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תינרדומההיגולורפהו.ידוהיעדמלללכב

.ונלשךילרהאידי-לעהרצונשטעמכאלה

רנסכלפ,ונלשרניטשדנל,ונלשןמרסו
.ונלש

תודלותבהעודיהדמבתפקתשמללכב

הידגרטהלכהמצמצמהרוצבהניצידמה
:םייניבה-ימימ.לובג-ןיאלהלודגהתידוהיה

םיאיצומונייההשדחרתויהתעהדע

םילהנמםשארבוםיאפורלשתונויגלונברקמ

ונתלעפגוחםלואו.הנושארההגרדמהמ
.תורשפא,תיעדמהונתדובעתורשפא,תיעדמה-

םידוהיהלעביבחה,הזעדמבתוללכתשהה

ךולה,םצמטצהוךולהוכלה,רודרודמ

.תולעלקראלונתואתתלולדח.ץוכתהו

לעתבשלםגאלא,תיעדמההרדתקהלע
:הידגרטהוזמהלודגדועו.רפסה-תיבלספס

םיילמרונ-יאהםיאנתהללגביכ,הדבועב

יקיפסמל,וננובאדל,ונישענונייחלש

,לשמל,תונינעמרתויהתויגולוטפהתואמגודה

.םידקשהיאולחת,היגולורואינהעוצקמב

.דועוםירמחה-יפולחיאולחת,םיינירקודנאה

תודחאש,הזביצעמדובכלםגוניכז
תושקה,רתויבןיינעתוררועמהתולחמהמ

םידוהיהלשםתוחמתהעוצקמלויהרתויב

.תודובעהלכו.(Tay-Sachsתלחמןוגכ)דבלב

יתלבתוריסמולמעבונקנש,וללהתויעדמה
התיהםוקמ-לכבאלודימתאליכ-םיוצמ

תויעדמתוירוטרובלללגרה-תסירדונל

םיתעה-יבתכלכבתוצופנויה-תולודג

אלתובורקםיתעלו,ןושלםיעבשב
,םימהיבל.ידוהיהןאצומתאםגועדי

לשםיתע-יבתכמשיםידושל,םיזיגוטרופל
רויהוטנרפסאתפשבוליפא-םהלשמהאופר

וגלקרו–םייניצידמתע-יבתכםיעיפומ

.המואמהיהאל,םידוהירותב,םידוהיה

ואתוחפםיוצרםיחרואונייהםוקמלכב

.ונייהםיחרואקרלבא,רתוי

לארשי-ץראיאפורש,דבלבהזרבדןכלו

ןועברתאצוהלתשגלםשפנבזעוביהרה

:םוקמסופתליוארהןועבר,םנושלבוםהלשמ

-תורחאתויעדמתואצוההברהןיבןוגה
אלהחמשונבלבררועמהאוהדבלבהזרבד

.תכרבךרבמוישארתאהסכמיננה.הליגר

."ונייחהש"

.תויתילכתהוזתרבוחבתטלובלכ-םדק

טעמכםיניטצמהב.הקמעהרכהמתעבונה
3חביטחלםתואהשועהאיהוםירמאמהלכ

"האופרה

אטבמילכ,יאופרןועבר.האופרה
תירבעהתיניצידמהתורדתסההלש

,םילשורי.אתרבוח,1הנש.י"אב

.םידומע134.פ"רתןויס-ןסינ

יתחקלריבכןמזהזויתעדיאלששגרב

תחא-תבבועלבליתצפח.ידילרפסהתא

דעףלאמויתארק.וברקלעוושארלע
הזהנה.ובשתועדומהתאוליפא,וית

תורפסהתובקעלעהקחתמינאהנשםישלשכ

.וזהלמלשהתועמשמאלמבהאופרהלש

רשאתאהברהואטעמינאעדוי

,ןההמחלמהתונש)הזעוצקמבבתכנ

םירפסה-ןורא.(ללכהןמתואצוי,ינובאדל

תונושללכב,ינמדמכ,םירובחאלמילש

םייניצידמםירובחרסחאוהןיא.תוברתה

הילגוטרופ,דרפס,הירגנוהתופשבםג

תע-יבתכתואמוששמידי.הינופיוליפאו

תוצראברואלואצירשא,האופרהעוצקמב
.ןללכבהיליזרבוהילרטסוא,הקירמאו,תונוש

לאימישידמ,באכוהאנקינולכאםעפ-אל
וננהםינפ-לכ-לעש,םידוהיה,ונאיכ,יבל

ךותבםידיקפתבשתוחפהתאאלםיאלממ

דוחיבו,האופרה-עדמלשתימלועההעונתה

ןוגכ,הזהעדמהתועוצקממםידחאב

וניתומשש,ונחנא,היגולוירטקבבוהיגולורואינב

תמכחלשבושחרובחלכבדימתםיאצמנ

עוצקמהותואבונרציאלםלועמ,האופרה

.ונאונתפשבךרע-ןבוימצערבדלכ

ילמלא,םימלשםידומעאלמליתלוכיןה

ולעפש,םידוהיהתומשתאתונמלךאיתאב
םיבשוחהיגולורואינהתא.הניצידמבתולודג
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לארשי-ץראביכ,חכה-יצמאמלכבףאשל

