
 

1 
 

 שיום יגיע ואהיה אחד מהם: אוהדי הפועל ירושלים במבט אופטי

כאשר אור פוגע במנסרה, דהיינו בתווך הנוצר מחומר אחר, הוא נשבר. בתוך התווך הוא "מתנהג" אחרת 

וכיוון התנועה שלו שונה מזה שנע בו כאשר היה מחוץ לתווך. זווית פגיעת האור בתווך, נקודת המפגש, היא 

, או פוגע בו במאונך, הקובעת את מידת שבירת האור לאחר כניסתו, אם בכלל: אם האור כבר בתוך התווך

הוא לא ישבר, אלא יחצה את התווך בלא הטייה או השפעה; בזויות מסוימות האור בכלל לא יחדור לתווך, 

אלא "יתחמק" מן המפגש ויזרק חזרה לאוויר ה"העולם האמיתי"; בזוויות אחרות האור אכן ישבר וישנה 

ווה עילוי או יירוד כתוצאה מהמעבר בתווך. יח –את כיוונו לאחר הכניסה לתווך החדש, ויצא ממנו מוסח 

עולם הספורט מחלק אף הוא את האנשים, האוהדים שלו והאדישים לו, באותה צורה: אנשים שכל חייהם 

הם הקבוצה, כלומר כאלו שתמיד נמצאים בתווך; אנשים שאינם מצליחים לראות את תוכנו וקסמו של 

רוב האוהדים, אשר שוזרים חייהם   בינהם,  ואנשים רביםלה;  עולם זה ועל כן אינם נכנסים אליו כלל מלכתחי

גם אותם, בעת עם תווך זה בתדירות משתנה לאורך חייהם. דרך קבע בקבוצה, ועל כן מקפידים להיפגש 

 אוהדים אלו יעמדו במרכז חיבור זה. בהם.  הותירהיציאה מהתווך, מלוות תחושות שהתווך 

 

מניסיוני כאוהד הנוכח בעשר השנים האחרונות באולמות הכדורסל וביציעי האוהדים, גיליתי שההשוואה 

לאור הנתקל במנסרה עשויה לגלם בצורה מלאה אף יותר את חייהם של האוהדים. על כן, ארחיב השוואה 

ים של חייהם הפרטי המשלת, ובהמשך דרך של המנסרה עצמאיהזו תחילה דרך הצבת הקבוצה כתווך 

לזוית הפגיעה, המגדירה את התנהגותם בתוך התווך ואת השגרה שהם  של המשחקהאוהדים בנקודת זמן 

אלא שציר חייו של אוהד דומה יותר לאלומת אור החוצה רצף מנסרות; נתיב מתמשך של צמתי מסגלים בו.  

במבט לאחור, לנתח כזה שניתן לסקור  –מפגש בין ציר החיים הקבוע של האדם לציר הקבוצה של האוהד 

יכול לכן, על בסיס ניתוח התנהגותו בתווך ביחס לקבוצה,  אותו במבט עכשווי ולייחל לו במבט לעתיד.

תווך, שמשתנה ממשחק למשחק הית פגיעה, נקודת המפגש עם והאוהד לאמוד את מקומו ואת אותה זו

, לצד מרבד יחסי מתמשך-אישייכולת זו, של אומדן . לותיוחייו והתפת מסלולומתקופה לתקופה, לאורך 

 סרה.אור הנשבר בפגישתו עם מנ. 1איור 
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חשיבות גדולה למרכיב זהות  ותהמקנ ן, הרגשות והסחות "בלתי נשלטות" מתמשכות שהתווך גורם לאוהד

    התעלומה הנסתרת מאלו שאינם נשברים אל תוך התווך. ןהאהדה אצל האדם המתמסר לו, וה

 ות עבר שלי מהיציעים של הפועלבעודי מנסה לשחזר נתונים עבור חיבור זה, מעין זכרון דברים מחווי

, אני מגלה שרובם אינם זכרונות סמנטים, אלא אפיזודים. אני זוכר את יותם הלפרין, השחקן ירושלים

האהוב עליי, כשחקן הטוב ביותר שצפיתי בו אי פעם, על אף שאיני זוכר כמה נקודות קלע בממוצע בקריירה; 

הכי נהנתי ללכת למשחקים, לא בגלל השחקנים ששיחקו , העונה בה 2013/2014אני זוכר היטב את עונת 

