
(צ׳כיה) בלונדית של אהבותיה ,4(צרפת) נשואה אשה .3

 כאילו קצינים, בחורים, חיילים, לחמו לא
 כאילו ערבים, בכלל בה השתתפו שלא

נהרגו. לא שאנשים
 כמלחמה הזאת המלחמה נראתה בסרט

 תותחים, של רעש בתור רובוטים, של
אשכול. של הקלוז־אפ מתוך מנוהלת
 דוקו־ סירטי־מלחמה לעשות אפשר והרי
 השנה זה את ראינו אנושיים, וגם מנסרים

 של המזעזע פירטו במדריד, בלמות
 לא ספרד במלחמת יש, מה רוסיף. פרדריק

 השונים הצבאות היו. גם היו טאנקים? היו
 הטאנקים את הראשונה בפעם שם ניסו

 היה. נשק? שם היה לא שלהם. החדשים
האיטל על־ידי בשפע, נשלח הוא למכביר.

 מפות? שם היו לא והרוסים. הגרמנים קים,
 מלחמה, של חדשות טאקטיקות המון. היו.

 נוסו והתקדמות להתקפה חדשות דרכים
הקרובה. מלחמת־העולם לקראת שם

 ובצדק — עיניין לא זה כל מה? אלא
ל שייך לא זה כי עושי־הסרט. את —

ש האנשים היו אותם שעיניין מה אמנות.
אידיאלי הרפובליקה. של לוחמים במלחמה.

 הבינלאומית. מהבויגאדה נלהבים סטים
 שהלהיבו השירים העשנות. בדרכים פליטים

של הנואש המאבק העולם. כל את אז
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נאמן ברכה ריש קלוד
״איריס" במשפחה״ ״סקנדל

 בסיסמה: מדריד על שהגנו לוחמי־החופש,
יעברו!״ ״לא

 שכל חשוב: דבר הבין הזה יוצר־הסרט
שב הטאנקים וכל הפצצות וכל החורבות

 מלחמה זאת מה להסביר יכולים לא עולם
בנה. את שאיבדה אחת אמא כמו

̂י ־
שוחרי־שלום טאנקים

 כל השנה של הישראלי רט״הקופה ך*
ר ^ מז לן מ  סרט־מלח־ הוא גם היה ,מ
 אך טוב מישחק חזק, בימוי בו יש מה.
 שלו, הרעיונות הם בו ברור שפחות מה

 שהוא סרס זהו שלו. והמגמה שלו, העלילה
 חזק הכי הקטע אך — שוחר־שלום כאילו

טאנקים. קרב של דקות עשרים הוא בו
 שנעשו והסרטים לארץ, השנה זרם הכסף

 פירטי־ את ביישו לא יוני מלחמת על לא
 של המבחיל בפאתוס החל — המלחמה

ה השמאלץ ועד בשדות, הלף הוא
טוביה של המוגזמת וההתחכמות מתקתק

החולב.
אסירי־החופש, את גם השנה ראינו

 העוסק טוב, רצון הרבה עם תמים, סרט
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