
ה<פות
מ!

ס מפו לי או ה
 הספורטיכית־פולי■ דמותה את

 מונטריאול, אולימפיאדת של טית
מכי ככר לטובה, עלינו שעברה

 הנשיים פניה את אך בולם• רים
כמ לשרירים, שמעל אלה הנאים,

 התחרויות כשפע ראו שלא עט
 של המשוטט כתבו והמירוצים.

 לעיר־המיש־ יצא הזה״ ,,העולם
 זה. מעוות לתקן האולימפיים הקים

:דיווחו והרי נפגע, הציץ, הוא
 רק שחייניתז! שחיא מאמינים ״הייתם

 כאלה, פנים עם לה! יש גוף איזה תראו
של מלכת־היופי להיות בשקט יכולה היא

כריסטיאן
לצלמים מגנם

 ה־ בהתפעלות הגיב כך האולימפיאדה.״
 באוזני כרונסקי, יאן הפולני פישקולן

ה השחיינית לידם חלפה כאשר חבריו,
אקנסן. ג׳אנה ,17ה־ בת בריטית

ה אחרות לשחייניות בניגוד ג׳אנה,
 בבל גם — שרירים של ממאסות מורכבות
 באמת היתד. — הלא־נכונים המקומות

 העדינים, סניה בזכות רק ולו נדיר, מראה
 שלא הבלונדי, ושערה הסגולות עיניה
הבריכה. של ממי־הכלור נפגע

מטר ב־ססז בריטניה אלופת היא ג׳אנה

י
ן
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אקנסן ג׳אנה
והחגיגה המין

 מדרג מ׳ 100ב־ זמנה פרפר. מטר 200וב־
 מדברת היא בעולם. התשיעי במקום אותה

 אל ורק שבעולם, נושא כל על בחופשיות
 לי לנו, אומר ״הוא :טענה לה יש מאמנה

 בריטניה, של בנבחרת־השחייה ולחברותי
 לגברים ביחס שלנו התוכניות כל שאת
ה אחרי עד לדחות צריכות אנחנו ומין

אולימפיאדה.
 ג׳אנה אומרת ,״17 בת בסך־הכל ״אני
 כאל לאולימפיאדה מתייחסת ״אני בחיוך.
 אולי לשיאים. בית־חרושת כאל לא חגיגה,

 במדליה. לזכות גדול צ׳אנם לי שאין מפני
 כל לחשוב לנו שאסור אומר שלנו המאמן

 בריכוז לפגוע עלול זה בי מין, על הזמן
שלגו.

ה במישלחת שחיין הוא שלי ״החבר
ק שמו אוסטרלית,  אותו הכרתי קוויך. ג׳

 שהיה במחנה־האימון האולימפיאדה, לפני
 ואם והאוסטרליים. הבריטיים לשחיינים

 אעשה יחסי־מין, לקיים צורך מרגישה אני
 ביותר. החשובה התחרות לפני אפילו זאת

שנייה." בעדיפות רק השחייה אצלי,
ב שהתגוררו הספורטאים 10,000 מבין

 האולימפי, הכפר של בנייני־המגורים שני
 שווי־שוקיים, משולשים כשני בנויים שהיו
המיו הסידור בשל ספורטאיות. היו 2,500

 ־ אך הגברים, במגורי לבקר הנשים יכלו חד,
להיפך. לא

 ניתן מאנגליה, היפה ג׳אנה לצד שם.
 את שצדו נוספות, יפהפיות למצוא היה

 בשעת־ הדשא, על ראשון. ממבט העין
 גבוהת־הקומה, אליזכטה ישבה צהריים.

 אף רומא, ילידת תלמידת־תיכון ,18ה־ בת
 מטר 100ב־ איטליה אלופת שחיינית. היא

תוצ שניות, 60 הוא זמנה חופשי. בסיגנון
עולמי. בקנה־מידה למדי בינונית אה

קאן קאריו
לחפש להפסיק

כת בעלת צנומה, נערה היא אליזבטה
 שחיינית. לגבי מפתיע מראה דקות, פיים

 זהו האיטלקית. במישלחת חבר לה יש
ה האלוף .28ד,- בן דייוויזי קלאום
 מדל- בשתי שזכה למים, בקפיצה אולימפי
 במונטריאול ובמינכן. במכסיקו יות־זהב,

נוספת. מדליית־זהב קלאוס להן צירף
 ב־ אליזבטד. התוודתה יחסי־מין,״ ״על
 הוא מדבר. לא בכלל שלנו ״המאמן חיוך,
 מנסות לא הנשים, שאנחנו, לגמרי בטוח
מפח קצת אנחנו כאן. זה על לחשוב בכלל

בחד בדיקות־פתע עורך הוא ־ממנו. דות
רים.״

 לא ,18ה־ בת הברזילאית לכריסטיאן,
 הנאות. חברותיה לצד להתבייש במה היה
 במדליה. לזכות יומרות היו לא לד, גם אבל

 חזה, מטר 100ב־ ברזיל אלופת היא אם־כי
 ניחנה היא בלבד. דקות 1.16 על עומד זמנה
 אליה שמשך לוהט, דרום־אמריקאי ביופי

עבר. מכל צלמים

עד אשה
 לקבוע קשה מאחור, עליה כשמסתכלים ן
 וכשהיא גבר. או אשד, זוהי אם בוודאות ן
 אשה, שזוהי מייד רואים אומנם מסתובבת ן
ה אשה שקיימת להאמין מתקשים אך ן מטרים. 2.17 של לגובה מיתמרת ן
ה, אדלה שמה 1 כ ו נ ו מי נבחרת חברת ס ה הכפר של ביותר יוצאת־הדופן הדמות 1 היתד, אולר, ברית־המועצות. של הכדורסל ו
במונטריאול. אולימפי !

