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ובו ובר החולה

ה דל יח־ צעירים לחופו. ל
\ ? /6 חלו גבי על לחים, עשבים בין ים£
 — הקטן אגמנו של שחוקי־גאוותו קים
 היינו החום, בגבור עיתים, החולה. אגם

פני ומליטים תמיד הירוק בדשא משתרעים
 קיץ, של ירח בלילות הקרירה. ברעננותו נו

 לבושינו יתר את מעלינו משליכים היינו
ה במיים החוף מן והרחק הלוף ופוסעים
מלבי וגופינו רחב, מכסיף בשביל רדודים,

הזה מהעולם לא כאילו מטושטשים, נים
 אשר הבריאה, מן חלק באגם ״ראינו ■

 ללא לו התארשנו עד. ועדי עולם מימות
 שלו מרגוע בעיתות אוחו ואהבנו תנאי

 ושמחני תהפוכתיו את למדנו זעפו. ובימי
 היו ומשוטים, רשתות ודגים, סירות בהן.

 את הסטנו סירתנו בחרטום קסם. מילות
הלב הציפורים של המופלא לעולמן המסך

 חתרנו ובמשוטינו כהי־הנוצה, והעופות נות
והאגמון. הגומא הקנה, צמחי בסוד לביא

 הימים כמספר אפור. היה לא ״היומיום
האגם. פני נשתנו כן

 כמעט חלקים, שטוחים המים שקט, ״יום
 של חטמו מגע נשמע כמעט אדווה. ללא
 ראי־הכסף, אשליית את ההורס־באחת דג,

המשו סביבו. עיגולים של הדי־הדים ומשלח
 טיפות ניתזות ומשהורמי, במיים טובלים טים

 לחם. פרור לבקש בא רעב שחף שקופות.
דממה. בים קטן עולם — ויושביה הסירה
 חולפה החשיכה. את יראים היינו ״לא
 אתה אין שלעולם הנופר, עלי בין הסירה
 קרעים בהם יש תמיד שלם. עלה בהם מוצא

 שבהם בשוני שהרי וסדקים, פרצים ושנצים,
ה הרכים האופק וקוי כוכבים ירח, יחודם.

 של ״אי״ ההרים, רכסי בידי משורטטים
 מנגד, ואדי של משחיר לוע סמיך, עשב

 — בחוף כהה כתם המסמנת עצים קבוצת או
התמצאות. נקודות לנו שימשו אלה

 את להכיר קשה שוב מתקרבת, ״הסערה
 הדבר והולך. קרב רחש השקט. הטוב, אגמנו
 כ־ ,שבמזרח ההרים בחביון אי־שם מתחיל
 שהיא עד וקרבה, המתגלגלת עמומה נהמה

 המטלטלת עזה׳ רוח״ כ״מכת אלינו
 מעט עוד גלים־גלים. ומקימה הסירה

הגולש מפל־סוסד. ויד,סך הדוח פרץ
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 איימו ותכפו, שהלכו והמריבות ויותר יותר
דמים. שפיכות בעיקבותיהם להביא
המרי הגיעו, לא דמים שפיכות לידי אבל

 עם יחד יבשו הזעם מקורות נעלמו. בות
מיים־ דגי לאספקת הגדול המקור — האגם

 לא ויסוד־המעלה חולתה דייגי מתוקים.
 אותם שפקד מהמשבר היום עד התאוששו

שנים. חמש לפני
כלח. עליה שאבד ציונות סנטימנטים. שוב

 מקום אין המדינה של הפורה בהתפתחות
 טובת קובעת כאן הפרס. של לאינטרסים

 לספק כדי הכרח, היה החולה יבוש הכלל.
ו דשנה אדמה של דונמים אלפי למדינה

מספ קובעים למדינה שטוב ומה משובחת.
— מדברים כשהמספרים לכן, ומאזנים. רים

שותקות. המוזות
★ ★ ★
החולח של החדשה ההיסטוריה

׳**י
 בוקר. של סיכומו ומסכמים ומעלעלים סים

 הרוגעים, המיים פני על השטות והעיניים,
 רגע הנחות שפיריות זוג אחר עוקבות

 אוריריות, מתעופפות ומיד ,עלו׳,־שושנה על
 לצנוח מוכן ברום, עומד שלדג ושקופות.

