
 1 

 
 

 ר מנחם לס"ד
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 2 

 

 

 תוכן עניינים

 
 

 4................................................................................................................   מבוא

  5........................................................................................... ...............  אבר'קארים עבדול ג

 12................................................................................................................   יבלד'נייט ארצ

 22................................................................................................................ ....   פול אריזין

 25....................................................... .......................................................  ארלס בארקלי'צ

 43......................................................................................................................   ריק בארי

 32.................................................................................................................   רין ביילו'אלג

 34..................... ..................................................................................................  דייב בינג

 54.....................................................................................................................   לארי בירד

 43................................................................................ ...............................  מברליין'וילט צ

 34........................................................................................................................   בוב קוזי

 34....................................................................................................................   דייב קאונס

 44................................................ ................................................................  בילי קאנינגהם

 64................................................................................................................   בושר-דייב דה

 123........................................................................................................... ...  קלייד דרקסלר

 111....... .....................................................................................................  וליוס אירווינג'ג

 116................................................................................................................   פטריק יואינג

 124..................................................................... ............................................  וולט פרייזר

 134.................................................................................................................   גרווין' ורג'ג

 134....................................................................................................................   האל גריר

 154.................................. .............................................................................  ק'ון האבליצ'ג

 156..................................................................................................................   אלווין הייס

 145.............................................................................................. ..................  ונסון'יק ג'מג

 133......................................................................................................................   ונס'סם ג

 141................................................................................................................   ורדן'מייקל ג

 221......................................................... .........................................................  רי לוקאס'ג

 223.....................................................................................................................   קרל מלון

 212....................................................................................................................   מוזס מלון

 213................ ..................................................................................................  'פיט מרביץ



 4 

 221................................................................................................................   קווין מקהייל

 223............................................................................... ...................................  מייקן' ורג'ג

 242...................................................................................................................   ארל מונרו

 243..........................................................................................................   ואן'האקים אולאג

 234..................................... ...........................................................................  שאקיל אוניל

 256..............................................................................................................   רוברט פאריש

 244.............................................................................................. .......................  בוב פטיט

 244..................................................................................................................   סקוטי פיפן

 231....................................................................................................................   ויליס ריד

 234...................................................... .....................................................  אוסקר רוברטסון

 242............................................................................................................   דייוויד רובינסון

 244....................................................................................................................   ביל ראסל

 264................. ..................................................................................................  דולף שייס

 264....................................................................................................................   ביל שרמן

  422............................................................................... ..................................  ון סטוקטון'ג

 425.............................................................................................................   אייזיאה תומאס

 426...............................................................................................................   ורמונד'נייט ת

 412........................................... ........................................................................  ווס אנסלד

 414...................................................................................................................   ביל וולטון

   421.......................................................................................................... ...........  רי ווסט'ג

 424.............. ...................................................................................................  לני ווילקינס

 442................................................................................................................   י'יימס וורת'ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 מבוא
 

 

י לכתוב לכם כל שבוע והחלטת( הייתי עסוק מאד עד עתה)חזרתי לכתוב . י לכל הקוראיםיה
סטאר -הייתי שם באול". הטובים ביותר בנבא 05"-ל שניבחרמאמר על אחד מהשחקנים 

´ ורג´מלבד ג, בפעולה 44-אני ראיתי את כל ה". הגדולים 05"כ בנשף "ואח, כשזה קרה
 . הגדולים בכל הזמנים 05-אז נראה לי שהרווחתי את הזכות לכתוב על כל ה. מייקן

 !זאת היתהיאיזו חוויה 
 

אכתוב עליו מה שזכור לי . 05-בו אכתוב אחת לשבוע על אחד מה פרויקטהחלטתי להתחיל 
הם שעשו מהנבא -אך הרי הם, ההיסטורי-כי לכמה מהצעירים ביניכם הם נשמעים כמו פרה

לפני כמה שנים הוצאתי ספר עם ירון טלפז בו הוא כתב בקיצור על כל אחד . מה שהיא כיום
הדבר שיהיה לי קשה יותר לעשות זה . ארחיב קצת את הדיבור על כל שחקן כאן. מהחמישים

ואני , אשמח לשמוע מכם. יותר מכל אחד אחר 05-למצוא שחקן עכשווי המזכיר את אחד מה
 .מבטיח להתחשב בכל תשובה הגיונית

, ימברליין אין שנ´לווילט צ: חוץ מלאחד או שניים, א יש היום מין מחליף.ב.לכל שחקן עבר בנ
לדעתי אין גם שחקן המתחיל בכלל להשתוות למייקל . נשים 05,555ולא רק בגלל ששכב עם 

כשחקן המשתווה , למשל, נטאאם כי אשמח לשמוע מה יש לכם לומר על קובי ברי, ורדן´ג
 (.או כל שחקן אחר)יותר מכולם למייקל 
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  אבר'עבדול ג קארים
 

הוא דבר , כמו סקס, ספורט. ת ספורט הוא דבר קלאני יודע שישנם צעירים המאמינים שכתיב
כמה מאמרים כתבתי על מיסטר . אבל לא לכתוב עליו, שצריך לעשות אותו או לראות אותו

ופרק שלם בספרי שלמעשה הוא , כולל מאמרים מגזיניים, מאמרים 05-לא פחות מ? סקייהוק
אתרכז בדברים . עצומהכמות החומר . ועכשיו אני כותב עליו שוב, מאמרים 05כום של יס

 . המלמדים על אישיותו המיוחדת

 אבר´רים עבדול גאק -השחקן שסרב למות 
 

ון ´ג/קרל מלון, הציפור, אלוהים, ריםאק, מברליין´כתבתי על צ" חיצים ובונבונים"בספרי 
הפרקים בספר היו מה שאני עושה . והדוקטור, יק´מג, י´וורת, (אין אחד ללא השני)סטוקטון 

 ראיעזולכן , אז קשה להתעלם ולשכוח מה כתבתי לפני שנתיים. יכום קריירת שחקןס: כאן
שחקנים שהכתיבה עליהם כאן תהיה מקורית  45אבל ישנם ברוך השם . בפרקים שכתבתי

 .הנושא למאמר הבא, יבלד´ארצ" טייני"לדוגמא . לחלוטין
 

אך באותו זמן , אבר היה אחד השחקנים הטובים ביותר בתולדות המשחק´קרים עבדול ג
והתקופה של , שרק בשנים האחרונות למשחקו, בעל רגשי נחיתות, מופנם, טיפוס מתוסבך

כמאמן אישי של  –ועכשיו בלייקרס , הביאה חיוך לפניו, צבעה אותו באור אחר, הפרישה
 .הוא נראה מאושר כפי שלא היה מעולם –אנדרו ביינום 

 
================================================= 

 הלהיסטוריהישגים ושיאים 
================================================= 

 
וקליק אחד על , זה עניין של עשרה עמודים. אין טעם לכתוב כאן על הישגיו ושיאיו

WIKIPEDIA.COM אבל ישנם . פעם תרצה לדעת-לך את כל המספרים וההישגים שאי ןיית
 :פעם המי יודע מהכמה שאני חייב להזכיר ב

 
 (שני) 0055: מספר משחקים בנבא

 (ראשון) 83,,8,מספר נקודות 
 (ראשון) 03,445: מספר דקות משחק

 (שלישי) 03,445: ריבאונדים
                                                                            (ראשון) 00,8,3: מספר סלים

                             (ין הסנטריםראשון מב) 0,555: אסיסטים
 (ראשון בין הסנטרים) 0,055: גניבות

 (ראשון) 53,,08: מספר זריקות לסל
 (ראשון) 0,3: מספר משחקי פלייאוף

 (ראשון) 08: מספר משחקי אול סטאר
                            (00) 04.5:למשחק נקודות

 30.4%אחוזי קליעות עונשין 
 צח את אליפות הנבאפעמים ני 5

 פעמים 5: השחקן המצטיין
 .עונות נבא 05השחקן הראשון לשחק 

                                                 ,,: מספר גופיה
 

. כמה משיאיו יישארו קיימים הרבה אחרי שסלע הגיברלטר יהפוך לערימת חול עלובה
 !טראסט מי

 .אני לא אגמור היום, תאם ארצה להתחיל לכתוב את שיאיו במכללו
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================================================= 
 סקייהוק

================================================= 
 

אצבעות : יש מעט אנשים בעולם שאפשר להכירם על פי פוזה או תנועת יד מסוימת
-הנחתים של איבו? עתקיעת דגל בקרק. וב´חרושצ? נעל ביד. יל´רצ´צ -? Vהמסמלות 

 .לארי בירד? ניקוי סוליית הנעליים. ימה´ג
, אמר מאמנו ריילי, "כשיתלה את נעליו. "את קארים מכירים על פי קליעת הסקייהוק שלו

. לא הסבר או מילה, לפסל לא יהיה שם. נקים פסל של ענק שחור העולה מהצד לסקייהוק"
 . פסל מתנוסס היום בגאווה ליד הארינהה". כולם יידעו של מי הפסל. אין צורך בהסברים

 
היחידים שהצליחו לחסמו פעם או פעמיים בעונה היו . הסקייהוק שלו היה בלתי ניתן לעצירה

( 0.08)סימטרית לגובהו  השהייתלו יד ארוכה  ההיית. ואן´מברליין וחאכים אולג´וילט צ
יהוק ביד השמאלית היה לו סקי, ובנוסף. מהפארקט´ מ 0.30וכשהיה מיישרה הכדור היה 

 : על הסקייהוק התבסס משחק הלייקרס בכל שנות האליפות בהן שיחק. כמעט באותה יעילות
 . בתקופת הזוהר של הסנטרים לוהכו 0488, 0483, 0480, 0480, 0485, 0430

 
 

 
 .שחקן יוצא דופן. לווקייבמ

 
 

ברגע שהכדור . של המשחק הבהיסטוריברייק של הלייקרס בשנים הללו היה הטוב -הפאסט
קרים היה מוסר לפאסט שרק ביל . טיים-צהובים יצאו לשואו/כל השדים הסגולים, ניזרק לסל

יימס ´ם גוג)הכדור מגיע בשנייה הנכונה לכל הגארדים של הלייקרס . ראסל עלה עליו בזה
, (ברייק הלייקרי טהתווך של הפאס יהיה אחד מעמוד, שלמרות שהיה סמול פורוורד, י´וורת
שנות משחקו  ,-0בהתקפה הוא היה האופציה הראשונה עד . עוד שתי נקודות, והופ

היום רק שקיל . כל הזמן, עם הגב לסל: הוא שיחק סנטר כמו שסנטר צריך לשחק. האחרונות
שנות היצירה של לו . אבל בלי הסקייהוק, את כפי שהוא היה עושהמינג עושים זאו וי

 . כ קרים"אלסינדור ואח
 

 – GOAT-ה, העז –על אחר -עם כוכב, בה כיכב במנהטן, 0450אני עקבתי אחריו משנת 
כ "ואח, המאמן היהודי, אמר רד אורבך UCLA-כבר כששיחק ב. שיום אחד אכתוב עליו כאן

לו היו נותנים לי (: "אבר´לפני ששינה שמו לקארים עבדול ג)דור על לו אלסינ, נשיא הקבוצה
תרכיב סנטר , לך´והיו אומרים לי , קואורדינציה ואינטליגנציה, וכן כישרון, שרירים ועצמות

אבל בטוח בלי הקרחת ומשקפי , היה יוצא משהו שהיה מזכיר את קארים, ´יאופטימאל
 ".ד את השנה שיגיע לליגהכל הסנטרים בנבא כבר מחשבים בפח. ´גוגלס´ה
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, בעל שיער סבוך, גבוה וצנום, נער שחור –באר ´אני זוכר את ג. להכוהחל , "בתפוח הגדול"

קבוצת התיכון המהוללת של , "פאור ממוריאל היי"הסנטר של  –שענה אז לשם לו אלסינדור 
. א רגילהוכבר אז ידעתי שלו אלסינדור הוא תופעה ל, 55-היה זה בתחילת שנות ה. מנהטן

הליטוש הסופי בא מאוחר יותר במכללת  -הסקייהוק שלו אמנם היה אז רק בשלבי יצירה 
U.C.L.A היו שתי , כשהיה מקבל כדור בגבו לסל, אך כבר אז -ון וודן ´עם המאמן האגדי ג

מסתובב חצי , הוא פונה שמאלה, הנה. נוקס-הנקודות בטוחות כמו אונקיית זהב בפורט
בא שחרור , רחוק מאוזנו הימנית, וביד ישרה עם תנועה קצרה, ר קלמנתר ניתו, סיבוב
 .עוד סל. ´סוויששש´...ו, קל" פליק"מין , הכדור

 
וגובהו , ג"ק 000משקלו . מטרים 0.30סרט המדידה מראה , כשהוא פורש את ידיו מעלה

וסמלו , הוא היה קירח. לא כמו שמודדים בעפולה, מטרים כשהוא עומד יחף 0.08היה 
אחד מנשקי הספורט הארסיים ביותר , הסמל השני. עבים" גוגלס"מסחרי האחד היו משקפי ה
לס ´הסנטר של לוס אנג, באר´עשו מקארים עבדול ג –"( וו השחקים)"קליעת הסקייהוק  –

 .הבהיסטורילאחד משחקני הכדורסל הגדולים , לייקרס
 

================================================= 
 שבנה אימפריה מתחת הסל הענק

================================================= 
 

היו שטענו כי ; באזור שלוש השניות" מחנה"היו שטענו שהשופטים העלימו עין ונתנו לו לבנות 
הייתה ( במיוחד בהתקפה)הוא לא הסנטר הגדול מכולם מכיוון שלחימה על ריבאונדים 

למשחק לכל הקריירה הוא ´ ריב 00.0אם כי , םבגיהינומופרעים בשבילו מין קללה שהמציאו 
 . לא דבר שהולך ברגל

 
, בקלות. אני תמיד חשתי שהוא לא נחשב לריבאונדר גדול כי הוא קטף אותם כמו אשכוליות

שחקנים ימינה ושמאלה כאילו היו  0לא כמו מוזס מלון שלפני ריבאונד הוא זרק . בלי להילחם
כפי שעשה , שחקנים אחורה כבולדוזר ,הוא גם לא היה דוחף . שעשקי חיטה בכפר יהו

לא מלחמת גוג ומגוג בשוחות , משחקו היה ריקוד בלרינה. שקיל אוניל בשנות הזוהר שלו
הנקודות יסוכמו , אך כשהסיפור יסופר. היו אפילו אלה שפקפקו במוטיבציה שלו. מתחת לסל

מברליין וביל ´עם וילט צ, משלושת הגדוליםייזכר קארים כאחד , והשניים יהיו להיסטוריה
 .ראסל

 
דייב , בריאן וינטרס, אחרי שש עונות במילווקי הוא הועבר ללייקרס תמורת אלמור סמית

היה זה התחליף הטוב ביותר מאז שקנו מתיישבים הולנדים את . מן´וניור ברידג´מייארס וג
 .האי מנהטן מהאינדיאנים תמורת חופן חרוזים

 
חזר  U.C.L.A-לס אחרי ארבע שנים פוריות ב´של לוס אנג" בן המאומץ"ל כשמי שנחשב

מריחואנה , מספרים שאלכוהול נשפך כמים. הבאקסטאזהייתה העיר , ללייקרס, הביתה
יכה , שכולם מנבאים את בואו, "הרעש הגדול"והוליווד קיפצה כמו שתרעד כש, נשרפה כתבן

לוותר על שוטר התנועה העומד מתחת לסל  לס לא האמינה שמילווקי מסוגלת´לוס אנג. בה
 . היה זה אחד מהטריידים המטומטמים ביותר שקבוצה מסוגלת לעשות. ומכוון את התנועה

 
================================================= 

 השנים בלייקרס
================================================= 

 
היה לו . בהשקעות גרועות דולרמיליון  05ות שהוא הפסיד בעת ששיחק בלייקרס היו שמוע

שכל , המשבר הכספי הוא עוד מאפיין של קארים. מיליון 05אבל לא , נכון, משבר כספי
-נשרף ביתו ,048-ב: הקריירה הממושכת שלו רצופה הייתה משברים וקשיים מסוג זה
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בזמן ששיחק נגד  -ם בעולם מהגדולי -אז העצום שלו ´אייר על אוסף תקליטי הג-ארמונו בבל
רמת משחקו באותו הזמן הייתה בשפל המדרגה וקארים היה בדיכאון . סלטיקס( ?מי אם לא)

והוא היה על סף , בכלל זה האל שלמעלה, כך האמין באמת ובתמים, כל העולם נגדו. מוחלט
 .שבירה

 
צלצלה וסיפרה על  וכשהיא, ניצלו, ובנם עמיר בן השנתיים, שריל פסטונו הלבנה, בת זוגו אז

החיים זה עתה נתנו את : "אמר את המשפט שכבר נכנס ללקסיקון האמריקאי, השריפה
התחולל בנפשו , אם כי אטי יותר בהרסנותו, ותהליך דומה, להכוהשריפה שרפה ". הצהרתם

היה לו אלסינדור מוצא את חירותו , בן יחיד לאם שמרנית ולאב מופנם ושתקן. מאז ילדותו
כשהוא בונה סביבו שריון כדי שדבר לא , ארלם בתקופת המרי של זכויות האזרחברחובות ה

 . יוכל לחדור ולפגוע בו
 

מחשבותיו אחרי . הגובה הרב שאליו התנשא כבר בגיל רך היה נושא לבדיחות נדושות
יורק -מניו UCLA-ליום שבא ל, שנה לאחור 05החזירו אותו לתחושותיו , כך אמר, השריפה

 .ממורמר וזועם, מופנם, כבר אז מתבודד. המאמין שהעולם יזם קנוניה נגדו 08ילד צנום בן 
 

הוא . מלבד הגוגלס והסקייהוק, שתיקת הזעף שלו נעשתה במשך השנים לסמלו המסחרי
היה מרגיש בו , שלו 0.08-גם ללא ה, עולם שממילא, הגיע לעולם הלבן המתנשא של הוליווד

אין שאלות , לא: "ענה לשאלה מטרידה, 04כשהוא בן  ,פעם. העיתונאים לא עזבו אותו. זר
תשובות כאלה ודומות כמעט ". ובעיקר עיתונאים, יש רק אנשים מטומטמים, מטומטמות
מה " להעריך"שלא יודע , כפוי טובה, מתנשא, המדיה הציגה אותו כשחור זועף. חיסלו אותו

 .עושים בשבילו
 

ל אפליית השחורים בדרום אפריקה ורכש הוא החרים את המשחקים האולימפיים בתגובה ע
הוא עבר לדת המוסלמית עם שם . לעצמו עוד כמה עשרות מיליוני אנשים השונאים אותו

מצא לו במהירות עוד כמה עשרות מיליונים שהיו רוצים , והופ -באר ´קארים עבדול ג -חדש 
אך הוא עשה , יגם קסיוס קליי עבר דרך דומה ושינה את שמו למוחמד על, מעניין. לדורסו

אמריקה  -עד לאחרונה לפחות  -באר ´לעבדול ג. ואמריקה סלחה לו, זאת בחיוך ובקריצת עין
 .לא סלחה

 
בכלל זה , לבנים ושחורים כאחד, לעלי היו חברים מכל שכבות העם: הבדל נוסף בינו ובין עלי

. של גולף תו סיבובישכבוד היה להם לשחק א, לים מהגדולות שבחברות"ב ומנכ"נשיאי ארה
, עניים, עשירים -התנזר לחלוטין מהחברה האמריקאית הלבנה , לעומת זאת, קארים

לאכול בשר אדום , תמיד סירב לשתות משקאות חריפים. השכבה הממוצעת והגבוהה כאחד
טענו שהוא מין פקיר , כשהתחיל יוגה. או לבקר בבארים ובמסיבות של היפים והיפות

שנבחרה )גם נישואיו לחביבה ". מתנשא"רבי גאלה כינו אותו כשסירב להופיע בע. בודהיסטי
את . 0430-והם נפרדו ב, לא עלו יפה, (בשבילו על ידי כהן הדת המוסלמי עבדול קליפי

אך אולי יותר , הוא ברח מכולם. כמעט לא ראה, שעברו לחיות עמה בוושינגטון, שלושת ילדיו
 .מעצמו –מכל 

 
היא . וכיום הוא מודה שהיא עזרה לו בזמנו יותר מכל, הנקשר לשריל פוסטנו הלבנ 0434-ב

ניסתה לשכנעו במשך שנים שהמקלט שבנה להגנה מפני אנשים הוא גם המחסום הגדול 
עבר " ?מה דעתך על ליהנות קצת מהחיים", היא שאלה אותו. המפריע לו ליהנות מהחיים

אחרי השריפה עזב את זמן קצר . תהליך ההתפכחות היה אטי וממושך. אבל הוא למד, זמן
הלחץ הנפשי גרם ללחץ פיסי שמנע זרימת דם מספקת למוח והוביל לכאבי . שריל ובנם עמיר

באותה התקופה גם תקף את השופטים . מיגרנה שעמדו לחסל את קריירת הכדורסל שלו
הוא כונה על . בטענה שהם מרשים לנמוכים ממנו להכותו ולהחזיקו מתחת לסל ללא תגובה

תחושתו הפנימית שהוא עומד יחיד נגד ". הבכיין הגדול בעולם המערבי"רת ידי התקשו
 .העולם כולו הייתה אז בשיאה
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================================================= 
 אדרת חדשה

================================================= 
 

בד . ר הטוב שקרה לו בחייוהייתה גם הדב, עם כל הנזק האיום שגרמה, השריפה הגדולה
אנשים שלא הכיר שלחו תקליטי . בבד עם עזיבתה של ידידתו התחילו להגיע קולות לעזרה

 .זרים עצרו אותו ברחוב ושאלו במה אפשר לעזור. אז´ג
 

, בבוסטון( נקודות 0,404,)מברליין ´ביום שבו שבר קארים את שיא הקליעות של וילט צ
והריע לו דקות , "לייקרית"אפילו לאמו אם תעז להיות  שיצעק בוז, נעמד הקהל הפנאטי

עדיין . שהוא מקובל ומוערך -אולי בראשונה בחייו  -הוא הרגיש . עיניו התמלאו דמעות. רבות
 .אבל כבר לא שנוא, לא אהוב אולי

 
, בסרטים, ואז פתאום הגיעו הזמנות להופעות בסדרות טלוויזיה. גישתו לעולם השתנתה

הסלידה וחוסר האמון באמריקה . ונאים נעשו פחות חשודים בעיניוהעית. בפרסומות
ואתו חוש , בראשונה בחייו עלה החיוך על שפתיו. קטנו ולבסוף נעלמו, ובשיטתה הפוליטית

כשנשאל לא מכבר לאיזה מפלגה יצביע . ההומור המשובח שאיש כלל לא ידע שיש לו
ביקש מהענק שיסביר מה לדעתו כשהשואל לא ויתר ו. בבחירות ענה שהוא עוד לא יודע

ענה שהדמוקרטים לפחות נותנים לאזרח בחירה אם  – לרפובליקניםההבדל בין הדמוקרטים 
  .ק´לשלם מיסים במזומן או בצ

 .בה בחייםעבר הר. יק´ומג( מימין)קארים 
 
 

בימי המרד . אם לא נעלמה, אפילו אמונתו בצורך במעורבות הממשלה בחיי היום יום קטנה
ענה שכל , כשנשאל על כך לא מכבר. תמיד טען שהממשל לא עושה מספיק בשביל השחורים

מוטב שיסתכל על מה שקרה עם , מי שמאמין שהממשלה היא הפתרון בטיפול בנדכאים
 .האינדיאנים
, כשפרש הוא נראה בטוח בעצמו. החל קארים להתרכך, וחברתית, פוליטית, ישיתמבחינה א

חיים ללא : שלב מפחיד ולא ידוע, ומוכן להתחיל בשלב השני בחייו, שלם עם הסובב אותו
 .כדורסל

 
מלך , מלך הסלים: עד השנים האחרונות היה קארים אחד הפרדוקסים הגדולים בספורט

הוא היה זקוק לתואר נוסף כמו שכביש . -NBAליפויות המלך המשחקים ומלך א, החסימות
שקט נפשי תמידי שמנע ממנו -ובכל זאת המשיך לשחק באי, גהה זקוק לעוד פקק תנועה
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פחדו ילדים לבקש חתימות ועיתונאים נידו , למרות היותו מלך הכדורסל. ליהנות מכל העסק
ויות לא הביאו ולו את החיוך כל ההישגים והאליפ. גם שחקנים העדיפו להתרחק ממנו. אותו

השני הרצוף של הלייקרס  ןהניצחואך המאבק הפנימי הסתיים עם . הקל שבקלים אל פניו
מי שלא ראה אותו מקפץ עם הזכייה השנייה ברציפות של הלייקרס לא ראה שמחה (. 0488)

מאז  הוא נפתח ויצא מהצדף שהיה כלוא בו. דבר שלא ידע מילדותו, קארים הפך לילד. מימיו
פתאום גיליתי שהעולם ", והוא אמר לנו העיתונאים, הגמר בסדרתהייתי שם . ימיו כנער צעיר

 ".אני מסתכל עכשיו בהתלהבות על העתיד. הוא לא מקום כל כך רע לחיות בו
 

. במשך שנים הוא חי מתחת לעדשת המיקרוסקופ כשכולם מנסים לנתח את כעסו ובדידותו
. בלתי ניתן לעצירה על ידי שחקנים שיכולים להיות בניוהם לא הסתפקו בעובדת היותו 

ונפסיק , הסנטר הגדול אי פעם, למה לא נקבלו כמו שהוא: "מאמנו פאט ריילי אמר פעם
 ".?אז מה. אז הוא לא רוצה לחייך? לשאול שאלות

אך הוא האמין שנשארה בגופו ובנפשו , הציעו לו לתלות את נעליו אחרי הניצחון על דטרויט
שנות כדורסל  05הוא רוצה לסיים עם . וזאת העונה שדיבר עליה. עונת כדורסל אחתעוד 

 . והוא מגשים זאת
 

================================================= 
 אחרי הפרישה, רים האדםאק

================================================= 
 

 NBA-אמנם הוא ניסה את כוחו באימון ב. קקארים היה הרבה יותר מנעלי כדורסל וסקייהו
מאמן הסנטרים , ועכשיו, (עונה אחת CBA-ומאמן ראשי ב, 0,550-עוזר מאמן הקליפרס ב)

הוא הפך סופר . אבל עיסוקו העיקרי אחרי הפרישה היה מחקר וכתיבת ספרים, של הלייקרס
ו שעושים ועשו ולא כמ, רצופים כשהוא הסופר עצמו" סלרים-בסט"בעל משמעות עם שלושה 

 .ספורט והוא כותב להם ספר ילעיתונאמספרים סיפור : שאר שחקני הנבא
 

 –הוא טוען שעונת הכדורסל הטובה ביותר שהציג כשחקן הייתה עת שימש מאמן ראשי 
ובעקבות ניסיון זה , בשמורה האינדיאנית שלהם" י´פורת אפאצ"של התיכון  -בהתנדבות 

עיסוקו הבא היה מחקר על החיילים . היה לרב מכרש, "עונה בשמורה"כתב את ספרו 
" פרופיל של אומץ שחור"ומהמחקר הזה נולד הספר , השחורים בזמן מלחמת האזרחים

, (על הארלם" )על כתפיים של ענקים"סלר -הוא כתב את הבסט(. 0555ראה אור בשנת )
בגבורה שלחם , 350גדוד מספר , "גדוד הטנקים השחור"הפעם את , הוא המשיך לחקור

 . במלחמת העולם השנייה
 

שני הספרים משמשים (. 0554-ראה אור ב" )בזרועות אחים"בעקבות מחקר זה כתב את 
קארים גם כתב שתי . היום כחובת קריאה וכספרי לימוד בבתי ספר תיכוניים רבים ובמכללות

 –ר הידוע ביות)הוא הופיע ומופיע בסרטים . 0445-ו 0483-אוטוביוגרפיות שראו אור ב
 -ואפילו חשוב יותר בשבילו , הוא היה לאדם עשיר. תוכניות טלוויזיה ופרסומות -איירפליין 

 .מאושר
 

================================================= 
 יאו מינג: אבר העכשווי´רים עבדול גאק

================================================= 
 

הסנטרים הנהדרים  05תהיה מציאת סנטרים עכשוויים לעומת  הגדולה ביותר שלכם הבעיה
יהיה לרובכם . גם לי קשה היה למצוא העתק של קרים". הגדולים 05"ללא יוצא מין הכלל בין 

וילט : תראו עם מי יהיה לכם עסק בחודשים הקרובים. קל יותר עם הגארדים והפורוורדים
, דייב קאונס, וולט בלאמי? לכם להשוואהמי נישאר . נכתבואבר כבר ´מברליין ועבדול ג´צ

´ ורג´ג, מוזס מלון, ב לנירוב, ביל למבייר, דן איסל, ספנסר הייווד, אלווין הייס, פטריק יואינג
ווס , רמונד´נייט ת, דולף שייס, דייויד רובינסון, וויליס ריד, רוברט פריש, וון´כים אולגאח, מייקן
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 . ביל וולטון, אנסלד
 

 4-0-אני מנבא שלא היו ביניהם יותר מ, "הגדולים העכשוויים 05"את  אילו בחרתם היום
. פעם הסנטר היה הדבר ולא יכולת ללא סנטר דומיננטי. המשחק היום הוא אחר. סנטרים

 .היום אין כמעט סנטרים שהם הברירה הראשונה בהתקפה
 

משתמש  ,עומד עם גבו מתחת לסל, תוקע אוהל תחת הסל: יאו מינג דומה לקרים במשחקו
לקרים היה את . טרייסי מגריידי -יש לו גם כוכב בקבוצה . כולל הוק לא רע, בכל הקליעות

עדנה  -ובגלל שמשחקו כל כך דומה למשחקו של קרים , היום 08יאו הוא בן . יק´מג
גם לו מחכות עוד שנים על גבי שנים של  -ומשקל של פרד , פראי חכובמקום  ואינטליגנציה

אך קרים הצליח בקלות להתגבר על , (0.08נגד  0.08)מ "מקרים בעשרה סיאו גבוה . משחק
 .מ בסקייהוק שלו"ס 05חסרון 

 
שיגיד לסיני , שראיין אותו ילעיתונאשקיל אמר . משחקו הראשון היה נגד שקיל, כשבא לליגה

