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 אבא- להיות
משחק לא זה

8גלזר שייע סאת ■ ■88,
 חיילים כמד. עברו כדיוק שבוע פני ך■
 ליולדות בית־החולים על־יד וקצינים /

 השתוממותם את לעצור יכלו לא הם בקריה.
 שעמדו כדורגלנים של הרב המספר למראה

 כדור׳״ נולד זה, ״מה שאלו: ככניסה,
 בבית- נולדים שכדורים עוד שמעתי לא

 להבטיח יכול אני אחד דבר אבל חולים,
ו בבתי־חולים. נולדים כן כהרגלנים לכם,
 הרי נסיון. לי יש עלי! לסמוך יכולים אתם

 שבועיים, לפני אבא נעשיתי סוף־סוף
 לספר צריך לא אני זה לאבא, נעשים איך
 הזה. הנושא על ספרים מספיק יש לכם!
 ספר איזה שיצא פעם שמעתם האם אבל
שי ספר חוסר לכדורגלן? אכא להיות איך

 לכל שכמעט הגורם בטח הוא כזה מושי
 ילדים. ולא ת ילד יש בארץ הכדורגלנים

כנים. שלושה לו שיש מלחודורוב, חוץ
 לי: אמרו אותי להרגיז שרצו אלה כל
 אמרו הרבה כך כל ילדה.״ תהיה לך ״גם

 את בחשבון לקחת שהתחלתי זה, את לי
ו בת, איזה כן גם לי שתהיה האפשרות

ל אפשריים. שמות שני אשתי עם הכנתי
 ולילד לה׳, אודה מלשון אודליה, — ילדה

 שוברים היינו בת, היתד, שלא טוב עדי. —
 ירא ק היה אחד לה. לקרוא איך השיניים את
 מזה. יוצאים היינו ולא הודו אחד הודי, לה
לבטא. קל שם זה עדי

★ ★ ★
יודעת הארץ כי

 הייתי שבועיים לפני שכת יום אותו ך•
 שלי, הכדורגל נעלי את לנעול צריך ^

 לשחק לחיפה תל־אביב תכבי עם ולנסוע
 התברר האחרון ברגע רק חיפה. מכבי נגד
 ש־הייתי הידיעה את לק־ל עשיי שאני לי

וזה גול, להכניס שארצה לפני בדיוק אבא

בבית. נשארתי המשחק. את לקלקל עלול
 שעה עד בביודהחילים אשתי ליד ישבתי

 ואמרו האחיות באו בלילה. וחצי שלוש
 עוד לך שייע, מר פה יושב אתה ״מה לי:

 רק אלך אני בסדר, אמרתי זמן.״ המון
הילד. נולד שיצאתי, איך להתגלח.

 בארץ! פה הולך זה איך יודע לא אני
 במשחק מהרצים מהר יותר רצות השמועות

 וכבר בבוקר, לרחוב יצאתי רק כדורגל.
 המתעד אלה וכל המכירים כל אלי ניגשו
 ״או, תי: א לברך והתחילו בספורט ינים
 להוסיף מוכרח אחד וכל חברהמן!״ אתה

 וכל גדולה. חכמה זאת באילו בעין, קריצה
 תריסר חצי תיכף כבר לי נותן אחד

 את שלי החיתולים על ״כתוב כמו: עצות,
 או: מרכזי!״ חלוץ שיהיה כדי תשע המספר

 אותו לו ותראה כדורגל מהר לו ״קנה
 היעוד מה שידע כד־ לראות, שיתחיל ברגע
בחיים.״ שלו

שיו עד מהר, כך כל התפשטה הידיעה
 מכתב קיבלתי כבר הבן הולדת לפני מיים

 דברת, בקיבוץ גפני משה מהילד ברכה
 בתל- ״ביקרתי כותב: הוא בו עפולה, ליד

 בתל-אביב. גר שאתה זכרתי לא אבל אביב
עפי עשינו ושנינו שלי החבר אצל הייתי

 אז לעוף, הצליחו לא הם אבל פונים,
 ולבנך.״ לאשתך לך, שלום אותם. קילקלנו

★ ★ ★
מתכות הכיאו היריבים

 את עשיתי פרייר. הייתי שלם כוע
 שכולם מה לברית. הדרושות ההכנות

 התגייסה המשפחה כל כאלה. במקרים עושים
 להולדת השביעי שביום כך במבצע, לעזור
 לשחק לעלות בשקט יכולתי הצעיר הגבר