תפקשנהילכתנכסש,הטישהשרתשתאל

לשהטישה,הפוריאתוצראמתודחאלהנממ

תוינגרובהתוחפשמהםא.םינשואדחאדלי

הזהןכסמהגהנמהתאןתאהנאבתתודימאה
אלאהדובעהלכאהתאל,לארשי-ץראל

תחאםעפרוסאלךירצ.לוחלעיונבןינב

תאליחנהלםילולעה,םילוחםישנאלע

ןיאושנה-תירבבאובל,םהיצלחיאצוילםילח

םניאונתעונתשארבםידמועה.המודכו

התוחפהדמבאלא,םמצעלתאזםיררבמ

תדמתיילעביולתונדיתעלכשדועב,דאמ

םג,וננובאדל.לארשי-ץראבונלשהקינגבאה

הזהרבדהתאםיעטמדבכנההפיר"דה

םירבחה–.ידמרתויהיופרהמעטה

זעלכבתוחמלםיכירצםיילארשי-ץראה

םיחלושהלוגבםידעוהש,הלוחלכדגנכ

.לארשי-ץראלותוא

רבד-לערבחמהתורעהבשילודגןינע

וזהמחלמתלהנתמ,הארנכ.תחדקבהמחלמה

,תיקלטיאהאמגודהיפ-לערדסבוהטישב

איבתןמזהתצורמביכ,ללכקפקפמיניאו

יכ,ילהמדנםלוא.תויוצרתואצותידיל

לשהיוצרהםתנוכקיפסתאלהזןודנב

רבדהתרכהתאתעטלךירצ;דבלבםיאפורה

,ונרעצל,אלהו.ידוהיוידוהילכברקבהזה

לשתוירטינסהתונקתבלזלזלהלוגבונלגרה
רתויהםישנעהתא!היצילופה

לכלעקח-ךרדבליטמיתייהםירומח

.הלוגבהזןודנבהרבע

בל-תמישב
רמאמהתאיתארקהברמ

בצמהשלעגרבדלוגוםהבםיר"דהלש

."י"אבםינמיתהלשירטינסה

תררועמה,הזגוסמהנושארההדובעהיהוז

בסהלךירצ.דבלבאפורהבלבקראלןינע
םימרוגלויהשהלאלשםבלתאהילא

םדקמבןקתלםצירמהלוץראבםיעירכמ
וניחאלשביצעמהםבצמתארשפאה-לככ

ןיבםגיכ,ילעדונלודגרעצךותמ.הלא

לשהדספנההטישהטשפתהלהלחהםינמיתה

תאונענמ...".יתוכאלמןפאבהירפהתלבגה

תאליכאנהמביכ,היברוהירפמ.ונמצע

"...ודלוילמעלימלשבוונינב

הרושהאבהזהבושחהרמאמהירחא

םידיעמה,רוהטהעדמהןמ,עדמ-ירמאמלש

יפ-לעתישענהתיתטישתיעדמהדובעלע

:םירמאמהםההלא.וננמזבשעדמהיכרד

הריקחתעדלרוקחלאיהןועברהתרטמ.תחא

הביבסהיאנתתאוםידוהיהתאתיעדמ

ייחהתעמתויחלםהילעםכותבש,השודקה

הזלערבדמרורבבוהרצקב.םייעבטםע

."ונתמגמ,םשבתכרעמהתאמישארהרמאמב

היחתלהמקהונצראב,:םיארוקונאוב

תארבהתלאשהפקתלכבקרפהלעתדמוע

אוהלודגוזהלאשבש,קפסןיא.ץראה

