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באזלימם׳
 לעתידו: בנוגע השמועות ערפל את מפזר בהיסטוריה, הגדול האתלט בולט, יוסיין
 ולא להתאמן נהנה לא אנ^כבר לרוץ, אפסיק השנה בסוף לפרוש, הזמן "הגיע

 הסרט עליית לקראת קמינר לאמיר בראיו בטוקיו". הבאה באולימפיאדה אשתתף
 הקריירה על חרטות ללא אחורה מביט 31 ה־ בן האגדי האצן חייו, על התיעודי

ההתקרחות שלו: הגדולה הדאגה על גם ומדבר המפוארת
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מס71דס1ף
ישלהתווכחאפשראיאחדדברעלאבלושחצן,יהירשהואעליואומרים

חייועלהחושפניהסרטשידורלקראתכזה.להיותהסיבותכלאתבולטליוסיין

n־ycs,מתכווןהואלמהקמינרלאמירמספרבהיסטוריההגדולהאתלטדוקו
רומזוגםשלו,ההתקרחותממגמתמודאגבאמתהואכמההשנה,בסוףלפרוש

בהבוגדאותותיעדושהצהובוניםהארוסהעםדווקאכן,קרובה.חתונהעל

׳קמינראמיר

אוליהואבולטיוסיין

לכלאבלאנושי,סופרמן

שקו־המקריחיםהגברים
ראים

$TS1$שקוראים$TS1$
$DN2$שקוראים$DN2$ישהזוהכתבהאת

האצןגםלהתעודד.סיבה
שיאכלששברהאגדי

שלו.הדלילמהשיערמאודמודאגאפשרי

וזהבמהירות,ומידלדלהולךשלי"השיער

התיעודיבסרטבכנותאומרהואאותי",מלחיץ

בש־להקריחיכוללא"אניבולט".יוסיין"אני,

נות

$TS1$בשנות$TS1$

$DN2$בשנות$DN2$03זהצעיר.לגברטובלאנראהזהשלי,ה־

שלו!".הדפוקיםוהגניםשליאבא

תרופהלהקדיםבולטמחליטהסרטבהמשך

הסצנהאבלראשו,שיעראתומגלחלמכה

שבולט,מוכיחההזאתאנושיתכךהכל
אלאביוניאדםרקלאבורואיםשרבים

אחדמכלשונהלאושחצן,יהיראישגם

הק־לקראתשקיימנובראיוןגםמאיתנו.
רנת

$TS1$הקרנת$TS1$
$DN2$הקרנת$DN2$במס־,22:00הקרוב,)חמישיהסרט

גרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$דוקוספורטספיישל^yes)רוקו
שלו.החיצוניהמראהעלמדבריםאנחנו

כמעטהשלמהמפגיןדווקאהואהפעם

כנראההמידלדל.שיערועםסטואית

בענייןקלילדי"אנישלו.אתעשההזמן

"ממילאאומר.הואשלי",ההתקרחות

הואבעניין.הרבהלעשותיכוללאאני

ארצה".לאאםגםולנשורלנשורימשיך

,31הקרובבאוגוסטשיחגוגבולט,
לקראתההכנותשלבעיצומןעכשיונמצא
בעודשתתקייםבאתלטיקההעולםאליפות

אח־אפרוש"אניבלונדון.חודשיםשלושה

רי

$TS1$אחרי$TS1$

$DN2$אחרי$DN2$אתומאשראומרהואהזאת",האליפות

קצרזמןהמוקדמת.פרישתועלהשמועות
רשמיתהפךשבהריו,אולימפיאדתלאחר

שיפרושהודיעבולטבהיסטוריה,הגדוללאצן

יתחרהכןשאוליואמרבוחזרכךאחרבקרוב.

