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 אופן בשום אבל בלילה הפסגה על מונחת
שטעמתי. אחרי אחרונה לא
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 במיו־ השכמנו לא כבוקר, מחרת ך■
ה את סופית שגרשנו לאחר אך הד, /

 לעמק שלי מהעמק הלכנו הקצרה, שינה
 אחת. פסגה אף על בדרך פסחנו לא שלו.

 את שגמרנו ואחרי רענן אויר המון נשמנו
 מהפסגות אויר האלו לפסגות נתנו הכל,

 התרוצצו צבאים) (סליחה אילות שבתוכנו.
הו בקלות כמה לראות הרגיז חופשית. שם
 זיעה וכמה תלולים הרים על לטפס להן לך
שבילים. באותם שופכת אני

 לתאר מנסה שאני אחרי לי זיפט תמיד
 נוסף זיפט אחסוך הפעם לכן יפים. ■מראות

ה שכשעמק לך מודיעה אני אך אתאר. ולא
נת שוב מכאוב, הרחב פיו את פער ירדן

 הראשונה הפעם זו כאילו התפעלות מלאתי
אותו. רואה שאני
 שאלת על התעכבתי כך כל למה יודעת את

 לא אופן בשום אני כי והמשיכה? האהבה
 נמשכתי לי. בא איתו דוקא זה איך תופסת

 בגלל אבל מוכרים ולא מוכרים לכמה כבר
הצ לא משיכה רק שזו הזמן כל שידעתי

 שהאנשים בלי אפילו בכלל, לאהוב לחתי
 שהם התברר כך אחר רע. רושם דוקא יעשו

 בדיוק היה למעשה הפעם וגם רעים די
 יכולה ולא מכירה לא שאני אום דבר, אותו

 זאת .ובכל — מלבד כלום אין ובכלל להעריך
מ עוד שיש מהתחלה תיכף הרגשה היתר,
שהו.

ספורט
ל רג כדו

מכרים שד בקור
 סלו־ התרגש !״ דמקה זה כדורגל, לא ״זה
 של הגדר מאחורי שכמית־גשם עטוף ניקאי
 של משטח על לפניו היפואי. באסה מגרש

 של מרגליו דביק כדור קיפץ ובוץ, שלוליות
 ה־ במשחק כמו דילג לחברו, אחד יגוסלבי

 עד החולצות, אדומי לישראלים מעל דמקה
 חו־ יעקב של שערו בפינת מנוחתו את שמצא
דורוב.

יצ שופט כששרק מכן, לאחר דקות שלוש
 הסיום שריקת את הקהל, שנוא בן־רובי, חק

 הפועל לבין היגוסלבית סארייבו בין במשחק
אל חמשת מפי רווחה אנחת פרצה תל־אביב,

שלושה.״ רק שהכניסו ״טוב :הצופים פי
הספו לאוהדי מוכר היגוסלבי הכדורגל כי

בעו אחרת ארץ כל מכדור יותר בארץ רט
בל במפלות מתבטאת ההיכרות אם גם לם,
עצ סארייבו ישראליות. קבוצות שנחלו בד,
 שנים שבע לפני עצמה את הציגה כבר מה

 כנגד שערים בחמשה ישראל נבחרת בפני
שהבקיעה. אזזד

סי ואפילו נואשו, טרם הישראלים אולם
ב אוהדים אלפי למשוך דיו למאה אחד כוי
מחסה. כל חסרי ליציעים וקריר, גשום יום

 המאבק בתחילת כבר כראש. בעיטה
 המשחק רמת את להשוות אין כי ברור היה

 הקבוצה הקבוצות. שתי של הגופני והכושר
 משחק הדגימה היגוסלבית בליגה החמישית

ישראלית. קבוצה כל של משחקה על העולה

 מפעל עד מכרי!
 כקוראים פרסי□

ספורט ולחובבי
 הבולטות הדמויות את להכיר הספורט חובבי לצבור לאפשר כדי

 ״חדשות מכריז והעולמי, הישראלי הספורט בשדה והמפורסמות
מקיף: עממי מפעל על הספורט״

:אדבומים שני רכישת
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 שבועות 5 במשך א׳ יום בגליונות שיופיעו תלושים 5 שיאסוף קורא לכל
 של מינימלי במחיר ספורט אלבום לרכוש הזכות תינתן רצופים,

ל״י 4.000 במקום ל״י 2.500
 של מינימלי במחיר האלבומים שני את ירכוש תלושים 7 שיאסוף הקורא

ל״י 8.000 כמקום ל״י 4.500
 עיטורים בתוספת תמונות, 200כ־ וכוללים מהודר נייר על מודפסים האלבומים

