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קולנוע
)53 מעמוד (המשך

 אף ׳להאמין מוכן אינו הפלישה, על לו
 ה- את ■ללכוד באו שיבגות-היבריית לרגע

 טובה אחת סיבה רק להם ״יש גשרים.
 אישית.״ אותי. ללכוד והיא — הנה להגיע
 את לעצור הגרמנים של הצלחתם אפילו

 מיק- דבר, של בסופו היא, כולו המיבצע
 מפקד פוךרונדשטד, פילד־מרשאל רית.

 ב־ רק שולח הגרמנית, המערבית החזית
 גנרל של השיריוניות יחידת את מיקרה

 ארג* לסביבות של) (מקסימיליאן ביטריך
 כי יודע אד מנחש שהוא משום ולא הם,

התקפה. שם מתכננות בנוודהברית
ה של תפקידו נחמדה. מילחמה

 שחקן גם (שהוא אטנבורו ריצ׳אדד במאי
 כישח־ על אצולה בתואר זכה אשר ידוע

המר בין האיזון על לשמור היה סותיו)
הזה, הסרט של והשונים הרבים כיבים

 ״מיבצע ביותר: תכליתית בצורה העניין
כו המיבצע של כינויו היה (זה גן־השוק

 במיל- המנצחים שגו המיבצע הוא לו)
 היה זה במילחמה. שהפסידו כימעט חמה

 כיבוש אחרי מדי לאט ׳לנוע שהחלו משום
 מדי קשה הייתה שהדרך משום נימחן,

הח כוחות לעבור היו שצריכים והכביש
 באנגליה הערפל ובגלל מדי, צר זית

הנוכ היד, חד. הצנחנים, מן חלק שעיכב
 חשוב ולא במקום, הגרמנים של חות
 אחד שאדם ברגע חקה. זד, מה בגלל עוד

 בוא ,היום. רעיון לי ׳יש לשני: אומר
 זה ברגע — המילחמה׳ במישחק .נשחק

 למות.״ האחרים כל מתחילים
 אולי המאפיינת, בודדות ׳אחת תמונה

 המיבצע. של אופיו את ,מילים מאלף יותיר
 בעיקר שבו, והטראגדיה חוסר־הישע את

ידי תוך תמונה באותה מתבוננים כאשר

-׳■■ ■י .:

ההרוג כנהגו מחזיק קונרי שון
— סליחה מבקש ״אני

רמקולי
 מכל •ותר קובעים

 את אחר, מרכיב
המערכת איכות

ג ״מלן*״, : טכניים מפרטים זווו לו ר 03-221751 טי ״א.1ו 15 א

ה ל ר ו מ ב ו ס ק ר
אומגות כיצירת המעוצבים הטפטים לחגים המתנה

מאכסוול קונרי, בוגארט, פוקס, ארגיל, הקמן, המפקדים:
.המנצח אני אבל . ״ .

 מיל- סרט-ראווה להיותו שמעבר ולדאוג
 את יאבד לא המילה מובן במלוא חמתי
ה (סירטיו הבוטה האנטי־מילחמתי אופיו

 מיל־ איזו היה כבמאי אטנבורו של ראשון
 אנטי־מילחמתית סאטירה נחמדה, חמה

 הקולנוע מסונת על משתלט והוא בריטית).
 לעצור ומצליח היטב והמורכבת הגדולה

 מן להתפעל מתחילה שהיא לפגי אותה
 יהיה שלא עד־כדייכך עצמה של המיבצעים

מש היא מטרה לאיזו עוד ילד, איכפת
 לשם ראווה יצרנית הופכת זזד״יא משת,

 נדיר הישג וזה אטגבות, ■אצל ראווה.
 את מטשטש אינו האמצעים ריבוי ביותר,

המטרה.
 את שהכין הפירסומאי גם שינוי, ולשם

את לתמצת הצליח לסרט ההסבר דפי

 כל המיבצע. של הסופיות התוצאות עת
 גשר הוא התמונה באותה שרואים מה

ברי קצין בודד: יאחד אדם ועליו ארנהם,
 הגרמני השיריון את ׳להדוף היוצא טי

מיטריה. — כשבידו

ך רי תד
לראות: חוסה

 אנני, עם שלי הרומן — תל־אכיב
השחור. א׳ ידם רוקי,

 אנני, עם שלי הרומן — ירושלים
רוקי.

וטעים. חמים אוונטי, קזנובה, — חיפה
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