באותה עונה ואפילו לא בגלל מספר הנצחונות של הקבוצה, אלא כי היא מזכירה לי את בת הזוג שלי דאז 

והפרטנרית שלי למשחקים באותה עונה, חבושה בכובע צמר אדום של ספיידרמן, שהתמידה בלבישתו החל 

סיפורים כדוגמת אלו, שלי ושלהם, עולים דרך קבע בשיחותיי א מזל.  מהמשחק הראשון כי קבעה שהוא מבי

עם אוהדים אחרים. לעיתים נדמה כי הם מהותיים לא פחות, אם לא יותר, מעצם הצלחת הקבוצה או 

זה אפוא ההסבר לכך שיש אוהדים לקבוצות חסרות תארים שאינן מסבות לאוהדיהם  –השחקן הספציפי 

על כן, כבחירה מתודולוגית אכליל בחיבור הבא חוויות אישיות וחוויות של שותפיי האוהדים נצחונות רבים.  

 יאורכעדות חשובה לא פחות מתיאורי מצבים או מנתונים כמותיים. רק דרך משקפיים אלו אוכל להציע ת

 1.זר לא יבין זאת״ ״, בשירה ערה, קרוב יותר לתופעה שמעידה על עצמה

כל האוהדים האדומים החליטו לשזור, בכוונה או במקרה, את שגרת חייהם יחד עם ציר חיים מקביל, זה 

של קבוצתם, הפועל ירושלים. הצירים הללו, של האוהד ושל קבוצתו, נעים לעיתים כנתיבים סמוכים, למשל 

והד במכולת וחושב על הפועל, מוטרד לגבי מצבה לפני השינה, או מתווכח עם קולגה על טיב כאשר הא

קבוצתו במשרד. לעיתים הנתיבים נפגשים, ויוצרים צומת של ממש, למשל ב"יום המשחק", במהלכו זוכה 

בור "יום המשחק" הוא השיא עהאוהד, מלווה באלפי אוהדים נוספים, לחוות את קבוצתו במלוא העוצמה. 

יום, -אוהד הכדורסל הממוצע כי הוא כולל בתוכו הכל: ציפייה לאורך היום, נטישה מוקדמת של שגרת היום

הליכה חורפית במלחה, פגישה עם אוהדים אחרים וכניסה משותפת לאולם, ישיבה ביציע, התרשמות 

קריאות בוז, מהשחקנים ומהקבוצה הנוכחית ואז כשעתיים של שכרון חושים, עידוד, זעקות שמחה או 

 הנענה  , עולםבעל מימדי זמן ומקום ייחודיםאכזבה ועצבים, תלוי במשחק. זאת קפיצה לעולם מקביל, 

, נראטיב ושגרה משלו. עבור האוהדים, הוא מהווה תווך עצמאי המאפשר להם לברוח מתלאות חוקיותל

 
ספר בכבר וס המושג לעולם הספורט, מעניין שהביטוי בצורתו המקורית מופיע כ. על אף ני2008-"זר לא יבין זאת", שיר אוהדי הפועל החל מ 1

   (.7)תהלים, צ"ב  לגבי ידיעת ה'. ,"וכסיל לא יבין את זאת" ,תהילים

 https://benyehuda.org/read/2727 . גבי אדם החפץ בבדידות.ל(, 1897) "ביום קיץ, יום חום"בהמשך, הביטוי הופיע גם בשירו של ביאליק, 

https://benyehuda.org/read/2727
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מה שהוא   גםקובלים בו. זה  יום ומציר החיים הרגיל שלהם, ולהתמסר לאווירה ולאופי ההתנהגות המ-היום

 .שור האחרוןמהווה עבורי, כאוהד הקבוצה בע

השוני בין מימדי זמן ומקום של ציר החיים הרגיל לעומת אלו של ציר הקבוצה ושל התווך האדום הם מאפיין 

לייצר שגרות והרגלים ייחודיים בהתאם ו  מחד,  חשוב המאפשר לאוהדים להתנתק ולעבור ל"עולם מקביל",

הזמן נע אחרת. במרכז המגרש, בו  מימד  בירושלים, משמעה שהייה ב  "ארנה". שהייה בתווך, האידך, מלהם

את הזמן   –שחקנים, אוהדים, פרשנים ומנהלים     –גבוה מהכל, מוצב שעון גדול המכתיב לכל נוכחי האירוע 

אחד מהם כולל בו כל זכר לשעה האמיתית ביום. המשחק משוחק במשך ארבעה רבעים, כל    איןבאירוע זה.  

