שער בלי בריח

הרגעים הראשונים של המשחק היו עוד נסבלים.
עצירותיו הנפלאות של חודורוב יצרו בתחילה
הרגשת בטחון שהשער הישראלי יהיה נעול על בריח .שלא באשמתו של חודורוב הי־
תה זו הנחה מוטעית ופעמיים ,במחצית השניה של המשחק ,הובקע השער הישראלי.

הסדר  -בסדר

למרות הסדר המופתי שהאפיל על המשחק
הכושל ,ניסו מאות צופים לזכות עצמם ,ללא
זכות ,במקומות נוחים יותר 1000 ,השוטרים והסדרנים דאגו לכד שלפחות במה שנוגע לסדר
 -הבל ידפוק .לא היו כל הפרעות רציניות שהן ,הודות לכושרם של המארגנים.

הוח׳ והדממה הכבדה שהשתררה לזתע ביש 
רה רעות.

היר של ישראל משך שנים רבות ,נטל את
הכדור בידיו ,העבירו בבעיטה רחוקה וגבוהה
לאמצע המגרש .איש לא האשימו בשער ש 
ספג .הוא נחשב מתמיד בעיני הקהל לאליל,
הנמצא בדרגה אחת לפחות מעל לשאר חבריו.
כאשר לפני הפתיחה פיזר פרחים לעבר ה 
קהל׳ קצר תשואות סואנות מרבבות מעריציו
שהודו לו בכך על יכלתו הספורטאית הבל*
תי״מצוייה.

ע ל כדור :מ בט ס א ״ ט
המשחק הגדול התנהל תחילה בעצלתיים.
״החברה נרגשים״ ,תירץ אחד הצופים את
מראה העלוב של הנבחרת .איש לא שעה לו.
העינים ננעצו בכדור במבט מאיים  :קריאות
״שייע״ ״שייע״! נבלעו עוד הרבה לפני תחום
השער היווני׳ והחלוץ הדינאמי של ישראל
נהדף שוב ושוב ,מבלי שהקהל ישבע ממנו
נחת.

 20דקות לאחר השער הראשון ,פרצו היוו 
נים בצהלת שמחה .חודורוב שכב על הדשא
מחוסר־אונים מול הכדור שנח ברשת שערו.
שוב לא נפל השער באשמתו אלא כתוצאה
ישירה משגיאת ההגנה.

בדקה ה" 19היה נדמה שההתרגשות היש 
ראלית חלפה ,ובמקומה באה היציבות המקווה.
התקפת־מחץ של שורת״החלוצים הקפיצה את
הרבבות מהמושבים .אולם בעיטתו של צבי
סטודינסקי ,הקיצוני השמאלי ,הגיעה באטיות
ישר לידיו של השוער היווני .לאותו שחקן
ניתנו עוד שתי הזדמנויות נוספות .אך הוא,
כמו שאר חבריו ,היה חיוור מדי ,מכדי שיהיה
מסוגל לקצור תשואות.

השחקנים היוונים התנשקו• קפצו מרוב
שמחה .שוערם ,שעמד בקצה המגרש מחוסר־
עבודה ,רץ אל מאמן הקבוצה ,שישב בשולי
המגרש חיבק אותו רקד סביבו במעגלים.
דממה אפפה את חמש הרבבות ,שרבים
מהם החלו כבר לזרום לעבר מנהרות ה 
יציאה.

משך דקות ספורות ירד המתח פלאים .ה־
 11של ישראל התרוצצו אחרי הכדור כאילו
היו שחקנים מתחילים ,הצליחו בקושי רב
להפריע ליריביהם לבעוט בכדור .כאשר נשמ 
עה שריקתו של השופט האיטלקי ,נאה״המר"
אה ועדין־ההליכות ,ריקארדו פיארי ,להפסקת
המחצית ,היה כבר ברור שרק נס עלול היה
לספק את הקהל הרעב.

מצב הרוח לא היה מרומם ,וים האנשים
דמה ללוייה רבתי .חובב־הכדורגל לא ציפה
עד לשריקת הסיום .המאבק נסתיים עבורו
דקות רבות לפני כן ,כאשר ראה את נבחר 
תו בכל חולשתה ,לאחר שבועות של אימונים,
מיון קפדני ומחנה־נופש ברעננה גדוש כל
טוב.
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חמ 11ה אחרד!

ג׳רי בית־הלוי ,מאמנה הנמוך והנמרץ של
הנבחרת ,לא ידע מה לחשוב  :הקבוצה ש
שיחקה לא דמתה אפילו מרחוק לנבחרת ל 
אומית .״ 60אלף באו לראות אותכם,״ צעק
להם ברוגזה ,״הראו לפחות שאתם יודעים
לשחק !״

לא
הישראלי
קהל חובבי״הספורט
היה מעולם קהל בלתי־הוגן .אורחים רבים
ציינוהו כאחד המשובחים ,המגיב בצורה אוב'
ייקטיבית״יחסית על כל פעולה בלתי״מרוסנת
הנעשית על השדה .הוא לא נמנע מעולם
להריע למנצחים ,אף כשאלה לא היו ישרא 
ליים .אולם הפעם היתד ,זו תמונה שונה מה 
רגיל .הובטח לקהל מאבק ,אפילו ניצחון.
הוא בא בהמוניו׳ שילם מחירים מפולפלים —
אך לא חזה בשום קרב ,אלא לכל היותר
בהצגת״קרקס מצד הישראלים .ההצגה יכלה
להיות מבדחת ,אילמלא נטלה בה תפקיד נכ 
בד ולא ביותר נעים הנבחרת הלאומית של
ישראל.
ההתאחדות לכדורגל הגישה לקהל טכס
נאה ,מבוגר ,הנהוג בכל ארץ נאורה .לעתים
מסנוור הטכס את העין׳ מונע בעדה מלחדור
אל מאחורי״הקלעים של מריבות ומדנים .ה 
כדורגל הישראלי היה מסוגל השבוע להוכיח
כ׳ הנו גורם ייצוג בעל חשיבות רבה .אולם
לעיני חמש הרבבות שחזרו
לבתיהם מבוישים ומאוכ 
זבים ,הצטיירה תמונה אח"

הדקות הראשונות של המחצית השניה היו
מעודדות .כמה התקפות נמרצות ומספר
בעיטות־קרן מסוכנות של הישראלים מחקו
קמעה את הפיהוק הרחב מעל הפה .גם ביציע
הראשי הורמו הגבות החשובות והשתפך ה־
חיוך הראשון .אולם עד מהרה נהפכה הקערה
על פיה .גלים גלים הסתערו היוונים לעבר ה 
שער הישראלי ,יותר הודות לחולשת המאר 
חים מאשר ליכלתם שלהם .הרגע הקודר לא
איחר לבוא 20 .דקות לאחר ההפסקה שלח
הקיצוני הימני של נבחרת־יוון ,קוקינאיקים׳
בעיטה חדה ממרחק רב׳ השחיל את הכדור
בפינה השמאלית של השער הישראלי ,שם
עמד חודורוב.
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