 ובעולם. בארץ הספורט על מקיפות וסקירות דיאגרמות וציורים,
 או ת״א, ,6035 ת.ד. ״חדשות־הספורט" למערכת לשלוח יש ההמחאות, בצרוף התלושים את

אחה״צ. 5—4 לפה״צ 12—9 ,הש בין ת״א. 7 רוטשילד שד המערכת, כתובת לפי להמציאם

מתאמנים וביוגדליץ (שמאל) יוססגוביץ כדורגלנים
כדורגל לא דמקה,

 אליהם שהתקרבתי האנשים כל יודעת, את
 כשהכרתי מיד לי יקרה שזה הרגשתי אז

לה בלי אז לבית־אלפא, באתי כשרק אותם.
 שיתפתח כך על חשבתי י. את בכלל כיר

 רק זכרתי לתל־אביב כשבאתי משהו. בינינו
 אם אותי ששאלת בשעה אז שלך השם את
 ניסתה שט. כמה אז בחדר, לגור רוצה אני

״לנ״. — כתבתי מ. ששמה לראש להכניס
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 מכל לאילת. בטיול היה דכר אותו *
שנק הראשון השם המשתתפים שלושת

 לדעת לא מתחילה כבר אני אז עודד. היה לט
 מאמינה שאינני מצטערת פשוט העסק. מה

לח מתחילה אני זאת בכל אבל באלוהים.
מבי שנסתר דבר שהוא איזה כאן שיש שוב
 לדרוש טוב לא קצת שזה לי נדמה נ., נתי.
 שאוהבים מתי אהבה נושא על הרבה כך כל
עו אני למה יודעת לא אני אז במרץ כך כל
 שלך? הקורם יגמר מתי בכלל. זה את שה
 מתחיל כי בצבא. אז אהיה שכבר חושבת אני

 רוצה נורא לצבא. כבר עפה שאני לי להריח
לט תוכנית שוב התבשלה כי בקצת לדחות

 ית; מי יהודה. למדבר והפעם צמדים, ייל
ותוגשם.

 ויהיה אה, הקרוב. רביעי ביום אז — אם
 לרגע מתפוצצים כבר ששנינו כך כל טוב

 קצת למות אפילו יכולים אנחנו הזה. הגדול
זאת. נעשה שלא בטוח אבל במדבר

ב תקחי אל — אחרון) (ואולי שלום אז
רצינות.

שושנה. -ן, .! -

 הגברתנים בצל ננסים ממש נראו הפועל נערי
לי מועטות לדקות רק הצליחו היגוסלבים,

 ממשי. סיום ללא אך לידיהם היזמה את טול
 גם הפועל חלוצי חמשת כל הסתבכו פעמיים

 בזה בעטו סארייבו, של ריק שער מול יחד
אליו. לחדור שמאן בכדור זה אחר

 האדיבים היגוסלבים השאירו הזמן בשאר
להשת מישראל, פחות האדיבים לחבריהם

עי כל ללא ונמרץ מדויק משחק למראה אות
 היה אחת לדקה רק הכדור. של מיותר כוב

: מגידרם היגוסלבים יצאו הנה כי נדמה
 סארייבו של הארוך שוערה דראגו, אנצי

שלו אל נועזת בקפיצה מסוכנת, בעיטה עצר
להו שרצה חוצבקוב (פתקה) פנחס בוץ. לית
 אולם לעברו, מיהר מידיו, הכדור את ציא

ה של בראשו בעט בכדור, לבעוט במקום
 היוגסל־ בתוך הנמוך פטקה נעלם מיד שוער.

נת שוערם, לחיי חרדה תוך שסובבוהו בים
להכרתו. חזר כשהלה רק ורועד חיור גלה

ה בתחילת .ואירעה כמעט אחרת תקרית
 היגד החלו השופט לשריקת השניה. מחצית
 משחקני שחצי בעוד בכדור לבעוט סלבים
 בחדר עסקו עוד חודורוב, ובתוכם הפועל,

 רק הרטובות. חולצותיהם בהחלפת ההלבשה
ל הלאומית הנבחרת שוער הצליח במקרה

ולהקדימו• שערו לעבר הכדור בעקבות רוץ
 אחד סיכם ג׳,״ בליגה משחק כמו היה ״זה

 לא היגוסלבים המשחק. על דעתו את הצופים
גר המושחת, המגרש מלבד בכך. אשמים היו
 מרבית של הבטלנית משחקם רמת לכך מה

 מהפועל קאופמן בועז את להוציא השחקנים
האורחים. של היחיד יריבם שהיה פתח־תקוה
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