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הנודע הקוסם

 העיר של הגדולים האולמות חד
 עד מלא היד. הטאון־הול, י■!ניו־יורק,

 לקראת מתוח היה הרב הקהל מקום. אפם
 דד גלר. אורי איש־המיסתורין של הופעתו

באמ הצעיר הישראלי זכה שבה פירלזומת
 עצומה, היתד, והטלוויזיה העיתונות צעות
 לראות ציפה באולם שהקהל פלא ואין

ונפלאות. ניסים
 ופתח בטוחים, בצעדים לבמה עלה אורי
 יוצאות־הדופן. תכונותיו על קצר בנאום
 הראשונה השורה מן נחנק. כימעט לפתע,

 לא־רצוייה. מאד דמות לעיניו 'הזדקרה
 ג׳יימם הנודע האמריקאי הקוסם זה היה

ראנדי.
 ה- שהגיע לבן־הזקן, הממושקף הף!וסם

 כאשר שמח קצר, לביקור לישראל שבןע
 הערב, אותו קורות את לתאר התבקש

 לא ״אורי שנים. כחמש לפני שהתקיים
 אמר מרשים,״ דבר שום לעשות הצליח
 כופף רק ״הוא העולמי. השם בעל הקוסם

 על שנרשמו מיספרים קרא חפצים, כמה
 בקהל הצעירות הנערות רק וכדומה. לוח!

ב יצא מהמבוגרים חלק ממנו. התרשמו
אמצע.״
 למצוא יוכל לא ראנדי שג׳יימס נראה
 לעולם להוכיח שיצליח עד לעצמו שלווה

 ומאחז־עיניים. רמאי הוא גלר שאורי כולו
שלושה עם יחד בארץ, הנוכחי ביקורו
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 ראנד עם לראיונות האחרונות בהכנות קים
 תוכנית מכין אני ״בינתיים ויאשה. די

 ציוד־ עימו הביא לא הוא אובייקטיווית.״
לצ שהעדיף כיוון לצילומי־פנים, תאורה

 ישראלי. נוף רקע על הראיונות את לם
 לכת להרחיק נאלצו לא ואנשיו אנג׳לה

 הפארק שהו. שבו התל־אביבי המלון מן
ש מה בדיוק היה גן־העצמאות, הקרוב,
חיפשו.
המצ מול בגן, הספסלים אחד על
 שהוסתר קטן מיקרופון ולתוך למה
 האמריקאי הקוסם סיפר חולצתו, בדש

 הראשונה, תגובתו על האיטלקי למראיינו
אורי של מעשיו על שנים, כחמש לפני

 הדברים הס להפליא זריזות וידיים לבן פראי פרטי זקן ן
 ג׳יימס קנדה, יליד הנודע, הבינלאומי הקוסם את המאפיינים

 תרמית הוא גלר שאורי לעולם להוכיח כדי במאמצים חוסך שאינו ,49ה־ בן ראמדי,
וקריאת־מחשמת.״ כיפופי־חפצים כמוהו, לבצע, יכול כישרוני קוסם וש״כל גדולה אחו!נ

מפונק ירו

 במיסגרת נערך מאיטליה, אנשי־טלוויזיה
ה״אנטי־גלרית״. פעילותו

 מפיקי-ד,טלוויזיה של מרעיון החל הכל
 על תיעודית תוכנית להפיק אנג׳לה פיירו

פופו נושא זהו לדבריו, פאראפסיכולוגיה.
לתו הוכחות חיפש הוא באיטליה. לארי
 — מקום בכל אבל על־טיבעיות פעות

 נתקל — ומכסיקו בראזיל בארצות־הברית,
עי לשעבר אנג׳לה, רגילים. בטריקים רק

 ומנחה- מפיק וכיום ושדרן־חדשות תונאי
 במיסגרת הגיע בארצו, פופולארי תוכניות
שה שמע ממנו ראנדי, אל גם חיפושיו
 מיסתורי כוח בעל אדם לגלות סיכויים

