אז מה מעניינת אותנו אליפות אפריקה? יוצא צפון אפריקה

כסא  ,10שורה  ,15שער  13נשאר מיותם גל סוקולובסקי

שוב ושוב חוזרים וצצים הדיווחים המרנינים על המתרחש באליפות
אפריקה לאומות .מספרים לנו שזו כבר הפעם ה 25-שהם רבים בינם
לבין עצמם על הזכות להיות אלופת היבשת המוכשרת .עכשיו ,צר לי
לשבור כמה סטיגמות ,אבל בדיוק בשביל זה הפיילוט הזה קיים .את
מי זה מעניין? כאילו ,פעם הייתה אליפות אפריקה ,לפחות עבור
חלקנו ,כר מרעה פוטנציאלי למסע גילויים של כוכבנים עולים .וכיום,
הופס ,הכדורגל האפריקאי מתגלה במחוזותינו ,שבוע אחר שבוע,
כבועה אחת גדולה .פליקס אובוקה ,שחקנה של הפועל תל אביב
שבקושי מגרד מקום בהרכב ,היה על סף זימון לסגל נבחרת ניגריה.
השוער הבינוני של מ.ס אשדוד מוליך את נבחרת גאנה ואמור לשמור
על שערה מכל משמר .עמנואל פאפו ,מי שמשמש כעוגן בהגנת
הקבוצה הגרועה בליגת העל ,הוא שחקן הרכב באותה נבחרת .שלא
לדבר על לאריה קינגסטון המזעזע ,שהשאיר בבלומפילד עם לכתו
בעיקר הרבה עצבים ותהיות איך השתחל לקבוצה שפעם הייתה
אימת אירופה.
זהו מצבו של הכדורגל האפריקאי ,שאת אחת מ 5נבחרותיו במונדיאל
הקרוב ,ללא ספק יצוג חסר פרופורציות ובלתי הולם לחלוטין ,מובילים
בבטחה  4שחקנים שעושים לביתם או עשו לביתם בליגת העל שלנו.
זו לא התקופה של אוקוצ'ה ,של קאנו – שתמיד שמענו עליהם
בעיתונות הפומפוזית ומרהיבת העוז בישראל ,כאילו מדובר בשחקנים
שלא נראה כמוהם .בסופו של דבר ,מסיים השחקן האפריקאי את חייו
המקצועיים ,מוטל בצדי הדרך באיזו קבוצת תחתית בגרמניה ,ונהנה
בעיקר מההילה שנוסכים סביבו פובליציסטים אולטרא שמאלניים
שמנסים למצוא בערימת השחת הזדמנות להפגין עאלק רגישות
חברתית לסבלי האדם בעולם השלישי.
אליפות אפריקה שנסתיימה השבוע הייתה שעמומון אחד גדול ,בדיוק
כמו צפייה במשחקי ליגת העל ביום שישי – אצלנו לפחות הדשא יותר
טוב .אז נבחרת מצרים ,שזכתה בגביע בפעם החמישית ,ומורכבת
בעיקר משחקני הקבוצות המקומיות ,היא לא נבחרת טובה ,ואל תתנו
לרגשי נחיתות סטייל "הם בטח יותר טובים מאיתנו ,אל אהלי הרי
אלופת אפריקה לקבוצות" ,לשטות בכם .פרצופה של היבשת הוא
בדיוק כפרצופה של האלופה שלה – קבוצה שמורכבת מכוכבי קבוצות
בינוניות ,שעולות על הסדר היום רק תודה לרומנטיקנים מהסוג הנמוך
ביותר ,שמקדשים בינוניות מקצועית עבור בונוסים רומנטיים כמו
"במצריים יש אחלה חומוס ואחלה נבחרת" .אז איך אמר פעם מישהו
בעיתונות הארצית? "די כבר".

לזכר צפריר ברנד ז"ל
ביום שני הקרוב ימלאו  30יום לפטירתו של אחד מאוהדי הפועל
ת"א השרופים ביותר ,צפריר ברנד ז"ל .צפריר היה אוהד הפועל
בכל רמ"ח איבריו ונהג לפקוד ביחד עם ילדיו את המגרשים בהם
שיחקו קבוצת הכדורגל וקבוצת הכדורסל של המועדון.
"בבלומפילד" היה אפשר למצוא אותו בשער  ,13שורה 15
כסאות  10 ,9ו ,11-לשם רכש צפריר בשנים האחרונות מנוי של
אב ושני ילדים" מספר שי שחר ,חבר קרוב של צפריר.
השבוע ,ביקרתי עם עוד כמה אוהדים בבית המשפחה ,ושמעתי
את אשתו דליה ,שספדה לו " :צפריר ,אוהד נאמן של הפועל
ת"א ,שילב בין אהבותיו הגדולות :ספורט ורכיבה על אופנוע .את
אהבת הספורט ייחד להפועל ת"א .עוד מילדותו נקשר למועדון
דרך אביו שמוליק שלקח אותו למשחקי כדורגל והירבה לשוחח
איתו ולהעביר לו את האהבה לקבוצה והאמונה בה בהצלחות
וגם בכשלונות .צפריר ,שהחל ללוות את הקבוצה כבר מראשית
שנות השמונים העביר לילדיו את האהבה להפועל וזכה להיות
איתם בעונות הקשות ובעונות הטובות יותר.