 רבות פעמים בורחת סמיונובד, את ראיתי
כש הבודדות, הפעמים באחת מצלמים.

ה הכפר של המזכרות בחנות ביקרה
 קבוצת בבהלה. משם נסה היא אולימפי,

 למגורי חזרה היא עליה. התנפלה צלמים
מעיניה. זולגות כשדמעות הספורטאיות

 סירבה סמיונובה שאולה בלבד זו לא
עיתונ עם לדבר גם סירבה היא להצטלם,

 מחדר־האוכל, יוצאת אותה כשפגשתי אים.
 אולה ז״ אנגלית מדברת , ״את :שאלתיה

״נו־ו־ו!״ מתמשך: בקול השיבה
 לומדת היא רווקה. היא ,24ה־ בת אולה,

 עיתונאי גולדה. שם בריגה, גופני חינוך
 :הוסיף עליה, הפרטים את לי שמסר רוסי

ל ממעטת היא רוסיים לעיתונאים ״אפילו
ידע מונטריאולי עיתון ראיונוח.״ העניק

ב גבר לה למצוא ניסו שהרוסים לספר, #
מישגד את ישפר שהדבר במטרה מידותיה, ן
קיה- #
 להבחין שלא (וקשה בה הבחנתי פעם ן
 האולימפי. הכפר של בחדר־האוכל בה) ן
וחת לחדר־האוכל, בעיקבותיה נכנסתי ן
 כולל מה לראות, היה מעניין מולה. יישבתי ן

בעולם. הגבוהה האשד, של תפריטה
 אולה אחר-הצהריים. שלוש היתה השעה

 לנבחרת־ מחברותיד, אחדות עוד עם ישבה
 היתד, כשישבה, גם הרוסית. הכדורסל

 הן שאף מחברותיה, שלם בראש גבוהה
 ארוחת את פתחה היא במייוחד. גבוהות

 ובצלחת עוף, של במגה אחר־הצהריים
כאי במהירות, אכלה היא סלט. של נפרדת

 מישהו באילו או אחריה, רדף מישהו לו
 זלילת כדי תוך לארוחה. זמן לה הקציב

 עם לחם של פרוסות בולעת היתד, העוף
 לה הוסיפה לצידה, שישבה חברתה, גבינה.

נוסף. נתח־עוף
ה את לאכול סמיונובה שסיימה אחרי

 גדוש מגש לקחת וניגשה קמה והסלט. עוף
 בלעה הפירות את גם וגלידות. בפירות

 השזיפים את ובחיפזון. בחוסר־סבלנות,
זה. אחר בזד, גרעינים, כמו אכלה

ה בה הביטו האוכל, לחדר כשנכנסה
ה הספורטאיות אחת ארובות. ספורטאים

 עליה: אמרה לידה, שישבה אוסטרליות,
 אחת עם להתחתן יילד מי מסכנה. ״אשד,
ז״ כזאת

 שוב חדר־האוכל, את סמיונובה כשיצאה
 למיסדרון כשנכנסה צלמים. עליה עטו

 במדרגות לעלות ביכרה בניין־המגורים,
 של שלמדרגות היות למעלית, לחכות ולא

 סיום לצלמים. אסורה הכניסה מגורי־הנשים
לזמן־מה. רק אך הסתיים, הצלמים

 בחדר- בסמיונובה שפגשתי אחרי יומיים
 היה כדורסל. משחקת אותה ראיתי האוכל,

ה מול הרוסיות התמודדו שבו מישחק זה
 העצום גובהה למרות אותן. והביסו קנדיות

 בחמישייה ניכללה לא היא ד,רוסיה, של
 סמיונובה נכנסה השנייה במחצית הפותחת.
ב־ כמתהלכת עליו נראתה היא למיגרש.

 סיפרה, לעשות,״ מד, הרבה כאן ״״ס
 הזמן כל זמן. די שאין היא הצרה ״אבל

ב שחקן הוא שלי החבר הכנות. עורכים
 שהוא טוב ודי ברזיל, של הכדורסל נבחרת

כאן.״ נמצא לא
ה למישחקים הקנדית המישלחת את

 אחדות. יפהפיות בגאווה ייצגו. אולימפיים
 ,17ה־ בת ל!אן קארין היתד, מאלה אחת

 מה השאלה על חתירה. בסיגנון שחיינית
ה בכפר שלה בשעות־הפנאי עושה היא

שלי המאמן ״מטיילת. השיבה: אולימפי,

השמי■□
>

חברה עם סמיונובה אודה
ביותר האומללה

 ריצתה הענקיות. רגליה את וגררה כבדות,
מהירה. הליכה למעין דמתה

 סמיונובה קלעה הקנדיות מול במישהק
 1 בקלי־ כשכשלה מיספר, פעמים נקודות. 12

 עליה צחקו מהסל, החוזרים הכדורים טת
1 בש: עליה. רכבו ממש הקנדיות הצופים.

 הזדנבה תמיד חברותיד״ בידי היה הכדור
 1 להדביק לה היה קשה מאחור. סמיונובה

חברותיה. של קיצבן את
 1 עושה מה מחברותיה אחת כששאלתי

 ״אולה זו: השיבה מדי־ערב, סמיונובה
 אף־ במגורים, טלוויזיה לראות מעדיפה

לבלות.״ יוצאות שחברותיה על־פי
 ביותר הגבוהה האשד, סמיונובה, אולר,
מ. ביותר האומללה גם ואולי בעולם,

דייוויזי ר,לאוס עם אליזבטה
1 מהמאמן פחד

 ן ספורטאים.״ לחפש לנסות שאפסיק לי אמר
 לחפש צריכה היתד, לא בעצם, היא, אבל

1 אותה. מצאו הם אותם.