בשש הדקות . התפוצצו מצחוק םכול". יאנג וואה אה סו, ונג´ינג צ´אנג צ´צ, יא מינג"
בא סנטר . זהו"באותן שניות חשבו . נגד שקיל וחסם את הענק פעמיים´ נק 5ות קלע הראשונ
 .נקודות 0,: הבהבאבל בסיום המשחק המספר ליד שקיל ". את הליגה שידרוס

 
´ נק 00)רים אעם סטטיסטיקות די דומות לק מצויןאבל הוא סנטר , "הדבר הבא"אז הוא לא 

לעומת " ו´גיאנג צ"ההבדל העיקרי הוא . לקרים ומשחק דומה, (ריבאונדים 05.5למשחק עם 
 .איש מלבדי לא בחר ביאו מינג. אימיילים עם השוואות לקרים 04קבלתי ". גוד מורנינג"
 

================================================= 
================================================= 
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  יבלד'ארצ" טייני"נייט 
 

 
מצאתי . היי: "אני שומע את אותו מזמור מסקאוט זה או אחר המדווח לנשיא הקבוצה כל עונה

כדי למצוא : טייני חדש" מצא"אז יש לי חדשות לסקאוט שהעז לצייץ ש  !"יבלד חדש´נייט ארצ
, שמאלי, ג"ק 35ומשקל זבוב של ´ מ 0.84אתה צריך למצוא ננס בגובה , חדש" טייני"

המסוגל , של קלעי ולב של קוורטרבק´ עם טאץ, דרן מעולהח, המנתר כמעט עד סוף הקרש
ל סנטר -ע-ושמסוגל לנתר מ, להוביל את הנבא גם בקליעות וגם באסיסטים באותה עונה

ולקרוע את , ברייק-העומד בינו לבין הסל בפאסט, שקוראים לו וולבוב 0.05סובייטי בגובה 
 .ניגלה להם אלוהים כאילו, סובייטים בהלם 00,555-כש, הסל בדאנק מהסרטים

 
סטודנט ישראלי  –יורק -כמה חודשים אחרי שנחתתי בניו, 0450עבורי החל כל העסק בשנת 

ראשי היה סחרחר . וכפי שאתם יודעים עדיין מתגורר שם, צעיר שהגיע לשלוש שנות לימודים
יורק הכדורסל -עד שהגעתי לניו. ף אותייטרההכדורסל . עלי ולא רק בגלל גורדי השחקים

וההארלם גלוב טרוטרס , ב וישראל שיחקו בגמר"כשארה, הטוב ביותר שראיתי היה במכביות
 .רמת גן במשחק ראווה אצטדיוןשמילאו את 

 
אז תארו לכם מה הרגשתי במשחקי הראשון במדיסון סקוור גארדן כשהניקס המסכנה 

תום היינסון ו, ונס´קייסי ג, ונס´סם ג, בוב קוזי, פוגשת בבוסטון סלטיקס עם ביל ראסל
וכתבתי , מצאתי כמה דפי נייר, המשחק כה טרף אותי שמיד אחריו רצתי לדירתי. בחמישייה

ישראל , א"ת, "חדשות הספורט"על המעטפה כתבתי ". הלילה ראיתי כדורסל מעולם אחר"-ש
 .אותו בדואר ושלשלתי

 
גולגל לתא מ ןעיתומגיע ( ושבועיים חזרה, שבועיים דואר אוויר לישראל)כעבור כחודש 

, "כדורסל מעולם אחר"ובעמוד הראשי אני רואה כותרת , ןהעיתואני מסתכל על . הדואר
טרח לשאול אם " חדשות הספורט"-בלי שאיש מ, "ב מנחם לס"מאת כתבינו בארה"ומתחתיו 

, תיכונים –על הכדורסל כאן  נדלקתי. ההיסטוריהשאר זה , נו. ה להיות כתב שלהם-צ-ו-אני ר
 .וכמובן נבא( יורק שיחקו כמה מהאוניברסיטאות הטובות במדינה בכדורסל-בניואז )מכללות 

 
ואמרו שאני חייב לראות קבוצה של ילדים  צלצלוכמה חברים ישראלים שגרו בברוקלין 

´ גרסהופר´, קנטקי´ דאונטאון´שיחקו שם ! שיכולים לנצח בנבא" טרימונט"שחורים מהתיכון 
כתבתי בספרי , י המאפיה"ע השחקניםוחיסולה עד אחרון , את סיפור הקבוצה. ועוד, מקוורן

העונה לשם  03ילד בן , כעבור כמה ימים אני שומע על עילוי מהארלם. ´חיצים ובונבונים´
, שעשה דברים שהמח סרב לקבל כדברים אפשריים( מניגולט" GOAT"ארל " )העז"

ז שמעתי על ענק שחור וא. ובמגרשי המשחקים במנהטן´ מין פרנקלין´בנג´שמשחק בתיכון 
זו  ההיית. ממוריאל במנהטן-ארוהדורס נערים בתיכון פא( קרים)בשם לו אלסינדור  04בן 

והאחרון . שחקני תיכון מאותן שנים שיחקו בנבא 00-תקופת זוהר בתיכוניים של ניו יורק כש
, קסיבלד שמשחק בברונ´ארצ" טייני"בשם נייט  ,0ילד בן , ששמעתי עליו היה איזה ינוקא

את טייני . הוא כמעט כבר מדנקק´ מ 0.00שהוא מהיר מברק ובגובה , ´בנויט קלינטון´ס "בבי
 .בתיכון( ב"כתה י)לא ראיתי עד שהיה סניור 

הדרלינגים של , אגב, מברוקלין הם´ היי-בויס´ו´ טרימונט´וכן , שלושת התיכוניים האלה
משמשים כבתי חרושת ליצירת שחקני והם עדיין , יורק עד היום הזה-כדורסל התיכוניים בניו

 .מכללה ונבא מעולים
 

================================================= 
 ובקבוק חלב, חיתולים, מוצץ

================================================= 
 

ה הוא הי. חשבתי שעובדים עלי, הציג בפני את טייני לראשונה´ ניוזדיי´מ יעיתונאכשחבר 
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הרגשתי צורך . אך פניו היו פני ילד בן עשר 03.0ידעתי שהוא בן ...אבל פניו, הכאטריירזה 
גם כשהיה בן . ולתת לו כוס חלב כדי שלא יגווע מרעב, להלבישו בחיתולים, להציע לו מוצץ

פייס שקשה להאמין שהם שייכים לעילוי כדורסל -שנים גדולות בנבא היו לו בייבי 04וסיים  0,
 .כזה

 
עד אז הוא שיחק . א"טייני היה כזה רזה שחששו לתת לו לשחק בתיכוניים עד שהיה בכיתה י

 .רק במגרשי המשחקים
שכונה קשה ומסוכנת בה אם אתה רואה , שם נולד, ברונקס, באזור פטרסון ההייתההתחלה 

שכונה בה כדורי אקדח יכולים לפצח לך את הרקה רק . אתה יודע שהוא תייר, חתול עם זנב
שהקונצרט היחיד בהם , מכוערים, בתי מגורים גבוהים. גלל שעברת את הקו במקום לא נכוןב

 .הוא פשע ועבריינות
 

, "האגדות 05"-של הנבא ובחירתו לאחד מ" היכל התהילה"-ברור שהישגי חייו הם בחירתו ל
 אביו. הוא גדל בעוני. אך ההישג החשוב ביותר היה לשרוד ולהישאר בחיים בסביבה בה גר

והוא נשאר עם אימו שעבדה בשתי מישרות בעוד שהוא , 04עזב את הבית כשנייט היה בן 
 5כשעליך לשמור על (. לטייני יש אחות מבוגרת ממנו)אחיו הצעירים ממנו  5-משמש כאבא ל

עליך מפני פיתויי הסמים  המגנהזו החומה הגבוהה ביותר , ילדים בתפקיד כפול של אח ואבא
בזמן החופשי שהיה לו כשאחותו שמרה על . השונות ששלטו אז בשכונהוהתחברות לכנופיות 

הוא היה יוצא מהכניסה האחורית של הבניין לעבר סל עקום ומלא חלודה שהיה , האחים
 .קשור למין מחסן

 

 
 .דולקטן ג. נייט

 
 

כל מה שראה מהשחקנים . טייני תמיד היה ביישן והוא העדיף לעשות את השטיק שלו לבדו
הוא היה מסתכל על הכדור . בא לו בקלות רבה מדי להכוולהפתעתו , ס ניסה לחקות"בבי

הוא היה נמוך . 05כבר בגיל  הפצפונתכי הכדור נידבק אל ידו , לוודא שהוא לא עטוף דבק
אז הוא סתם זרק לעבר תמונת , ישוק או להבין את כל הגרפיטי על הקירותמדי כדי להגיע לח

. כשהוא קורא את חלק הגוף אליו יגיע הכדור עם סיבוב או לא, פעם לבטן, פעם לאף, גרפיטי
כשהוא שואל את עצמו כיצד , היה מסוגל לסובב כדור על אצבעות ידיו הקטנות 00כבר בגיל 

כ הוא יודה שכמה טריקים "שנים אח. ל לבצע די בקלותהדבר שכל מה שהוא רואה הוא יכו
 !בניסיון ראשון, הוא מבצע על המקום, עם הכדור שלילדים אחרים לוקח שנים ללמוד
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הוא הקדיש כה הרבה זמן . הכדורסל נעשה ההובי היחיד שלו והבריחה היחידה מהעוני

כ "ואח, ספר העתודה שציוניו בבית, לאחיו הקטנים ולתרגול ליד הסל העייף והמט לנפול
 .היו נמוכים מדי מלאפשר לו לשחק, בתיכון

 
================================================= 

 הגואל בתיכון -בוב באקנר 
================================================= 

 
זלו למ. משחק ללא משמעת וללא מסגרת, "כדורסל מגרש משחקים"בינתיים הוא שיחק רק 

שהיה מאמן , (ששיחק עם בובי נייט באוהיו סטייט)באותה שנה הגיע מאמן חדש בוב באקנר 
. הוא שמע על טייני וקרא לו לשיחה. ומאמין בעבודה קשה, מסור אך דורש משמעת ללא רבב

 מלגהואז , התקבלות לקבוצה, העלאת ציונים: ברירות 0בלי לפטפט יותר מדי הוא נתן לטייני 
 .05חיים מלאי סמים כשהוא יהיה בר מזל להגיע לגיל או , למכללה

והחל , לקח את עצמו בידיים, הוא השתכנע: זה היה הדבר הטוב ביותר שקרה לטייני בחייו
דרך . ב לשחק כדורסל"לעבוד על ציוניו עד שהגיעו לרמה המאפשרת לתיכוניסט בארה

באקנר שמע לראשונה ודרך , כדורסל משמעתי ומתוכנן, באקנר הוא למד כדורסל מבוקר
 ".כושר גופני"שיש דבר כזה הנקרא 

 
. יורק-על אליפות ניו" היי-בויס"במשחק נגד ( ולאחרונה עד ששיחק בנבא)ראיתיו לראשונה 

אבל מה שהטריף . ריבאונדים 4-ו, אסיסטים 8, ´נק ,0סיים עם . הוא היה כוכב המשחק
פירס " ´טו פאסט טו קץ"ון ומארק דאונטא: אחרים" מהירים"ראיתי . מהירותו ההייתאותי 

ואני מכריז ללא כל היסוס . ספאד ווב ומגסי בוגוס בנבא של אז ובנבא של היום. מטרימונט
 .שנותיו הראשונות בנבא 5-8-לפחות ב, שלא היה שחקן מהיר וזריז כמוהו

 
-ניתורו הלא, מהירותו, הוא תמיד היה עניו ולעולם לא התרברב על שליטתו המחלטת בכדור

 .אך הוא גם לא התנצל על עליונותו, שלו המצוינתאמפ ´וקליעת הג, יאומן
 

================================================= 
 הגואל במכללה –הסקינס ´ קוץ

================================================= 
 

אך קודם (. PETU,ופאס-אל טקססכ "אח)סס ווסטרן קכדורסל בט מלגתבאקנר עזר לו לקבל 
אם לא היה חייב (. קומיוניטי קולג)לכן היה עליו לשפר ציוניו בשנת לימודים באריזונה ווסטרן 

, ר´ווילי קייג, נביל שד –יורק -חברים מניו ,הוא היה משחק עם , לחכות שנה לשיפור ציוניו
שייה שחורה כשבפעם הראשונה חמי הלהיסטורי שנכנסהבקבוצה  –וחברו הטוב ווילי וורסלי 
( אדולף ראפ, אוניברסיטת קנטקי שמאמנה היה הרודן הדיקטטורי)מנצחת חמישייה לבנה 

 . 0455-בגמר אליפות המכללות ב, שאחד משחקניה היה פט ריילי
 

 4-מ תהמורכבר וורסלי שיחקו איתו ונגדו במנהטן ותארו לעצמכם חמישיית כושים ´קייג, שד
על , אגב, וורסלי! הלהיסטוריכולה  הנכנסתיורק -י בניומ אחד מהשנ"ק ,הגרים ברדיוס של מ

לקח תחת " העז"של מנהטן ש" אגדת מגרשי המשחקים"היה תמיד , שלו´ מ 0.55-כל ה
, שנתיים לפני שטייני זכה באותו תואר" יורק-שחקן השנה בתיכוניים של ניו"כ "ואח, חסותו

 ,0יורק כשהוא קולע -תיכוניים של ניובגמר ה" בויס היי"על  ןלניצחוכשהוא מוביל את קלינטון 
 .´אס 8עם ´ נק

 
, על-שמיד קלט שיש לו שחקן, הסקינס הידוע" ´קוץ"מאמנו במכללה שניצח את ראפ היה 

האישי שלו כשהוא מלמד את  לפרויקטטייני הפך . אבל שחקן שצריך ללמוד כדורסל
מיד טען שהוא רכז הדבר היה לרוחו של טייני שת". משחק קבוצתי"יבלד את המושג ´ארצ

הסקינס דאג לא לפגוע ביכולת החדירה הנדירה שלו . לפני שהוא חודר או קולע מרחוק
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-אך באותו זמן עשה ממנו פוינט, מרחוק כי הוא ידע שבנבא אין בלי זה המצוינתובקליעתן 
 .גארד בשטאנצה שהנבא אוהבת

 
טורניר חשוב , בהוואיהוא הוזמן לטורניר !( א.עם תואר ב) 0435-כשסיים את המכללה ב

; צמוק מדי"אך כל הסקאוטים אמרו , ´נק 00טייני קלע במשחק הגמר . לסקאוטים של הנבא
מאמן סינסינטי , כולם חוץ ממאמן אחד שהיה שם". לא יחזיק מעמד בנבא, חלש מדי, קל מדי

 . רויאלס בשם בוב קוזי
 

================================================= 
 זהאלאקסט נכנסוהרוסים  אפילו

================================================= 
 

קבוצה חצי מקצוענית של חברת הדלק " )55פיליפס "-עשתה ה, בין הדראפט לפתיחת העונה
סיור משחקים בברית ( מנצחת די בקביעות קבוצות נבא ההיית 55-וה 05-שבשנות ה

, רה כשהסובייטים מעלים את ספוטניק לחללזה היה ממש בתוך המלחמה הק. המועצות
והאדומים מנסים להנחית כמה משגרי , היאנקים יגיעו לירח 0435הנשיא קנדי מבטיח שעד 

הידוע שכמעט גרם " משבר הטילים"-פרנציסקו ב-טילים שיגיעו עד סן, טילים בקובה
 .תגם לחיסול האנושו –? מי יודע –ואולי , למלחמה גרעינית בין שתי המעצמות

 
הסובייטים . נוחתת במוסקבה 55פיליפס  0435ובקיץ , ובכן האמריקאים כבר נחתו בירח

-דבר שאמנם עשו ב) 0430מנסים ליצור קבוצה שתנצח את האמריקאים באולימפיאדת 
ובהתערבות האמריקאי המטומטם , אחרי שהאמריקאים כבר ניצחו את משחק הגמר, 0430

לפארקט והכריח את השופטים לבטל את הסל  שבטרוף ירד, ונס שהיה ראש הפיבא´ג
הסובייטים הוציאו כדור מתחת סלם במסירה ארוכה . ולשחק את השנייה האחרונה שוב

 (.היאנקים סירבו להופיע בטכס חלוקת המדליות. ןניצחושקלע סל , שהגיעה לסנטר שלהם
 

והסובייטים , חזקה מכל נבחרת מכללות שהיאנקים היו מסוגלים להעמיד ההיית 55פיליפס 
הפיליפס הזמינה את טייני כאורח לשחק איתה כי הפוינט . תניסיונוהשתמשו בהם כשפן 

 .גארד הקבוע שלהם נאלץ לוותר על הטיסה
 ,055-3כשפיליפס מובילה כבר , של המשחק 8,-כתבתי די הרבה כדי להביאכם לדקה ה

 . ברייק-לפאסטמישהו מפיליפס קטף אשכולית בהגנה ושלח את טייני . והמשחק גמור
 

ומימינו ומשמאלו עוד שני , ממש לפני הסל הרוסי עומד סנטר ענק בשם וולבוב או משהו כזה
מטרים מוולבוב ללא אפשרות לעשות דבר מלבד לחכות  ,טייני מגיע בכדרור עד . שחקנים

טייני עולה : אז הנה מה שקרה? אמרתם, "ללא אפשרות לעשות דבר. "לחברי קבוצתו
היה זה דאנק שאילו . וקורע את הסל בדאנק אדיר, הסובייטי 0.05-ל ה-ע-ר ממנת, לשחקים

יי ניכנס ´ר ג"ד –ב היה נחשב באותה כיתה עם הדאנקים המהוללים ביותר "נעשה בארה
וקובר דאנק שגרם ( כמובן בניתור אחד לוהכו)יוצא מצד שמאל , תחת הסל הלייקרי מצד ימין

סטאר בדנבר כשהוא -יי באול´ר ג"והדאנק של ד –" יםזה עתה חזיתי באלוה", יק לומר´למג
קו  י -נ-פ-כשהוא עולה לסל בתחרות הדאנק כעשרים סנטימטרים ל ABA-משחק עדיין ב

 !דאנק עם ווינדמיל, יבזיכרונן ומסיים דאנק החרוט עדיין יהעונש
 

אז עוד עוברת דקה ו. מנסים לעכל מה ראו זה עתה, הם בשוק טוטאלי. הסובייטים נאלמו דום
והקהל שמילא את אולם , סנטימטרים 45-ואז טייני מתחבק עם וולבוב הגבוה ממנו ב, דקה

השופטים . דינמו נעמד על רגליו ופותח במחיאות כפיים ואז בהשתוללות שלא נראתה כמוה
 .הדקות האחרונות 0החליטו שאחרי מבצע כזה אין טעם לשחק את 

 
================================================= 

 הגואל בנבא –בוב קוזי 
================================================= 
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, גארד-כשלמאמן יש נשמה של פוינט. גארדים הגדולים ביותר-בוב קוזי היה אחד מהפוינט

קבוצה והביא ´ריץ לי תת, הנה", גארד שהוא יכול לתת לו את הכדור ולומר-הוא רוצה פוינט
אם היה להם עוד "-כי אז אמרו על הרויאלס ש, אבל קוזי זקוק לשחקן גבוה". תניצחונולי 

דטרויט בוחרת . 0435יש לו בחירה חמישית של דראפט ". אז היה להם סנטר, סנטר אחד
הגיע התור . ודייב קאונס, ´פיטר מרביץ, ´נוביץ´אחריו נבחרים רודי טמג. בוב לנייר –ראשונה 
, צה את טייני אך מוחו אומר לו שהוא חייב לקרוא בשם סאם לייסיאני יודע שלבו רו. של קוזי

 .הסנטר הגבוה
 

היו  35-שנות ה. קוזי לא מאמין שאיש לא רוצה את טייני! טייני לא ניבחר בסיבוב הראשון
כשסן דיאגו . כמו טייני אין מקום בנבא שלפצפוניםואז חשבו , לפני ספאד ווב ומגסי בוגוס

שנייה  בזבזשלא , אנשים מספרים שחיוך רחב נישא על פני קוזי ,בוחרת בקלווין מורפי
 !"יבלד´נייט ארצ: "וקרא, יגנבו לו טייני שאיכשהומהחמש דקות שהיו לו כאילו פחד 

קוזי היה לא רק המאמן אלא גם האבא . בין קוזי וטייני נוצרה מיד כימיה שנשארה עד היום
תדמיין שאתה קוורטרבק ", כדור ואמר לווגם מורו ורבו שנתן לו את ה. שלטייני לא היה

 . מתי שנראה לו לוהכו, למסור, לקלוע מרחוק, היה לו אור ירוק לפרוץ". בנבא
 

עם ´ נק 05.5טייני קלע מיד בעונתו הראשונה . קוזי עבד איתו ביחידות שעות על גבי שעות
ומחליט הוא נעלב . סטאר אבל נקרא לשחק רק כמה דקות-הוא ניבחר לאול. אסיסט 0.0

כשהוא פורץ במחצית השנייה של העונה כהר געש , כמה טעו , מלבד קוזי, להוכיח לכולם
 .בממוצע´ נק 4.0,וקולע 

 
. סעו בזהירות, אנא"שמו שלט  לאצטדיוןבכניסה . בינתיים הרויאלס מפסידה כסף וקהל

עם שם  0430-0430והיא עוברת לקנזס סיטי אחרי עונת ". אנחנו חייבים למלא עוד מושבים
 00.4ממוצע למשחק עם ´ נק 4.5,עם  ,043-טייני נותן להם עונה חלומית ב. KINGS: חדש

שאותו שחקן מוביל את הליגה בשתי ( והאחרונה)וזאת הפעם הראשונה , אסיסטים
לא סטיב נאש , יק´לא מג, ון סטוקטון´לא ג, לא אייזיה תומאס –אף אחד אחריו . הקטגוריות

 .דבר שאולי לא יישבר לעולם, מבצע זהלא הצליח לחזור על  –
 

הועבר בטרייד  0435-ב. ברצוני לסכם כמה מהישגיו לפני שאני מגיע לתקופתו עם הסלטיקס
עוד נחזור . חתם עם מילווקי ,048-ב. לסלטיקס 0438-וב, שנה אחרי לבופלו. לנטס

, ,043-הנבא בחמישייה ראשונה באול סטאר של : הישגיו ושיאיו לא ידועים כל כך. לסלטיקס
אליפות נבא , 0480-של האולסטאר ב MVP. סטאר-שש פעמים אול. 0435-ו, 0430

סיים . 0445-ב" האגדות 05"-ובחירה לאחד מ( 0440)בחירה להיכל התהילה , (0480)
 . אסיסט 3.8עם , ממוצע´ נק 08.8שנים בנבא עם  04קריירה של 

 
================================================= 

 תקופת הזוהר עם הירוקים
================================================= 

 
וכולם מתחילים לדבר על טייני בזמן , עוד פציעה ברגל, טרייד לנטס, קריעת גיד האכילס

 ".?לא אמרנו שהוא פצפון מדי לשחק בנבא", ישנם אפילו חכמולוגים האומרים. עבר
 

הוא נמצא בתוך תכנית . בוצה עם מח יהודי שקוראים לו רד אורבךאבל בבוסטון ישנו נשיא ק
הוא האמין שבגוף . בנייה מחדש של הירוקים שתתחיל עם ציפור מאינדיאנה בשם לארי בירד

-להיות הפוינט BEANTOWN-ומחליט להביאו ל, הקטן של טייני נשאר מספיק כדורסל טוב
אורבך זורק את , ג"ק 05ף משקל של אבל כשטייני מגיע בקיץ עם עוד. גארד של הקבוצה

ואם לא , יום להוריד את השומן המכוער שלך 55יש לך ": ואומר לטייני הרצפההסיגר שלו על 
ממילא פניך מתאימות לעשות את התפקיד של . שלנו BALLBOY-אתה הופך ל, תעשה זאת

דיאטה של , ופת באימונים קשיםתרצונו העז ניגלה אז כשתוך ייסורי  חכו". 04-00ילד בן 
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 .חודשי עבודה 0שעות ביום הוא חוזר למשקלו האידיאלי תוך  8ועבודת כושר גופני של , רעב
 

ואורבך מתחיל לעבוד איתו , טייני מגיע לפתיחת מחנה האימונים בכושר ומשקל אידיאלים
" PASS FIRST"ואומר לטייני שהוא הביא אותו להיות , (למרות שהוא כבר לא המאמן)

אבל כשהקבוצה סיימה את עונתו הראשונה . ושאין לו כל צורך לתרום נקודות, גארד-פוינט
טייני מתחיל לחשוב שאולי עשה שגיאה ואולי הגיע הזמן  ,04-0שם במאזן שלילי של 

 .לפרוש
 .אבל אז הגיע לארי בירד

 
אומר , "וקראתי עליו בספורט אילוסטרייטד, שמעתי הרבה עליו כששיחק באינדיאנה סטייט"

ושהוא , ללא ניתור, אך כל חברי בנבא אמרו לי שהוא לבן איטי וקצת כבד", ם טייניהיו
OVERRATED מכל הרוקיס 0´ מס." 

ידעתי שהגיע אלינו אחד מהשחקנים הגדולים ", אומר טייני, "דקות באימון הראשון 5,אחרי "
הוא שוחח  .בלי להוציא מילה הוא הפך כמעט מיד למנהיג ללא עוררין שלנו. ביותר שראיתי

ולא התביישתי ללמוד מהצעיר כי ידעתי שהשחקן הטוב בעולם מנסה לשפר את , איתי
 . משחקי

 
יק אחד הפך אותנו ´הוא בצ. לשחק טוב ולא לאכזבו" צורך"למרות גילו הצעיר הרגשתי מין 

ומקום ראשון  תניצחונו 50הם סיימו את העונה הראשונה עם בירד עם ". מצוינתלקבוצה 
הגעתם של רוברט פריש וקווין מקהייל !(. המהפך הדראסטי ביותר בתולדות הליגה -במזרח 

 .בעונה הבאה השלימו את הפאזל
ידע  –שהיה הרכז הפותח  –טייני , ואחרים, מל קאר, פריש, מקהייל, עם שחקנים כלארי

 .ולא לקלוע, שתפקידו הוא למשוך בחוטים
 
 

================================================= 
 חזרה לתהילה

================================================= 
 

מן -אתה שומר על האופן: בורועחוקים בל י 0כשרד אורבך אימן את הסלטיקס היה לו 
אבל הוא . רק ביצועו קשה; החוק פשוט, כן? נכון, פשוט. מן בהתקפה-ומוסר לאופן, בהגנה

אתה עושה : לו עוד פילוסופיה ההיית. הפך לטבע שני הכניס זאת למוחות שחקניו עד שזה
את . אבל בוטח רק בחמישה, 5משחק לרוב עם , 3-משתמש ב, שחקנים 8רוטציה של 

 . הפילוסופיה שלו העביר למאמן ביל פיטש
 
 

 
 .הצטיין גם בבוסטון. נייט
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מל , סדריק מקסוול, מקהייל, פריש, לפיטש רוטציה של בירד ההיית 0485-0480בעונת 
, שיחק לרוב עם נייט וכריס פורד מאחור. רלד הנדרסון´וג, כריס פורד, יבלד´נייט ארצ, קאר

 .יומקהייל עלה מהספסל כשחקן שש, פריש בסנטר, בירד ומקסוול בפורוורד
היה להם שיווי משקל ". הרץ את הקבוצה והביא לנו אליפות: "את הכדור נתנו לטייני ואמרו לו

בסוף העונה הסטטיסטיקה הראתה שבירד קלע : שלא היה לשום קבוצה לפני כן או אחרי
, 8.4כריס פורד , 4.5ריק רובי , 05.5מקהייל , 8.,0נייט , 00.0מקסוול , 08.4פריש , 00.0

 .זהו שיווי משקל קבוצתי מטמטם חושים. 3.8ון רלד הנדרס´וג
 

של  MVP-היה להם טייני מלא בטחון שלפני חודשיים וחצי ניבחר ל, כשהפלייאוף התחיל
 ההייתיריבתם בפלייאוף . אולי אפילו הרסנית. רצינית בעיהלהם  ההייתאבל . סטאר-האול

, סטיב מיקס, דריל דאוקינס, ונס´בובי ג, יקס´מוריס צ, אנדרו טוני, יי´ר ג"עם ד 35פילדלפיה 
שכוחה העיקרי מאחור , קבוצה ללא דופי או חולשה. ודאג קולינס, ונס´קלדוול ג, ליונל הולינס

הפלייאוף : "לארי בירד לקח את טייני הצידה ואמר. עם הגארדים והקלעים הטובים בנבא
יקס ´סתדר עם צאבל עליך לה, אחד את השני ננטרלר "תלוי בך יותר מאשר בי כי אני והד

 (".צמד הגארדים הטוב ביותר בליגה אז)וטוני 
 

מלבד בירד , כולם קברו את הסלטיקס. במשחקים 0-,פילדלפיה פתחה בטרוף והובילה 
 35-כשה נשכחודבריו ". כל מה שעלינו לעשות זה לנצח היום: "0-שאמר לחבריו במשחק ה

נייט התעופף בכל . בשיניים ןצחוני. 000-054אבל בסוף זה היה , ´נק 04הובילה ביתרון 
 יהשישבמשחק . את מי שהיה עליו לשמור –יקס או אנדרו טוני ´רל את צטהמגרש ונ

 סנאלצו הסלטיק, בבוסטון 3-במשחק ה. 055-48וניצחו , 00הסלטיקס שוב חזרו מפיגור של 
 שקבע -של טייני  מצוינתממסירה  -של לארי  BANK SHOT-לחכות עד השנייה האחרונה ל

זו  השהייתישנם הרבה האומרים . לארי רץ לטייני והרים אותו לשחקים. עם הבאזר 40-45
 .הגדולה בכל הזמנים" 3-הטוב מ"סידרת 

 
אבל היו לה שלושה , הרוקטס היתה קבוצה ללא כל חן. הגיע הגמר נגד יוסטון רוקטס

מאחור . ג"ק 455לל משקל כו –ובילי פאולץ , ´נוביץ´רודי טומג, מוזס מלון: בולדוזרים בצבע
. ואלן ליבל, מייק דנליבי, ש"קמ 0קחו או תנו , מהיר כמו טייני –היה להם את קלווין מרפי 

 .הסווינגמן היה רוברט ריד המצויין
 

הוא אומר . מלא בטחון ושחצנות, ´ריב 00-ו´ נק 08מוזס מלון הגיע עם ממוצעים של 
, שבירד הוא אובררייטד, תלטיםשאין לה א, "לבנה"שהסלטיקס יותר מדי  םלעיתונאי

