
קהלו עיני את גרו אוו׳ מאח! כיצד האמויקא׳ הקוסם הוכיח נו
חפ מכופף אורי שבהם המיקרים בכל

 מתכופפת המתכת את רואים לא צים׳
 ישר, שטוח, החפץ את רואים למעשה.

 נדמה לאנשים כפוף. — לאחר־מכן ורגע
 למעשה אבל התהליך, כל את רואים שהם
החפ את מכופף אורי אותו. רואים אינם
 בדיוק מסתכלים, לא אנשים כאשר צים

 אחת דרך רק וזוהי זאת. עושה שאני כשם
 היא, הטכניקה הזה. התרגיל את לעשות

 רגע, באותו שנוח מה לעשות למעשה,
אנ הקרובה. בסביבה שקיים במה להיעזר

 וחוץ בזהירות, גלר את בוחנים לא שים
 שמכופף לידו, עוזר לו יש תמיד מזה

 אל מופנית תשומת־הלב כאשר חפצים
אורי.

 תרגיל־טלפאתיה לכל גם הסבר ״יש
ש מיספר קריאת למשל: עושה. שהוא
 קורא הוא מאחוריו. שחור לוח על נכתב

 זאת. לעשות צעירה לאשר, או לנערה
 נוטים גברים יותר. טוב מצליח הוא איתן

 כותבת האשה שאלות. מדי יותר לשאול
 אותו. ומוחקת ספרות, שתי בן מיספר

 על שיחשבו ומבקש בקהל, מביט אורי
 איש־ יושב הראשונה בשורה המיספר.

המוס הסימנים את לו ונותן שלו, הסוד
 כזאת בצורה רגל. או יד תנועות מכים,

הו ואותיות. צבעים גם לנחש יכול הוא
ידי ללא הוקלטה בניו־זילנד שלו פעה
הסי את בבירור לראות אפשר ושם עתו,
 הראשונה השורה מן לו שעשתה מנים
סולוויג. בשם נערה מידידותיו, אחת

 אצל שהכל בוודאות לומר יכול ״אינני
 את ראיתי שלא כיוון רמאות, גלר אורי

ש ממה אבל עשה. שהוא הדברים כל
 הכל — בפני שתוארו דברים או ראיתי,

 מבצע הוא כיצד לי ברור אחיזת־עיניים.
 לעשות מסוגל ואני הדברים, מרבית את

 אחד כל למעשה, ההצלחה. באותה אותם
 אבל שלו, הטריקים את לבצע ללמוד יכול

 בצורה זאת לעשות יכולים בודדים רק
 עושה הוא כיצד גיליתי אילו מושלמת.

מה מתאכזבים היו אנשים הדברים, את
שבכך.״ קלות

מיקצועי, קוסם הוא ראנדי ג׳יימס אבל
 איש־מיקצוע ובתור בעולם, הטובים מן

 עמית- שאינו למישהו שיגלה סיכוי כל אין
 הם זה שבמיקרה סודותיו, את למיקצוע

גלר. אורי של סודותיו גם
 של צ׳ק
דולר 10,000

 נולד ממוצע־הקומה, הצנום; קוסם ^
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 17 גיל עד דני. ממוצא להורים שנים,
 אבל ארכיאולוג, או מדען להיות חלם

תוכ את שינה בעיר־מולדתו שחנה קירקס
 הצטרף הוריו התנגדות למרות ניותיו.

בקס מתמחה והחל וללוליינים, לליצנים
 עובד — האב מנעולים. ובפיצוח מים

 סלחו עקרת־בית, — והאם חברת־טלפונים,
 מוצא שהבן להם התברר כאשר רק לו

בכבוד. פרנסתו את
 הראשונות בשנים לו נמצאה הפרנסה

 גדולים באולמות ואחר־כך במועדוני-לילה,
במועדו ״האווירה בטלוויזיה. ובהופעות

 לא ״אני טוען, הוא לי,״ התאימה לא נים
הוא שנה עשרים מזה שותה.״ ולא מעשן

 ביצע הפיליפינים המרפאים שיטת לפיספיריטואליסטי ניתוח
 דן במלון בחדרו ראנדי ג׳יימס הקוסם

 אחיזת־ הוא גלר, אורי של עלילותיו כמו זה, נושא שגם להוכיח במטרה בתל־אביב,
 אנג׳לה, פיירו מראיין־הטלוויזיה ה״מנותח״, של בבשרו קצרה לישה אחרי מחוכמת. עיניים

 ה״גידול״. להיות אמור שהיה מיסתורי חומר והופיע כדם, אדום נוזל מחזהו לפתע פרץ
 בדם־ משתמשים הפיליפינים ״המנתחים במטלית. הניתוח״ ״איזור את הקוסם ניקה לבסוף
התרגיל.״ את לבצע יכול קוסם ״כל לאחר־מכן, ראנדי הסביר ובבשר־חיות,״ חיות

