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 הם ללחם. ירעבו שלא לילדיו לאפשר כדי קלים,
מרודים. עניים כולם בלבד, שחורים של באיזור גרו

 לו לבנות חולם פרי לאביו. מאוד דומה בארצות-הברית, ^ אולס׳
בעבר. להתחתן אולסי עמד עימה כושית לאשה נולד פייר בארץ. בית

השחקן הורי עם המתגורר אולסי, של השש בן בנו פייר, ן
3> \

 גורלו ואת חייו את קשר הוא אחרים,
 הכרה. ומתוך בכנות וביהדות, בישראל

 מרתק, סיפור הוא אולסי של סיפורו
 מעניין פרק לשמש בהחלט היכול

 שורשים. בסידרה
פרי: אולסי מספר
 למה בעצמי מאמין לא אני לפעמים

 בניו־ארק נולדתי בחיי. שעשיתי
 דקות 15 של מרחק שבניו־ג׳רזי,

 אבי בלבד. כושים של באזור מניו־יורק,
 ביממה שעות 18—15 במשך עבד

 כדי לכימיקלים, בבית־חרושת כסבל
 ללבוש בגדים יהיו אחיותי ולשתי שלי

 קשה, אזור זה היה לאכול. ואוכל
לחיות. כדי בו שנלחמתי

 כבר הכדורסל. היה אותי שהציל מה
 מטר. שני של לגובה הגעתי 13 בגיל

 מהמקום לצאת הדרו היה הכדורסל
איום. מקום שהיה גרנו, שבו

 מיגרש היה לבית ממול ממש
 גיבורי שחקנים, הגיעו לשם כדורסל.
 נשבעתי במכוניות־פאר. השכונה,

 יגדלו ושילדיי אצליח, אני שגם לעצמי
בו. גדלתי שאני מזה שונה במקום

 ועבדתי 5 בגיל להתאמן התחלתי
גיליתי יותר מאוחר נורא. קשה

 באותו נשארו מהסביבה שחברים
 בזכות משם יצאתי אני לא. אני המקום.

הכדורסל.
עבדים
בנשמתם

 לזה מפונק. הייתי דווקא בית ^
יחיד. בן הייתי אחיותיי. שתי דאגו

 לימודי את שילם גם הכדורסל
 של באוניברסיטה למדתי שלי. התיכון
האו קולג׳. קוקמן בטין כושים,

 לוחמת של שמה על נקראת ניברסיטה
 אלינור של היועצת שהיתה כושית,

 הקולג׳ את הקימה היא רוזוולט.
 ודולר תלמידות שש עם והתחילה

 היום שווים הקולג׳ של בנייניו ורבע.
 הקולג׳ מייסדת את אהבתי מיליונים.

 קראתי חלומותיי. גיבורת היתה והיא
עליה. שנכתב ספר כל

מעורבת, בחברה חייתי לא פעם אף
 אבל כושיות. היו שלי החברות שכל כך
 ,18 בגיל יחסית, מאוחר היה זה

 בבית לאוניברסיטה. כשנכנסתי
 הוריי של הסיפורים את תמיד שמעתי

)68 בעמי (המשך

 למד, שבשנון בדירתו מימין, ^ |*|■ *1111
ו חברתו, דירת ליד ממש הנמצאת £ 1/ #1\

ביניהם הרומן (משמאל). בן־עמי תמי הדוגמנית

 והקרובים הידידים וכל שנים, משש יותר נמשך
 החליטו. לא עדיין השניים שינשאו. מקווים

נפרדות. בדירות חיים אך יחד נמצאים הם בינתיים
1 4 7 - י

 אולסי עקרת-בית. היא אולסי של אמו
\11\  בנישמתם. עבדים נשארו שהוריו טוען 1/

 לישראל. לטוס פוחדת היא - טסה לא מעולם האם
היום. גם אמא של האוכל על לחלום ממשיך אולסי

 מריעים ת״א מכבי שאוהדי ^
ת כו ש מו מ  אולסי של למיבצעיו ^

 החביב לבחור כי יודעים הם אין פרי,
 לא ולבטים בעיות יש הזה והסימפטי

 30 לגיל מגיע כשכדורסלן מעטים.
 בסוף נמצא שהוא היטב יודע הוא פלוס,

 יהיה שתיים או עונה בעוד וכי המסלול,
 זה הכדורסל. ממגרש להיפרד עליו
 בעולם זה ככה אבל אכזרי, אולי

 הספורט של והאכזרי המרגש
המיקצועני.

 את הכיר עבדים, של צאצא אולסי,
 מכבי באמצעות היהדות ואת ישראל

זרים לכדורסלנים בניגוד אך תל־אביב.
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זםי את השבוע יחגוג פרי אולסי