 -כלומניקים , מטומטמים, נתחי בשר; בולי עץ) CHUMPSוהסלטיקס כולה היא קבוצה של 
 (.המילון נותן לכם ברירה לבחור במה שאתם מעדיפים בין ארבעת האפשרויות

 
הוא יודע מיד . אמפ מהפינה´ג: בסוף המשחק הראשון קלע בירד את הסל הגדול ביותר שלו

אך המומנטום , גונב את הכדור מתחת אפו של מלון, בסערה הוא רץ לריבאונד .שפקשש
" סוויש"מטרים עושה  4-ומ, אז הוא מעביר את הכדור מימין לשמאל, דחפו אל מאחורי הסל

טייני נירדם במשחק השני ". CHUMPSהם עדיין : "םלעיתונאימוזס . שניצח את המשחק
פיטש שם שלט ". CHUMPSהם עדיין " םתונאילעיואומר  45-40ומלון מנצח עם הבאזר 

והקבוצה בטרוף מנצחת את , "CHUMPSהסלטיקס הם "בחדר ההלבשה של הסלטיקס 
 . 44-30המשחק השלישי 

 
כשמרפי עושה שמות לטייני ומוזס קובר את  40-85בתוצאה  4-אחרי שיוסטון ניצחה את ה

ללכת עכשיו לסנט פיטסבורג  אני יכול. CHUMPSהם עדיין : "םלעיתונאיהוא אומר , פריש
ולנצח את הסלטיקס בשני המשחקים , שחקנים ממגרש המשחקים 4למצוא ( עיר מולדתו)

 ".האחרונים
. 054-85 ןניצחומביאים , ומקסוול, אבל טייני במשחק אדיר 0-בירד נישמר בצבת במשחק ה
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משחק  עם, 050-40ונעשים אלופים עם ( 4-0 הסדרהואת ) יהשישהסלטיקס מנצחים את 
אחרי ההפסד של יוסטון ובשעה שטייני מרים את גביע האליפות אומר מלון . אדיר של בירד

 ".CHUMPSהסלטיקס הם עדיין : "םלעיתונאי
 

ובכל זאת , מאט צעדיו, אבל טייני מבוגר. כאן התחילה תקופת הזוהר החדשה של הסלטיקס
שתי עונות  –ונסון ´ודניס ג´ גדני איינ –עדיין תורם לסלטיקס שהביאה שני גארדים נוספים 

טייני עשה זאת יותר . בנבא הטריק הוא להתבגר בלי להזדקן.  ,048-וב 0480-מצוינת ב
אבל את הטבע אי אפשר . 08ועם פני ילד בן , מהיר, הוא עדיין קפיצי 5,בגיל : טוב מכולם

לטיקס לא זקוקה הס, והנדרסון, ונסון´ג, ´עם איינג. ולא משנה איזה פני תינוק יש לך, לשקר
 853עם  4-,048טייני מועבר בטרייד למילווקי שם סיים את הקריירה אחרי עונת . לו יותר

אסיסטים לצעירים  – DISHES-תחת טור ה 5,435-ו( ממוצע 08.8)´ נק 05,840, משחקים
 .שבכם

 
ירתו ובח" היכל התהילה"-בחירתו ל, שני מאורעות ענק בחייו, כפי שציינתי, אחרי פרישתו היו

אני ביסודי )"טייני מבלה את ימיו עתה בהשלמת תואר הדוקטורט בחינוך ". האגדות 05"-ל
ועוזר עם כספו להריץ את מרכזי , "(והידע שלי בערוב ימי ןמהניסיואני רוצה לתרום ; מורה

 .שם גדל ושם למד כדורסל, הספורט בברונקס
 ".האגדות" 05ידוע ביותר מכל השחקן האלמוני והפחות , יבלד´של טייני ארצ וסיפורזהו 

 
================================================= 

 אלן אייברסון -יבלד העכשווי ´נייט ארצ
================================================= 

 
היו לו . טייני היה אחראי ומתון יותר מאייברסון. השניים גדלו ללא אב בשכונות קשות ואלימות

השניים פיגרו בלימודים והיו צריכים תכנית מיוחדת לפני . חים קטנים לשמור ולחנךא 5
מאמינים במשחק , משמעתיים, לשניהם היו מאמנים קשי עורף. שהחלו משחקים במכללה

השניים . לשניים מבנה גוף זהה כמעט. ון תומפסון´לאייברסון ג, לטייני היה הסקינס: מבוקר
אמפ ´השניים חודרים מעולים עם קליעת ג. ם באותה מהירותמנתרים לאותם גבהים ומשחקי

, SHOOTERואייברסון יותר  PASSERההבדל היה שטייני היה יותר . מכל מרחק מצוינת
השניים הובילו את הנבא בממוצע . אבל שניהם יכולים היו לעשות כל מה שתבקש מהם

. ופריש להשיג אליפות נבא ,מקהייל, לטייני היו לארי בירד. קליעות לעונה לפחות פעם אחת
 .לאייברסון עדיין אין צוות כזה
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 אריזין פול
                                                                                
 

 -" פאול-ינג´פיצ"המצאה פרטית של  –שוט שלו -מפא´כשפאול אריזין ביצע את הג
כשהוא משחק , שקלע נגד מכללת הצי´ נק 80-בדרך ל ,,שהיה סל אחד מתוך 

. איש לא ידע כיצד מתייחסים לדבר כזה –פורוורד של אוניברסיטת וילנובה-פאוור
: בכותרת" עיר אחוות האחים"של  ןהעיתו, "פילדלפיה אינקוויירר"למחרת יצא ה

 ". אמפ שהוא חלק כמו טוסיק של תינוק´ינג פאול מבצע סל בג´ציפ"

, ולא התעורר משנתו, 0555, לדצמבר 00-לך לישון בכשהוא ה. 0448זה היה ב
, ובדיוק כמו ששיחק, הלך אמש לעולמו´ הפרקטהרמברנט של ´: "כתב האיקוויירר

 להכוגם במותו , שוט המושלם שלו-אמפ´כמו הג. בעדינות וחן, הלך פשוט להכואפילו במותו 
ללכת לעולמו אחרי " האגדות 05"-מ 0-הוא היה השחקן ה". הלך חלק כמו טוסיק של תינוק

 .´ופיט מרביץ, מברליין´וילט צ, בושר-דייב דה, מייקן´ ורג´ג
 
 

================================================= 
 שוט-אמפ´ממציא הג –" ינג פאול´פיצ"

================================================= 
 

פילסברי : גלל הישגיהם אלא גם כממציאיםישנם אייקוני ספורט אמריקאים הזכורים לא רק ב
-פרי אובריין בהדיפת כדור, הראשון לעבור את הרף עם ראשו לפני רגליו –בקפיצה לגובה 

למרות ) דריבל שלו -טים הרדאוויי בקרוס, הראשון לעמוד עם הגב לכוון ההדיפה -ברזל 
שהוא נחשב לממציא בגלל , ופאול אריזין, (שהיו שחקני מגרשי משחקים שביצעו זאת לפניו

התמזל מזלי וראיתיו כמה פעמים בערוב ".ינג פאול´פיצ"ובגללו זכה בכינויו , שוט-אמפ´הג
אני יכול לעצום עיני ולהיזכר בבהירות . מברליין בפילדלפיה ווריורס´יומו משחק עם ווילט צ

 . ואז אולי אפילו לשפר, רי ווסט הצליח להעתיק´שרק ג, אמפ המושלם שלו´מחלטת בג
 

לארי בירד וכריס מאלין היו , ריק ברי, ווסט. אני לא אומר שהוא היה הקלעי הטוב מכולם
 –אמפ המכוער של לארי ´אבל אתה לוקח את הג. במיוחד ברגעי האמת, קלעים יותר ארסיים

ומשווה אותו לזה של אריזין וזה כמו להשוות  –אמפים יפים יותר ´אפילו בתימן אתה רואה ג
אריזין היה פשוט גובר עליו בחן , בעוד שלארי היה הורס את היריב .שברולט לפרארי

זה שאפילו אם הוא , יהאופטימאלשוטר -אמפ´הוא היה הג, אבל בדיוק כמו לארי. ואלגנטיות
למחרת הוא . אלא רק כגבעה קטנה בדרך, הוא לא רואה זאת כאסון, מסויםבערב  08-מ 0

 .00-מ 4יחזור להיות 
 

? ומאלין, בירד, אריזין, ברי, תי עד עתה רק שחקנים לבנים כווסטשמתם לב שהזכר, אגב
עוד . י מילר השחור מגיע לרמתם´רק רג. היו לבנים כולם הבהיסטוריאמפ הטובים ´קלעי הג

אני בטוח כמעט שאתם כבר יודעים שהשחקן . נחזור לזה באחת הכתבות העתידיות
 .שלי המזכיר את אריזין יהיה שחקן לבן" העכשווי"
 

, (´מ 0.44) 5´4הוא היה רק ". האגדות 05"שוט שלו היה הנשק שהכניסו לרשימת -אמפ´הג
היום הוא היה יכול לשחק . של היום´ מ 0.50-זה היה גובה השווה בערך ל 05-אבל בשנות ה

אמפ שלו ´בג. פורוורד-אך בזמנו הוא שיחק כפורוורד קולע ואפילו פאוור, רק כגארד קולע
, עם ידו הארוכה המושטת טיפונת אחורה, ו כשהוא בראש הפרבולההכדור עזב את כף יד

אמר , "אמפ שלו´היינו מתאמנים במיוחד לעצירת הג. "בלתי ניתנת לחסימה ההייתוזריקתו 
אמפ ´הג. אבל ידענו שזה בזבוז זמן. "הסנטר היהודי המהולל של סירקיוז, פעם דולף שייס

אצל . אמפ תוך לחץ´הגדולות היתה קליעת ג אחת מתכונותיו". שלו היה בלתי ניתן לעצירה
כל הצילינדרים עובדים : אצלו בדיוק ההיפך. ישנה נזילת שמן, רוב השחקנים בלחץ

 .בחלקלקות ודיוק של שעון שוויצרי
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 .שוט-אמפ´ממציא הג. אריזין
 
 

================================================= 
 ילדות רגילה ללא רעב ויריות בשכונה

================================================= 
 

, מפרנס, (נהג רכבת)עובד , תענוג לכתוב מדי פעם על שחקן שגדל בבית רגיל עם אב רגיל
 .לא שלך, פקיד ההוריםאחים קטנים כי זה ת 5וללא צורך לגדל 

סאל בו לא -תיכון לה: כל חייו בשכונה ממש –ושיחק  –וחי , 0408-הוא נולד בפילדלפיה ב
כששיחק בוילנובה יוניברסיטי  NCAA-מלך הסלים ב; שיחק כי לא האמין שהוא טוב מספיק

 הקבוצה היחידה בה –עונות בווריורס  04; חיצים למשחק ,.00טאון פילדלפיה עם -שבדאון
פרנציסקו בתחילת -נאמנותו לקבוצה ולעיר היו כה בסיסיות שכשהקבוצה עברה לסן. שיחק

 .הוא העדיף לפרוש מאשר לשחק בעיר אחרת מאשר פילדלפיה,  55-שנות ה
 

´ נק 05והיה תמיד שחקן של , 0403-ו 0405, 0400בקליעות בעונות  NBA-הוא הוביל את ה
-ע למשחק ב-צ-ו-מ-מ´ נק 05.4שקלע , מברליין´אפילו כשהיה לו חבר קבוצה בשם צ, פלוס

 –אנק ´מלבד סלי ג, עובדה שלא משאירה הרבה נקודות לקליעה לשום שחקן אחר, 0450
מה שהרבה שוכחים זה שהוא היה ריבאונדר . אפילו אותם קלע אריזין באומנות –זבל 

עונות עם  04כשהוא מסיים , אשכוליות למשחק 00.8קטף  NBA-באחת מעונותיו ב.מעולה
 . 8.5אשכוליות ממוצע ריבאונדים של  5,004

 
הוא שיחק בליגה . מלגהמאחר ולא שיחק תיכון הוא התקבל לוילנובה כסטודנט רגיל ללא 

. באולם שרצפתו היתה תמיד רטובה וחלקה, קתולית מקומית בכנסייה אליה השתייך
ציור רניור של "-יוז כיורק דיילי נ-י מקס דבלין מהניו"שפעם תואר ע)שוט שלו -אמפ´הג

היתה לי קליעה לא רעה . "אז כולם קלעו בעמידה. בא לו במקרה, !"(מושלם –רמברנט 
שוט -אפילו בהוק. אך הריצפה היתה תמיד רטובה ולא הפסקתי להתחלק. מהמקום

אני זורק עם . מספיק עם התחלקויות"אמרתי לעצמי . כשדחפתי ברגל האחת הייתי מתחלק
 ".´אמפ שוט´ג´כ כינו אותה "ה הזריקה שלי שאחוככה נוצר. ניתור

 
ומיהר למאמנו אל סברנס ואמר לו , באחד המשחקים ראה אותו שחקן וילנובה ברט וילסון

"YOU HAVE GOT TO SEE THIS KID ARIZIN " ואז הוסיף"he can really shoot 
the rock "! 
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 LINEני רואה שחקן היורה הלכתי לראות אותו במשחק כנסיה והנה א: "הבה נקשיב לסברנס
DRIVES (כדורים שטוחים ) למה שלא תקפוץ למשרדי . קיד, היי", אמרתי לו. נכנסיםשכולם

ברגעים הראשונים לא האמנתי : "ואז ממשיך סברנס. הוא ענה אוקיי". ?ונשוחח הופס
, "הכוונה"המשתמש במילים כגון ( ל.מ, שחקן כדורסל)´ הופסטר´הנה . למשמע אוזני

שחקני הכדורסל שלי צריכים מילון כדי להבין מילים ". נהנתנות"-ו, "תכיפות", "דותהיצמ"
הוא לא ידע אז שאריזין " ´?איזה מין עכברוש הבאתי לקבוצה´שאלתי את עצמי . כאלה

סברנס היה רגיל רק . כימיה-א בביו.שנים עם תואר ב 4וסיים אחרי , מתמחה בכימיה
 ".הוראת משחקים בגנון"לשחקנים שהתמחו באריגת סלים או ב

 
, הוא גילה לפתע עכברוש שהוביל את המכללות בקליעה? איזה עכברוש הוא הביא לקבוצה

במשחק הפסד לקנטקי עם שחקנה ´ נק 5,שם קלע )והביאו לפיינל פור , אמריקן-הפך לאול
 את עונתו הרביעית בוילנובה סיים( שוטר מהולל-אמפ´הוא ג-אף –אלכס גרוזה  –העילאי אז 

כשבמשחק אחד  00-4כשהוא מוביל את קבוצתו לרקורד של ´ נק 3,0עם " שחקן השנה"-כ
במשחק רשמי של ) NCAAעדיין שיא וילנובה ושיא , נגד מכללת הצי´ נק 80הוא קולע 

 (. הדיביזיה הראשונה
 

עד שפאול הגיע : "י הווריורס אמר מאמנו בוילנובה סברנס"בדראפט ע 0´ אחרי שניבחר מס
ה היינו כל כך גרועים שהקהל לא רצה לבוא לראותנו והנערות המעודדות היו שולחות לוילנוב

יקר אפילו , מאז שהגיע אריזין הפכנו לכרטיס היקר בעיר. לנו קריאות עידור דרך הטלפון
 ".מכרטיס כניסה למשחק הווריורס

 
================================================= 

 0405הדראפט של 
================================================= 

 
. יימס לפני שוד בנק במונטנה´סי ג´בידיו של ג 40-היה טעון יותר מקולט 0405הדראפט של 

, אז אתן לכם מין השוואה, לכם אולי זה לא אומר הרבה. וכאלה, ביל שרמן, היו שם בוב קוזי
 .וקווין גרנט, דוויין ווייד, מסיי´ג לברון, סטיב נאש, ותדמיינו דראפט עם קובי בריאנט

 
 MVP, ´סטאר-אול´פעמים  05, עונות מזהירות 04והוא נתן להם  0´ הווריורס בחרו בו כמס

אליפות , (00.5) 0403-ו, (´נק 08.4) 0405, 0400-מלך הסלים ב, 0400-סטאר ב-של האול
NBA בראשון לדצמבר . נק 05,055כשהוא מסיים את הקריירה כאחד הגדולים עם  0405-ב
לקלוע , (אחרי קוזי ודולף שייס)והפך לשחקן השלישי בתולדות הנבא ´ נק ,,הוא קלע 0450

 . ´נק 00,555
 

 05"-ובחירה ל" היכל התהילה" -כ באו הבחירות האולטימטיביות של הנבא "שנים אח
 ין´אלג, (´נק 5.0,)מברלין ´רק לצ 0455-ו 0440מכל השחקנים ששיחקו בין ". האגדות
 (.00.8)היו ממוצעים גבוהים מזה של אריזין ( 05.4)ובוב פטיט ( 03.4)ביילור 

 
================================================= 

 של וילט´ נק 055-משחק ה
================================================= 

 
איש לא שם לב אליו במשחק ש 4,004עם קהל של , פנסילבניה, התמזל מזלי להיות בהרשי

כבר ברבע השלישי כל מה ששמעת מספסל הווריורס ומכל הקהל היה . עד הרבע הרביעי
"GIVE IT TO WILT ."ב את המשחק עיכולת לראות בשפת הגוף של פאול אריזין שהוא מת

 הוהיית, 054-043הווריורס ניצחה את הניקס . של ווילט´ נק 055-בו כולם משחקים עבור ה
חולה )שכמותו " הופסקוהוליק" -רק אריזין . לא רואים כל יום בעיר שדה כהרשישם חגיגה ש

 ,5זריקה כשווילט זורק  תניסיונו 4-ב´ נק 05הוא קלע רק . לא הצטרף לחגיגה -( כדורסל
 !פעם
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פעמים לסל הוא  4כ מדוע זרק רק "וכשאריזין נישאל שנים אח, מאמנו אז היה גוטליב היהודי

מסתכלים עליך כבוגד אם אתה , ומאמנך, לעשות כשכל חברי קבוצתך מה אתה יכול: "ענה
פרנציסקו -אומרים שאריזין החליט לא לעבור עם הווריורס לסן". ?לוקח זריקה במקום ווילט

 055-אך לי נידמה שהוא כה מאס במשחק ה, כשהקבוצה החליפה דירה בסוף העונה
 .שפשוט ניגמר לו

 004-008והווריורס ניצחו , במדיסון סקוור גארדןהפעם , למחרת הקבוצות ניפגשו שוב
אריזין לא הבין . הקהל פרץ בצרחות בוז. בשנייה האחרונה ןהניצחוכשאריזין קולע את סל 

 .נקודות 08מווילט שקלע רק " התאכזב" 45,,4-כ התברר שקהל ה"אח. למה
 

טיקס מנצחת מברליין פעם אחת נוספת כשהבוסטון סל´בפלייאוף גבר ביל ראסל על וילט צ
 טקטיפות לפלייאוף של וויל 05.5למשחק עם ´ נק 0,וסטטיסטיקה של , את המשחק השביעי

 !.עוד אליפות נבא: לא הספיקה לסטטיסטיקה של ביל ראסל
 

================================================= 
 הבחירה להיכל התהילה

================================================= 
 

. ומהתיכון המהכנסייחברים , שחקנים, מאמנים, כשהוא ניבחר להיכל התהילה כולם היו שם
אך זה היה אחד הנעימים , וסטס´מסצ, בספרינגפילד" היכל התהילה"אני הייתי בכמה נשפי 

: אדולף שייס. כולם נאמר. אך שחקן ללא שונאים או אויבים, ביותר כי אריזין היה שחקן אדיר
אבל היה , על בכל קבוצה-שחקן שהיה כוכב, ל פאול היתה שהוא היה שחקן אדירהגדולה ש"

הוא השלים חמישייה , אבל במקום לקנא. מברליין´ווילט צ, לו חבר קבוצה מפורסם ממנו
 - איך אמר הניאגונוס. ללא כל טרוניה" כנר שני"-נהדרת כשהוא מקבל את תפקידו כ

רק אחד יכול לשלוט . היה שלם עם מקומך ביקום"? (ל.מ, פילוסוף יווני מהמאה השנייה)
הפורוורד האגדי של הסלטיקס שתפקידו תמיד היה לשמור על , ונס´סם ג!". בראש ההר
אם הייתי נותן לו . לשמור עליו ולחסום את כניסתו היה דבר בלתי אפשרי: "אריזין אמר

היית ניצמד  אם. הוא היה קובר את העור באותה קלות שאתה מניע את מכוניתך, מרחק
לי תמיד היה קשה לקבל את . והיה עובר אותך כברק( שחור)ר ´הוא היה מהיר כברת, אליך

 . ככה זה". עם ניתור ופריצה כל כך מצויינים, העובדה שהוא שחקן לבן כה מהיר
 

מהירות , מהירות ניתור -שחקן לבן העושה את כל הדברים הללו !( ואולי עדיין)בימים ההם 
 .היה לקבל כמו את העובדה שאשתך היא נהגת טובה ממךקשה  -כניסה 

כ היה מאמן הסלטיקס אבל כששיחק נגד אריזין היה נאבק איתו על "שאח, תום היינסון
אתם , אם אתם שואלים מה היה כל כך קשה בשמירה על פאול: "ריבאונד ומנסה לעצרו אמר

 "!חד וחלק. ה לעצור אותואי אפשר הי. יכולים גם לשאול מדוע עץ שקדים לא מניב תפוחים
 

כולם סימפטו . נכדים 04-והיו להם ארבעה ילדים ו, אריזין היה נשוי לאותה אישה כל ימי חייו
 םהעיתונאישל ´ אחרי הנאומים הרשמיים ישבנו בלאונג. אבל גם התבדחו על חשבונו, אותה

לרצינותו על פאול הוכיח שבנוסף , מהדיילי ניוז שאל אותו היכן פגש את אשתו יועיתונא
אני לא יכול . פגשתי אותה במקרה בספרייה", ענה, "או: "המגרש היה לו חוש הומור בריא

 .כולם פרצו בצחוק". להאשים אף אחד
 

אני יודע שהיו לו פנים של פרופסור , כן: "אמר, שתמיד היה חבר קרוב של אריזין, ביל ראסל
אבל הוא היה קובר אותך על . חוליםאו מנהל קופת , פנים של סוכן ביטוח. לספרות קלאסית

מלמצוא תשובה  יהתייאשתלבסוף . תמיד שאלתי את עצמי כיצד הוא עושה זאת. הפארקט
זה פשוט קיים . זה דבר שאין להסבירו. משיכת האדמה חכווהחלטתי פשוט לקבלו כמו את 

 ".וזהו
שפינוזה של הוא היה ה: "אמפ של אריזין אמר´מאמן הסלטיקס שסבל קשות מהג, רד אורבך

 . הקלעים
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שנאתי אותו . מתי לקלוע ומתי למסור -וזה יותר חשוב  -אלא , הוא לא רק ידע איך לקלוע
כולם אז ידעו )ידעתי שהוא פילוסוף חובב . כמאמן נגדי אבל אהבתי אותו כשחקן ובנאדם

אתם יודעים מה . הפילוסופית החשובה ביותר בעולם הבעיהופעם שאלתי אותו מה ( זאת
זה . ´הפילוסופית הקשה ביותר בעולם היא אם לשמור אישית או אזורית הבעיה´? לי ענה

 ".הוא אריזין בשבילכם
 

 
================================================= 

 ´קוביץויאה סט´פז -פאול אריזין העכשווי 
================================================= 

 
שלא מכירים את אריזין ולא יודעים איזה סוג של , קשה לכם הצעירים היתה" עכשווי"מציאת 

יביא  -האציל בארקלי  -אני מקווה שהמבצע הבא של השחקן המוכר לכולכם . שחקן היה
 .תשובות עסיסיות שאוכל להדפיס בסוף מאמר השבוע הבא

 
סרבי הזה ה. אמפ המושלמת שלו´הוא האריזין העכשווי בגלל זריקת הג´ קוביץויאה סט´פז

אבל כמו , שנים 4הגיע לנבא לפני , עבור פאוק ביוון´ נק 4.,0וקלע ( שנולד בקרואטיה)
שיכול היה לקחת ´ טו-גו´ולא היה לו שחקן , כששיחק בסקרמנטו לא היתה לו קבוצה, אריזין

שלשות בשלוש עונות רצופות  055למרות זאת הוא היה היחיד לקלוע . את הפרשר ממנו
, היום. סטאר-והיה שלוש פעמים אול( ,0550-055)שנתיים רצופות " ,-לך המ"היה , בליגה

ואני מנבא שיקרה לו מה שקרה לאריזין ( ואחרים)אורלינס יש לו את כריס פול -בניו
אך בעל חוש הומור , הוא גם שחקן שקט כאריזין´ קוביץויאסט. מברלין הגיע לווריורס´כשצ
 .על פניו מסויםיוך עם ח ,-והוא אוהב לקבור אותך מה, יבש

 
 

  

 .האריזין המודרני. ה´פג
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  בארקלי ארלס'צ
 

 
סר "תמצאו את הכותרת  05בעמוד ( 0443´ כנרת´הוצאת " )חמישים הגדולים"בספר 

אם כי אני , אז נשיא הוא כבר לא יהיה, טוב". 0558-ב ב"נשיא ארה, ארלס בארקלי´צ
היה מופיע כמועמד השחור  –במקום ברק אובמה  –אז שמו , משוכנע שאילו רק רצה

ואותו לא היה להילרי כל . ב"לנשיאות ארה, והמתחרה הראשי של הילרי קלינטון, הראשון
 ".הנקבה הראשונה בבית הלבן"-סיכוי לנקות בדרך להיות 

? אנגולה? מי? מי)כפי שאכל את הצימוק מנבחרת אנגולה , ה אוכל אותה חייםהאציל הי
 .0440, טים בברצלונה-בדרים כששיחקשניתלה עליו ( ?איפה זה אנגולה
מנצחת את  ההיית"( גבעת הריבאונד העגולה)"´ ראונד מאונד אוף ריבאונד´-איך אני יודע שה

 .י זכה בכל דבר אחר שרצהבארקל –טבעת אליפות  –כי מלבד דבר אחד ? הילרי
 
 

================================================= 
 בארקלי בחמישיית כל הזמנים שלי 

================================================= 
 

של  הבהיסטורימי היא החמישייה הטובה  -מאות פעמים , סליחה –כשנשאלתי עשרות 
 –ורדן´מייקל ג, ונסון בפוינט´יק ג´מג: שחקנים ללא היסוס תמיד היו לי ארבעה, הכדורסל

 ההייתשלי תמיד  הבעיה. מברליין בסנטר´ווילט צ, לארי בירד סמול פורוורד, שוטינג גארד
שנים . ין ביילור הוא האדם´היו תקופות שחשבתי שאלג. פורוורד-השחקן החמישי בפאוור

 . הפאוור שלי כ התחלתי לחשוב שאולי קרל מלון צריך להיות"אח
 

 .בשנים האחרונות התחלתי אפילו לחשוב על טים דנקן
 שנזכרתיככל . אבל הכנת המאמר הזה הכריחה אותי לחזור ולסכם את הקריירה של האציל

פורוורד -כך השתנתה דעתי לגבי הפאוור, ככל שהישגיו חזרו להאיר את מוחי, ביותר דברים
ומלא , המצחיק, האהוב, שהיה השחקן החביבולא רק בגלל . לבסוף בחרתי בבארקלי. שלי

ועוד חצי  5´4השחקן בגובה , אלא בגלל שהוא, ההומור עם חיוך מקסים מכל השחקנים
פורוורד שאני רוצה -הפאוור, פשוט ולעניין, הוא( כפי שכתוב בספרים 5´5ולא )אינטש 

 . בחמישיית כל הזמנים שלי
 

! ´מ 0.44! א פור גוד סייק"לפרין ממכבי תזהו הגובה של יותם ה? 5´4אתם יודעים מה זה 
אבל . מטר תשעים ושבע. 5´5-בספרים תמיד רשמו אותו כ(. אם תתעקשו´ מ 0.40, אוקיי)

 0484ככה כתבו הסיקסרס כי התביישו להודות שבבחירת הדראפט של . 0.43הוא לא 
בסיבוב פורוורד -הם בחרו בגמד כפאוור( של הכדורסל הבהיסטוריהדראפט הטוב ביותר )

 .בחירה חמישית, הראשון
 . ´מ 0.40כך אני יודע שהאציל היה מקסימום 

 
. גבוה ממנו, גארד-השוטינג, מהסלטיקס פעם צחק עליו שאפילו הוא( ´מ 0.40)´ דני איינג

הייתי בחדר ההלבשה של הסלטיקס אחרי אחד . התערבות$ 055´ האציל מיד הציע לאיינג
מופיע יחף עם תחתונים לחדר ההלבשה של הסלטיקס ממשחקי הפלייאוף כשפתאום האציל 

, יצא מהמקלחת ערום כביום היוולדו, ששכח מההתערבות, ´איינג". ?´איפה איינג", ושואל
ובארקלי היה גבוה , כך שעמדו גב אל גב´ סובב את איינג, בארקלי משך אותו לעברו. מבוהל

בארקלי סרב . כף רגלו על אצבעות" קצת"עד שגילו שהוא התרומם . בכמה מילימטרים
אבל לי עניין גובהו הפסיק להיות . ברוח טובה כמובן לוהכו, וסרב לשלם, להודות שהתרומם

 .חידה
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הוא היה השחקן הבלתי ניתן . פעם תחזור-י יודע אם אימו, ההייתתופעת טבע כמוהו לא 
י לגארד שהיום מספיק בקוש´ מ 0.40עם גובה של . להסבר מכל שחקני הכדורסל שאני מכיר

האחרים )של המשחק  הבהיסטוריפורוורדים הטובים -הוא הפך לאחד מחמשת הפאוור, קולע
-דייב דה: חמישייה שנייה)וקווין מקהייל , בוב פטיט, ין ביילור´אלג, טים דאנקן, קרל מלון

הטוב "והבוקר רשמתי בפנקסי , (רי לוקאס´וג, ספנסר הייווד, בוב מקאדו, אלווין הייס,בושר
אין שחקן אחר בעולם בגובהו ומבנה גופו שהיה מסוגל לחולל את הסערה תחת הסל ". ביותר

