
 שכר משך יודע,״ ״לא אולסי. היכן
ה את לבחון והמשיך בכתפיו לוק

 לפניו שקפצו המגודלים ספרדים
 מיזרחי, לשמעון גם המיגרש. על

 דלף ולמאמן הקבוצה יושב־ראש
 הם אך תשובה. הייתה לא קליין
 אולם קור־רוח. על עדיין שמרו
 המיש־ תחילת לפני שעה ,^!־בע

 ״אין במתיחות־מה: קליין אמר חק
 הגיע לא אולסי מדוע מושג לי

עדיין.״
 לשלוח מכבי אנשי התלו אז

ה המדרגות לעבר עצבניים מבטים
 משם לחדר־ההלבשה, מובילות

 רגע. בכל פרי להגיח היה אמור
 בהרב אורי המעסה מיזרחי, שמעון

ואובדי נבוכים עמדו קליין ורלף
 ייכנס שאולסי מקווים עדיין עצות, !

איחורו. לתעלומת פיתרון ויציע
 בצד שישבו עיתונאי־הספורט,

נד עיינהם, לנגד במתרחש וחזו
 להם ברור היד. בהתרגשות. בקו

ולאנ קרה, מאוד מוזר ^שדבר־מה
ה על מושג של צל אין מכבי שי

 החסיר לא מעולם אולסי מתרחש.
אח גילה הוא היום עד מישחק.

 של למישחקיה הקשור בכל ריות
 היו כך בשל אולי תל-אביב. מכבי

ל עד שאננים והמאמן המנהלים
 המישחק, שלפני האחרונות דקות

 הם שעה. בכרבע נדחתה שתחילתו
להיע מסוגל שאולסי האמינו לא
 לאיש, להודיע בלי כך, סתם לם

 כמו ומכריע חשוב במישחק ועוד
זה.

א כל פרחה. השמועות חרושת
 כדי וספקולציות תאוריות פיתח חד

פרי. לאולסי קרה מה להסביר
עו שהיא לו הודיעה תמי ״אולי

 החליט והוא לצמיתות אותו זבת
 הסתכסך הוא אולי ? להתאבד

להעני- והחליט ההנהלה עם קשות

 מכבי, אנשי אמרו ״ויליאמם״ לה.
 כשהגיע ההודעה את למסור ״שכח

למישחק.״
ל שהאמין באולם איש היה לא

 דקות כמה שכעבור גם, מה סיפור.
 מיש- ניידת מכבי הנהלת הבהילה

 של לביתו בבהילות שיצאה טרה,
 לו אירע מה לבדוק כדי אולסי,
 להיכל. במהירות להגיע לו ולסייע

 ניי- וגם למישחק, הגיע לא פרי אך
 לאתרו. הצליחה לא דת־המישטרה

 מושג אין שלהנהלה ברור היה עתה
לפרי. קרה מה

 רציניים. מימדים לבש המאורע
 חדי שאלה וסימני ותהיות ספקות

נו פרטים כשנודעו התעוררו שים
 אחרי עצמו, אולסי של מפיו ספים,

 של בביתה היום למחרת שאותר
ברעמי. תמי חברתו,

ה בגירסה דבק שאולסי למרות
 הנהלתו, הפיצה שאותה ראשונה,

 אי־אפשר אומרים), הם מה (ראה
 :המתמיהות מהעובדות להתעלם

 חלש כל-כך היה שהוא טוען, אולסי
ל הכוח לו היה שלא ומטושטש,

חו שהוא ולהודיע לקבוצה טלפן
 חלש כך כדי עד היה הוא לה.

