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נג שהתאונה מהשוטרים להסתיר ניסו צים
עצו בעיניים נהג גלר שאורי משום רמה
 והבין אותו זיהה השוטרים אחד אבל מות.

ה אמר לעשות?״ יכול אני .מה קרה. מה
 במכונית לנהוג שאוסר חוק .אין שוטר,

קשורות.״ בעיניים

 האמיתי השם
הבחורה של

 צעי־ אליו נגישה מהופןןותיו אחת ך■
, ה ר  יגול תלמה ככתבת עצמה הציגה ^
 הראיון לראיינו. וביקשה אחרונות, מידיעות
 גלר. אורי של למשרדו גם והגיע התמשך

 כשורה. אינו שמשהו גלר אורי חש לפתע
 האמיתי שמה את לקרוא הצליח התרכז, הוא
 בתעודת־הזהות רשום שהיה הבחורה, של

 תלמה השם זה היה לא תיקה. בתוך שלה
כעיתונ התחזתה שהצעירה הסתבר יגול.
 הוריה אליו באו ימים כמה כעבור אית׳

 אחריה השאירה נעלמה, שהנערה לו ודיווחו
 הנסתר בחוש להתאבד. עומדת שהיא מכתב

ב נמצאת שהצעירה גלר אורי קלט שלו
 שהוריה בעיתון מודעה פירסם הוא אילת•
שם. נמצאת שהיא ידעו

 רבים לעשרות. ישנם זה מסוג סיפורים
 אסי נפגעו. גלר אורי את שהכירו מאלה
 בסיני. מילואים לשרות נקרא למשל, דיין,
 מפני הזהירו גלר לטוס. צריך היה הוא

 בנסיעה באוטובוס, לסיני ירד אסי טיסה.
שעות. שמונה של

1 מכשף או

 שסו כזה מקלט מין בפנים אצלי .יש
 נ כשאני רק פועל הוא עצמו. את ופותח

 לטרז להיכנס. צריך אני אז אותו. עיל
 1 של קטן מסך מעין עיני מול ולבנות
 בבירור רואה אני הזה המסך על וויזיה.

 הסובבים של במוחותיהם המתרחש כל
 מוו לא הדבר עצמם להם אפילו תי,

 רו! שאני במה טועה איני פעם אף כמעט
 או איני דבר, קולט שאיני מרגיש אני אם

דבר.״
 הה יוצאת־דופן. תופעה אינו גלר אורי
 מיקו על לספר יודעת האנושית טוריה
 לשי דומות תכונות בעלי אנשים של רבים

 מדעו ניסו האחרונות, השנים במאתיים
 מהותן אחר לתהות העולם רחבי בכל

 למ להגיע הצליחו לא הם אלה. תכונות
כלשהן. מדעיות קנות

 הפר בתחום הקשורות התכונות מכל
 הו! הטלפאטיה של קיומה רק פסיכולוגיה,

 המ נשאר כאן גם אבל מדעיים. בניסויים
 נסיונות זו. תופעה להסביר חסר־אונים

 במח חפצים (הזזת טלקינזים לגבי נעשו
 במע כולם נכשלו הנסתר, ראיית או בות)
 אפז אי כן פי על אף המדעיות. דות

 כמו אלה, תופעות של מקיומן להתעלם
גלר. י<ורי של מיקרה

 מרב להסבירן. מנסות רבות תיאוריות
 קרני של התיזה סביב בנויות התיאוריות

 והנו האדם ממוח המוקרנות ידועות בלתי
 שמסיבו מסויימים, אנשים בידי רק פסות

במ הקיים המחסום אצלם הוסר שונות
אוי כאלה. קרניים קליטת לגבי נורמלי

הוכח טרם אלה מתיאוריות אחת אף
מאס!! אינו פשוט האנושי המוח מיבנה

 ן הפילוסופיה אבל כאלה. תופעות תפיסת
 שו הצרופה המציאות כי הטוענת המדעים
 האנוע במוח הנתפסת מהמציאות לחלוטין
 תופעו של קיומן לאפשרות פתח משאירה

במציאות. כאלה
 הוא גלר אורי האם ? כאן קורה ה ** '

1 מכשף? או גאוני מאחז־עיניים 3
 הוא כי להישבע המוכנים אנשים ישנם
 המצליחים בקירקס, הקוסמים מסוג להטוטן
ה ובטריקים בזריזות מעשי־להטים לעשות
 אחד לכל הסבר יש לאלה להם. רק ידועים

