
 בגביע לזכות הצליחה שלא לאחר האבוד
 מישחק לפני ,1977 בשנת שעברה. בשנה
:לחניכיו קליין רלף אמר בבלגרד, הגמר

 האם !״הקאריירה בשיא נמצאים ״אתם ,
 ללא תל־אביב, מכבי תידרדר מכן לאחר
י שנית זה להישג להגיע יכולת
ש ברודי, טל של שהיעדרו ספק, אין
 היה הוא שכן השחקנים, על מכביד פרש,
מקומו, למילוי בקבוצה. המלכדת הרוח
מקראקן. נועד

 אומר עלי,״ המכבידים הדברים ״אחד
 כמנהיג. לשחק שעלי העובדה ״היא פול, י
השח כל את ללכד הוא במיגרש תפקידי )

תל מכבי מאורגן. צוות למישחק קנים
מאשר פחות שלי לנקודות זקוקה אביב ו
 עלי היקשה שהדבר ספק ואין זה. לתפקידי 1
נש שהקבוצה שחקן כל שהרי בתחילה. 1

 לסגל ועליו קולע, שהוא הסלים על ענת
 עם בתכלית שונה מישחק צורת לעצמו

 העצמי הביטחון את חסר אחרת, קבוצה ן
 הסימפטום בדיוק וזהו קודם. אותו שליווה

יותר, מאוחר רק טוב לשחק לי שגרם |
סארייבו. נגד במישחק

 כאשר בהגנה, מרצי כל את ״השקעתי
היו השחקן בין תמיד להימצא עלי היה

 דרש וזה הכדור. לבין דליבסיץ׳ גוסלבי
 אחר וגם השחקן אחרי גם לעקוב ממני

 חמק מספר שפעמים הסיבה גם זו הכדור. !
 שחקן זהו לסל. והגיע דליבסיץ׳ ממני

 הופתע הוא ואפילו רב, נסיון בעל מעולה,
אר־ כאשר הקבוצה של המישחק מצורת -
ואילו איזורית שמרו מכבי שחקני בעה י

מעוזד שהוא הרגשתי אישית. שמרתי אני (
שכזה, צמוד לליווי ציפה לא הוא בן. י
אך להתארגן. יקרות דקות כמה לו ולקחו ן
ה לו עזרו ולא מדי מאוחר כבר היה אז ן
גופי. על עדיין שסימניהן והמכות דחיפות !

 פצוע הספסל, על ישב ארואסטי ״מוטי
פחדתי לא מחליף. לי שאין וידעתי ברגל, ■
כל אשחק. שאני הבנתי כי ולשגות, להעז ן
ו

 חסר כך כל שהיה ביטחון, בי נטע זאת
הספ על ,לישיבת הביא מישגה כשכל לי

סל.״
 כבר נפצע ״כשמוטי :קליין רלף מוסיף
 בתיקווה פול, את העליתי המישחק בתחילת
 שעשה כפי לפחות דליבסיץ/ את שינטרל

 שחקן איך ראיתי הפציעה. לפני מוטי
 למיש־ ממישחק ביכולתו מתקדם זה מוכשר

לר ציפיתי שלא היא האמת אבל חק.
גדול. כה ביום אותו

 בית מישחק לקראת עתה מתכוננים ״אנו
 לכל כאשר וארזה, אמרסון נגד מאד, חשוב

 והפסד אחד נצחון שלנו בבית הקבוצות
 לפי בטבלה. נקודות שתי היינו: אחד,
 עלינו עליונה. חשיבות הבא למישחק דעתי
 פול ישחק אם יודע איני מה. ויהי לנצח

 שהמישחק ספק ואין הפותחת, בחמישיה
 בלילות, שינה לנדודי לי גורם האחרון

 בחמי- פול את להעלות אם יודע ואינני
 ארואסטי שמוטי יעוד מה הראשונה. שיה

 טיפולים של סידרה ועובר פצוע עדיין
 אינני בד,רב. אורי מכבי, של המעסה אצל
 זה ואין החמישיה לגבי להתחייב רוצה
 מקריאה ההרכב את ידעו שהשחקנים הוגן

 החמישי ליום שעד זאת, רק אומר בעיתון.
פתוח.״ הכל

ם ״אגו  הטובי
ביותר״

יכולתי,״ כל את הראיתי לא וד ^
ן  רק ״זהו עצמו. מקראקן אומר ? ן

 ואני הקבוצה במיסגרת הששי מישחקי
 על מישחקים ארבעה לעוד לפחות זקוק
 ולהוכיח במייוחד טוב בכושר להיות מנת

