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בשמה, להזדהות שמרבה זו, יוגוסלבית יפהפיה״שלום לי קרא
לזהותה. כשנשאלה בעברית, ״שלום״ במילה ענתה

 כמה ושעם בלגראד ברחובות ששוטטו הרבים מהישראלים זו מילה ללמוד׳ הספיקה היא
ליוגוסלביות. האופיינים המרוטות, ולגבות הכבד העיניים לאיפור שימו־לב שוחחה. מהם

 בחמוקיים שהתעניין שמי כך יוגוסלביה.
 יכול העגול, בכדור מאשר יותר נשיים

 המיבחר סיפוקו. על שם לבוא בהחלט היה
עצום. היה

 שלחתי־ כך, על להעיד יכול שניסה ומי
 שלילית דיעה כלל אין היוגוסלביות כות
 אופן בכל להיפך. והישראלים. ישראל על

ואח וארזה על הנצחון לפני הזה, בשבוע
 כל פני על ישראל את העדיפו הם ריו,

אחרת. מדינה
 :לא או תאמינו לשווא. היה זה שכל אלא

 התעלמו פשוט הם אותן. איכזבו הישראלים
 הפליטו אחרים עיניים. נעצו אחדים מהן.

 בהערה הסתפקו או שריקות־התפעלות,
הכל. היה זה אבל בעברית. עסיסית

 מכבי של שניצחונה מפני לא זה לא,
שה מפני לא גם זה מכל. יותר חשוב היה

 כל למדינה. רע שם להוציא חשש ישראלי
כלות עד ששאגו אלה הישראלים, הנמרים

 ל־ עד וקפצו פלוניר, באיצטדיון הנשימה
 שבוע באותו התגלו ניצחה, כשמכבי תיקרה

לאשה. להתקרב שחוששים כמי בבלגראד
 ,,דקיץ שז׳אנה התלוננה ?״ לכם יש ״מה

יוגוס של המפורסמות הדוגמניות אחת
 ישראלים, בקבוצת סוף־סוף כשפגשה לביה,
 אתם מדוע כך? כל חוששים אתם ״מדוע

 !״דבר שום פה לכם יעשו לא ? חשדניים
 השטיפה אחרי מדי. מאוחר היה זה אבל

מ אחד כל שקיבל המוקדמת הבטחונית
ה עם להסתבך שלא לבלגראד, היוצאים
קש לקשור שלא המקומיות, או מקומיים

 הצטיירה כלשהיא, מעורבות ליצור או רים
 הישראלים בעיני בלגראדית חתיכה כל

לפחות. הארי מאטה כמו
 של הגדול הניצחון אחרי כי חבל. קצת
הישראלים. כל של המניות עלו מכבי,
 אפשר לארץ, חזרה בדרך במטוס, רק

מת־ השרופים מהאוהדים כמה לשמוע היה

 בגדי־ים המשכירה ,24ה־ בת ראדביץ' גורדנהלבטלה ברינה
בבלגראד, יוגוסלביה מלון של המחוממת בבריכה

 הגמר במשחק לחזות כדי לבלגראד שבאו הישראלים, מכבי מאוהדי רבים התאכסנו בו
גורדנה. התוודתה איתי,״ להתחיל ניסה לא מהם ״איש בכדורסל. אירופה אליפות על

_____________________
חש את ועושים הניצחון משיכרון פכחים

 היו חתיכות איזה ״ראיתם הנפש: בון
 למה ? פחדנו בעצם למה ? שם להם
 דבר?!״ שום עשינו לא

 שואלות. יוגוסלביות שאותן מה גם וזה
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 מאורגן סיור ישראלים לקבוצת לערוך מוכנה היא אם נשאלה
נשואה. היא כי הסתבר חביב. היה חיוכה אבל בבלגראד.
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 והמגבעת במערב המקובלת האופנה לפי עשויה הבלונדית רוקתה
הפועלים. מעמד של כובע־עבודה בדיוק אינה חובשת שהיא

 דיילת גורדביץ/ לנההדיילת
 של בנמל־התעופה קרקע

 אנשי עשרות מוקפת שהיתה בלגראד,
מכבי אוהדי כשנחתו יוגוסלביים ביטחון
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