בברוטו, זמן המשחק נע בין שעתיים לשעתיים .  עשר דקות נטו, כאשר השעון "רץ" רק כאשר המשחק משוחק

וחצי, ותלוי גם בהפסקות חיצוניות כמו כשלים טכניים או התפרעות אוהדים. לאחר שני רבעים יש הפסקה 

, והאוהדים נחים ומקבלים ארוכה, מחצית, במהלכה השחקנים נחים ומקבלים חיזוק מחודש מהמאמן

חיזוק מחודש מדוכני האוכל שמפוזרים באולם. יש שמנצלים את המחצית להתעדכן בפלאפון על המתרחש 

קוראים הודעות ומיילים או בודקים מה קורה בחדשות. החיים והמשחק מחליפים  –בחיים האמיתיים 

 מוכתבת על ידי השעון שבארנה.תפקידים; הצצה למתרחש בעולם היא ההפוגה מהמציאות במשחק, זו ה

 

חוקים במשחק וביציע קבועים גם כן, ושונים, בהרבה מובנים, מאלו של העולם נראטיב, המסורות והה

שמחוץ לאולם. בכל מוצאי שבת או ראשון בערב צבא אוהדים אדום מתכנס אל האולם הגדול במלחה, 

 –הארנה בירושלים. על הבמה, הנמוכה מכלל היציעים, מופיע בפני האוהדים מחזה דומה בכל שבוע 

יש טרות, הפועל הם תמיד הגיבורים "טובים", שחקני היריבה הם תמיד "הרעים". המטרות הן אותם מ

מסורות קבועות ייחודיות, למשל שירת ההמנון בפתיחת המשחק תוך עידוד מיוחד בסופו, כשנשמעת המילה 

מותר לצעוק "ירושלים". קיים אפוא ספר חוקים ייחודי לאולם הכדורסל, שונה מזה של העולם שבחוץ: 

או לשיר בקול קולות ליד אנשים שאינך מכיר, מותר לחבק חזק אדם זר כל עוד הוא לבוש באדום,  ולקלל

 שעון המשחק בארנה.. 2איור 
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אסור להשתמש ביטויי נאחס או כאלה שנאסרו בקאנון האדום, כמו "אל תדאגי, הפועל ינצחו" או "לא 

 מבינה מה כולם מתלהבים מעדי גורדון". 

גם עוטף בתוכו מרחבים שהוא  קים ונראטיב משלו, אלא  עבור מרבית האוהדים, לא רק שהתווך כולל זמן, חו

הפועל היא קבוצה ירושלמית, מרבית אוהדיה  .3בעל קיום ממשי, מרמת העיר ועד הכיסא הבודד ביציע 

. אירועים ואישים ירושלמים זוכים להכרה קבועה ירושלמים והיא מעורבת מאוד בקהילה העירונית

השכונות הסובבות את  על ביטוי רב בציר החיים של הקבוצה.במשחקים, והחיבור לעיר מהווה גורם ב

מרבית תווך. כשעה לפני מועד המשחק, -הארנה ודרכי ההגעה לאולם נכללים גם הם באותם מרחבי

כמו שלושה  – האוהדים יגיעו דרך שכונות קטמונים, דרך רכבת מלחה או דרך תחנת האוטובוס בגולומב

האוהדים מתחלקים לפי תווך האדום, המעוז גם בתוך  אפיקים אדומים שזורמים למוקד הכינוס, הארנה.

. רבים מהאוהדים יסכימו שמקום הישיבה של אוהד מעיד רבות על אופיו. מבט יציע וכיסאמקום ישיבתם, 

שבו יושבים בעיקר משפחות, , 9, יציע ה"שרופים", לעומת אוהדי 1חפוז על התנהלותם של אוהדי יציע 

, ועבור האוהדים הם אינם ניתנים לניתוק בתוכו שהתווך אוחז רחביםכל אלו הם מ 2.יתמוך באמירה זו

, הם הם המקומות הפיזיים בהם המפגש 1העיר ירושלים, שכונת מלחה, הארנה ויציע  – מהקבוצה עצמה

אוהדי הפועל הותיקים עוד  .עות בקשר הזההזה, בין אוהד לקבוצתו, מתרחש, ועל כן בעלי תפקיד ומשמ

       מלאים בכיסופים לאולם מלחה המיתולוגי, כי מבחינתם הוא מאפיין חשוב, אינטגרלי, של הקבוצה. 