.ץראבלעופהירבעהאפורהלשודיקפת

םיאפורהרבחלעהבוחהתלטומךכיפל

תוחכהלכתאזכרלוץמאלםיימוקמה

דידובעלואפוגץראבםיאצמנהםייניצידמה

םירבחהםעתינומרהותפתושמהדובעדיב

ונינפל......הלוגהתוצופתלכבםיאצמנה

ימואלהךרעהתריצילשהמילבורפהתדמוע

לדתשת"האופרה,......תיעדמהונתדובעלש

םיאפורההיארוקלהקלתתלהנושארושארב

תומחהתוצראהיאולחתלעםיירוקמםירמאמ

טרפבונצראבתוחיכשהתולחמהלעוללכב

םלועבהוהתתש,המדקלכלעםעידותו

."הזהאופר-ףנעתריקחבעדמה

ןושארהרמאמלהזןודנבשיברךרע

הריגהה,:םשבהפיללהרוטקודהתאמ

."הבתורושקהתוירטינסהתולאשהו

םילועהתרקב(אלעריעמרבחמה

,םהירוגמ־תוצראתאםבזעםרטבםתריחבו

םשלץראבםיירטינסםיאנתתריצי(ב

תמיש(ג,הריציה-תדובעוםויקה-תורשפא
גרדמהםלולכש,הלאםיאנתלבל

החגשהו

תקידמ
ןיבםיירטינסםירדס;תיתטישו

.םירגהמה

,ןושארהףיעסלרשאיכ,תודוהלונילע

.הרומגהבוזעהזןינעבןידעתררושהנה

רוצילונאובביכ,יתוריעהרבכתוברםימעפ

בלםושלונילע,לארשי-ץראבםיימאלםייח
ונישערשאמםישנאהרמחתריחבלרתוי

םעפבוזעלךירצהזןודנב.התעדעתאז

רותבחולשלונילע.תעדה-תונינאתאתחא

.םחורבוםפוגבםיאירבםישנאקרםיצולח

םגבלםישלךירצהניגיההםעדחיב

רחשםעושכעדוע.ונמעלשהקינגבאל
הרושקה-ךרדבןיקתהלשיתימאלהונתייחת

הברעונלהנייהתרשא,תונקתלש
תוחתפתהל

תימאל
אנ-לדחנ.האירב

ךכוךכיכ,תולוזהתומלקרבעשעתשהל

אלא,לארשי-ץראלועיגהםישדחםירגהמ

ךירצ.הלאלשםתוכיאירחאאנ-רקחנ
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תבוחקח-ךרדבגיהנהלךירצ,ינרבוס,הפ

.םילוחה-יתבבםיתמהתויוגלכלשהקידב

לארשי-ץראבדסוהלהדיתעההטיסרבינואל

תויצקלוקתנכהבושכעדועליחתהלךירצ
היהי,יתרעשה-יפל,רשא,תויגולוטפומוטנא

םיאולחתהעוצקמבדחימןינעןהל

.םיילקיפורטה

שדקמתרבוחהלשןורחאהקלחה
,יהוז.רבע-תפשבהאופרהלשהיגולונימרטל

ךררתויהףנעה,ךכרמאלרשפאםא

תויגולוליפהיתועידי.ונלשהניצידמהןליאב

תאעימשהלזעמיניאש,ךכ-לכתולדןה

וזהלאשבילוק
.

