
הזה״ ״העולם כשער כן־אכרהם
18 בגיד גאון

 חודשים מיספר שבמשך אז, הסתבר
סיפו אירופה עיתוני כל כימעט פירסמו

 צעיר, ישראלי גאון על וידיעות רים
לארץ. הגיעו לא מה שמשום

 מהרצליה, ישראלי בצעיר היה המדובר
עי יוצא מורה של בנו בן־אברהם, אבי

דוק תואר קיבל כבר 18 שבגיל ראק,
או של לרפואה מהפקולטה לרפואה טור

 מיש־ כקרוב הוצג הוא מילנו. ניברסיטת
 וכונה איינשטיין אלברט של רחוק פחה
האינטלקטואלית״. ״המיפלצת בשם

 מייד שעורר מאד, תמוה סיפור זה היה
 על נטלנו שאלה. סימני של ארוכה שורה

 תוצאות התעלומה. את לבדוק עצמנו
 ב־ )2036 הזה (העולם פורסמו הבדיקה

 על שעירערה ביותר, ספקנית כתבת־שער
הפרשה. אמיתות
שפור־ רבים פרטים כי הסתבר כאשר

בהרצליה כמסיבה תבור אלי עם משוחח כן־אכרהם
בתל־אביב תעלומה

 :מכך יותר זה. חומר־לימודים ולעכל לום
 בחינות- 27ב־ רק לא בהצלחה עמד הוא

לז כדי רגיל לסטודנט הנדרשות הגמר
ב גם אלא לרפואה, דוקטור בתואר כות

 הבחינות כל נוספים. מיקצועות שמונה
ה זכה המיקצועות ובכל בפומבי נערכו
״מעולה״. בציון מהרצליה 18ה־ בן צעיר

 זכו זו בפרשה הזה העולם פירסומי
ב הועתקו בינלאומית, לתהודה בשעתו
 אז רק בעולם. החשובים העיתונים מרבית
 האחרת הישראלית העיתונות גם נזכרה
בפרשה. לטפל

ת הו  ז
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 מדי נתקלנו סערה אותה שוך מאז
נק הוא בן־אברהם. אבי של בשמו פעם
בת רצינית, מדעית לפעילות תמיד שר
 סופר לעסוק. החליט בו חקר־הסרטן, חום
וב בגרמניה מפורסמים מכוני־מדע על

 הצעיר הישראלי לרופא המאפשרים שוודיה
 עצמו אבי את אבל במחקריו. לעסוק

 מראיונות נמנע הוא פעם. אף פגשנו לא
עיתונאיים.

 אבי הד״ר את פגשתי שעבר בשבוע
 אם ביותר, מוזרות בנסיבות בן־אברהם

המעטה. בלשון לנקום
ההס אולפני שערכו במסיבה זה היה

 התכנסו הענקי באולפן בהרצליה. רטה
 ורקדו. פיטפטו שזללו, אנשים מאות כמה
 כמובן. משך, הכללית תשומת־הלב את

 סול, דוויד האמריקאי הטלוויזיה שחקן
 הטלוויזיה מסידרת האץ' הבלש הוא הלוא

סבי הצטופפו הנוכחים והאץ׳. סטארסקי
מקרוב. בו לחזות כדי בו

 לבוש בצעיר הבחנתי ממש שעה באותה
כ שחור שיער בעל כהה, חליפת־פסים

 מייד, אותו זיהיתי עורפו. על שגלש פחם
 פנים לכן קודם אותו ראיתי שלא למרות

זה בכך: ספק היה לא מעולם. פנים אל

1976 כמידאנו, סרטן כחןקר כן־אכרהם הד״ר
באיטליה מיסתורין
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עי בהרפתקה אותך לשתף רוצה אני
זה. מסוג תונאית

 אל הגיע שנים, שלוש לפני אחד, יום
הת על סיפר הוא מוזר. סיפור המערכת

 תמיהה המעורר חדש אנושי גאון של גלותו
 היה מופיע. הוא בו מקום בכל והתפעלות

 שהמדובר משום בכך, מייוחד עניין לנו
ישראלי. בבחור היה
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ללא הוא מיסתורין של פיענוח
 במיק- ביותר המרתקות החוויות אחת ספק
 יכול אני הצנוע מנסיוני העיתונאי. צוע

 הסוחפת החוויה גם אולי שזוהי להעיד
 הניצב המדען כמו זה. במיקצוע ביותר

לעי ומקדיש הסבר לה שאין תופעה מול
סי את לגלות כדי ישותו כל את תים

 הבלש כמו מאחריה, המסתתר ואת בותיה
 פשע, תעלומת פיצוח של למשימה הנרתם

 האמת את לחשוף המנסה העיתונאי גם כך
 פעם מדי הצצות אנושיות חידות מאחרי

בחדשות.

