשנים

 היה בפעם פעם ומדי זה, לסרט בקשר
 הבא, סירטו יהיה שיזה לעיתונאים מספר

 פלירטט הוא לעשותו. השתוקק עד־כדי־כך
 מאחר באסיה. הסרט צילום •של הרעיון עם

 בקפיריסטאן, מתרהש קיפליגג של שסיפורו
 ״ היום עצם עד ובלתי־מוכר נידח איזור
 לשם, יוסטון נסע אפגניסטן, בצפון הזה,

 אסיה ערבות ולשאר לתורכיה לנפאל,
ה לרעיון לשוב שהחליט עד התיכונה,

 ביד העוזרת ארץ — מארוקו שלו, מקורי
 מיד- והמציעה זרים, לציוותי־הסרטה רחבה

בשפע. צחיחות וערבות הרים בריות,
 אלכסנדר חאטלם. כהרי מיקדשים

 מוגמארטר את בזמנו שבנה מי טראונר,
 (ב־ ויילדר בילי עבור הוליוודי באולפן
ה בהרי לבנות נתבקש דוס), לה איומה
 המיקדשים ואת ערי־החימר את אטלס

 ניצבים אלפי קפיריסטאן. -של הקדומים
 כנזירים, להיראות כדי ראשיהם את גילחו

 ז כבני בסחבות התקשטו אחרים ואלפים
 ומיקסמי שבמקום, הפרימיטיביים השבטים
 לא איש השאר• כל את עשו הקולנוע

משכנעים. אינם שהאתרים להתלונן יוכל
 במשך יוסטון את שהעסיקה נקודה ועוד

 חשב תחילה הראשיים. השחקנים :שנים
 אחר כאריזמאטיים, כוכבי־קופה שגי על
 בריטיים ■שחקנים •שרק למסקנה הגיע כך

 ההרפתקנים הסמלים שני את לגלם יוכלו
 מתוארים שהם כפי הוד־מלכותה, צבא ■של

ה בין חשב, הוא קיפליגג. של בסיפורו
 או׳טול, ופיטר ברטון ריצ׳רד על שאר.
 הבחירה דבר, *של בסופו כשנפלה, אבל
 ז ה־ יד כנראה שרתה וקיין, קונרי על

ל קשה כי יוסטון. על הטובה השראה
 של יותר מושלם זיווג הדעת על העלות

ה זה, עם זה להפליא הפועלים שחקנים
 ובמקום תפקידיהם, עם לחלוטין מתמזגים

 שלהם האישי הכאריזמאטי לזוהר לדאוג
 כוכב כל זה במיקרה נוהג שהיה (כסי

ל מתמסרים הם ראוי־לשמו). הוליוודי
 בספונטאגיות, ומשחקים לסיפור, חלוטין

 המפילה שכזו, אנושיות'ומיידיות פשטות,
הצופה. לבין בינם חיץ כל

 הסיפור ואומנם, והכישלון. הכמיהה
 ממבט הראשי. הגיבור הוא זה בסרט
סר מאותם אחד זהו כאילו נראה ראשון

1 :לעשותם כיצד כבר שכחה שהוליווד טים
ומסעי אכסוטית אדירת־ממדים, הרפתקה

 דין. גונגה של המסורת מיטב לפי רה,
ש שלו, הסמלים שיי על סיפר קיפלינג

 הם לפיו הדדי חוזה בנוכחותו חתמו
 הרחוקה, קפיריסטאן אל לצאת מתחייבים

 ■שבדרך, והמיכשולים הקשיים כל למרות
ל־ ,אוצרותיה ועל תושביה על לה-שתלט

2017 הזה העולם40