מו־בולטעכשיואבלהבאה,באולימפיאדה

דיע

$TS1$מודיע$TS1$

$DN2$מודיע$DN2$הואזה,שזהושוביתחרטשאוליעד

בקרוב.הנעלייםאתלתלותמתכוון

טו־באולימפיאדתתהיהשלאלהאמיןקשה

קיו

$TS1$טוקיו$TS1$

$DN2$טוקיו$DN2$2020.

הגיעלעשות.מהאיןבטוקיו.אתחרהלא"כן.

השיאיםאתלשבורקשהיהיהלפרוש.הזמן

כשאניהקריירה.לסוףקרובואניששברתי,

אניחרטות.שוםלישאיןבאמתאחורה,מסתכל

ישברואחריםאםשואלאתהעצמי.עםשלם

אתלטיםהרבהיששלי?השיאיםאתבקרוב

מייראההזמןרקאבלהיום,ומוכשריםצעירים

זה".אתיעשהמהם

מריצה?נהנהלאבבראתה

נהנהלאאבללהתחרות,נהנהמאוד"אני

ושומרמתאמןאניבינתייםבאימונים.במיוחד

להיותחייבאניעובר,שהזמןככלדיאטה.על

צימצמתילפה.מכניםשאניבאוכליותרזהיר

שלבאכילהמתרכזואניפאסט־פודבזלילת

ופירות".ירקות

בזמןלנפץיצליחשמישהולהאמיןקשה

9.58בולט:יוסייןשלהעולםשיאיאתהקרוב

ב־002שניות19.19מטר,100בריצתשניות

4X100השליחיםבריצתבשיאושותפותמטר,

שניות.36.84

שנכנסוריצותהרבהבךבכלהשתתפת

האמת?ברגעחושביםמהלהיסטוריה.

מתשעיותרקצתלמשךרץאני"לרוב

בזמןהרבהלחשובזמןלישאיןכךשניות,
בזהומשקיעלנצחרוצהנוראתמידאניהריצה.

במחשבות".ולאכולי,את

קזיפים?איתיזעח־תןר1אה

האמי־האדםאתיראהשהסרטחשובלבולט

תי

$TS1$האמיתי$TS1$

$DN2$האמיתי$DN2$לצו־להראותרוצה"אניהאגדה.שמאחורי

פים

$TS1$לצופים$TS1$

$DN2$לצופים$DN2$עברתימההאמיתיים,חיינראיםאיך

העליותשהגעתילאןלהגיעכדיהיוםעד
אניוהרגשות.המחשבותהשיאים,והמורדות,

כברשהםנדמההעולםברחבישלאנשיםיודע

שעכשיושמחאניאבלטוב,אותימכירים

ויחייבו,יראוהאמיתי.בולטאתיראו
וילמדו".יראו

נעליו?אתשיתלהאחרייעשההואמה
מהתח־ליהנותוימשיךלהנאתוירוץהוא

ביבים

$TS1$מהתחביבים$TS1$

$DN2$מהתחביבים$DN2$אוהבקלפים,אוהב"אנישלו.הרבים

במשחקילשחקטרקטורונים,עללרכוב

הג־׳המפץכמובסדרותלצפותמחשב,

דול׳

$TS1$הגדול׳$TS1$

$DN2$הגדול׳$DN2$סרטים.ולראותהשחורה',ו׳הרשימה

הקריירהבגללהרבהלהקריבנאלצתי

יכולתישלאדבריםמעטלאוהיושלי,

ביניהםבגללה,לעשות

בסוגילהתנסות

אואחרים,ספורט

קיץ.לחופשותלצאת

שאפרוש,אחריעכשיו,
ליישיתאפשר.זה

וע־עסקיםגםכמובן

בודות

$TS1$ועבודות$TS1$

$DN2$ועבודות$DN2$,שאתמ־צדקה

קד

$TS1$שאתמקד$TS1$

$DN2$שאתמקד$DN2$כשאפרוש".בהם

שאתהסיפרתפעם

כדורגללשחקחולם
יונייטד.במנצ׳סטר

עלחושבעדייןאתה

Lg.a

שלוהאופייניתהניצחון,בתנועתבאוסטרליההמעריציםעם

אי.פי.אייצילומים:
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rr
אתשתזההאדםהוא"ווינראזמרים:הי1הםמה

