הצרפתים באים
סיפור שהיה כך היה .למשרד התקשר אדם בעל מבטא צרפתי כבד .ניסיתי לפענח את מבוקשו,
אולם התקשיתי לתרגם את המבטא לעברית תקינה מאחר ודיבורו השקט מאוד של האיש הקשה
עוד יותר על המלאכה .השתוממתי לפשר החשאיות וגיחכתי בלבי על אלו החושבים כי דיבור בקול
שקט ימנעו האזנת סתר.
"שלום ,אני רוצה לעשות בדיקת פוליגרף ,אני חייב להיפגש אתך" אמר הצרפתי בקול חרישי
"ספר ל מה אתה צריך את הבדיקה ,תן יותר פרטים" ביקשתי.
"לא ,אני לא יכול בטלפון ,אני לא בטוח" לחש הצרפתי וגרם לי לחשוב שאני נמצא כרגע בלבנון
במשימה חשאית בעורף האויב....
לאחר שקבענו פגישה ,הגיע הצרפתי למשרד ,נכנס בשקט ואמר "תשמע ,יש בעיה".
"מה קרה"? שאלתי והתפלאתי איך עד כה לא פנה האיש לשירות החשאי הצרפתי.
"אני רוצה לעשות בדיקת פוליגרף לבת שלי" אמר הצרפתי בקול דרמטי" .מה?" הופתעתי ושמטתי
את העט מידי" .כן ,אני רוצה לבדוק את הבת שלי על נושא מסוים" התעקש הצרפתי.
"אתה לא מאמין לבת שלך?" שאלתי כלא מאמין למשמע אוזני.
"היא צריכה לדעת שלמילים יש מחיר ואין דבר כזה שהיא תאשים מישהו ככה סתם ,הכוונה תגיד
משהו ונקבל את זה כמובן מאליו ,בוא נגיד שאני דוגל בביטוי "הטלת ספק" ,השיב הצרפתי בקול
בטוח.
ניסיתי בכל זאת לברר האם האמון בין הורה לילד איננו כה חזק כפי שסברתי כל חיי ואמרתי
"הטלת ספק זה דבר מאוד חיובי ,אבל לא כשמדובר בילד שלך"...

הדיבורים לא הועילו והצרפתי ביקש להכניס את אשתו שכל אותה העת חיכתה בחוץ .השניים
התיישבו מולי וסיפרו את סיפורם .בקשב רב שמעתי איך כל שנה בתקופת הקיץ הם מגיעים יחד עם
בתם לחופשה בישראל ,שוכרים דירה ומ בלים סטייל "סנופי דיסקו" בחופי אשדוד הלוהטים .מה
שהביא אותם אלי היה אירוע שהתרחש כשבוע לפני כן .מדובר באירוע משפחתי גדול באחד מהיכלי
העיר.
תוך כדי האירוע בתם בת ה 18-נכנסה לפתע והחלה לבכות .היא לא הסכימה לספר לאמה מדוע
היא בוכה והמשיכה ליבב עד שנרגעה .לאחר שהילדה לקחה אוויר ונחו הרוחות ,היא ספרה שירדה
למטה לשאוף אוויר (קרי :לעשן סיגריה בסתר) כאשר לפתע הגיח מאחוריה קרוב משפחה ותיק ,גבר
מבוגר כבן  + 60שבמקרה גם הוא ירד לשאוף אוויר (קרי :לבדוק את מצב הריאות שלה) והחל
להצמיד אותה לקיר ,שלח ידיים למקומות אסורים והציע לה הצעות הנוגדות עלייה...
מאחר והאדם שעליו הצביעה הילדה הנו בן משפחה מבוגר ומאוד מכובד ,אדם המכיר את הנערה
מרגע שנולדה ומלווה את המשפחה שנים בביקורם בארץ ואף נודע כבעל שם טוב ומידות טובות,
התקשו ההורים להאמין שאכן כך פני הדברים ומצאו לנכון להאמין בו אף כי טרם ביררו את אמיתות
הדברים מול הילדה .בינתיים השאירו את העניין בסוד לפני שייחשף בפני הפמילייה המורחבת מה

שיגרום למבוכה גדולה ופיצוץ לא קטן במשפחה.

