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כדורגל

ה ווד שנ ת ה שי שלי ה
 מיוחד, בספורט האילתיים התמחו בראשית

 מקרקע אלמוגים שליית בארץ: אח לו שאין
 הקדישי באלמוגים, עסקו כשלא סוף. ים

 צסעוני חול בקבוקי למלוי הפנוי מזמנם
 הכדורגל ספורם מתח אבל מאילת. שי —

 אירגנו הם למקום. הימאים בבוא התפתח
 השקיעו •הגדנע״ים כדורגל. תחרות מיד

 קצוות של הפיקודים נעורים, מרץ בענין
ספור הווי נוצר ובמקום השלימו. הארץ
טיבי.

 בפקוד ההדרכה קצין והדרום. הצפון
מכיון וטרח, עמל אמיר, בצלאל הדרום,

 התאריך אילת, לכבוש השני גשנה שיום
 (ראה לציינו בא הספורטיבי שהמאורע

 היה הוא ישיר: באופן בו נגע במדינה))
 לפקוד שהועבר לפני באילת, המצודה מפקד

רב־סרן. לדרגת ועלה הדרום
 בכיבוש, השתתפו הצפון שכוחות מאחר

 בין כדורגל תחרות של הרעיון נולד
הקבו הבאת הדרום. ופיקוד הצפון פיקוד

 דב סגן ע״י נעשתה המוזמנים וקהל צות
 על הפגישה לקראת הוכשר •הכל סופר

הגביוע.
כובש. זזצפון תוקף, זזדרום

 הנבחרות, שתי התייצבו היעודה בשער,
 היתד. ממושבות. מריע האורחים כשקהל

 הקבוצות של מוקדמת פגישה מעין זו
 הרמט״כל גביע על הצבא אליפות לקראת

 מאמצים השקיעו הקבוצות שתי בכדורגל.
 לצופים: נראתה מוזרה תמונה אך רבים,

והצ הרף, בלי התקפות יוזמים הדרומיים
 וכובשים מפתיעות בגיחות פורצים פוניים

 סרן השופט, של שעונו כאשר שערים.
 מאזן היה משחק, דקות 90 הראה ברקוביץ,
הצפוניים. לטובת 2:3 השערים
 וישהה הצפון לפיקוד נדד אילת גביע

אילת. לכיבוש השלישי השנה יום עד שם

איגרוף
ת ■!הדומה ח א

 שהיה כל את עשה וולקוט גץ ג׳רסי
 בקרב כחתול נמלט לא הוא אך באפשרותו,

 הקהל. לאהדת זכה ובזה — צ׳רלס אזרד נגד
 שהיה וולקוט, של טפוסי קרב זה היה

 מהלומה. בפעם פעם מדי ביריבו מרביץ
 להתחמק הלקום הצליח )41( גילו למרות
 מכות ):29( צ׳רלס יריבו של הקרב משיטת

 ההתנגדות כוח את להחליש כד מצב, מכל
 במשקל העולם אלוף של למזלו הזקן. של

 של רב מספר לצבור הצליח הוא כבד,
 הראשונים. הסיבובים שמונה תוך נקודות,
 יריבו את שילח הוא התשיעי בסיבוב

 מלאכה לראות ציפה והקהל לקרשים
 והקרב אחת מהלומה — לואים ג׳ון כדוגמת
מחוסל.
 חכה הלקום באה• לא המהלומה אולם

 חדש במרץ רגליו על וקם 9,־ד ספירת עד
 היה עוד הוא 15ה־ בסיבוב ובתוקפנות.

 אורד האלוף. ביריבו ושחק התנופה במלוא
 בצירוף נקודות לפי כמנצח הוכרז צ׳רלם

 הקרבות את ממנו שתמנע תפוחה, אוזן
 הוא לכך נוסף אולם 'הקרובים. לחדשיים

 האליפות לתואר יורש של הכבוד את הפסיד
כבד. במשקל העולמית

 צ׳רלס אזרו בין הפגישה גורל יהיה מה
לשעבר? האלוף לואים, וג׳ון האלוף

אסיאדח
ת ר ל ש רג דו כ ו

 שבנידדלהי, לספורט הלאומי המועדון
 הפאן־ המשחקים לקראת נאים מתקנים הקים

 המיועד איצטדיון (אסיאדה). אסיאתיים
 ע׳׳י כניסות שמונה בעל מסתכלים 35.000ל־

 אופניים, למיתץ מיוחד מסלול מנהרות,
 והן לריצות הן לאתלטיקה־קלה מסלול

 למשחקי מרכזי דשא מגרש השדה, למפעלי
 לכך נוסף כדורסל. ומגרש והוקי כדורגל
 5000 לקלוט המסוגלת שחיה ברבת

מסתכלים.
 הוכן כאשר הראשונה. האסיאדה

והתחרויות ההופעות ותוכנו האיצטדיון

 הראשונה האסיאדה לעריכת הקרקע היתד,
המת לפי תחרו ארצות 11 כראוי. חרושה

 הפאן־ המשחקים או האולימפידה, של כונת
 נציגיהן את ששיגרו הארצות אמריקניים.