ובתוכו מתנהל ריטואל קבוע המוכתב   יום המשחק מהווה אם כך תווך עצמאי אליו מתכנסים אלפי אוהדים

אך אין זאת אומרת  .ועקרונות של עולם הספורט המקום , חוקיעל ידי השעון והמרחבים בארנה ובסביבה

 נשתמש בתיאורוהוא מהווה, אם    –שמדובר בתווך העומד בפני עצמו ומנותק מהאוהדים הנוכחים בו. ההפך  

כלומר, יום המשחק  3ן של תהליכים הנפרשים לפני ולאחר הריטואל".א, "צומת סו(Rosaldo) של רוסאלדו

שמכנסת בתוכה את כלל מפגש בין הקבוצה לאוהדים בנקודת זמן מסויימת,  הוא תווך בו מתרחש

בעצם, דומה הדבר לאלפי אלומות אור שבהן כל אוהד מצוי.  ,תהליכים האישיים, הנקודות על ציר החייםה

בכיוונים שונים שנתקלות בתווך, כאשר כל אחת מהם פוגעת בזוית אחרת, ועל כן נשברת אחרת בתוך התווך. 

, גם השונות בין האוהדים והתהליכים האישיים שלהם מתבטאת בתוך התווך. זה מאפשר, לצד על כן

אלמנטים אחודתיים שמכתיב התווך הזהה בו מצויים כולם, להבחין בהבדלים בין מפגש של אוהדת אחת 

  עם התווך האדום, למפגש של אוהד אחר עמו.

 
  בנושא מרתק זה. רחיב, לא אוכדי לא להעמיס עליו בחיבור זה מקום פאת חוסרלצערי, מ 2

3 Renato Rosaldo. "Grief and a Headhunter’s Rage." Death, mourning, and burial: A cross-cultural reader. (2004): 174. 
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בהווה,  או לשחקן לקבוצה שלו נקודות החיבורהעכשוויות של כל אוהד, כלומר ב דוגמה לכך מצויה בנטיות

. יש אוהדים שחשוב להם הציביון הישראלי בקבוצה, ויש ו בתוך התווךובמה שנתפס אטרקטיבי בעיני

יש שמתרשמות מחטיפת כדור ערמומית ויש כאלה שזינוק אגרסיבי על הרצפה  ;שמעדיפים לנצח בכל מחיר

יש אוהדים שמתחברים יותר לשחקנים צעירים ומבטיחים ויש  ;מחיאות כפיים סוערותיחלץ מהם 

לוותיקים קרי הרוח, יש כאלו שמתחברות לקבוצה קבוצתית ושיתופית, ויש שיעדיפו קבוצה של כוכב 

אוהדים אחדים מתחברים לסגנון משחק הגנתי וקשוח, ואחרים דווקא יעריצו סגנון התקפי  ;מובהק

יתי רוצה לטעון שיש סדר והיגיון, פסיכולוגי או תרבותי בהעדפות של כל אחד, אך אין ממקומי ויצירתי. הי

קל לזהות האם השחקן האהוב   ,"12רך עיניו של רומי, ילד ש"גדל ביציע  דש  ספראלקבוע זאת. במקום זאת,  

, מפוקס רק על , נמרוד לוי, נמצא במגרש. במשך שש הדקות בממוצע בהן לוי משחק, רומי עומד מתוחיועל

מהלכיו של הישראלי. כשהמאמן מחזיר את לוי לספסל, רומי חוזר לשבת, או הולך להתלונן בפני האוהדים 

האחרים על חוסר האמונה של המאמן בלוי, מושא הערצתו. החיבור הנוכחי של רומי לקבוצה מתבטא 

 קבוצתו ולאהדתו אותה.   באהבתו לשחקן, שולי יחסית, שעבור אוהד אחר לא מהווה כלל מושא מחבר ל

 ייחוד מול אחדות של האוהדים בתוך התווך.בין    מתחהאהדה של האוהדים הוא תסמין אחד ל  באופיהשוני  

יחשוף אלמנטים נוספים של מאבק הזה בעת התרחושותו: כל האוהדים  3מבט פנורמי מהגלריה של יציע 

גופיה של שחקן  –ודות החיבור של האוהד לבן, אך החולצות שונות ועשויות להעיד על נק-לבושים אדום