ואזלפתחם,כדיבפרךעובדהאל,לושנתןהכישרונות

בירדלארימטרותיו"אתלהשיגכדיביכולותתשתתש

בוגד

ומתארם

mirrorצילום:

בארוסתובולטשלהבגידהצילומי

קסיבנטהארוסהעם

משתמשאני"לרובמסביר.הואלנצח",כדיסיד

קשה".לעבודעצמיאתלעודדכדיבאתגרים
שלך?הקריירהמהלךבכלאותךהניעמה

רוצהאנילאגדה.ולהפוךלנצח"הרצון

אג־עלומדבריםשזוכריםכמואותישיזכרו

דות

$TS1$אגדות$TS1$

$DN2$אגדות$DN2$וההערצההפרסוםופלה.עלימוחמרכמו

ואנישלי,מההצלחהחלקהםלהםזוכהשאני

לאחרים".השראהלהוותשמח

אדםנשארבולטשסביבוהתהילהכלעם

לנשלשניסויריביםעםבמחלוקתשנוי

מזל־בהשמצותבחלוולאממעמדואותו

זלות,
$TS1$,מזלזלות$TS1$

$DN2$,מזלזלות$DN2$עלונשנותהחוזרותהשמועותועם
אולי־אחריובסטרואידים.בסמיםשימוש

מפיאדת

$TS1$אולימפיאדת$TS1$

$DN2$אולימפיאדת$DN2$הגרמ־האתלטהאשיםבייג׳ינג

ני

$TS1$הגרמני$TS1$

$DN2$הגרמני$DN2$בסמיםבשימושבולטאתאונגרטוביאס

אני"איךביצועיו.אתלשפרכדיממריצים

מתעלםאניהאלה?השמועותעםמתמודד
הקריירה,לאורךרביםיריביםליהיומהן.
מתמקדלאפעםאףאניאחד.בשםאבחרלא
ספציפי".ביריב

בברזילשנערכוהאולימפייםבמשחקים

שהואהטענותאתבולטהפריךכשנהלפני

בכלבקלילותניצחלשיאו,מעברנמצא

היחידלאתלטוהפךהשתתףבהןהריצות

ברציפותפעמיםשלוששזכהבהיסטוריה

בריצותזהבמדליותבשלושבאולימפיאדות

.100X4השליחיםובריצתמטרו־002ל־ססו

משמעו־היושליהגדולותהתחרויות"כל

תיות",

$TS1$,"משמעותיות$TS1$

$DN2$,"משמעותיות$DN2$אתאזכורכנראה"אבלאומר,הוא

מכל".יותרבאולימפיאדהשליההישגים

בשרשרתנפגםמשהוהאחרוןבינואר

מת־אחתאיבדכשבולטשלו,ההישגים

שע

$TS1$מתשע$TS1$

$DN2$מתשע$DN2$אחרישלו,האולימפיותהזהבמדליות

לשלולהחליטהבינלאומיהאולימפישהוועד

ג׳מייקהשלהשליחיםמנבחרתהמדליהאת
מחבריה,שאחדלאחרבבייג׳ינגשהתחרתה
"ברוראסור.בסםמשתמשנתפסקרטר,נסטה

נלקחה",כשהמדליהגדולהאכזבהשהרגשתי
לעשות".יכולתימה"אבלאומר,הוא

מזהבחברתוהבגידהעלהסיפוריםגםוהיו

הרחקשנשארהה־62,בתבנטקסישנתיים

בריוהמפואריםהניצחונותאחריבג׳מייקה.

