
באיסטנבול מהומה
בקהל המונית ולפאניקה ונפגעים פצועים

 העידון זד,. דב־יעוצמה הרסני יצר :ומווסת
 יצר־ יאת לכוון לאדם איפשר (הסובלימציה)

 התו־ ׳תרבותיים, לאפיקים שלו התוקפנות
הציוויליזציה. חוקי יאת ׳אמים

רט שחלןי״הספו מי  מאז־ומעו־ שימשו *
ם ל  יצרי־התוק־ לפורקן מכוון כשסתום ^/

 כללים במיסגרת האנושי. הגזע של פנות
האנו עם והתפתחו ׳שהלכו קבועים וחוקים

לפ רק לא שאיפשרה מיסגרית נוצרה שות
התוק מיטען את בלתי־מזיקה בצורה רוק

התוק את והאלילה היללה אף אלא פנות,
הת איגרוף, כמו ענפי-ספורט יותר. פניים

 דוגמה הם טניס, ואפילו קליעה אבקות,
לכך. מובהקת

 ניוצרומיש- יחסית מאוחרת בתקופה ירק
 הכדורגל, כמו הקבוצתיים, חקי־הספורט

 מיש- !ועשירות הרוגבי הכדוריד, הכדורסל,
 ממיטעני־ התפרקות שאיפשרו אחרים, הקים

 חלק הנוטלים לספורטאים רק לא תוקפנות
הצופים. להמוני גם אלא במישיחקים,

 הוא כדורגל ■כגון מישחק כי הטענה
 למשל), שה-ימת, (פסו טהור מישחק־ספורט

 וטמנו ליהנות שניתן ;בידורי ׳מופע או
 מעורבות ללא אחרית או אסתטית הנאה

 אוהד־ להתבסם. מה על לה ׳אין — אישית
 לחזות בקביעות ההולך ׳אדם — ׳כדורגל

 נפשי, צורך ׳בכך ומספק במישחקי-כדוריגל
 אהת עם מליאה הזדהות להזדהות יחייב

 הוא פמיגריש, יושב הוא ׳כאשר הקבוצות.
 ■קבוצתו עם ההזדהות פאסיבי. צופה ׳איננו
 באמצעו- להשליך, האפשרות יאת לו נותנת

 בצורה שלו מיטעני־ד,תוקפנות כל את יתה,
״תרבותיות״. מעודנת,

 ,בכדורסל (או בכדורגל הצופים קהל
 מורכב ׳אינו הוא הומוגני. קהל אינו למשל)

 וחסרי־חיניוך. הסרי־השכלה מביריונים !רק
 מדי־ לראות ניתן בארץ ביציעי־ד,כדורגל

מדע אלופי־צה״ל, שופטים, ■רופאים, ישבת
 מה־ הנהנים !אחרים, ואינטלקטואלים נים

 הפרב׳דים, נועד בני כמו ׳בדיוק ׳מישיחק
 אינה אילה של הנאתם לצידם. היושבים

 ׳הגורם הפסיכולוגי התהליך אחר. ׳מסויג
הזד בצורת מייטעני־ד,תוקפניות לשיחרור

 התחו* יאחד זהו כולם. אצל אחד הוא הות,
 האנושית החרבות מעניקה בו המעטים מים

מימעיצורי כללית להשתחררות לגיטימציה

באיסטנ במיגוש־כדווגל אלימה התפרצות
 לעשרות גרמה ,1965 בשנת שבתורכיה בול

מישחק־הכדורגל נמשך זאת למרות הצופים.

