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אחיו ליד

הבן מימין)׳ (שני רונאלד
 רגן, מישפחת של הקטן

ואביו. אמו בין ניל,

ה הגדולים, השמות בעלי עם נמנה לא
הקופה. את שוברים

 ארצות־־הברית שד 40ה־ הנשיא
 הרכה.אד דרכה כך עד שחקן. הוא

מהכ שאין המשך, יש זה לפסוק
ה הנשיא די־הצורך: עדיו רים

הצ שלא שחקן הוא חדש
 של האשליות כעולם שגם ליח,

 הצלו■ שד החלומות עודם הוליווד,
ה לממוצע מעל התעלה לא לויד,

כ חיככוהו הוליווד גדולי פושר•
 וסימפאטי, נחמד כאדם טוב, ידיד

 ודשעת-כילוי. כהכרה נוח כאיש
 אליו התייחס לא מהם איש אך

כרצינות.
 השחקנית — אשה נשא תקופה באותה

 לכוכבת. להיות שהצליחה ויימן, ג׳יין
 כחרשת־ המר גורלה על בכה כולו העולם
 זכתה היא חשוב. בסרט שנאנסה אילמת

מעו־ התקרב לא בעלה ואילו — באוסקר

ספורטאי
שחקן היה הוא כון.

 כדורגל כשחקן רגן
החי בבית־הספר

מזהיר. לא אך טוב,

 כקריין־ספורט רגן שימש שלו רה
).1934 (בשנת אייווה במדינת ברדיו

22 האחרון הכישלון
סרט זהו המינגוויי. ארנסט של סיפרו לפי הרוצחים, : 1964

 את השולח השודד הרע: האיש בתפקיד רגן הוצב שבו נדיר
 בסוף השלל. עם שברח לפשע השותף את להרוג הרוצחים

דיקנסון. אנג׳י :לידו כסף. של בערימה רגן מת הסרט

 הם זה. לפרס מועמד של למעמד אף לם
 היא היתד, כך על ובידיעות — התגרשו

הוא. לא המפורסם, הצד
 פגעה המילחמה כי מכן לאחר טען רגן

זמ אותו שהוציאה מפני שלו, בקאריירה
 סוף- הצליח כאשר דווקא מהוליווד נית
מתפקידיו. באחד סוף

 דכר אך הדיעות. חלוקות כך עד
המצ שחקן־הכדורגד :כטוח אחד
 למעשה, קרכי. חייל היה לא טיין

 את שירת הוא כדל. חייל היה לא
 סירטי-הדרכה של כקריין מולדתו

צכאיים.
 שאינה פסיכולוגית, תעלומה כאן יש

 מנחם של ממשלתו בילבד. לרגן אופיינית
 במש- וגדושה מלאה בכנסת וסיעתו בגין

 שלא או כלל שירתו שלא אנשים תמטים,
קרבית. ביחידה שירתו
 בין הזה השלילי למיתאם גורם מה

 פטריוטים־ ״זקופי־גו״, לאומניים, אנשים
 אי- ובין — וששים־אלי-קרב של־הידד
 למען הנפש את לחרף הבולטת הנכונות

אלה? אידיאלים
 והכדאיניקיות, האנוכיות האם

 הן החזית, מן אדם המרחיקות
 — הלאומני למחנה אותם הדוחפות

למצפון גורמת שההשתמטות או

 כהירחור■ פיצוי לו המחפש רע,
ץ מידחמה

 — רגן של בחייו המהפך פנים, כל על
 השקפה בעל בלתי־פוליטי, מאדם הפיכתו

 לנושא־צלב מעורפלת ליברלית־שמאלית
 שיחרורו אחרי החלה — לאומני-קיצוני

מהצבא.
 המיקצו־ האגודה כנשיא נבחר 1947ב־
הח שבו תפקיד הוליווד, שחקני של עית
תקופות־כהונה. שש במשך זיק

ברא אך כליברל. עוד נחשב תחילה
 מק-קארתי ג׳ו כאשר ,50ה־ שנות שית
 רגן הפך ארצוודהברית, על אימים הילך
 כאשר הקיצוני. הימין איש בדלילה ממש
(מלא דה־האווילאנד אוליביה אותו פגשה

 אנטי־קומו־ באסיפה הרוח) עם בחלף ני
אחד שאתה ״חשבתי :נדהמה גיסטית,

.׳״מהם

קצת רק - להלשין
 המצפון ו זה לאומני למהפך גרם ה ^
 ? המילחמה בימי הג׳וביניק של הרע י י■

 מן האכזבה ? החדשה לרוח הסתגלנות
 קא־ אחרי והחיפוש בהוליווד, הקאריירה

ה שמצבו העובדה ואולי חדשה? ריירה

 וש- בעל־הון שהפך מאוד, השתפר כלכלי
 של בשיעור מם־הכנסה לפתע לשלם נאלץ

 אילי־ההון עם ד,התרועעות אחוזים? 94
ומנר,לי־ד,אולפ הכוכבים — ההוליוודיים

? נים
 כל צירוף כאן היה אולי לדעת. קשה

 הגל עבר באשר פנים, כל עליחד. אלה
הו על ההרסני המק־קארתיסטי

 אגודת־ נשיא רגן, נמנה ליווד,
 משתפי-הפעולה. עם השחקנים,

הג המלשינים אחד היה לא הוא
 קאריירות מאות שהרסו דולים,

להת אנשים ושדחפו מזהירות
 לחכרי־אגו• יעץ הוא אכל אבדות.

קצת. להלשין דתו
 שהוזמנה לשחקנית, אמר פשוט,״ ״זה
 אנטי־אמרי־ לפעולות הוועדה לפני להעיד
 ל- הזכור מוסד ,בית־ד,נבחרים של קאיות
 שניים- להזכיר רק צריכה ״את דראון.
 בקומוניזם), חשודים (של שמות שלושה
בוועדה.״ ממילא הוזכרו שכבר

 במעשרדד־,נ- להשתתף סירבה השחקנית
עש עם יחד — מהוליווד וגורשה בלה,
וד,ב התסריטאים השחקנים, מגדולי רות

נשאר. רגן הוליווד. של מאים
המת• ,50 כן שחקן עושה מה
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