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הצליחו במישור המדעי והשירותי .אבל כחבר המימסד הרפואי בארץ ברצוני להודות
שמלאכתנו לא הסתיימה בהצלחתנו במישורים אלו — הזמן קצר והמלאכה מרובה.
אנו רוצים להשאיר גם לכם שטחים שבהם תוכלו להטביע את חותמכם היהודי על
הרפואה בארץ .אנו מעונינים להשאיר גם לכם אתגרים נעלים שבהם לא נאמר עדיין
סוף פסוק.
ברצוני להציע לכם את האתגר המיוחד שעליו דיברתי הערב — שתקבלו על
עצמכם מ שימה נוספת ,יעד קשה ,להתחיל לייצר ולחד ש את הרפואה היהודית
במלוא מובן המילה .ומה שתיארתי הערב לא התכוונתי ברוח ״כזה ראה וקדש״.
להיפך ,רצוי שתנסו אתם להתמודד באופן אישי עם המ שימה ברוח המסורת שלנו .זה
אתגר קשה ומפרך .אבל אסיים בציטוט מ שבועת אסף הרופא שבו הוא מעודד את
פרחי הרפואה בימיו ״חזקו ואל ירפו ידיכם כי יש שכר לפעולותיכם ,ה׳ עימכם
ונחשבתם לקדו שיו בעיני כל בשר ויאמרו אשרי העם שככה לו אשרי העם שה׳
אלקיו״.
— עלו והצלי חו !.

הרופאים*
דמותו של רופא אירופאי
במחצית הראשונה של המאה ה־.19
הרופאים לא היו רבים כבימינו אלה
ורובם ככולם היו מהאצילים
הפולנים או האשכנזים,
המתנפחים כברבורים
ביחוסם ובגאותם,
ובאהבתם הגדולה להשתרר
היו כסרדיוטים אשר יתנו חיתתם,
על כל הבא לדרוש לשכנם,
ולדרוך על סף ביתם.
ועל כן כמה פעמים יאולצו
קרובי החולה
לבקש השתדלות מכריהם,
להפיק רצון מהם,
כי יאותו לבוא אל בית החולה.
בבוא הרופא — בא זדון,
גאון ושגעון...

בהאמר :הנה הרופא הנה זה בא —
ונפלה חרדה גדולה על בני הבית
ובכל הבית הושלך הס.
כל אחד יעמוד ביראה ורתת. . .
והרופא — הנורא על כל סביביו —
שואל ודורש בגערת מושל
כחוקר דין מהנחשד בעוון כבד
שאלותיו ודרישותיו לחקר המחלה.
והוא מדבר מחציו,
דברים קצובים וקצרים
כמו מפיו יפיק פנינים.
 ...שאתו — תבעת את שומעיו
 ...וחלילה לאיש לשוב לשאלהו שנית
כי יהוממם בגערותיו
ויחיתם בגידופיו הגסים.
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