
בינלאומיסנסציה במרכז עצמה אתשמצאה הישראלית הזמרת של האישי סיפורה לקבל כדא■ ״לא
ב דיגדול המשחק ביום התחיל כל ך*

 ב־ וזלס ישראל נבחרות בין כדורגל, 1 !
כדור אחרי משוגע בעלי, אילקה, רמת־גן.

 ואודי אני אילקה — שלושתנו הלכנו גל.
 נפגשנו המשחק אחרי במשחק. לחזות בננו
 הזמין חודורוב ואשתו. חודורוב יענקל׳ה עם

 ערב אותו להיערך שעמדה למסיבה, אותנו
 ללכת וקבענו הוולשים, לכבוד גיל באולמי

אחר־כך. לשם
 רק באנו הכדורגל התאחדות של במסיבה
 וביקשו שם אותנו גילו החברה כאורחים.

 לאיל־ אבל לזה. התכוננו לא לשיר. מאיתנו
 כמעט נושא הוא אותו החליל, בכיס היה קה

באמ סיורנו בעת כי וסיפר קם הוא תמיד.
 הוא כי עליו אמרו אשר שיר, למדנו ריקה
 לחלל מוכן שיהיה אמר אילקה וזלשי. שיר
 המקהלות כי שידוע מאחר אולם השיר, את

בעו ביותר הטובות המקהלות הן הוולשיות
ישירו מתלם שהאורחים בתנאי רק יוגן לם,

רווח אביבה מאת
 לכדורגל ההתאחדות מסיבת שנגמרה אחרי

 משלחת חברי עם למסיבה לאפקה, נסענו
 חודו־ היו איתנו מגאנה. המקצועיים האיגודים

 קליף ג׳יג׳י, צ׳ארלם, האחים שני ורזניק, רוב
 תחרות החלה הזאת במסיבה בואן. ודוד ג׳ונס

 משיריהם, שרו התלשים בשירים• בינלאומית
 שירים והישראליים שלהם את הגאנאיים

 כמה לשיר מאיתנו ביקשו עוד בסוף שלנו.
כושיים. שירי־דת

 רוצים שהם החליטו והחברה שמח היה
 וב־ שלנו במכונית נסענו לבר. לנסוע עוד

 החל ושם הירקון, לבר חודודוב של סנדר
 קבוצת של הבוסים אחד פירואנצה, ג׳יג׳י

 צ׳ארלם, ג׳ון של והמלתה האיטלקית יובנטוס
כש לשתיה. חשבונו על כולם את להזמין

הסי להחשת לעשות אפשר מה לברר כדי
הפורמליים. דורים

 לנסוע. מתכתנת שאני אז ידע כבר סוחר
ואפי אחת, מילה אף לי אמר לא הוא אבל

 לאנגליה שאסע מתנגד שהוא רמז לא לו
הנבחרת. עם

 פירואנ־ לג׳יג׳י צילצלתי עוד הנסיעה לפני
 להיות חשבתי מקודם עוד כי לרומא צה

 שג׳יג׳י ומכיוון לאנגליה. שאגיע לפני ברומא
 לשאול רציתי אצלו, להתארח אותי הזמין
 הוא ברומא. תקופה באותה יהיה אם אותו
 בפברואר, השני עד ברומא שיהיה ענה

באיטליה. אולי אהיה אז עד כי לו אמרתי
★ ★ ★
הוולשים דעת את להסירן

תי כך ף ם?ן  נסעה בו מטוס באותו נ
 יחד אותי, ללוות בא אילקה הנבחרת. 1

אליזבט של הבת את עמי לקחתי אודי. עם

 אילקת מבלים אפקה, בשיכון שלהם בוילה האורחים בחדר הבוערת האח *ליד׳,להבה״. ״עלי
 הרועים לחלילי אילקה מתמסר פנאי עת בכל כינרת. דגי צולים הם האח

למוזיאון ישראלי נגינה כלי של אופייני כמוצג החודש נשלח שלו החלילים אחד ידיו. בסו ומגלף בונה הוא אותם

התכנית. לפי בדיוק היה, גם וכך כן. גם
 והוולשים הוולשי, השיר את חילל אילקה
 אחד, כאיש קמו כשסיים, מאוד. התרגשו

 שאחד יולשים, שירים שני ושרו בכנסיה, כמו
הקבוצה. המנון היה מהם

 לימדנו ישויאלי. שיר להם שרנו אחר־כך
 כשהם ושרנו, יין!״ יין •הו, לענות: אותם
 מצב־הרוח החל ואז במקהלה. לנו עונים

לעלות.
★ ★ ★

דולאריס הציע ג׳יג׳י
 שמישהו מלונדון, אחד עהונאי שם יה ך*

 כי שיבקש לו אמר הישראלים מהחברה | |
 זהו תרנגולות. האמריקאי השיר את נשיר
 שהיה בתרנגול מעשיה המספר עממי שיר
 הטילה שלו שהתרנגולת עד טוב בך כל
 ו־ מת הוא בסוף אבל ביום. ביצים 12

