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 בקא־ הפותרת גולת בינתיים, אבי
 מה המטר. רחוב עדיין היא שלה ריירה

 ,תפקידי היום ״אין :כדבריה ו לעשות
 ניקולסון ג׳ק של לתפקיד שישתוו נשים

 ב- פאצ׳ינו אל של לזה או הקוקיה בקן
 מי יש ואם פורענות. של אזזר־הצהריים

 למצוא אי־אפשר כאלה, תפקידים שכותב
 התסריט. מימוש את שיממנו מפיקים

 בעלות נשים לגלם חולמת אני ואילו
 הסופרת כמו פנימית ועוצמה חוט־שדרה

 דייווים.״ בט או קולט
 לשפוט אם לכך, מסוגלת בהחלט והיא

ב חיים רוח מפיחה חיא שבד, הדרך מן
המטר. רחוב גיבורת ניטל,

סרטים
מלאכותיות״ ״הפלות

 ליצירת אמצעי להוות יגול !הקולנוע
 הרגישה הגשימה וסעלי אמגותיות. חוויה
 שזה להושסע !אף מוסנים העדין והתיך

סבו אחרים הקולנוע. !של היחידי הייעוד
 ומיסלט ומעץ ביהוד, זה ןשהקחלסחע רים

 משהו האפודה, המציאות מפני מאוורר
 או ומחצה !שמד, במשך !לשעשע שצריך

 הלא־נעי- המציאות את ולהשכיח ושעתיים
 האולם. לכותלי מחוץ לצופה שממתינה מה

שה הסאמינים אתרים עוד קש ולבסוף,
 לשינוי במאבק נוסף ׳פלי הוא קולנוע

 סמייו־ גהולה עוצמה בעל !כלי ההברה, פני
 רחבות לשכבות ,מגיע שהוא משום חד

 אותו לרתום צריך !כך ומשום שלקכך.
הזהטנות. בפל

 באחרונה !ומתפשטת ההולכת זו, !גישה
שתפ סרטים הרבה !סבר הולידה בעולם,

 בפני חווייר, לשמש לא הוא העיקרי קידם
 ומרץ זריקת לוויכוח, ׳נושא אלא עצמה

 ל־ ומכשיר חירייפד, בעיית חשיפת לקראת
 !מסוימות. השקפת בנקודות הקהל שיכנוע

יסאן. !מדובר לשמה בפוליטיקה רק ולא
 בפסטיבל שימשך, סרט לדוגמה׳ הנד״

 סרט !מכל צופים יותר בלויקארנו, הסרטים
 63 נמשך הוא הרופא, ארוני ישמו ,אחר.
ש!ל !חתימה עליו!אפילו ׳ואיו ׳בלבד, דקות

 כדי אחת, לשיניה אף לצלם ומפסיקה ואינה
 !כלשהי. תרמית ושל הרגשה תהיה שלא
 העובדה את לצופים להמחיש בדי זאת,

 מאוד, !פשוטה׳ רפואית בפעולה ושמדובר
 בתנאים :מתבצעת היא אם בלתיימסוכנת

 הישג ׳בגדר היום שהיא !פעולה הנכונים,
 המת- הרשות ׳בהשגת אלא !בביצועה לא

לכך. ואימה
 אדוני יוצרי יצאו בידם, זה ׳כשסרט

 מבית עכרו אנאנדה, בשם יכפר אל הרופא
 המקו־ לפונדק התושבים ואת ׳והזמינו לבית

 ואחר־ שצילמו ומה את לפניהם הקרינו ימי,
מונ הסל כאשר תגובות, ומהם ביקשו כך

הצלולויד. על המשוחחים, ידיעת תוך צח׳
מפתי המושמעות הדייעות הסיפורים. ■

 במעשה שרואים מאלה תחל בגיוונן, עות
להע שאין :חמורה ודתית !מוסרית עבירה
 שמסרבים אלד, דרך הדעת, על לותה
 בסך־הכל, ושהיא, ׳משום ההפלה את לקבל

 הסרי־אחריות מיני לסל קל אמצעי לדעתם,
 ב- עליהם שיחולו החוסות !מן !להשתמט

בכנו מרשימה עדות ;מעשיהם עיקבות
 איש של עדותו היא זסאמיתיותה תה

 חרושי- יפנים עם ועמל, יסכל למוד מבוגר,
 הזכות על !להגן ובמפגיע ׳שיוצא ׳קמטים,
 את מילדים לחסוך כדי ריק ולו להפיל
 שהוא !מסתבר לא־רצויים. שבהיותם הסבל
כזה. יילד היה עצמו

