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שחקני לבכיר הנחשב אבי, גביע־המדינה. על הגמר במישחק

ולהצ־ תל־אביב, מכבי קבוצתו, את לעזוב עומד בארץ, הכדורגל
 חברו מלמיליאן, אורי גם מליברפול, כדורגל לקבוצת טרף ,

ירושלים. בית״ר את לעזוב עומד נויימן, דני של לקבוצה

0י'־־

 גייסו נו״מן, דני
 הגביע מישחק
 בראיון עגלה

 הזה״ ר.,העולם
שוקו הוא נ׳

מקבוצתו נרשה
 הייתי כישורים. לי שיש. אז כבד קלטו

 עד החשיכה, רדת ועד מהצהריים משחק
 להאיר מצליחים היו לא הכוכבים שגם

 שלי אבא ,14 בגיל כך, אחר הרחוב. את
 16 ובגיל בית״ר של לנוער אותי הכנים

הלאו בליגה בית״ר עם לשחק התחלתי
מית.

 והייתי רחביה גימנסיה תלמיד הייתי
 היו בגימנסיה החבר׳ה לאימונים. הולך
 הוא בי. גאה היה שלי אבא גם בי, גאים
 כבוד נשיא הקבוצה, של שרוף אוהד היה
 מאד הרבה לבית״ר ותרם המועדון, של

 הבר תנועת־החירות, איש היה הוא כספים.
 אנשים, מאד הרבה הכרתי ודרכו המרכז,

המדי מנהיגי של תקן על היום שיושבים
 ויוצאים נכנסים היו האלה האנשים נה.

בבית. אצלנו
 גביע־המדינה על ברמת־גן, כששיחקנו

ללחוץ כדי במיוחד מהיציע וייצמן עזר ירד
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!״כולם אותך אוהבים
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 ושרו מחאדכפיים ברגליהם, רקעו ברמת־גן,
 הפופולארי הילדים שיר של הפיזמון לפי

 לקפטן הודייה שיר זה היה ברבאבא.
שהב האיש נויימן, דני בית״ר־ירושלים,

 הגורלי במישחק הראשון השער את קיע
 לאגדה שהפך האיש ;גביע־המדינה על

ההמונים. ולאליל
 נסע שבה המונית כשהגיעה כך, אחר

ההיס האוהדים אחריה רדפו לירושלים,
 מהצדדים מלפנים, דרכה את חסמו טריים,

החוצה. נשלף דני ומאחור.
בעו כמוך אין נויימן, דני נויימן, ״דני

 על אותו ונשאו האוהדים שאגו לם!״
סיפ לכיכר־ציון, ההילולה כשהגיעה כפיים.

 מידיו נחטף שגביע־המדינה נויימן לדני רו
 ונשבר ריבלין, רובי הקבוצה, מנהל של

 כעס, קצת אולי נחרד, לרגע אהבה. מרוב
 הבין הוא פניו. את חיוך שטף כך אחר

 ירושלים בית״ר אוהדי של אהבתם כי
 קורעת גם היא לבבות, קורעת רק ״לא

גביעים.״
 בבית הגדול, הנצחון אחרי ימים כמה
 קיבל היוקרתית, רחביה שבשכונת הוריו,
 בחדר נפגשנו לראיון. נויימן דני אותי

 הפלסטיים המנתחים אחד אביו, של הקבלה
ש נויימן, צבי הפרופסור בארץ, הידועים

 בחדר מהתקף־לב. כשנתיים לפני נפטר
ותמו תעודות מדליות, דיפלומות, עשרות

 חירות, מרכז חבר שהיה האב, של גם נות.
 דני של וגם שדוף, ובית״ריסט נודע רופא

.24ה־ בן
עי וכחול שיער קצוץ רזה, קטן, הוא
 ומתרגש עצמו, ערך בהכרת מלא ניים.
עבר. מכל עליו המורעפת מההערצה עדיין

 ממישפחה־טו־ ילד התגלגל איך
 רחוב של ילד פרופסור, של כגו כה,

תל כן-מיימון, שדרות פינת אלפסי
 לקבוצת רחביה, הגימנסיה מיד

 הידועה ירושלים, כית״ר הכדורגל
 המצוקה שכונות בגי של כקכוצתם

ץ והעוני
 משחק אני לבית״ר. אותי לקח שלי ״אבא
 בן־מיימון, ברחוב פה, .6 מגיל כדורגל

 עם משחק הייתי שלי. הקאריירה התחילה
 רובי דהיום, האגודה יו״ר ועם רמי, אחי,

אבל עלי, גדולים קצת היו הם ריבלין.
מעריצים כתפי על

במישחק. השערים אחד את שהבקיע

או נזיימן, דני !בעולם כמוך אין נויימן, ״דני
 נויימן, לדני המעריצים שרו !״כולם אותך1 הבים

בחייו. המאושר הרגע זה היה כי טוען, דני

 שלום דרישת שאמסור וביקש היד את לי
 אני עייזר, את מעריץ אני שלי. לאמא
 מכיר אגי בגין, של טבעי יורש בו רואה
 ראומה, של ההורים ילד. שהייתי מאז אותו

 רשב״א. ברחוב פה, גרים שוורץ, עורך־דין
 את לבקר באים היו שהווייצמנים פעם כל

 גם לביקור באים היו הם שלהם ההורים
 לפרופסור היתה השפעה איזהאצלנו.

ופני אפיהן את שעיצב מי נויימן,
 מפורסמות נשים הרכה של הן

 איזה בגוץ של חייו על כארץ,
 שחיילים לאיש, היתה השפעה

 ואת חייהם את לו חייבים רכים
 דני על שלהם, ההדש המראה

ץ נויימן
 על לספר צריך לא אני בן־אדם בתור

 כל פוגשים לא כזה בן־אדם שלי, אבא
זה. את יודע אהד שכל חושב ואני יום

י נ א / /

, גן־אדם״
 הכל. כימעט לו חייב אני אבא תור ף*
 למה הגעתי בזכותו שהרבה חושב אני יי■

 כל אותי לוקח היה הוא היום. שהגעתי
בירו מתקיים היה אם בין למישחק, שבת

 החדיר הוא לעיר. מחוץ היה אם ובין שלים
לכדורגל. האהבה את בי

 נויימן, הפרופסור ראה האם
 מוסמכת היא טלי, הבכורה, שבתו

ל נשואה לשפות, האוניברסיטה
האדמיניס המנהל דווידסון, אמיר

האמ ושבנו ״מעריב״, של טרטיבי
 עתידו את רופא, הוא רמי, צעי,
? כבדורגל •טלו כן־הזקונים שד

מק כדורגלן שאהיה לזה התנגד לא הוא
 שבסופו ברור אותי. עודד אפילו היא צועי.

 אחי כמו אקדמאי, שאהיה רצה דבר של
 לי אמר היא וראשונה בראש אך ואחותי,

 חושב אני בן־אדם. שאהיה רוצה שהוא
 אני מטרתו. את השיג הוא לפחות שבזה

בן־אדם.
מ מתפרנס ואני הגימנסיה את גמרתי
 אולי ללמוד, לי בא לא כרגע כדורגל.

 לא אני מישפטים, אלמד הבאה בשנה
ה שלי. בראש לא ממש זה כרגע יודע.

 טור לי ויש רע, לא אותי מפרנס כדורגל
הב־ יש בצדו שגם ערב, בעיתון קבוע


