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ב ר ק ד ה ע ע בי ג ה
 הבריטי הרכבות שרות שהכין הרכבות

 נומעג־ קבוצת אוהדי אלפי את להוביל כדי
 •צאו לנוטינגהם, חזרה מלונדון הס־פורסט

 נוטינגהם בני אלפי כי למחצה. ריקות
 גמר במשחק לחזות כדי ללונדון שנהרו
 קבוצת נגד קבוצתם התמודדה בו הגביע,
 לבלות העדיפו לבתיהם, חזרו לא לוטון,

 של הכללי החולים בית בשערי הלילה את
1 ודמבלי.

 סבוי במלון שנערכה המפוארת במסיבה
לפ חסרו בגביע, שזכו נוטינגהם לכדורגלני

 אותה היו הם גם הכדורגלנים. מחצית חות
 שם, וזמבלי. של הכללי החולים בבית שעה

 דוייט, רוי של מיטתו סביב מצטופפים
 עקבו הקבוצה, של המזהיר הימני הקיצוני

בטל ששודר המשחק מהלך אחר יחד הם
 קבוצת על המזהיר נצחונם תואר בו ביזיה,
 רגעי של שחזור זה היה לרובם לוטון•

 דוזיט, רוי אולם עליהם. שעברו המתיחות
 ביותר, הנערץ לכדורגלן לילה בין שהפך

 ממהלך הדקות 55 את הראשונה בפעם ראה
במגרש. כבר היה לא בהם המשחק,

 הראשון השער את שהבקיע רוי, כי
 שבר התשיעית, בדקה כבר קבוצתו לזכות

 הובל ,35ה־ בדקה שלו השוק עצם את
במר רוי עמד הרגעים באותם לבית־ד,חולים.

 שנוכחו צופים אלף מאה של ההתענינות כז
שעק בריטים מיליוני של סמבלי, בא־צטדיון

 טלביזיה, מכשירי באמצעות המשחק אחר בו
 רחבי בכל אחרים ספורט אוהדי מיליוני ושל

 באמצעות המשחק, אחרי שעקבו העולם
החד מהדורות מלונדון, הישירים השידורים

 העתו־ של המיוחדות וההוצאות ברדיו, שות
נים.

 הנערך האנגלי, הגביע על הגמר משחק כי
 נחשב שנים, 177 זה שנה מדי ברציפות

ברי־ של המרכזי הספורטאי למאורע רק לא

למש התכניה עם המונית. בצבור שירה על
 השירים, מילות גם לצופים חולקו חק

 הצטרפו בנגינה התזמורת פצחה וכאשר
אדירה. בשירה הצופים אלף מאה אליה

 שלוש, בשעה בדיוק החל עצמו המשחק
תוקפ מסתמנת הראשונות בשניות כשכבר

 בעוד פורמט. נוטינגהם קבוצת של נותה
 עצמם את מצאו ולא הססו לומון ששחקני

 על נוטינגהם כדורגלני שחקו המגרש, על
מרג יצא לא ממש והכדור המגרש כל פני

 הותירה לא הנהדרת הכדורגל הצגת ליהם.
 בסידרת תסתיים היא כי לספק מקום שום

 שלח התשיעית, בדקה כבר ואמנם שערים.
 נוטעגהם, של השמאלי הקיצוני אימלך,

 להשכינו שמיהר דוייט רוי של לרגליו כדור
תמונה). (ראה בשער נפלאה בבעיטה

 משך אימלך ואותו דקות ארבע עברו לא
 השמאלית המגרש לפינת לוטון מגיני את

 המקשר לגרי, מדויקת מסירה העביר ומשם
 של לראשו הכדור את שהעלה השמאלי,

 השער. אל שנגח וילסון תום המרכזי החלוץ
 הצליח לא אולם קל ניתור ניתר השוער
 בדקה 0:2 של בתוצאה הכדור. את לעצור

הסידרה. להמשך הצופים המתינו למשחק 13ה־
 היו לוטו! שחקני הזמן. על מערכה

 ובל־, חיוור היה ומשחקם מהתוצאה המומים
 חלוצי של החטאותיהם רק מדויק. תי

 בדקה היתרון. את הגדילו לא נוטינגהם
 וחלוציה במקצת לוטון התאוששה 25ה־

התקפות. בסידרת פתחו
 בהוד כדור נוטענהם הובילה 35ה־ בדקה

 רוי של ברגליו היה הכדור וכאשר קפה,
 בלם לקראתו יצא ,16ה־ רחבת לפני דוייט

 את הוציא קצר קרב ולאחר מקנלי, לרטון,
 מקרב נפגעו השחקנים שני מרגליו. הכדור
 מקנלי אולם הקרקע. על ונשכבו המגע
 הוצא דוייט ואילו ביותר קל באופן נפצע