תל־אביב. גביע על במשחק יפו׳ מכבי נגד
שכל פתאום ראיתי למגרש, עלינו רק

 שעה בנה, על משגיחה עדי, של אמו נלזר, פנינה
( ץ | ע (  הקטן את לשכנע אצבעו באמצעות מנסה ששייע \

לכדורגל. יתרה התלהבות גילח לא טדי פעילות■ יותר דגלות

ן1ראש ברור
• בהושטת בפניו מתגונן שעדי

 לו במלאות מקבל גלזר, שייע של הבכור בנו גלזר, עדי
 הקטן, הכדור אביו. מידי ראשון כדורגל אימון ימים שבועיים

בגרמנית. בכדורגל הע׳למי הגביע ממשחקי מזכרת הוא יד,

 יפו מכבי של ואוהדים בולגרים הם בקריה
אותי. ומכירים
 היתד, שבוע באיתו לפני שעמדה הבעיה

 לי יש לברית. האורחים את להזמין איך
 הייתי שאם ואוהדים, מכירים הרבה כך כל

ה את פושט הייתי אישיות הזמנות שולח
 לפני ברמקול להודיע חשבתי בהתחלה רגל•

 את ולהזמין ביפו, בשבת שהיה המשחק
 יכולים באמת היו הם אבל הנוכחים. כל

ש מי שכל בעתון, דעה מ, כתבתי לבוא.
ש שמד, ידעתי לבוא• יכול אותי מכיר

היה. וכך תיכף. שוכחים בעתונים קוראים

בשבילו גול בשבילי, גול
 סמבטיון תיאטרון שאיזה מ?ןתי ***
 ״שייע על הצגה שלו לתכנית הכנים \14
 את שמנצלים רגיל, דבר זה עייף״. גלזר
 אבל עסקים. לעשות כדי הפופולרי השם

ש חבל עייף, אני שבאמת חושבים הם אם
בני. של בברית־המילה היו לא

 כדורגלנים, המינים: מכל אורחים שם היו
 קצת ראו וגם והנהלה, התאחדות חברי

 לבוש הלכתי בעצמי אני המשפחה. את
 לא אני הנהלה. חבר איזה כמו בחליפה,

 בברית. שהולך מה להסביר בדיוק יכול
 הרבה כך כל בחגיגה שמשתתפים מפני

 יותר תפקידים, הרבה כך כל ויש אנשים
מע המסכן התינוק את כדורגל. משבקבוצת

 ואת כדור, היה כאילו ליד מיד בירים
שו אותי, אומרת זאת עצמו, המקצוע בעל

בצד. כחים
 כל לשתות לתינוק שנותנים רק ראיתי

 כדורגל שלשחקן כנראה שכחו הם יין. הזמן
 עסקני כמה גם העליתי להשתכר. אסור

 הילד. של רזרביים סנדקים להיות כדורגל
 אלוף־משנה שכאשר לי אמרו והחברה
 את החזיק הנבחרת, מרכיב סוחר, שמואל

בהרכב. אותו להכניס לו הבטיח הילד,
 כולם התינוק, עם שגומרים אחרי רגע

 לשתות ומתחילים היה שהוא בכלל שוכחים
המון. נשאר באתם! שלא חבל ולאכול.
 מחדש מתחילים השמחה גמר אחרי זהו.
 הילד את להחזיר צריכים האפורים• החיים
 לא וזה כדורגלן, לגדל ולהתחיל הביתה

 עוד מבין לא שהתינוק מפני קל, כך כל
 מזה. מתלהב כך כל* ולא כדורגל זה מה
אש למשחקים! עדיין אותו לקחת אפשר אי
 האבא אבל להתקרר. יכול שהוא אומרת תי