ועובדי- פשאנשי-רוח ,יצרי־ר,׳תוקפנות
מידה. באותה יאותה מנצלים כפיים
 ׳לפעול יבול ׳והיה ויפה, טוב היה זה בל

׳״המיש־ ־של מראש הקבועים הפלילים ליפי
 גורם לתמונה נכנס אילולא ההוגן״, חק

 כאשר התיססול. נוסף: אנושי־׳פסיכולוגי
 הוא תיסכיול, של למצב מגיע ׳אנושי יצור
 איו לחומה׳ הצורות: ׳משתי באחת ,מגיב

 הן אלו פרישה. או תוקפנות בריחה;
 יכשר,׳תוקפנות, וטבעיות, ׳נורמאליות ׳תגובות

 ה׳מיסשול כנגד מופנית המקרים, במרבית
 עלול ■אדם תחליף. כנגד או המתסכל,

 את ׳ולמפות באשתו לנזוף לביתו, לבוא
על-ידי הושפל יום שבאותו ׳משום רק יבנו,

 להתפרץ מהקהל מנעו נאותים מיתקני־הגנה דקות. 20 אחרי רק לסיומו והגיע במיגריש
 שנה חצי אירעה הכדורגל בתולדות ביותר הגדולה האלימות התפרצות למיגרש.

איש. 300 נהרגו שם שבפרו, בלימה שנערך במישחק־נדורגל קודס־לכן,

 צופה־ אצל האמיתי התיסכול נוצר מתי
ך הממוצע הכדורגל
 שניצחון לו, נדמה או לו, נראה כאשר
 שלא ׳בלתי־היוג׳נת, בצורה נמנע קבוצתו

הכללים. לפי
 ב־ אירע זה מעין אופייני מצב־תיסכול

 הפועל יבין שעבר בשבוע ■שנערך מישחק
ד,ק שתי ירושלים. לבית״׳ר פתיח־תיקווה

שמ בשני :להתמודד צריבות היו בוצות
 למישהק־ יתעלה מהן מי לקבוע כדי הקים,
 במישחק בכדורגל. גביע־המדינה על הגמד

 במיג־ דווקא שבערך השתיים, בין הראשון
 כדורגלני ניצחו ׳בירושלים, כית״ר רש

התפרעות. אירעה ולא ,0:1 בתוצאה הפועל

ת ו ע ר פ ת ה ר ה ג י מ □
- ־תקווה בפתח הכדורגל

ת 1 ר ח א נ?בט 1 ־ ח ד 1 ק נ מ
בגלוי. להגיב חושש הוא כלפיו מעבידיו,

שאו לכך העיקרי יד,׳גיורם הוא התיסכ׳ול
 למצב פאסייבי ממצב עוברים ספורט הדי
פעילה. תוקפנות של

■ ■ ■!
רה ף■  משום האחרונה בקביעה יש כאו
 ב־ ,הצופר איהד־כדורגל כל אבסורד. /

 זו תהיה עליו, האהודה הקבוצה מישחק
 לנצחון שואף לאומית, או מקומית קבוצה

 פעם בכל בי, להבין עלולים מכד קבוצתו.
 ייווצר מפלה, יתנחל יאו תנצח, לא שקבוצתו

 פעילה להתפרצות שיביא תיסכול, של מצב
ישלו. יצירי־ד,׳תוקפנות של

 רצונו כל עם כך. המצב אין במציאות
 בניצחון ביותר השרוף הכדורגל אוהד של

עלו קבוצתו כי מראש, יורע הוא קבוצתו,
להפסיד. גם לה

 שהוא לכך גורמת זו מוקדמת ידיעה
 של הפסדה על ולד,יעצב להצטער יכול

נפשי. יתיסכול משום בכך אין אך קבוצתו,

 גם מנציחים הפועל שחקני היו אילו
 שעבר, בשבוע שנערך השני, במישיחק

 :מאוכזבים ירושלים ביית״יד אוהדי היו
 אלא מתפרעים. היו אם ספק יאבל מאוד,

.1מישחק,יב הרבדים פני שמיד,לך . . ז חי א ^
 ׳את אומנם, הבקיעו, הפועל כדורגלני

 הביוררים אך במישחק, הראשון השער
 במצב שערים. בשני להם וגמלו התאוששו

 המישחקים בשני הזכייה סף יעל היו זד,
 השערים יחס אבל הגמר. לימישחק ועליה
 להביא וכדי ,2:2 היה המישחקים בשיני
 בהארכה המישח־ק. הוארך הכרעה לידי

