כדורגל
בתחילתו של המונדיאל האחרון בדרום אפריקה ,כאמירת התרסה כנגד אוהדי הכדורגל הדרום אמריקנ י,
טען ידיד שלי שלא משנה מה יקרה בדרך ,בסוף הולנד תפסיד בגמר  1:0משער בדקה ה .120 -היו לו רק
שתי טעויות :זה קרה בדקה ה 117 -ולטענתו זה צריך היה להיות נגד גרמניה והיו אלו הספרדים (שניצחו
את הגרמנים בחצי הגמר) ,שהבקיעו לכתומים את השער הבודד ,דקות ספורות לפני הסוף ומנעו עוד גמר
גביע עולמי המוכרע בפנדלים .ידידי איננו אוהד כדורגל אבל מהיכרותו את התנהלותם של טורנירי
הכדורגל הגדולים ,יכול היה לצפות סיום שכזה ולא הזדקק לקוראים בקלפים או לתמנונים מנבאי עתידות.
ההתנהלות באירועי שיא כדורגליים ,הוא אומר ,מסתדרת יותר על פי המסורת ופחות על פי היכולת" .יש
נבחרות טובות ויש נבחרות שמנצחות" לא תמיד ישנה התאמה .ככה זה בכדורגל.
ככה זה בכדורגל .רק במשחק זה יכולה קבוצה כמו פרגוואי ליהנות מ ,0:0 -בסוף הערכה ,נגד קבוצות
שעדיפות עליה ( ברזיל ברבע וונצואלה בחצי גמר קופה אמריקה) ,לנצחן בקרב פנדלים ולעלות לגמרו של
אחד מטורנירי הכדורגל הנחשבים ביותר בעולם .ככה זה בכדורגל ,לא רק שזהו המשחק היחיד שיכול
להסתיים בשוויון ,אלא אפילו בתוצאה מזערית כמו  1:1או כאמור – כלום:כלום .ככה זה בכדורגל בו
הקבוצה הטובה יותר במהלך המשחק (לא בתיאוריה) ,יכולה להפסיד לקבוצה חלשה ממנה ועל תאמרו
"זה מה שיפה בכדורגל" .מה שיפה בספורט הוא שמי שבמאמצי על הופך עצמו לטוב יותר מגיע לו ,מן
הסתם ,גם לנצח .לכדורגל חוקים משלו.
ידוע לי היטב כי בעת משלוח מאמר זה עלי לשבת מול המחשב חבוש קסדה ועוטה שכפ"צ ,פן יתאחדו
אוהדי הכדורגל עם אנשי חמאס וישגרו רקטת קסאם בכינון ישיר לעבר ביתי וזאת על שום האור המאוד
לא מקובל אותו אני עומד לשפוך על המשחק הפופולארי ביותר בעולם – הכדורגל.
הכדורגל הוא משחק בסיס .לאחר קרוב לשלושה עשורי הוראת ספורט ככלל וכדורעף בפרט ,אין לי ספק
שעל מנת לרכוש מיומנויות שליטה בכדור בכל ענף ספורט ,עלי לכוון לשליטה במיומנויות כדורגל .יכולת
השליטה בכדור בשתי הרגליים מקרינה בוודאות על זו שבידיים .משום היותו משחק שניתן לשחק בו מגיל
צעיר כל כך ,יכול הוא ,בהכוונה נכונה ,לחנך לערכים תחרותיים ,הרבה לפני שהנערה או הנער יתמקצעו
במשחק כדור אחר.
אז איפה הבעיה? בחוקים .זהו אחד המשחקים העתיקים והשמרניים ביותר בעולם .אנשים משוגעים על
המשחק (לאו דווקא כשחקנים) ,מוכנים למכור את האמ -אמא שלהם כדי לנסוע לכל מקום אחרי מושאי
הערצתם ולא מדובר רק בנערים בני  .15מיליונים .מה אני מדבר מיליונים – מיליארדים מטורפים על
המשחק ,אז למה להזיז? אם הרייטינג גבוה כל כך ,למה שההתאחדות הבין לאומית תשנה אפילו רבע של
חוק? כל זאת בזמן שמשחקים רבים אחרים ,שינו וממשיכים לשנות את חוקתם על מנת שהמשחק ילהיב
יותר וישווק את עצמו.
הכדוריד שהיה זהה לכדורגל הצטמצם במידות מגרשו ובמספר שחקניו ומאפשר ריבוי שערים ,דבר
שהפכו לאחד המשחקים המהירים ביותר ,בו כל הזמן קורה משהו .שינויי חוקת הכדורסל הפכו אותו
– לרגע לא
ליותר מהיר ,הנקודות רצות במהירות והפרש גבוה יכול להצטמצם ולהתהפך במהירות
משעמם .הכדורעף שינה את שיטת ספירת הנקודות כך שהמשחק נכנס לתוך משבצת שידור טלוויזיונית
ומזה מספר שנים מאפשר תגבור ההגנה על מנת שיתארכו מהלכי המשחק .כדורעף החוף התפתח מהתובנה
שצפוף מדיי על מגרש הכדורעף וכשמשחקים בצמד יש יותר חופש ויצירתיות וכך עוד ענפי ספורט רבים.

