
1945 להורג, הוצאתו לפני רגעים :מוסוליני
רפואה יודע —

 קאסטלני אלדו סר גילה 1942גד להטרידו.
 גם אלא חוזר, אולקוס רק לא מוסוליני אצל

 של וגודש אמבות להימצאות הוכחות
 גדם זו ■אחרונה ׳מתופעה טיפול תולעים.

הגדו תולעודהקיכה ■את לשלוט למוסוליני
 ,,׳תולעת מימיו. דאה ישקאיסטלני כיותר לה

 הגדיר כך — היפרטדופית״ פאשיסטית
ומלכים. אנשים חיידקים, בספרו זאת

 מגולח ראש
בולטת ולסת

 פרופסור היטלר, !של האישי ופאו ף*
 של מאביב מוסוליני ■את מדק מוהל, •

 נמוך״, ״להץ־דם על ודיווח 1944 שנת
 חלושות. ומעיים העצבים ושל תשישות

 :כפניו ׳שהטיח גמלם, יאת הכעיסה ■זיו דיעה
 לכולנו.״ שוש סה מדיוק ״יזה

ה זו וגם — הטוטאליטריות התעמולה
 למנהיג להחניף ■מסוגלת — דמוקרטית

ו בהירה באמצעות הצימוד את ולהונות
 ליצור ניתן ׳שטעזדתן ׳תמונות ■של הפצה

 מד של תדמיתו היתד. זו !מסולפת. תדמית
 חזק ■וטוקיו: ברלין ׳רומא, מחוצות סוליני
 הודגשו שלו והגבריות ■שד,אתלטיות ותקיף,

 הבולטת. וילסיתו המגולח ראשו באמצעות
ש וולס, ©אמד כימו רישומי מומחה אפילו

 מיש־ היה שיכול המידע בכל מצוייר היה
 כיששיסש ולספק, ללקט האמריקאי רד־החוץ

 ב- לאיטליה רוזבלט הנשיא של שליחו
תד שבין הקיצוני מההבדל זועזע ,1940
 בספרו המצואוית. ילבין וני מוסול של מיתו

 דר ״ההתרשמות :■כותב הוא ההכרעות עת
 עמוקה הפתעה של הייתה שלי ראשונה

 ■פעמים באידספור מוסוליני. של מהופעתו
החבים ובתיאורים ■בסרטים, ׳אותו שראיתי

הנפ כישוריו ובזמן.״ במרחב החולה של
 היה הוא בו. בגד וזיכרונו הידרדרו, שיים
 היום. למחרת !ממנה ■ביו וחוזר דיעה, מביע

הפע את ממלאים זה ליקוי !של קורבנות
 דומיו־ !באירועים בזיברונם הנוצרים רים
 החולה אם במיוחד מסוכנת תופעה — ניים
ה יחיד, ,שליט של ■סמכות בעל אדם הוא

שיגעונותייו. לסל ׳מיידית היענות תובע
■ש מותו, לפני האחרונים החודשים את
 שחקנית־הקולנוע ההייתה ,1938■ב- אירע
הע אותו שהעריכה הצעירה, ■גאבור זא־זא

 יחסיהם את זכירה וותר ומאוחר יחכה רכה
עמוקה. בחיבה

 תולעת
שיסטית פא

 בר־מזל פחות היה מוסוליני גיטו ^
 ,25 ■בגיל ,1905 !בשנית, מאתאתורב. -6

 עדיין הצליח שינה. באותה ׳בעגבת. חלה
 ה־ מהמיקרוסקיופים לחמוק ■המחלה חיידק

המד הזיהוי ומטכניקות קונוונציונאליים
 ■תיאר ,1906יב־ ׳אחר־כך, שנה רק עיות.
 לאבחן נותן באמצעותה בדיקת־דם וסרמן

 ה־ הטיפול במעבדה. המחילה ■קיום את
אר פאול על־ידי הומצא במחלה ספציפי

.1910 בשנת רק ליך
חמוק* הטיפול נמצא בטרם ההם, בימים

 כורחו בעל ניאלץ הרופא היה הראוי, דם
 הלאטנטי׳ת העגבת להתפשטות עד להיות

 ולאפרים לעמוד-השדרה למוח,■ (החבויה)
 אתה — עגבת מזהה ׳אתה ״,אם אחרים.

 העגבת עתיק. ■פתגם אמר רפואה,״ יודע
 בחשבון לקחתה ישיש באפשרות נחשבה

 חשדניים להוות נדרשו לרפואה וסטודנטים
 היה ׳שיכול סימפטום כל לגבי וספקגיים
זו. איומה מחלה ■שיל ׳קייוטד, על להצביע

 העגבת השפעת של השונים הסומנים
ב לאבחנה ניתנים העצבים מערכת על

מהפ שסבלו וחולים פיסיולוגית, בדיקה
 לבחון מצויינת הזדמנות סופקו אלה רעות

לרפו סטודנטים ■שיל האבחנה כישורי את
ה של החיצוניים הסימנים למעשה, אה.