ספציפי, חולצה קרועה של ארגון הפועל המיתולוגי, או חולצת "יש בי אהבה והיא תנצח" שמאפיינת את 

כל האוהדים יתעצבנו ויצעקו כששחקן יריב יקלע מול השחקנים  .האוהדים הותיקים, אוהדי מלחה הישנה

לה עסיסית אל עבר השחקן, אחרים יסתגרו בעצמם, יחליפו האדומים, אך בעוד חלק מהאוהדים יגיבו בקל

הנטיות הפרטיקולריות הייחודיות לכל אוהד ניכר אפוא ש .מקום לשינוי מזל או ימחאו כפיים בכבוד ליריב

מתבטאות גם במקום הישיבה שלו באולם, בפעולותיו בעת הפסקת המחצית, במועד ההגעה שלו באולם, 

עד כמה מעודד או ירוד האוהד לאחר המפגש עם  –הסחה שהתווך גורם לו מידת הבבשחקן האהוב עליו ו

קבוצתו. כל הללו, על אף שממבט חיצוני עשויים להראות כהבדלים דקים בתוך צבא אוהדים אדום, נושאים 

 משמעות רבה עבור כל אוהד. 

את במפגשו עם הנטיות הפרטיקולריות והמנהגים של כל אוהד מרכיבים יחד שגרה מלאה ויחודית המתבט

על  ושתתתשגרה המבעת המפגש עם התווך היא מתוך  תהתנהגות האוהד .התווך העצמאי והאחיד לכולם

. האוהדים המקדימים בשעה כי רוצים לברך את תמסגל תאותן נטיות, יחד עם הרגלי זמן ומקום שהאוהד

השחקנים בהגיעם ולהוציא את התופים מהמחסן בארנה, לעומת אלו המגיעים בדקה איחור כדי לחסוך את 

שכבר מכירים את כל ילדי היציע לעומת הנודדים, אלו  12התור הארוך בכניסה; היושבים הקבועים ביציע 

ה הכי "תואם לאופיים"; האוהדים עבורם חיבור לשחקנים ישראלים שכל שנה מחליפים יציע כדי לבדוק איז
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צעירים הוא טבעי, לעומת אלו שחותרים לניצחון בכל מחיר, לעומת אלו המקדשים את ערכי מלחה הישנה 

משחק הוגן ואסתטי. התמהיל הזה לא מורכב רק מהנטיות העכשויות של האוהד, המושפעות מציר חייו,  –

שינוי בשגרת האוהד כך ש ,כיווני הצומת , התווך של המשחק מושפע משניכלומר .אלא גם ממצב הקבוצה

במקומו על ציר החיים האמיתי שלו, למשל   –עיד בהכרח על שינוי בזוית המפגש בין הצירים: מצד האוהד  מ

 באלמנטים ששייכים לקבוצה, למשל העלאת מחירי – פועלגיוס, מעבר עיר, או טיול ארוך בהודו, או מצד ה

 הכרטיסים, ירידת ליגת, קרבות אליפות, או החלפת אולם.

כזה עם מקום וזמן משלו, עם "טוב" ו"רע" משלו, עם חוקים   –יום המשחק מהווה אם כך אורגניזם עצמאי  

וחוקיות משלו, עם אנשים, אוהדים ורגשות עזים. הכל נע מעט אחרת בתוך התווך של יום המשחק, וכל 

, התנהגות ייחודית בתוך התווך. אך כוחו האמיתי של מרכיב הזהות האדומה אוהד מסגל שגרה משל עצמו

פעמי, אלא בחזרתיות וביציבות שלו. עבור האוהדים הוא מהווה, עונה אחר עונה, -מתבטא לא במופע חד

משחק אחר משחק, נתיב חיים נוסף המלווה אותם. מרכיב זהות שאת מינוניו האוהד קובע, בהתאם לצרכים 

אם לשלב בשנה, בהתאם לנטיות שלו, בהתאם לצורך ולחיפוש שלו. העולם האלטרנטיבי הזה טעון שלו, בהת

בחוויות עבר  –בהיסטוריה של כל אחד מהצירים, של הקבוצה ושל האוהד, ובמסורת של מפגשים בינהם 

של האוהד במלחה, במסורות קבוצתיות שהתפתחו ובהרגלים אישיים שנלמדו עם הזמן. על כן, עבור 

 –קפיצה מתוחמת בזמן לעולם פשוט יותר  –האוהדת המעבר לתווך זה מהווה לא רק נקודת מפלט רגעית 

מזין וניזון באופן עקבי מציר ושתווך בעל עבר, הווה ועתיד, שמזכיר נשכחות,  אלא מעבר לציר חיים נוסף,

נתיב נסרה, אלא במ חד פעמית, מפגש נתיבים או היתקלות דהחיים הרגיל שלה. לא מדובר בצומת אח

רצף של צמתים משתלבים, המשתנים בהתאם למיקומו של האוהד לאורך ציר שמורכב כולו ממנסרות; 

 חייו, ומיקומה של הקבוצה לאורך ציר חייה.