 דקה מאותה החל שוטרים. ידי על מהמגרש
 נאלצה נוטעגהם המשחק. מהלך השתנה
שנותרה מאחר שחקניה מערך את לשנות

ותרו תשואות בסערת הקהל פרץ נוטינגהם
 תסבלי איצטדיון שמע לא שכמוה עות
רב. זמן מזה

 התוצאה אם טרגדיה, להיות יכלה ,,זאת
 כתב נוטעגהם,״ נצחון מאשר אחרת היתד,

 שהיינו ״כנראה הלונדוני. טיימס הסאנדיי
 נוטינגהם כאשר שאפילו גרועים כך כל

 הודה לנצחם,״ יכולנו לא עשרה עם שיחקו
לוטון. קבוצת מנהל

ו ה״ת■ ל י פ ל כ שייע ש
כו האחרון השבוע מאורעות על
גלזר: שייע תב

 הסרט את ראיתם
 כפילו זה, על בחן
 אז טוב, מונטיז של

או לי קרה השבוע
 זה בדיוק. הדבר תו

 שהנהלת בזה התחיל
 שכמה ראתה אגד
 שלה העובדים מן
כדו שחקני גם הם

 והחליטה טובים רגל
 אז קבוצה. לעשות

 ובנבחרת, בליגה משחקים שאנחנו מזה חוץ
באגד. גם לשחק צריכים אנחנו
הזמינה במאי האחד לכבוד אופן בכל
ולשחק לבוא קרית־מלאכי הפועל אותנו

 חגיגי. משחק שאומרים כמו אצלהם, ככה
 עם שער הכינו הם שהסכמנו, כששמעו

הסבי בכל והדביקו תזמורות וכמה פרחים
 של כמו מודעות היו אלה מודעות. בה

ומו הסרט שם את כותבים שם קולנוע,
 זה ככה גייבל. קלארק בהשתתפות סיפים:

 הפועל כתוב: היה המודעות על פה. גם היה
 בהשתתפות אגד נבחרת נגד מלאכי קרית
הבינלאומי. השחקן גלזר שייע

 עם לנסוע צריך הייתי יום באותו דווקא
 למשחק אותם להביא כדי יעזור הפועל

מלאכי קרית שהפועל מפני אבל לדימונה•
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 העליון. הימני בקצה לרשת דבוק בתמונה נראה הכדור לעצרו. אפילו ניסה שהשוער מבלי לוטון לשער חדד כשהכדור משמחה
טלביזיה. באמצעות החולים, מבית המשחק אחרי עקב והוא נשברה, שלו הימני השוק שעצם אחרי 35ה־ בדקה מהמשחק הוצא דוייט רוי

 הבריטים, באיים כדורגלן כל של חלומו טניה׳
 המוקד מנקודות אחד את גם מהוה אלא
 כמעט בעולם. הספורט חובבי התענינות של

 ישראל, כולל המערבי, הכדור ארצות בכל
 משחקי אחר ספורט אוהדי רבבות עוקבים
 של מידה באותה האנגליים והגביע הליגה

מקו קבוצות אחר כמו והתלהבות, להיטות
 אנגלית קבוצה ישנה רבים לאוהדים מיות.

ב ביקרו לא שמעולם למרות פייבוריטית,
הקבוצה. את ראו ולא אנגליה

 של פציעתו התוכנית. לפני שירה
 לפני עוד מהמשחק והוצאתו דוויט רוי

 קבוצתו עבור טראגי מאורע היתד, המחצית,
 הובילה שהיא למרות פורסט. נוטינגהם —

שנש הדקות 55 הרי ,0:2 של בתוצאה כבר
 נגד שחקנים בעשרה להתמודד כדי לה ארו
 הקבוצה אוהדי טובות• בישרו לא עשרה אחד

 פשוט מהם רבים ראשם, שערות את מרטו
בכו.

הברי המלכה נכחה בו הגדול, המאורע
 בצורה התחיל המלכותי, בתא עצמה טית

תחי לפני שעה כבר משעשעת. יותר הרבה
 ששילמו צופים, אלף 100 מילאו המשחק לת
 איצטדיון את אנגליות, לירות אלף 49