חס היו בחו״ל בן־אברהם אבי אודות סמו
 הטיל בלבד, כותביהם דימיון פרי יסוד, רי

 של היותו עובדת בעצם ספק הזה העולם
לרפואה. דוקטור בן־אברהם אבי

 בטעו- להודות נאלצנו שבוע כעבור
 כמה בעזרת שערכנו יסודי בירור תנו.

 ביותר, מהבכירים ישראליים אנשי־מדע
 בן־אב־ אבי לאשורן: העובדות את חשף
אינטלי רמת בעל הנראה, ככל הוא, רהם

האנו גאוני גדולי של כזו מופלאה, גנציה
שנ תוך ולקלוט ללמוד הצליח הוא שות•
 בפקולטה הלימודים חומר כל את תיים

 במקום מילנו, אוניברסיטת של לרפואה
לק־ רגיל לסטודנט הנדרשות שנים שש

לאול שהגיע בן־אברהם, אבי הד״ר היה
סול. דוויד של לווייתו כבן פן

 ״אתה :מופתע אליו שניגשתי מובן
בן־אברהם!״ הד״ר

 בעברית: לי והשיב בי התבונן הוא
אני.״ לא זה טועה. אתה ״לא,

 העברית השפה את לפתע שכח אחר־כך
 הציג הוא כלל. בה שולט אינו כי וטען

 מ־ סרטים מפיק בלקין״, כ״בן עצמו את
סול. דוויד אל הנלווה שווייץ,
מופ דימיון ״יש לו, אמרתי כך,״ ״אם

 בשם צעיר ישראלי רופא לבין בינך לא
בן־אברהם.״ אבי

הראשון לא ״אתה לי, השיב הוא ״כן,״

סול דוויד עם ם אכרה בן־
21 בגיל התחזות

 בכל זאת לי אומרים זה. את לי שאומר
 כלל מכיר איני אני אבל בעולם. מקום

הבחור.״ את
 למשון בלקיך ״בן התעקש זה ברגע

 בפניו עלי להצביע סול, דוויד אל אותי
 הד״ר שאני חשב הוא ״תראה, לו: ולומר

״בן־אברהם . . .
 את שפגשו האנשים עם קצר בירור

 ערב, באותו סול דוויד של זה מלווהו
 אנשים בפני עצמו את הציג שהוא העלה
 זה :ספק היה לא שונים. בשמות שונים
האמיתית. זהותו את להעלים המנסה האיש
 זאתי עושה הוא מדוע כך, אומנם אם

בחב המפורסם הסרטן חוקר עושה ומה
 עוד המפורסם הטלוויזיה כוכב של רתו

ז יותר
 אי מאשר מיסתורי יותר נראה הסיפור

פעם.
 הצלחתי שהתעוררו מהשאלות לחלק

 בן־אב־ הד״ר כי הסתבר תשובות. לקבל
 בתל־אביב שרתון במלון המתגורר רהם,
 השחקן. את במלון הכיר בדוי, שם תחת

 לדוויד כנראה סיפר בן־אברהם התיידו. הם
 הוא שמיקצועו ידע סול שכן עצמו, על סול

שבג הסיבה גם זאת וחוקר־סרטן. רופא
 סול אל בן־אברהם הד״ר אותי משך ללה
 הדבר אותו. שזיהיתי באוזניו להעיד כדי

הסי לכל כאישור הנראה ככל לו שימש
לסול. שסיפר פורים

 בן- הארץ. את סול דוויד עזב למחרת
ב שלו בסוויטה להתגורר המשיך אברהם

 לאתר שניסינו אחרי ספורות שעות מלת•
שהופ אביו, את אליו ולהביא שם אותו

 בארץ, אינקוגניטו שוהה בנו כי לשמוע תע
נעלמו. עקבותיו המלון. את עזב הוא

 מדוע ? בארץ בן־אברהם הד״ר עושה מה
 מדוע י שאולה זהות מאחרי מסתתר הוא
 נעלם מדוע ן מישפחתו בני עם התקשר לא

זוהה? כי לו שהתברר ברגע
 הן אלו בועות, הטלוויזיה בסידרת כמו

ב אולי יתפרסמו להן שהתשובות שאלות
זה. מיסתורץ סיפור של הבא פרק

ם ל עו ה ה 21993 הז