 ב- צפה לא אף שהוא ומטושטש
 כה היה הוא בטלוויזיה. סישחק

עיי מרוב שנרדם ומטושטש, חלש
!רצופים יומיים כמעט וישן פות,

עק שמועה חיזקו אלה עובדות
 אול- :בעיר הסתובבה שכבר שנית

!מסומם היה פרי סי

 רכילות ״הכל
מרושעת!״

 גם הביאו כך, שטענו ותם
• אי שאלו הם כבדים. נימוקים י

שאדם זו, נוראית שפעת מין זו

 זמנית להתאושש החולה לשחקן
 אול- פנה לא מדוע המיגרש. על
 לו שיעזרו ביקש ולא לקבוצה יסי

להסתירן לו היה מה להתאושש?
 השני, ביום פנה הזה העולם

 התמוה, המיקרה אחרי ימים ארבעה
 פרי. לאולסי

:שרי הגיש
 אני הזה. הסיפור את גם שמעתי

 מיני כל עלי הפיצו למה יודע לא
 עלי יש נכונות. שאינן שמועות

 בעיתונים, משונים סיפורים מיליון
 בכל אפילו. עליהם ידעתי שלא
 הסיפור חדש. משהו מוצא אני פעם
 הוא האחרונים בימים נפוץ הכי

סמים. שלקחתי
 מעולם מרושעת. רכילות הכל

סמים. לקחתי לא
 בשבוע שגי מיום חולה הייתי

ההר למרות רע. והרגשתי שעבר
ו מכבי עם דיברתי הרעה, גשה

ה באותו למישחק. לבוא הבטחתי
הלכ לא וגם לעבוד, הלכתי לא יום
כ הקבוצה, עם צהריים לאכול תי

לי העדפתי המישחק. ביום מקובל
טוב. יותר ארגיש שאולי כדי שון,

 למישחק, לנסוע הזמן כשהגיע
 הרגשתי לפתע אך מהבית, ירדתי

ל כוח לי היה ולא גדולה חולשה
 היה תמי. של לביתה חזרתי לכת.
 למישהו. להודיע מכדי מאוחר כבר

מת אליהו, ביד באולם היו כולם
למישחק. כוננים
 הגיעו אנשים איך מבין לא אני

 חום לי שהיה מפני הזה. לסיפור
 חלק רק וראיתי נרדמתי, גבוה
ה את כששמעתי מהמישחק. קטן

 יותר עוד הרגשתי עלי, סיפורים
שלי. למחלה הוסיף רק זה גרוע.
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 לטלפון לגשת אפילו מסוגל אינו
 לפני לו המצפה לקבוצתו, ולהודיע
 כמד, חולה. שהוא מכריע, סישחק
 שחקן־כדור־ להחליש שפעת יכולה

מסו הוא שאין עד מיקצועי, סל
ב קבוצתו במישחק לצפות גל

? טלוויזיה
מט מחלה ספק ללא היא שפעת

 מיקצו- ששחקנים ידוע אך רידה,
 בדרך- עולים בשפעת החולים עיים
 במיש- בעיקר המיגרש, על כלל

 קיימים ומכריעים. חשובים חקים
לעזור כדי ויעילים טובים אמצעים

 אין לאיש
מושג!

 בהיכל השמועות דוש,ת ח
מכ מנהלי את משגעת החלה * י 1

ל טילפן ששמלוק ידעו כולם בי.
להשיגו. הצליח ולא הביתה, פרי

אנ האמיתית. הדראמה התחילה אז
 והמאורגנים המסודרים מכבי שי י

 לציבור מידע־ביניים לספק נאלצו
 אותם ובחן סביבם שישב הנרגש
 ידועים מכבי אנשי עיניים. בשבע

לשחקניהם, הנוגע בכל בשתקנותם
 משהו, להצהיר נאלצו הם הפעם אך

 של המנוחה לחוסר קץ לשים כדי
 הודיע קליין רלף סביבם. הצופים
 ה- מן להיעדר נאלץ פרי שאולסי
 קודח במיטה שוכב הוא כי מישחק
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 ארל חברו, טרח עתה ושרק לות,

לחנה־ כך על להודיע ויליאמס,
בן־עמי תמי הדוגמנית וידידתו פרי אולפי

למיגרש בדרך קרח מוזר דבר

 תאונת־דרכים לו קרתה אולי שה?
 חולה הוא אולי להיכל? בדרך ׳
והמד המפתיעה והשמועה קשה?״ 4)

 מנת־יתר לקח ״הוא מכל: הימה
סמים.״ של §