 שהצטבר הערוד, החומר !סל עם אחר-יכך,
 פנה שעה, מחצי יותר של לסרט כבר

 ב- ע״מן ושוחח !נשים שלוש אל הצוות
 השיחות ומשלוש שמסתבר !מד, זו. !שאלה

חופ !להפלות המתנגדים שיכל הוא גמ-יחד
 וממילא להן זקוקים ואלה.שאינם הם שיות

האנו הבעייד, את להביו מובנים ואינם
 המוסרית החזית מאחרי המסתתרת שית

 בסיפורה עצמו על הוזי זה דבר הקשוחה.
 לטפל !מסוגלת שאינה לא־גשואד, ואם של

 ב- או סעת־וובעונזדואחת, ,ולעבוד בילדה
 של שההכנסות נשואה, ואם של :סיפורה

 או נוסף ילד לה אינן!מאפשרות המשפחה
 עצמה שמצאה נשואה, בבודכפר, במעשה

 ורופאים חוקים של סתום מבזי בתוך
ני שעברה לפתע וגילתה הפלה !וסב׳קש׳ת

עיקור. תוח
המשפיל התהליך כאולם. ויכוחים

הרופא״ ב״אדוני גלוייה שיחה
הפלה במקום עיקור

 קבוצת על-ידי נעשה שהוא מאחר במאי
 הצילום, ׳במלאכת יחד שהלקה קולנוענים

 כי למיקום. !ממקום הציוד ומחיבת העריכה
תיעודי. ׳בסרט המדובר

 ריתק סל-בך !מד. הא,שה. המוצא:
 עומדת שווייץ הנושא. ראשית, 1 הקהל את

 אשר מישאל־עם עריכת לפני !אלה בימים
קבו לאו. או הפלות להתיר אם יוחלט בו
 עם יחד בידיעותיהם, ׳מתקדמים !רופאים צת

 קולנוע, אנשי ׳קבוצת !ועם •נשים אירגיון
השווי ׳לציבור להראות !כדי יחד התארגנו

השק ומתזד כמובן העניין, בדיוק במד, צי
 הפרטי רכושה והוא ואשד, של שגופה פה

כרצונה. ,פו לעשות לה ומותר
הרא בשלב זה. בנושא הטיפול ׳שנית,

 יחד היוזמים סל הרכיבו הסרט ישל שון
 והכוללות !מצולמות דקות 15 של גרעין

 העיקריות המטרות ,מוצגות שסד, פתיחה,
 הנמשכת סצנה ,ואחר־כו המיבצע של

 בקולנוע. !חסרת־תיקדים !שהיא דקות שימונה
 המצלמה לפני !מבצע בצוות הרופאים יאחד

 המצלמה !ההיגיינה. חוקי כל לפי הפלה
עד בעזרת אחד, במקום העת יכל ,ניצבת

אבל ומתרחקת או מתקרבת היא זום שת־

 ר״שמי אישור להשיג ניסיון בכל הכרוך
 אי־הרצון סיפור. !בכל וצץ חוזר להפלה

 בנושא, כלשהי יוזמה לנקוט הרופאים של
 !בהכנסותיהם לפגוע יכול שד,דפר ׳משום

 נשים שרפואת הכיל על (!מקובל הענקיות
 אחרי ברפואה, ביותר המשתלם הענף היא

 מהפלות בעיקר שבאות שיניים) רפואת
 משווע. לאי-צדק גורם החוק בצד שנעשות

בק בעי׳ותיהן את פותרות עשירות נשים
 בידן האמצעים שאין אלה יואילו לות,

 אצל ושמתהיל ארוך, ייסורים נתיב עוברות
 אפלולי בחדר לא־&עם ומסתיים פסיכיאטר

חייה. את !מסכנת היא שם ומזוהם,
 אנושים הרגיז שהסרט לומר ומיותר

 הממד הרופאים ומן החל סשווייץ׳ רכים
 יויתר, הצעירים בחבריהם הרואים סדים

 הפוגעים סוגדים בסרט, פעולה !ששיתפו
 בחוגים וכלה — המקצוע של באינטרס

 העניין לסל המתייחסים הרבים הדתיים
 בבתי־קול- ומוצג הסרט אבל !תועבה. !פאל
 צופים מושר הוא שווייץ, רחבי יבםל ינוע

 ו־0וי! לנהל ׳פדי באולמות הנשארים רבים,
 השיג לפחות, סכך, ההצגה. יתום עם הים

ומטרתו. את הסרט
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