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 הבמאי ■של החדש סירטו שהחזית, מוזר
 ריט, האד) הכפור, מן שחזר מרטין(המרגל

ב המטפל הראשון העלילתי הסרט הוא
 ה* והניפוי השחורות הרשימות תקופת

 באנשי החמישים שנות •של מקארתיסטי
 שתקופה מפני מוזר, והטלוויזיה. הקולנוע

הטראגדיה מן דרמאתי, הומר שופעת זו
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 שהיו ביותר והפוריים המוכשרים שים

 לפני אי־פעם, באמריקה התיקשורת לכלי
מקארתי. ואחרי

 שקדמו הראיונות באחד ריט, של דבריו
ב להסביר, אולי יכולים הסרט, להופעת

 כבר ״רציתי זו. תופעה מסויימת, מידה
 אבל זה, נושא על סרט לעשות רב זמן
 הסביר; מממנים,״ •למצוא הצלחתי לא
שחו ״רשימות של ריח מדיף כבר וזה

 בני-אדם, של ולא !נושאים של אולי רות,״
 מצב :שבעצם, ללמד פעם, נהוגות שהיו כפי

 ** זכי שנדמה, מכפי פחות השתנה העניינים
 הקולנוע אולפני בראש רבים עדיין יש

 את לטלטל שלא המעדיפים והטלוויזיה,
 את לסכן ולא בנחת לה השטה הסירה

 1 פו־ כוחות עם בעימות הבטוחה פרנסתם
שסוב כפי נשמתם נפחו שלא — ליטיים

שמותיהם. החליפו רק אלא אחדים, רים
למ וזאת, האמריקניזם. מהרת על

 ה״ ״עשרת השחורות,״ ש״הרשימות רות
 פעולות לחקר ו״הוועדה לא־ידידותיים״

 כיום הם הקונגרס,״ של אנטי־אמריקאיות
או שמע שלם שדור היסטוריים, מוצגים

 לא מעולם אך זקנים, מסיפורי רק דותם
בשרו. על הכירם

 ובכן, ו המהומה כל כן, אם מה, על
 הימני האגף על־ידי משולהבת ,1947ב־

 ומשוכנעת הרפובליקנית, במפלגה הקיצוני
̂  האמריקניות, טהרת שבשמירת בקדושה

 ה* שזה־אך ארצות־הברית, ממשלת יצאה
 לשמור שהתעקשה אחרת מעצמה ביסה

 במילחמת־חורמה שלה, הגזע טהרת על
סו אוהדי־קומוניסטים, קומוניסטים, נגד

 אדומות, דיעות בעלי אנשים ציאליסטים,
חולי-אדמת. וסתם ורדרדות ורודות׳
 לפירסום היותר־יעילות המטרות אחת
 אנטי- לפעולות הקונגרס ״ועדת פעולות

 ההד הקהילה כמובן, היתה, אמריקאיות״
 מייד, הופך בה הקורה כל אשר ליוודית,

 לציבור שיש הרב והעניין הרכילות בכוח
 להתרחשות בשר־ודם, הכוכבים בעולם

 חבר־ כשבראשה הוועדה, כלל־לאומית.
מפש החלה תומאס, פארנל ג׳י. הקונגרס

 ומחפשת הוליווד, אנשי של בעברם פשת
 להעיד היו שעשויים סימנים בקדחתנות

 הפגנה בקירבת עברו בעבר, אי־פעם, כי
 המיפלגה חבר ידי לחצו או שמאלנית,

 למע־ מסוגל שהיה מי כל הקומוניסטית.
ש בכך מייד הואשם שכאלה, שי־תועבה

 כלי- דרך ולנין השטן תורת את הפיץ
 ובתור הקולנוע, נמו רב־עוצמה תיקשורת

 שאבה שמהן הבארות את הרעיל שכזה
תבונתה. את האמריקאית האומה

 ההד הקחיליה ויין. ג׳ון של סגניתו
ז הוועדה. לעזרת מייד התגייסה ליוודית

 אבל להסס׳ שהעזו כאלה היו עוד בהתחלה
 על לומר מה להם היה אם נם עד־מהרה,

 מים. פיהם למלא העדיפו הוועדה, פעולות
 איר* כיושב־ראש בינתיים נבחר ויין ג׳ון
 1 ל־ קולנועי ״איחוד עצמו כינה אשר גון

1 הרכילאית אמריקאיים״. ערבים שמירת
ו מטגגיותיו כאחת התמנתה הופר הדה

 מועדוני* לפני בהרצאות שלם קיץ בילתה
י גדולה כמה עד הסבירה שבהן נשים׳

 י במי שחקנים׳ המעסיקים שבסרטים הסכנה
 השקפות־עולם בעלי תסריטאים או אים

ה על שואה להמיט העלולות מפוקפקות,
״אמרי עצמו שחשב מי כל כולה. אומה

 הצטרף בעורקיו,״ זורם טהור שדם קאי
(ש מרפי ג׳ורג׳ טיילור, רוברט לאיחוד.

 גארי קליפורניה). מושל יותר מאוחר היה
 מים־ החזיר כי הועדה בפני (שהעיד קופד

 תעמולה לדעתו, שהכילו, תסריטים פר
^ תהי־ בזוהר השתמשו אנטי־אמריקאית),

האיחוד. פעולות את לפרסם בדי לתם
מת כשהאווירה הדא־ידידותיים. 10

 ד!אמ־ כמו אנשים של ומחאותיהם להטת,
 או קיי דני באקאל, לורן בוגארט. פרי
מצ הזאת, התקפת־חטירוף נגד יוסטון ג׳ון

 פרצה נגדם, גם חשדות לעורר רק ליחה
 העשרה, הלא־ידידותייס״. ״עשרת פרשת
הסרטים, בעיר ומפורסמים מוכרים שמות