 .אלא שחה בה בארסיות של כריש באמצע האוקיאנוס, שהאציל לא רק יצר באזור הצבע
 

שמתם לב : "הוא הסביר". מיהו בארקלי"ביל וולטון סיכם פעם בצורה יוצאת מין הכלל 
. יק´מג? ´שחקנים ללא תפקיד´הטובים בעולם הם  מברליין כל השחקנים´שמלבד ווילט צ

סמול . פוינט גארדים ושוטינג גארדים: להכוהם היו . ארלס בארקלי´צ. לארי בירד. מייקל
קלעי שלוש , עילאייםמוסרים , הם כולם היו ריבאונדרים נפלאים. פורוורדים-פורוורדים ופאוור

יק ´מג? הלייקרס צריכה סנטר. םהם שיחקו מה שמשחק זה או אחר דרש מה. הכל. כשצריך
פילדלפיה . בירד משחק הערב בעיקר בפאוור? הסלטיקס צריכה ריבאונד. משחק סנטר

כפי , ורדן עושה זאת´ג? ,-הבולס צריכה קלעי מה. ´הכל´בארקלי משחק ? ´הכל´צריכה 
 ".לכן הם השחקנים הטובים ביותר לשחק הופס מאז ומעולם. שעשה נגד יוטה ונגד פורטלנד

 
 

 
 .האציל הלוחם. בארקלי

 
================================================= 

 "פורוורד-פאוור"חיה הנקראת 
================================================= 

 
אבל בארקלי היה בין הראשונים שהביא לעמדה , כמובן, פורוורדים גדולים לפניו-היו פאוור

. בושר שני-דייב דה. בוב פטיט היה לדעתי הראשון!". לטס גט פיזיקל", את הלוגו שלה
שנה לפני  855אמר כבר , הפילוסוף היווני, ארטיאודוטיס. ואחד האחרונים, בארקלי אחריו

אל תיקח שבויים ותן . הכה ביריבך ללא רחם! אל תסביר! אל תתנצל! אל תיסוג", הספירה
והוא התכוון , כנראה שכבר אז ידע שבארקלי כזה ישחק פעם הופס". לאחרים לבכות וליילל

 . האלמותית שלו באמרהאליו 
 

כלב " )דוג איטס דוג"זה , תחת הסל, שם. במקום בו שיחק האציל אין מקום ליפי נפש ועדינים
כל הדברים הללו נעלמו מהרגע . תחבולנות, הטעיות, תחת הסל תחכוםיה פעם ה(. אוכל כלב

בעוד שרוב קודמיו היו מטעים ואז עולים . שהגיע בארקלי כפי שנעלמה החקלאות מהקיבוצים
הוראס גראנט , ארלס אוקלי´צ, ונסון´לארי ג, מוזס מלון)בארקלי וחיות אחרות כמוהו , לסל
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, יותר קל להרימו, החליטו שבמקום להטעות שחקן מגן( יוקיל אוניל עכשאוש וואלסבן , בעבר
 . ולקבור את העור דרך אפו

 
אלה האנשים ששלושת אבות המזון שלהם . פורוורדים הם הגזע הרע של האנושות-ורופא

כשדרווין מסתכל על אנשים כבארקלי הוא תוהה מה קרה . ופיצות, דונאטס, הם המבורגרים
, אם כבר מדברים על אבולוציה, אגב. טעה באחת המשוואות בוודאי. לתורת האבולוציה שלו

 ההאטריי, סשון פרינייאמר לפני כמה ימים על ט TNT-כיום אנליסט הטלוויזיה ב –בארקלי 
לא צריך  ספרינ(: "אחרי שרון ארטסט כמעט הכניס אותו לסל יחד עם הכדור)הדקה מדטרויט 

 ".והאבולוציה עדיין לא סיימה עבודתה עלי. להתייאש
 

-הפאוור: פריס מהנטס´או ג סלא כמו פרינ, נחזור לפאוור פורוורדים הבנויים כבולדוזרים
הם טורפים את מי שמעז . הומור מעוות, פורוורדים הללו עולים לכל ריבאונד עם חיוך חולני

וכל משחק עליהם לקחת ביס , של חרא´ הם מאמינים שהחיים הם סנדוויץ. להיכנס לאדמתם
גארד ננס -או צוואר של איזה פוינט, של סמול פורוורד שהעז להיכנס לאזורםאוזן  –נוסף 

אמהותיהם התחננו שיברחו  00אלה הטיפוסים שבגיל . שהעז להיכנס לאזור מקדשם
 .כשהם עוברים ברחוב כל הכלבים בורחים מפחד. מהבית

 
ניתור . הומהירות אדירה לטנק כמו: אבל לבארקלי היו דברים שלאחרים לא היו באותה רמה

מחצי  מצוינתקליעה . ניתור מהיר –מה שאפילו יותר חשוב  –אלא , שהיה לא רק גבוה
 –עצום המאפשר לקיחת שחקן מגן אל גור האריות עצמו  חוכוגב רחב , יכולת פריצה. מרחק

לו קליעה לא רעה כלל  ההיית, כשהיה חייב. ואז להרימו יחד עם הכדור, אל מתחת לסל
, התלהבות: סערת משחק: בו עוד תכונה שלא תסולא בפז הוהיית. ,-אפילו מה. ממרחק

סחיפת . משחק ןלשיגעושיגיון משחק שהתלווה , אנסים´נכונות לקחת צ, העזה שאין כמוה
אבל הכל עם . עוקצניות, להיטות, התלקחות . חוצפה שלא תתואר. קבוצה שלמה על גבו

, שהתחפש לחיה רעה יהאופטימאלהוא היה הפוסיקט . הכל ללא טיפת רוע. מסויםחיוך 
 .ונגל´למפלצת מהג

 
המבדחות שלא היה שני  אמרותיו, היו משפטיו הקצרים םהעיתונאיוהדבר המענג ביותר לנו 

צרות , הטניסאי פדרר, זיהום אוויר, פוליטיקה: הוא דיבר על הכל. הפילוסופיה שלו. להן
ולא חשוב אם הוא יודע )לו תשובה ויש , רק תשאל אותו. ין´ובעיות התחבורה בבייג, הכלכלה

בידיעות אחרונות  יכעיתונא ישנותיבכל ! (. ר-ו-ב-י-ד-אותה או לא כי מה שקובע אצלו הוא ה
אני לא חושב שעבר שבוע ללא משפט ". משפטי השבוע"ומעריב היה לי טור שבועי של 

להיזכר בהכנת מאמר זה ניסיתי . בוודאי כמה מאות? ה ציטטתי"כמה בס. שצייץ האציל
וניסיתי ככל , וזכרוני, להשתמש בדפי הראיונות שלי, שעדיין לא כתבתי עליהן באמרותיו

לא פעם , אם מזכירים ציטטות, אגב. שיכולתי לא לחזור על משפטים שכבר הכנסתי בעבר
כיצד הוא יכול להכחיש מה . "זו או אחר ןבעיתוולא פעמיים בארקלי הכחיש את הציטטות 

כי האידיוט הזה : "בארקלי. ´גלוב´-שואל פעם בובי גרין מה, "?בערב שאמר לי רק אתמול
 !". גרין כותב מה שאני אומר ולא מה שאני מתכוון

 
================================================= 

 והאציל מכולם, המצחיק, השחקן האהוב
================================================= 

 
, הוורבליים, םהקונטרוברסיאליייו בנבא בארקלי הפך להיות לאחר השחקנים שנות 05משך 

פעם -מלבד היותו לאחד השחקנים הטובים שאי, ומחכימים ביותר בליגה, כנים, הגלויים
. ואסיסטים, נקודות, הרבה מעל ומעבר לריבאונדים ההייתלכן תרומתו לליגה . שיחקו בה
י מאמין שלו ערכו משאל עולמי לפני כמה שנים בו אנ, ורדן הוא אלוהי הכדורסל´למרות שג

כולם אהבו . ורדן´בארקלי היה ניבחר לפני ג, התבקש העולם לבחור בשחקן האהוב ביותר
מלבד כמה קרבנות בבארים בימיו הראשונים בליגה והילדה הקטנה )לא היו לו אויבים . אותו

לו אישיות גדולה  היתהי!(. אבל משך הזמן הפכה לחברתו הטובה ביותר, שירק עליה
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ואפילו חקלאות , חיי חברה, כלכלה, והוא הביע דעותיו ללא חשבון בפוליטיקה, מהחיים
העולם היה מקום יותר טוב לחיות בו אם היו שמים על ביל למבייר מושכות ומוציאים אותו )"

 "(.לשדה לסחוב מחרשה
 

ליגה שלוש פעמים הוביל את ה)הוא היה אחד הריבאונדרים הטובים בתולדות המשחק 
תמיד שמר על המסוכן בשחקני היריב  -הוא היה מגן מעולה (. התקפיים-בריבאונדים

 .,-ואפילו מה, חצי מרחק, וקלעי מצויין מקרוב, מוסר מעולה -הגבוהים 
 

, ורדן´של המשחק הם מייקל ג הבהיסטורישלושת השחקנים הכתובים בפינקסי כטובים 
מי שחקני . במחברת הכדורסל שלי 4´ כשיו בארקלי הוא מסע. ולארי בירד, ונסון´יק ג´מג

 להתדפקדוויין ווייד מתחיל . ניל´ושקיל או, לארי בירד, ארלס בארקלי´צ? האהובים ביותר
בגלל שהם ; !(אפילו שווייד בגובהו")בארקלי קטן"כי בארקלי מגדל אותו להיות ? למה. בדלת

לארי עם ההומור היבש . חון במשפט אחדשחקנים אדירים עם חוש הומור המסוגל להמיס קר
אבל האציל הוא . כשהוא קובר אותך בבדיחה טובה, המסוים, ושאקיל עם חיוכו הטוב, שלו

משפטים קצרים וארוכים . שמשתמשים בהן בקונגרס אמרות. פה הנוטף מרגליות. נומרו אונו
שמוחמד עלי לא  לא) אינטליגנטבארקלי הוא מין מוחמד עלי . ללקסיקון האמריקאי שנכנסו

יוצא עם משפטים . עושה כותרות. םלעיתונאיאבטיח קר באמצע המדבר !(. אינטליגנטהיה 
 .פה שמסוגל לקלף קליפה מתפוח אדמה. תלוי איך אתה מסתכל על זה, או גן עדן םמהגיהינו

 
 05ג עם העלאות והורדות של "ק 005כששיחק באאובורן יוניברסיטי ומשקלו הסתובב סביב 

 THE"דיק , שאל אותו הגורו הטלוויזיוני של כדורסל המכללות, חודשיים-ל חודשג כ"ק
MOUTH "בארקלי בן ה, כבר אז. ויטלי מדוע משקלו משתנה כל פעם מרזה לשמן ולהיפך-

אבל פניך אף פעם לא . אולי משקלי משתנה משמן לרזה ומרזה לשמן: "עונה לו, 04
 . שיש לנו עניין עם טיפוס מיוחד כבר אז ידענו". הם תמיד מכוערים. משתנים

 
 0484אחרי שבובי נייט המאמן האגדי חתך אותו מהנבחרת האולימפית האמריקאית של 

"( זה רק מראה כמה אנחנו המאמנים מבינים בכדורסל. השגיאה הגדולה ביותר שלי כמאמן)"
הוא טיפוס בובי נייט : "זה מה שענה. דעתו על המאמן מאינדיאנה יוניברסיטי עלהוא נשאל 

בובי נייט הוא מאמן ", ואז הוסיף..." המרגיש חרא רק בגלל שהוא לא מרגיש יותר גרוע
ועד היום הם יוצאים , השניים הפכו ידידים בלב ונפש, אגב...". המאמין שמצפון היא מחלה

תמיד ניסיתי לנחש על מה הם . רק שניהם. הבאלבאמשלושה -לצייד ודייג יחדיו ליומיים
ודאי מדסקסים אם זה שיפור וקידמה אם קניבלים מתחילים להשתמש בסכין בו. מדברים

 .ומזלג
 

כאנליסט של . הוא עדיין אחד הטיפוסים הנערצים והאהובים ביותר בנבא. נסו לא פג עד היום
TNT  או , "לרקתו´ עוזי´ווייד לא ימסור אפילו תכוון )"הוא ממשיך להפציץ בדעותיו הנחרצות

ממשיך למלא את לבנו , "(ה חופשית ישר לתוך הלוטרי של הדראפטההיט התחילו בנפיל"
 –וממשיך להצחיק אותנו בפרסומות הטלוויזיה שלו עם דוויין ווייד , המשגע, בחיוכו הטוב

הנחשבות לטובות והמצחיקות ביותר מכל פרסומות  –השחקן האהוב על האציל יותר מכולם 
 . הנבא

 
תענוג . האציל עם השאק ודוויין. אציל עם השאקה? פרסומות אחרות עם הצלחות נדירות

 0440במרץ . ארלס לב רחב בדיוק כמו כתפיו´לצ. למראה העיניים ולמשמע האוזניים
בארקלי נישאר כל כך הרבה : "מישהו בקהל לא הפסיק להטרידו, במשחק הארכה נגד הנטס

ד מטומטם וממש בארקלי נול...". "שכל הילדים התחילו לחשוב שהוא המורה´ שנים בכתה ו
בארקלי מסרב לניתוח להורדת שומן ", או...". לא יאמן כיצד הצליח לפתח ולרומם יכולת זאת

 בעיהתה ילמורים שלו הי"אך כשצרח לעבר האציל ". כי הוא מסרב שיורידו לו את הראש
זה עבר כבר כל " FUCKאיך ללמד אותו לכתוב משפט בלי המילה  –´ רצינית איתו בכתה ג

לצערי לא היה לי מספיק "כ "אך כפי שאמר בארקלי אח. אציל רץ לעברו ביציע וירקגבול וה
$, 05,555-למחרת הוא ניקנס ב. 00אז מה שקרה הוא שהיריקה פגעה בילדה בת ". קצף
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, ארלס מיהר להתנצל בשיחת טלפון ומכתב לילדה´צ. והסיפור הפך לסנסציה לאומית
יצר איתם יחסי , ת בקשר איתה ועם משפחתהבארקלי המשיך להיו. בלה את התנצלותוישק

היום היא רופאת ילדים . שילם את שכר הלימוד שלה להארווארד 08וכשהגיעה לגיל , ידידות
 .מצליחה

 
================================================= 

 האציל לומד במכללה
================================================= 

 
 0,5משקלו שנע בין . מדינת הולדתו, הבאלבאמשל אוניברסיטת אאובורן  רהגיבוהאציל היה 

משקל כזה לגובהו עושה ממך מין . ג הפך להיות הדבר המבדח ביותר במכללות"ק 045-ל
בקול )לארי בירד שואל את קווין מקהייל , לפני משחק נגד הסלטיקס, בנבא, פעם. גוץ ענק

ארלס הוא ´האם לדעתך צ", (ל.מ, כינויו של מקהייל, קלמ), "סטיק", (רם כך שבארקלי ישמע
 ". ?שמן מדי או נמוך מדי

 
ראונד "שם באאובורן נולד כינויו . כל פעם שבארקלי סיפר סיפור זה הוא התגלגל מצחוק

. כי הוא מלך הריבאונדים במכללות( שמנמנה, גבעת ריבאונד עגולה" )מאונד אוף ריבאונד
אבל מלבד , (איסט קונפרנס-´סאות) SEC-קומיים בליגת המ תאריםהוא זכה בכל מיני 

רק בנבא הוא הפך לא . הוא לא הרים הרים וגבעות במכללה, העובדה שהוא היה מין תופעה
 .אלא לתופעת טבע, סתם לתופעה

 
ר פיליפ "ד, ואחד ממרציו" מדעי פוליטיקה" הוא למד. אבל כבר אז התגלו בו תכונות מנהיגות

אתה . חזור אלינו ללימודים, אחרי שתיכשל בנבא כי אתה נמוך מדי: "לו אפילו אמר, קון´ג
שכונות העוני כאן בבירמינגהאם מלאות , ובכלל, פיקח מדי מכדי להיות שחקן כדורסל

 ."בבחירות דראפט ראשונות
 

================================================= 
 האציל בסיקסרס

================================================= 
 

הם . בפניקסישנם המאמינים שהסיכוי הגדול ביותר של האציל לזכות באליפות הנבא היה 
? אתם יודעים את מי היה לו. סיכויו הגדול ביותר היה בשנתו הראשונה בפילדלפיה. טועים

ני השחקנים שהביאו לסיקסרס אליפות עונה אחת לפ, יקס´מוריס צ, מוזס מלון, יי´ר ג"ד
חצי עונה הוא קיבל פחות דקות ! אילו רק נתנו לו חופשיות משחק. ,048, שהגיע האציל

הדבר . "ומוזס מלון שהחל לקנא בקנון החדש לא נתן לו כדורים, משדר מזג האוויר בטלוויזיה
 . אמר האציל שנים אחרי, "היחיד שמלון היה נותן לי אז ברצון היתה מחלה מדבקת

 
 04.5והוא סיים את עונתו הראשונה עם , אות מאיזה חומר הוא בנוילאט הוא החל להר-לאט

עם . שניים שלא משאירים לך הרבה אוכל לנקודות –יי ´כשלצידו מלון וג, ´ריב 8.5-ו´ נק
הוא ניבחר . שחקנים כאלה אתה אוכל רק את השאריות שהם משאירים לך כשאתה רוקי

ריש כשהוא קולע אופ, מקהייל, ס עם בירדנגד הסלטיק מצוינתלחמישיית הרוקיס ונתן סידרה 
 .משחקים 0-לפני שהסיקסרס מפסידים ב´ ריב 00.0למשחק עם ´ נק 04.4

 
אם הוא מעדיף לשמור על בירד או מקהייל  יעיתונאי "הוא נישאל ע ,-כשלפני המשחק ה

למה שלא תשאל : "הוא עונה( עליו אמר פעם שהוא הקשה ביותר בליגה עבורו לשמירה)
-למרות שהוא כבר הפאוור". ?או להישרף על כסא חשמלי, ם אני מעדיף להיתלותאותי א

למשחק באחוז ´ נק 00.5והשחקן הטוב ביותר בסיקסרס עם ממוצע של , פורוורד הפותח
ל ובארקלי "מלון עדיין היה המנהיג והמנכ, למשחק´ ריב 00.8עם , 04%קליעה מדהים של 

 .הדרתנישאר די אלמוני למרות הסטטיסטיקה הנ
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בארקלי הופך לפתע . כ הדוקטור פורש"מוזס מועבר לוושינגטון בולטס ועונה אח 0485-ב
הוא ממשיך לקלוע . בעיר אחוות האחים, כוכבים מלבדו-מנהיג צעיר של קבוצה חסרת

למשחק בכל עונה מהעונות הבאות עם אחוזי קליעה מדהימים שנעו בין ´ נק 00-08בסביבות 
וזרק הרבה מחצי מרחק , וח שהאציל לא היה סנטר שלא זז מהצבענא לא לשכ) 50% -ל 08

 (. ומרחק
 

 00למשחק עם  00כשהוא קולע בסביבות  מצויניםהממוצעים האישיים שלו המשיכו להיות 
איך עוצרים : "כשהוא ממשיך להיות החידה הגדולה של הליגה, עונה אחרי עונה´ ריב

וזה לא , טיים פליירס-טיים עם סמול-ביג אך בעלי הסיקסרס רצו לנצח". ?בנאדם הזה ´ת
הדממה צורחת ", כשבארקלי נשאל לפשר הדממה באולם כשהם משחקים הוא ענה. הולך

אמפ ´לא היו הרבה יותר מפסטיבל של ג 85-קבוצות הסיקסרס של סוף שנות ה". יותר מבוז
חקנים אבל ללא ש. היה מרכז ההגנה וההתקפה, שלו´ מ 0.40-עם כל ה, בארקלי. שוטרס
 . הסיקסרס לא עושה את הפלייאוף 0434לראשונה מאז , עוזרים

 
עם , קליעה 50%-למשחק ב´ נק 03בארקלי משחק נפלא עם , 0488-ב, עונה אחת אחרי

ארלס ´לצ. משחקים 0-אך הקבוצה מפסידה לניקס של פטריק יואינג ב, למשחק´ ריב 00.0
ולא , בקבוצה בה ישנם כנורות נוספים הוא רוצה לשחק. לאליפות יסיכונישבר כי הוא רוצה 

בנבא : "הוא עונה, הרי הסיקסרס הם טובים, כשהוא נשאל מדוע הוא רוצה לעזוב. רק הוא
כשהוא נישאל איזה חלקים הסיקסרס !". אתה צריך להיות יותר טוב. לא מספיק להיות טוב

אש ופלגים חדשים לא ניקוי ר: "הוא עונה, בפלייאוף יסיכוצריכה להחליף כדי להיות טובה עם 
". אנחנו צריכים מנוע חדש, למעשה. של כל המנוע´ אוברול´אנחנו צריכים . יספיקו יותר

לבארקלי יש פה כזה גדול : "אחד מהם אמר בעילום שם. חבריו לקבוצה לא אהבו מה שאמר
 ".שהוא יכול לאכול בננה לרוחב

 
הוא הוביל את המזרח : שלו סטאר החמישי ברציפות שלו היה גם הטוב ביותר-משחק האול

שווה )ריבאונדים  00עם ´ נק 03כשהוא קולע  005-004יק וקרים ´על המערב עם מג ןלניצחו
והוא מוכיח שוב מה יכול הוא , (0453סטאר של -מברליין באול´האשכוליות של צ 00-ל

 0-והסיקסרס מפסידה שוב ב, אך כאלה לא היו לו. לעשות עם חבורת שחקנים טובה לידו
למשחק פלייאוף של ´ ריב 05.0עם ´ נק 03". אלוהים"הפעם לשיקגו של , משחקים בפלייאוף

והוא מרגיש בודד בקבוצת עיר אחוות האחים כמו מברשת שיניים , האציל שוב לא מספיקים
 .הוא דורש העברה. בחדר הרחצה של רווק מזדקן, בכוס

 
================================================= 

 האציל במדבר
================================================= 

 
מה . היה טוב גם לבארקלי וגם לסאנס -שנתנה עבורו די הרבה  -לסאנס  0440הטרייד של 

פתאום יש לאציל שחקנים כמו . שקרה אז היה שהסאנס העדיפה ביצה היום מתרנגולת מחר
-הוט´-מייקל פינלי ו, ווסלי פירסון, ´דני איינג, וט פריאלי, דני מנינג, ונסון´קווין ג, דן מארלי

שוב עקב . ו קליין´אבל הסנטרים הם שני ענקים חצי משותקים כדני שייס וג. ויליאמס´ רוד
ואחרי שהוא מוביל  –אם כי בארקלי אומר לפני הפלייאוף , ורדן בדרכם´שוב מייקל ג. אכילס

קליעה  04%-ב´ נק 00.5ומובילם עם  50-05את הסאנס לרקורד הטוב בליגה עם רקורד של 
 ". העונה זה הייעוד שלנו לנצח את הפלייאוף"-ש –( אשכוליות 00.0 -ו)
 

אני מבקש מאלוהים רק שני : "ענה, אליפות נבא, כשנשאל אם זהו באמת הדבר הכי חשוב לו
ולהרגיש רוח נושבת , לי להרגיש טבעת אליפות על האצבע ןשיית: דברים לפני שאמות

אבל העונה אני מתכוון להשיג את הדבר . אני יודע שאת הדבר השני לא אשיג. יבשערותי
 ".הראשון

היתה זאת הפעם הראשונה . ורדן´חזיתי בכל ששת משחקי הפלייאוף בין בארקלי למייקל ג
 בסדרת. אבל זה לא קרה. ורדן´אחרי ימי כאוהד הניקס שרציתי שבארקלי ינצח את ג
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כל נשיפת חמצן למען , כל טיפת דם, בארקלי כל טיפת אנרגיה משחקים נפלאה בה נותן
 –פעם שיחק -רק בגלל שמול בארקלי ניצב השחקן הגדול שאי. שוב ניצח מייקל, ןהניצחו

 .וכך בארקלי ניכשל פעם נוספת בריצתו לאליפות –ואולי לא יהיה אחר כמוהו 
 

היה  -ם עשירית ברציפות סטאר פע-העונה בה היה אול –עונה אחת לפני שעזב את הסאנס 
במשחקים כשבארקלי משחק  ,-0הסאנס כבר הובילו : לו את הסיכוי הגדול ביותר לאליפות

במשחק השביעי . ,-,-הרוקטס השוו ל. ריבאונדים 0.,0-למשחק ו´ נק 00.0נפלא כרגיל עם 
אומה שלמה בכתה עם . עצוב הכי שיכול להיות, היה זה סיום נורא ואיום. ניפצע האציל

לו עונה נפלאה כשהפך לשחקן העשירי בתולדות הליגה לקלוע  השהייתאפילו , ארלי´צ
 .ריבאונדים 05,555עם ´ נק 05,555

 
================================================= 

 התחנה האחרונה
================================================= 

 
אך בתוך תוכי הרגשתי שהוא ביקש טרנספר , ליובוודאי לא , האציל לא אמר זאת לאיש

הוא תמיד האמין . ואן´חאכים אולג –סוף לשחק עם סנטר גדול ודומיננטי -ליוסטון כי רצה סוף
אבל , אמנם מייקל עשה זאת ללא סנטר. שללא סנטר דומיננטי הוא לא יזכה באליפות הליגה

 .מייקל ישנו רק אחד
 

, רוברט הורי, ה העבירה יוסטון לסאנס את סם קסלנעשה הטרייד הבומבסטי ב 0445-אז ב
שלושה מהם , מצויניםולפתע ישנם לידו שחקנים , אקי בראון עבור בארקלי´וצ, מרק בריאנט

יחד עם בארקלי יש . וקלייד דרקסלר, סקוטי פיפן, ואן´חאכים אולג –" האגדות 05"-ל נבחרו
איתם . 040שותף הסתובב סביב היחידה היתה שגילם המ הבעיה. בחמישייה" אגדות" 4שם 

אם רק אם העדפת לא , קבוצה לאליפות. ונסון´ואדי ג, אוטלה הרינגטון, שיחקו גם קווין אליס
 .להסתכל על תעודות הלידה שלהם

 
-ב 04.0ממוצעו . משחקים בעונתו הראשונה עם הרוקטס ,0בארקלי ניפצע ומשחק רק 

הרוקטס סיימו . 05-צעו לא עבר את ההפעם הראשונה מאז היותו רוקי שממו, קליעה 48%
משחקים בגמר  5-ון סטוקטון וקרל מלון ב´אז של ג´אבל הפסידו לג, 03-00את העונה 

כן אתה -אלא אם, זה היה דבר עצוב. אז בגמר אולי אתם זוכרים´ורדן לג´מה עשה ג. המערב
 ".עיר הרוחות"-מ
 

 
Round mound of rebound 
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תיים נוספות ביוסטון עם הפסדים בפלייאוף שנהוא שיחק . עותהיא עונה נוספת של פצי0443
-ב´ נק 00.0הוא סיים את הפלייאוף האחרון שלו כגדול עם ממוצעים של . אז וללייקרס´לג

הוא הפך , אגב, משך העונה! בשירת הברבור שלו לוהכו. ריבאונדים 00.3דיוק עם  04%
 4,555-ו, ´ריב 00,555, ´נק 04,555של הנבא לקלוע מעל  הבהיסטורילשחקן השני 

 .אסיסטים
 . על אלונקה מהפרקטהוא קרע את שריר ארבעת הראשים והורד  0444, לדצמבר 8-ב
 

על אלונקה בעיר בה  מהפרקטההורדה . מכל המקומות, זה קרה באולם של פילדלפיה
להתאמן ( בלי לומר לאיש)הוא החליט . הקריירה שלו הפכה לחלום הבהלות שלו נבנתה

הוא לקח ריבאונד . 0555, לאפריל 04-זה קרה ב. ק את רגלו למשחק אחד נוסףולחז
שהיה סמל מסחרו הוא מסיים קריירה אדירה עם סל נגד  FADEAWAY -התקפה וב
 ,"זה היה אחד הרגעים המרגשים בחיי. "בכוחות עצמו מהפרקטהוא ירד . ריזלסגהוונקובר 

  .אמר
 

 
 

                    
 
.                                                              

 

 

 

 

 
 גם ביוסטון זה נגמר בלי אליפות     

 

================================================= 
 האחרונה האציל לא אמר את המילה

================================================= 
 

. המשדרת את משחקי הנבא TNTארלס הוא האנליסט ואיש הצבע של ´סיר צ 0550מאז 
-אני זוכר שבאול. המלך. הוא עדיין האציל. ובכל מאורע כדורסלני NBC-הוא מופיע גם ב

, מכל שולחן אחר םעיתונאיף יותר שולחנו של בארקלי היה מוק, סטאר הרבים שהייתי בהם
כי ? למה. מוקף יותר אנשים מלארי בירד. מלא יותר משולחנו של אלוהים". ערב הראיונות"-ב

אבל . הרצפהליד בארקלי תמיד ידעת שתקבל איזה משפט בומבסטי שישכיב אותך על 
 . אלמוות-בארקלי הוא הרבה יותר ממכונת בדיחות ומשפטי

 
וראייתו הנכונה כמעט תמיד של , עינו החדה, דורסל העמוק שלואתה עד לידע הכ TNT-ב

הפכו לדבר הנהדר ביותר שקרה לסיקורים ´ ונסון וקני סמית´הוא יחד עם ארני ג. המשחק
אבל אני , יכול להיות שאני טועה: "סלרים-הוא גם כתב שני בסט. של הנבא םהטלוויזיוניי

הוא מכחיש כמה  –ארלי ´וכמו שמתאים לצ ".?מי מפחד משחור גדל גוף"-ו" מאד מסופק בכך
 מחשב שהמילים; טעויות דפוס; טעויות של העורך! )"מהדברים הכתובים בספר שהוא כתב

 "(.התבלבלו בו
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לפני כמה ימים אמר . הכנף שלו כחלק מתפקידו כאנליסט טלוויזיה אמרותהוא ממשיך עם 
ועל , "י הבנק"שלו מוחזרים ע כזה לא אמין שאפילו המזומנים"מהמבריקס שהוא , על דיופ

על הקליפרס אמר שהם כמו ". ,-ה-סודו הם חיים נקיים ויד זהב מ"-קפונו מהרפטורס ש
הוא הראה לעולם את השובבנות שבו ". הצרה היא שזה קורה במציאות, אופרת סבון"

