
אוהד: של דיוקנו
 ניצחון

ה סו ז כ
אודגזסה

ו שג׳  מהמיטה קופץ קוט ^
 שיר לו מפזז כשהוא בבוקר, ע■

 את בצעדי־ריקוד ומבצע בצהלה,
 הבוקר, של הקטנות הפעילויות

 הטייפ, מן הבוקעת המוסיקה לצלילי
 הכדורגל, קבוצת בלבד: אחד סימן זה

 שניצחה רק לא אוהד, הוא שאותה
 בטבלת גבוה יושבת גם אלא בשבת,
הליגה.

 לו ילך שהכל ג׳ו, יודע יום באותו
 בטלפון, בחביבות עונה הוא מייד חלק.
 והכל בזמן, עיסקיות לפגישות מגיע

 שביעות־רצון בחיוכים, אצלו מתנהל
בולט. ורוחב״לב

ו ך  32 בן גרוש תל־אביבי קוט, /
 האנשים לקבוצת שייך לבן, ואב *

 שאותה קבוצת־הספורט שמצב בעולם
 את להם י הורס או בונה, אוהדים, הם

 על השיגה תוצאות אילו תלוי השבוע,
המיגו־ש.

 כה בצורה המשפיעה הקבוצה
 קבוצת היא ג׳ו, של חייו על מכרעת

 אם תל־אביב. הפועל של הכדורגל
 של שיגעון לי .יש מנצחת הקבוצה

 עסקים, מבחינת חלק הולך הכל שבוע.
הכל״. מצב־רוח, בחורות,

 מיש־ בשלושה הפסידה כשהפועל
 חרא.״ שבועות שלושה לי .היו חקים,

 לו בונה ג׳ו, של לדבריו קבוצתו, מצב
 כל את לו מסדר הוא סביבה החיים. את

השאר.
 המגיעים מרבים, אחד הוא ג׳ו

 בתחרויות־ לצפות כדי למיגרשים
 ספורט של מסיבות מגיע חלק ספורט.

 נושאים אחרים בלבד. לשמו טהור,
 עם שלמה, או חלקית, סממני־הזדהות

 שהם כאלה יש מסויימת. קבוצה
 ולפעמים יותר וקיצוניים אלימים
 כאלה הם האחרונים מסוכנים. אפילו

הקבוצה. על שננעלים

 סביב מסתובבים האוהד״המתופף, ג׳ו, של חייובלילה רעש
אה שלוש וחיי-הלילה. ההימורים קבוצתו, 1

לחייו. והכייף הסבבא העניין, המתח, את לדבריו, מכניסות, אלה בותיו

^ התרנגול ^״ סנן מי ה
אימץ ג׳ו תרנגול-המזל. הוא תל־אביב, הפועל של רוף

 כדי וזאת זקן ממרוקאי תרנגול בעזרת הכישוף את
 זה על צחקתי אני .גם קבוצתו: של מזלה את לשפר

בעלי־חיים. צער עוזר.' זה עובדה, אבל, בהתחלה.

 לאוהד קלאסית דוגמה הוא ג׳ו
 ממנה הפיסית, האלימות מלבד נעול.

 האיפיונים כל את בקוט, יש נמנע הוא
 — ומסור מושבע אוהד של האחרים

 קנאות כולל, זה פאנאטיות. כדי עד
 למעמדה ובעיקר, לקבוצה מוגזמת
 למיסדרון .מחוץ השאר, כל בטבלה.
 אויבים הם שייך,״ אני שאליו האדום

 להודות מתבייש אינו ג׳ו פוטנציאליים.
 השינאה אותם. שונא שהוא מלא בפה

 — העירונית ביריבה בעיקר מתמקדת
 בלבד שלה (.השם תל־אביב מכבי

צמרמורת״). בי מעורר
תמגולת
שיכורה

 הקבוצה של לגורלה דאגה ך*
 קוט אצל הולידה ושחקניה 1 1

 בהיר־השיער האוהד וכישופים. טקסים
 התלהבות, בהתרגשות, מסתפק אינו

 חלק שהם קללות(.כשצריך״), צעקות,
 הוא במישחק. מהצפייה בלתי־נפרד

 מזלה את ולשפר להשפיע שיטה אימץ
 פעם פגש הוא בבאר״שבע הקבוצה. של
 שלימד זקן, מרוקאי בוסקילה, את

 .תהליך תורת־המזל, סוד את אותו
התרנגולת.״ של הכישוף
 בהתחלה, זה על צחקתי אני .גם

 ואינו ג׳ו, אומר עוזר,״ שזה עובדה אבל
 שחקן לוי, שבתאי כיצד לספר שוכח

חמישה במשך הבקיע לא הפועל,

 את לו .שמתי גול, אף מחזורים
 מפסיק לא הוא ומאז התרנגולת,

 של הכוכב לנדאוי, לגילי .גם להבקיע.
 לעזור, ג׳ו רצה התל־אביבית, הקבוצה

 סרב אשכנזי' מעצמו .מחזיק גילי, אך
 תהליך את לעבור ג׳ו של לבקשותיו

 רק תלוי זה מהשטויות, הכישוף(.עזוב
בי״).

 מחזורי 24 מתוך היום, ועד .ומאז
 גול ולוא גילי הבקיע לא מישחק,

אחד.״
 מאמין לא לבן, הוא ג׳ח.גילי מוסיף

 תורכי!״ הוא שבתאי האלה. בדברים
 היא מזל, לרו המביאה התרנגולת

 מהרחוב. או מהלול תרנגולת סתם לא
שבכרם־התימנים למשחטה נוסע ג׳ו

בחיי נדבק ,32ה־ בן ג׳ו של 12ה- בן בנו ודני,לבן דוגמה
כשרונותיו, את ומנסה אביו של הכדורגל דק ]

תל״אביב*. -הפועל של הנוער בקבוצת האב, של המלאה לשביעות-רצונו


