
 רותי, אחותו גם מגלח זח בתחום מפתיע
 אינה עדיין היא בסך־הכל. שבע בת שהיא

 קליטת־ יכולת אבל חפצים, לכופף מצליחה
צוות לעיני ממש. מדהימה שלה המחשבות

 מעורבותו ללא הילדה, הצליחה הזה העולם
 מאחרי שהונחו חפצים לזהות אחיה, של
 נעל מיספריים, מצלמה, משקפיים, — גבה

מיספרו (כולל כסף שטר ציבעה), (בציון

עדין במגע
צמידי של צורתם ולעוות

 כפות מזלגות, לעקם נחמן יורם מצליח כלל, מגע ללא או
 מקולקלים שעונים מחדש להפעיל מפתחות, לכופף וכפיות,

עזר. חומר בשום משתמש אינו כי בתוקף טוען הוא מתכת.

_____ _ ______ __

 את בעדינות מלטף בכף, נוגע־לא־נוגע נחמן יורםהפעולה תחילת
 ההוראה את מרוכזת במחשבה ומעביר צווארה,

בביתם. התכופפו חפצים כי והודיעו מאזינים התקשרו בגלי־צה״ל, כשרואיין .להתכופף.

 טוען נחמן יורם לחלוטין. כפוף כבר הכף צוואר אחדות,
 פעולת לפני לבדיקה ידיו את להעמיד מוכן הוא כי

מקורם. מה מבין שאינו אומר יוצאיי־הדופן, מכישוריו מופתע עצמו הוא הכיפוף.

 נחה מעייפים, טלפאתיה תרגילי של שורה אחריאמא ברכי על
 בצה״ל המשרתת נאמן, ברכה אמה, ברכי על רותי

ילדיה. אצל שהתגלו לתופעות להתייחס שלא משתדלת האם מגן־אלוף. בדרגת

וכד. עט שונים, קלפים הסידורי),
 ומגלה מפתיעה, בבגרות המתנהגת רותי,

 ממנה המבוגרים חברים מעדיפה שהיא
 את מאחיה לגנוב מסוגלת אחדות, בשנים

 ״אנחנו מפריע. לא זה ליורם אבל ההצגה.
 הוא האלה,״ הדברים את ביחד עושים

 אותי בנוח. מרגישה היא אתי ״ורק מסביר,
 אחר.״ אחד מכל טוב יותר קולטת היא
 והוא רותי, קוראים לה שגם חברה, לו יש

 באותה לא אבל אליה, גם ״לשדר״ מצליח
 ״משדר״, כשהוא אחותו. אל כמו הצלחה

מילים. ללא גם לעיתים זאת עושה הוא
כ בצה״ל המשרתת נחמן, ברכה האם,
 סגן־אלוף, בדרגת וסיעוד אחיות קצינת

המו התופעות את מבינה אינה כי מצהירה
 שלא ומשתדלת ילדיה, אצל הללו זרות

והתפע נדהמה בהתחלה אליהן. להתייחם
 לגבי כנ״ל התרגלה. הזמן במשך אבל לה,

הרא בפעמים יבואן. שהוא יהושע, האב,
 והוא התרגל אחר־כך אבל נדהם, שונות
שגירתית. כמעט תופעה בכך רואה

 יכולתו את בקרוב להדגים מקווה יורם
 בבתי חפצים לכופף ולנסות בטלוויזיה,

 זאת לעשות שהצליח אחרי במסך. הצופים
 טובים שהסיכויים לו ברור הרדיו, דרך
 והקשר אותו, רואים רבים כאשר יותר
יותר. חזק

 רזרוויות, סכו״ם מערכות להכין נא אז
 גלר לאורי אמון. של במיטען ולהצטייד

 יש שבכל־זאת וייתכן — יורש כנראה קם
משהו. בזה

 חפצים החלו צעיר מגיל כבר £ 1ך
1|  כשצפה רק בביתו. מתעקמיס 0 -

חפצים. לכופף ניסה בטלוויזיה, גלר באורי
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