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 מעורר הדעת, על מתקבל בלתי נראה זה
 את שהחשידו אז היו ואי־אימון. ספקות

 מהסוג חשדות, מיני בכל מוריו ואת אבי
 הזה העולם בכתבת ביטוי קיבל מהן שחלק

 שעבר בגיליון במילאנו״ ישראלי ״נס
 למנוע כדי הוחלט, ואז ).2036 הזה (העולם

נוספות. בחינות לאבי לערוך ספק, כל
 מקצועות שמונה עוד ללמוד עליו הוטל

 ב־ 'הבחינה את בהם. נבחן שלא רפואיים
 לעבור אבי היה אמור אלה מיקצועות

ה הפרופסורים בנוכחות רק לא בפומבי.
 וראשי רקטורים במעמד אלא בוחנים,

אי אוניברסיטאות מכל לרפואה פקולטות
 זו כמו שתופעה להאמין שסרבו טליה,

קיימת. אכן באבי שהתגלמה
 התייצב בילבד מיספר שבועות כעבור

ש מיבחן זה היה הפומבי. למיבחן אבי
 הטלוויזיה ואנשי עיתונאים בנוכחות נערך
 שכונה מה על עיניהם במו לעמוד שבאו

אינטלקטואלית.״ כ״מיפלצת אז כבר
 הוא דופי. ללא הבחינה את עבר אבי
 בשמונה שנשאל השאלות כל על השיב

 את בכולם קיבל הוא הנוספים. המיקצועות
ה והעולם כולה איטליה ״מעולה״. הציון

 בו התפשטה ממילאנו שהסנסציה רפואי,
 תופעה נוכח פעורי-פה עמדו במהירות,

 להסבירה היה אפשר שאי אינטלקטואלית
מקובלים. במושגים

ת ק חלו מ
טה במילאג! לרשותו שהועמדה לחקרהסוטן במעבדה בן־אבדהם אבי חדירבאוניברסי

 הידיעות לארץ הגיעו כאשר ם ך
ה בעיתונות שהתפרסמו הראשונות, ד*

 הישראלי, הגאון של גילויו אודות זרה,
 אבי אמת. להיות מכדי מוגזמות, נראו הן

 איינשטייף׳ אלברט של כ״נכדו בהם הוצג
 פיסיקה ספרי קרא כבר חמש שבגיל וכמי

גרעינית.
היש העיתון שהיה הזה, העולם חקירת

 אבי הד״ר פרשת על שדיווח הראשון ראלי
ש העובדות רוב כי העלתה בן־אברהם,

 פרי היו העולמית בעיתונות התפרסמו
ל יכולת שמחוסר הכותבים, של דמיונם

 סירובו בשל אבי, על ממש של מידע השיג
 עליו המציאו לעיתונות, ראיונות למסור
עליהם. הטובה הדימיון כיד פרטים
כי העיתונים אחד כתב למשל, כך,

 הספקנות כולל האלה, הדברים כל אולם
 באוניברסיטת הישראליים הסטודנטים של

 הצליח כיצד לתפוס יכלו שלא מילאנו,
 לימודים חומר שנתיים תוך לסיים אבי

ו שנים, שש עליו לדגור צריכים שהם
 אודותיו מדוייק בלתי עויין מידע גם סיפקו
 את לערער כדי בהם אין קנאה, מתוך
אבי. של גאוניותו מידת

ה לראשונה שהיתגלו נוספים מיסמכים
 אינם ובעל-פה, בכתב אישורים שבוע,

 בן־ אבי :ספק לשום מקום עוד מניחים
 על כגאון בהכרה זכה מהרצליה, אברהם

באיטליה. אנשי־המדע גדולי ידי
 אומברטו הפרופסור כתב למשל, כך,

 ללימודי הלאומי האיטלקי מהמכון וארנוזי,
ברת־הסמ־ האישיות שהוא הסרטן, רפואת

 ה־ את ספק לכל מעל לוודא מנת על
 של התופעה אל מדעיים בחוגים התיחסות

 הזה העולם התקשר בן־אברהם, הד״ר
 קארדלי, טוני האיטלקיה הרוזנת עם השבוע
 באיטליה. למדע מכון־וייצמן נציגת שהיא

 ביותר, חשוב ״פרופסור :הרוזנת סיפרה
ב אלי טילפן דעתו, את מעריכה שאני

 שנערכה הפומבית הבחינה אחרי התרגשות
 כאחד חלק בה נטל ושהוא בן־אברהם לד״ר

 שאברהם לי הודיע הפרופסור הבוחנים.
 עוד ואין בהצטיינות הבחינה את עבר
אמיתי.״ גאון שהוא ספק