ביותר. קלושים ״אמיתי״
 ב- החליט, וגבה־הקומה החביב המפיק

 ולהקדיש גישתו את לשנות לית־ברירה,
ואח ראנדי בעזרת תוכניתו, מרבית את

 בדבר גלר אורי של טיעוניו להפרכת רים,
לדבריו. ניחן, שבהם על־טיבעיים כוחות

 יאשר, היא בפרשה הישראלית ד,חולייה
 בחו״ל. גלר אורי של אמרגנו שהיה מי כץ,

 הקסם ראנדי, של סיפרו את שקרא אחרי
 הוא כי למחבר כץ כתב גלד, אורי של

 על לו הידועה האמת את לספר מעוניין
 נוסף לראיין, לאנג׳לה הציע ראנדי גלר.
התקבלה. ההצעה האמרגן. את גם עליו,

 אמר האמת,״ את מחפש עדיין ״אני
 ונעים נמוך בקול אנג׳לד, פיירו השבוע

עוס־ עוזריו שני בעוד שוטפת, ובאנגלית

 קאריירות הורס
מדענים, של

 — ופחדן רע רודף־כסף, לא־חברותי, יצור
הקו שחולק המחמאות מן אחדות רק אלה
 לישראלי־לשעבר ראנדי ג׳יימס סם

מכסיקו. אזרח כיום שהוא גלד, אורי

 אשר שהמדענים בפומבי ״אמרתי גלר.
 שיעזור קוסם צריכים גלר את בוחנים

 אחי- בתרגילי נעזר לא שאורי לוודא להם
״כתב בסיפורו. ראנדי התחיל זת־עיניים,״

 בקליפורניה, סטאנפוד מכון למנהל תי
 לא אבל גלר, אורי את בדקו שמדעניו

תשובה. קיבלתי
רמאות________

ם של ס פשוט קו
ש בבדיקה נוכח להיות וזמנתי ך
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 הודיע שגלר כיוון כעיתונאי, להתחזות צריך

 לעשות מסוגל לא הוא קוסמים שבנוכחות
 אותו ומוציאים מעצבנים, הם — דבר

 ושאל מזלג, שם כופף אורי הריכוז. מן
 ׳בהחלט, :לו עניתי ?׳ זה את ׳ראית :אותי

 הסמיק, הוא שעשית.׳ מה כל ראיתי
 לערימת־ניירות. מתחת המזלג את והחביא

 ללטף והתחיל כף לקח הוא אחר־כך
 הלך, לא זה רבות. פעמים בעדינות, אותה

בסתר. בכוח, הכף את מכופף אותו וראיתי
הופ כמה אורי ביטל ״בארצות־הברית

 עומד שאני לעיתונאי שהודעתי אחרי עות,
 הופעתו את ביטל הוא בהן. נוכח להיות

ה ברגע מחוף־אל־חוף בתוכנית־טלוויזיד,
 שם. אהיה אני שגם ששמע אחרי אחרון,

 מרגיש שאינו הודעה שלח פשוט הוא
 זיהה הוא אנגליה, בבירמינגהאם, בטוב.
 עשר נוספים, קוסמים עם יחד באולם אותי
 על והכריז ההופעה, תחילת לפני דקות

 הודעה התקבלה :הפעם הסיבה ביטול.
באולם. פצצה שמו שערבים

 הדברים כל את לעשות מסוגל אני ״גם
 כיפוף כולל — עושה שאורי ה,מיסתוריים׳

 שהם שלו, הטלפאתיה תרגילי וכל חפצים
 פשוט היה גלר אורי מישחק־ילדים. ממש
והצ אותו, שבדקו מהמדענים מכמה חכם
 הקאריי- את הרם הוא אותם. לרמות ליח
 ובאמריקה, באנגליה מדענים של רות

להו נאלצו ואחר-כך בו תמכו שבתחילה
 מהם כמה פשוט. קוסם על-ידי שרומו דות

 עוד מתייחסים אין השאר ואל התפטרו,
ברצינות.

גן־העצ־ את בחר (מיסין) האיטלקי אנג׳לה פיירוהטלוויזיה כונב
 בשבוע לראיון כאתר־צילומים התל־אביבי מאות

 ראנדי. ג׳יימם הקוסם ועם גלר, אורי של אסרגנו־לשעבר (באמצע), כץ יאשה עם שעבר
 הסכים לו, חייב שגלר מהכספים חלק. בחזרה אי־פעס לקבל עדיין המקווה כץ,

בסוד. היום עד שמר שאותם גלר, אורי על סיפורים האיטלקי למראיין לגלות


