
 לא בו במשחק, כי אותו האשימו בות,
 נשבע היום עד בשופט. אבן ידה השתתף,

מה אחר מישהו טעות. זו היתר■ כי טוני
 היודה האבן. את ידה לו, הדומה שכונה,

 אבל במעשהו. ולהודות לבוא !מוכן היה
 זאת עושה היה אם כדורגלן. היה לא הוא
משמעתי. רק ולא פלילי למשפט צפוי היה

טוני. אמר העונה,״ כל עליה
 חיבוקים של בים טובע המשחק, אחרי

 כ־ ,נשמתו את כמעט שהפריחו ונשיקות
 לפני הירוק, בחוף ביניים לחניית שחנו

 חילק במרמורק, ההכתרה לחגיגות שיחזרו
 לגלח הזכות את בקבוצה לחבריו טוני
פניו. מעל זקנו את

 משלמים שהיו כדורגלנים של לדור עוד
מ בעצמם וקנו לשחק, להם שיתנו כדי

שלהם. הכדורגל נעלי את כספם

 בן המרכזי החלוץ שרעבי, טוני מבשר אגרופים בניפנוףהמנצח טוני
 הקבוצה על האישי נצחונו את מרמורק הפועל של 24ה־

שעריים. אוהדי מאלפי שהושמעו הבוז לקריאות תשובתו זו היתה שערייס. של השאפתנית

 למישחק עלותו לפני 11■ 917171
 אל טוני ניגש הקובע, 11 #11/11

 מעבר הניצבים יוני, ובנו מזל אשתו
מרמורק. כקמיע משמש 6ה־ בן יוני לגדר.

 דוחף מה שובת. ואינו שיחרור מבקש אינו
כדורג מניע הכסף רק בו בדור, אותו
? לנים

 ״וזה טוני, משתומם ז״ אומרת ״מה.זאת
 בכל שלנו השכונה שם את שפירסמו

כלום?״ זה הארץ

או אלפי את שהקפיצה למישחק, 58ה־ הדקה 1
 סחפה החיפאי, באיצטדיון שעריים מכבי הדי

 מרמורק, שער לפינת כדנר נוגח כהן יוסי והתרגשות. התלהבות של
התעלף. כהן יוסי גם הכדור. את לעצור בנסיון לשווא

שעדיים של הגול
 בהיסטריה אותס

מזנק מוסקוביץ רוני כשהשוער
וחצי. לשנה הורחק הוא ויתר. טוני

שעב בעונה רק שיחק. לא וחצי שנה
 חזר. העונה סוף לפני משחקים שבעה רה,
לצמ קבוצתו את להעלות כדי זמן די לא

 טוני, אחר. משהו היה זה השנה אבל רת.
 כדורגלנים בנויים ממנו מהחומר שקורץ

לאליפות. קבוצתו את הוביל גדולים,
ה אחיו לפתע נפטר וחצי חודש לפני

 כדורגלן בצה״ל, חייל ),19( רחמים צעיר
פע כמה להופיע הספיק שכבר הוא, גם

 על התאונן אחד בוקר סרמורק. במדי מים
 יצא חלב. כוס לו נתנה אמא מיחושים.

 יודעים לא היום עד ומת. צנח לרחוב,
 שבת טוני שיחק לא האבל בגלל ממה.
זקן. צימח טוני הפסידה. מרמורק אחת.

ה מועד לפני ׳תמו האבל ימי שלושים
 נתנו לא אבל שעדיים. נגד הקובע משחק

 לנצחון,״ סגולה ״זו הזקן. את לגלח לו
 רק לא פחדו הם הקבוצה. מנהלי אמרו

 שבוע שעדיים. מאוהדי גם אלא מהדוחות
 הקבוצה שחקני את הבריחו המשחק לפני

לפ בקריית־ענבים. אותם החביאו בסתר,
 עברו בחיפה, למשחק משם שנסעו ני

תחנות. שתי דרך
 בבית־החולים הייתה הראשונה התחנה

 מחברי אחד של אשתו שכבה שם קפלן.
 את קטעו קודם שיום הקבוצה, הנהלת
 מיטתה. סביב הצטופפו הכדורגלנים רגלה.

הב הם ביקשה. היא נצחון,״ לי ״תביאו
 ברחובות. לבית־הקברות נסעו משם טיחו.

 יד. על יד כולם שמו רחמים של קברו ליד
שחלם המישאלה את להגשים לו ״הבטחנו

 מאלה בתכלית שונה החדש האליל
שייך הוא הלאומית. בליגה המוכרים

 צרה, חדר בדירת גר הוא בניו ש;י עם
 כל ומטבח. שינה חדר סלון, המשמשת

 הבית. בתוך נמצא המדרכה על שחולף מי
 כש־ בחודש. ל״י 450 בתנובה. עובד הוא

מ אותו משלמים במכולת, החוב מצטבר
 לרכוש לו איפשרו בעבר הקבוצה. הנהלת

 כדי אותה מכד הוא בהלוואות. משאית,
 צעירים. לזוגות לשיכון כסף לו שיהיה
 הדירה ממחיר שליש בדיוק כיסה הכסף

המיועד. בשיכון
מתלונן. ואינו מתמרמר אינו טוני אבל

הנצחון חיבוק
השני, השער הבקעת אחרי

למצלמה, הגב (עם מרמורק קבוצת אליל שרעבי, טוני
 לקבוצה מחבריו שניים ע״י מחובק )9 מיספר חולצה

לחבקו. כדי עליו עטים מקבוצתו אחרים שחקנים כששלושה