 שני פתח-תייקווד, הפועל כדורגלני הבקיעו
 אולם הכללי. בסיכום וזיכו נוספים, שעדים

׳בפגי עשיר ׳הריף, במישיחק זאת יעשו הם
 את הדחיק שהשופט ואחרי גופניות, עות
 שנראד, הניצחון בית״ר. משחקני אחד

מהם. נגזל כאילו בהיישג-יד,
 שגרם תיסג׳ול, של קלאסי מציב זה היד,

ולהשיתהרירות העצמית השליטה לאיבוד

יצרי־תוקפנות. של המונית
 כמלוא־ להצדיק כדי כמובן, בכד, אין
 מאפשר יזה אבל ההתפרעות, את הנימה

 שהסופר־אגו(האני שלציבור ׳ניכון להבינה.
 יותר, הלש שלו והפרטי הכללי העליון)

 יצדי־התוק־ לשיחרור מעצורים פחות יש
יועי לא עונש או הסברה שום יאבל יפנית,

נזה. במיקרה לו

 להוסיף, צריך זה פסיכולוגי ניתוח ף*>
 יותר, מקיף סוציולוגי ניתוח גם כמובן, /

במדי אוהדי־כדורגיל מדוע להסביר היכול
 ■מאשר יותר להתפרעות נוטים מסויימית נה

 מ׳ערכת־הערכים אחרות. במדינות אוהדים
 תורמת שהיא הברה בכל הקיימת הלאומיות

לא־ימעט. לכך
 עדך הוא המיידי הגמול בד, במדינה

 אויייבים מצד ׳מעשה־איבד, וכל ׳לאומי,
 הקהל, דעת של מיידית אלימה תגובה דורש
 כללים ׳להחיל שלא מהציבור לדרוש קשה
 בא הדבר האישית. ההתנהגות על גם אלד,
 אלא ממיגרשי-הספוירט ירק לא ביטוי לידי

ההתפר למשל. ׳בכבישים, בהתנהגות יגם
 ישראל, בכבישי יצרי־ד,תוקפנות של קות

 וב״הע- ׳פרועה בנהיגה ביטוי לידי הביאה
 להשיג, או ׳לעקוף המעיזים נהגים גישת״

 וקורבנות ניפג׳עים יותר להרבה ׳גורמת
במיגרשי-יד,כדורגל. מאשר

 ההיסטרית, התגובה נראתה כך משום
 ה׳רא׳וייד,־לגנאי ההתפרעות עוררה :אותה

 !שום מגוחכת. ׳פתח־תייקווה, הפועל במייגרש
 כדי בו אין שיהיה, ככל המור עונש,
 כאשר הקהל, של בעתיד התפרעויות למנוע

תיסכ׳ול. ישל הריף מצב בפני יתייצבו
גי קיבוציים, מסעי־חינוד היטפות־מו׳סר,

 השום. ׳כקליפת :כאן עריכם פומביים, נויים
 במצבים תוקפנות של אלימות התפרצויות

 חלק הן בספורט, ׳תייסמול של חריפים
 הפסיכולוגית־חב־ מהפונקציה בלתי-ניפרד

מישהקי־הספורט. שממלאים !רתית
 יה- מתוצאותיו,ם להימנע היחידה הדרך
 תוכלנה ל׳א בו מציב, ליצור היא וחמורות

 אלים, ביטוי לידי להגיע כאליו התפרצויות
מת ׳מייתקני-הגנד, יצירת ׳פירושה זו דרך1ו

בהיס הנתקף לקהל יאפשרו של׳א אימים,
 יצרי- יאת לממש אליטה, המונית טריה

אותו. התוקפים התוקפנות
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.


