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קולנוע
ברכבים

ד111של!ת סופו
 במוצאי שנפטר צ׳אפלין, ספנסר צ׳רלם

 היה ,88 בגיל בשווייץ, אשר בואואי שבת
 אי־פעם שידע ביותר האוניברסלית הדמות

 האש מארץ יפאן, ועד מרוסיה הקולנוע.
 של דמותו את הכירו הכל גרינלנד, ועד

 משהו מצא שלא איש היה ולא הקטן, הנווד
הנווד. באותו מעצמו
 מפרנס כשהוא פורמלי, חינוך שום ללא

 ברח שהאב לאחר מקזפחתו, את 6 מגיל
 מן גדול חלק בילתה והאם הבית מן

בהד־ אגר הוא לחולי־נפש, במוסדות הזמן

 החוקים לכל בז הוא ההוליוודיות. לאיות
 ההוליוודי, המימסד של כתובים הבלתי

 ארבע חשד. של יחם לו החזיר והמימסד
 לווה פעם וכל נישואין, בברית בא פעמים

שע להזכיר שלא בשערוריות, האירוע
 מקרה כמו בחופה, הסתיימו שלא רוריות

 ודרש באבהות צ׳רלי נאשם בו מפורסם
במעל. היתה לא ידו כי שהוכיחה דם בדיקת
העי דאגו השערוריה שפרצה פעם בכל
 רבה. בחדווה פניו את להשחיר תונים

 כדי ארצות־הברית, את עזב כאשר גם
 מק־ של ועדות־החקירה בפני לעמוד שלא

 בריחתו את לפרש רבים הזדרזו ארתי,
ממם־הכנסה. בהשתמטות

של בסופו לו, היתר. המדוברת המילה

האחרונות כשנותיו אונה ואשתו ׳אפלין
לנדוד הפסיק הנווד

 דבר של בסופו שהניבו הכישורים את רגה
 ביותר לקלאסית שהפכה הדמות אותה את

בקולנוע.
ה של הנציג הוא צ׳פלין של הנווד

'חי על נפש בחירוף הנלחם הקטן אדם
בעכו בהנאה בועט הוא המוחלטת. רותו
 ה- ,הרשויות החוקים, נציגי כל של זיהם

 הוא שמן איש כל והמוסכמום■ מימסדים,
לחו איום הוא שוטר כל לבדיחה, מטרה

 לדרור. סכנה הוא מסודר אדם כל פש,
 מרשה אינו והוא הרגע, למען חי הנווד
שני מי כל אלה. בחיים להתערב לאיש

 לא הנווד אם כי שייזהר. מוטב נגדו צב
 יעקוף הוא פנים, אל פנים בקרב לו יוכל
 שינסה מי כל מאחור. בו ויבעט אותו

 מהרה עד יגלה למסגרת אותו להכניס
 מי וכל מסגרות, לפרוץ כדי נוצר שהאיש
 רבים מיני כאחד אותו לקטלג שינסח

 מרעהו, שונה אדם כל כי מהרה עד יגלה
לקיטלוגים. ערך אין

 נטיות לו יש כי אותו שהאשים מי כל
ה מדבר. הוא מה ידע לא קומוניסטיות,

 דגל אוסף הנווד : מודרניים בזמנים תשובה
 חורג, מיטעו עם ממשאי-ת שנפל אדום

 ואז לנהג, הדגל את להחזיר כדי רץ
ב הצועדת פועלים שהפגנת מגלה הוא

 הסתדרה ומייד ובדגלו בו השגיחה רחוב,
 העדר. מנהיג עצמו מצא הוא מאחוריו.

לקומו רמז כזה במעשה שרואה מי כל
בינה. חסר קנאי להיות באמת צריך ניזם
לגו להצטרף צ׳אפלין סירב חייו כל
הרכי- תכתיבי את ולקבל ציבוריים, פים

 יצא הראשון המדבר סירטו לזרה. דבר,
 זה היה הג׳ז. זמר אחרי שנה 14 לאור

 לכך העיקרית והסיבה הגדוד, הדיקטטור
לכ צ׳אפלין של רצונו היה דיבר, שהסרט

 את שנשא בסרט, הסיום נאום את בו לול
האמין. שבה ההומאניסטית השליחות
 ז׳אן נזכר שלו, היומנים מקטעי באחד

 מסע כדי תוך צ׳אפלין עם בפגישה קוקטו
 צ׳אפלין ניפנף אחד בוקר באיי־הדרום.

 רואה, ״אתה לקוקטו: והסביר כתוב, בדף
 יכול אני יוצר. שאני מה שחשוב. מה זה

 זה אבל בים, ולטבוע לשחות מחר לצאת
לכ קודם לגמור צריך לכן אחרי. יישאר
תוב.״

 שנשאר מה כולו, העולם של למזלו
 כתוב. מדף יותר הרבה הוא צ׳אפלין אחרי

 היום שיש ביותר הגדול האוצר אולי זהו
ה המשכנעות ההוכחות ואחת לקולנוע,
 אכן היא השביעית שהאמנות בודדות
אמנות.

צנזודוז
שוב ם דל■ משחו המיספר״ם

 בירושלים סאדאת של הפסטיבל כל עם
 באלכסנדריה, ווייצמן בוואשינגטון ובגין
 לו שיש לשכוח ברחוב הישראלי נוטה

 נזכר, כבר וכשהוא אחרות. צרות גם
 או המשתוללת בבורסה ענייניו מתמקדים
 לגובה. בקפיצה שיאים השובר באינדכם

להיזכר וחשק זמן למשל, יש, למי אבל
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