אינ הודו, צילון, בורמה, אפגניסטן, היו:
סינג הפיליפינים, איי יפן, איראן, דונזיה,

 הארצות בין שהיתה פקיסטן, וסיאם. פור
ההת את הקימה ואף המפעל את היוזמות

האח ברגע הסתלקה אסיה, למשחקי אחדות
 מרכז לארצות שייכת שהיא בנימוק רון

 המטרה אסיה. בארצות נכללת ואינה המזרח
 השלום על *לשמור היתה: המשחקים של

אסיה*. עמי בין הנגודים את ולישר בעולם,
סין מאדצה־טונג. של תמונות

הש על ענתה לא אבל שהוזמנה האדומה,
המש לפתיחת האחרון הרגע עד תתפותה

 לייצג כדי משקיפים, תשעה שלחה חקים,
 מתנות שהביאו הסינית ההתאחדות את

 משי עשוי ודגל הקומוניסטית לסין טיפוסיות
 הראשונה שהאסיאדה שואפים ״אנו בסיסמה:

 הפועלים של הגופני ושהחינוך תצליח
 מלחמה לקראת לאיחודם, יביא באסיה
 הסינים העולם*. ובכל באסיה לשלום
 לפרחים כחול אגרטל נבחרת לכל העניקו
הסת לא הם קומוניסטים. עתוניט ומספר

 מאו־ של ענקיות תמונות והפיצו בזה פקו
הגעי בערב שנערך רב־פאר, בנשף צה־טוגג

 הפיליפינים, נציגי בצירוף היפני* לה.
בתע חבל מלקחת נמנעו וסינגפור, סיאם
 משלהם: משהו הביאו הם אך הסינית, מולה

אחרות. ומתנות סלמנדרות
 מתחרים חבל נטלו אלה במשחקים

 בריאים ואפגאניסטנים זקני־פרע מגודלי
 דקים ואיראנים קצרי־רגליים יפאנים ליד

 רגעים מלאות היו התחרויות וגבוהים.
 במשחק מותח ובמומנט הומוריסטיים

 נצחו) (האיראנים ויפן איראן בין כדורגל
 מוחמד — הרמת־משקלות אלוף קפץ

 משונה. בריקוד ויצא למעלה — נאמג׳י
 גאמג׳ו הספורטאים. אלוהי אל י

 לפני התחרויות! בזמן ביותר מקורי היה
 ולפני למכה בכוון השתחווה הוא תחרות כל

התפי כל אך בלחש. מלמל המשקל הרמת
 תואר את הפסיד והוא לו עזרו לא לות
 בן ההודי לספורטאי *1951 אסיה ״מר

 לסי ■נקבע התואר רוי. פארימל — 22ה־
 מראה הגופנית, ההתפתחות של כללי חישוב
 התנגדות הגיש נאמג׳י ואישיות. חיצוני
 ״מר של האליפות לגמר הגיע שהוא בטענה

 בלונדון. 1948 שנת של באולימפידה העולם*
מתחרד ״כאשר הכריז: הנרגש נאמג׳י
 ״מר-. להיות יכול איננו ל״מר־העולם* שהגיע
פוליטיקה.* אלא ספורט איננו זה אסיה*

 שקבלו היחידים, המתחרים היו היפנים
ופק ערעור ללא השופטים החלטות כל את

כדורסל שחקן התכונן אחד במקרה פוק.

 אוביקטיבי, בלתי שיפוט על להתלונן מיפן
 מלהשמיע אותו ומנע אליו זינק המאמן אך

הגה•
נצחונות. ולא ידידים לרכוש

 במלוא השתתפו לא שהיפנים פי על אף
 ושחייניהם היות השחיה, בתחרויות כוחם

 הרי ),1952( הלסינקי לאולימפידת מתכוננים
 ונטלה נקודות 130 הקבוצה צברה אופן בכל
 נטלו השני המקום את הראשון. המקום את

 שלישית באה ואיראן נקודות) 95( ההודים
 כלל בדרך היו ההשגים נקודות. 43 עם

 כך, בינלאומיים. לזמנים בהשואה חלשים
 ריצת־ מטר 400ב־ הראשון הגיע למשל,

 השיא שניות. 54.2 של בזמן משוכות
 המטרה אך שניות. 50.6 על עומד העולמי

 קבל להראות אלא שיאים, ״להשיג היתר. לא
והשיתוף.* הידידות רוח את ועדה עם

 שונה המטרה היתד. היפנים בשביל
 זמן הרבה לפני לא שהיתר, ליפן, במקצת.