צפריר ברנד נהרג ב 21.1.2006 -בתאונת אופנוע
והוא בן  46בלבד,

יהי זכרו ברוך!

שלח לי שקט ערן לאור

קם בבוקר ,העיניים עוד חצי-עצומות ,היד נשלחת בתנועה
האוטומטית למדור הספורט ומדפדפת כהרגלה לעמ'  ,4-5בהם אנחנו
רגילים למצוא את אותן ידיעות משעממות -
גרשון שוב שוחרר מהאימון עקב עומס ,עוד ביקור אצל הילדים של
אורנשטיין בדרום ,לפעמים הצהרה על "חשיבות המשחק בשבת".
ופתאום ,לאחרונה  -כלום.
חיפוש נוסף מגלה שלא נדחקנו אחרי ידיעות הכדורסל ,גם בעמ'
האחורי לא נמצא איזו ציפורן חודרנית של אנטבי לרפואה .בתימהון
אנו פונים לעמודי הפתיחה ומוצאים אותנו ,מתנוססים לנו בכותרות
הראשיות .הפועל? הפועל?! מילא מופע הריאלטי של ארקדי או
הקרקס של לוני ,אבל מה לנו ולסיפורי צבע ,תככים ,יחצ"נות
ואינטריגות?
אנחנו מועדון משעמם .גם כשהצלחנו ,ההצלחה היתה שקטה .פתאום
הפכנו לאייטם .הבלאגן הזה זר לנו  ,לא נוח וקצת מביך .אנחנו
מרגישים בו זרים ולא יודעים כ"כ איך לאכול את זה.
אני די בטוח שהרוב המוחלט של האוהדים בעד מהלך הרכישה )אם
כי כל מה שנלווה אליו עד עתה ,איך נאמר ,לא משהו בכלל( ,אבל
אנחנו גם אוהדים שאוהבים שקט 1:0 .קטן מספיק לנו ,רק לא לצעוק
"יש" לפני גול ,לא להתלהב כשמכבי בפיגור מול קבוצה אחרת ,ובטח
שלא רוצים לפתוח את העיתון כל יום ולמצוא אותנו בפרונט .עוד לא
ניתן לדעת האם באמת נאבד משהו מהזהות שלנו ,אבל בינתיים
איבדנו את השקט שלנו ,ולא נראה שנקבל אותו בחזרה.

פועלי כל העולם כולו שונא את הפועל ורק אני אוהב
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הפועל תל אביב מארחת את הפועל פתח תקווה ,מחזור  22ניר צדוק