 שלא עצום, פוטנציאל עדיין לי יש עצמי.
ה שביטחוני עוד, מה הפועל. אל יצא

 העיקרית הסיבה גם זו יותר. רב עצמי
הרא במישחקים במייוחד בלטתי שלא לכך

גרוע.״ הייתי לא כי אם שונים,

 טוב שישחק הזה, ליפה רק, לו חסר
 ברחובה לעבור עוד יוכל לא ואז ןותר,

 מעריצים. על־ידי שיוטרד מבלי עיר של
 צמוד לליווי לו לדאוג צורך יהיה ספק, אין

נונ־סטופ.
המח יושב־ראש מיזרחי, שימעון אומר

 הפוטנציאל מה בדיוק ידענו ״אנו : לקה
 אותו ראינו זה. מוכשר בשחקן הטמון
 שנערך הבין־יבשתי, בגביע הראשונה בפעם

מכ טיחואנה בקבוצת שיחק הוא במדריד.
נקו 30כ־ מישחק בכל כימעט וקלע סיקו
דות.

 את יצר מכיר, הוא שאותו פרי, ״אולסי
 אז לו היו אולם איתו, הראשוני הקשר

 היה יכול לא והוא קודמות התחייבויות
 יצרנו האחרון בקיץ להזמנתי. להיענות

 בשורו־ להופיע לו והצענו קשר, שוב איתו
 חוזה יש וכרגע לכך, הסכים הוא תינו.

 קשר ללא פתוח, הכל זה אחרי אחת. לשנה
אירופה.״ גביע את ניקח אם

 פול סיים מחונן, כדורסלן היותו מלבד
 למינהל-עסקים הראשון התואר לימודי את

 ורכש התאמן שם קליפורניה, באוניברסיטת
 ״באי־ יעיל. הגנה במישחק מיומנותו את

 על דגש ״שמים אומר, הוא צות־הברית,״
 יותר טוב הגנתי מישחק על — זו נקודה
ההתקפה.״ על מאשר

ב עושה שהוא הראשונה הפעם לו זו
 זה להתפעל. פוסק אינו וכמובן, ארץ,

 אך אומרים, כולם זה יפות, פה שהבחורות
ב מדבר הוא אחרים. מדברים נהנה פול
 המקומות ועל היהודית המסורת על להט

ירו .כמו — ביקר שבהם ההיסטוריים
 האוכל של נלהב מעריץ הוא וטבריה. שלים

 ליהדות כבוד יחס לו יש ובכלל, הכשר,
וליהודים.

גיור? על דעתו באמת ומה
 רבות,״ בו והירהרתי במוחי, עלה ״העניין

שאתגייר אפשרות ״קיימת פול, מודה

 זה אין בעצם, לצמיתות. בארץ ואשאר
זאת.״ אעשה שאמנם הנמנע מן

 פרישה
ם לעסקי

 ברחוב בדירה מתגורר הוא ינתייס ך*
ה לו שסיפקה במכונית נוהג דיזנגוף, ■

 חמש של צנוע בסכום ומסתפק אגודה,
 אינו איש זאת ? בדיוק כמה לחודש. ספרות

לגלות. מוכן
 חברתו באה עימו לבד. נמצא אינו פול

 עליה, לכתוב לא ״אבקש מארצות־הברית.
 אדם של עניינו אינם הפרטיים חיי כי

אחר.״
 וערב, בוקר מתאמן אלא עובד, אינו הוא
 מוקדש זמנו רוב וקבוצתי. אישי אימון

 ואפילו אימון למחנות לאימונים, לאגודה,
לבילויים.

 עם לבלות יצא האחרון המישחק לאחר
אר שאולי. רפי של במועדון פרי אולסי

המת הסנטימטרים וחמישה מטרים בעה
 עוררו שחומי־עור שחקנים לשני חלקים

 יודע פול המועדון. באי בין גם התעניינות
 ועוד בארץ, גבוה להיות שקשה היטב
תל־אביב. מכבי איש וגם כושי,
 מילה כל בזהירות ומנסח מאד, נינוח הוא

 על המעיד בלבד, 26 בן מפיו. היוצאת
בהח ומרוצה לכדורסל נשוי שהוא עצמו

לקבוצה. מקבוצה הנדודים חיי מחייו, לט
 נוספות שנים שש לעצמי מייעד ״אני
 מגלה. הוא לעסקים,״ אפרוש ואז לשחק,
 העיניים, לו נדלקות ״ביזנס״ אומר כשהוא

בראש. תוכניות הרבה לו ויש
 ״זה קובע, הוא באליפות!״ ניזכה ״אנו
ביותר.״ הטובים אנו — פשוט

ו■ גור כילי
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