 הארצות לכל השניה העוקם במלחמת אויבת
 נפלה וסיאם, אפגניסטן משתיים: חוץ

 הנבחרת מחברי אחד אחר. באופן הצלחה
 מעוניינת היתד, קבוצתנו באמת: זאת הביע
במש לזכות מאשר ביריבים, לזכות יותר

 במשחקים. וגם ביריבים גם זכו הם חקים.
 נקודות 130 העליונות: את נטלו היפנים
הודו. של 90 לעומת

דיפלומטים. במקום ספורטאים
 אסיה, של המזרחי בקצה מיפן, פחות לא

 בזירת להשתמש ישראל מדינת מעונינת
 אסיה. ברחבי לאהדה לזכות כדי הספורט

ההז כל את מחמיצה שהמדינה כשם אולם
 הסובב המרחב אל גשר לגשור דמנויות

 חד־פעמית הזדמנות גם החמיצה בן אותה,
זו.

הפר החלו האסיאדה על הוכרז כאשר
 של סיכוייה את לחשב הספורטאים שנים

המקו הספורטאים היו הדעות לכל ישראל.
 הם אך המדינה. את בכבוד מייצגים מיים

לניו־דלהי. הגיעו לא
ארץ־ (אז: ישראל השתתפה כזכור

שנע הפאן־אסיאתית, באולימפידד, ישראל)
 הוכתרה והופעתה 1935 בשנת בהודו רכה

 האסיאדה, על לדבר החלו כאשר בהצלחה.
 אגודת התאחדות לידיעת הדבר הובא

 ובמיוחד וספורטאים, לחובבים הספורט
 ומס־ הודו פלאי את לדמיין החלו הצברים,

 ואינטריגות לחץ שע״י נראה אולם תריה.
הקנאים, המוסלמים מנעו הקלעים מאחורי

מנוצח וורקוט, גו ג׳רסי
ג׳ו כחתול, לא

 משלוח ופקיסטן, אפגניסטן סוריה, ובמיוחד
למשחקים. רשמית הזמנה
 את להבטיח היה שאפשר ספק כל אין

 המדינה השתמשה לוא ישראל, השתתפות
 אולם שבידה. והשיכנוע הלחץ באמצעי

 אסיה עם היחסים בחשיבות הזלזול מלבד
 ילידי המדינה, מנהיגי בלבבות הקיים

 חשוב: נפשי גורם עוד פעל הרי אירופה,
 הנסיון, למודי. היפניים, לדיפלומטים בנגוד

 ערך את מבינה הישראלית המנהיגות אין
העמים. בחיי הספורט

ארגוני. מכשול נוסף הנפשי למכשול
 קשרים לטפח שיכול מרכזי מוסד אין

 (קרי לחובבים הספורט התאחדות רציניים.
 המחלקה מוגבלות, אפשרויותיה מכבי)

מוחלטת; אזלת־יד הוכיחה הגוף לתרבות
 ההופעות כל את להעביר כדאי ״שמא

 שרת?* של למשרדו בחו״ל* הספורטיביות
גינת'. בקפה ספורטאי התלוצץ

ת נוצות הדיונוו ד
 הרוצה איש, כל לפני להמליץ יש
 מוסיקה, בעניני מאד אינטליגנטי להיות
חדש. אמריקאי מספר הלקוחות בשורות לעיין

 הכתוב תענוג לשם מוסיקה בספר
 לפי שהנו ספית, זיגמונד ידי על רב בכשרון

 המוסיקה, בשדה גדול ידען הסימנים כל
הקומפו את ״הכירו בשם מיוחד פרק מצוי

להד עצות שורת ניתנת זה בפרק זיטור*.
מו נושא על בשיחה להתערב כיצד יוטות
באמ החברה חיי בחברה• המתפתח: סיקלי,
 התרבות בסימן האחרון בזמן עומדים ריקה

 הנד, מיליונים. כיום הכובשת המוסיקלית,
להשמיע״: ש״כדאי המשפטים,

 שלו הפוליפוניים ״...האפקטים באך: על
 אופירה אף חיבר שלא חבל נהדרים״. כה הם

 היודע לבאך!.״ היד, יצירה כוח איזה אמת.
 מוסיקה״.״ כל לנגן מיטיב באך, את לנגן

 שלו, ״...הסימפוניות במהובן: על כשהמדובר
 הגדולות היצירות מן ספק בלי הן הסונטות,

 תופעה: איזו המוסיקלי*.. בספרות ביותר
 איזה מוסיקה... כך לכתוב היודע חרש אדם

 כתב לא איש לו... היתד, לחופש שאיפה
 (או בטוח אני כמוהו.״ איטיים פרקים

 הייתי לא אך נדיר, גאון היה שהוא בטוחה)
ביחד״... אתו לגור רוצה

 בפסגתה... מופשטת ״..,מוסיקה בראיהנזס:
הנר הזאת, למוסיקה להסתגל צריך במובן,

״ כבדה״״. לראשונה אית
 מהפסנתר להפוך ידע שופן ״רק ופן:יש
 ג׳ורג' אופי, קשת שנקבה חבל צרופה, שירה