 בן- אברהם היה יכול בחינה אותה אחרי
 ״כמעט :בארץ להוריו לכתוב אברהם

הת התואר. את קיבלתי מאז עבר חודש
לקבל כדי עיתונאים עשרות אלי קשרו

 חוות את ביקש הוא עצמו. דעת על ליט
 נפגשתי האיטלקי. שר־החינוך של הדעת

 מינה הוא ברומא. אישית שר-החינוך עם
 באופן העניין את שבחנה מיוחדת ועדה

 שר־החינוך וסגן הוועדה בהמלצת מדוקדק.
 היתה הנכסף. התואר את שאקבל הוחלט

 הפעם זוהי שכן מאוד, קשה החלטה זו
 בכל האוניברסיטאות בתולדות הראשונה

 ברפואה דוקטור תואר שמעניקים העולם
בגילי.״ לצעיר

 התאספו התואר את קיבלתי שבו ״ביום
הכו זעקו למחרת צלמים. עשרים סביבי

 בעולם הצעיר הרופא ! 18 בן גאון תרות:
 שלי תמונה פירסמו !גאונית מיפלצת —
 אדומה: כותרת עם שלם עמוד פני על

ראיון.״ לנו להעניק הסכים הדור ״גאון
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- מיליונים לעיני מיבחןג
לעיני איטליה, אוניברסיטאות מכל ופרופסורים רקטורים

 השיב אבי :התוצאה שלו. הרשמיות בבחינות שהסתבר כפי גאון אכן הוא אס לבדוק
 בעל אמיתי, כגאון רישמית הוכר ״מעולה״, בציוני זכה מבריקה, בצורה השאלות כל על

בעולם.״ ביותר הנבון ״האדם בתואר אוחו המזכות אינטלקטואליות תכונות

 היתד, כשהכוונה לאייגשטייך קרוב ״אבי
וה מנת־המישכל מבחינת היא שהקירבה

 את הפך כבר שני עיתון אינטליגנציה,
 אבסורדי דבר.שהוא לקירבת־דם, הקירבה
 בעיתון לברר ניסה אבי של אביו כמובן.

 איינ־ של כנכדו בנו את שהציג שוויצרי
 עורכי הדבר. נעשה מה סמך על שטיין,
 היוחסין אילן את בפניו הציגו העיתון

העוב על הצביעו איינשטיין, מישפחת של
 אלברט של סבו של הפרטי ששמו דה

 שאברהם הניחו כך ומשום אברהם, היה
אלברט. של נכדו הוא בן־אברהם

ה המיבחן בעת בן־אברהס,
 תריסר על־ידי לו שנערך ׳

כדי והטלוויזיה, העיתונות

 לרוברט באיטליה, זה בתחום ביותר כא
 האמריקאית האגודה נשיא הנדשומאכר,

 בן- שהד״ר יודע ״אני בסרטן: למילחמה
 בקרן כחבר להתקבל בקשה שלח אברהם

 לפגוש ההזדמנות לי היתה פולר. אנה
ו האחרונה בשנה בן־אברהם דוקטור את

ה הרקע יוצאת־הדופן, מהרמה התרשמתי
ה במדעי שלו המצויינת וההכנה תרבותי
 כ־ נחשב בן־אברהם ד״ר והטבע. רפואה

 ה־ בשל וכגאון אינטליגנציה של מיפלצת
 רגילה הבלתי והמדעית האקדמית קאריירה

שלו...״

 הסכמתי לא אותי. לראיין רצו כולם מידע.
 כל למרות אבל כתבות. של סוג לשום

 העיתונאים כתבות. התפרסמו ההתנגדות
שלי. הלימודים מצב התפתחות אחרי עקבו

 למקבלי יחסית ביותר הצעיר גילי ״עקב
ש העובדה ועקב לרפואה דוקטור תואר

 הדרוש, מהזמן בשליש התואר את קיבלתי
ו באוניברסיטה רבות מחלוקות נתעוררו

 תואר לי לתת אפשר אם חריף ויכוח היה
.18 בגיל רופא

להח־ הסכים לא האוניברסיטה ״רקטור

 מקבל אני אנשים. הרבה אותי מכירים כעת
חתי את המבקשים ממעריצים מיכתבים

 היה הישראלים חברי של יחסם רק מתי.
 שר־החינוך מה. משום יודע אינני שונה,

 לארוחת- אותי והזמין אלי צילצל האיטלקי
 שלו.״ כאורח רשמית צהריים
 נביא ״אין הפיתגם התאמת נוספת בפעם
 ז׳ בכיתה שעוד המחונן, התלמיד בעירו.״

 לילדים בקורס השתתף העממי בבית־הספר
לנ נאלץ תל־אביב, באוניברסיטת מחוננים

 יכיר כולו שהעולם כדי למילאנו, עד דוד
בגאוניותו.
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