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טשנבחר. הקלף מהו ידוע א דב ר אור׳ ט ד ג

 לשני כיום נחלקים ישראל זרחי
 האש. הפסקת בעניין גם כן, מחנות. \י£
גלר. אורי בעניין בעיקר אבל

 בן ויפה־תואר, גבה־קומה צעיר גלד, אורי
 ספורים חודשים תוך למושג. כבר הפך ,22

 למוטט אנשים, רבבות לבלבל הצליח הוא
 סלע לשמש שלהם; המושגים מערכת כל את

 להוות נשואים; זוגות הרבה אצל מחלוקת
חב מיפגש בכל כמעט לוויכוח מרכזי נושא
 נרחב חוג לעצמו ליצור — ובעיקר רתי,
 טייסי צה״ל, אלופי ביניהם מעריצים, של

 באוניברסיטאות, פרופסורים חיל־האוויר,
 והרבה וספקנים ציניים ועיתונאים סופרים

חתיכות. הרבה

 השעון מחוגי
זזים

 להביא עלול עושה, גלר שאורי ה0 י
עצמו. עם לקונפליקט מבוגר אדם כל

 מעלליו, את בבירור תופסים החושים כל
מסר הישר והשכל ההגיון התבונה, אבל
בחושים. שנתפס למה להאמין בים

שעו של שורה לפניו להניח מבקש הוא
 אחד על מצביע הנוכחים מן מישהו נים.

 מתרכז. גלר אורי בחירתו. לפי השעונים
אג מתעוותות, שפתיו מתכווצות, גבותיו

 נכנם הוא לשעון. מעל באוויר קמוץ רופו
 גלר אורי שתיים. או דקה עוברות לטראנס.

 והנה השעון את הופכים לעצמו. חוזר
אחרת שעה על מצביעים והם מחוגיו זזו

ווצומוח בעיניים

ה נשברים גם לפעמים תחילה. בו משהיתה
מחוגים.

 מבקש הוא סיכה. מישהו בידי נותן הוא
 דקירה של תנועות לעשות הסיכה ממחזיק
 להצביע מבקש הוא אחר ממישהו באוויר.

 הדקירה. סימני יופיעו שם מאבריו, אחד על
ב המחזיק האיש לטראנס. שוב נכנס הוא

 מושיט ולפתע באוויר. לדקור ממשיך סיכה
 בבירור בו נראית שנבחר. האבר אל יד אורי

קטן. דם כתם עם סיכה דקירת
טב לעבר שלו האנרגיה את מרכז הוא

 לפתע ניתכות והן מתכת שרשרות או עות
 על מעלה הוא ריתוך. מכשיר על־ידי כאילו
 ארוכה שורה הפומביות בהופעותיו הבמה

 הוא וארנקים. תיקים עם ונשים גברים של
 מנחש הבזק ובמהירות לשני מאחד עובר

מהם. אחד כל של בתיקו יש מה

שעתיים
המוות לפני

 קן ממשיך כשהוא הקהל את להדהים גלר אורי מצליח
 בה מהנקודה בדיוק אותו, שראה מבלי דף מל שצוייר

ת גם לצייר מצליח גלר הקו. מסתיים שראם. ׳מבלי הקהל, על־ידי שנבחרו חפצים בדייקנו

 ו- שנבדק אחרי קשורות, עיניים ךי
 מנחש הוא דבר, רואה אינו כי הובטח

ה לעיני הנראית מספרים שורת בדייקנות
 חפצים בדייקנות מצייר הוא בחדר. נוכחים

ל עד לבחירתם, עד שיהיה מבלי שנבחרו
ש מומחה, צייר אפילו מילימטר. של דיוק
 היה יבול לא לעיניו, מונח היה חפץ אותו

 מחשבות, קורא הוא רב. כה בדיוק לציירו
 נסתרות, רואה לאדם, מאדם מחשבות מעביר

ב־ שאירעו לפני קצר זמן באירועים חש