 אלה שהסברים רק היא הצרה מתעלוליו.
ה אפילו המציאות. במיבחן עומדים אינם
 של להופעותיו ובא החוזר ביותר, ספקן

 לו יתברר שעכשיו בהנחה פעמים כמה גלר
 לתפוס מצליח כשאינו פעור־פה נותר הכל,

כלהטוטן. גלר את
ש לתופעה הסבר אין עצמו גלר לאורי

אומר. הוא רגיל,״ אדם ״אני רעצמו. גילה

משבו
עמו נפשי

 הוכח שלא זמן כל פנים, כל ל **
ל  תרמי הם ודומיו אורי של נפלאותיו /

 תופעו בגדר נשארים הם ואחיזת־עיניים,
אנוש. לתפיסת שמעבר
 בג׳ ישראל. יליד הוא עצמו גלר אורי

ב? עמוק נפשי משבר שעבר אחרי שבע,
5 בעמוד (המשך

 הרצון בכוח ממקומם חפצים מזיז מציאות,
 כשעיניו מסחררת במהירות נוהג בלבד,

 לעיר, ומחוץ בעיר ובלילה, ביום קשורות,
סואנת. ובתנועה ריק כביש על

שה דבר כל כמעט עושה הוא בקיצור,
ל לתאר אפילו מסוגל אינו האנושי מוח

 אליו מתייחסים אם לעשותו. שניתן עצמו
 מאחז־עיניים, להטים עושה כאל בידור, כאל
לח כשמתחילים אבל ומדהים. משעשע הוא
 מה מעשיו, כל מאחורי מסתתר מה שוב
 מתחיל זה — העל־אנושי כוחו סוד הוא
להפחיד. קצת

 צוותא במועדון שהופיע שעה אחד, יום
 שידורי אנשי אותו לראיין באו בתל־אביב,

 לדעת ביקשו המוקלט הראיון בסיום ישראל.
 ״אני אירע. שטרם משהו לחזות יוכל אם

השחק אחד ימות שעות 78 שתוך מרגיש
גלר. אורי אמר בישראל,״ המפורסמים נים

 נסע גלר אורי שעות. 48מ־ פחות חלפו
 ״אני במקומו. קפא לפתע אמרגנו. בלוויית
 האמרגן אמר. מת,״ פרידמן ששרגא מרגיש
תיאט לאנשי צילצל למשרדו, מיהר הנדהם

 שרגא אמנם אם להיוודע כדי רבים רון
 כך. על ידע לא מהם איש מת. פרידמן

י שעתיים מת פרידמן שרגא ר ח  שאורי א
בכך. הרגיש גלר

נהיגה
קשורות בעיניים

* א ן ע ו פי  מצו- הקיבוצים חברי בפני הו
 יצא בסיום, המערבי. בגליל ואילון בה | ן

 קשורות. בעיניים לילית נהיגה להם להדגים
 כשאחריו הראשונה, במכונית ישב הוא

כש הקיבוצים. חברי ובהן מכוניות שיירת
 אורי, רואה קשורות בעיניים נוהג הוא

ה האנשים באמצעות הדרך, את לדבריו,
בכביש. ומתרכזים במכונית עימו יושבים
 מן עיניו את לפתע הסיר האנשים אחד
 סיפר בלק־אאוט,״ פתאום לי ״היה הדרך.
 והמכונית, הבלמים בדוושת ״לחצתי אורי,

ה בבת־אחת.״ נעצרה במהירות, שנסעה
ב הן גם בלמו אחריו שנסעו מכוניות
 אנשים כמה התנגשו. מהן שתיים מהירות.

הקינו־ חברי משטרה. הוזמנה קלות. נפצעו
נועדים מספדים

מאחורי הלוח על נרשמו

לון איתן תון של בנייר צורב אי  עי
ש (משמאל) בוערים מיספרים

ה נלל. אותם שראה מבלי בתמונ

מין  ב של שכבות בכמה עיניו את מכסה כשהוא נראה הוא מי
תן מציין אחר־כן אטוס. לון אי  על ניצב אשר לוח על אי

תו ראה שהוא מבלי לכן קודם שם שנרשם ציור ונמחק, או