ידי ולפני ארצות־הברית, בניו־ג׳רזי,׳ חי
 כ־ עצמו את מגדיר הוא היהודיים דיו

 במשך לי היתר. שפעם כיוון יהודי, ״כמעט
 אותי שלימדה יהודיה, בעלת־בית שנתיים

 בעיברית.״ מילים כמה
ה ״ראנדי רשום שלו בכרטיס־הביקור

 ״אמן־הב־ יותר קטנות ובאותיו מדהים״,
 הזה התואר בעולם״. ביותר הגדול ריחות

רע אלא לדבריו, הפרטית, המצאתו אינו
 האיש גרשהאם, לינדסי ויליאם של יונו

 הודיני הקוסם על ספר 1958 בשנת שכתב
הספר את קירות. דרך שהלך האיש —

 התואר בצירוף לראנדי, המחבר הקדיש
מאז. אותו שמשמש הנ״ל

יכול שלא במנעול נתקלתי לא ״עוד
 שקט, בקול האיש מצהיר לפתחו,״ תי

 שונים מבתי־כלא בריחות 22 על ומספר
 מ־ לאין־ספור והיחלצויות העולם ברחבי
ה מן שתיים וכותונת־משוגעים. אזיקים
 היו בחייו ביותר המשמעותיות בריחות

 כיום החופה. מן — הרגע־האחרון מסוג
מאו חיי־רווקות על להצהיר גאה הוא

שרים.
 ספר לאור ראנדי הוציא כשנתיים לפני

 100בכ־ שנמכר גלר, אורי של הקסם בשם
 מוקדש ״הספר העולם. ברחבי עותקים אלף

 העולם כל את רימו שכימעט אנשים לשני
 תשע מזה הקרוב וחברו גלר אורי —

 ראנ־ סיפר שטאנג,״ (שיפי) שמשון שנים,
 מאורי צעיר ,22 בן רק הוא ״שיפי די.

 שמאחרי המוח הוא אבל שנים, בעשר
 הוא גלר. אורי הוא שיפי גלר. אורי

 אורי וטריקים. להטוטים ויוזם שמארגן זה
החיצונית. הדמות רק הוא

שהו המאמר את ציטטתי שלי ״בספר
 על אחדות, שנים לפני הזה בהעולם פיע

 גלר. אורי ששמה בתופעה אחיזודהעיניים
 באותו שפירסם היחידי העיתון היה זה

 עיתוני שאר כל אורי. נגד כתבה זמן
 שזה ידעו הם זאת. לעשות פחדו העולם

 ברור היה שלהם. במכירות לפגוע עלול
 בכוחות להאמין רוצים שהקוראים להם

 שהספר אחרי רק גלר. של המיסתוריים
 אומץ העיתונים קיבלו לאור, יצא שלי

 אגב, הספר, שם נגדו. כתבות לפרסם
 למצוא ציפו לא אנשים רבים. היטעה

 לקרוא כשגמרו אבל שלילית, גישה בו
איתי.״ שהצדק שוכנעו אותו,

ב למצוא מקווה עדיין ראנדי ג׳יימס
 להדגים שיוכל האיש את הימים אחד

 לאדם אמיתית. על-טיבעית תופעה בפניו
 המחאה המקום על לתת מבטיח הוא הזה
 ״כבר הפרטי. מכספו דולאר 10,000 סך על
 ורק הזה, ק׳הצ עם מסתובב אני שנה 13

 ״הרבה אומר. הוא אותו,״ לתת למי מחפש
 שהם הסתבר אבל כוחם, את כבר ניסו

תו מציאת הרגילים. בטריקים משתמשים
 הסכום את לגבי, שווה, אחת אמיתית פעה
 ולשנות האמת, את לגלות שמח הייתי הזה.

 הפילוסופיה ואת חיי כל את זאת בעיקבות
שלי.״ הפרטית

 אחרים ומדענים קוסמים כמה עם יהד
 סניפים שלה אמריקאית בוועדה פעיל הוא

לב למטרה לה ששמה ובצרפת, באנגליה
 על־ בכוחות שניחנו הטוענים אנשים דוק

 הנכספת, ההוכחה שתימצא עד טיבעיים.
 שנודף מה לכל בתוקף ראנדי מתנגד

כש אפילו על־טיבעיות, של שמץ ממנו
 בנושא. במחקריה הידועה ברוסיה, מדובר

 אל חפצים שמקרבת ״הרוסיה לדבריו:
 קוסמודחובבת. היא מגע־יד, ללא גופה

 בקצות- צבעים ש׳ראתה׳ אחרת, רוסיה
ברמאות.״ נתפסה — אצבעותיה

ב חסרת־ערך הסינית רפואת־המחטים
 שנעשים — הרוחניים והניתוחים עיניו,

 הת־ בו מעוררים — בפיליפינים בעיקר
 ברצון מדגים הוא למעוניינים קפת־צחוק.

הדבר. נעשה לדעתו, כיצד,
ד,״מנו להיות התנדב אנג׳לה פייר

 השתרע חזהו,. את חשף הוא תח.״
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