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כדורגל
בבית במו

 האסוף נורדאו, הקטן, הרמת־גני במלון
 ימים 364ו־ ביממה שעות 24 כמעס תרדמה
רגי בלתי מאורעות השבוע התרחשו בשנה,

שח מארגנים, כדורגל, חובבי עשרות לים•
צוח נעלים ואנה, אנה רצו ועתונאים קנים
 היה הזעיר ר,אולם גור,צו, חולצות צחו,

הסקו הכדורגל קבוצת : הסיבה כמרקחה.
 80כ־ רגליה על העומדת סאלקירק, טית,
 ספורות, שעות בעוד לשחק, עמדה שנה,

מולדתה. לגבולות מחוץ הראשון משחקה את
 באמת היו הקר, מזגם למרות האורחיס,

 לגבי היה שחקנים, משני אולי לבד נרגשים.
 בחוץ ראשונה סבילה בישראל הביקור היתר,
 שנאמרה מילה מכל התלהבו חם לארץ.

 כמה הודו הישראליים, המארחים ידי על
 בשטח אליהם• שנזרקה תשבחה כל על פעמים

 כאשר אולם .ירוקים*. למעשה היו 1ה זה
 לכדורגל-. צמאים צופים, אלף 25 להם הריעו

י ברור היד, הרמת־גני, באיצסד  הרגשת י
 וורודי השער קצרי והשחקנים נגוזה, הבתולין
שלהם. כבביתם עצמם להרגיש החלו הלחיים

 הבלתי מהחום אולי לבד מדי. רועשת
 מנוהג מופתעים הסקוטים היו לגביהם, רגיל
 ההינו־ נגינת :ישראל הנהיגה אותו מוזר
 מחזה זה היה בין־מועדונית. בתחרות נונים
 בחייו, כדורגל שראה אדם לכל במקצת מוזר
 בתחרות רק ההימנונים את לנגן שמקובל ידע
 שציפו הישראלים, שלגבי אלא ארצות• בין

 ולא רבים, חדשים משך משובח לכדורגל
 יותר חשוב למפגש התחרות דמתה קיבלוהו,
בין־ארצית. מתחרות

 האיחור לאחר סיגריה• אחרי סיגריה
 נוער בני עשרות שכמה ולאחר המקובל
 על השתרעו הישראלית הקבוצה ומקורבי

 הבריסי הציר שלח למגרש, שמסביב הדשא
 אשר המהירים, שחקניו רגלי אל הכדור את

המשחק. דקות 90 כל משך כמעט בו שלטו
- טובים .הם  חסיד מיד העיר מדאנדי,
 ללא סיגריה אחר סיגריה שעישן ♦יישבע
רבים של דעתם " היתה הפסק.

 זקוקים היו לא פאלקירק שחקני אחרים.
הנח המכבים על לגבור כדי עליון למאמץ
ובש לגובה בנתירד, בריצה, יתרונם שלים.
 כבר בטוח נצחון להם הביא בכדור ליטה
 רגע מאותו שהבקיעו• השני השער לאחר
הת חסת רגילים, מקצועיים לשחקנים הפכו

 ברגילהם נע הכדור מופרז. ומרץ להבות
עבו את עושה ישראלי ששחקן קצב באותו

 או המלאכה בבית במשרדו, הפרסית דתו
 שהוכיח משחק למעשה זה היה ההגה. ליד
 לבין מקצועי שחקן בין הבולם ההבדל את

חובב. שחקן

ד,קבו' אביב, תל מכבי צונן. אמכט
ב למהירה ומתמיד מאז שנחשבה צר,

 בהעברת הרגיל מן להזדרז נאלצה ארץ,
לרג שלל יפול בטרם רגל אל מרגל הכדור
 רק הסקוטים• של התנועה מהירות ליהם

 והזמינם הסקוטי השער להם קרץ פעמיים
 והקהל, נוצלו, לא אלה הזדמנויות פנימה.
 והפליט ידיו בין ראשו זני. טמן הטרף, שוחר

״״אוי :פעמיים  היו לא אלה אולם גדול. !
 בפעם, פעם מוי היחידות. ה״אוי״ קריאות
 אי סקוטי שחקן נפל בשדר״ שונות בפינות
 העזרה חובשי ידי על נגרר שנפצע, ישראלי

 נטשו חליבנר ויעקב פוקס אלי הראשונה.
ת את כף ידי על החלישו המגרש, את  שורו

 פעמים מעדו מהאורחים כמה בעוד קבוצתם
 לאחר גילו הלא־ישר, המגרש על ספור אין
 יותר בועטים .הישראלים :שניה סיבה מכן
 הקהל התאכזב בכדור.״ במקום ברגלינו מדי
 אותו ניחם מכבי, של הרופף ממשחקו מרה
 בעל הימני־ חלוצה דילני, ג׳ימי כפליים כפל

 בנבחרת ותיק כשחקן פאלקירק. של הקרחת
 אנגליות ובקבוצות סקוטלנד של הלאומית
 כדג דילני עצמו הרגיש במעלה, ראשונות

מכבי. מגיני בין במים
 ממכבי, התאכזב מפאלקירק, נהנה הקהל

 החיוו האצטד. את עכור רוח במצב עזב
 למראה היה הצופים פני על שהסמן היחידי
 תעלות אל לפעם פעם מרי שהתגלגל הכדור,
צונן. לאמבט מרודפיו לאחדים גרם המים,

ל שדום הקרב מו
 הגוי בא ביניהם רבים יהודים שני .כאשר

ביניהם.״ ומשלים
 למציאות השבת התאימה זו נושנה א,ימרה

למש אביב תל הפועל קבוצת עלתה כאשר
 שחק. שני הסקוטית. פאלקירק נגד חקה

 וארין ומשה שהם, עמיחי תקוה, פתח הפועל
 החלוצים שורת את לחזק אביבה תל שנקראו
ארוכה פרשה סיימו הפועל של הצולעת

 באותו ששחקה אחרת סקוטית קבוצה *
שנתיים. לפני בדיוק מגרש

 מקצועי כדורגל שחקן
שח? רגנ לגוכח ומכתר

 ככדור היטב שולט המגרש, על
שחקנים,. הם כי הוכיחו 4םאלקירר הסקוטית, הקמוצה קני

רפה. כמהירות מתנועע
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הר טית  השמאלי הקיצוני פוקס, יזנה הראשונה: הסקוטית הליגה ותיקי אמיתיים, מקצועיים
 כקושי הגיע שמאלי), גרץ גאלאקר צ׳ימס עם כזינוק להתמודד ניסה *12 מסכי(מספד של
 שככל מק־קריי אלכם פאלקירק, של המצוין חלוצה כשקט ציפה להתמודדות. לכתפיו• עד

 של משחקם את .כזה אפיין שערו: על להגן גם טרחה חסד לא המתקיפים חכריו
אירופה. כמרכז לכדורגל דוגמה שימשה שלחם הכדורגל אסכולת אשר האורחים,

 שרק שהשופט שניה כאותה כדיוק כדור תפס מככי, של שוערה דורי, כן אכרחם
 פעמיים אולם. מככי. הגנת לפני נכדל כמצכ הסקוטים של הימצאם עקם ל,אופסייד*

 לשער. חדר ממנו, חמק אשר הכדור, את לעצור מככי שוער הצליח לא המשחק כמשך
הקהל חתאכזכ אתו יחד השוער. *רשלנות נתוצאה כא נמנע, גהחלט היח אחד שעד
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