
ובצרפת באנגליה השכר את משגע גרו אוו׳
 האנשים כל את שולל להוליך פשר ^

 שולל להוליד אפשר מה. זמן ובמשך
 אי־אפשר אבל הזמן. כל מהאנשים חלק

הזמן. כל האנשים כל את שולל להוליך
 יפה־התואר הישראלי שה״טלפאט״ נראה

 קלות באותה זז, אמיתה למד גלד, אורי
העי ואחיזת ההונאה שיטות את למד בה

 שנים שלוש שלפני אחרי שכן, שלו. ניים
 אזרחיה את והעמיד ישראל כל יאת שיגע

והאל־ העל־טבעיים הכוחות מול פעורי־פה

 ידיעות סוכנות שאפילו עד יונית
עליה. לדווח לנכון מצאה כוויטרס,

 גלד שאורי ״או :הרויטוס כתב כתב
 ביותר הגדול העיניים ומאחז הבדרן הוא
 שהפא־ העולם אלוף שהוא או הוריני, ,מאז

 השנים. כל אותו מחפשת ראפסיכולוגיה
 זה עיניים, אחיזת אלא אינו זה כל אם

ומיו ,אנשים כמה לגבי למדי מביך יהיה
מדעיים.״ כתבים כמה וביניהם שבים,

ההמונית, התפוצה בעל העיתון ואילו

ח111הב ד31נ!כ
 אורי בחר בו, טמונים שכביכול אנושיים

 לאזורים פעילותו את להעתיק ,27 גלר,
העולם. של אחרים

 ,סיבוב גלד ערך משנה יותר במשך
 ,את לראווה הציג בו בישראל, הופעות
 הוא בעזרתם שלו, ה״טלקינזיס״ כוחות

 בלבד, עיניים במבט מתכות לכופף יכול
 ולהניע עצומות בעיניים מחשבות לקרוא

 התרכזותו בכוח לפעול שחדלו שעונים
היש הסום אבל בלבד. המאגיים ונתוניו

 אורי השתמש בהם ה״טריקים״ ׳נגמר. ראלי
 כשחקן, לגאוניותו להתכחש שאין — גלר

 אחר בזה נחשפו — ומעמיד־פנים מתחזה
 את גמר ישראל של התורן הקוסם זה.

בארץ. תפקידו
 •יצא ממולח, אמרגן בעזרת אחר־כך,

 לכבוש לשעבר, הלבנים דוגמן גלד, אורי
 הוא האמריקאים. את גם ולשגע בסערה
 זכה הוא מבוטלת. לא במידה בכך הצליח

 העמיד ואף כספים, גרף רחב, לפירסום
בעלי- מדעינים של קטן לא ׳מיססר במבוכה

גלר. אורי ששמה הישראלית התופעה
 אורי החל שלו אנגליה כיבוש מסע את

 ניחן הוא כי טען בו רדיו בראיון גלד
 לכופף לו המאפשר מוגדר בלתי כוח באיזה

 ׳ראיון, באותו ׳בהן. לגעת מבלי !מתכות
 מכופף הוא כיצד מראייניו בפני הדגים

 בלבד, התרכזות בכוח פשוטה כפית־מתכת
 מסתוריות, קרניים לעברה מקרין כשהוא

בה. לגעת מבלי
 הראיון את זוכר היה לא שאיש ייתכן

 לאותו המאזינים תגובת לוליא הרדיופוני
 שהסתיים אחרי ספורות דקות תוך שידור.
קרי עשרות להציף החלו המשודר, הראיון

 תחנת — הבי.בי.סי. משרדי את טלפון אות
 מאזינים הממלכתית. הבריטית השידור
 כאשר הראיון, בשעת יכי טענו נרגשים
 לעבר קרניו את להקרין כדי גלד התרכז
 גם התכופפו הטלוויזיה, באולפן הכפית

 רק לא כי טענו אחרים בבתיהם. הכפיות
 מתכת חפצי גם אלא להם, התכופפו כפיות

במכוניתו שהאזין מכונית, נהג אחרים.
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 של יחסה את ממחישה זו קאריקטורה צוותיהם. לעבר מופנים תותחיהס — מתכות לכופף
העל־טבעיים. שבכוחותיו לאמיתות וספקנות מביצועיו התלהבות : לגלר הבריטית העיתונות

 תכונותיו את לבדוק עצמם על שנטלו שם,
העל־טבעיות.

