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 שהגיע את לי שילמו לא סידני הכוח מנהלי

 השתלמה דבר של בסופו אבל מהקבוצה, לי
הנסיעה.
ביוהנס פארק ה״לנדס לקבוצת הגעתי

 היחס מלכים. בכבוד שם והתקבלתי בורג,
 יכול אני היום. עד מצויין, הוא שם אלי

 לעזור שמחים וכולם בית, לכל שם להיכנס
לי.

 רציני עסק הוא הכדורגל בדרום־אפריקה
 או ויכוחים ומכבי, הפועל שם אין מאוד.

 לחברה דומה כדורגל קבוצת כל פשרות.
 במטרה שלר, העניינים את המנהלת מסחרית

ול לנצח שערים, שיותר מה להבקיע אחת:
התקדם.

 לשחקן. בקשר סנטימנטים שום אין שם
למכי אותך מציעים אז — סוב לא אתה
 שתי רק פארק בה״לנדס משחק אני רה.

בקבו ותיק הכי השחקן אני והנר. עונות,
 טוב לא אתר, אם מקצוע. זה כדורגל צה.
בשבילך. כסף אין —

 העליונה בליגה ממוצע כדורגל שחקן
ישרא לירות 400—300 בסביבות מרוויח

שח בדרום־אפריקה עכשיו יש בשבוע. ליות
 אותו להעביר שעומדים אחד, אמריקאי קן

דו שלו קבוצת־האם לשניה. אחת מקבוצה
 בשבילו, ליש׳׳ט אלף 15 של סכום רשת
הזה. הכסף את יקבלו שהם ספק לי ואין

 המימון בעיית את פותרות שם הקבוצות
 הקבוצות מאשר פשוטה יותר הרבה בצורר.
 מחליטה למשל, פורד, כמו חברה בארץ.

 כדי כדורגל, קבוצת צריכה שהיא אחד יום
החברה. מכוניות את למכור לה שתעזור
 קבוצת יש שבוע ואחרי מנהל, ממנים

 פורד של הקבוצה מנהל שצריך. כמו כדורגל
מ שחקנים אחד־עשר אחת בעונה הביא

 חמש בין היא עכשיו שלו והקבוצה אנגליה,
מכו כמד, באמת מעניין בליגה. הראשונות

הכדורגל? בזכות נמכרות פורד ניות
תן ר. מ ת ס  בארץ לכדורגל היחס ב

 שחקנים אחד מצד משונה. קצת לי ניראה
 אותו להם משלמים אבל כסף, מקבלים

 כזה מצב של התוצאה לשולחן. מתחת
ה על כסף מוציאות שהקבוצות היא

ב אליהם לבוא יכולות לא אבל שחקנים,
דרישות.
ל מופיעים שלא שחקנים שיש שמעתי

 ביום משחקים זאת בכל זה ואחרי אימון,
 יכול לא כזד. דבר בדרום־אפריקה שבת.

 ברור והיה פצוע, פעם הייתי אני לקרות.
 הופעתי שלא אחרי להתאמן. יכול לא שאני

 מהאגודה, רשום מכתב קיבלתי לאימון,
אי לכל להופיע חייב שאני לי הודיעו ובו

ללכת. יכול רק אני אם מון,
 מה יודע הוא חוזה, על חתום שחקן אם

אפ גם אז לתת. צריך הוא ומה מקבל הוא
 שאני כמו במצב בדרישות. אליו לבוא שר

 לבוא מעז לא אחד אף כאן, אותו רואה
 להם נותנים לא כי בדרישות, השחקנים אל

 אין אז להם, נותנים כבר ואם דבר. שום
מיסגרת. לזה

 שעות שש עד חמש לכדורגל מקדיש אני
 עם מתאמן אני בשבוע פעמים ארבע ביום.