במו־ה־03הולדתויוםאתלחגוגבולטיצא

עדון,

$TS1$,במועדון$TS1$

$DN2$,במועדון$DN2$מעלליועללחגוגמיהרווהצהובונים
הסטודנטיתשלבמיטתהבמיוחדוכיבושיו

תמונותשחשפהדוארטה,ג׳יידיהברזילאית

צמו־נראיםהםבהןשלההפרטימהווטסאפ

דים

$TS1$צמודים$TS1$

$DN2$צמודים$DN2$הואהתאווה.במלואומתגפפיםבמיוחד"

מפורסמת,להיותרציתילאלי.שילםלא
והיאכך.אחרהצטדקהמהפרסום",מתהאני

לחבר׳הלספרשמיהרההיחידההייתהלא

למ־מעברבולטשלהשיאיםעלולצהובונים

סלולי

$TS1$למסלולי$TS1$

$DN2$למסלולי$DN2$האולימפיאדה.בתקופתהריצה

ולהקיםמתישהולהתמסדכסרחושםאתה
משפחה?

עלחושביםבהחלטשליוחברהאני"כן,
זה.

כדורגל?

עםכשאסייםצ׳אנסלזהלתתאשמח"כן.

בי".ירצהמישהואםהאתלטיקה,

שוםשאיןכךמאוד,עשיראישהואבולט

בתחרויותשלוהזכייהלפרנסתו.לדאוגסיבה

החסויותונותניהפרסוםמסעותהגדולות,

זהב(נעלילושהעניקה"פומה",השאר)בין

מה"עלשלו.הבנקחשבוןאתטוב־טובריפדו

רגילים,דבריםעלהכסף?אתלבזבזאוהבאני
אומר.הואלמשל",מכוניותעל

וההערצהשצברתהגדולהההשפעהעם

לפוליטיקה.לפנותיכולתאליך,
הואפוליטיקה",שלבקטעלאממש"אני

נחרץ.

במיטהגםניצחונות

בצפון־מע־קטנהבעיירהנולדבולט
רב

$TS1$בצפוןמערב$TS1$
$DN2$בצפוןמערב$DN2$.מו־הםו־וולסלי,ג׳ניפרהוריו,ג׳מייקה

דל

$TS1$מודל$TS1$

$DN2$מודל$DN2$מאודקרוב"אניהיום.עדשלוהחיקוי

תמכו"הםבהתרגשות.אומרהואלהוריי",

דמויותהםשלי.הקריירהכללאורךמאודבי

לרקודאהבבכללהואבילדותושלי".המופת
אתגילהאזאבלקריקט,שחקןלהיותוחלם

ניצח־15בגילבקסמיה.ונשבההריצהעולם

תי

$TS1$ניצחתי$TS1$

$DN2$ניצחתי$DN2$שנים,בכמהממנימבוגריםשהיואתלטים
באליפותמטר200בריצתשניצחתיואחרי

שנועדתיהבנתיבג׳מייקה,שנערכההעולם

לגדולה".

מע־יותרלפנימוזהבת,מדליהאותהמאז

שור,

$TS1$,מעשור$TS1$

$DN2$,מעשור$DN2$מו־בעיקרמדליות,הרבהעודבולטצבר

זהבות,

$TS1$,מוזהבות$TS1$

$DN2$,מוזהבות$DN2$מדליותדווקאמוכספות.כמהגםאבל

אומר.הואשלו,לקריירהרבותתרמוהכסף

להפיצריךשלפעמיםפעםאמרשלי"המאמן

אחורה,מסתכל"כעואני
עווםליעואיןבאמת

עםעולםאניחרטות.

בולטיוסייןעצמי".

בקריירהאותיהניע"מה

ולהפוךלנצחהרצוןשלי?
שיזכרורוצהאנילאגדה.

שזוכריםכמואותי

עלימוחמדכמואגדות

להוותשמחאניופלה.

לאחרים"השראה
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