 זהו האב. במסורת המשיך שלו האפרוח
 יכולים הישן מהדור אנשים אבל נחמד, שיר
 שהיו מכיון הנכונה. ברוח אותו להבין לא

 עסקנים נשות כמה וגם כאלה אנשים באולם
 העתונאי זה. שיר שרנו לא כבודות
 "€11101460 צעק: הזמן וכל התלהב

 לא ואנחנו המסיבה כשנגמרה €1001460"!
 העתו־ אלינו ניגש שביקש, השיר את שרנו

 אמרנו לבקשתו. נענינו לא מדוע ושאל נאי
 בשביל מבוגרים מדי יותר כאן ״היו לו:

 התעקש האיש אבל כזה.״ שיר להם להשמיע
חשיר?״ את לשמוע נוכל ״מתי :לדעת

 מצויי- הזדמנות לכם ״תחיה :בעצמו והוסיף
 לא עוד אז בקרדיף.״ אותו לנו לשיר נת

שאסע. כלל חשבתי

 ג׳יג׳י אמר בשיאו, היה העליז מצב־הרוח
לבוא מוכרחה ״את : כולם בנוכחות אלי,

 הדולא־ את לי הציע כולם, ולעיני לקרדיף!״
 לקחת רציתי שלא ברור הנסיעה. למימון רים

 הכסף. את ממנו
נולד. הרעיון אולם

 יובל, השני, בני לידת לפני שבועיים עד
 אילקה לבין וביני עבדתי; שנה, חצי לפני
 לחוץ־לארץ. לחופש שאצא הזמן כל דובר

 לי נראתה בקרדיף המשחק של ההזדמנות
 את לראות וגם לנסוע, מצויינת כהזדמנות

המשחק.
★ ★ ★

התגגד לא סוחר
תי ר מ שאם פירואנצה לג׳יג׳י ^

 ב־ למשחק אבוא בזמן, ללונדון אגיע1\
 באיטליה, לבקר אז לי הציע ג׳יג׳י קרדיף.

הת רגע מאותו יובנמוס. קבוצת כאורחת
 ולמחרת הנסיעה, על ברצינות לחשוב חלתי

 מישהו, הסידורים. בכל במרץ לטפל ניגשתי
 נהדר, ״יהיה :אמר עוד מי, זוכרת אינני

 הפתיחה.״ בעיטת את תבעטי את
 כל את לסדר מאוחר די כבר זה היה

 כשפניתי למשחק. במועד ולהגיע הסידורים
ו דחוף, היתר־יציאה לבקש העליה למשרד
 למשחק להגיע להספיק רוצה אני כי ציינתי

 מהתאחדות מכתב להביא לי אמרו בקרדיף,
מכ לי לתת ובצדק, סירבו, שם הכדורגל.

 במשלחת. חברה הייתי שלא מאחר כזה, תב
 סוחר. שמואל אלוף־משנה עם אז דיברתי

 לעשות יוכל שלא אמר שהוא זוכרת אני
הכדורגל להתאחזץת יצלצל אבל בגדון, כלום

 באש שקט■ ערב ואביבה
 אשר לו, אשר המרובים

בקופנהגן. הלאומי

 אצלנו, ששהתה אמריקאית סופרת ליטלטאון,
בלונדון. לאביה להביאה כדי

תשי ״אולי החברה: אותי ביקשו במטוס
 נוסעת אני ״חברה, להם: אמרתי לנו?״ רי

לחופש.*
שמשו הפלא מה איתם. ששוחחתי נכון
 גם נסע מטוס באותו ארוכה? בנסיעה חחים

אמר שוחחתי. עמו וגם טורסיני, הפרופסור
ב שלו ההרצאות את לשמוע שאשמח תי

לונדון.
לקח אחת. פעם רק בגדים החלפתי במטוס

ב שמלתי את והחלפתי מכנסיים איתי תי
 אלה ובמכנסים תתקמט. שלא מנת על מטוס,

 ביעילות נוכחתי כבר כי הדרך, כל נשארתי
 עם הרבות בנסיעותי זאת תלבושת־מסע

אילקה.
 לראות כדי רק לא לודלס להגיע חשבתי

המקה על שמעתי ומתמיד מאז המשחק. את
לש והשתוקקתי תלם, של המפורסמות לות
 לי, הבטיחו גם הוולשים שירתן. את מוע
 שמיעת עבורי יארגנו לתלם, אגיע שאס

 העיר. ליד כורים ובכפר בקרדיף, מקהלה
המפור החובבים מקהלות את שמעתי כה עד

 ומאוד תקליטים גבי על רק תלם של סמות
לראותן. רציתי

ב סוחר עם לי שהיתר, היחידה השיחה
שה אמר סוחר בדחנית. הערה היתד, מטוס

 להסיח הוא בתלס עלי מטיל שהיה תפקיד
בתאן של הצ׳ארלסים, שני של דעתם את

 זה, נזשפס אמר אמנם סוחר שמואל •
 הוא אולם במטוס. שהיו הכדורגלנים לדברי
.״ הקטע: את הוסיף .  את להסיח במקום .
הישראלים.״ של דעתם