 אני בשבוע ופעמיים הראשונה, הקבוצה
ה הנוער. קבוצת עם לכך, בנוסף מתאמן,
 אחר־ד,צהרים בשעות תמיד נערכים אימונים

ובערב. המאוחרות
או לקולנוע ללכת לפעמי■ קישר, נבון,

 אצלי אבל כזאת, בצורה חיים אם לבלות,
שו ולא מעשן לא אני לכל. קודם הכדורגל

 עוד לי יש הכושר. על לשמור כדי תה׳
 אשחק ואני טוב, לשחק כדי שנים כמה
שאפשר. כמה

 גלזר. שייע טובה: דוגמה לי יש הנה,
 ממשיך עוד שהוא אמר והוא אותו, פגשתי
ש לכך טובה דוגמה הוא רשתות. להרים
 סוף סוף להצליח. תמיד יכול מהיר שחקן

גולים. לתקוע זה במישחק העיקר
 של לגמרי אחר סוג יש בדרום־אפריקה

 כאן שיחקתי אני כדורגל. המשחקים אנשים
 אתי יקרה מה ידעתי לא רעב. ממש והייתי
 ה־ על לפחות להצליח, תמיד רציתי מחר.

מיגרש.
 שלהם בפרייבט שבאים צעירים, יש שם

 עם ונוסעים וחצי שעה מתאמנים למיגרש,
 להם אין עוד אב הביתה. חזרה הפרייבט

 ל־ אותם מביאה שלהם האמא אז רשיון,
להצ יכול לא פעם אף כזה אום מיגרש.

 אמביציה. שום לו אין כי במישחק, ליח
 דבר, שום לו חסר לא לו, שטוב יודע הוא
 ואימר הביתה הולך הוא לו, הולך לא ואם
היום. מזל לי היה לא לאק, באד

 המצ־ היחידים שהשחקנים הסיבה גם זו .
ה לכל המתייחסים המיקצוענים, הם :ליחיס
 ל־ מתייחס אחד שכל כמו ברצינות, עניין

שלו. מיקצוע
 מיום אני כדורגל. וישנים אוכלים

 בזמן אלי פנה לא אחד אף בארץ. שישי
 אין לכן בארץ, שלי להופעה בקשר הזד,
כך. על לדבר טעם

 מוכן אהיה שאני אפשרות כמובן היתד,
 היילנדס מקבוצת הסכמה ודרושה לכך,

 משכורת הזמן כל מקבל אני ממנה פארק,
 מישחק בגלל לריב יכול לא אני ואיתר,

אחד.
ש קבוצה, בארץ שתימצא חושב אינני

 לי שיש התנאים אותם את לי להציע תוכל
 אחשוב אני לי, יציעו אם בדרום־אפריקה.

בחופשה. כאן אני בינתיים כך. על
 כא־לו בעיתונים, כתוב שהיה מה כל
 לדרום־אפריקה, שחקנים מכאן לקחת באתי
 את מכיר לא אפילו אני גמורה. שטות הוא

לס רוצה אני כאילו כתבו שעליו שפיגלר,
איתי. אותו חוב

ב מאשר פופולארי יותר אני אולי פה
כש נולדו לא שעוד ילדים, אחרות. ארצות

 חתימה ממני מבקשים בניבחרת, שיחקתי
 כדורגל וישנים אוכלים אנשים כאן ברחוב.

בינ לי טוב בדרום־אפריקה אבל היום. כל
 על בעיתון קוראים לפעמים אומנם תיים•

 ברחוב, היום באמצע אותם ששדדו אנשים
בינ אבל עליהן. שהתנפלו בחורות על או

 או טובה, המשכורת רחוק. נראה זה תיים
מחדש? הכל הפעם עוד אתחיל שאני למה
לוי. של סיפורו כאן עד

 את בדמיונם ראו אומנם נילהבים צופים
 אפשרות אך המקומיים, במיגרשים רץ לוי

 מתמיד. יותר השבוע רחוקה נראתה כזאת
 הוא זהב. שוות שלו הרגליים כ' גילה לוי

 השווה במשהו אותן להחליף חושב איננו
מזהב. פחות

 מילד ,ישראל נבחרת של הלאומי מאמנה
 המישחק אותו את אומנם זוכר צ׳יריץ׳, באן
ה אך ארצו, בני את הישראלים ניצחו בו

ב התנהלו הישראלי הכדורגל של מנהלים
 את ,לגייס השכילו לא מדי, מרובה איטיות

 מישחקה לקראת ישראל נבחרת לשורות רפי
בלגיה. עם

מחפ בחולון לדרוס-אפריקה. יחזור לוי
חלש. כוכב ביינתיי■ שי■
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