התיקו באשדוד היה בדיוק סימפטום לעונה של הפועל תל אביב העונה – ההרגשה שהנה ,זה בא ,הנה ,אפשר לעשות את זה .למעלה מ4
שנים חלפו מאז ניצחה הפועל תל אביב בפעם האחרונה באשדוד ,ובדקה ה ,79כבש אוגבונה בבעיטה של זעם עצור ,וכמעט מוטט את
המשקוף על סמי אג'יי המסכן 11 .דקות בלבד נותרו על שעון העצר של סיום המנחוס ,וכבר חשבנו שזה בידינו .אפילו התומכים ההדוקים של
תיאוריית הנאחס חישבו לאחור ומדדו את הפרש הנקודות מבני יהודה ומכבי תל אביב בקרב על הכרטיס לגביע אופ''א .ואז ,משום מקום,
בלסינג קאקו ,ההוא עם האצבע המשולשת מהתקופה במכבי ,מגיע ודופק להפועל את התוכניות .העונה הזאת התחילה עם שאיפה כמוסה,
ציפייה ,תקווה – לחזור למרכז הבמה בגדול ,ולהתמודד כשווים מול שווים עם מכבי חיפה על האליפות .מה שיצא ,הוא בלאגן אחד גדול וחוסר
וודאות – לצד נצחונות מרשימים ,הגיעו תצוגות נפל שמשאירות טעם חמוץ בפה – במקום עונה של קרבות צמרת עוצרי נשימה מול הירוקת,
נתקענו עם היריבה הקרובה ,שמסמלת את העונה הזאת יותר מכולם – הפועל פתח תקווה ,לא בשר ,ולא חלב ,פרווה .אז איך אוכלים את
הפועל פתח תקווה? קבוצה שמחד מנצחת לראשונה העונה את מכבי חיפה ,ומאידך ניגפת ללא קרב בפני מכבי פתח תקווה ובית''ר ירושלים
כאילו הייתה עלה ברוח .מנור חסן ,טוטו תמוז ,יוסי שבחון ,עומר בוקסנבוים ,רביד גזל ,אורי אוזן – שמם של כולם ,כמעט ,נקשר בעבר או
בהווה להפועל תל אביב ,וכולם נשארו בקבוצת "המחסן של כאילו" של ליגת העל ,הפועל פתח תקווה .ואותי זה מפחיד .כי לך תדע מאיפה זה
יבוא לך ,מבעיטה חופשית ,מאחד על אחד סוחף של הילד מניגריה שישאיר את יגאל פעור פה ,או אולי מאחד שנראה כמו פועל בסולל בונה,
איליה יבוריאן שמו ,שכבר תפר את הפועל במחזור הראשון של העונה שעברה.
תגיד לי מה אתה מרגיש לי אור שלגי
אין מקום אחר – שלוש פעמים שיחקה הפועל נגד חיפה השנה.
פעמיים בליגה וביום רביעי האחרון בחצי גמר גביע הטוטו .בשלושת
המשחקים השתתפו שחקנים רבים ומשונים ,אבל בשלושתם דרור
קשטן ורוני לוי עמדו על הקווים .מה שלא תעשה  ,איך שלא תראה ,
חלפו עלינו  180דקות )ללא תוספת זמן( מהמשעממות ביקום .יוק.
כלום ,שום דבר 4-5 .מצבים לכל קבוצה  ,אולי גול ,מקסימום שניים.
כדורגל צפוי ,בנאלי ומאכזב .לא חוכמה לפרק את נצרת עילית אחרי
שאיוניר הוציא את הבלם השלישי .ניחא ,אולי בסיבוב השלישי בקרית
אליעזר נעשה להם מיכאלנקו )הייתי מת( ואולי אף פעם .אין לי ספק
שגרנט ישתף פעולה עם ההסכם הנ"ל ,לפיו המאמנים מחויבים
לשעמם את כולם עד שמישהו ישים גול בפוקס  ,אחרי זה נעשה
כאילו אמור לקרות משהו ובסוף נלך הביתה .סינדרום.
לילה טוב אירופה – רגע לפני ששוקעים בחלומות על הנורבגי
מהפנקס של ארנסן והכוכב האוקראיני מצסק"א  ,אני רוצה להתעכב
על  35שערים )מתוכם  24בליגה( בשתי עונות ושני שליש עונה של
האיש האדיר והחביב הזה מניגריה – איביזיטו אוגובונה .אין הרבה
חלוצים זרים שהבקיעו כאן כמות מכובדת כזו ,ולא כל שחקן זר חייב
להיות בהרכב .זיטו שלנו התאקלם בליגה  ,התאקלם בהפועל
ובעיקר)לפחות לדעתי( ,הוא שחקן אהוב וגם כאלה אין לנו הרבה .אז
שיביאו ישראלים טובים ,ושיביאו זרים שמועמדים לצ'לסי אבל
ראבאק ,שישאירו את זיטו .מבחינתי ,אסור לוותר על חלוץ ששווה
יותר מעשרה גולים לעונה וזה בדוק .גם אם צוחקים עליו לפעמים ,גם
אם לא תמיד הוא נראה קשור לענף וגם אם הכדורים שהוא בועט
משרים אימה על האוהדים משער  . 5אה או  ,אהה אה או.
ואז הופיעה בטי – מכונת יחסי הציבור של מושיק אדום עולה עובדת
 . 24\7והפעם אויב הציבור מספר  1הוא רפי עגיב .אני לא הייתי שם
כשהם חילקו מניות ,אני לא הייתי כשהם הפקידו ערבויות וגם לא
כשהם חתמו על חוזים .אבל אין לי ספק שידיהם הלא כשרות של
תאומים ושל אורנשטיין לא יותר נקיות משל רפי עגיב .בסיטואציה
הלבייבית החדשה ,הם עושים לו מה שעשינו בכיתה ג'  :חרם ,אותו
כלי נשק שמפעילים בכדי להפיל על מישהו תיק ולהאדיר מישהו אחר.
הסכסוך התחיל כבר מזמן וזה עוד שלב ,לכשעצמי אין לי דבר וחצי
דבר בעד המכביסט  ,ההדוניסט ורב הנוכלים עגיב ,אבל גם אין לי
בעד חבריו לשעבר .מי ששוב יוצא קצת טמבל זה החבר סגול .מה ,
לא ידעת? איפה היית? גם בעניין החובות על וולפסון  ,אפשר לשנן
כלפי החבורה ההזויה את המשפט הידוע ',מי שהולך לישון עם
כלבים' וגו'.
עוד פגישה – אפרופו כלבים ,הקרקס בכדורסל הופך להיות כמעט
אטרקטיבי .הזר החדש )לאמיזינה( מתברר כעסקה לא רעה
וריבאונדר מעולה .עובדה ,שלושה משחקים ושלושה נצחונות והאמת,
תמיד כיף לנצח את עירוני מגדל בית'ר ירושלים על שלל התקציב ,
הכיפות והברזלים בשיניים .בנוסף ,דורון שפר התמנה לגייס
ספונסרים ולהביא קהל .סאחתיין שפר ,החברים מהפנזין ישמחו אם
תיצור קשר וגם לנו תגייס ספונסרים ,אולי גם תוכל לדאוג להסעה
לגליל?! לסיום ,מסתבר שאמנון ברזילי מתכוון לרכוש את הקבוצה
ואציין בסיפוק שהמחיר ששאול את אשר דורשים ממנו מופרז לכל
הדעות אבל הוא נראה מספיק חכם בשביל לשלם את הסכום הדמיוני
לאנשים פיקטיביים על קבוצה פיקטיבית בענף פיקטיבי.
משפט לסיכום  :מעולם לא היו רבים כל כך  ,משועממים כל כך

