
 הפתעה ^
להודים

 המישחק. של חשיבותו בשל אלא תו,
 מחיר, בכל לניצחון זקוקה היתד, מכבי
 כדי אחת, הפרש נקודת של במחיר אפילו
 מישחקי של והסופי הבא לשלב לעבור
 על שוב להתמודד לה שיאפשר הגמר,
בכדורסל. אירופה אלופת תואר

 מכבי כדורדסלני כל זאת. ידע מיקי
 מכל שיותר זה היה מיקי אבל זאת. ידעו

 הניצחון. את להבטיח כדי עשה חבריו
 של כזו פתיחה מהממת. היתד, הפתיחה
 שנים הרבה כבר נראתה לא מישחק

 לשבע קרוב אירופה. אליפות במישחקי
 סל לעבר מכבי כדורסלני צלפו דקות

 0:20 של בתוצאה כבר הובילו יריביהם,
 בודד סל אפילו יקלעו שהבלגים מבלי
 ב־ ויוצאת־דופן נדירה תופעה — אחד

זו. ברמה קבוצות בין מישחקים
 מיקי. של הגדולות הדקות שש היו אלה

 הרא- בדקותיו המישחק את הכריע הוא
וקלע תיעתע ,ניתר פרץ, רץ, הוא שונות.

 עם מלהיב פעולה שיתוף תוך מצב. מכל
 שאיש היה נדמה ארואסטי מוטי ידידו
 בסיום הזה. השד את לעצור מסוגל אינו

 נקודות 34 קלע שהוא הסתבר המישחק
 כימעט — קבוצתו שקלעה 108ה־ מתוך

שליש.
 פרחים זרי ^

באהבה
 בעלה במישחק צפתה ברקוכיץ׳ די

 לה חסך הוא מנחת. מתמוגגת כשהיא י■
הציפור כסיסת ואת הכפיים מחיאות את

הרא הדקות אחרי כבר פג המתח ניים.
בכיס. ומונח מובטח היה הניצחון שונות,

 אל התלוותה היא המישחק כשהסתיים
 באחד שנערכה הניצחון, לחגיגת בעלה

נשו השחקנים, לכל תל־אביב ממועדוני
וארו משתייה נהנתה שלי והעסקנים. תיהם

מישהי כי עדיין שהבחינה מבלי טובה חה

 זאת — לחינגא להצטרף רוצה נוספת
ברחמה. שנשאה

 מאוחרת, לילה בשעת הביתה הגיעו הם
 להירדם. מכדי מדי נרגשים אך עייפים,

 אוהדים לצלצל. הפסיקו לא הטלפונים
בקו ברשמים. מתחלקים וידידים מברכים

ל קרוב להירדם הברקוביצ׳ים הצליחו שי
בבוקר. שלוש שעה

 כשהיא שלי התעוררה בבוקר וחצי בחמש
התי ״בטח בביטנה. משונות תנועות חשה
 כמה לעצמה. אמרה קצת,״ מסתובב נוק

 התנועות שוב. התעוררה אחר־כך דקות
 כי שהבינה עד וברורות. תכופות נעשו
הח היא בצירים. כנראה מדובר הפעם
 טען העייף מיקי בעלה. את להעיר ליטה
 שבוע עוד נשאר ״הרי לדאוג, מה שאין

הלידה.״ למועד עד
 בשש . והתלבשה. התעקשה שלי אבל
 לבית־החד מיקי אותה הוביל כבר בבוקר

 כחולה רשומה היתה שם אסותא, לים
הת מיקי אוקסהורן. הד״ר של הפרטית

 עימו יחד והזעיקו. הרופא של לביתו קשר
 וחצי בשש המיילדת. סופי גם הגיעה
ב שהשתתפה שלי, הצירים. ותכפו גברו
 הריונה, תקופת במשך ללידה הכנה קורס

שלימ כפי צירים של שעות 12ל- ציפתה
הת שהצירים נראה אבל בקורם. אותה דו

 במישחק שצפתה בשעה קודם, עוד חילו
 בהם הבחינה לא ההתרגשות ביגלל בעלה.
כלל.

 ילדה לתחזיות, בניגוד בבוקר, 7* ^
 בעלת ושמנמונת, יפה קטנה, בת שלי

 הוריה ארוכות. ואצבעות כחולות עיניים
 טיפות שתי ברקובי׳ף. ״היא מייד: קבעו
מיקי.״ של האמא כמו מים

 הלידה. בשעת נכח לא עצמו מיקי
 רוצה לא שאני החלטתי האחרון ״ברגע
 החלטה היתה זאת בחדר. יהיה שמיקי

 מתנצלת למה,״ יודעת לא אני פתאומית...
נר כבר הלידה אחרי שעות שש שלי.
 טיפוח ממכון עתה זה ששבה כמי אתה
מת היא עייפה. נראית אינה היא יופי.

שני עד בחופשיות, ויושבת בזריזות הלכת
בחבי אליה הגיעה שהתינוקת לחשוב תן

חסידות. של ישיר בדואר לה,
 מצפה יחיד, בן שהוא מיקי, של להוריו
 בארצות- שהו הם הלידה ביום הפתעה.
 אחרי יומיים להגיע אמורים והיו הברית
 גילתה להם,״ לטלפן רצינו ״לא הלידה.

 שיחזרו הפתעה, להם להכין ״רצינו שלי,
נכדה.״ להם שיש ויגלו

 כגן- נראה בבית־החולים שלי של חדרה
 בחדר. נערמים זרי־פרחים עשרות פורח.

 ורדים זר הספר״, ״מחיים פרחים זר ביניהם
 מחרובסקי שמואל הוא הלוא מ״שמלוק״,

 ואיריסים ציפרנים וזר הקבוצה, מהנהלת
 של כדורסלן בעבר — אבידן מאמנון

חב סתם משכנים, זרים גם יש מכבי.
מיקי. של ומעריצות מעריצים רים,

מיקי? עם קורה ומה

 התוצאות לוח על פנימה. הכדור את להשחיל כדי הסל אל מזנק
 למכבי. 59:30 :למישחק ו6ה־ בדקה המישחק תוצאת נראית

בית־החולים. במיטת ברקוביץ׳ שלי :משמאל למעלה בתמונה

לגמ מבולבל הוא בקול: צוחקת שלי
 ש^א -מה איתו.״ נעשה מה יודע ולא רי

 כדורסלנים חמישה לו לעשות הצליחו
עש כושים, ענקים שני ובהם גבוהי-קומה

יומה. בת חייכנית תינוקת לו תה
_ _ _ _ _ _ 3 7-

בר־ מיקי של אופיינית פריצההגנתו הכנתו
 מיקי הבלגי. הסל אל קוביץ׳

השחורות), (בגופיות הבלגים הכדורסלניס טבעת דרך לבדו חודר