 הברית אחרי שבת כדורגל. לשחק ממשיך
 בית״ר נגד קבוצתי עם שוב שיחקתי כבר

ו .5:2 בתוצאה ניצחנו אותם תל־אביב,
 בעצמי אני הבקעתי החמישה מת־ך שניים

 עד עדי. בשביל ואחד בשבילי אחד —
 — השערים את יבקיע והוא הזמן שיבוא

בשבילי. ואחד בשבילו אחד

 איזה עם עולה יפו סבבי מכדורגלני אחד
 שזה תיכף הבנתי לתינוק. מוצץ או צעצוע

 שום נולד לא אחד שלאף מפני בשבילי,
 ויצחק בשורה הסתדרנו האחרון. בזמן דבר

 אלי ניגש יפו, מכבי קבוצת ראש שניאיר,
 והגיש הבן להולדת איתי בירך ראשון,

 מכדורגלני אחו כל ניגש אחריו פרחים. לי
 עד ממוצץ — משהו לי ונתן יפי מכבי

לתינוק. חליפה
בהת נורא. התרגשתי האמת, את להגיד

 מפני המתנות, את לקחה פחדתי קצת חלה
 פרו־ שאגי בעתונים לכתוב עוד שיכולים

כדורגל. במשחקי מתנות ולוקח פסיונל
 משחק דוקא היה יפו מכבי נגד המשתק

החלו שורת עצמה את הוכיחה ביחוד סוב.
 היתד, שלנו ההגנה תל־אביב! מכבי של צים

 מ־ אחד אף הכנסתי שלא זה חלשה. קצת
 לפגוע רציתי שלא בגלל לא זה הגילים,
 שרציתי או מתנות, לי שהביאה בקבוצה
כדו במשחק הילד.' בשביל עצמי על לשמיר

ש מה — המשחק על רק חושב אני רגל
עבר. עבר

 חפשית כניסה לי נתנו השבוע במשך
 מפני פרוטקציה, לי היתה לבית־החולים.

ליולדות בבית־החולים העובדים כל שכמעט

 צורה לובשת לאימון גלזר עדי של התנגדותו
( הכדור. למראה קולני בבכי פורץ שהוא שעה צעקנית, ץ

בכדור. לשחק הצעיר חיורש של מסרבנוחו מןשתומם עומד שייס
01:

 שאם שחקנים, שלושה ממנה פרשו ראשונה
 תקטין פרישתם הרי מפתח, שחקני אינם כי
 רצבי, אבשלום הקבוצה. של הפוטנציאל את

 מ־ לארץ המסע באמצע שהוחזרו וצ׳יריק,
 מקופחים, עצמם את הרגישו קופנהאגן,

 שותף שלא זליקוביץ׳, אשר להסגר. נכנסו
חיפה. להפועל עבר במסע,

ש באימון בהסגר. הסתפקו לא הפורשים
 ח־ למגרש רצבי בא שעבר, בשבוע נערך
 חלדי, לג׳רי ניגש דבר לומר ומבלי פועל,

האימון בפרצופו. אדירה מבד, לו הנחית

 אשם חלדי את ראה רצבי כי התברר הופסק.
בעינו. הגון כפגם לו גמל לארץ, בהחזרתו

ל נכנסו שלא הקבוצה, שחקני שאר נם
 הסיבה וזועפים. ממורמרים התהלכו הסגר,

 הכדורגלנים יצאו כאשד חמרית. היא לכך
הוב קבועים, עבודה מקימות בעזבם למסע

 יקבל במסע דמי־הכיס מלבד כי להם טח
 עבודה יום כל על מלא פיצוי מהם אחד כל

 חפועל הסתבכה המסע עקב אולם שאיבד.
 אחד וכל כספיים, בחשבונות פתח־תקוד,
שהובטח. מהסכום שליש קיבל מהשחקנים

 קצר, זמן תוך שיפתר הכספי, המשבר
כדו כמה של איומים כמו חמור היה' ,לא

 פרטים יגלו הם בי לכספם, שחששו רגלנים,
המסע. על נעימים כך כל ולא בלוד־ידועים

פט מתוך שיחק, ההסגר, למרות
 כי הסתבר הממורמרים הכדורגלנים פוטי

 שהצטרף הקבוצה מאמן שסיגל, אליעזר
 מכבי את שעזב אחרי לאחרונה, רק אליה

 השתתף בהסגר, עדיץ והנמצא פתח־תקוה,
הקבוצה. ממשחקי בבמה

ה עקב להסגר, הנכנס כדורגלן כל על
 חמור איסור מוטל לקבוצה, מקבוצה עברתו

מ או בארץ שהוא, משחק בכל להשתתף
 הפר הפועל, במשחקי בהשתתפו לה. חוצה

 עשה לא הוא בינלאומי. כדורגל חוק שפיגל
 הקבוצה בידיעת אלא עצמו, דעת על ואת

 שליווה עתונאי־הספורט של וגם ומנהלה,
ההשתקה. בקשר והשתתף הקבוצה את

 יודעים שהם מה את השחקנים יגלו אם
 במצב פתח־תקוה הפועל יימצא המסע, על

נעים. בלתי
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