תושרלוטאתאז-לכב

תויהלןיאיכ,םידבכנהירבחתאריעהלימצעל

.הזןינעבידמרתוידיפקמןטסירופ

ונלשםיימאלהםייחלועדמליכ,ינבשוח

םינינעהמכלריאשנםא,דספהלכאציאל

רשא,םיינויהואםיימורהםהיתומשתא
םילבקמםייונכ.יעדמהםלועהלכבולבקתנ

:ומכךכ־לכ
.thenar,

gangraena degeneratio-סblenorrhea,arsenicum, omentum, hydroph

bia, hydrargyrum, metacarpusםיברדועו

םייונכבוללהתומשהףולח.ראשהלםיכירצ

הדמב,הלוגהיבשוי,ונילעדיבכמםירבע

םייעדמהםירובחבהאירקהתאהברמ

,םיקומנהלכתאיתעדי.םיילארשי-ץראה

,ךכרמאלרשפאםא,קידצהלםיליגרםהבש

םצעב.תיעדמההיגולונימרטהתמאלהתא

ךירצש,תויניבושהןמהברהוזהיטנבשי

ונלןיאשאלא,דועאלו.הנממקחרתהל

רשא–לשמלהימדקא–יעדמדסומםושןידע-
.וללהםישדחמהםייונישהלכתאםיקי

,והבווהתידילהזגהנמאיביןמזהתצורמב

וזלהמודהפוקת.ונממץלחהלחיהיהשקש

התיהו,תינלופההניצידמהלעםגהרבע

םיילילשהםידדצהלכתאתעדלתורשפאונל

אלתויחכפרתויתצקיכ,ינבשוח.הבש

בשויה,ילע,לשמל,ןכיהמ.הזןודנבקיזת

ואscorbutאיהחנידפציכ,תעדל,השרוב

ונירבח?המודכוהצנאולפניאאיהתעפשייכ

םניאלארשי-ץראבשםירשאמהוםיבוהאה

.םהיתודובעבןויעהתאונילעדיבכהלםיכירצ
הטיסרבינואהלשםיטנדוטסהש,ינרובסכ

לעםתואוכרביאלהדיתעהתירבעה

".וללהםישודחה

,היהיוצרהמ.תחאהרעהדועףוסבל

תיצמתאובת-תרבוחלכביכ,יתעד־יפל-

היראר"דהתאמ-"וחיריתרובחבםינחבמ

תנחתלשתיגולוירטקבההקלחמהמ)גרבדלוג
םיורטשןתנלשודוסימתירבעהתואירבה

.Conjuncti-הילגרלתינרקהיכובס;(םילשוריב

"ochWeeksאitisתאמ-"י"אבתימדיפאהע

תנחתלשתנערגה-תקלחממ)םיובנגיפהיראר"ד
תנלשודוסימתירבעהתואירבה

ן

;(סיורטש

תאמ-"יפורטלכוא-ביכלשםירקמהשלש
,anaerniaperniciosa"לשהרקמ,;איזמ.אר"דה
-"ותואפרתהו.Botriocephalus1atus"ילגרל

.לגס.יר"דהתאמ

תואלממתרבוחבשםידומעהרתיתא

םידחאםיירלופופםירובחלעתרקב-תומישר

תודובעהמכלעתואצרהותירבעההפשב

יכ,בטיהיכנאןיבמ.תושדחתויגולוירטקב

תוטלושה,תוברהתוקבדמהתולחמהתאפמ

רתויבןיינעהיגולוירטקבהתררועמ,י"אב

יכ,תאז-לכבהמדא.ןועברהיכרועבלב

ראשלםגיוארכבלםשויתואבהתורבוחב

,םיגולורואינה,ונל.יניצידמהעדמהתוקלחמ

ונקשןויסנהתאתעדלדאמהיהןינעמ

תוינבצעהבצמרבדבםיילארשי-ץראהונירבח

ינפמש,ינרובסכ.לארשי-ץראבוניחאלש

לארשי-ץראבםיאפורהלעםיישעמםימעט

,םיבצעהיאולחתלעהחוקפןיעבחיגשהל

.היצרגימיאהתורבגתהתעשבושכעדוחיב

,תעדלרבדבדאמברןיינעשי,לשמל,ונל

תוינבצעהירקמלארשי-ץראבםהםיברםא

ילחםא.תוילוהוכלאהוסיליפיסהןמםיאבה
והמולארשי-ץראבץרפנןוזחאוההפכנה

תולחמהלא"תוינגרואתונכמהתולחמהסחי
.הלאבאצויכותוילנויצקנופה

וזתרבוחבםיעבוקהבושחהקלחמ

םילשוריבםיאפורהתדגאלשתובישיהמח"ודה
הבושחהדובעתוארלשיהפםגו.ופיבו

אוהו,הפינהימתהדחאטרפ.ךרע-תברו

ומוטנאםיטרפרפלשתויצרטסנומדןורסח

,תעדלהיהיאדכ.חותנהירחאםייגולוטפ.

וזיאללכבשילארשי-ץראבונירבחלםא-

.םיתמ-תויוגתקידבלשתורשפא-

םיטפשמהתארותסלךירצהזןודנבםג

,וננוצרבםאיכ.ונלצאםימיקהםימודקה

,תיניצידמהלוכסאםוקתלארשי-ץראבש

םיתמ-תויוגלשםיחותנילביכ,תעדלונילע.

יכ,שארמיכנאירעשמ.רבדהןכתיאל.

.םילודגםידגנתמלארשי-ץראבאצמיהזןינע.

םג.ץרפהתאתושעלונאםיחרכמםלוא
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תועשה.םכלש"האופרה,לע,םיבוהאהירבח

תועשלעתונמנםכירובחתאירקליתשדקהש
םיאנתהתורמל.ייחבלודגרתויהרשאה

םכתדובעתורמל,םייחםתאםהבשםישקה

הדובעליאנפםכלשידועהריבכהתירובצה

רצקב!םירבח,םכלראפה.הרוהטתיעדמ
.םכנועברלשתואבהתורבוחלהכחנחור

.יקסבוחיב.זר"ד

תחאבםגתוירוקמהתודובעהלשהרצק
.תיתפרצבואתילגנאב-הפוריאתופשמ

תעה-יבתכמםידחאםגםיקיזחמהזגהנמב

הבוטאהתהאצרההםא.םינופיהוםינלופה

םישנאםגהבשמתשהלולכוי,ןכתהאלמו

לולע,יתעדל.רבע-תפשלםיקקזנםניאש

.ונירבחמךרעתאתולעהלךאהזהרבדה

,יתדותתאםכלעיבמינאםעפדועו
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