ארלי מנצח ´כשצ –חולה כושר גופני  –מטרים נגד השופט בבטה  055כשהסכים למרוץ של 
י פרנק "כשנשאל אחרי המרוץ ע". זה הכל תוצאה של עשרה המבורגרים ביום: "ת ואומרבקלו
ממנו להיות  נבצרמה היה עושה לו " ,סנטניאל"-הספורט המפורסם של ה יעיתונא, ליינר

ואולי אפילו הייתי משפיל , אולי פרופסור לספרות, אולי מושל מדינה: "ענה, אנליסט טלוויזיה
 .אמר,"ספורט כמוך יעיתונא את עצמי והופך להיות

 
================================================= 

 רון ארטסט -בארקלי העכשווי 
================================================= 

 
שלא תבינו אותי : הוא הבחירה שלי כי לא מצאתי אחר בנבא עם תכונות דומות לאציל כמוהו

אלא " שווה"אני לא מחפש  יבבחירותיאבל , חמישה ארטסטיםבארקלי שווה : לא נכון
´ נק 08.4 –ממוצעיו . ארטסט אף הוא פאוור פורוורד היכול לשחק כמעט כל תפקיד". דומה"

אך עדיין גבוהים משאר המועמדים שלי , נופלים ממוצעיו של בארקלי –אסיסטים  0.5עם 
ומשקלו נופל מזה של ( ´מ 0.55) גם הוא לא גבוה במיוחד. לבחירת העכשווי של בארקלי

יש בו גם את . מ הוא לא זקוק לעמוד בתור לארוחת צדקה להומלס"ק 005אבל עם , סיר
 הכהארטסט , אבל בעוד שהטרוף של בארקלי אף פעם לא היה עברייני, הטרוף של בארקלי

. בארקלי תמיד שלט בעצמו. כשהיה שתוי ופראי, (גם בארקלי עשה זאת)אנשים בבארים 
ונענש )ארטסט זרק לעבר אחד כזה מהלומה . בארקלי רץ ליציע וירק עם אדם שהטרידו

 (.לכמעט עונה שלמה עבור כך
 

הוא אחד : אבל מה שקבע סופית עבורי את ארטסט היא תכונה שרובכם לא יודעים עליה
: פקה היתה אמנות בפני עצמה-פעם הפקה. המובילים היום בנבא" פקה-פקה"-מאנשי ה
כל אחד מהם היה מסוגל  –גארי פייטון , י מילר´רג, ורדן´מייקל ג, קווין מקהייל, דלארי ביר

, תגיד לי"עוד לפני זריקת הפתיחה עם כמה מילים ליריב כגון  5-5ליצור לקבוצתו יתרון של 
ליד  ןבעיתואיזה מספר יהיה כתוב מחר ", או" ?על המצח שלך CBAמתי כבר לא יהיה כתוב 

 ". ?05או  40, שמי
 

רון , ניל סם קסל´היחידים שמנסים לשמרה הם שקיל או. האומנות הזאת הולכת וגוועת
-אז מדבר פקה´גם קירילו קסנקו מהיוטה ג. וקצת ריי אלן, ברון דייויס, קסון´סטפן ג, ארטסט

ארטסט הוא אחד . אבל זה כבר לא אותו דבר. הצרה היא שאיש לא מבין מה הוא אומר. פקה
מעטים . בלי חשבון ואמרותהצהרות , תנים לפיהם לזרוק מילים והברותהיחידים שעדיין נו

כבר ללקסיקון  נכנסומכירים את ארטסט עם הפה הגדול המטיף מרגליות שכמה מהן 
זה לא נכון : "כששאלו אותו מדוע הוא משחק נגד חוקי הנבא הוא ענה": משפטי הכדורסל"

!". ה בודק את האלסטיות שלהם"אני בס. שאני מנסה לשבור כל משחק את חוקי הנבא
 :מענה גם לזה היה לו, כששאלו אותו מדוע הסטטיסטיקה של נוביצקי טובה משלו

וכששאלו אם לדעתו סטיב , "מראה הרבה אבל לא הכל: סטטיסטיקה זה כמו נערה בביקיני"
-סופר. סטאר בנבא-ישנם שחקנים גדולים אבל אין אף סופר: "ענה, סטאר-נאש הוא סופר

 ".הבגלקסייש רק  סטארים
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 ריאריק ב
 

                                                                                        
". עכשווי לריק בארי"חנן היה הראשון לשלוח -אחד בשם סביבון מלצר מתל

הוא , בנוסף. םמהגיהינובחירה  ההייתזאת . את מי שבחר מוטב שלא תדעו
רק , אז סביבון". כל מה שהוא ידע זה לקלוע. ברי לא היה שחקן"-כותב ש

אם כי אני כמעט בטוח שהוא מנסה )למקרה שאתה לא עובד עלי עם שמך 
הייתי שולח , אז ראשית רציתי שתדע שלו הורי נתנו לי שם כזה, ( לעבוד עלינו

ברגע שהפכתי להיות " הכפשה"ואז תובע אותם על , אותם למעקב ובדיקות
 . בוגר

כל מה : אז יש לי חדשות בשבילך, "כל מה שהוא יודע זה לקלוע"-ובקשר ל
אז אולי כדאי , ואם עליך להיכנס לגוגל ולחפש מי זה רמברנט. שרמברנט ידע זה לצייר

 .תיפול -שכמו כל סביבון  –לפני " סוב סוב סוב"שבאמת תעשה כמה 
 
 

================================================= 
 הבהיסטוריאחד משלושת הקלעים הגדולים  –ריק ברי 

================================================= 
 

מעצבן : ריק ברי היה אניגמה כדורסלנית, םוהעיתונאי, המאמנים, השחקנים, לרוב הצופים
מרגיז כמו לבלות עשר . מאוס כמו פחית קולה חדשה שאין בה קצף. כמו גיר חורק על לוח

ברי  –ואני ביניהם  –אך לאחרים . ואז לגלות שחסר לך חלק, "עשה זאת בעצמך"-עות בש
הוא האחד ששילם עבור עליונותו הכדורסלנית . תמיד קיבל את החלק הלא נכון של המקל

 . וטלוויזיונית תעיתונאיבדריסה 
 

, צמברעליו במאמר ראשי בד לכלך, היקרתי והאמין לכאורה´ ספורטס אילוסטרייטד´אפילו 
כבר " דדי היקר. "שכבר מנופפת דגל אדום"  DEAREST DADDY "עם הכותרת , 0440
לפי המאמר ריק היה אב גרוע שהזניח את בניו שחתכו כל יחסים . בציניות" דדי האיום"זועק 

. לא טרח אפילו לדבר עם בניו לפני שכתב מה שכתב –לפי ריק ברי  –כותב המאמר . עמו
לך . אליו ארבעת בניו ואמרו שלא היו דברים מעולם צלצלופרסום ריק מספר שמיד אחרי ה

 .עוד נחזור לזה. תדע
 

, 55%כשממוצעו לעונה מסתובב סביב , אמפ´עבורי הוא היה הפרוטוטייפ של זריקת הג
אמפ ´הג. בשעה ששחקני נבא אחרים לא עושים אחוז זה מחצי מרחק, כמעט מרחוק לכשהכו

. מושלם מבחינה ביומכנית. שבאליטה לאליטהשיש רק  אמפ´הג. שלו היה הנעלה ביותר
שוטרים הטובים -אמפ´שלושת הג. שלושה מהמעולים שבמעולים היה-אמפ שרק לשניים´ג

טיקים  0אבל אילו נתנו לי כדור עם . וברי, י מילר´רג, רי ווסט´היו ג הבהיסטוריוהמסוכנים 
 . הייתי נותן את הכדור לריק בריאני מאמין ש, לסיום בפיגור שתי נקודות ואני חייב שלשה

 
כריס , ´היו גייל גודריץ, מילר/ווסט/בנוסף לברי הבהיסטורישאר הקלעים מרחוק הטובים 

אם , טוב. וברנרד קינג, ביל בראדלי, לארי בירד, גלן רייס, סטיב קאר, פאול אריזין, מאלין
כי השחורים ? לבניםמדוע רובם הגדול . תעקמו את זרועי אסכים להוסיף גם את מרק פרייס

זריקה מרחוק לא . משחקים במגרשי המשחקים עם תשוקה לדאנק כבר מגיל צעיר ביותר
 !GUTSהיא כאילו מראה על חוסר גבריות וחוסר . מעניינת אותם

 
כל השחקנים . ,-טיים או מנצחי תחרות ה-´הרשימה הזאת לא מתחשבת בקלעי גארבג

כשהמשחק , ון טוב יותר מכולם תחת פרשרשבחרתי הם אלה שקברו את הזריקה מדאונטא
דומה מאד לכניסה  ההייתוכניסתו לסל , גם יכולת פריצה אדירה לסל ההייתלברי . על הקו
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אם נתת לו . אם שמרת עליו צמוד הוא עבר אותך כרוח. אנטוניו היום-לסל של טוני פרקר מסן
 .הוא בישל אותך בעוד שלשה, מרחב

 
לפני כמה ימים כשנודע ששון מריון . כמו קינמון עם סחלב. אמפ של ברי היה טעם עליון´לג

 הההיסטורילבטח המכוער בכל  –אמפ של מריון ´ברי אמר שלו היה לו את הג, עובר למיאמי
אמפ של מריון ´הג: אז יש לי חדשות בשבילך ריק ברי. היה מתאבד, ברי, הוא –של הכדורסל 

באותה שנייה הוא הופך לדבר (. 05%של  באחוז גבוה)מכוער רק עד שהכדור ניכנס פנימה 
. שנות מגורים ליד מיאמי 8האוהד החדש של ההיט אחרי  –ולי , היפה בעולם לאוהדי ההיטס
של פט ריילי  0´ טיים מס-ואני מחכה לשואו, יק לקבוצה רצה´עם מריון ובנקס הם הפכו בצ

 .אך זה כבר נושא לסיפור אחר, בקרוב-שיתחיל בקרוב
 

שלשות ממרחקים עצומים באותה קלות וטבעיות שאתה ואני מצחצחים  הוא היה קובר
אולי אפילו . 50אמפים מאזור חיוג ´אילו שיחק ביד אליהו הוא היה מפציץ ג. בבוקר שיניים

כששפת גופו ומבע פניו מביעות עליונות  תמקסימאליבארוגנטיות  לוהכו. 54אזור חיוג 
למשחק בדיוק מדהים שהיום ´ נק 5,-מתחת ל ורחמנות על השומרים עליו המנסים להחזיקו

פעם הוא אמר שכששחקן האמור לשמור עליו במשחק זה או אחר חולם שהוא . קשה להבינו
חובה עליו להתעורר כמה שיותר מוקדם בבוקר , נק 00-על פחות מ -את ברי  –אותו " יחזיק"

 .05יקבור  -ברי  –ולא הוא , התנצלות פקסולשלוח 
ורובכם כתבתם שבגלל גילכם הצעיר לא ידעתם עליו )עכשיו ברור לכולכם אז אני משוכנע ש

תואר שכל שערה -גאוותן בלונדיני יפה, שחצן, יהיר, בנזונה COCKYשריק ברי היה ( הרבה
 . בראשו נמצאת במקום הנכון

 
, "היכל התהילה"-חבר ב, אבל אולי יהירותו ואהבתו העצמית הם מה שעשו ממנו כוכב עליון

או טייגר , ברברה סטרייסנד, על עולמיים כמדונה-אולי כוכבי". אגדות הכדורסל 05"-ואחד מ
-אבל אולי גם הם לא כאלה יהירים. אולי זה חלק מהעניין. בני זונות COCKYוודס כולם 

וברור שכמה , אולי זאת התמונה שהמדיה ציירה לפנינו. שחצנים כפי שאנחנו חושבים
 .ושגריר ראוי לנבא, אבא טוב ונאמן, תו כגבר לענייןהכנף שלו לא עזרו לקבל מאמרות

 
================================================= 

 , עפות םהציפורי, הדשא צומח"
 "דיוק 55%-למשחק ב´ נק 0,ואני קולע 

 ================================================= 
 

גרווין ´ ורג´ג. בליגה" 0´ אויב הציבור מס" עשו מריק ברי, כנף כאלה אמרות, משפטים כאלה
יורקת  ההייתגם היא  -שומרת עליו אישית  ההייתלו  - תרזהאמר פעם על ברי שאפילו אמא 

מחייך ישר לעברך כשהוא , משפיל אותך, עד כדי כך הוא מעצבן אותך. דקות 05עליו אחרי 
כשנשאל מה סוד "(. א"ם עם ואני יודע שאולם כדורסל מאייתי)קובר עוד שלשה מסוף העולם 

´ נק 0,רגליים הקולע  0-ידיים ו 0לא שונה מאף בנאדם אחר בעולם עם "הצלחתו ענה שהוא 
 ". כשאיש לא מסוגל לעצור אותו, 55%למשחק בנבא בדיוק של 

 
. מעצבנים שחקנים אחרים כמו הליכה עם גרביים על רצפה רטובה. דברים כאלה מקוממים

שחק בעליונות כזאת בעולם הכדורסל השחור הוא בלונדיני במיוחד כשהאיש הזה המ
גם . תמיד מדבר בשפה צחה ונכונה, תמיד מבריק, תמיד מצוחצח, עליון-מהמעמד הבינוני

אוסף " בוי-קאונטרי"אבל לארי היה מין , לארי בירד היה כוכב עליון בעולם הכדורסל השחור
התבדחות  ההייתהיחידה שבו " ותשחצנ"עם מבטא קאונטרי שה" רדנק", ליק-´זבל מפרנץ

 . יריביו -ברוח טובה עם חבריו
 

באורלנדו ושואל !( הייתי שם)סטאר -באול ,-כשלארי ניכנס לחדר ההלבשה לפני תחרות ה
הוא בשליש הדרך ´ לשלשה´או כשהוא מרים יד מנצחת עוד כשהכדור , מי לוקח מקום שני

אך כשברי . להיפך. איש לא נעלב או כועס, לטבעת כי הוא רואה את הסוויש לפי מעוף הכדור
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עונה לתוהים בקשר לזריקת שתי הידיים המשונה שלו מקן העונשין כשידיו מחזיקות בכדור 
 30%-טוב יותר מ´ חכוכדור ´יכול לקלוע פאולים מהקו עם "שהוא , בין רגליו באזור הביצים

אנשים שונאים תשובה . משב רוח קרירה עובר בכל הליגה -" של שחקני הנבא עם כדור רגיל
מה שגיליתי אצל ריק משך השנים הוא שהוא יכול . אבל ברי מחייך כי הוא כנראה צודק. זאת

היה זורק העונשין , אגב, ריק ברי. ולרוב מסתבר שבסוף הוא צדק, םמהגיהינו דעהלצאת עם 
שונה  כי זה? למה זורק בשתי ידיים. בשתי ידיים השהייתאפילו , הטוב בתולדות הכדורסל

 .כי זה עושה ממנו משהו מיוחד. אורתודוכסיכי זה לא . מהמקובל
 

עם מבע , הוא רצה להיות האריסטוקרט הקובר אותך באלגנטיות. אך ככה ברי אהב זאת
קבל את . אין לך מה לעשות בנידון מלבד להיקבר בשקט. מסכן שכמוך"פנים האומר 

, סטאר והוא נינוח-לם הראיונות באולכ כשפגשתיו באו"שנים אח". נחיתותך כעובדה קיימת
של " נייטיבס"-נשקו נגד ה ההיית" האריסטוקרטיות העליונה"הבנתי שכל , ויומאד ענ, רגוע

דבר נוסף שחיסל את . כך יתרונו הפסיכולוגי על יריביו גדל, וכמה ששנאו אותו יותר, הנבא
´ נק 45קבר , בעולםדקות משחק נגד הטובים  48העובדה שהנה הגבר סיים  ההייתיריביו 

; שערו משוח ומבריק. ובסיום המשחק הוא נראה כאילו זה עתה יצא ממכון יופי, דיוק 04%-ב
שחקן אחר שהיה . מצוחצח, נקי, מעט רטובה אך הוא נראה טרי וגופיית; כל שערה במקומה

ין היכולת לסיים משחק קשה ביותר ועדי: גם לטל ברודי היה את זה. לו את זה היה פט ריילי
 .להיראות כאילו אתה מוכן לצאת למסיבה

 
================================================= 

 אויבים ושונאים מכאן ועד הודעה חדשה
================================================= 

 
היום אני משוכנע שקנאה . הרבה מתעבים, הרבה אויבים, ששיחק היו לו הרבה שונאיםכ

 מהשכבההסיבה הראשית כי איש לא יכול היה לעכל את העובדה ששחקן לבן  ההיית
פעם שאלו את בוב מקאדו מה אין . העליונה שולט בהחלטיות כזאת במשחק של השחורים

אני בטוח כמעט שאמר ". מספיק חול: "והוא ענה, לך כשיש לך את ברי קבור בחול עד הצוואר
נשאל מה היה , בר קבוצתו וחברו הטוב ביותרח, אך כשמייק דנליבי, זאת בבדיחות דעת

והוא , "IIIמלחמת עולם : "ם ענה"ב באו"קורה אילו ריק ברי היה ניבחר להיות הנציג של ארה
 .מקדו וברי הם חברים קרובים היום, אגב! התכוון לכך

 
. לא הייתי מתפלא לו פיטר את הרופא האורטופד שלו כי הרנטגן שעשה עליו לא היה בצבעים

יה ניכנס לאולם זה או אחר למשחק חוץ והיה רואה פוסטר שלו תלוי על הקיר הוא היה כשה
אך זאת , איש לא ראה אותו עושה זאת. ´שלום´בוודאי קורץ לעבר התמונה ומנופף ידו למין 

ושמע שהקבוצה עומדת לעבור  ABA-כששיחק באוקלנד ב. הרפיוטציה שלו בליגה ההיית
אם אני בא לוושינגטון אז זה יהיה רק כנשיא : "ואמר, ימהלוושינגטון הוא סרב לעבור ע

נגד הפורטלנד טריילבלייטזרס הוא אמר אחרי המשחק  0434-ב´ נק 54כשקלע ". ב"ארה
ששחקני קבוצתו שונאים כשהוא קולע ככה כי זה מוריד להם את הסטטיסטיקה בריבאונדים 

 .התקפיים
 

ך כל יריביו בנבא התפללו שזאת פצצת א, מה מתקתק אצל ריק ברי ןבביטחואיש לא ידע 
אבל אם . ימניים ושמאליים –אני זוכר שאמרו שבנבא יש שני סוגי אנשים ששונאים אותו . זמן

ואם לא היה , אם לא הצליח מעל ומעבר כנגד כל הסיכויים; לא היה שחקן אדיר כפי שהיה
 .לא היו לו גם שונאים כאלה, ממציא ויוצר בנבא

סטארים האהובים בכל -מדוע ישנם שחקנים סופר: אותי כבר שניםזאת שאלה שמטרידה 
כגון ההימורים של )ולא חשוב מה יאמרו ומה יעשו  –ורדן ´העולם כלארי בירד או מייקל ג

בעוד שישנם ( מייקל או העובדה שללארי לא היו כל יחסים עם בתו עד שהגיעה לגיל בוגר
ו אייזיה תומאס שיש להם שונאים על כל א, קובי בריאנט, סטארים אחרים כריק ברי-סופר

 . בלי שאנשים יוכלו להסביר לך בדיוק למה, צעד ושעל
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================================================= 
 "עניין של גנים עליונים להכוזה "

================================================= 
 

הטוב  BROTHER-תואר המשחק כ גבר יפה. של הנבא POSTER BOY -ברי היה ה
רגע אחד מלהיב . הוא היה הטוב ביותר והרע ביותר בליגה. ביותר במשחקם של השחורים

פעם אמר . היה לו אגו מכאן ועד הודעה חדשה. ומרגיז, מבחיל, רגע שני מתרברב, ומרתק
, בנבאכתב שהוא הגבר החתיך ביותר  מסוים יכשעיתונא". ועכשיו השאלות. וברי, ברי, ברי"

מה הם : "כשנשאל ברי לדעתו הוא הגיב". יופי עמוק רק כעומק העור"-הגיב אחד הקוראים ש
הוא היה השחקן שיזיל דמעה על פצע פתוח של ". ?שגם הכבד שלי יהיה סקסי? רוצים ממני

מחנות כדורסל ( ומריץ)אך הוא גם היה השחקן שהריץ , יריב רק כדי להוסיף קצת מלח לפצע
אוניברסיטאיות לכמה  מלגות ונתן, של סן פרנציסקו משך שנים הגטאותלילדי  חינם אין כסף

 .רסי´ג-מילדי עוני ממקום הולדתו בניו
 

הוא . ABAו  NBA-ב NCAA-ב, שהוביל בנקודות בתיכונים הבהיסטוריהוא השחקן היחיד 
הוא תמיד עשה . ABA-ל NBA-סטארי היחיד שהיה לו את הביצים לעבור מה-השחקן האול

באוניברסיטת מיאמי מאמנו היה ברוס . וקיבינימאט על כל השונאים והקנאים, ה שבא לומ
בממוצע כשהוא ´ נק 3.4,קולע לו ? מה נתן לו ברי. העבר הטובים בנבא משחקניאחד , הייל

מתחתן עם בתו , לקינוח, ואז, ניבחר לשחקן השנה במכללות, מוביל את המכללות בקליעות
יורק וקיווה להיבחר -אותו כי רצה לשחק בניו אכזבללה קצת הדראפט בסיום המכ. פאם

: איש לא מצטער על כך. הניקס העדיפה לבחור את ביל בראדלי בבחירתם הראשונה. ראשון
. קריירה נפלאה עם קבוצות אחרות בנבא ההייתולברי , בראדלי הביא לניקס שתי אליפויות

והתאומים , בוב לאב, רי סלואן´ג, נינגהאםביל ק, ´עם גייל גודריץ מצויןהיה זה דראפט , אגב
 .ואן ארסדייל

 
כולם הפכו  –וברנט , ון´ג, דרו, היא האם של ארבעת בניו סקוטר( ממנה התגרש)פאם אשתו 

ברי ובנו , 0553-ו 0550-עם הספארס ב NBA-כשברנט זכה באליפות ה. שחקנים מקצוענים
ים היו מט גוקאס סניור ובנו מט הראשונ) NBA-בן השני לזכות באליפות ה/היו צמד האב

הלבן היחידי לעשות זאת  –סטאר -אחרי שברנט זכה באליפות הדאנק באול(. וניור´גוקאס ג
אך ריק , אולי זה עניין של גנים". עניין של גנים עליונים במשפחת ברי להכוזה : "הגיב ריק –

הם למדו מאביהם  ואת כל תורת הכדורסל, התגרש מאשתו בעוד ארבעת בניו ילדים צעירים
כך הם גם דאגו להודיע כל פעם שאחד מהם . אותו מחשיבים הם לאביהם האמיתי, החורג

 (.הוא שיחק בהצלחה באירופה ,NBA-סקוטר היחידי שלא שיחק ב)חדש  NBAהפך שחקן 

כל ". עניין של גנים להכוזה "הם תמיד דאגו לתת את הקרדיט לאביהם החורג כשדובר על 
רק . הוא שעשה מהם שחקנים מקצוענים-ג שיידעו שבעל אימם הואאחד מהארבעה דא

ריק לא מכחיש שבעל אשתו לשעבר . בשנים האחרונות התקרבו ריק ובניו ויצרו יחסי ידידות
שדחף ועזר לבני אשתו להגיע לרמות הגבוהות ביותר של  מצויןאב חורג , היה חובב כדורסל

הם פשוט גדלו עם אמם . הוא זנח אותםמכחישים היום ש –ובניו  –אבל הוא . כדורסל
אבל אתה צריך להיות אידיוט אם אינך . שנישאה לגבר אחר שגידל אותם בשנות הטין שלהם

אחד )מסכים שאם לאבא שהיה כוכב בנבא ישנם ארבעה בנים שהם שחקנים בנבא 
ים נחכה ונראה אם הגנ. נשוי שנית עם ילד, אגב, גם ריק.זה לא עניין של גנים( באירופה

 .הכדורסלניים עברו גם אליו
 

אביו היה שחקן כדורסל מקצועני בליגה . 0444-ב, רסי´ניו ג, ריק דניס ברי נולד באליזבת
אמריקן -הוא ניבחר לאול. וריק גדל כשהוא אוכל וישן כדורסל, ומאמן כדורסל, מינורית

-את אליפות ניו איתו ניצח, פורוורד בתיכון רוזל פרק-בתיכוניים פעמיים כשהוא משחק סמול
השנה שאוניברסיטת מיאמי נתנה לו , 0450ב בשנת ´אני הגעתי לארה. רסי לתיכוניים´ג

בשנה . ב"והוא פרח מיד ונודע כאחד משחקני המכללות הטובים בארה, סטפנדיית כדורסל
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והוביל !( כמובן)אול אמריקן , ´שחקן השנה במכללות´-הוא ניבחר ל( 0450)האחרונה שם 
 .ממוצע למשחק´ נק 3.4,עם את המכללות 

 
================================================= 

 ABA-ו NBAיו בין -יו
================================================= 

וכבר בעונתו הראשונה הפך לכוכב ראשי בקבוצה  0450יסקו בחרה בו בדראפט של ססן פרנ
הוא מביא שינוי קיצוני . הסנטר שלה נייט טרמונדרס ו´גארד שלה היה גיי רוג-שהפוינט

 0,-והוא הביא אותה ל, משחקים בעונה הקודמת 03לקבוצה ללא קלעים מרחוק שניצחה 
סטאר -את ההתפרצות הראשונה שלו עשה באול. למשחק´ נק 00.3כשהוא קולע  תניצחונו

הפייבוריטית עם גדול נגד קבוצת המזרח  ןניצחוומביא ´ נק 8,בשנה שאחרי כשהוא קובר 
ישנם הטוענים עד היום שהיה זה המשחק . וביל ראסל, רוברטסון אוסקר, מברליין´וילט צ

 .סטאר-של משחקי האול הההיסטוריי אינדיבידואל בכל "הגדול ביותר ע
 

מפגר אחריו " O-ביג"-בממוצע והוביל את הליגה כש´ נק 0.5,בעונה השנייה בווריורס קלע 
 .למשחק´ נק 0-ב

אך הקבוצה נכנעה בגמר  0453-יה גורם עיקרי שהביא לווריורס אליפות מערב בהוא ה
 הבהיסטוריקבוצה שרבים מחשיבים כטובה ביותר , משחקים 5-מברליין ב´לסיקסרס של צ

ין ביילור מעליו ´שקלע אלג 50-כשרק ה´ נק 00הוא קבר  ,-במשחק ה. של הנבא
 . הפלייאוף תבהיסטוריי

 
ורדן שבר ´שיא פלייאוף עד שמייקל ג, ´נק 45.8ם עם ממוצע של המשחקי 5הוא סיים את 

שנה אחרי הוא בא עם . ,044למשחק בפלייאוף של ´ נק 40.5אותו עם ממוצע של 
אם אינכם . דולרמציעה לי מיליון ( ABA-שב" )אוקלנד אוקס: "לבעלי הווריורס םאולטימאטו

ברי . הוא מבלף אותם וסירבו לשלםהווריורס חשבו ש". תנו לי הצעה נגדית, רוצים שאעזוב
שרק ברי יכול  NBA-זו סנסציה עולמית ומכה תחת החגורה ל ההיית. עובר לליגה החדשה

כמו לעבור ממכבי . זה כמו לעבור מפורשה לסוזוקי ABA -ל NBA-לעבור מה: היה להנחית
ו ביבי כאיל. אני זוכר את השוק האדיר כאילו קרה אתמול. א להפועל כפר אתא בכדורסל"ת

. זה היה דבר לא יאומן ממש. נתניהו מחליט להפוך לקיבוצניק ורוצה לרוץ לראשות המערך
כאילו אומרים לך שלאשתך יש רומן עם השכן ואתה לא מאמין עד שאתה רואה את שניהם 

 .יוצאים יחד מחדר בבית מלון
 

יט להזניח שהחל, "חולה הכסף", ובכל היבשת החלו לדבר על ברי, הווריורס סירבה לשלם
לא משנה שחופן הבוטנים היה מיליון )חברי קבוצה ולקפוץ לליגה האחרת עבור חופן בוטנים 

, ברי טוען עד היום שהוא החליט לעבור כי הווריורס החליטה להיפטר מאב אשתו(. דולר
ושהווריורס לא חזרה אליו עם הצעה נגדית לזו , שאימן את הווריורס באותו זמן, ברוס הייל

 .לנדשל אוק
 

הוא הביא לגיטימציה מיידית לליגה הצעירה שהחלה גורפת יותר ויותר אוהדים עם משחקה 
" הנץ", בוב מקאדו, יי´ר ג"ואתלטיה הקופצים לשמיים כד, לבן-כחול-כדורה האדום, המהיר

, כבדים, גרווין בעוד הנבא משתרכת עם שחקניה המבוגרים" איש הקרח"-ו, האוקינס
, את הרעיון ABA-גנבה ל NBA-כשה) ,-גם קשת ה ההייתיגה החדשה לל, כן, או. ואיטיים

 .וריק ברי החל להפציץ משם כאילו זרק לייאפס( הקשת הורחקה במקצת
של הליגה  MVP-וסיים שני למל דניאלס בבחירת ה 0454-לאוקלנד הוא הביא מיד אליפות ב

ליפויות בשתי השחקן היחיד לנצח א"ותואר , למשחק 4.5,לאותה שנה עם ממוצע של 
. מה אמר ברי בקשר לכך כבר כתבתי. שנה אחרי הקבוצה עברה לוושינגטון". הליגות

שאגדל ? מה אתם רוצים: "ברי הגיב"( סקוויירס)"יניה ´כשהקבוצה עברה שנה אחרי לוירג
( ל.מ, דרומי-ניואנס עם גוון קאונטרי) HOWDY Y´ALLולברך  REDNECKאת בני להיות 

 .כל עכברי הכדורסל של הדרום -מיליון שונאים  0עוד . בום". ?חדשים כשהם פוגשים אנשים



 46 

 
הנטס שיחקה : ושם היו לי שתי שנות הנאה בלתי מרוסנת, הוא גרם למין טרנספר לנטס

והייתי אורח קבוע במשחקיו כשהוא נותן שתי עונות , מ מביתי"ק 0במרחק  קולוסאוםבנסאו 
ובילי פאולץ בסנטר , לקיוני מלעיטו בכדוריםלמשחק כשביל מ´ נק 0.0,-ו´ נק 04.4של 

" שייכות"-ענייני חוזים ו, למרות שהוא נהנה בנטס. תחת הסל´ מכניס את כל הגארבג
מי אם לא ריק ברי יהיה השחקן שבית המשפט יחליט היכן )המשיכו להתנהל בבתי המשפט 

ווריורס לעונת  (אז כבר גולדן סטייט)פרנציסקו -ולבסוף נקבע שעליו לחזור לסן( ?ישחק
 4-קבוצות שונות ב ,, שנות משחק הוא שיחק בשתי ליגות 3-סיכום קטן יגלה לנו שב. 0430

שנות  4הוא סיים ? מי אם לא ברי יכול להתגאות בכך. ופעמיים בתי משפט, ערים שונות
ABA ופעם אלוף הקליעות, סטאר-פעמים אול 4, עם אליפות. 

