
׳ הדיר ו אברהם ע
 ס אניות הוא (משמאי)

מהרצליה הס בר א בן־

*
שר עברו שמוצב מ׳

בנו הוא א״נשט״ן
משראה שעלה מודה של י

למלאכה, מורה .אביו,

י

 שם־מישבחתו אה שינה
לבו־אברהס ממחלוף

*
ו י ה א ב ר ז א ו ת ב

ו  אהד׳ בואה לד די
בילבד? לימוד שנות שתי

 על סנדים קוא 5 ..בגיל
 אבל - גרעינית״ ניסיעה
עדנו ירעו לא המודים

*
 ו״צמן ממכון ההמלצות

 היו לא המדינה ומנשיא
רגילים מיכתבים אלא

*
 נהיה שהוא לנו ..נודע
 מהעיתונים,־ 18 בגיל דונא

ובהרצליה אמו סיפרה

*
 בין המוזרים היחסים
 ,לנדות מישראל הסטודנט

ממילאנו הפוליטיקאי

 ״נס המפורסם כסירטו פרום, מתוך ילד דה־־סיקה ויטוריו הוליד מאז
 אליה, שהגיע עד איטליה. צפון כפירת הזה כנס התחולל לא במידאנו״,

 אכרהס יותר. עוד גדול נם וחולל ,16 כן ישראלי נער כשנתיים, לפני
 שאין עולמי שיא קכע הרצליה, יליד ישראלי, צעיר כן־אכרהם, <״אכי״)

כהיס הראשון האדם היה הוא העולמית. הרפואה כתולדות תקדים לו
 מיום שנתיים תוך שלו לימודי־הרפואה את להשלים שהצליח טוריה
 דוקטור תואר לקכל כדי הנדרשות הכחינות ככל לעמוד כהם, שהחל

 שיא גם הנראה, ככל קכע, הוא כרופא. כהסמכה לזכות ואך לרפואה,
 כתי־ על־־ידי אי־פעם שהוסמך כיותר הצעיר הרופא כהיותו נוסך, עולמי
 כיוון עירעור, עליהן שאין אלה, מרעישות עוכדות לרפואה. הספר

 כן■ אכי את הפכו האיטלקי, על־ידי-מישרד־החינוך רישמית שאושרו
 אותו המכנה העולמית, העיתונות עכור סנסציונית אישיות אכרהם

 כפירסומת זכה מישראל והמרפא החי הפלא אכרהם. עדי כשם משום־מה
 אודותיו מצולמות כתכות כולה. כאירופה אלא כאיטליה, רק לא נרחכת

 המדעיים. וככיתכי־העת מצויירים כשכועונים בעיתונות, מתפרסמות
בעי מוצג שהוא כשם גאון כאמת הוא האם ? כן־אכרהם אכי הוא מי

 כתואר כל־כך מטיאורית במהירות זכה כיצד ז הבינלאומית תונות
 חקירה להשיב מנסה ואחרות, אלה, שאלות על ץ לרפואה הדוקטור
זו. ככתבה מוגשות שתוצאותיה הזה״, ״העולם של מייוחדת

 אלא לעולם׳ ישראל שסיפקה החדש התורן
 בתבל.״ ביותר האינטליגנטי כ״אדם גם

 המפליגים לתיאורים באמון להתייחס ואם
 לוודאי, קרוב הוא, הרי עלילותיו בשבח
מ האנושות שידעה ביותר הגדול הגאון
 בתואר להכתירו ניתן שכימעט יצור עודה.
הבריאה״. ״נזר

 קרוא- כבר ידע הוא וחצי שנה ״בגיל
 של מגאוניותו העולם מתפעל וכתוב,״
 ניגן הוא ארבע ״בגיל הישראלי. הצעיר

 בגיל פסנתר. על מסובכות סונאטות כבר
גר בפיסיקה העוסקים ספרים קרא חמש

בנתיחה-לאחר־המוות נכח שבע בגיל עינית.

וה העממי בבית־הספר אדם. גוויית של
 ובגיל כיתות, כמה מדי-פעם קפץ תיכון

 לאחר־מכן שלו. בחינות-הבגרות עמד 12
 שנה, ולפני באיטליה רפואה ללמוד יצא

דוקטור־לרפואה.״ בתואר זכה ,17 בגיל
 בשם יותר עתה המוכר בן־אברהם אבי

 להרחיק צריך היה אברהם, עדי, או אבי,
 שבאיטליה, למילאנו עד מישראל נדוד
לי יגיעו המופלאות מוחו שעלילות כדי

שהכי אלה לידיעת וגם — העולם דיעת
 כלל שיערו ולא בישראל, מקרוב רוהו

בקירבם. מתהלך אמיתי גאון כי
הסיפור יכול הספקו הישראלי לאוזני

 אביו מחלוף, אבינועם
 את ששינה אברהם, של

 לבן־אב־ ואחר־כך לבן־חיים מישפחתו שם
 כמורה־ שלו הקאריירה את החל הוא רהס.

 למלאכה כמורה כיום משמש להתעמלות,
הרצליה. שבמרכז ברנר, היסודי בביה״ס

ש עניין קלאסי, כסיפור־בדים להישמע
 של מופלגת במידה אליו להתייחס צריך

 שיוכל מכדי מופלא נשמע הוא חשדנות.
אמיתי. להיות

זהו אחת, בנקודה לפחות זאת, למרות

 אלברט הפרופסור[שטיין א״
גר יליד איינשטיין,

מוש שעליה תורת־היחסות ממציא מניה,
 על בכתבות המודרנית. הפיסיקה כל תתת
הפיסי של כנכדו הוצג הוא בן־אברהם אבי
מוחלטת. שטות שהוא דבר הגאוני, קאי

 בשר-ודם, ונושם, חי אמיתי, און ך
 במדינת־ישראל, מבריות בין התהלך ^

דבר. כך על ידע לא ואיש
ב 1958 בשנת שנולד בן־אברהם, אבי

כגאון רק לא בעולם כיום מוצג הרצליה,
^