 שבוי.״ וליבנו רוטט האוויר חם, טרפו. על
 הצלם אותו הספיד כך האגם. היה כזה
 שלו: הנפלא הצילומים בקובץ מרום, פיטר
 רבים. הכירוהו גם כך הגווע. האגם שירת
 ולנצח. ראשון ממבט בו התאהבו כולם
 הדחיקות הארץ מפינות אליו חזרו כולם

 אהבת את מימיו על למד דור כל ביותר.
 חיי ודאגות מבעיות אליו בורח היה הטבע,

הקיום. ממאבק ם־ליסיות, מסערות היום־יום,
להי החלו המדינה, קום עם מיד כאשר,

 האגם, לייבוש הראשונות התכניות שמע
 תבניות בזלזול. ראשיהם את אוהביו הנידו

 אמרו. — ישאר והאגם תכניות הן
 מעשיות. היו שהתכניות התברר הפעם אבל

 לא החולה ימת — קיומו על הגן האגם
ה את וגרף ניפץ פעמיים למוח. רצתה

שנגנבו השטחים את שנית שטף סכרים,

 יקרי־מחיר. אלבומים אלף 22ב־ הסתכמה
לחולה. משוגעים אלף 22 אותם קנו

 בתל- ולגור לחולה משוגע להיות נוח
 היא איומה מה יודעים לא כאשר אביב.

 מכת־יתושים. בחובה צופנת ומה המלריה,
 ויסוד חולתה אנשי מכת היו היתושים
החולה. את ייבשו עבורם המעלה.
 שיחה קול־ישראל ערך אחדים ימים לפני

 אחד החולה. של הגדה־לשעבר תושבי עם
 שלפני באביב כיצד סיפר חולתה מתושבי
 את שטפו לגאות, התעלות מי החלו שנתיים

 האגם־לשעבר אנשי סביבם. שיובשו השטחים
 ״החולה בשימחה: קראו לגדות־לשעבר, רצו

 חוזר!״ החולה חוזר!
 כתב עם בשיחה חזר. לא החולה אגם אכל

 זמן לפני החולה,, איש אמר העיתונים, אחד
 החולה ייבוש שתכניות האמנו ״אילו קצר:

 מעשיות תוצאות הימים, מן ביום תשאנה,
 ידינו.״ במו הסכרים את מפוצצים היינו —

 של להחלטות מקום אין בזמננו שטויות.
 יותר מטרות קובעות כיום סנטימנטים.

טיפוח תוצרת, לפועלים, תעסוקה עיניניות:
מסס החולה של החדשה החסטוריח י
ומאזנים. מספרים של השפה דווקא רת ,

 המים מדיניות על הכתפות סידרת את הזה" ״העולם פתח מאז
 כפניית והכישלונות הטעויות הכזפוזים, שרשרת ועל ישראל, של

 קמה - המים כלכלת של השדרה חוט - מוכיל־המים־הארצי
 כ־ שנמסרו פראיונות, כפרשה. המעורכים כל כין גדולה כהלה

 וינר, אהרון לישראל", המים ״תיכנון מנהל ניסה וכרדיו, עתונות
 היא זו כתכה הציפור. על עשו אלו שגילויים הרושם את להקטין

 המסכמת, הכתכה שתהיה הכאה, ככתכה זו. כסידרה האחרונה
המים. רשת מתכנני של החדשות טענותיהם את לנתח נחזור

קון ^ ר ש י כ ראש מעיינ-ת לגמרי. י
 טיפה אף יותר מפיקים אינם העיין 1 !

 הירקון, מי־מעיינות את לשאוב תחת אחת.
 בראש־ הבנוייד, הענקית, התחנה שואבת
 של ממרחק המגיעים המיים את העיין,

ב הפך, הירקון אפיק קילומטרים. עשרות
 על־ נשאבים הים מן מים — לסיורד חלקו,

 המשך את מוצאים שאיבה, תחנת ידי
זות רמת־אביב ליד הירקון לאפיק דרכם

 הנמשך השני, בחלקו הים. אל שוב רים
 הירקון משמש לשבע־תחנות, מרמת־אביב

 שהועברו מיים זורמים בה השקאה, כתעלת
 תת־קרק־ מבארות מלאכותית, בצורר, אליו,
עיות.

המוט מחישוביהם כתוצאה הימת הירקון
 לקבוע עצמם על שלקחו אלה של עים,
נש הוא ישראל. של משק״המיים גורל את
 למחוק כי בלבד. כהסוואה המפה על אר

לאו בכשלון הודאה פרושו — משם אותו
מי.