 
ג על גובה של שני "ק 055ג ועכשיו הוא שוקל "ק 05ה הוא העל: שחקן אחר NBA-הוא חזר ל

יש לנו שחקן המוכן להיכנס , והופ, הוסיף כמה תכונות כדורסל חדשות לאמתחתו, מטרים
בנוסף להצלפות מדאונטאון  NBA-לחפירות ולהילחם תחת הסל נגד יריביו הגדולים ב

זה . לא משחק הגנהשריק !( מוטעית) דעה ההייתתמיד . שנשארו נישקו הראשי עד שפרש
. 04-ודואג שיריבי לא יקלע יותר מ´ נק 5,אני קולע כל משחק : "אבל הנה תשובתו, לא נכון

 !"כל משחק 00אם כולם יעשו זאת ננצח על 
 

קייסי , כנייט טרמונד מצויניםסוף שחה במין מי מנוחות יחד עם שחקנים -בווריורס הוא סוף
עונות בווריורס  3כשהוא משחק , וקליפטון ריי, סקיט וילק, ף מולינס´ג, קלייד לי, ראסל

 –שהקפטן שלה הוא ברי  –כשהווריורס  0434-0430-פעמים ואליפות ב 4ומביאם לפלייאוף 
´ נק ,.00קלע רק  0430-ב. מנקה את הוושינגטון ויזרדס של אלווין הייס בארבעה משחקים

ל הליגה כשעונה אחת עונות רצופות כמלך הפאולים ש 5למשחק אך אז התחיל רצף של 
, פעמים בחמישיית הליגה ,-ו, סטאר-פעמים רצופות באול 5הוא שיחק . 44.3%ממוצעו 

 .0453-ו 0455-פעמים עם בחירותיו ב 0ה "ס
 

הוא קבע שיא נקודות אישי , 0434, 05ובמרץ , ,043-למשחק ב´ נק 00.0-ממוצעו עלה ל
עוד . לפחות´ נק ,5וביילור לקלוע  מברליין´השלישי עד אז מלבד צ, נגד פורטלנד 54של 

הוא הראה , הוכחה לגאוניות הכדורסל שלו היא העובדה שכשנמצאו שחקנים טובים איתו
 ההייתשנתו הגדולה ביותר . למשחק´ אס 5.0שהוא גם אחד המוסרים הטובים בליגה עם 

ת עם והביא אליפו( שני למקדו ששיחק בבופלו ברייבס)למשחק ´ נק 5.5,קלע . 0434-0430
הוא הוכיח את גדולתו , בנוסף לחיציו ובונבוניו! על הוושינגטון בולטס 4-5טאטוא של 

ר "ד, באותה תקופה הוא! בין הטובים בליגה, גניבות למשחק 0.80 –בריבאונדים וגניבות 
אך ריק ברי היה הטוב , למשחק´ נק 5,אבר הובילו את הליגה עם ´וקרים עבדול ג, יי´ג

 .ס והגניבותמכולם בגלל האסיסט
 

והוא עבר לשחק  –שנת סיום חוזהו  – 0438-0434הוא הוביל את הווריורס בקליעות עד 
קלווין , מייק ניולין, נוביץ´רודי טמג, שם היו כוכבים צעירים אחרים כמוזס מלון, ביוסטון רוקטס

 00 הוא הפך לפורוורד מוסר וממוצעיו ירדו לסביבות. ומשחקו השתנה –ון לוקאס ´וג, מרפי
 0%.,4-ו, 0438-0434-ב 44.3%אך היו אלה עונותיו הגדולות מהקו כשהוא קובר . למשחק
 .0434-0485בעונת 

 
 00,034-ו( ABA-ב 4-בנבא ו 05)שנות משחק  04כשבאמתחתו  0485הוא פרש אחרי עונת 

 .וקלייד פרייזר´ עם פיט מרביץ" היכל התהילה"-הוא ניבחר ל 0483-ב. ´נק

 
 

================================================= 
 אותה גברת בשינוי אדרת -באימון ושידור 

================================================= 



 32 

 
אני ידעתי מיד שהעסק . CBA-הפעם כמאמן של פורט וויין ב, חזר ריק ברי לכדורסל 0445-ב

י הם מצפים מבני תמותה לשחק כ? למה. על שהצליח כמאמן-עוד לא נולד שחקן: לא יעבוד
אייזיה . ביל קאונס ניסה. וניכשל –יק ניסה ´מג. וניכשל –בוב קוזי ניסה . כסופרמנים שהם היו

זכה , לארי ניסה". יורק ניקס-ניו"תומאס ניכשל עתה מול עינינו החוזות בזוועה הנקראית 
י מילר וריק ´נים כרגפשוט היו לו שחק. אבל זה לא היה זה" מאמן העונה"עונה אחת בתואר 

המאמנים המצליחים הם אלה שהיו שחקני ספסל . ועדיין לא לקח איתם אליפות, סמיתס
וכולם היו , לפניכם את כל מאמני הנבא רשמו. לני ווילקינס, פט ריילי, קסון´בינוניים כפיל ג

 שמנמנים כפיני? מי מצליח או הצליח. אותו דבר בארצנו הקטנטונת. בקושי שחקני ספסל
אתם יודעים טוב , העונה( במושגים ישראליים)א עם שחקן עליון "מה קרה במכבי ת. גרשון
או  –השחקנים הטובים בתולדות ישראל  –עודד קטש , י´מצ´דורון ג, ´מיקי ברקוביץ. ממני

 .ונכשלואו ניסו , שלא ניסו כלל
 

קבוצתו " ט ווייןפור"כשאימן את . מקרה או שניים עם ריק ברי יסביר לכם למה אני מתכוון
אז כיצד . ,08-00הסתיים . בחצי ,,-פיגרה ב. אחרי הרבע הראשון 04-הסריחה ופיגרה ב

רציתי שיאכלו את ! "הוא לא החליף שחקן אחד משך כל המשחק? ביצע המאמן החלפות
אני רוצה שהחמישה שגרמו . אני לא אתן להם לברוח לספסל ולהיחבא. החרא שהם בישלו

שיחטפו את הצלפות . דקות עלובות יסבלו את העלבון כולו בעצמם 00במשך  04לחסרון 
". ?למה להעניש שחקני ספסל על הבורות של החמישייה הראשונה! דקות 48השוט משך 

אבל ככה . הם משחקים כפי שהוא לימד אותם. הוא מאמנם: אחד" קטן"ברי שכח רק דבר 
 05פעם החזיר עניבה של . שוגיםהם תמיד ; הוא תמיד צודק. הוא רצה שלמות: זה עם ברי

 ".היא לחצה לי יותר מדי בצוואר"לחנות כי  דולר
 

את הדברים "בהזדמנות אחרת אמר על שחקניו שהם אולי יהיו יום אחד מקצוענים כשילמדו 
הוא מחפש עד היום משרת מאמן . ולייאפ, מחצי מרחק, כגון קליעה מרחוק" הקטנים בהופס

אני מורה לריילי להסתפק בנשיאות הקבוצה ומביא את , אריסוןאילו אני מייק . ראשי בנבא
ד יישחקנים כדוויין וו. סטאר הראשון שיצליח כמאמן-אולי הוא יהיה הסופר. ריק ברי לאמנה

אולי מייקל אריסון זוכר עדיין קצת עברית מילדותו . ושון מריון היו פורחים איתו לשחקים
יכול  -בקבוצה  0%בעל  –אולי רענן כץ , ח עבריתואם שכ, יעקב והוא קורא מאמר זה-בזכרון

 .ימילותילתרגם לו את 
 

(. וכן הריץ תחנת רדיו פרטית)ברי היה גם אחד השחקנים הראשונים לעבור לשידור טלוויזיה 
ליד המיקרופון למדת . תהפופולאריין יתחנת הלוו, "סיריוס"היום הוא משדר בתחנת הרדיו 
כחולה  ישנותי 45-מכל השדרים ששידרו הופס כאן ב. שחקלהבין את הידע העליון שלו במ

כל שידור שלו היה . וריק ברי, דאג קולינס, יובי בראון(: בידע)טלוויזיה היו שלושה גדולים 
כמה מהן , פיק מרגליותמבעייתו גם כמאמן וגם כשדר היה פיו . שעור כדורסל למתקדמים

זה לא מה . אבל תמיד נכונות –מה מעליבות כ, אליטיסטיותכמה , (?ואולי היו)נשמעו גזעיות 
י מילר קבר שלשות דרך גרונם ´כשרג. זה איך אמר זאת ובאיזה מילים השתמש. שהוא אמר

קסון ´מרק ג)של הניקס הוא אמר שיש לו הצעה למאמנם פט ריילי שתעזור לשחקניו להירדם 
שיגיד (: "בפלייאוף סבאינדיאנפוליון סטארקס התלוננו על הפרעות שינה במלונם הרועש ´וג

 ". י´להם לעצום עיניים ובמקום לספור כבשים שיספרו את השלשות של רג
 

ופעם אמר , "לא מסוגל לעצור מכונית החונה במגרש החנייה"אמר פעם שהוא ´ על פטרוביץ
לדבר על הגנה כשמדברים על דייויס זה כמו לדבר על ספרות "-על יוברט דייויס ש

אבל כששפט . כעבור דקה היה צריך להסביר לצופים מיהו מרדונה". כשמדברים על מרדונה
הדאנק " -כך הסביר  -כי " הדאנק הסיני"ורדן ´את תחרות הדאנק וקרא לאחד הדאנקים של ג

עיניו של אייזיה תומאס תמיד "-וכשפעם אמר בשידור ש, "גזעני"-עלו עליו כ, "בוצע בשיפוע
החזיר לו שותפו לשידור ביל ראסל , "אחר מתמלאות דמעה כשהשיחה עליו עוברת למישהו

אני חושב שברגע זה הגדרת את עצמך טוב יותר מכל הגדרה ! ריק ברי: "כפי שהגיע לו
 !"ששמעתי
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================================================= 
 מייק מילר –ריק ברי העכשווי 

================================================= 
 

. אישיות נפוחה אך בלתי מובנת, ברי היה שחקן דגול. זו בחירה בלתי אפשרית ביותר ההיית
הוא הדבר שיכול להסביר לאלה שלא  –אמנם בתפקיד משחק אחר  –קובי ברייאנט היום 

, יאופטימאלשחקן : טוב יותר מכל דבר אחר, הכירו את ריק איזה מין שחקן ואישיות הוא היה
 .לטוב או לרע -המחפש שלמות , מחייך, אך אדם טוב, ות ובעיותמבשל סער, בנזונה ארוגנטי
דיוק זה  55%-למשחק ב´ נק 5,הייתי צריך למצוא שחקן שעבורו " עכשווי"כדי למצוא לו 

CRUISE CONTROL .שחקן שאילו . וקד קידה, מסתכל במראה, שחקן המתעורר בבוקר
 .את התמונה בוותיקן היה מבקשו לצייר את פניו ולתלות, לו היה חי´מיכאל אנג

 
שמרגיזים כמו לראות כלב שכן מחרבן ". ביני לבינך"שחקן שיכול לעצבן כמו אנשים האומרים 

שחקן המאוהב רק בעצמו כי שחקן גדול אסור שיהיה מאוהב באף אחד . על הדשא שלך
שחקן שמצפון הכדורסל . פרנואידשחקן שכמעט כולם שונאים וזה עדיין לא עושה ממנו . אחר

שחקן . שחקן שיגנוב זבוב מת מקור עכביש עיוור: לו נקי כי הוא אף פעם לא השתמש בוש
שחקן שעדיין לא נולדה הזריקה שהוא לא . הנראה כה נקי בזמן שהוא משחק כה מלוכלך

 .אהב
 

שחקן השייך לגזע המשובח ". רשת בלבד"אבל גם שחקן שנולד עם גנים עליהם היה כתוב 
יוס אמר וצקונפ. בקצות האצבעות´ פרארים´ו´ פורשות´שיש לו  שחקן. ביותר של השחקנים

" הרגל"-שה( ולא מצאתי)אז הייתי צריך לנסות למצוא שחקן . פעם שאין דבר חזק מהרגל
באופיו רק קובי בריאנט . מהקו 00-מ 05, מהשדה 05-מ 4-למשחק ב´ נק 08שלו הוא 

 .אך סוג משחקו אחר לחלוטין, מזכירו
 

מהיר מאד , היכול לשחק בכל תפקידי הפורוורד, התפשר על שחקן לבן גבוהאז חייב הייתי ל
יכולתי לבחור במייק דנליבי ובעוד . וריבאונדר טוב, קלעי מצויין מרחוק, חודר טוב, לגובהו

ב בשנה "הלבן היחיד בנבחרת ארה –מייק מילר  ההייתאך לבסוף בחירתי , אחד או שניים
 5.5עם , ,-מה %,4-מהשדה ו 00%-למשחק ב´ קנ 03הקולע עבור ממפיס , האחרונה

לא הצלחתי . אז סלח לי ריק ברי. ו ואהוב על כולםיהוא שחקן ענ, אבל שלא כברי. ´ריב
 !למצוא בנזונה ארוגנטי כמוך שמשחקו קצת דומה לשלך

 
================================================= 

 מובילי העכברים
================================================= 

 
בחירות אחרות טובות היו אסי וסלומון . כולם בחרו במייק מילר –קלימי , אלישע, שקדי, בורץ

ויואב , דו טורקוגלוייעוז מנשה בחר בה; עמירם ומלובני בחרו בקובי. שבחרו את מייק דנליבי
כרמלו אנטוני , (חריטן שחר)בחירות פחות טובות היו ריי אלן . נסיברט ארגילבורר שבחר את 

 (.גולדנברגר)

. הפעם קבלתי זאת אך זה לא פייר לאחרים השולחים שם אחד. כמה מכם שלחו שני שמות
 :היוםאז ככה המצב נכון ל! השם הראשון שכתבתם, מעתה רק שם אחד יתקבל

שמואל קלימי , ,.0 –שחר חריטן , 0.0 –עוז מנשה , 0.3 –דוד גולדנברגר , 0.5 –זוהר שם 
, 0.3. -אסי , 5.3 –מקס שומיה , 5.8 –דניאל הירש , 0.8 –עומר שקדי , 0.8 -אסף , 0.3 –

 0.5 –אבשלום , 0.5 –שרון סלומון , 0.5יניב מלובן , 0.5 –יואב צמחי , 0.5 –משה אלישע 
 .5.5 –שחר חריטן , 5.8 –יואב בורר , 5.4. -עתי עמירם , 0.5 –מעין בורץ 
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  ין ביילור´אלג
 

 
שביצע ביום שבת האחרון את אחד מחמשת הדאנקים הגדולים )שהיה דוייט האוורד לפני 

לפני שהיה ; ורדן´לפני שהיה מייקל ג; לפני שהיה וינס קרטר; !(עוד נחזור לזה - הבהיסטורי
לפני שהיה ; גרווין"( איש הקרח)"´ ורג´לפני שהיה ג; ווילקינס"( יומן היילייט פילם)"דומיניק 

"( סקייווקר)"לפני שהיה דייויד , האוקינס"( הנץ)"לפני שהיה קוני , ארווין( יי´ר ג"ד)וליוס ´ג
היה  -נואינגס "( הליקופטר)"מניגולט והרמן "( העז)"ולפני אפילו אלילי הארלם ארל , תומפסון

 . ין ביילור´אלג
 

================================================= 
 "טייםהנג " -אבי ה -ין ביילור ´אלג

================================================= 
 

משיכת  חמכוועושים צחוק , אלה שעפים ולא יורדים. הריחופים המשגעים את הדמיון
  HANG TIME  .האדמה

אלה שמרחפים ובעוד שומריהם יורדים הם נשארים ברקיע ועושים את השטיק שלהם לפני 
מאמרים ונעשו מחקרים כי הרי כל דבר  נכתבו" טיים-האנג"על : אילוזיה כמובן להכו. הירידה

. כשהמשתנה היחיד הוא הגובה אליו מגיע מרכז הכובד של המנתר, שמתרומם חייב לרדת
אל תשכחו ? העובד כאילו נגד חוקי הפיסיקה" טיים-האנג"אז כיצד יש לכמה שחקני נבא 

הוא השורש המרובע של פעמיים שאני פרופסור לביומכניקה ואני יכול להסביר שזמן הרחיפה 
או , שהוא תאוצת נפילה חופשית) 4.8חלקי , (הגובה אליו הגיע מרכז הכובד)גובה הניתור 

מרחפים באוויר הם אלה המצליחים " הנראים"אלה (. המשיכה בקו הים חכואם תרצו תאוצת 
ותר זמן דבר הנותן אילוזיה כאילו השחקן מרחף באוויר י, עם מרכז הכובד שלהם" שחק"-ל

אבל . אם תעשו חשבון קצר תראו שזמן כל פרבולת הניתור הוא פחות משנייה וחצי. מיריבו
הזמן בו הדאנקיסט שוהה ליד הטבעת הוא לא . השנייה וחצי הוא הזמן מהניתור לנחיתה

אבל . ובזמן זה הם עושים את כל מה שראיתם בשבת, ארבע עשיריות השנייה-יותר משלוש
שוהים ליד הטבעת עוד כמה עשיריות , ארוך יותר" טיים-האנג( "וכאיל)אלה שיש להם 

וראשית שנות הששים הוא  05-בסוף שנות ה. ין ביילור´טיים היה אלג-אבי ההאנג. נוספות
הוא היה . הוא היה הממציא. הוא היה היחיד. ביצע ריחופים ודאנקים שטרפו את הדמיון

 .ממנו למדו כולם. נק היוםלו יש את זכות הראשונים על תחרות הדא. היוצר
 

================================================= 
 להקת המעופפים

================================================= 
 
רק הוא . 0435, איי בדנבר.בי.יי יוצא לדרך עם שני כדורים באליפות הדאנק של האיי´ר ג"ד

ם לסל ואז מעביר את ידו הימנית המחזיקה בכדור הוא מתרומ: יכול היה לעשות מה שעשה
איש . המפורסם שלו" ווינדמיל"-ואז בשמאל הוא מבצע את ה, "הוק"האחד מעל ראשו לדאנק 
אלא שלאף שחקן , שנה לא בגלל שאין מנתרים מספיק טובים 0,לא חזר על דאנק זה כבר 

להחזיק בכדור כאילו  לו שהרשתהלדוקטור  השהייתאת כף היד העצומה , ההייתולא , אין
 .היה אשכולית קטנה בשוק הכרמל

 
, יוצא פעם שנייה לדרך כמה דקות אחרי -המנתר הטוב והגדול בתולדות המשחק  -יי ´ר ג"ד

אף אחד ". פאמפ"-ומבצע את דאנק ה, י קו הפאול עם זרוע מקופלת-נ-פ-מ ל"ס 5,-מנתר כ
-ורדן עשה זאת מקו הפאול באול´מייקל ג. לא הצליח להגיע לסל בניתור לפני קו הפאול

אך איש לא . וברנט ברי ניתר אף הוא מהקו בתחרות הדאנק באורלנדו, 0488סטאר של 
 !מ לפני הקו"ס 5,ר עשה זאת "והד, הצליח לעשות זאת מלפני הקו
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כל הסיפורים על הריחופים )היו שני הדאנקים הגדולים ביותר  ישתיארתעד אז שני הדאנקים 
אני . סיפורים -בהארלם הם לא יותר מזה " הליקופטר"ו" עז"ות באוויר של הוהניסים ונפלא

אך מי יודע מה היה גובה הסלים במגרשי , בטוח שהם ביצעו דברים יוצאים מגדר הרגיל
ועוד משתנים שאבדו כי לא היו טלוויזיות להנציח את , מה היה גודל הכדור, המשחקים

, יי בפלייאוף נגד הלייקרס´ר ג"ה הדאנק של דהי הלהיסטוריעוד דאנק (. הדאנקים שלהם
וברברס מבצע את הדאנק שגרם , יוצא בצד שמאל, כשהוא ניכנס מתחת לסל בצד ימין

ורדן ´ואז הדאנק של מייקל ג. ונסון לומר שברגע ההוא הוא ראה את אלוהים´יק ג´למג
ומנצח , מיל אדירבאליפות הדאנק נגד דומיניק וילקינס כשהוא מנתר מקו הפאול ומבצע ווינד

(. לדומיניק שהיה הטוב מהשניים -ואני ביניהם  -שהגיעה לדעת רבים )את תחרות הדאנק 
 .עד הנה חזיתי בכל כשאני יושב כמה מטרים מהסל

 
ואז מעביר את , מעביר כדור מיד ימין לשמאל, את הדאנק של וינס קרטר כשהוא מתרומם

כמו . תחרות הדאנק ראיתי רק בטיוי ןצחוניהכדור בין רגליו לדאנק אדיר שהביא לו את 
ומהקרש , זורק את הכדור לקרש ביד אחת, ט האוורד מנתרישראיתי בשבוע שעבר את דווי

יכול מאד להיות שזה היה הדאנק . תופש את הכדור ביד השנייה ומנחיתו לסל בדאנק אדיר
לכל אלה  -להיפך  -לא בגלל שהווארד הוא המנתר הטוב מכולם . הקשה לביצוע מכולם

אך את אמנות העשייה והיצירה באוויר שיש  -שהזכרתי היה ניתור ורחיפה נעלים משלו 
 . להם ההייתלהאוורד כנראה שלא 

 
כי עד דאנק זה כולם האמינו שגבוהים לא יכולים  הלהיסטוריאמנות זאת תכניס את האוורד 

אוויר בתלבושת כשהוא מרחף ב: דאנק שני של האוורד היה נפלא אף הוא. לנצח בדאנק
אבל לא . אבל במרחק של כמעט מטר מהחישוק, מ מעל הסל"הוא מגיע כשלושים ס, סופרמן

זו זריקת כדור מלמעלה למטה לסל מהמם שאף הוא ייכנס לתולדות  ההיית. היה זה דאנק
 .הנבא

 
המאוחרות ושנות הששים  05-שבשנות ה( 0.44) 5´0מה שמביא אותנו לשחקן בגובה 

והוא , ין ביילור´שמו אלג. ע ריחופים ודאנקים שאיש מלבדו לא הצליח לבצעהמוקדמות ביצ
הוא היה אחד מהשחקנים הטובים , לא היה רק אחד מהמרחפים והמנתרים הטובים ביותר

אחד ממבצעי )רשימה כזאת  ההייתאם , "עשרת הטובים"בוודאי ובוודאי ברשימת . פעם-אי
אחד הריבאונדרים , יאופטימאלוא היה קלעי ה(. העתיד שלכם יהיה לבחור את העשירייה

צרתו . גארד מהטובים-לו מסירה של פוינט הוהיית, הטובים בליגה למרות קומתו הנמוכה
וכך מלבד , שהוא עשה את נפלאותיו בתקופה שלפני הטלוויזיה והאינטרנט ההייתהיחידה 

אני מודה עד . בהםכן חזית -איש לא ראה את ריחופיו אלא אם, לבן עליו-כמה סרטוני שחור
-כחמישה מטרים מריחופי, לי לחזות בעילוי בצבעים טבעיים שאיפשרהיום לאלוהי הכדורסל 

 .העל שלו
 

================================================= 
 נומרו אונו -´ פאונד-פור-פאונד´

================================================= 
 

 . עמודים בכתיבת הישגיו הטובים ביותר של ביילוראין טעם לבזבז כמה 
-כל אחד מכם יכול להיכנס בלחיצת כפתור לאינציקלופדית הנבא או ל

 http://en.wikipedia.org/wiki/Elgin_Baylor  או- 
http://www.nba.com/history/players/baylor_bio.html   

 
ז אסכם בקצרה רק את הישגיו "אך בכ. ושם למצוא את כל הסטטיסטיקות שלו והישגיו

 :הגדולים ביותר
עדיין ; סטאר-פעמים אול 00; פעמים בחמישייה הראשונה של הנבא 05; (0404)רוקי העונה 
נגד  ,5ורדן קלע ´מייקל ג. נגד הסלטיקס 0450-ב´ נק 50)גמר  בסדרתיא קליעות מחזיק בש

אז שיא , 0455-נגד הניקס ב´ נק 30קלע ; (הגמר בסדרתאבל לא , הסלטיקס בפלייאוף

http://en.wikipedia.org/wiki/Elgin_Baylor
http://www.nba.com/history/players/baylor_bio.html
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 ,00,45-ו)שנות משחק בנבא  04-ב´ נק 044,,0; מברליין´הנקודות למשחק עד שיאיו של צ
. הממוצע הרביעי בגובהו בנבא, לקריירה´ נק 03.4ממוצע של , משחקים 845-ב( ´ריב

 0,4-ב. 0.40הגבוה ביותר בנבא לשחקן מתחת גובה , לקריירה´ ריב 0.,0ממוצע של 
 ,.8,ממוצע קליעותיו היה  0450בעונת . ´ריב 00.4-ו´ נק 03.5משחקי פלייאוף ממוצעיו היו 

, האגדות 05-ול" התהילההיכל "-נבחר ל(. ?יימס היום´מה ממוצעו של לברון ג)למשחק ´ נק
 .כנשיא הקליפרס 0555-ב" ל השנה בנבא"מנכ"-וניבחר ל

 
פורוורדים שיכולים  ,-0-עד היום לא ראיתי יותר מ(: "0444)רי ווסט ´ג: שלוש ציטטות
 ".להשתוות אליו

עד היום איני יכול לחשוב על . הוא היה איש הפינה הטוב ביותר בתולדות הנבא: "ביל שרמן
 ".הגיע לרמתואיש פינה ש

הוא היה המתאגרף הטוב ´ פאונד-פור-פאונד´ש? ריי-איך אומרים על שוגר: "רד אורבך
 ".הוא הטוב שהיה´ פאונד-פור-פאונד´: אז אותו דבר אני אומר על ביילור? מכולם

 
 

 
 .שחקן מיוחד. ביילור

 
 

================================================= 
 זן מיוחד במינו של שחקנים

================================================= 
 

ין ביילור ´אז תדעו לכם שאלג, סטאר האחרון-יימס באול´אם ראיתם את משחקו של לברון ג
מסירות שכל אחת היא מגש ; קליעות מרחוק; דהימות לסלכניסות מ: שיחק אותו סוג משחק

שליטה במשחק . המון אנרגיה. ´מ 0.05וקטיפת אשכוליות כאילו הוא היה , מלא בונבונים
חן וטוב , כדורסלנית אסתטיות, אסכולה מיוחדת, אלתורים, צמיגות, האקרובאטיק, חכו. כולו

תמש בהם כדי לתאר את ביילור ישנם עוד שמות תואר שאני חייב להש. טעם בכל תנועה
 .ואימפרוביזציה, השראה כדורסלנית, אינספירציה!(: ולברון)
 

, אוסקר רוברטסון, אחרים היו לארי בירד -ביילור היה שייך לזן משובח ומיוחד של שחקנים 
הם . שמשתלטים על המשחק רק בעצם היותם שם -רי ווסט ´ג, ונסון´יק ג´מג, ורדן´מייקל ג

מין . אבל כשהם שם קורה משהו שלא ניתן להסבר מילולי, עשות הרבהלא צריכים ל
כשלכל תנועה , מין מגנטיות המכריחה את עיניך לצפות בהם עם כדור ובלי כדור. השראה

ואין מה לעשות , שחקנים כאלה גורמים לשומריהם להרגיש נחותים. שלהם ישנה מטרה
בית מדרש לכדורסל כשאין במבע  עושים לך. והם עושים זאת ללא כל התנפחות. בנידון
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 .פניהם או בשפת גופם שום העלבה לשחקן הנחות השומר עליהם
 

ולפתע בצעד ארוך הוא חודר ומסתנן תחת , אני זוכר את ביילור עם גרביו הגבוהות מכדרר
כשהוא מחייך כאילו , וקולע עוד סל ברכות וחן, האף של הגבוהים ממנו בעשרה סנטימטרים

 .וניכשל -לעצרו  להכועבר שומרו שניסה חיוך התנצלות ל
 

. המשיכה עובד אחרת עליו חכוכאילו באמת " טיים-האנג"מין רחיפה ו. הוא היה הולך באוויר
את  יתיארתפעם . מין אקסקלוסיביות בניתורו שרק לכמה היה בכל תולדות הנבא ההיית

הוא היה על המגרש כש. כמעוף מלא אצילות ויחסנות" ידיעות אחרונות"ניתורו ורחיפתו ב
 .חוזה במחזה, פתאום הרגשת כאילו אתה בתיאטרון. מין ארומה של גדלות ההיית

 
, נודניקים כמוני םמעיתונאיחס וחלילה לא בריחה  -ובחדר ההלבשה הוא היה יחיד בפינתו 

אני זוכר . עד שתגיע השיחה הרצינית על המשחק, אלא סתם רצון להיות רחוק מכל ההמולה
כמו , הוא חייך כמו ביל ראסל. בי מין יראת כבוד כשניגשתי אליו לשאול שאלה ההייתשתמיד 

מין הרגשה  ההיית. אבל איתו הרגשת מין סולידיות ורצינות, רי ווסט´כמו ג, אוסקר רוברטסון
הוא . איתו כל השיחות היו רציניות כשתמיד המילה האחרונה שייכת לו. שאיתו לא מתבדחים

לאן הולכים לכמה בירות והיכן משחקים " קבע"הוא . ר של הלייקרסהיה המלך הבלתי מעורע
כושר המנהיגות שלו היה ברור כבר אז כשכל השחקנים מקבלים אותו כמנהיג . פוקר

 .החבורה ללא כל שאלה או ויכוח
 

הוא אף פעם לא התווכח עם שופטים ואף פעם לא גרם ולו לפרובוקציה הקטנה ביותר על 
 .והלך להתקלח, ריבאונדים 04לקח , ´נק 5,קלע , שיחק ,הוא פשוט בא. הפרקט

 
ואז באה סידרת , היכולת לעמוד עם גבו לעבר שומרו ההייתמה שהיה מיוחד כל כך במשחקו 

הטעיות מצד לצד כשבאותו זמן הוא מקטין את המרחק בינו לבין הסל כשהוא מגן על הכדור 
של שור ובניתור  חבכוהוא עולה , צמובתוך גוב האריות ע, בפנים, ואז. עם כתפיו ומרפקיו
 .ושם עוד שתיים, שלא נראה אנושי

 
================================================= 

 רק טבעת חסרה
================================================= 

 
 מאגיים-שואלים כיצד זה יכול להיות שקבוצה כמו הלייקרס עם שלושה שחקנים סופר

הם הגיעו כל שנה לגמר רק כדי . לא הצליחה לקחת אליפות, מברליין´וצ, רי ווסט´ג, ילורכבי
ביל , בוב קוזי, אבל אנשים שוכחים שלסלטיקס היה אז את ביל ראסל. להפסיד לסלטיקס

כ נוספו אליהם "ופרנק רמזי ואח, ים לושקטוף´ג, תומי היינסון, ונס´סי גייק, ונס´סם ג, שרמן
אם יום )רי סיגפריד אל, תום סנדרס, ווילי נאולוס, ק´ון הבליצ´סטארים כגסופר -עוד סופר

והענק , (הוא כנראה יהיה שם, "רשימת הצלפים מרחוק הטובה בכל הזמנים"אחד ארכיב את 
שבע פעמים הגיעו הלייקרס לגמר הנבא בין השנים . מל קאונטס להחליף את ראסל כשצריך

התקופה האיומה ביותר להיות  ההייתזאת . גמרותמיד הפסידו את סידרת ה 0450-0435
 .אוהד הלייקרס

 
. בגמר אליפות המערב, עולמו של ביילור נחרב במשחק נגד בולטימור, 0450, לאפריל ,-ב

והוא סבל את אחת מפציעות הברך הגרועות , "פופ"שמעו ( אפילו ביציע)כולם , הוא ניתר
 .נשברההברך  עצם פיסת, גידים ורצועות נקרעו: שיכולות לקרות

. אך זה היה כאילו חזית בקרל לואיס רץ עם שקית חיטה על גבו, הוא חזר בעונה הבאה
 ההיית. אבל לא יכול היה להגיע לרמתו לפני הפציעה, מצויןהיה טוב ולעתים , ביילור חזר

. ´נבא-אול´-זאת הפעם הראשונה בקריירה שלו שהוא לא עשה את החמישייה הראשונה ב
אך , למשחק´ נק 04העליון איפשר לו לסיים את שלוש העונות הבאות עם  רצונו חכורק 

 .הפרקטביילור לא היה יותר המלך על 
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הוציאה אותו מהמשחק לכל  0435-0430קריעת גיד אכילס במשחק הראשון של עונת 

משחקים שסיפור הכדורסל הפעיל  4רק כדי להבין אחרי  0430והוא חזר לעונת , העונה
 0-,הלייקרס הובילו , וביילור, ווסט, מברליין´עם צ. 0458-0454זור לרגע לעונת נח. ניגמר לו

 ההייתזאת . כששני המשחקים האחרונים בבית, הגמר נגד הסלטיקס בסדרתבמשחקים 
-055ואת המשחק השביעי , 5-אך הסלטיקס ניצחו את ה. ההזדמנות הגדולה שלו לטבעת

ואני עדיין מרגיש את רעדת כל גופי עם כל , זוכר כאילו שוחק אתמול במשחק שאני 058
 .סוף להפסיד-עומדת סוף, הסלטיקס, כי כה חששתי שאהובתי, מסירה וכל סל

 
הקבוצה ששיחקה את הכדורסל , יורק ניקס-הלייקרס פגשה בגמר את הניו 0435-0430-ב

, בושר-הדייב ד, דיק ברנט, וויליס ריד, עם וולט פרייזר. הקבוצתי הטוב ביותר מאז ועד עתה
היו אלה הניקס שהחליפו , ומייק ריורדן, קסון´פיל ג, ´דייב סטלוורת, קסי ראסל, ביל בראדלי

רי ´בתוספת ג, בדיוק כפי שעשו שנתיים לאחר מכן, את הסלטיקס ומנעו מביילור אליפות
-אבל זה היה כבר ללא ביילור שפרש ב, מונרו לקבוצתם הנפלאה" פרל-דה"לוקאס וארל 
0430-0430. 

