
 מערכת בבל הוא קינטור שלהם. היצרים
יצרים. להתפרצות מקלה סיבה מישפטית

שהת במה טמון זו להתפרצות הרקע
ה שהיריבות בעת שעברה, בשנה חולל

גל העירוניות, האגודות שתי בין נצחית י
 עסקני אסתטיים. לא לפסים לראשונה שה

הרצו זכיותיה נוכח המתוסכלים הפועל,
באלי מכבי של האחרונות בשנים פות
ה כשרות על לערער ניסו המדינה, פות
בליגה. לשחק לו שאיפשר פרי, של גיור

 גיסו תל־אביב הפועל אוהדי רק לא
 הביתי הקהל גם מכליו. אולסי את להוציא

 בקריאות- לגרום ניסה אחרות קבוצות של
 של להתפרצות גזעניים וביטויים גנאי

 הקהל המישחק. מכללי חלק זהו אולסי.
המק מקצועי ספורטאי קיים. אינו כאילו

 להתעלם צריך הופעותיו עבור שכר בל
 וקריאות- שחור הוא אם אפילו מהקהל,

להתבייש צריך גזעני. רקע על הן הגנאי

פה. אותן לשחק רוצה מאוד
 חריגים אנשים יש בעולם מקום ״בכל
 אני גם אליהם. להתייחם אסור וקטנים.

 נוטה שאני עלי אומרים מהם. נפגע אינני
 היה לא אחד אף כזה הייתי אם להתפרץ.

 לא כדורסל. לשחק בשביל כסף לי משלם
 מצבי־רוח לפעמים לי יש סתם. משלמים
רגי דברים אלה אבל עצבני. אני ולפעמים

בעייתי.״ שחקן שאני חושב אינני לים.

במיגרש. שמפעילים הלגיטימית כולוגית
 העונש. מחומרת נדהמו וויליאמס פרי

 ויליאמס, טען מדי,״ קשה עונש ״זהו
 יהיה שזה חשבנו לא אחד לרגע ״אפילו

 אין אך מוגזם. בהחלט זה גרוע. כך כל
 מה זה. נגד דבר לעשות יכולים אנחנו

ש ולהוכיח קשה לעבוד זה לנו שנשאר
טובים.״ אנחנו

במישחקים גם לפגוע העונש עלול האם

 מה אין אך אותן, ולגנות כאלה בתופעות
 מגרשי על גם קיימות הן נגדן. לעשות

 ערבים שחקנים מעליבים שם הכדורגל,
מלוכלך!״ ״ערבי או ״פתח!״ בקריאות:

 שחור חיזוק שחקן פרי אל הצטרף השנה
 אלבמה, יליד ,28 בן ויליאמס, ארל נוסף,

 ב- אשתו עם החיים ילדים לארבעה אב
 מקצועני שחקן היותו למרות ניו־יורק.

 באר- מקצועיות בקבוצות ששיחק ותיק,
 מהיר הוא ויליאמם ובשוודיה, צות־הברית

פע ירק כבר הוא להתפרץ. ונוטה חימר,
והס מכבי במדי יריב שחקני על מיים
חיפה. הפועל אוהדי עם בתיגרה תבך

 ארל אומר האנשים,״ את פה אוהב ״אני
 לביקור אליו הגיעה שהשבוע ויליאמם,

 פתוחים, כאן ״האנשים ילדיהם. עם אשתו
 הארץ את אוהב אני יפה. והארץ לבביים
מקסי עוד לי נשארו מכבי. את ואוהב

והייתי כדורסל לשחק שנים חמש מום

ה־ שני את להפריד מנסים ושחקנים סדרנים שוטרים,הפארקט עד
ויליאמס, וארל פרי אולסי מכבי, של השחורים כדורסלנים

 הפועל כדורסלן באגחפיהס. ונחבט שהופל נחמיאס, שמואל עם הארץ על הנאבקים
בפניו. אגרוף מהלומת הוא אף ספג הניציס בין להפריד שניסה קוסטלו, פרן

 וילי- גרם הפועל עם הדרבי ערב אבל
 למיגרש הגיע הוא לקבוצתו. בעיות אמס

 המישחק, תחילת לפני דקות חמש רק
עור. מעילי בקניית עסוק היה כי הסביר

 נוכח בצלחת ידו את טמן לא פרי גם
 ינאי, בועז טען למשל, כך. בו. ההתגרויות

 אול- על לשמור שהופקד הפועל כדורסלן
 הפליט המישחק כל במשך כי בדרבי, סי

 אול- אותך!״ אהרוג ״אני לעברו: אולסי
הפסי מהמילחמה חלק שזהו הסביר סי

אירופה? גביע מישחקי במיסגרת
 דל־ השיב מקצועיים,״ שחקנים ״שנינו

לעצ להרשות יכולים לא ״אנחנו יאמס,
 מייצ־ לא אנחנו מצבי־רוח. לפי לשחק מנו
 מדינת־ישראל. את אלא מכבי את רק גימ

קרה.״ — שקרה מה טוב. לשחק חייבים
 על יחפה הטוב הרצון אם ספק אבל

 הייצוג קבוצת את הפוקד הקשה המשבר
 בעיק- הישראלי, הספורט של אחד מיססר

המחמיר. והעונש המשפילה התקרית בות
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 כל ובוויליאמס בפרי שהתגרה תל־אביב, הפועל אוהדי מקהל למנוע מנסים היציע אל
נחמיאס. על ההתנפלות בעיקבות בהם לפגוע משלוותם, להוציאם וניסה המישחק מהלך

וידיאמס את לחסום ל״בוביץ נאד״ מנסה משמאל ש נ הבורח נחמיאס בעקבות מסתער
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