 החריפים !והשינויים ,פחיות ׳ניכרים עגבת
 המספקים, הם החולה ישל הנפשי כמצבו

 כושר זאת: עם ייחד הראשון. החשד את
שינו זיכרון, ■ואובדן שוסתה ורוד, שיפוט

 !מוגבלים אינם■ ותעתועיתשווזא רגשיים יים
 גם להתפתח יכולים ד,ם דווקא: לעגמת

 יבולים הם אחרות. במחלות הלוקים אצל
ארו תקופח פצועי־ראש, אצל גם להיווצר

 ממצבים כתוצאה וגם הפציעה ■אחרי סה
ויטמינים. הוסר או אלכוהול עודף של

 את להשמיד יכולים אינם רודנים ■אפילו
!משוכל ■וניסיונות עברם על הנתונים כל

 הנוגע בכל :סודיות להבטיח ומשופרים לים
לי דווקא עלולים !מנהיגים של לבריאותם

 ■רק לא ספקולציות ■ולעורר שמועות צור
 במקשטרים גם ׳אלא דמוקראטים במי׳שיטרים

 יסוד כיפר היה 1939 משגת אוטוקראטיים.
מע- של ׳בעגבת ׳נגוע ■מוסוליני כי לחשד,

 פנים, יכל על זאת, נחלשו. בה ושליטתו
ב האמריקאי השגריר שיל דעתו היתה

 קצר זמן מוסולעי עם ׳ששוחח איטליה,
 דאלאדייה צ׳מברליין, עם נפגיש שזה לפני

 צ׳בוסלובקיה ׳משמר ישל בשיאו וחיטלר,
 כך אחר חודשים כטח .1938 בספטמבר

 סו־ בי ׳באיטליה, הצרפתי השגריר הצהיר
אינט דעיכה ■של ״בתקופה נמצא סוליני

 האיטלקית המקשטרה למפקד לקטואלית.״
 אמר הוא :למוסוליני באשר ספקות היו לא

 לקפל הדוצ׳ה על כי צ׳יאנו, לשיר־החוץ
עגבת. נגד טיפול

בעג לקה מ־סוליני ■כי הוכח לא !מעולם
הרישו המרכזית. העצבים מערכת של בת

 כוללים ילד שנערכו ■וסרמן מקבחני של מים
 בהם אוזכר או שצויין ■טבלי מדגמי־דם, רק

 עמוד־השדדד, נוזל לבדיקת בקשר משהו
 נבדק השניה העולם מילהמית לפני שלו.
מע בשיתי מוסוליני של מדגמי־הדם אחד

■שלי היו ובלונדון!והתוצאות נפרדות בדות
 אחרי לעגבת. סימן כיל גמצא לא — ליות

 על-ידי פנות־הברית, בידי !ממעצרו שחולץ
■ד,י לגרמניה ונלקה ■סקורצני, ■אוטו הנאצי

׳שנער הנוספת בדיקת־הדם תוצאת גם תד,
שלילית. אז לו כה

 מוסד של הרפואית ההיסטוריה יתרת
 הוא 1925 בשנית למדי. שכיחה חותה ליני

הוסיפו אולקוס של וסיימפטומים דם הקיא

 תדמית לעצמי יצרתי אודותיו, שקראתי
ו מהירת-תנועה אקטיווית, אישיות של

 ■נראה ומולי שראיתי האיש מאד. חיונית
 היה הוא שנותיו. 56מ־ שסה 15כ־ מבוגר

 הוא חווני. ■מאשר יותר וסטאטי כבד־תנועה
 ■תובע צעד כשכל פיליוזת, ■בתנועות נע

 לגובהו ביחס כבד היה הוא ■מאמץ. ממנו
 בשר. ■בקפלי פניו נפלו ׳מנוחה של ובמצב
 לבן־שלג.״ בצבע היה המגולה ישערו

 ■הסכם בתקופת להתנוון התחיל !מוסוליני
 לראשונה כאשד ,1938 בספטמבר מינכן,

 על והומילוומה השילום נעו 1914 יולי מאז
 הוא פאניקה ׳שמתוך ייתכן המאזניים. כפיות
 בספטמבר השילום. לצד עצמו את הטייל
 בליתי- הייתה במילחמה הפתיחה באשר ,1939

להת מאמץ שום עשר, לא הוא נמנעת,
ערב.

