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ְסַלאק    כדורגל ִבּ

ף ין ֲעָמִקים ּגֹוְלִׁשים, ַעל ִּגְבָעה ְנטּוַלת ֻאָכּ ֵבּ
רּו  ַמִּדים ִצְבעֹוִנִּיים ִנְתּ ְּגָבִרים ְבּ

ְוַכּדּוָרם ַהְמעֹוֵפף ִנֵּתר. 

ְצָבִעים צֹוֲהִלים ּדּור ַהְמעֹוֵפף ָקַפץ ְוַהְּגָבִרים ִבּ ַהַכּ
מֹו ַמִים ִלְנגַֹח ּבֹו.  ָׁשְצפּו ְכּ

ּדּור ָעף ַהְרֵחק ִעם ָהרּוַח — ַהַכּ

ַהְּגָבִרים ַהְּגִמיִׁשים ִנְּתרּו ַאֲחָריו. 
לּוי ּדּור ָקַפץ ַמְעָלה, ַהחּוָצה ְונֹוַתר ָתּ ַהַכּ

רֹות ֵעִצים.  ֵמַעל ִמְפַרץ ַצְמּ
ּדּור ָעף ֲחָזָרה. ַיַחד ַהַכּ ָּלם ָצֲעקּו ְבּ ֶׁשֻכּ ְכּ

רּוחֹות ְמעֹוְררֹות ִיְרָאה 
ַגן ֵעֶדן ֵמֹחִרים לֹוֲהִטים ְבּ

ְחִׁשיכֹות ָסִביב. ָהאֹור ַהּבֹוֵהק ֶנֶעְרמּו ַעל ַהְּגָבעֹות ַהַמּ
ב ֶאת ְׁשָמָניו ַהְמֻׁשָּגִעים ְוִהְזִליף ַעְגמּוִמּיּות.  ִעְרֵבּ

ׁש ְּפָלָדה.  ְוָאז ַהֶּגֶׁשם הֹוִריד ַמְכֵבּ

ָּלם ַרק ָרְמסּו ַמִים  בּוֵקי ֵׂשָער, ֻכּ ְדּ
ֵדי ְלִהְתַּפֵּלׁש ַּבִּניצֹוצֹות. ְוַצֲעקֹוֵתיֶהם ִהַטְלְטלּו ְכּ

ְמֻעָּדנֹות ְוַדּקֹות, ְרחּוצֹות ּוְׂשֵמחֹות 

ֵעת ֶׁשָהעֹוָלם ַהָּׁשפּוף ָטַבע ָׁשַקע ְבּ
ְוָהֲעָמִקים ִהְכִחילּו ְלָּגֶון עֹוֵצר ְנִׁשיָמה

אֹון ָהַאְטַלְנִטי  ָכּ ַחת ְלעֶֹמק ַהִדּ ִמַתּ

ֲאִויר ָנף ִּדְּלגּו, ֲעׂשּו ִמְסָּפרֹות ָבּ ֲאָבל ַׂשְחָקֵני ַהָכּ
ְוַהּׁשֹוֵער ִרֵחף ָאְפִקית 

ְוׁשּוב ָאסֹון ָזהֹב
ֶהם.  יט ָבּ ֵדי ְלַהִבּ ֵהִסיט ְקֵצה ָעָנן ְכּ

טז יוז מכדרר מילים. הוא מכיר את העדינות של "פס אנגלי" והוא 
לא שוכח  שנולד במדינה שבה בעיטת "שפיץ" היא סוג של חוצפה.

שני המהלכים האלה יכולים להיכתב על דשא ובאותו דיו גם על 
יוז עושה את זה נפלא, הוא שחקן חיזוק לא רע בהפגנה  נייר. טז 
באה  שהשראתן  שורות  לחיקה  לאמץ  שירה  מהגברת  המבקשת 

מהמגרש בו נקרעים רשתות.
לגלעד מאירי יש מניות בכורה על המגרש הזה. הוא ערך את קורה 
ובימים אלה הוא מתקין את  פנימית, אנתולוגיה של שירי כדורגל, 

המהדורה הבאה. הרכב מנצח לא מחליפים.

רוני סומק

ה
ינ

פ
חצי

טז יוז
מאנגלית: גלעד מאירי  

נהיו "גילו" את הכדורגל. כך ס׳ יזהר בצלהבים )1993( "וייזכר לטוב הבחור 
המרחקים  מכל  ובא  מרחובות,  דווקא  והוא  אמנון,  שנקרא  בהפועל  היפה 
כדי לנצח את הבורגנים". כמה שנים קודם לכן דויד גרוסמן )1986( בעיין 
ערך אהבה )"מומיק", 2005(, יהושע קנז בהתגנבות יחידים )1986( אמנון 
דנקנר )1986( ב"האח של רמלר" )שהיה בקולנוע לסרט "האח של דריקס"(. 
לאוהדי הכדורגל חובבי הספרות היפה עדיין לא היה על מה לשוש: בשדה 
הדמיון של הספרות שהלך ופרח לכל עבר, היו אלה אולי, כמה צמחי תבלין.

ואילך. אהוד בן עזר,  משהו התחיל להתעורר בשנות התשעים המאוחרות 
)2011(, איתי  מדוע אתה לא מחייך  )2009(, אודי שרבני,  ספר הגעגועים 
 )2001( פציעות  זמן  איכילוב,  יעל   ,)2008( הדקות   90 מלחמת  מאירסון, 
קהלו  מתמסחר,  הישראלי  שהכדורגל  לציין,  יש  השנים,  אלה  ואחרים. 
מתעצם ומתגוון והוא נעשה מתוקשר מאוד. גל ההתמסחרות הציף גם את 
ולמביא כאשר המחוקק מתאמץ לרסן אותו.  הספרות: השוק היה למוציא 
בסך הכל כשניים וחצי תריסרים של מחברים ומעט מאוד מחברות - עדיין 
זה משחק של מגדר - מתכתבים עם הכדורגל: בסיפור, באזכור ארוך ובאזכור 
)עכשיו,  הוויה  קצת  צעירים(,  מחברים  אצל  )גם  נוסטלגיה  הרבה  קצרצר. 
בזמן המשחק עצמו( וקצת הקשרי )מסמן ומסומן(. והספרים? כמו יתומים 

בחלונות הראווה המחכים לאימוץ.

הדייט הראשון בין הספרות היפה לכדורגל הישראלי היה קצר ואפלטוני. 
היא  החומר  דלות  אולם  מתחדש,  הוא  יותר  מאוחר  שנה  כארבעים  בערך 
הצהרה כי ׳הספרות היפה הישראלית ]עדיין[ אינה יוצאת קבוע עם הכדורגל׳.

נ"ב, נחמה פורתא: בשנים האחרונות מדי שנה בשנה נערך טורניר כדורגל 
לא כותבים, לא ׳יוצאים׳, אבל מתמזמזים.        .בין ׳נבחרת הסופרים הישראלית׳ לבין נבחרות של סופרים ממדינות אחרות. 
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