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ד הקציצה את ומטגנים ובידנו פפריקה מלח, צו ננ

לרא צולם ברמן דני
י 1 ו 1 1 / מל־ידי 1977ב־ שונה -11

המערכת. נזישרדי ליד הזז■ העולם צלם

 ברמן, דני של הגדולים האסונות אחד
 כושר־הביטוי הוא ידידיו׳ דווקא טוענים

 אחד כל לשכנע מסוגל הוא שלו. המעולה
 ברמן שיכנע שנים כמה ׳לפני דבר. בכל

 שכדאי וממון, מעמד ובעל ידוע עורך־דיו
שי המצמיחה במישחת־פלא, להשקיע לו
 של בכיסו קרחים. גברים של בראשם ער

 שיער ׳שום אך גדול, חור נבעה עורך־הדין
צמח. לא

 על שיער הצמחת של זה, תחום־פעולה
 ממציאים- מאפיין קרחים, גברים גולגלות
נוכלים.

 מהם אחד עליו. להגן מנסים ידידיו
 חולה. אדם הוא רמאי. אינו ״דני אמר:

 נראים הם שבתיאוריה רעיונות לו יש
כשמתחי אבל ובני־ביצוע, לגמרי אמינים

או להביא אפשרות אין אותם, ליישם לים
 הוא שלו בשטף־הלשון מימוש. לכלל תם

ב ואנשי־מיקצוע מדענים לשכנע מסוגל
 הם ואז שאומרים, כמו סגורות, הוכחות,

 התארים אם לדעת קשה בפח. נופלים
 אבל ברשותו, נמצאים להם טוען שהוא
בהם.״ מאמין עצמו שהוא ברור
מרי יעקב את בפח שהפיל האיש זהו

 הגדיל הפח, את הרחיב מרידוד אך דוד.
 מושג לו שיש ברמן, והעמיקו. אותו

 מעולם דיבר לא מדע, בענייני כלשהו
ה להמצאת בחשיבותה השווה המצאה על

העו של בעיות־האנרגיה חיסול או גלגל,
 עצמו מרידוד של תרומתו היו אלו לם.

 של בדעתו עלה לא אך המדהימה. לפרשה
 אין כי לומר או מרידור, את לעצור ברמן

 לא ברמן המתחזה־הנוכל שחר. לדבריו
 והגדולה, השמנה האוהד, את לשחוט רצה

ביצי־זהב. המטילה
 לברמן יש זהותו, שנחשפה אחרי עכשיו,

 את לתלות ינסה הוא בו. שבגדו הרגשה
 בחשיבות שמגזימים בכך הכישלון קולר
 לעיקר מתייחסים ולא שלו, הפלילי העבר

המצאתו. —
 עכשיו ״אני :׳ואומלל נרדף מרגיש הוא

הטלוויזיה, במדינה. טובה הכי הקציצה

 למישרד־האנר־ או למשל, החשמל חברת
תשובה. לברמן אין כך על ? גיה

ייש ברמן שדני עד רב זמן יחלוף לא
 שוב שיצוץ יתכן מה. לזמן אולי כח,

 — לכך כשרה שהזירה לו יהיה כשנדמה
 הוא אחרת. בזהות אולי אחר, בתחום אולי
מרי של המפוצצות בהצהרות אשם אינו
 לשר-העל נתן שהוא ספק אין אך ,דוד

למדי, ארוכה חבל פיסת כלכלה ׳לענייני
 לחוות השבוע שהתבקש קליני, פסיכולוג

 ברמן, של הנפשי מיבנהו על דעתו את
להגדירו היסס לא כה, עד הידוע לאור

הנוש בגילוי מומחים גם הם רב. שיכנוע
 צורכיהם ובאיתור הזולת את המעניינים אים

 לספק מסוגלים שהם כך ושאיפותיהם,
 נכסף שהוא תרופת-הפלא את אחד לכל
לה•

 שהוא לבה בעצמו מאמין כזה איש האם
לא. הפסיכולוג: דעת לזולתו מבטיח

 הם דבר, של בסופו נכשלים הם כאשר
 שאינו לכישלון תירוץ מוצאים תמיד
הוכ הוא :זה במיקרה עצמו. בעניין תלוי

הפט על־ידי או בעבר, חטאיו על־ידי של
מרידוד. של פטת

 כזה מופיעים כישראל״ ומי ״מי ■הספר של 1979 במהדורת
 הממציא של כשמו ששם־מישפחתם, אנשים ארבעה זה אחר

 כעל כאיש מרידוד פטרונו על־ידי תואר )46(כרמן דני המתחזה.
 כתחום כממציא כאוקיאנוגרפיה, השכלה ככעל רב, מוסיקלי ידע