המתבטאות בחיי  מבהירה כמה מעוצמותיו , שבוע אחר שבוע,תיאורו של מרכיב זהות זה כרצף מפגשים

עם התווך במשך זמן ארוך מאפשרים לייצר שגרת מפגש המתאימה תחילה, המפגשים התכופים  האוהד:

לו, אבל גם להחליפה ולשנותה בהתאם למקומו או מקומה של הקבוצה. שנית, ציר המנסרות הזה, שהוא 

נקודת הזמן אומדן למקומו בציר חייו בעברו ונקודת מבט רחבה על ד והאהדת הפועל ירושלים, מאפשר לא

התנהגותו מתרחשים באופן רצוף לאורך חייו של האוהד, ומאחר שהמהפגשים עם התווך  שמאחר    .הנוכחית

זויות  לאוהד ניתנת הזדמנות רציפה לסקור את חיים,ב  דהיינו על מצבובתווך מעידה על זוית הפגיעה, 

 מקומו ביחס לקורות חייו. עבור אתמלא יותר  ולהבין באופן הפגיעה הקודמות או הנוכחיות עם התווך,

 דוגמתחזקים, עד שיסכימו כי כל שינוי התנהגותי שאוהד עובר,  הרבים מהאוהדים הריטואל והשגרה כ

, מעיד יותר מכל על שינוי חיצוני של האוהד בציר החלפת השחקן המוערץמקום מושבו בארנה, או  שינוי

 חייו, או פנימי בנפשו של האדם. 
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לאורך   4לא ניתן להפרידן מחייו של האוהד הממוצע.התווך המתמשך יוצר מגמה של הסחות ש  יתרה מזאת,

עצבנות, לחץ ומתח, שמחה, התרגשות, בכי ועוד. היציאה  –הנוכחות בתווך האוהד חווה מנעד רגשות רחב 

יום הרגילה, כמו לא התרחש המעבר כלל, אלא שהאוהד נותר עם -מהתווך היא אמנם חזרה לשגרת היום

יר תנועה שקדם למפגש בארנה, לעלות או לרדת; האוהד חווה עילוי נפש רגשות מסויימים הגורמים לאותו צ

או יירוד, תזוזה של ממש בציר חייו הרגיל. לדעתי, זהו סוד קסמו האמיתי של מרכיב הזהות המדובר, ומכאן 

מסתוריותו. המסתורין הזה, שחלקו מפעפע גם לפרשנות זו, הוא לדעתי מה שהאוהדים מזמנים לעצמם 

חוסר הפרופורציה הרגשית בתוך התווך,  –קבוע, שגרתי, עם תווך עצמאי בעל חוקים משלו  באותו מפגש

וההשפעה הרגשית שהתווך גורם לאוהדים בצאתם ממנו, מדגישים לאוהדים את הזמניות מול השגרה, את 

עם  יוצר, על ידי שזירת חייוובכך  השונה מול הקבוע. האוהד האדום מזמן לעצמו "קביעות של אקראיות"

נתיב המנסרות של אהדתו, הפעלה מכוונת, מפתיעה, של מנעד רגשות משתנה. הוא מזמן אובדן שליטה בתוך 

מפגש מכוון ונשלט, ניצחון הירואי מרגש או הפסד קולוסאלי מדכדך בעולם מדומיין, ששאריותיו מותירות 

תיב מנסרות ארוך, מוסיף טעם לוואי גם בחזרתו לציר החיים הרגיל. אם כך, מרכיב הזהות האדומה, כנ

שבנה האוהד על בסיס ציר זה  מסורותמימד קבוע וגם אקראי בחייו של האדם והאוהד. מחד, המנהגים וה

מאפשים לו להתאים עצמו ולאמוד את זוית התיקלותו בו לאורך השתלשלות חייו. מאידך, על בסיס ציר זה 

