
 להיות חייבת זאת תרנגולת. קונה ושם
 הוא השחיטה. אל הנע בסרט השביעית

 אדום. (סיני) בצבע־מאכל אותה צובע ^
 גרגירי לאכול גם לה נותן הוא אחר־כן־

 את הופך הזה הטיפול וכל חומוס
מכו קולנית, לאנרגתית, התרנגולת

המבוקש. המזל את ומביאה שפת

מתפרנס
מהקבוצה

 מתייחסים אינם ועמיתיו ו * ץ
 תל־ מכבי של הכדורסל לקבוצת ^

 בזירה אותנו המייצג משהו כאל אביב
 הפכו בעבר שניצחונותיה האירופית,

 זה בעניין לאומית. לגאווה מזמן
 האוהד של האמיתי פרצופו מתגלה

מפ .כשמכבי המושלם: הפאנאטי
 אני אוטומטי באופן שמח. אני סידה,
 מקומה, את תיקח שקבוצתי שואף
הגובה?״ על מכבי אם תיקח, ואיך

בהת בטלוויזיה צופה כשהוא גם
 ריאל מול מכבי של מודדות

 שמאדריד תיקוותיו כל מאדריד,
תנצח.

אחרי בשבת, לו, חשוב הכי הדבר

 לליגה שהידרדרה למרות קבוצתו,
 והמר הכלכלית מעורבותו השלישית.

 מחדש הקבוצה את שבנתה היא ראלית
 האחרונות בשנתיים אותה והזניקה
 מדברים כיום האנגלית. הליגה לצמרת

 עם אחת בנשימה וואטפורד על
ליברפול* האלופה

 בקבוצתו, כלכלית מעורב אינו ג׳ו
 לכל העיקבית שהופעתו למרות

 לעיתים, הקטנה. תרומתו הם מישחקיה
 מהניצחון, מיוחד באופן ליבו כשטוב
 הקבוצה שחקני את האוהד מזמין

 מפוארת, במיסעדה לארוחה ומנהליה
 שרוף, אוהד להיות כמובן. חשבונו, על

 בהוצאות כרוך כל־כך, ומסור מושבע
 על חי הייתי ,אילו קטנות: לא

קשה.״ יותר לי היה משכורת,
 גם תרנגולת־המזל עם תעלוליו כמו

 מהפועל,״ מתפרנס .אני מפתיע: ג׳ו פה
 את ומשאיר להכריז חושש לא הוא

הכיצד? פעורי־פה! כולם
 כדורגל בחיים. אהבות שתי לו יש

 החונה הלנצ׳יה״ספורט .את והימורים.
 הוא אחד,״ ממישחק עשיתי בחוץ
 פניו, על נשפכים רבים וחיוכים מגלה

שסביבו. בתדהמה נוכח כשהוא
הצו תחביביו הם ןומוסיקה אלכוהול

ג׳ו(.ה עול ספים !
מהבינוי.נער הנהנה סבבא!״) תיסולובת זה ביחד כל

 מיש״ לחיי כרגע בנוי אינו הוא לדבריו, השעשועים'.
 נוהג כשאני איתי, לחיות תסכים אשה .איזו פחה:

הקטנותז״ השעות עד לבית מחוץ לילה כל לבלות

 הכל - שמע של שיגעון לי יש מנצחת הקבוצה .אם
הכלר מצב־רוח, בחה־ות, עסקים, חלק: לן־1ה

 הפסידה: שהיריביה זה ניצחה שקבוצתו
מתוק.״ יותר הניצחון .אז

 ג׳ו מסוג אוהדים שרק עובדה זאת
 כלכלית מבחינה קבוצתם את מחזיקים
 אוהדים רק כי מוראלית. גם ולעיתים
 הקבוצה, על הנעולים באמת, משוגעים

 כשהם גם שחקניהם את לראות ילכו
 מציגים ושאינם התחתית בשפל

 כתר על נלחמים או משובח כדורגל
בצמרת.