 בתרועת המפה מעל נמחק החולה אגם
 הוכחה המדינה. כל פני על שהדהדה ניצחון

 נפח הצפוני האגם הטבע. על האומה לניצחון
האר מהתוכנית כחלק המימית נשמתו את

ה ששמה בישראל, המיים כלכלת של צית
הארצי. המיים מוביל הוא: כולל

 קטלנית. תאונה של כקרבן מת הירקון
תחילה. בכוונה נרצח החולה אגם

★ ★ ★

נפ בני־כנף לפניו מטאטא באדיר, מהבשן
 קני את ומנער הדגה את מנים חדים,
 מוצדקת. לא מתרדמה כמעירם והגומא הסוף

 הביתה. סירתנו את לכוון מתאמצים אנו
 זעירה אור בנקודת להיאחז מנסות העונים
 קרן הבדידות, הרגשת את שתפיג בחוף,

 בינינו המפריד האפלה מסך את שתקרע אור
״בית״. הקרוי ויבש וסגור חם אותו לבין

 חדות חותכת הקרה הרוח הגשם, ״ניתך
 מתכרבלים אנחנו הלחות. החשופות, בידים

ומת הדייגים מגבעות את מזיחים במעילום,
אור. לבוקר געגעים
. רבים ימים לפני זה ״היה . .

 של ״אי״ לייד סירתנו עגנה ״בצהריים
 השושנים נפלו ה״אי״, נעלם בחורף שושנים.

 אנו ממש! המקום באותו ונולד שב והנה
לוע־ בחיפזון, שבצענוהו הלחם מן בולעים

.רכים ימים לפני זה היה . .

 יותר. עקשנים היו תה״ל אנשי אבל ממנו.
 עשרים, עשר, — הכסף על חסו לא הם

 אולף טרם העגם, בלע לירות מליין שלושים
 ואחר־ לירדן שהובילוהו התעלות בשתי וזרם

לכינרת. כך
 ומבו־ שמש צרובת אדמה נותרה בך אחר

.קעת . .
★ ★ ★

חוזרת!" ״החולה
 אלה של אווילים פטפוטים נטימנטים. ך*

 כמו המציאות את לראות רוצים שאינם
 קטנה לקבוצה ניגע העניין כל בכלל, שהיא.

 חמש עשרה, לחולה. המשוגעים קבוצת —
איש. מאה או עשרה

 פיטר המאוהב הצלם — מהחולה הדייג
המשוג מאותם אחד בדיוק היה — מרום

 את אותו. ואהב באגם עבד הוא לחולה. עים
 פני על השקט הבוקר צילם. — אהב אשר

 לארץ, מארץ הנודדים העופות ; ראי־המיים
 החורשות בארץ; זכר להם אין כיום אשר

 הכיבוש כך ואחר והמסתורין הצל מלאות
 וצב הגדולים, מקדחי־המחפר של הממוכן

 לבסוף היבשה. הקרקע על הגוסס המים
 הקובץ את לאור הוציא הכל, את קיבץ

הגווע. האגס שירת שלו, המונומנטלי
התפוצה מהדורות. בארבע הופיע הספר

 יהודית מדינה נבנית בו במקום חדש. אדם
אחד. אגם על דמעות להזיל מקום אין —

 לגדות הגיעה שנה וחמש עשרים לפני
 חניכי וצעירות, צעירים של קבוצה האגם

 אופי בעל קיבוץ יסדו הנוער־העובד, תנועת
הת הצעירים חולתה. הדייגים קיבוץ חדש:
 מדוע זה. במקום דוזקא בדייג לעסוק עקשו
דייגי להיות יכול אינו יהודי
 רק בחולה בדייג עסקו זמן אותו עד

 לא שאז משום ראשית, הסביבה. ערביי
משתל רווחים נושא כמקצוע הדייג נחשב
שייך, היה שהאגם משום שנית, מים.
 שקיבלה ערבית, לחברה רבות, שנים משך
ה מהממשלה עוד לניצולו בלעדית זכות

 החולה עברה ,1934 לאוקטובר 3ב־ תורכית.
הסורית־עותומנית מהחברה רשמי באופן

 בע״מ. הישוב הכשרת לידי בע״מ, לחקלאות
 משוגעים כמה רק דרושים היו יום מאותו
 אלה משוגעים יהודי. בדייג להתעסק שירצו
 העברי למקצוע גרעין יצרו לחולה, הגיעו

של אחרים לחלקים הרחיבו אותו החדש,
הארץ.

ה אליהם הצטרפו שנה חמש־עשרה אחרי
 היתד, כבר אז אבל מיסוד־המעלה. שכנים

 יבוש עבודות תחילת ועמה קיימת, המדינה
 לשנה ומשנה לאיטו נסוג האגם החולה.

צפוף היה לדייגים שעליו. המחיה שטח פחת