 אבל נגמר. האמריקאי הסוס שגם אלא
 הגיע ועכשיו ורחב, גדול הוא העולם
 משגע גלד אורי האנגלים. של שעתם
 יקודם מקיום שבשום ונדמה אותם, עכשיו

 כמו גדולה כל־כך בהצלחה זכה לא לכן
 הטענה- את שוב ־ שמחזק מה באנגליה,

י״ האנגלים האדם ככל ״האם שאלה
ברי שעיתוני שבועות כמה מזה

על בהרחבה לכתוב פוסקים אינם טניה

 מכוניתו מפתח כי טען המשודר, לריאיון
ב שוטר ואילו השידור. בשעת התכופף
 שתריסר כך על התלונן לונדון משטרת

 מה- כתוצאה בביתו התכופפו אוכל סכיני
גלר. של קרניים

 גלד זכה זו, סנסציונית הצלחה בעקבות
הג רק זה ראיון טלוויזיה. לראיון גם מיד
 הנסתרים לכוחותיו התהודה עוצמת את ביר
 את גלה הפעיל הזאת בפעם גלר. אורי של

 ישנים, שעונים שיל אוסף לגבי ׳כוחותיו
מב בכוח שנים. מזה לפעול חדלו .שכולם

כולם. את להפעיל הצליח בלבד טיו
 בעקיבות טילפנו אנשים עשרות ושוב,
 שעונים כי ודיווחו הטלוויזיוני הראיון
 לפתע החלו בבתיהם, ומקולקלים ישנים
ולתקתק. לשוב פתאום
 צילומיו עתונאים. לראיונות זכה גלד

 כל בפני החשובים. העתיונים בכל פורסמו
שבאו והצלמים העתיונאים מצווחות יאחד

נר בה קאריקטורה, פירסם מירור, ■,הדייל
הפ גלר שאורי אחרי מצריים טנקים אים
 כשתותחיהם — כוחותיו את עליהם עיל

תמונח). (ראה צוותיהם כלפי מופנים
 זה מפתיע. אינו בבריטניה שקרה מר.
 גלר אורי את מגלים בו מקום בכל קורה

 שבעקבות הוא שמפתיע מה לראשונה.
יש־ החלו הבריטית, בעתונות הפירסומים

 שעשה כמו מימש גלר, הפגין אותו, לראיין
 עד ״טלקינזים״, תרגילי אותם את בארץ,
 החשובים האנגלים ביעתונים המדע -שכתבי

 וחסרי־יאונים מופתעים עמדו והרציניים
התעלומה. את לפתור

סופרמן
חדש

 ה־ של המדעי כתבו סילקוק, ריאן **•
 גלר את לבדוק החליט טיימס, סאנדיי £**

מפ נטל הוא להזמנה. נענה גלר בעצמו.
 העבירו סילקוק, של משולחנו מתכת תח

 כעבור וורטון. בריאן הצלם של לידיו
 חש הוא כי וורטון טען מעטות שניות
 פתח כאשר ידיו. כפות דרך החודר בחום

 של בזווית מכופף המפתח הייה ידיו את
מעלות. עשר

מת לכופף באמת יכולים בני־אדם ״אם
 הדבר פירוש מוחם, כוח באמצעיות כות

הח דרכי בכל אלא במדע רק לא מהפכה
 כתב חיים,״ אנו בו העולם יעל שלגו שיבה

 התגלית ״זוהי הצגה. אותה בעקבות סילקוק
 התבל את ניוטון הפד מאז ביותר החשובה
שנה.״ מאות שלוש לפני מיכאני למשהו

סנסצ־ כה הפכה גלר אולי תופעת

 לגבי ספקנים להיות שהפכו רבים, ראליים
 להאמין להתחיל גלד, אורי ששמה התופעה

 אח לשגע מצליח הוא ״אם מחדש. בו
 — וסכינים מזלגות להם ולכפוף הבריטים,

׳אומרים. הם משהו,״ בו יש זאת בכל אולי
 בכל גלר אורי חוזר דבר של בסופו

 הדגים אותם תכסיסים אותם יעל מקום
 כבר תכסיסיו של הסודות רוב בישראל.

 בגדר עדיין הם מהם כמה בארץ. ידועים
 אין אבל אותו. יודעים מטעים שרק סוד,
מוכשר. ולהטוטן עיניים מאחז שהוא ספק

 ריאייד שאחרי התופעה את להסביר ׳איך
אזר צילצלו שלו, והטלוויזיה הרדיו נות
 בפיותיהם גי ׳וסיפרו רבים בריטים חים

 כמו ההסבר אותו הוא ההסבר התכופפו?
באו לפתע קמים שהיו הישראלים לגבי
ומכ בישראל, מופיע גלד היה בהם למות
 פתאום. מלכת עצרו שעוניהם גם כי ריזים

זו. למטרה מראש שהוכנו אנשים אלה היו
מי הרבה ניפצה יום־הכיפורים מילחמת

 לגבי העולם ברחבי קיימים שהיו תוסים
 מוכן העולם אבל הישראלי. ״הסופרמן״

היש של בדמותו ״סופרמן״ לקנות עדיין
 לכופף שיכולתו למרות גלר, אורי ראלי

 אגדה היא בלבד התרכזותו בכוח מתכות
ה בשירו מכופף־היבננוית על האגדה מסוג
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