 סיכוי יהיה אז — מהמשחק ג׳ונם ושל
 קיבלתי יותר. קטן שערים ביתרון שנפסיד

שנאמרו*. ברוח דבריו את
★ ★ ★

שילם? מי
 את לקבל באו ללונדון, שהגענו ן*
 אף אבל ועתונאים. צלמים הנבחרת פני ^
 ולא צלם לא אלי, ניגש לא מהם אחד

 אתי שהבאתי הילדה של האבא רק עתונאי.
 אוטובוס היה לנבחרת פני. את לקבל בא

 בלונדון. מזסטן למלון אותם שלקח מיוחד,
 הרכבת, תחנת ליד הוא שהמלון לי אמרו

 חדר קיבלתי למלון. עמם יחד נסעתי לכן
 הזמנת לפי ירדתי דקות מספר ואחרי נפרד,
לראשו ביקשתי שם תה. לשתות המלון איש

 הכדורגל נבחרת ראש מורפי, ג׳ים את נה
חילם. של

 הם ודלס של החברה אם אותו שאלתי
 כבר נמצאים הם כי השיב והוא בלונדון,

 פתק, להם למסור ממנו ביקשתי באימונים.
 מהם מבקשת ושאני שהגעתי כתבתי בו
 המקהלות. את לשמוע לי לארגן לשכוח לא

 שאל ומורפי מעטפה בתוך היה לא הפתק
 :עניתי בו. שכתוב מה את לקרוא יוכל אם

ואנ סוחר בנוכחות היה זה כל ״כמובן!״
שלנו. הנבחרת שי

 שיעידו הודעה והשארתי לישון הלכתי
הת בבוקר, למחרת בבוקר. 10ב־ אותי

 יעקב אילקה, של בן־דודו עם מיד קשרתי
ל כימיות תעשיות בעל שהוא רבינוביץ׳,

 הודעתי שלא כעס הוא בלונדון. רפואות
 לקחת למלון מיד ובא הגעתי, כי קודם לו

 למשרדי ישר מהמלון נסענו במכוניתו. אותי
 את בצ׳ק יעקב שילם ושם בלונדון, אל־על
 לפני שלי. הנסיעה כרטיס עבור הסכום
 בתור צ׳ק, בתל־אביב אילקה הפקיד נסיעתי
 את ישלם לא שבן־דודו במקרה ערובה,
הסכום.
 המעוניין אדם לכל מוחלטת הוכהה זוהי
 שלי. הנסיעה כרטיס עבור שילם מי לדעת
 המשחק, שהחל לפני עוד שולם הזה הצ׳ק
לב אפשר בעתונות. הרעש שהיה ולפני

אל־על. של בספרים ♦את דוק
 לשגרירות אילקה של בן־דודו עם נסעתי

 אל לקרדיף, צילצלתי ובנוכחותו הישראלית,
 הפתק את קיבל אם לברר כדי בואן, דוד

 ש־ לי אמר בואן מורפי. באמצעות ששלחתי
 של בכניסה יהיו למשחק עבורי כרטיסים

 בואן ידע לא השיחה, בשעת אז, השחקנים.
 בודאי היה אחרת, לקרות. עומד מה כלל

משהו. לי רומז
 השגרירות מעובדי אחד עם צהרים אכלתי

 של אשתו אילת, זהבה אל באתי ואשתו,
 לתערוכה אותי לקחה והיא שלנו, השגריר

 אחת עם תה שתיתי אחרי־הצהרים במוזיאון.
 בכנס אותה שפגשנו בלונדון, ויצ״ו מנשיאות

שרנו. שם בארץ, ויצ״ו של העולמי
 להתרחש עומד מה מושג לי היה לא

המש יום בבוקר לנסוע התכוננתי למחרת.
 לנסוע יעקב את הזמנתי ואף לקרדיף, חק

 לי להשאיר הבטיחו שהוולשים מאחר אתי,
כרטיסים. שני

★ ★ ★
מחכים עתוגאים 100

 רציתי בבוקר, המשחק, שדפגי יום ף•
 של אשתו לקרדיף. מגיעים איך לברר *4

 וכי נוסע אינו שהוא לי אמרה אילת אליהו
 התקשרתי עמיר. רחבעם רק יסע מהשגרירות

 כדי רחבעם, את ובקשתי השגרירות עם לכן
אולם במכוניתו. עמו לנסוע אוכל אם לברר
לי אמרה עמיר, מר את לי שנתנו לפני

 לדבר רוצה לעתונות שר,נספחת המזכירה
איתי.

 ברכבת, נוסע הוא כי לי אמר עמיר
 על בתחנה, אותו אפגוש שלמחרת וקבענו

 המזכירה לי נתנה ואז יחד. שניסע מנת
 אמרה היא בשגרירות. לעתונות הנספחת את
יפה לא מאמר היה אביבה, ״תראי :לי

איזה עכשיו עד אלי וטילפנו בעתון עלייך
אותך.״ המחפשים עתונאים 50
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