
 הצליחו בעולם מתי־מעט ר ^
 מיק־ כדורגל ולשחק להמשיך 1

 ליאון. (״מוצי״) משה .40 בגיל צועני
מהם. אחד הוא

 ציפצף .41 ה־ בן האיטלקי זוף, דינו
 אשתקד, בקיץ הביולוגיה חוקי על

 גביע מישחקי בימת מעל כשהוכיח
 לשבור שאפשר בכדורגל, העולם
 כגבוה שנחשב בגיל עולמיים שיאים
 מנבחרת וחבריו דינו הספורט. בעולם

העולם. בגביע מחזיקים איטליה
 בגיל ליאון. מוצי זאת עשה בארץ,

 כדי יפו, מכבי לקבוצתו, הוזעק 40
מהליגה. ירידה מסכנת להצילה

 הילד, פני בעל מוצי של סיפורו
 מיספר את מגלים אינם וגופו שפניו

 רק ולא אגדה, סיפור הוא — שנותיו
 כדורגלנים ישראלי. מידה בקנה

 על לשמור כדי מאוד קשה עובדים
 אימון דורש הכדורגל הגופני. :ושרם

 כדורגלן הוא מוצי אבל יום, מדי גופני
אחר. מסוג

 החודשים 10 בת ההפסקה למרות
 חזר הוא יפו, יליד השחקן, שעשה

 מרגע ימים שלושה תוך למיגרש
 מיקצוענים כדורגלנים שהוזעק.

 לחזור אפשרי בלתי שכמעט יודעים
כזאת. במהירות ראשון להרכב

ובהצלחה זאת, עשה ליאון מוצי
50 י

 התלהבות הרבה עם למיגרש עולה שנה, 30 כבר ו- המיגרש 11
 גם כוח. לו, מספק גופו העובר החשמלי הזרם ואנרגיה. הש* הכדור !

כדורגל. וישחק מהמיטה יצא ושבור, חולה כשהיה המשחק הכדורלגן, מיסטית. בדרן ליאון מוצי על פיעו
אות מחטט הדשא

הכדורגל של השחור הפילפל ״אני

1/7/777
 נישארה יפו, מכבי קבוצתו, מלאה.
הלאומית. בליגה

 וכמו כפתור על ״לחצתי
 אומר. הוא לכושר,״ חזרתי במטה־קסם

 עובר מפרכים אימונים מחנות כמה
 הפותח בהרכב להיכלל כדי כדורגלן

 שחקן כל יודע זאת המישחק, של
 מושגים יש למוצי אבל כדורגל.
 למחנה־ הגיע לא מעולם אחרים:

 אלא חדשה, עונה לקראת אימונים
 חבריו כל העונה. תחילת לפני שבוע

 להגיע כדי לפניו, חודש מתייצבים היו
כולו. בעולם נהוג כך הנידרש. לכושר

 שאינו וכמעט לרוץ, אוהב לא מוצי
 כמו מתנהג הוא כושר. תרגילי מבצע

 היחיד הכדורגלן הוא מוצי ״קינג״.
 להישמע שלא לעצמו שמרשה בעולם

 גם לו ויש המאמנים, של להוראותיהם
האלה: להרגלים הסברים
 להתאמץ במיוחד אותי מושך ״לא

לי חסר האימון בשעת באימונים.

 עצמו. במישחק שיש והחשמל המתח
 גופי מתמלא עצמו במישחק רק

חיוניות.

 חיי״לילה ^
וכדורגל 0

צי ר *  אבל באימונים, התאמץ לא *
 יודע הוא מכריעים ^/במישחקים

 ממנו. למצופה ומעבר מעל להתעלות
 אותו שאופפים וההתלהבות האנרגיה

 נושא כבר הפכו המישחק, בזמן
 אחרים. כדורגלנים בקרב לקינאה

 חבריו את סוחפת הטיבעית עקשנותו
טיבעי. מנהיג הוא ליאון מוצי אחריו.
 חיכוכים לי היו ״תמיד מספר: הוא

 להכיר למדו שהם עד מאמנים, עם
 מהכדורגלנים שונה שאני והבינו אותי

 מוותרים היו הם זאת כשהבינו האחרים.
לי״.

מוצי שיחק המשונים, נוהגיו למרות

■נידוכעזצמ&מנ משהו ״הייתי
 של שהייה לאחר הגזענית. בדרום־אפריקה במיקצוען לשחק נסע הוא

במישחקו. ומעודן בנימוסים מלוטש כשהוא ארצה חזר שנים ארבע