מובן שלאחר התקרית ההורים לקחו את הבת ועזבו את האירוע ,ניסו לברר עמה מה באמת קרה,
העלו את הצד השני של המטבע הגורס כי האדם מכובד בקהילה ,קרוב משפחה ומבוגר ,הסבירו לה
את ההשלכות שיגרמו עקב האשמות וציינו בפניה כי הדבר לא הגיוני ,כמו כן בקשו פרטים מדויקים
של התיאורים שלה כדי לבדוק האם באמת חצה ה"דוד" את הגבולות ,האם ה"סנופי" עלה לו לראש
או שמא עבר במהירות ותוך כדי התחכך והיא מגלמת סרטים בראש שלא היו ולא נבראו.
למרות זאת הנערה בשלה ,עדותה נשארה איתנה ומוצקה ,היא המשיכה לטעון שהסיטואציה הייתה
מקרית לחלוטין היא ירדה לשאוף אוויר ,הוא הגיע ובאופן שלא משתמע לשני פנים הצמיד אותה
ובתמצות :מישש גישש וטשטש .לאחר בירור מעמיק עם הילדה פנו ההורים אל המכר המכובד
ושאלו אותו האם כך היה .מובן שהקוזין הכחיש ,אך מצפונם של ההורים לא שקט ולכן החליטו לבצע
בדיקת פוליגרף שתוציא את האמת לאור.
לשאלתי מדוע אין הם פונים ישירות למשטרה שהרי גם להם יש אמצעים ,מדוע דווקא חוקר פרטי,
השיבו ההורי ם כי הם רוצים להיות בטוחים לפני שהסיפור "מצמיח רגליים" .הכנסתי את הילדה
שחיכתה באוטו כל אותו הזמן ,הרגשתי את עצבי עולים ומתעצמים נוכח חוסר האמון שהפגינו
ההורים כלפי עצמם ובשרם.
העלמה נכנסה למשרד וההורים נתבקשו לצאת .מצאתי מולי ילדה טובה ירושלים ,עדינה ,ענוגה
וחסודה ,אך מניסיוני רב השנים למדתי שלא כל הנראה צנוע  -מוצנע והחלתי מתחקר אותה לקורות
אותו אירוע משפחתי מפורסם .הילדה החלה מגוללת את סיפורה ,הוסיפה שירדה כדי לעשן סיגריה
שאר הפרטים בסיפור היו זהים לחלוטין לדיווח ההורים קודם לכן ,הנערה פרצה בבכי כאשר הגיעה
לשורה שבה ההורים אינם מאמינים לה "במקום לטפל במקרה מאשימים אותי ,אומרים שהוא מכובד
וכל זה ,הם שוכחים שאני זאת הבת שלהם ואני לא משקרת" בכתה הילדה.
לא בזבזתי זמן מיותר ופניתי לערוך את בדיקת הפוליגרף .מפענוח הבדיקה עלה בבירור שהילדה
דוברת אמת לאמיתה! לא היה לו אפילו שמץ של ספק בעדותה אף על פי שניסיתי לבדוק אפשרויות
של נגיעה במקרה ופרשנות מוגזמת שלה עקב ריבוי הורמונים בגיל ההתבגרות ,אך כל זאת היה
בטל ומבוטל הילדה ידעה בדיוק מהי מקריות ומהי הטרדה מינית .התחקור נעשה לפרטי פרטים
וללא צל של ספק הבת יצאה דוברת א מת .לאחר שהבאתי את ממצאי החקירה בפני ההורים ציפיתי
לשמוע על תלונה משטרתית או איזשהו אזכור מעבר לכותלי משרדי אך מסתבר שההורים העדיפו
לסגור את הסיפור בתוך המשפחה ולא הוגשה תלונה במשטרה כנגד ה"דוד".
מאחר והוא חולה לב החליטו ההורים לשמור על מצפונם שכן להרחיק לכת ולפגוע בו עשוי לגרום
להתקף צפוי....
*** כל הסיפורים ,העלילות ,הרעיונות והתכנים אמיתיים .זהויות האנשים והמקומות שונו בכוונה
תחילה למען שמירה על סודיות הלקוחות הנאמנים*** .