שאז כבר )´ אחרי כמה משחקים עם שחקנים כגייל גודריץ! זאת ההייתאיזו פרישה אירונית 
פט , ים מקמילן´ג, מברליין´ווילט צ, רי ווסט´ג, (של הלייקרס 0´ רי ווסט כקלעי מס´עבר את ג

 .הוא נאלץ לפרוש, ים קלמונס´וג, לרוי אליס, אריקסון´ קית, הפי היירסטון, ריילי
 

לביילור ! בלי ביילור שפרש, הלייקרס זכו באליפות הנבא - 0430 -תה עונה באו? אז מה קרה
הקליפרס שכרו אותו כסגן נשיא  0485-ב. אז´אורלינס ג-הצלחה בינונית כמאמן הניו ההיית

עד שהצליח , הוא בנה את הקליפרס צעד אחרי צעד. להכול אחראי על "מנכ, הקבוצה
 ".ל השנה בנבא"כמנ"-כ 0555-וניבחר ב, להביאם לפלייאוף

 
================================================= 
================================================= 

 "העכשוויים" פרויקטביטול 
================================================= 
================================================= 

 
 

היא ההודאה  -אבל גם אחת התכונות החשובות  -קשים ביותר להודות בהם אחד הדברים ה
כי החלטתי  העכשווייםרצינית מבחינת בחירת  לבעיהאני גרמתי . בטעויות וחוסר מחשבה

מה הן שתי הבעיות . לכן הקושי בבחירת העכשוויים. לשים אתכם במבחן בלי לחשוב מספיק
השנייה היא  והבעיה, שחורים-היא לבנים הראשונה הבעיה? שקודם לא שמתי לב אליהן

 .בעיית הסנטרים
 

שתי הבעיות הן ההוכחות הטובות ביותר לשינוי הדרמטי במשחק הכדורסל בנבא , למעשה
 .´היום´לזה של ´ אז´-מ

בוב , לארי בירד, ריק ברי, פאול אריזין: שחקני נבא לבנים 08ישנם " האגדות 05"ברשימת 
, ´פיט מרביץ, רי לוקאס´ג, ק´ון הבליצ´ג, בושר-דייב דה, ינגהאםבילי קנ, דייב קאונס, קוזי

רי ´וג, ביל וולטון, ון סטוקטון´ג, ביל שרמן, דולף שייס, בוב פטיט, יקןימ´ ורג´ג, קווין מקהייל
ואילו הוצאת את  00%היום אחוז הלבנים בליגה הוא . מהשחקנים %,,זה בדיוק . ווסט

למעשה כמעט בלתי אפשרי  -יהיה קשה מאד . 05%-פל להאחוז היה נו, םוההיספאניהזרים 
 ".האגדות הלבנות" 08לבנים מבלי להעליב את ´ עכשוויים´למצוא מספיק  -
 

: סנטרים ,0נמצאים  05-ברשימת ה. הרצינית אפילו יותר היא בעיית הסנטרים הבעיה
, מייקן´ ורג´ג, וןמוזס מל, פטריק יואינג, ביל קאונס, מברליין´ווילט צ, אבר´עבדול גקארים 

ודולף , ביל וולטון, רישארוברט פ, דייויד רובינסון, שקיל אוניל, ביל ראסל, ואן´כים אולגאח
שאתה לא יכול לנצח ללא סנטר  ההיית הדעהכי אז ? למה.מכלל השחקנים 05%זה . שייס
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כמה סנטרים הייתם " האגדות העכשוויות 05"אילו נתבקשתם לבחור את ? היום. דומיננטי
פורוורד יותר מאשר -אפילו שהוא פאוור)טים דנקן . קילאש? ארבעה? שלושה? בוחרים

כל השאר לא טובים מספיק והייתם חייבים . זהו בערך זה. יאו מינג. דווייט הווארד(. סנטר
אז . לא משחקים יותר על סנטרים: ככה זה היום. 0ומוותרים על  4-ו, ,, 0, 0לבחור במספרי 

. הייתי מסכים אתכם, את אנדרו בוגוט כעכשווי לביל וולטון או דולף שייס נניח הייתם בוחרים
או , כי שחקנים כאמרה סטודמאייר" האגדות העכשוויות 05"אבל לא הייתי מכניסו לרשימת 

-אך הם פאוור, ויכלו לשחק סנטר טוב ממנו, טובים ממנו( בימיו בדאלאס)אנטוניו מקדייס 
 .אם היינו צריכים לגרד סנטרים מליגה ללא סנטרים( ועצמי)אז אני מרחם עליכם . פורוורדים

 
ויוחלף , שאבחר כל שבוע" תרגיל נבא"ל" עכשווי"לכן אחליף את מבצע השבוע ממציאת 

וזה יכול להיות הצעד , "תגובת השבוע"-מדי פעם אכניס את מה שכתבתם ל. שבועית
 !ספורט ילעיתונאהראשון שלכם בהפיכתכם 

 
 

================================================= 
================================================= 
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  דייב בינג

 
 

כמו שלא שמעתם על להקת הרוק ". האגדות 05"הוא השחקן האלמוני והפחות ידוע בין 
אז מה תגידו לי אם אגלה לכם שהוא עשיר . כך גם לא שמעתם עליו, "כבשים ועיזים באחו"

ביג ) מאוסקרגדול " מלך פלדה", יק´אמיד ממג, עשיר מפלה ורונלדינו ביחד, ורדן´קל גממיי
בעל )יי ´ר ג"בעל נכסים יותר מד, ( מיליונרים בעסקי פלדה-שניהם מולטי)רוברטסון ( 5
שהוא , בקיצור -ושחשבון הבנק שלו נפוח אפילו מזה של טייגר וודס , (קוקה קולה פילדלפיה´

 ? ר בעולם עכשיוהאתלט השחור העשי

 

================================================= 
 "ספסליים פוטנציאלים"ו" ספסליים"

================================================= 
 

הוא אחד משחקני . שאני מוריד לספסל" האגדות 05"-עד עתה דייב בינג הוא הראשון מ
 -הוא היה שחקן נפלא . ואולי גם הפחות טובים, ועיםהפחות יד" אגדה"הנבא שזכו בתואר 

הוא היה . שלא תבינו אותי לא נכון ותכתבו לי בשבוע הבא שכתבתי שדריק שארפ טוב ממנו
" האגדות 05"אבל כשאסיים את הכתיבה על , גובה´ מ 0.45, אחד הגארדים הטובים מכולם

-הוא לא ייצא מ)חליפים לבינג יהיו לי כמה וכמה מ, "0558-האגדות נכון ל 05"ואבחר את 
 (. אבל הוא יהפוך למחליף על הספסל; "האגדות"
 

י ´רג, קובי בריאנט. ייסון קיד כמחליפו´או ג, סטיב נאש, עדיין לא החלטתי בין אלן אייברסון
ויחליפו " 0558-נכון ל 05-ה"יהיו גם הם בודאי בין , ונוביצקי, טים דנקן, יימס´לברון ג, מילר

יושבי "יבלד שכבר כתבתי עליהם הם ´למשל פול אריזין ונייט ארצ" )וטנציאליםספסליים פ"
ארנט חייב לקחת אליפות עם הסלטיקס אם גקווין . בתפקידים אחרים"( ספסל פוטנציאלים

אני משוכנע שאם ימשיכו לשחק  -ודווייט הווארד, בקשר לכריס פול". 05"-הוא רוצה להיכנס ל
אם כי עדיין לא החלטתי אם " 05"-בטוחים ל נכנסיםשנים הם בעוד כמה , ככה ועוד ישתפרו

 ". 0558האגדות עד  05"-להכניסם כבר ל
 

, וויין וויידד, דרון ויליאמס, אחרים שיהיו תחת מעקב שלי בשנים הבאות הם כרמלו אנטוני
, ריי אלן, ´ש סמיתו´ג, אמרה סטודמאייר,ש האווארדו´ג, ונסון´ו ג´ג, יאו מינג, ברנדון רוי

בארון , מןייכריס ק, ונסי בילאפס´צ, פרסון´אל ג, קרלוס בוזר, פול פירס, טרייסי מגריידי
, קווין מרטין, בן גורדון, ינובלי´מנו ג, גילברט ארינס, כריס בוש, מייקל רד, גלן דייויס, דייויס

 .ביום מין הימים" 05"-סביר להיכנס ל יסיכועם , ואחרים שבוודאי שכחתי
 

================================================= 
 קצת מספרים

================================================= 
 

כל מה שצריך לעשות זה , למעוניינים, שוב. בואו ניפטר מהחלק המשעמם וזו הסטטיסטיקה
 .וכל המספרים שם  Binghttp://en.wikipedia.org/wiki/Dave_ -להיכנס ל

 
לפני שאני . 0455י הפיסטונס בדראפט של "הוא ניבחר ראשון ע, אך רק בקיצור בקיצור

אם . חייבים אתם לדעת שהפיסטונס של אז היו הזבל של הליגה, מתחיל עם העבר שלו שם
 יחד עם דייב -בינג . אז גרמנית היא לא השפה הכי מכוערת, הם לא היו הכי גרועים בנבא

 .החלו להוציאה מהבוץ -בושר -דה
 

והצטיין בתקופה ( סיים בסלטיקס ווושינגטון; כמעט כולן בדטרויט)עונות בנבא  00הוא שיחק 
עונות  00סיים (. וולט פרייזר, אוסקר רוברטסון, רי ווסט´ג)מלאה בגארדים נפלאים  השהיית

היורה )מאד לגארד עם ממוצע טוב ´ נק 03,,08כשבאמתחתו ´ נק ,.05בממוצע נהדר של 

../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/1RW2N8O5/פרויקט%20אגדות.doc
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שחקן "הוא היה . קטיפות 8.,בונבונים למשחק עם  5.5-ו, 40%של ( טאון-פגזים מדאון
בינג נולד ושיחק במגרשי המשחקים של . ´אול סטאר´פעמים  3-ו, בליגה פעמיים" השנה

לס ייצרו ´אנג-ולוס, פילדלפיה, שיקגו, יורק-שרק מגרשי המשחקים של ניו, וושינגטון הבירה
 .שחקני נבא יותר

 
מאמנו בונהיים . ושם קנה את שמו, אך היה זה באוניברסיטת סירקיוז שם הוא הפך שם דבר

הוא עדיין מחזיק שיאים . אמר לפני שנתיים שהוא היה שחקן הכדורסל הטוב ביותר שהיה לו
סירקיוז ותמצאו שם את ´ לכו לאתר אונ(. אם כי דוגלאס שבר את שיא נקודותיו שם)שם 

היכל "-הוא נבחר ל! בונהיים הולך על בינג. ועוד ועוד ועוד כוכבי נבא, אוונס, כרמלו אנטוניו
-ב" האגדות 05"-ול, 0430-ו 0458-ב" חמישייה ראשונה של הנבא", 0445-ב" התהילה

0443. 
 
 

 
 

 .היה שחקן מעולה. בינג
 

================================================= 
 "חוסר הגנה"סרטן הנקרא 

 "התקפה אינפנטילית" הנקראתדלקת מח 
================================================= 

 
 נקראתהודלקת מח " חוסר הגנה"עד שבינג הגיע לדטרויט הם היו חולי סרטן שנקרא 

, "האוקס"-ו" ניקס"שתי התרופות היחידות שהיו לפיסטונס נקראו ". נטיליתפהתקפה אינ"
אחד משלושת )טרי דישינגר  -היו להם שני שחקנים לגיטימיים . שהיו גרועות מדטרויט

 ואוסקררי ווסט ´כשלידו ג 0485השחקנים האמריקאים הטובים ביותר באולימפיאדת רומא 
אבל את דישינגר לקח הצבא ואת הרדינג לקחה . אדיר´ בנגר´, דינגי הר´ורג, (רוברטסון
, בושר-דייב דה: היו לדטרויט רק שלושה לגיטימיים אחרים לצידו, כשבינג הגיע. המשטרה

השאר היו . ואדי מילס, (של הנבא הבהיסטוריאחד הקלעים הטובים )ארסדל -תום ואן
יקו וואן שהורשו לשחק הופס רק ´וצ, ורי מוריד, י הרדינג´רג, רון ריד, ו סטראוורד´שחקנים כג

 .ב היא מדינה חופשית"בגלל שארה
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ר ´דטרויט פיסטונס בחרו פיצ: ף לכם את המוחיוהוא יטר, והנה קטע שרובכם לא ידעתם
 -כדורסל  -נתנו לו משחק חדש , בושר-בבייסבול ששיחק מקצועני בדטרויט בשם דייב דה

האם יכולים אתם לתאר לעצמכם היום קבוצת נבא !!! 04שחקן כשהוא בן -ועשו ממנו מאמן
הסתכל במראה ותחליט אם היית מוכן , אם רק סיימת את הצבא? 04שמאמנם הוא ילד בן 

אז בקרוב תהיה בן ,05אם אתה בן ! פעם בחייך אימנת כדורסל-מבלי שאי, לאמן בנבא בגילך
מה שעשה , טוב? לא, שיםמטמטם חו". עברת את הגיל"אולי ,  5,בן " זקן"אם אתה . 04

 .פור אחריזה כבר ס" האגדות 05"בושר ל-ובחירתו של דה, כ בניקס"שנים אח
 

אנחנו : "בושר הגיע הוא אמר באסיפת הקבוצה הראשונה את המשפט הזכור עד היום-כשדה
ונטרוף את , עינינו במסירות נפקח, לקחת אחריות בקליעות שנלמדלא נהיה קבוצה עד 

 ".דברים קטנים כאלה, אתם יודעים. הסלים בקפיצות
 

רק  מצויןשהתגלה כאיש כדורסל  -בושר -דה. אמפ´בינג החל לשחק כשנישקו היחיד היה הג
לקחת , אתה צריך לגנוב כדורים. בנבא לא תצליח כשוטר בלבד: "אמר לו -כשהיה בניקס 

ת כפי והחל לחתוך בהגנו, בינג הקשיב". ולעשות כמה טיולים במשחק לקו, ריבאונדים
משהו , פעם-הוא הפך לאחד מפורצי ההגנה הטובים שהיו אי. דיהושחותכים תרנגול בחג הה

 .ספארמהסוג של טוני פרקר מהס
 

================================================= 
 איש הפלדה

================================================= 
 

 חכו, הוא היה הדוגמא של מקצוענות: "לפני זמן לא רברוברטסון אמר על דייב בינג  אוסקר
אני מרגיש חופשי לזרוק אליכם כמה מילים ". ויומניטי, דיגניטי, קלאס, אינטליגנציה, רצון

אתם יכולים )אלא גם שעורי אנגלית , עורי כדורסליבאנגלית כך שמאמרי יהיו לא רק ש
 (.יותר מדי זמן על המחשבלהראות משפט זה לאמא אם היא מתלוננת שאתם מבזבזים 

( אתם אומרים מיליארדר)דיבר עליהן הן מה שעזרו להפכו לביליונר " 5ביג "-כל התכונות ש
אבל עכשיו כשבינג , ורדן הם בדרך´טייגר וודס ומייקל ג. הראשון מבין כל ספורטאי העולם

 .הוא רק יגדל. הפער לא יקטן, ושאר העולם, הודו, פותח עסקיו בסין
, י פרישתו-ר-ח-ג הוא השחקן היחידי בנבא שראוי שאכתוב יותר על מה שעשה אדייב בינ

 .מאשר תוך כדי שנות משחקו
 

" בוגרי"היום . בינג היה אחד השחקנים היחידים שבנה את עתידו לימים שאחרי הכדורסל
לכן רוב שחקני העבר . פעם זה לא היה ככה. הנבא העשירים יוצאים לפנסיה עם מיליונים

חיים היום , ם אם לא השקיעו את מה שחסכו מכספם באופן נבון או למדו מקצוע חדשהגדולי
, הוא היה קורא אובססיבי(. ועוד, האל גריר)כמה מהם הם עניים מרודים . חיים די רגילים

הוא סיים את סירקיוז עם . הוא קרא טולסטוי או ספרי כלכלה, ובשעה שכולם שיחקו קלפים
בשעה , בקיצים". רשימת התהילה של רקטור האוניברסיטה"-לא בכלכלה כשהוא ניבחר .נ

טאון דטרויט כפקיד בנק כדי ללמוד -הוא עבד בדאון, שכל השחקנים יצאו לדוג ולשחק גולף
 .ובחברת ייצור פלדה, חברת המכוניות קרייזלר, ד"עוזר לעו, על עולם הכספים יד ראשונה

 
 00בגיל . ימד את בינג את שעורי החייםהיה קבלן בנייה וכבר מגיל צעיר ל, הסקר, אביו

כשדייב גמר את . לו ברזלים ובטון כדי שיוכל לבנות גדר בטון בחצר ןשייתביקש ממנו דייב 
, דחפו בידיו, ניגש האב אל הקיר, העבודה כעבור כמה שבועות וביקש מאביו לבדוק את הקיר

 .נפל מרוסק רוהקי
 
תזכור . אתה בנית קיר ללא יסוד. סוד חזק ובריאכל דבר שאתה בונה בחיים חייב שיהיה לו י"

 ".רהשיעואת 
הוא , כ בנבא הוא ידע שעסקי פלדה מעניינים אותו"כשכבר בגיל צעיר ואח. הוא זכר גם זכר

הוא ביקש מבעל בית החרושת שיעבירו בכל . החל לעבוד עם פלדה בכל חופשת קיץ בנבא
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 .תעשייתית מה זה להריץ חברה´ עד ת´ בינג למד מא. המחלקות
 

מתוך  דולר 005,555השקיע . פתח חברה לחלקי חילוף של מתכות, בינג התחיל בקטן
, !(קיל מרוויח זאת במשחק אחדאהיום ש)$ 005,555 השהייתמשכורתו האחרונה בנבא 

שביחד עם , הגדולה בכלכלה הדפרסיההיה זה בדיוק בשעת . והחל להריץ את מפעלו הקטן
 .יד חצי מהשקעתוגרמו לו להפס, משבר הנפט

 
, "פרגון"הוא המשיך להריץ את מפעלו הקטן כשמהצד הוא עובד בחברת הפלדה הענקית 

לאט לאט חברתו (. שלהם 0´ שהיום הוא מספק הפלדה מס" )קרייזלר"כ בקו המכוניות "ואח
הוא קנה בית חרושת ענק שפשט את  0485אחרי ". בינג סטיל"החלה לצמוח והוא קרא לה 

. שהיא חובקת עולם גם בקשריה וגם בעסקיה, יה היסוד לחברתו הגדולה היוםוזה ה, הרגל
 binggroup.com -תמצא את העסקים של בינג ב

 
, הוא שכר בעיקר שחורים לעבוד במפעלו כשהוא משלם להם שכר גבוה מהמקובל בשוק

" יםט-דאבל"כמו , כל אחד עוזר לשני. כולם עובדים כקבוצה: אבל עם כמה חוקים מהכדורסל
, אתה לא מגיע לעבודה פעם רביעית ללא התראה למפרע: לכולם אותם חוקים. במשחק

 .ותרומתם למפעליו, חשיבותם, כולם מרוויחים בהתאם לעזרתם. כולם תורמים. אתה מפוטר
 

או ללא כבור ´ רול-אנד-פיק´לא הייתי יכול לקלוע רבע מהנקודות שקלעתי ללא : לעובדיו אמר
בשעה שהכלכלה זחלה כאן : וראה זה פלא". כך גם כאן במפעל. לי גארד מכניס-שהפוינט
 -רוברטסון שאף הוא בעסקי פלדה  אוסקריחד עם  -והוא הפך , המוקדמות 85-בשנות ה

, הוא מעסיק כמה אלפי עובדים. לאחד התעשיינים השחורים האמידים והגדולים במדינה
 .בשנה דולריםוחברותיו מגלגלות מיליארדי 

 
, עזר לבתי ספר, תרם מאות אלפים להקמת מגרשי משחקים. תורם גדול לקהילתו בינג הוא

והחל לכתוב על נושאים ציבוריים וחברתיים ברמה גבוהה כזאת שאוניברסיטת מישיגן 
ומקווה שיום יגיע והכלכלה , הוא מפתח עסקיו עכשיו בסין והודו. העניקה לו דוקטורט כבוד

 .ב"ר את כל השקעותיו לאדמת ארההאמריקאית תשתנה ותאפשר לו להחזי
 
 
 

================================================= 
 מישיית המזרחחבחירת : השבוע שהיה פרויקט

================================================= 
 

מקווה ! לקוראים מצויןהישג , שנבחרהמתוך החמישייה  4בחרו  ,0. השתתפו 04
החידה הקלה ביותר שנתתי עד  ההייתאחד כתב לי שזאת . ביותר בעתיד להשתתפות גדולה

עדיין לא "אחד כתב לי שהוא ". בחירות"אלא ". חידות"אך אלה לא , חבר יקר, תודה לך. עתה
אחד . אחרת קצת את המועד, סוף החלטת היום-אם סוף". ונסון´ו ג´ד וגיהחליט בין דוויין ווי

. רות שהוא יודע שהבחירה של הרוב יהיה קווין גארנטשהוא בוחר את כריס בוש למ בכת
ה -ת-אלא מה א, לא לנסות לנחש מה האחרים כותבים: הפרויקטאך זאת מטרת . צדקת
 . בוחר

 .י הרוב"ע נבחרתהחמישייה 
 

יד ידוויין וו, ונסי בילאפס בפוינט'צ ההיית -כשבחר בכל החמישה " בול"אבל רק אחד קלע 
. וארד בסנטרוודווייט ה, רארנט בפאואקווין ג, יימס בסמול פורוורד´לברון ג, בשוטינג גארד

. ונסון במקום דוויין´ו ג´החמישייה הזאת זכתה רק בקול אחד יותר מהחמישייה שכללה את ג
 .והכל היה משתנה, ונסון במקום ווייד´א בחירה אחת של ג"ז
 

( הוא גרגורי הרוסישאני חושב שאולי " ),0אם אר "הפעם היה אחד בשם  הפרויקטמנצח 
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זה לא . הסברתי לכם, היי. שאסכים עמו" מקווה"הוא כתב שהוא .שבחר את כל החמישייה
 . הכי הרבה בתפקידם שנבחרוזה תלוי בשחקנים ; תלוי בי

 
================================================= 

  MR23נבחרת המזרח של הגולש הנבחר 
================================================= 

 
שאחרי שבילאפס יקבל חוזה ,כמעט כולם חשבו שזמנם של הפיסטונס עבר-בילאפס:0

שלא ,מצוינתאבל להיפך בילאפס מריץ את פיסטונס לעוד עונה , מקסימום התפוקה שלו תרד
הוא המנהיג של הפיסטונס ומסמל יותר מכל את סגנון ,ונסי´הייתה נראית אותו דבר בלי צ

 .קבוצתי ויעיל,חזק:שלהם המשחק
 
שחזר לאחר פציעה ,ידילמרות שמיאמי כמו עירוני אשקלון עדיין יש לה את וו-ידיוו:0

 .ועוזר להיט לנצח פה ושם.מתמשכת בהתחלה קצת היה חלוד אך עכשיו הוא נראה יותר טוב
 
 5,עוד ב,אחד במינו,אנו עדים לגדולה,יימס אין הרבה מה להגיד חוץ מ וואו´קינג ג-לברון:,

מוביל את הקאבס לפלייאוף למרות שבלעדיו ...שנה נוכל לספר לנכדינו שראינו אותו משחק
 .היא קבוצת לליגת מקומות עבודה

 
איך (תודה גם לאלן ופירס כמובן)מצוינתטיקט הגיע לבוסטון שהפכה לקבוצה -הביג-גארנט:4

א מייצב את ההגנה הו,בלעדיו לא נראה לי שסלטיקס היו רואים את כולם ממרומי הטבלה
מרווח את ,נותן ביטחון לשחקני חוץ שאם יעברו אותם יש על מי לסמוך שיחסום את הזריקה

 .הוא הדבק שמחבר את בוסטון.העונה מצויןהמשחק של בוסטון לכן שחקני החוץ נראים 
 
ועוזר לאורלנדו להיות הקבוצה הפיקנטית  מצוינתסופרמן בכבודו ובעצמו נותן עונה -הווארד:0

 05נותן משחקים מפלצתיים של ,לא רוצה לפגוש(ותשאלו את בוסטון)של הליגה שאף אחד
סנטר העתיד של הליגה והדבר המפחיד הוא שהוא לא מימש את כל .בלי בעיה 05

אם יפתח תנועות בפוסט וזריקה מחצי מרחק אפשר לסגור את הליגה ולתת ,הפוטנציאל
 .ללברון והווארד לשחק לבד
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  רדלארי בי

 
 
 

היה שחקן , בירד"( FRENCH LICK THE HICK FROM)"לארי 
זה היה , למי שלא יודע. הכדורסל הטוב בין כל אוספי הזבל מאז ומעולם

. נהאאינדי, "ליק-´פרנץ"א בעירו הקטנה .ב.מקצועו של לארי לפני הנ
. ח הוא היה הטוב ביותר"ופקידי קופ, מסגרים, אבל גם בין כל הנפחים

 . סמול פורוורד –א היה הטוב מכל בני תמותה בתפקידו הו, למעשה

משחקו לא נראה דמיוני , על אף שהיה הטוב בכל מה שעשה על המגרש
ניקוי ? דוגמא. נגיש, ניתן לחיקוי, אצלו נראה אפשרי להכו. ובלתי מושג

. עולמי-מנהג קלוקל שהוא יצר כבר בתיכון והפך למותג כלל – הסוליה
גשה שכל מה שהוא עשה ניתן לחיקוי היא שההר, אבל האמינו לו

 .הרגשת מוטעית מיסודה
 
 

================================================= 
 הבהיסטוריפורוורד הגדול -הסמול

================================================= 
 

כל זאת וב. שום השראה, לא היה כל זוהר במשחקו. מרהומשחקו היה פשוט וחסר כל י
עיניך , בלי שתחליט על כך למפרע. כשהוא היה על המגרש הרגשת שקורה משהו מיוחד

המשחק של הסלטיקס היה אחר כשלארי היה על . מין מגנט. עוקבות אחרי כל תנועה שלו
העל -שני שחקני, יק´ורדן ומג´ג. גם מחוץ למגרש הוא היה טיפוס עממי ופשוט. הפארקט

!( והם עדיין)היו , של ההופס הבהיסטורירד לשלישייה הטובה האחרים הנחשבים יחד עם בי
. ומצולמים במיטבם על שערי מגזינים יוקרתיים, מצוטטים בלי סוף, דעהקובעי אופנה ומובילי 

, ינס מרופטים שנראים גדולים עליו בשתי מידות´בירד מופיע תמיד במכנסי ג, לעומתם
 .וק פשפשיםובחולצת פלנל מקומטת שנראית כאילו נרכשה בש

 
היא  –ועד עתה  –של הכדורסל בכל הזמנים " השלישייה הגדולה"-כבר שנים אני טוען ש

ללא " שלו"ועשה ממנה  4´ אף אחד עדיין לא כבש את החולצה מס. ובירד, יק´מג, מייקל
קרים עבדול ? ביל ראסל? ווילט –גם על עמדת הסנטר יש ויכוח גדול מי הטוב מכולם . ויכוח

 . אני נישאל שוב ושוב אם זה באמת כך. אבל לא לגבי השלושה? קילאש? אבר´ג
 

 . לא? אולי הנוסטלגיה משפיעה על בחירתי
עד שיקומו  –ואולי אף פעם  –חזיתי בהם כל כך הרבה פעמים שאני משוכנע שייקח דורות 

שמעתם על . כמה מהצעירים שביניכם חושבים שאני מגזים. שחקנים כאלה בתפקידם
מדוע אין ? מדוע אין יותר ציירים כאלה? שייקספיר? בטהובן? מוצרט? גוך-ואן? לו´מיכאנג

, שנה 055, שנה 05-וגאונים מופיעים אחת ל, כי הם היו גאונים? יותר קומפוזיטורים כאלה
 .שנה 055

 
ודורות על גבי דורות אחריו חיכינו עד שהגיע , כמו שהיה בינתיים רק ניוטון אחד, תראו

הם הפלה והמרדונה . הם היו גאוני כדורסל. אותו דבר יקרה עם השלושה, יןאלברט איינשטי
לך לחזות בהם  שאפשרגאונים שנולדים שאתה מברך את אלוהי ההופס . של הכדורסל

אפילו יותר מימי . פעם-אי השהייתאני מאמין שהיום הנבא היא החזקה . ולשוחח איתם
על -אז לא היו כוכבי. כוכבי כדורסל גדולים 5-45,היום ישנם . מייקל-בירד-יק´הזוהר של מג
 . היא עדיין בליגה אחרת" השלישייה הגדולה"אבל . בכמות כזאת

 
ספורטס ´. לארי היה הטוב ביותר מאז החל לשחק בתיכון. פעם אסביר לכם למה
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´ בקולג. בתיכון( א"כתה י)וניור ´היקרתי שם אותו בשער המגזין כשהיה ג´ אילוסטרייטד
בקבוצה חלשה כשהוא מביאה ממש לבדו לגמר ´ אול אמריקן´הוא היה ( טייטאינדיאנה ס)

רק ביל בראדלי . ונסון´יק ג´רק כדי להפסיד למישיגן סטייט הגדולה עם מג, אליפות המכללות
פור עם שחקנים  –לפיינל  –פרינסטון  –הצליח לבדו כמעט להביא את האוניברסיטה שלו 

האדירה עם ´ אינדיאנה יוניברסיטי´ולא ´ סטייט אינדיאנהבלמה , אגב. לבנים בינוניים ומטה
 .גם נייט לא מוכן לדבר על כך. לארי אף פעם לא הסכים לגלות? בובי נייט

 
================================================= 

 ...ז"ובכו, שחקנים כלארי לא בודקים בסטטיסטיקה אלא במספר אליפויות
================================================= 

 
, הנה מה שעשתה הציפור, במקום שאלאה אתכם במספרים או לשלוח אתכם ללויקיפדיה

וריבאונדים ( APG)אלא גם באסיסטים  PPG-עם המלצה לתת מבט לא רק ב, בקיצור ולעניין
(RPG .) לקריירה" דאבל-טריפל,כמעט:! 
 