 כרטיסים נמכרו בחוץ גדותיו. על המבלי
 הנקוב. מחירם על עשרה פי שעלו במחירים

 כליל כמעט לונדון התרוקנה שעה אותה
 היה באיצטדיון היה שלא מי מאזרחיה•

 כל כמעט שלו. הטלביזיה מקלט אל צמוד
התוצאות. על הימר שלישי אדם

 עלו למשחק, עד הצופים את לבדר כדי
 התעמלות שהדגימו עקרות־בית 81 למגרש

המג על עלתה תזמורת מרהיבה. קבוצתית
ניצח הבימה על שעלה מיוחד ומנצח רש

 זאת, לעומת לוטון בלבד. שחקנים עשרה עם
 את ולהבקיע יתרונה את לנצל ניסתה

מחיר. בכל נוטינגהם שער
 כאשר .0:2ב־ הסתיימה הראשונה המחצית

 בקהל המתח היד. השניה המחצית החלה
 היתד, נוטינגהס נקטה בה הטקטיקה בשיאו•

 על להגן מחיר בכל ניסו הם ברורה. עתה
 סיום לקראת רגליהם על ולשמור יתרונם

 רצופות. עתה היו לא התקפותיהם המשחק.
 לראות היה אפשר שוב, התקיפו כאשר אולם

 ומהלך מהלך כל של המדויק התכנון את
 הגיעו הדברים מחושב. שח במשחק כמו
 שכחו הם כאשר שלעיתים. כך, לידי עד

 שולחים היו הם במגרש, עוד איננו שדוייט
 לעמוד צריך היה הוא שם למקום כדורים

התרגיל. לפי
 וגברו. הלכו לוטון שחקני של התקפותיהם

 החדירו אשר פסי של לרגלו הגיע הס,
 השחקן יתרון את שניצלו מכיוזן אולם

 היה היריב, בשטח להתבסס כדי שלהם
 הרגעים באחד יבעט מחלוציהם שאחד ברור

 ההקרבה משחק רק המכרעת. הבעיטה את
 הרגע את הרחיק נוטינגהס שחקני של

הזה. המכריע
 גרוגורי שלח ,62,־ד בדקה לבסוף, כאשר

 נוטינג־ הגנת כל פני על שחלף שטוח כדור
 החדירו אשר פסי של לרגלו הגיע הם

 נצחוגד, את רבים כבר ראו נוטינגהס, לשער
 להם ניתנה 80ה־ בדקה כבטוח. לוטון של

 אולם התוצאות, את להשוות ההזדמנות
 תומפסון השוער של בזמן מהשער יציאה
 נלחמו נוטינגהם שחקני השער. את הצילה

 נשרקה וכאשר כדור כל ועל שניה כל על
לטובת|' 1:2 נשארה והתוצאה הסיום שריקת

 ״בהשתתפות עם המודעות את הדביקו כבר
 אבוא. לא שאני נעים היה לא גלזר״, שייע

למ והחליטו בחן שמציג בסרט נזכרו אז
 זה מנחם, איצ׳ה את מצאו כפיל. לי צוא

כמו אותו סרקו תל־אביב, בהפועל שמשחק
 לו: ואמרו 9 מספר חולצה לו הלבישו ני,

שייע. היום תהיה אתה
 שם הייתי שלא חבל פועלי. שוויון

 בשבילי שם עשו יודעים, אתם מה בעצמי.
 בסרטים. אפילו רואים שלא כמו פנים קבלת

 הקהל וכל פנינו את לקבל יצאו תזמורות
 המשחק לפני עוד המשחק. את לראות בא

ו אני, שהוא שחשבו איצ׳ה, על התנפלו
 הספיק לא איצ׳ה חתימות. ממנו ביקשו
 סתם: כתב הוא אז שלי החתימה את ללמוד
שייע.

 כל־ נכנס ואיצ׳ה לשחק התחילו אחר־כך
 שלושה שהכניס עד שלי לתפקיד טוב כך

 להפועל שהכניסו החמישה מתוך גולים
בטו היו כבר כולם זה אחרי קרית־מלאכי•

 אליו ניגשו המשחק ובאמצע שייע שזה חים
חתימות. לבקש במגרש
 היה לא במאי האחד היה שזה מפני אבל

 החג שזה שאומרים מפני ,0:5 לנצח יפה
 מקרית־מלאכי לחברה .נתנו אז השוויון. של

 אחד כבוד. של גול ולהכניס פנדל לבעוט
במאי. אחד לא או במאי,
 כדי מדימונה עוד לחזור שהספקתי מזל
ל הפועל נבחרת בין המשחק את לראות
 משהו ראיתם אתם ריינזס. הצרפתית קבוצה
 הגדול. פונטיין וביחוד לא. אני מיוחד?

