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 למענו. שעבד בשעה גלר של תחבולותיו את מגלה כותנה לגלד שעזרה

במיטפחת. קשורות בעיניים הנהיגה תרגיל את השאר בין סימנים. נופן
 טוען גלד, יצחק רס״ר האב,אותו! הסיתו

טל־ כוחות יש לבנו כי
 להשתמש לדבריו, אותו, הסיתו גלד של ידידיו אבל אנושיים,

כאלה. נסתרים כוחות מהפעלת רחוקים שהיו בטריקיס גס

שה זאח ש

 בקאריקטורה רבות. בארצות לשם־דבר הפר ר
 שוב התחילו וזשעונים ״כל :לבעלה האשה ודת

האירופית. בעיתונות הופיעו עליו רבות ׳מורות

 לגביו קבע לא אולם גלר, אורי של דמותו
 ד,פיקנטית מידיעת אפילו ברוחו.. עמדה

 גלר, על אשר בלונדון ישראל שגריר כי
 לכופף בשגרירות, זד. של ביקורו בעת

 ממשלת־ של רכושד, תינו כי בטענת מזלג,
בעיתונים. נרחב לכיסוי זכתד, ישראל,
ומקו ידידיו היום יושבים בארץ ,אולם׳

 חברותיו, מישפחתו, בני אורי, של רביו
 ומרביתם עימו, שעבדו ואחרים :אמרגגיו

 גלד כי להם, היקר בכל להישבע ;נכונים
 במו־ידיהם להדגים ואף ונוכל, רמאי הוא
מתהדר. הוא בהם הלהטוטים את

 אלה, ומקורבים קרובים של מסיפוריהם
 היטב דאג צמא־הפירסומת, גלר, כי מסתבר

 בסיפורי־בדיס, אמצעי־התיקשורת את להזין
 ובהסברים בלתי־נכונים, אישיים בפרטים

 מקור את להסביר שתפקידם מרחיקי־לכת
המופלאים. מנותיו כיש

 זד אחד שהוד, לאב שנולד גלד, אורי
 רס״ר בצה״ל, והידועים הוותיקים רס״רים
 לכל סיפר גלר, יצחק כוכבים) (שלושה
 עובדי־ למישפחת בן חינו כי המעוניין

 בקפריסין. שנולד סיפר אחר במקום קירקס.
 יליד- שהדא היא הפשוטה האמת אולם,
,מצוי. צבר הארץ,

 אביו ועם אמו עם שלו נסיעה ,אותה
 היתד, ,12 בן ׳בהיותו לקפריסין, החורג,
ה גבולות את יצא בה הראשונה הפעם
ארץ.

 ביותר הקרובים מידידיו אתד סבן, יצחק
 כמי כ״שתול,״ לו שימש אשר יגלר, שיל

 בעת באולם הראשונה בשורה יושב שהיה
מפז הופעתו  הרמשים, הרמזים את לו י

 העירומה. האמת את אודי של מפיו ׳סחט
 לחץ רמאויות, במיספר אותו שתפס לאחר
ה סל כי להודות ואילצו הקיר אל אותו
 אולם גדול. אחד תעלול אלא איננה הצגה
 התחבולות את גי לספר אורי טרח לו אפילו

 אשר הישראלי, שירות־הביטחון מסוכני למד
ה אביו של הבית־המלון מתאכסנים היו

בקפריסין. חורג,

 על ספר
ם מי ס קו

 בראיונותיו גלד, טען רפות עמים ף*
 תלמיד בהיותו עוד כי לעיתונות,

 לק־ המופלא בכוחו חש העממי בית־הספר
 ותבריו־לכיתה. מוריו מחשבות את מא

 תחילת על המוחלטת ;האמת את ׳אולם
 שטרנג, חנה הקרובה, ידידתו מספרת דרכו
טוטורולזז. בחברת פקידה כיום

 הצעיר, אחי של מדריד היד. ״אודי
הוד השניים בין הידידות ׳בקייטנה. שמשון,

1 ידיד־ בחברת אורי *1 ^ 3
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מסויינות. תקופה יצא עיסה מלכת־המים,

 היה שאביו למרותהצוער
 נזרק בצבא, ידוע ר רם״

 מיחידת הן הקצינים, מקורס הן אורי
 גלר אורי של כוחותיו שירת. בה הצנחנים

האלה. התפקידים בשני לו עמדו לא

 תמיד היו לאחי אחר-כך. יותר עוד הדקר.
 סיפר וכשאורי הכלל, מן יוצאים רעיונות

 קסמים על המספר שמצא, ספר על פעם לו
ב עסק לעשות שניהם החליטו וקוסמים,

יחד.
 חיה ■והוא ,21 בן יבערו אז היה ״׳אורי

 אחרי אחדים חודשים היד, זה מדוכא. די
 גם אותו זרקו ׳בצבא מהצבא. שהשתחרר

 נפגע הוא מהצנחנים. וגם מקורס־קצינים
 בגלל בעיקר בצבא, שלו מהכי׳שלונות מאד

 שכל והוא, מפורסם, רס״ר היה שאביו
 לאביו להוכיח שאף אמו, אצל גר ׳חייו

מצליח. שהוא
 ,14 בן רק יאז חיה (שימי) שמשון ״אחי

 אותו הביא גם אחי בו. האמין אורי :אבל
אותו.״ הכרתי וכך הביתה, אלינו
 המון בו היה אורי. את הכרתי ״כך

 החל יפה. בחור הוד, והוא אישי, קסם
 כשאורי עכשיו. עד הגמשך רומן בינינו

ב הראשונה תחנתו לארצוודהברית, נסע
 איתו. אותי לקח הוא העולם, לכיזבוש מסע

 לחזור, מוכרחה הייתי שבועות כמד, אחרי
 במוטוחלה, קבועה עבודה לי שיש מפני
אותה. להפסיד רציתי ולא

 מיני כל ביחד תיכננו ושימי ״אורי
 יושב שאחי הוא להם כשהבסיס טריקים,

 שהוסכמו סימנים, לאורי ומשדר באולם
הופעו את החלו הם קודם־לכן. ביניהם

 בעיקר קטנים, בהוגי־בית המשותפות תיהם
 מקבלים היו הם סטודנטים. של במסיבות

 לדעת כשנוכחו להופעה. לירות 40־70 אז
לה החליטו מכליו, ויוצא מתלהב שהקהל

 לתעשייה ביניהם שיתוף־׳הפעולד. את פוך
ממש. של

 בעל מתני, ברוך האמרגן אל פנו ״הם
 ושיבנעו הופעה, בפניו ערכו זרקור, בימת
ה את יותר מאוחר ששוכנעו כפי אותו,

 בכישורים מחונן אורי כי כולה, מדינה
 כאחיו שימי את הציג אורי על־אנושיים.

 השבוע אמר אחד,״ בן רק לי (״יש הצעיר
 לכתב אורי, של אביו גלר, יצחק הרס״ר
 הופעה, לכל אורי את המלווה הזה), העולם
פסי־ החלד, לאט־לאט אימם. הוראת ע׳ל־יפי