אוליגרכיה רונן מלחן

וולפסון .אחר הצהריים .בכניסה לחניון בחור חביב בווסט אדום ופפיון
שחור לוקח את מפתחות המאזדה המקרטעת שלי ,ובחיוך מחנה
אותה בין שניים מאלפי הקווים הלבנים הפזורים בשטח הענק.
ריח נעים עולה באף מדוכני צמר הגפן המתוק ,עת אוהדות מספר
מפקידות את ילדיהן בידי מדריכת הג'ימבורי בפעוטון הסמוך .כשאני
מתיישב לשתות אספרסו חזק וארומטי בבית הקפה המעוצב מול
אקדמיית הכדורגל ,יוצאים להם כשלושים נערים עם ילקוטי הספרים
בידיהם בריצה קלה אל מגרש האימונים .הקיבה נרגעת לה עם רטטוי
פרחי זוקיני ,בשולחנות סביבי תפוסה מלאה של אוהדים באדום.
עשן סיגרים כחלחל עוטף בריחו החריף את טרדות היום ,נמהל
בטעמו המעושן של הוויסקי הסקוטי הנמזג חופשי לכל דורש .פינוק.
מלצר חביב מגיש לי את המעיל כשאני פונה לצאת אל מגרש
האימונים .צעדים ספורים ואני שם ,מתיישב על הכורסה ,מתאים את
הדום הרגליים הנשלף בדיוק לזווית הנכונה ,מחייך למלצרית הניגשת
אליי עם מגש עמוס מתאבנים .חדר ההמתנה הצמוד ליציע הומה
אדם ואני מברך על כך שהתקשרתי להזמין מקום מבעוד מועד ,בכל
זאת זהו אימון מסכם לקראת הדרבי.
שורת מאבטחים בחליפות מונעת כל אפשרות הצצה למתחם מעיניים
סקרניות .אני מתרענן בעזרת בקבוק מים מינרלים מבעבעים כשאל
כר הדשא המטופח עולים השחקנים להתחיל בחימום .פתיתי נייר
נורים אל הרוח מתותחי הקונפטי הקבועים על גג היציע ,סוחטים
מחיאות כפיים נרגשות מיושביו .רימוני עשן אין כאן ,הם עושים שמות
לבקרת האקלים הממוחשבת .אני מכוון את הכפתור שעל הכורסה
למצב עיסוי שבדי ,נותן לרטט המרגיע להרפות את שריריי המתוחים,
כשמסכי הפלזמה הפזורים במקום מהבהבים ללא הרף את שערי
המניות והדולר בבורסה העומדת להיסגר .מפית אדומה משמשת
אותי לנגב את שמנוניות פירורי הפטריות בפנקו ,ואני חותם לנציג
ההתרמות של ארגון האולטראס על טופס ההעברה הבנקאית.
בכל זאת ,דגל פריסה אלקטרוני הוא לא עניין זול .על כר הדשא
מודדים אמצעים אלקטרוניים את עוצמת הבעיטה של כל שחקן.
ברמקולים ארבע העונות של ויוואלדי .בדיוק כשנדמה שלא יכול להיות
טוב יותר ,מניח שכני לכורסה את משקפת האופרה מידיו וממלמל :
"יופי של קרקס בנו פה ,נקווה שרק לא יחתימו ליצנים"...