 היודע לחלוטין... עליו השתלטה זו, סנד
 מוסיקה... כל לנגן מיטיב שופן, את לנגן
 צעיר״... כה בגיל שמת חבל

 סי על מיד .להכיר אפשר ״...אותו דביוסי:
 כה היא שלו המוסיקה שלו... ההרמוניה
 מתכוון... אני למה ודאי יודע אתה צרפתית,

 סבורים מספר שנים לפני שעוד מוזר, כמד.
 לשמע מהפכני*.. מוסיקה זוהי כי היינו,

 תמיד חושבת) (או תושב אני שלו, המוסיקה
האימפרסיוניסטי...״ הציור על

 היד, נחמד זקן איזה "... פראנק: צזר
 הסימפוניה את ביותר אוהב אני פראנק...

 מאחר איזה, לומר צריך שלא טוב שלו•
 אחת סימפוניה לך, כידוע חיבר, שהוא

בלבד.״
 המשיח את רק חיבר אלו ״... הנדל:

 מענין גאון... כעל עליו לדבר היה אפשר
 מראשו, הנכרית הפאר, את מסיר היד, אם

 את אוהב אני מוסיקה.״ מחבר שהיד, בשעה
 את תמיד לי מזכיר זד, כי הזאת, היצירה
המולד״... לחג הקניות

 האיש הוא הוא ״טוסקאניני היידן:
יצירותיו״.״ לביצוע

 לחשוב מעדיפה) (או מעדיף ״אני ליסט:
קומ מאשר הגדול, המאהב כעל ליסט על

 חבל אנושי.״ יותר אותו עושה זד, פוזיטור.
 מגדלים אינם בימינו שד,וירטואוזים מאד
 פסנתרן הכרתי פעם כמוהו... ארוך שער

 אם ליסט... של תלמידו אצל שלמד אחד,'
הקומפו לליסט ברצינות לד,תיתם לא גם

אינטלקטואלי*. כוח היה הרי זיטור,
העלהו רינהארט ״מקס מנדלסון:

 מפי על הזה השיר את אוהב אני בהרבה...
קרובות*. לעתים ברדיו שמשמיעים המנגינה,

מחנכת) (או מחנך הייתי לא ״אני מוצרט:
 הפלא מה אותו. גידל שאביו כמו ילדי, את

 אותו ללמד היד, צריך אולי חולני? שהיה
 יותר מצליח היה אז פרקטיים. דברים כמה

 את לנגן היודע אישיות! איזו אבל בחיים.
מוסיקה.* כל לנגן מיטיב מוצרט

 שוברט כי יודע, ודאי ״אתה שוברט:
 בני שג׳ק שוברט, פראנסוא אותו איננו
 שרומברג טוב כמה שלו... ׳הדבורה את מנגן
 הכל את למדתי שם הפריחה; עת את כתב

שוברט*. על
המוסיקליים, המבקרים ״אחד שומן:

 את לנגן היודע ולחבר... לנגן בעצמו שידע
 מוסיקה*. כל לנגן מיטיב שומן,

 את כך כל (מבינה) מבין ״איני סיבליוס:
 בה נשמע כי לי, ברור אך הזאת, המוסיקה

 הקומפוזיטור של מולדתו בפרט הצפון, הד
 — פטרושקה סטראווינסקי: פינלנד*. —

 בכתיבת מושג לו אין אבל היצירה! זוהי
 בנישאתי זורינד, ורד, את הראית ג׳ז...

למלאך?״
מאד, חשובה עצה לקוראים ניתנת לבסוף

 אינך אם ״והיד, תבוא. שלא צרה כל על
 הוא שיחתך שבן משום בטחון, מרגיש

 ידי על בנקל אותו לסדר אפשר מדי*, ״חזק
 כזה״, ״למשל ״למשל?״. ספונטנית: שאלה
 היריב את להחליש ״יכול המחבר, מסביר

 כן כמו בטחונו*. כל את לערער במקום,
 פעם מדי להשתמש המחבר, לדברי רצוי,
 בכללם הדברים את ואילו ״ניואנס״, במלה

כנה*. ״התלהבות מתוך להשמיע יש

אילת דרום, נגד צפון
חדתם הצליח, לא
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