 שלנו, בנבחרת כמוהו משחק הייתי אני אם
אותי. זורקים היו מזמן כבר

ספרים
ישראל

ם גו ר ל ת ש כו
אר נהנה במדינה המקופחים הגופים בין

 יודע תינוק כל כללית. מהכרה המו״לים גון
 אונים חסר עומד הישראלי לאור המוציא כי

 הלועזי, הספר של הפרועה ההתחרות בפני
 התנכלויות הישראלי, הקורא אדישות בפני

 תעשיית של המונופול וזכויות פקידי־המס
המקומית. הנייר

 לציבור, לספר נוהגים כך הישראלי, המו״ל
 לתוצרת הנמוכה הדרישה בגלל מקופח
 לחמו את למצוא יכול אינו מוכר, שהוא
 תוצרת, אותה של הנמוכה התפוצה בגלל

הישראלי. הקוראים ציבור בקרב
 סעדת אנשי כי כן, על טבעי זה היה

 לא מתאימים, אירועים אחרי שתרו העשור,
 הצעתם: המקופח. המו״ל את אף שכחו

ה חג־הספר יקויים העשור שנת בשלהי
 וכוח- פרסום המו״לים לתוצרת יביא עברי,

למכירה. דחף
 בצרפת ביותר• מקורי רעיון זה היה לא
 אז .1937 שנת מאז המקורי חג־הספר נחוג
 החזית בממשלת לתרבות המיניסטריון נחלץ

 שבוע הנהיג הצרפתי, לסופר לסייע העממית
 על עצמו הסופר פיקח בו ספרותי יריד של

ספריו. מכירת
ה סעדת כמחסן. גשכחים ספרים

 למפעל. המלאה עזרתה את הציעה עשור
 הקצבת המו״לים: מארגון היחידה דרישתה

 ומכירת המפעל להרצת ל״י אלף של סכום
 הצעת ניכרת. בהנחה העבריים הספרים

הנחה. אחוז 50 סעדת־העשור:

 מהצעת אמנם התלהב המו״לים ארגון
 נטייה כל זאת, לעומת גילה, לא החג,

 משא־ של חודשים לאחר חומרית. לעזרה
הס את לגייס ועדת־העשור הסכימה ומתן
 עדיין אולם — ממקורותיה הנדרש כום

 — לקורא ההנחה גובה שאלת נשארה
פתוחה.

 החג, פתיחת לפני מעטים ימים השבוע,
 הסופית: הצעתו את המו״לים איגוד הגיש

 ממחיר הנחה אחוז 25ב־ יזכה קונה כל
 עברי בספר זו הנחה לפדות יוכל הספר,

 איגוד שהכין רשימה לפי חינם שיקבל אחר
המו״לים.

 ההנחה גם כי הוכיח ברשימה ראשון מבט
 שנים משך שנשכחו בספרים תתבטא הזעומה

המה כי היה נראה מחוסר־קונים• במחסנים
 המוצלח הצרפתי החג של הישראלית דורה

ב ביותר, הטוב במקרה להיראות, עתידה
 ש־ העולמית מהספרות כושלים תרגומים
 בשנים הפיצו בארץ מעטים לא מו״לים

האחרונות.

תרגום
ד דו ס ה ע הזו

י ם « בי ? טו ן א  פת- מאת (רומן ל
אז ; סו ן בו או ת ד׳ א צ ס) 208 הדר; הו די מו  ע
 הספרות בתולדות הראשון הספר אולי הוא

 הסרט לפי נכתב הוא סרט. לפי שחובר
 מרסל הצרפתי הבמאי של בביומו הרמאים,

 עם התסריט בחיבור גם שהשתתף קארנה,
פו שהפך בנושא עוסק הוא ספאק. שארל
 הצעירים — העולם רחבי בכל מאוד פולרי

הזועמים.
 נושא על קארנה של הקולנועית היצירה

 בני־הטובים את לתאר רק לא נסיון, היא זה,
למעשי המניעים ואת מעלליהם הצרפתיים,

 זו חברתית בתופעה ללחום גם אלא הם׳
ולגנותה.

 חבורת הם קארנה של הזועמים הצעירים
 ג׳רמיין סאנט של הנוער פאריזאיים, צעירים

 אינטלקטואלים, צעירים הם ברובם פריי. דה
 יכולים כולם אוניברסיטאות, בוגרי חלקם

ה החיים בדרך ואושרם עתידם את למצוא
 אולם חוק. ושמירת עבודה של דרך רגילה׳
 להיות עצמם את אונסים הם זאת במקום

בר הסכנה את מחפשים הנערים מרדניים.
 או גג, של מעקה על חתול אחרי דיפה

 רצון כל ללא תקליטים מחנות תקליט גניבת
 גבר לכל מתמסרות הנערות אפילו. לשמעו

 בכך, תענוג מוצאות שהן משום לא שני,
 וכי נוקשות שהן לעצמן להוכיח כדי אלא

 כפי לגביהן, ערך בעל מושג אינה האהבה
אמותיהן. לגבי כזה שהיה

מדוע?
 שלך הממזר את אותו, רואה את ״האם
מגיבוריו אחד מנסה זה?״ לעולמנו מושלך
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