ורק הכדורגל נותר בשיממונו ,כאשר רק משחק אחד יותר משעמם ממנו ומטריף מיליוני אמריקאים
הבייסבול ( עכשיו גם לא ינפיקו לי ויזה ולא יאפשרו את כניסתי לארה"ב).

–

חשבו לרגע ,מה רע בכך שבתנאים מסוימים שער יהיה שווה שתי נקודות ,אולי יותר? כמה מלהיבה היא
המסירה חוצת המגרש לשחקן שעבר את כל קווי ההגנה ומבקיע מול השוער לבדו ,כשברקע כבר מזמרת
לה השריקה משביתת השמחות – נבדל .אולי די? מה יכול להיות רע בכך שמשחק כדורגל יסתיים בתוצאה
 ,17:12הרי ניתן לכוון לכך את חוקת המשחק .בדרך זו גם אם "יד אלוהים" תבקיע שער ,יהיה זה אחד
מיני רבים וטעות שיפוט לא תביא לניצחון הלא נכון.
אז איך מסבירים את כמיהת ההמונים אחר השיממון החוקתי של התאחדות הכדורגל הבין לאומית? ובכן,
אנשים לא מחפשים את היופי שבספורט .אנשים מחפשים הזדהות .עם מישהו ,עם משהו ,קבוצה ,שחקן,
תחושה של שייכות .את זה מספק הכדורגל ובענק .הקבוצות ושחקני הכדורגל כל כך מפורסמים .מדורי
הספורט עוסקים בהם יומם וליל ,לעתים ללא כל קשר ליכולתם האמיתית .הכדורגל הוא שיחת היום
המקובלת ביותר בעולם (לפחות על אחד המגדרים) ואין זה חשוב אם אתה ספורטאי או אנטי-ספורטאי.
קלישאות הכדורגל יכולות למלא ספרים ובשביל המוני אדם אם אתה לא שם ,אתה לא קיים .אמרנו זהות?
אז בכלל לא משנה אם ניצחת  1:0או  . 6:2ובכלל לא חשוב אם זכית באליפות כשהשערים היחידים
שהבקעת היו בפנדלים לאחר שנסתיימו להן כל דקות המשחק האפשריות .כל עוד זו הקבוצה שלך,
השחקנים שלך ,אתה מלך העולם.
ורק אני ושכמותי ,שאינם בעלי קשר רגשי לאיזושהי קבוצה ,לנצח ימשיכו לקטר על משחק משעמם
ויצעדו בבדידותם ברחובות הרפאים השקטים כאשר מדי פעם ,בחלוף שעה או יותר ,תרעד לה העיר
משאגת מיליונים אדירה – גווווווווווווווווול.
ובבקשה העבירו זאת הלאה.
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