 ארכעת היהודית. כמסורת רב ידע כעל דתי ובאיש האנרגיה
:הם כרמן ששמם האנשים

 למוסיקה באקדמיה בכיר מרצה מוסיקאי, כוריס. כרמן
ב רובין על־שם למוסיקה ובאקדמיה בתל־אביב רובין על-שם

 הבינלאומית בתחרות פרם קיבל במוסקבה... 1948ב־ נולד ירושלים.
.1974 הולנד, מודרנית, מוסיקה למבצעי

 לחקר מעבדה בכיר, מדען לפילוסופיה; ד״ר מומם. ברמן
קליפורניה... לאוקיאנוגרפיה, סקריפס במכון חוקר־אורח הכינרת...

וצמחים, חיידקים של בפיסיולוגיה ומאמרים מחקרים פירסם
ועוד. ביוכימיה אוקיאנוגרפיה,

ק. כרמן ח צ  ויליס, חברת מנכ״ל התשיעית... הכנסת חבר י
(היוס פרטית. בפרקפטיקה עורך־דין חיפה. וקייזר, אוברלנד

האנרגיה.) שר

 אנציקלופדיה עורך־מישנה, ד״ר... רב, מורטון־מאיר. כרמן
בירושלים. טארג על־שם למוסיקה המערכת ועד חבר יודאיקה...

׳711 שמיס מדם במדינה. טונה הבי הקציצה עכשיו .אני

תהו של רצינית בעייה יש רצינית, בעייה
דה.

 האולם מיבנה את לשנות הציע ״הוא
 כאלה שינויים בפח. הקירות את ולצפות

ל קראתי עתק. בהוצאות כרוכים היו
 ברמן של שביעצותיו מצא והוא ארכיטקט,

 שחוקה, אגורה להוציא וחבל ממש, אין
 אם זוכר לא אני העניין. כל חוסל וכך

 עבור רק אז קיבל, אם אבל כסף, קיבל
הביקור.״

 מלח, עלי שמים כולם העיתונות, הרדיו,
 מכל הקציצה את ומטגנים ופילפל פפריקה

 של כסף גנבתי למישהו? רע עשיתי צד.
?״ מישהו

 גם מרידור, הגדול פטרונו כמו בדיוק
 מדוע נשאל הוא כאשר פטריוט. הוא ברמן

 בחו״ל, גדולה לחברה רעיונו עם פנה לא
להש שרצה טוען הוא ידוע, עברו אין שם
 היהודי. העם ברשות ההמצאה את איר

ל־ ולא לאיש־עסקים, פנה כן אם מדוע

״מת הוא הקליני כשהסיווג כ״פסיכופאת״,
חזה״.

בפסיכו היטב ידועים כאלה טיפוסים
 בעלי אנשים כלל, בדרך הם, אלה לוגיה.
 להרשים המבקשים בלתי-מרשימה, הופעה
מב רעיונות זריקת ידי על :אחרת בדרך

ריקים.
ו ידע כבעלי מתחזים כאלה אנשים
 אך ממש, בהם אין כלל שבדרך רעיונות,

כושר- להם יש הזולת. את מרשימים הם

 ברמן מישפחת את אימללה הפרשה
 זיווה ואשתו ברמן דני חשוכת־הילדים.

 של מעלליו חשיפת אך ילד, לאמץ ביקשו
לכך. הסיכויים את חיסלה המתחזה

 השנים במשך ברמן של מעשיו על
 יש מרידוד, אל שהגיע עד שחלפו
 ברמן של גירסתו על־פי שונות. גירסות
 למען שונות עבודות בהצלחה ביצע עצמו,

 ולא וחשובים, גדולים מוסדיים מזמינים
 כי מספר ברמן עבודותיו. על תלונות היו

ו מטוסים, של פליטת־קול יעל סקר ערך
בחיפה. בית־הלוחם למען עבודות עשה

 יש לוטנברג, ייוסף בית־הלוחס, למנהל
 עם אלינו׳ שנשלח ״אחרי :אחרת גירסה
 איך זוכר אני רציני, מישרד של המלצה
 ולרוחבו, לאורכו טייל לאולם, נכנס שהוא

 לבסוף גדולה. מהומה ועשה בקירות דפק
יש ואמר: כף׳ מחא האולם, לקצה רץ

ש בשעה ברמן, דני
 עם חשבוע שוחח

 האם הזה״. ״העולם
 ב- באמת מאמין הוא

הצ שבה ״המצאה״
 יעקב את להלהיב ליח

ז מרידוד
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