
 המורד •הפשוט, בארון־העץ מביטות מעיין ואוסנת לאהוהבת האלמנה
 לא המנוח של המפורשת בקשתו על־פי הקבר. אל

אחת אותו. הספיד חבר־מהקיבוץ דתי. טכס הקיבוץ של בית־הקברות בשטח נערך

 המשמר, על עורך יונתן. נתן של ושיר הבבואה, מעיין, של מספרו פרק קראה החברות
 התאספו ביתיהקברות, שטח את עזביה ׳שחמישפחה לאחר למעיין. ספד גפן, מארק
קדיש. אמרו המישפחה, ברגישווך לפגוע מבלי פרטי, ובאופן דתיים, ידידים כמה

אות!!״ רצח! ה□יי
!׳אותו רצחו ״הם

של מפיה ספונטני באופן נפלטה זו קריאה
 של מותו על הידיעה את ברדיו ששמעה אשה,

להר שותפים היו ללא־ספור אנשים חולה־הסרטן.
זו. גשה

רופ וחוקיו, מוסדותיו ״המימסד״, היו ״הם״
 חברו כולם ורוקחים. עסקנים ומישפטנים, אים

 האיש מעיין, ראובן של קיצו את להחיש כדי יחדיו
 הטירקע על כן לפני ימים כמה שנראה האמיץ

ישראל. בית בכל
 של 99.9* היו מישאל, רגע באותו נערן אילו
 להניח שלא ההחלטה את בחריפות מגנים הציבור

שביקש• בתרופה טיפול לעבור לו

רצון־הזז״ס
זו.

 מיקרה ושבכל נפשית, מבחינה להועיל שיכלה מאוד
ה לא ל כ ק י י ז ה  סר״ של הטרמינלי בשלב ל

ז טן־הריאות

הנאים את1(ף

כללית ציבורית בתחושה הצדק מן הרבה היה

בתרו ממש יש אם לדעת חיה יכול לא הדיוט
 לכל לא. או בה/ להיעזר רצה שמעיין החדשה, פה

הוכח. לא הדבר זה בשלב כי לומר ניתן היותר
הפר של הרפואי הצד בכך מסתיים האם אך

.2 שה
לא. בהחלט

 יודע רופא, כל וכמה כמה אחת ועל הדיוט, כל
 אין אם גם לחולה לעזור יכולה תרופה כי היטב

רפואית. סגולות כל בה
 הסרטן ובמחלת במחלתו, חולה של המאבק

 כוח- משולב. גופני־נפשי תהליך הוא שכן, כל לא
 ממלאים והאמון האמונה התאווה-לחיים, הרצון,

להגדירו. קשה כי אף חשוב, תפקיד זה במאבק
זו, מבחינה מאוד להועיל יכולה חדשה תרופה

 צרה. רפואית מבחינה ממש בה ין א אם גם
ן שהחולה בכך די י מ א  יכולה התרופה כי מ

 העייף כוח-הרצון את תדרבן זו שאמונה כדי לעזור,
 — רבות פעמים הוכח זה דבר מחודש. למאמץ שלו
טהורים. מדעיים בניסויים גם

ק את מעיין מראובן שלקח מי לכן, י ת ה
 איך) חשוב (ולא משום־מה שנקשרה שלו, ה ו ו

. את ממנו לקח — זו מסויימת בתרופה ו י י ח
״אותו רצחו ״הם הקריאה צדקה זו, מבחינה !

 שתיקוותו מפני מעיין, נואש האחרונים בימים
מהחיים. ״התפטר״ כי נשברה, רוחו כי יתכן נגזלה.

ולא-תיאמן. כימעט עצמה ההחלטה
 הנוטה״למות מחולה לשלול עניין היה למי
ויתכן רפואית, מבחינה להועיל יכלה שאולי תרופה

 על-ידי הנתפס הפשוט, האנושי העניין מול
 ״עקרוני״, יותר, הרבה מעורפל צל עמד לב, כל

 ואם ריקות. מילים אלה היו רבים לגבי ״אתי״.
 במיק- כיבדת־מישקל, משמעות אלה למילים יש כי

ריקות. מילים אלה היו אכן הזה המסויים רה
 על״ידי שנאמרו והנכונות, החשובות המילים כל
 במיסגרת גם זה, בוויכוח הרפואי המימסד אנשי

 של הפשוט במיבחן עמדו לא בטלוויזיה, התוכנית
 פגום משהו יש המסויים• במיקרה והרגש ההגיון
 העקרוניים בדיבורים בלתי״הומאני, כימעט מאוד,

 חשובות — חדשות תרופות לבחינת השיטות על
 היתה שלא — כשלעצמן שתהיינה ככל ונכונות

 חולה של זה אנושי למיקרה נגיעה שום להם
 דעתם את בעקיפין, חיזקו, הדיבורים טרמינלי.