 של סיפורו היא הידועה הדוגמה
 קטן שמגיל האנגלי ג׳ון אלטון הזמר

 וואטפורד עירו קבוצת את העריץ
 האנגלי. בכדורגל משהו פעם שהיתה

 וכסף, פירסום עוצמה, תפס כשאלטון
של במישחקיה לצפות המשיך הוא

 תמורת שלי הפיזיו על ,התערבתי
 אם (גם פור,״ תיקו ונתתי הלנצייה

 הוא תיקו להיות התוצאה עתידה היתה
 עם במישחק היה זה מפסיד.) היה

 שנתניה סיכוי היה ולדבריו נתניה,
 אך הביתי. במיגרשה הפועל את תפרק

 של מהממת תוצאה עם חזרה הפועל
נוספת. מכונית עם חזר וג׳ו 4:1

 על להמר
מטבע הטלת

 מדי ג׳ו של חייו מתנהלים ד ^
 על שמתערב ,בן־ארם. שכת: ^

עד כסף. לו חסר שלא אחד זה מכונית,

 דולר 8500 עשיתי נתניה עם הסישחק
 הוא ליבו וברוחב מההתערבויות,״

 פור!״ תיקו נותן אני ,תמיד מוסיף,
 הרבה לקבוצתו היו לא באחרונה

 ועל דולר 6500 הפסיד וג׳ו ניצחונות
 להפועל הביאו ,השנה מפרש: הוא כך

 הוא בראש. הגנה רק לו שיש מאמן
 התקפה.״ זה מה שכח

 של המיקצועי מצבה על ביקורת
 של ממעורבותם חלק היא הקבוצה

 שחקנים חומר יש .להפועל האוהדים:
 צביקה את להוציא היה מספיק מצויין.

 ישין(אוהד) את ולשים רוזן(המאמן)
 או (שווייצר) דוביד את ביקשתי ולא
 ההרכב את שיעלה שפר(עמנואל) את

קבוצה.״ כל יפרקו הם הקיים,

 בשביל שבת של הכדורגל מישחק
 כי מדוייק לא .זה פרנסה. גם הוא ג׳ו
 אחרת בלבד, הכספי לצד מעבר בזה יש
 ובגילוי־לב פור.״ תיקו נותן הייתי לא
 מטיבעי. מהמר ,אני מתוודה: הוא

 אפשרות לי שיש דבר כל על מהמר
 לי? עושה זה מה להרוויח. ושווה הוגנת
 זה.״ על משוגע אני עניין. מתח, הכל.

 עד ומבוסס. מסודר אדם נחשב ג׳ו
 מתיפוף התפרנס שנים מיספר לפני

 אחר*כך ובתתונות. במועדונים בלהקה,
 של המועדון את כשנתיים במשך ניהל
 בעסקים הוא ומאז באילת קיסר מלון

 אני הזה הביסוס כל ,את אבל שונים,
 או מטבע, הטלת על להמר מוכן

אני מהתחלה! להתחיל או להכפיל

 הכל עשיתי 14 מגיל סלף־מייד־מן.
 ההימורים. ובכוחות עצמי בכוחות לבד,

 אהיה מכסימום מסוכן, לי נראה לא זה
מחדש.״ הכל שאתחיל או מבוסס יותר

אלימות
וטיכטוכים

המיש־ שתוצאת קורה םעמיס
 לשניות עד קפואה נשארת חק /

 שלפני בדרבי שקרה כמו הסיום,
 הוכרעה 90ה־ בדקה רק שנתיים.
 היה ,זה הפועל. לטובת התוצאה
 ברוק עם אורגיה סיום כמו בשבילי
אורגזמה!" כמו דאנאווי. ופיי שילדם

 דני, לבנו אבא ג׳ו כבר היה 20 בגיל
 האב של תחביבו .12 בן נער הוא שהיום

 את אלה בימים המנסה בבן, דבק
הפועל של הנוער בקבוצת כישרונותיו

)64 בעמוד (המשך
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רצונו. את מסוביע בסבלה קומה