גשות המצוי בו, להתפרק, מעט לפני שהוא להרגיש את כל מנעד הר –הוא רשאי להיות מופתע ואותנטי 

רגשי כצידה לדרך ביציאתו -טעם לוואי חוויתי הד שבוחר בכךואהתווך מזמן ל. מתאסף חזרה לחיי שגרה

 א ההסחה שהאוהד זימן לו. והומהארנה לקור המקפיא של ירושלים, 

התווך של "יום המשחק", ושל ציר הזהות האדומה בכלל, מתנהג כמו מנסרה. אמנם מסביבו ניצב העולם 

אך בתוכו הזמן והחומר   –  יער ירושלים, תחנת הרכבת, שגרה מלאה באנשים שחוזרים מעבודתם  –האמיתי  

ש עבור האוהד יום, אך יותר מכל, הוא משמ-לאות היוםתמתנהגים אחרת. הוא משמש עבור האוהד הפוגה מ

נקודת ייחוס קבועה לעצמו, לזהותו ולחייו לצד מרחב בטוח המזמן לו לחוות מנעד רגשות באותנטיות. זוית 

המפגש של האוהד נמדדת בעזרת השגרה האדומה: בין אם כילד ובין אם כסטודנטית, בין אם כאבא הלוקח 

חסר  1גה לארנה, בין אם כאוהד יציע זו-את ילדיו בפעם הראשונה למשחק ובין אם כצעירה שגוררת את בן

. השינויים של אוהד בצירי החיים שלו מופיעים ומתבטאים 9חולצה ובין אם כתושב קבע בגלרית יציע 

במפגש עם התווך האדום, עם המסורות שהרכיב או שנכפו עליו, עם מיקומו ביציע, עם חבריו האדומים, עם 

האוהד שיצר. בסיום המשחק, לאחר עצבים מרוטים ושמחה העדפותיו ונקודות החיבור לקבוצה, עם שגרת 

ילדית, האוהד נזרק חזרה לחיים, כאילו לא היה הדבר, רק לאחר הסחה קלה, קפיצה, שהמעבר המכוון 

 
 .1איור  4
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מאבק בין אחדות  –בתווך גרם. כמו ציר חיים תחום, בתוך ציר חיים גדולים יותר, שנגוע באותם מתחים 

 ר שליטה בו זמנית.לייחוד, מאבק בין שליטה וחוס

, כדי לקבל זוית צפייה טובה 3במשחקים האחרונים אני נכנס לאולם עם מחברת ועט. אני יושב בגלרית יציע  

על כלל היציעים, כדי להיות קצת מרוחק מהרעש. אני מנסה להיות קצת יותר מרוכז, קצת יותר ציני 

ה בי. הפועל היא הפועל, למרות הסגל וביקורתי, ולא להיכנע לשלל התגובות הרגשיות שהקבוצה מדליק

החדש. אני הוא אני, למרות השלב החדש בחיים. נקודת הייחוס שלי ביחס לציר הזהות האדומה מתבטאת 

 1שצורח וקופץ ביציע  20-בן ה אורנזכר ב 3הסטודנט ביציע  אורכמו תמיד, כאן, במעבר מרחביה לארנה. 

. השעה אותה שעה, הצבע אותו צבע, צפתהטלוויזיה בסלון ב  שעומד עם צעיף אדום מול מסך  15-בן ה  אורוב

וההתרגשות אותה התרגשות, רק זווית ההתקלות, כיווני הצומת, השתנו מעט. פתאום אני מזהה דמות 

, ממש 4, היציע שמאחורי הסל, והיא רגילה לשבת בשורה  12מוכרת לצידי. נועה היא אוהדת קבועה של יציע  

. "מה קרה", 3בוצה. מסתבר שרק השנה, מסיבה כלשהי, בחרה לעבור ליציע סמוך לאריה, הקמע של הק

אני שואל אותה, "עברת לרעים?". "אני רוצה שיהיה לו רגוע ונעים, בתור התחלה", היא עונה, "שייכנס לאט 

לאט לאווירה השנה", ומלטפת את ביטנה. אוהד אדום חדש עתיד להצטרף למשפחה. זר, כזה שלא נוכח או 

בתווך האדום העוצמתי, כזה שמעולם לא יצא ממנו עם דמעה מנוגבת או עם חיוך לא מוסבר, לא יבין נתקל  

 זאת.