 שהגיע הרפואי, המיקצוע כי החוששים הרבים של
 חחי הקשר את איבד מדעי, שיכלול של לשיאים

 על חוגגת הרפואית הטכניקה האדם. עם שלו
 הריפוי ששיטות ככל הרפואית. ההומאניות חשבון

 הבלתי־אמצעי, הפשוט, היחס ניזוק כן משתכללות,
 בחשבון לא-פחות, אולי חשוב שהוא — לחולה
הסופי.

תטדטיסאיס מחול

 להקים לממשלה והציע דעת-הקהל, של משבי־הרוח
הבעיה• את שתבחן ועדה

 מדוע ההלווייה. לפני קלה שעה המוות, אחרי
י לא נ פ ן כן ל

 והגיע החוק, פי על לשפוט נאלץ בית-המישפט
 אחרת. להחליט לו מאפשר אינו החוק כי למסקנה

 הימים במשך בני-אדם. בידי נעשים החוקים אבל
פשו חייו, על מעיין ראובן נאבק שבהם הארוכים,

הממ היכן ז הכנסת היתה היכן — כמשמעו טו
 מטעם האחראי האיש שר-הבריאות, היכן ז שלה

 חסרי- אלה כל עמדו מדוע 2 זו סוגיה על החברה
 המישפטיתי והשיגרה הרפואי המימסד מול מעש

 הוא כי הראשון ביום שר-הבריאות הודיע כאשר
 זה היה לשימוש, התרופה את לאשר שיש סבור

 שמת. האיש לריפוי רטרו־אקטיבי נסיון — לרש לעג
2 חי היה כאשר דבר עשה לא מדוע

להתאבד הזנות

 זה במיקצוע האדם. ככל בני-אדם חם הרופאים
 קלי- של במליחמה בקינאה, באינטריגות, חוסר אין

 בחוגים גם אלא הרחב, הציבור בקרב רק לא קות.
 ההרגשה השבוע שררה דבר, יודעי של מצומצמים

 למילחמת־קליקות, גם קורבן נפל מעיין ראובן כי
 לפגמים חוכמה, הירבתה שלא רופאים של לקינאה
אחר. מיקצוע בכל כמו הרפואה במיקצוע הדבקים

 בצורתו הרפואי המיקצוע התגלה לא זו בפרשה
 שימשו מדי רבים נעלים עקרונות ביותר. המפוארת

נעלים. פחות אחרים, למניעים כסות

 זו בפרשה הצטיין לא הפוליטי המיקצוע גם
תיפארתו. ברוב

י ר ח  ראש־הממ- התעורר מעיין ראובן שמת א
את להריח היודע פוליטיקאי של ברגישותו שלה,

 שאפשר פשוטה, אנושית שאלה עומדת לכל מעל
״פילוסופית״. באדרת לעטפה

לת להזדקק הזכות מעיין לראובן היתה האם
 כאשר קטלנית, גם ולוא פסולה, גם ולוא רופה,

2 שלו בגופו מדובר היה
 ובכושרו חושיו במלוא השולט מבוגר, לאדם האם

2 כזאת החלטה לקבל הזכות , המחשבתי
 החוק להתאבד. לאדם מותר במדינת״ישראל

 בוטל עבירה, בהתאבדות שראה הנושן, הבריטי
 מותרת ההתאבדות שנים. 15מ־ יותר לפני בישראל

כחוק.
 ההזדקקות כי כי בתום־לב שהאמין מי גם

 לא _ התאבדות בגדר היא זו מסויימת לתרופה
 גם מה האיש. מן זאת למנוע הזכות לו היתה
 בעלי־טם רופאים כאשר לכך/ תימוכין כל היו שלא

 היה האיש וכאשר התרופה, של בטיבה האמינו
 היה אלמלא גם קטלנית. מחלה של הסופי בשלב

 למנוע ההחלטה היתה אז גם — נכון זה כל
 ובלתי- פסולה בכוח מעיין מראובן התרופה את

 לעזור אסור להתאבד, אדם לעודד אסור מוסרית.
 לו להפריע פחות לא אסור אך — להתאבד לו

 בדעתו, שפוי כשהוא כרצונו, בגופו מלטפל בכוח
 על בקור־רוח ומחליט עושה הוא אשר את יודע

דרכו.
 בפרשה שנפגע והוא — ההומאני העיקרון זהו

 שרבים מרשים, איש של במותו שהסתיימה זו,
דווקא. האחרונים בימיו ולהעריצו להכירו למדו

סו