 רפואי תיק
חשאי

 רק לקוות היה יכול היטלו* דולף
 כדי משהו לעשות שניתן רב, בקושי

 הוא שגם כך על השמועות ■את להפריך
 העצבים ■במערכת עגבתיית בפגיעה לקה
בבגרותו. שלו

 הייינריך של ©גינו היידריך, ריינהירדט
׳וסריגול־הנגדי החשאית פמישטרד, היפלו*

הימילחמה בימי היטלו
היפנוטי מבטהאנגלית בשפה התמצאותו העצבים. רבת

 26 שהכיל ■תעודות של ■תיק אסף הגרמני,
ה היטלר. של בריאותיו מיצב על עמודים
 לא ולפיכך צויינו, לא זד, לדו״יח מקורות

 שקשה אלא אמינותם, את לבדוק ניתן
 עצמו הימלר מההוכחות. לחלוטין להתעלם

 קרם־ פליכס אמונו ׳לאיוש התיק ■את הראה
 את פירסם האחרון וזר, ,1942 בדצמבר טן

 תום אחדי שנים כמה בו ■שהיו הפרטים
 הלה הנראה כבל השניה. העולם !מילחמת

 להחלים הצליח ולא בנעוריו ■בעגבת חיסלו*
 נדודי-ושינה, על תלונות ■להלוטיו. ׳ממנה

 ב־ שהשמיע סחרחורת, ■ומצבי כאבי״יראש
 ■אבחנה על ׳להצביע יכלו ,1942יוב־ 1937

 פיסות שיתי מתקדם״. ■מגבתי ״שיתוק של
 ארזכרה מדוע מסבירות מידע של נוספות
ישלו. החשאי הרפואי בתיק העגבת

מו הפרופסור חיסלו*, שיל האישי ■רופאו
 לפחולות־מין מירפאה על ■ממונה היה רל,

 יכול הוא הרפואי ניסיונו לאור בברלין.
 ■שרופאים במקום עגבת סימני לאבחן היה

 ל- יכן. לעשות מצליחים היו לא אחרים
 לועצמו להבטיח כדי האמצעים היו היידריך
ו מורל של ורקשיומיו !מהערותיו העתקים

 בלתי- להוכיחה ■גיישה ליו להיות היתה יכולה
 קורט האוסטרי, הקאנצלר נוספת. ישירה

 בפברואר היטלר ■אל שהוזמן שואושיניג,
 שעזב: לפני מוזרה העירה העיר ,1938

 מנהג עושה היד, שוואגנר־יורג היד, ״׳מוטב
במקומי.״ זה

 אוסטרי רופא־יעצביס היה ואגניר-״ורק
 בחיידקי שהשתמש הראשון שהיה נודע,

עגובתי. בשיתוק לטיפול מלריה
 אבחנה הייתה העצבים במערכת עגבת ׳אם

מ שהוצאה מתיקבלת־׳על-הדעית, משוערת
ש הרי ,1942 לשינת עד אפשרות כלל

 אצל אותה. חיזקו ■יותר מאוחרים מאורעות
השמא וברגלו בידו העדה התפתחה היטלר

׳והילו השמאלית רגלו את גידר הוא : ליות
 גבלס ■נבהל 1942 במארס כבד. נעשה כו

אך אפור, !והפך היטלר הזדקן יבה מהמידה

האחרון התצלום :היטלר
וחלשלש נזיינזי

 המערכה בגלל ליחדדד. אלד, ׳שינויים ייחם
 ב־ הזדקן שהייטלר סבר גרינג רוסיה. עם
 הימילהמה. שינות חימש במהלך שנה 15

ה ד,׳תקהה המילחמה ׳של האחרון בחורף
 המאורעות ■ותפיסת ■היטלר של החריף זיכרון
נחלשה. שלו

 מוזר מבט
וקשה

 של רבים סימנים נתגלו היטלר ף•
 החלשת — ■פרקינסון מתלת סינדרום *

 וכובד הגפיים של רטט נוקשות, התנועה,
 על־י״די שתוארו שיתוק, גורמי תנועה.

מופי ,1817 בשנת פרקינסון ג׳ייומס הד״ר
 החיים, של סשקשי בעשור כלל בדרך עים

סימ לכך נלווים ׳אין גברים• אצל בעיקר
להו ■העשוי דבר — שכלי ריפיון של נים
 אחרת. ממחלה סבל שיהיטלר למחשבה ביל

 יכולה סרקינסיץ מחלת ישל הצורות אחת
 סח־ כמו אחרות, מחלות בעקבות להופיע

 באמצעות ■אותה לאבחן ניתן לת־סשקנה.
ודיכ ׳שכלית אדישות כימו תויפעוודלוואי

 כדורי של אופייניות תנועות ■בצירוף און,
 נשא- קדימה מסתכל החולה כאשר העין.
פנימה. י מופנות או קבועות עיניו רות

ש־ בהיטלר, המפתיעים המאפיינים אחד
)36 בעמוד (המשך
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