YEAR G MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG 
 

34-85 80 ,5.5 .434 .455 .8,5 0.55 3.85 05.45 4.0 0.34 .50 ,.00 ,.45 00., 
85-80 80 ,4.0 .438 .035 .85, 0.,5 8.55 05.45 0.0 0.45 .33 ,.00 0.45 00.0 
80-80 33 ,8.5 .05, .000 .85, 0.55 8.,5 05.45 0.8 0.85 .85 ,.,5 ,.05 00.4 
80-8, 34 ,3.3 .054 .085 .845 0.45 8.55 00.55 0.8 0.83 .45 ,.54 0.05 0,.5 
8,-84 34 ,8., .440 .043 .888 0.,5 3.85 05.05 5.5 0.80 .83 ,.55 0.05 04.0 
84-80 85 ,4.0 .000 .403 .880 0.05 8.05 05.05 5.5 0.50 0.0, ,.05 0.55 08.3 
80-85 80 ,8.5 .445 .40, .845 0.,5 3.05 4.85 5.8 0.50 .50 ,.04 0.05 00.8 
85-83 34 45.5 .000 .455 .405 0.35 3.05 4.05 3.5 0.80 .40 ,.04 0.05 08.0 
83-88 35 ,4.5 .003 .404 .405 0.45 3.85 4.,5 5.0 0.54 .30 0.85 0.05 04.4 
88-84 5 ,0.0 .430 .555 .443 .05 5.55 5.05 4.8 0.55 .8, 0.8, ,.55 04., 
84-45 30 ,4., .43, .,,, .4,5 0.05 8.,5 4.05 3.0 0.40 .80 ,.04 0.,5 04., 
45-40 55 ,8.5 .404 .,84 .840 .45 3.55 8.05 3.0 0.85 .43 ,.00 0.55 04.4 
40-40 40 ,5.4 .455 .455 .405 0.55 8.55 4.55 5.8 .4, .3, 0.38 0.85 05.0 

843 ,8.4 .445 .,35 .885 0.55 8.55 05.55 5., 0.3, .84 ,.04 0.05 04., 
 
 

 •0434 College Player of the Year - Indiana State University  
 •0434 June 8th signs with the Boston Celtics - 5 year $3.25 Million  
 •0485 NBA Rookie of the Year  
 •0485 - 40 (00 )time NBA All Star  
 •0480 NBA All Star Game MVP  
 •0480 - 85 (, )NBA World Championship  
 •0484 NBA Playoff MVP  
 •0484 - 85 (, )time NBA MVP  
 •0480 Scores 60 Points vs. Atlanta  
 •0485 NBA Playoff MVP  
 •0485 - 88 , Point King - NBA All-Star Weekend  
 •0483 "Bird Steals the Ball " 
 •0445 30 Consecutive Free Throws - ended on Feb.13, ´90  
 •0445 05,555 Points  
 •0440 Co-Captain, The Dream Team  
 •0440 Retires - Announced August 22, 1992 from French Lick, IN.  
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 •Career 40+ Points 52 times (5 in the Playoffs ) 
• of Fame? Shame on How could you forget Hall  

you! – Mel Less  

 ?אז יש עוד שאלות    
 
 

================================================= 
 מספר שלושים ושלוש

================================================= 
 

זהו מספר . ,,: ידע, ישראל, ועד נצרת עילית, וריה´מנצ, ונג´יינגצ´כל עכבר כדורסל מצ
וק לבן שניתלת במרומי האולם העתיק והמפורסם גופייה בצבעי היר, הגופייה של לארי בירד

גופייה של אחד מגדולי שחקני , (עכשיו באולם החדש)לזיכרון עולם ´ בוסטון סלטיקס´של ה
 .גופיה של אגדת ספורט מהלכת, הכדורסל בכל הזמנים

 
ונהג להעלות פלאים את , בירד היה שחקן שהתעלה על עצמו ברגעי המשחק המכריעים

ל -כ-מ הבהיסטוריהוא היה אחד הקלעים הטובים . במשחקים חשובים ממוצע קליעותיו
ובין קלעי העונשין , אחד המוסרים הטובים, גם אחד הריבאונדרים הטובים בליגה. מרחק

הגדולים " המנצחים"אז הוא גם אחד , ואם זה לא מספיק. ושלוש הנקודות המעולים ביותר
 .בתולדות המשחק

 -מעוותות ועקומות, שבורות, ל אצבעות יד ימינו הקולעתאת רוב הקריירה שלו שיחק כשכ
שפגע וריסק אותן במהלך , ש"קמ 055שעף במהירות , תוצאה של חבטת כדור סופטבול

מאחר והדוקטורט שלי הוא . ליק´ פרנץ, בעיירת מגוריו באינדיאנה, ה בקיץ´משחק עם החבר
ר "ד, רופא הסלטיקס. יםתמיד התעניינתי בפציעות אורטופדיות של אתלט, לביומכניקה

וישנם מקרים , כמו שעיפרון נשבר, ישנן עצמות הנשברות במרכז: "הסביר לי, ראלד הובר´ג
הכדור ריסק לו כמה עצמות אצבעות כף היד . שהעצם נשברת כאילו ריסקו אותה בפטיש

. משאירה עיוות ללא תקנה, הפציעה של בירד השייכת לקבוצה השנייה". כחבטת פטיש
 . את כל שנות משחקו האחרונות שיחק עם מרפק דפוק, בנוסף

 
 5שיחק רק )עבר ניתוח מסובך בכף רגלו שמנע ממנו לשחק כמעט כל העונה  0488-ב

( הרנייה)בקע , לבעיה הבריאותית הגדולה ביותר אצלו, כמובן, כל זה בנוסף(. משחקים
הכאבים עימם . "נוספותוכן ניוון תורשתי בשתי חוליות , בסחוס שבין חוליות הגב הנמוכות

אני לא יודע אם שחקן אחר היה ", כריס פורד, אמר פעם מאמנו, "הוא משחק הם איומים
 ".מסוגל לעמוד בהם

 
של ´ 0-הטוב מ´ בסדרתראיתי אותו משחק עם כאבי גב משתקים במשחק החמישי והקובע 

בירד . NBA-ה בפלייאוף על אליפות המזרח של´ אינדיאנה פייסרס´נגד ´ בוסטון סלטיקס´ה
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 04,440ויחד עם , הייתי שם. פעם-נתן את אחת מהצגות הכדורסל האמיצות והטובות אי
 00עם  מצויןהוא התחיל . חזינו במבצע בלתי נשכח, והמיליונים בטלוויזיה, הצופים באולם

, הוא שלח מסירות כפי שרק הוא יודע. דקות משחק באחוז גבוה 05 -שנקלעו ב, נקודות
מיקום , יש לו טיימינג מושלם בקליטת ריבאונדים מגבוהים ומנתרים טובים ממנוהוכיח שוב ש

, וחוש בלתי ניתן להסבר לדעת בדיוק לאן ייפול הכדור, מעולה שהוא אינסטינקט שאין ללמדו
 .רצחניות´ ספאזם´עם התכווצויות  לוהכו

 
ה מאוד על צד שניות לפני המחצית ניסה בירד להציל כדור אבוד ונחת קש ,-ארבע דקות ו

. שמעו עד תא העיתונות´ גארדן´את פגישת הראש עם הפרקט המפורסם של אולם ה. ראשו
כעבור זמן מה קם . וצוות רפואי מתגודד סביבו, המשחק נעצר כשבירד שוכב בצד ללא נוע

, !"מיי גוד, או. "ונראה המום כשנלקח מיד לטיפול בחדר ההלבשה, באיטיות תוך קושי מופגן
ול אישה לידי כשהנפילה מוצגת שוב ושוב במהלך ההפסקה על המסך הענק קוראת בק

 .בשל מראה הפגיעה הקשה, אלפים לא יכלו להביט במסך. בהילוך איטי
 

בכוחות , לארי. נשמע רחש בקהל ואחריו צרחות שמחה, דקות לפני סוף הרבע השלישי 5:45
המשיח הגיע אל . ירוףהקהל בט. מגיע למושבו על ספסל השחקנים, עצמו ובריצה קלה

. ועוד איך. דקה עוברת ובירד כבר על הפארקט. הקהל הנהדר של הגארדן, משוגעי בוסטון
, למרות הגב המשותק מכאבים, חיצים במשחק כמעט מושלם 0,בסוף הערב נרשמו לו 

כשהכל נגמר הוא אומר לנו בחדר ההלבשה . ורקתו האדומה מההתנגשות, הלסת הנפוחה
 : בטא הקאונטרי היבש שלובסיום המשחק במ

שמח שהפציעה "אחרי המשחק שהוא  םלעיתונאירד אורבך אמר "! ר גיים´אסט אנת´ג"
 ...".בראש ולא בברך´ רק´ ההיית

 
כל תנועה שלו נראתה מאומצת כשכל מה שהוא מנסה לעשות כמיטב . הוא היה פועל פשוט

סגנון . ולבעלי הקבוצה, צהחבריו לקבו, יכולתו הוא להעניק יום עבודה יעיל נוסף לקהל
אלו חולמים לגדול . אפילו לא ללבנים, משחקו רחוק היה מלהיות מודל לחיקוי עבור ילדים

הוא . הוא מחזה. יכול היה לעוף, כמו פיטר פן, ורדן´ג. לא כמו לארי בירד, ולהיות כמו מייקל
 . הוא שואו. פנטזיה

 
ורדן ´איך זה שג( מוקיון לא קטן ממנו שהיה)בירד שאל פעם את חבר קבוצתו קווין מקהייל 

תגיד לי שתי מילים שיאפשרו לי לעוף כמו ( כינויו של מקהייל)´ סטיק´, היי. "יכול לעוף ככה
כשהילדים מחקים את . לא איחרה לבוא התשובה, (תלה את עצמך!" )הנג יורסלף!". "מייק
ואולי שפשוף , פק עמידהס, אמפ שהוא ספק ניתור´כל מה שדמיונם יכול לפנטז הוא ג, בירד

תנועה שהביא בירד  -לפני קליעת עונשין או הוצאת חוץ , ידיים בתחתית סוליות הסניקרס
אפילו עם שם משפחה כמו . שהפכה סמל מסחרי לאמונות טפלות המתלוות למשחק -לעולם 
שום  .´לארי´הוא היה ונשאר פשוט , הזועק לאיזה כינוי עיתונאי עסיסי ושובב( ´ציפור´)בירד 

עיירה שמספר תושביה הוא קצת  –אינדיאנה , ליק´ שם אחר לא התאים לקאונטרי בוי מפרנץ
 . יימס´סי ג´חור השתייה המועדף על ג, אגב, השהיית, 0,555מעל 

 
================================================= 

 ובירד, בירד, בירד, בירד, בירד
================================================= 

 
חסר , לא חזק במיוחד, לא מהיר: האנטיתזה של כוכב כדורסל, הנה הוא עולה על המגרש

 ההייתזריקתו לסל . היעדר יכולת ניתור –´ מחלה הלבנה´סובל כרוני מה, גמישות וקפיציות
ולמרות שדיוק קליעתו נפגע מעט , ובכל זאת. ספק הדיפת כדור ברזל, ספק זריקה מהמקום

 - הסלטיקסשחקן הפינה של , בגוף לא אתלטי´ מ 0.55גובה  -לארי בירד , ל הפגיעה בידובש
 . נחשב על ידי רבים לאחד מקובץ קטן של שחקני הכדורסל הגדולים ביותר

 
ומי שגילה את ), משך שלושים שנה כמעט´ סלטיקס´מאמנה היהודי האגדי של ה, רד אורבך
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איש השנה  -´ סופומור´חר בו בדראפט כשהיה עוד בירד באינדיאנה סטייט יוניברסיטי וב
להמתין שנתיים בטרם יוכל , על פי חוקי הליגה, בידיעה שהוא יצטרך -´ השנייה בקולג

ואמרו לי , אילו נתנו לי את שמות כל שחקני הכדורסל הטובים שהיו מעולם: "הצהיר( לשחק
אבל אני , ורדן טוב ממנו´אולי ג. לארי היה האדם איתו הייתי מתחיל, לבנות מהם קבוצה

שהתבקש לפני , מאמן קבוצת דטרויט, אק דיילי´צ". הייתי רוצה להתחיל קבוצה עם בירד
 ".ובירד, בירד, בירד, בירד, בירד: "ענה, ´סטאר-אול´כמה שנים לבחור את חמישיית ה

 
כולל  – יעיתונאבתגובה לשאלה המטופשת ששואל כל . בירד עצמו לא חשב שהוא כה גדול

כל אחד חייב להישפט : "הוא ענה לי פעם ברצינות, אם הוא הגדול מכולם -בדכם הנאמן ע
לא היה מתאים בהכרח ללייקרס של  0483מודל ´ סלטיקס´מה שמתאים ל. במקומו ובזמנו

 ".הוא מוטעה מיסודו´ הטוב ביותר´לכן המושג , ´,3
 

ישלוט ביד כה רמה , נציהכיצד ייתכן ששחקן איטי יחסית הנראה כחסר קואורדי, ובכל זאת
, על הפרקט ,,´ אך כשעולה מס, לעולם לא הצלחתי להבין את התופעה? בעולם הכדורסל

הוא הישרה מין הילה שקשה להסבירה . אולי אפילו קוסמי, תמיד התרחש משהו מיוחד
משום . וכריזמה מדבקת, מנהיגות ללא עוררין, הטומנת בחובה גם שליטה מוחלטת במצב

רד אורבך . ושוכח משאר התשעה המסתובבים על הפרקט, כז רק בו ובמשחקומה אתה מתר
כפי , ההופך את ארבעת שותפיו על המגרש לטובים יותר, לא היה ואין שחקן"-ש, אמר עליו

, ומדוע, למה, אני לא יודע איך זה: "מוסיף, בן קבוצתו לשעבר, ´דני איינג". שעשה זאת בירד
כאילו אסור , ואחריות, שכל, תי שאני משחק ביתר מאמץפתאום הרגש, אך כששיחקתי איתו

כשהוא היה טופח לי על הגב ואומר . איתו עשיתי דברים שלא עשיתי מעולם. לי לאכזב אותו
ואפילו מאמר בספורטס , אפילו רבע שעה הרצאה של רד על שהייתי טוב´ גוד גיים´

 .".לא היו שווים כמו טפיחה על הגב ממנו, אילוסטרייטד
 

כוכבה , י לואיס הצעיר´רג. עמיתיו במשך השנים אומרים פחות או יותר אותם דברים שאר
( שניפטר בפתאומיות ובכך החל את שקיעת הסלטיקס)אחרי בירד ´ סלטיקס´הבא של ה

". שהוא כבר ידאג לכך שננצח, עם לארי אתה מרגיש שהוא יביא אותך לחוף מבטחים: "אמר
ה -פ-צ-אתה מ, אתה לא מתפלל לנס, וא על המגרשכשה: "שהיה מאמנו בעבר, ביל פיטש

אף הוא היה אחד מצעיריה , די בראון". התקוואיתו אף פעם לא איבדתי . זהו לארי. לנס
באליפות  ןהניצחולדעתי )שלא הגיע לפוטנציאל שלו , ´סלטיקס´המבטיחים החדשים של ה

איתו זה כאילו ": אמר לי פעם בחדר ההלבשה המצניח של הסלטיקס, (הדאנק גמר איתו
כאילו שאיתו על המגרש משהו עושה מאיתנו טובים . שחתיכה ממנו נכנסת לכל אחד מאיתנו

 ".יותר
 

ללארי בירד על . "וחסר פשרות, צמא קרבות, על המגרש הוא היה נחשב ללוחם עקשן
, יי המהולל´ר ג"אמר עליו פעם ד, "המגרש יש את רמת המוסר שיש לכריש בבריכת דגים

כשלדעתו שופט שרק שריקה אכזרית . ביניהם הפכו לחתיכת פולקלור אמריקני שהקרבות
. כמעט תמיד בבדיחות שגרמה לשופטים לצחוק". תורם את דעתו"הוא היה , ולא נכונה נגדו

השופט שרק טכני וזרק את לארי , "YOU STINK"אבל פעם כשצרח על השופט סטרום 
". ?איך אני מריח משם, לארי, היי: "דבדרך לחדר ההלבשה סטרום צורח לביר. מהמגרש

פקה הגדולים -היה אחד מדוברי הפקה הוא. לארי רק חייך והמשיך בדרכו לחדר ההלבשה
 .אבל תמיד ידע לקבל בדיחה טובה על חשבונו עם חיוך רחב, הבהיסטורי

 
 0445גם שבעת המיליונים לעונה שהשתכר בעונת . בירד היה ותמיד יהיה קאונטרי בוי

ורדן ´כשג, בפגרת הקיץ. לא שינו דבר, (ז השכר הגבוה בעולם בכל ספורט קבוצתישהיה א)
או לניו יורק לפרסם עוד מוצר , יק היו ממהרים להוליווד להקליט עוד תוכנית טלוויזיה´ומג

לוגם , ´הלגיונר´, ליק על גבי טנדר או בבאר היחיד בעיירה´ את בירד מצאת בפרנץ, חדש
הן כולן , אהבת האדמה והטבע, פשטות, חיסכון במלים, אמנותנ. בירה עם חברי הילדות

הביא אותו לראשונה לבוסטון , בוב וולף, כשסוכנו היהודי של בירד. תכונות שירש מהוריו
. ´היאט´שכרה עבורו ההנהלה סוויטה במלון , להכרת הקבוצה והעיר´ 34באפריל 
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שירות ´שום . טנדרטיותכשהחשבון הגיע נכללו בו רק מחיר החדר והוצאות ארוחות ס
שחקנים אחרים משאירים חשבונות של אלפי . אפס שיחות חוץ, שום שמפניה, ´חדרים
 –? איזו תכנית". הסתכלתי בטלוויזיה: "ענה, כשנשאל בירד מה עשה בזמנו החופשי. דולרים

 .יקיל´ וכך חינכו אותו בפרנץ, זהו לארי ". בוננזה"
 

================================================= 
 ליק´ בוי מפרנץ-קאונטרי

================================================= 
 

הוא נולד וגדל בעיירה הקטנה שהיו בה רק מפעל אחד ומלון יחיד שהתפרסם בגלל שבוני 
יימס נהגו להשתכן בו בזמנים העליזים בהם ´סי ג´ולפניהם ג –השודדים הידועים  –וקלייד 
עיון בעיתונים מצהיבים בספרייה יגלה שהיה זה . המלון גם מרכז שעשועים והימוריםהיווה 

גם . היום מהמלון נשאר רק שלד. אל קפונה, גם מקום הנופש המועדף על עבריין ידוע אחר
, כל שנשאר הוא תירס. כמו רוב החוות במחוז, המפעל היחיד בעיר פשט מזמן את הרגל

 .בה הכדורסל הוא הדת השלטת, של אינדיאנה המשולש הקדוש, וכדורסל, פרות
 

, בשלג ובשרב, בקור ובחום. על כל קיר אורווה תלוי סל. באווירה כזאת צמח לארי בירד
, אומר בירד, "ושוכח מכאב הבטן, אתה זורק כדור לסל, כשאתה רעב. "הילדים משחקים

הוא . טוח לחלוטיןרק עם חברי הילדות שלו הוא מרגיש ב. שזרק כל יום מאות זריקות לסל
היה לו . 04כשהוא בן ´ 30-מעטים שמעו על נישואיו האומללים ב. וחשדן, ביישן, טיפוס פרטי

את קורי הוא . התגרש, קורי, כשנולדה בתו, ולאחר שנתיים, ניסיון אפסי עם נשים כשהתחתן
(. ל.מ, והיום הם קרובים אחד לשני, רק כשפרש מהמשחק יצר קשר עם ביתו)כמעט לא ראה 

 . לאחר שניתקה מגע ממנו, על לארי לשמור על קשר עם בתו שהקשתהאשתו לשעבר היא 
 

למה . "הוא ואשתו דיינה יצאו יחד עשר שנים רצופות לפני שנישאו. בינתיים נישא בשנית
היא שתקה והמשיכה לחיות . ענה למי שחקרו בנושא, "?להתחתן ולקלקל יחסים טובים

חוסך . זהו בירד". אם בא לך, תענדי: "ת נשואים ואמריום אחד הביא לה טבע. לצידו
 .בדיבורים

הכולל מגרש )בסיום כל עונה הם היו מגיעים לביתם החדש שבירד בנה בקצה העיירה 
רק שם . והוא יכול היה לקפוץ לבירה או שתיים עם חבריו הוותיקים, (כמובן, כדורסל צמוד
ואלוהים העניק לו כשרון , שהתמזל מזלו, קלי´ מפרנץ, רק שם הוא לארי בירד. הוא לא כוכב

 .רק שם הוא מרגיש בנוח. רק שם לא מטרידים אותו בבקשת חתימות. לזרוק כדור לסל
 

. מאורע שבירד מסרב לדבר עליו, שהסתבך בחובות ולבסוף התאבד, אביו היה אלכוהוליסט
אבל , בית הספרהוא מעולם לא בא לראות אותי משחק ב. "הוא אומר, "לא הכרתי אותו טוב"

, אף פעם לא התלונן, עקשן, הוא היה אדם קשה עורף. "מוסיף לארי" אני יודע שהיה גאה בי
פעם בא אבא . כדי להביא לחם לפינו ופחם לתנור -תמיד בשעות נוספות  –והיה כורה פחם 

. לאחי ולי לקח חמש דקות להוריד לו את המגפיים. הביתה ברגליים נפוחות ומלאות דם
, נראה שהעקשנות. אומר לארי, "לבש את מגפיו ויצא למכרות, בבוקר הוא קםלמחרת 

עברו , והיכולת לשאת כאב בלי להתלונן, הקמצנות במילים מיותרות, העבודה הקשה
תמיד עבדה בשתי משרות תוך שהיא מנהלת בית : "על אמו הוא מדבר בהערצה. בתורשה

יש לה יותר אומץ מחמישה . שתפרהמלבישה את שני בניה במיטב הבגדים , נקי להפליא
, לאחר שקניתי לה בית מרווח בצפון היישוב, כבר עשר שנים היא לא עובדת. לארי בירדים

 ".זה אצלנו בדם. מאושרת יותר כשעבדה ההייתשהיא , אני חושב. ומאז היא אובדת עצות
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 .היריבות הספורטיבית הגדולה בהיסטוריה. יק´עם מג

 
 

================================================= 
THE KING OF PAKA-PAKA 

================================================= 
 

אני . לרצפהמפיל אותך  אבל –יבש . בירד ניחן בחוש הומור משגע, כמה שהיה קמצן במילים
כשכל חדר ההלבשה  –כאילו  –זוכר אותו מפציץ משפטים בני שורה אחת בשיא הרצינות 

. אבל חודר שריון, הומור יבש. ללקסיקון האמריקאי נכנסוהכנף שלו  אמרות. מתפוצץ מצחוק
הוא נכנס לחדר ההלבשה כמה דקות לפני , סטאר באורלנדו-נקודות באול ,-לפני אליפות ה

כמובן  -יצא וניצח את האליפות , "?מי לוקח מקום שני, אוקיי: "תחילת התחרות ושאל
. בזריקה אחרונה של הכדור הצבעוני המקנה את שתי הנקודות שהיה זקוק להם לניצחון

כשהוא כלל לא מסתכל , מנצח V-הוא הסתובב עם הרמת ידו ל, ברגע שעזב הכדור את ידו
תמונה זו של בירד המסתובב עם יד מנצחת . בעתלעבר הכדור העושה דרכו לתוך הט

 .כשהכדור עדיין בתחילת מעופו הקשתי היא אחת מתמונות הספורט הידועות ביותר
 

הוא מנצל כל ? איך אפשר לכעוס עליו: "אמר ,-שהגיע רביעי באותה אליפות ה, ´דני איינג
ברגע שניכנס לחדר . רעוןולרוב יש לו קבלות לפי, על יריביו יפסיכולוגזווית אפשרית ליתרון 

ידעתי שהוא ניצח לפני שהעסק . ´איט איז אול אובר´ידעתי ש, ההלבשה ושאל מי יהיה שני
הליגה , תגיד לי? זה היה פאול: "אמר לארי, לשופט סנפורד ששרק פאול נגדו". התחיל

בחימום נגד הסיקסרס באחד ממשחקי , פעם אחרת" ?משלמת לך עמלה על פאולים
, תגיד" –כשהוא דואג שהאציל קרוב מספיק לשמוע  –א שאל את קווין מקהייל הפלייאוף הו

אבל , בארקלי שמע ופרץ בצחוק" ?ארלס בארקלי נמוך מדי או שמן מדי´האם לדעתך צ, קווין
הוא לא הצליח להשתחרר מההשפעה הפסיכולוגית של . המשחק כבר היה אבוד עבור האציל

 . משפטו של בירד
 

אני מקווה שביל : "בחימום ממש ליד ספסלה של דטרויט´ ר לאיינגלפני משחק הוא אמ
והם , כששמים שחקן לבן לשמור עלי זאת העלבה אישית ופגיעה בכבודי. למבייר ישמור עלי

הוא , אחרי הפסד לניקס, פעם". ?05או  45האם להענישם עם ? מה דעתך. ישלמו על כך
 .ענה, "ודות מהםכי קלענו פחות נק. "נישאל מדוע הסלטיקס הפסידו

לנצח את הסלטיקס בביתם נותן לך אותה הרגשת "-פעם אמר ברנרד קינג מהניקס ש
לארי ". בבחינה ממורה שחושב שאתה מטומטם 055התעלות שאתה מרגיש כשאתה מקבל 

 ". ה כמובן"הכוונה לס. 055-קינג היה זקוק לשלוש בחינות להגיע ל? מאיפה הוא יודע: "הגיב
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כשהכדור מגיע אליך " ´פאסט פיץ"הוא שיחק . סופטבול ברמה מקצועניתבירד היה שחקן 
רק בגלל הכדורסל הוא לא הפך מקצוען בסופטבול . ש"קמ 085ר במהירות של עד ´מהפיצ

ורדן החליט לפרוש מכדורסל ´כשגילו לו שמייקל ג(. ל.מ, משחק המשוחק בעיקר בערי שדה)
יעמוד שם עם האלה ויסתכל על כדור העף אליו  כשהוא: "הוא הגיב, ולנסות בייסבול מקצועני

בירד ". מעלות ייראה לו כמשחק ילדים 55,-אז דאנק בווינדמיל ב, ש"קמ 055במהירות 
 .וחזר לנבא לאסוף עוד שתי אליפויות, ניכשל בגדול, מייקל ניסה. צדק

 
ת אפילו אם הייתי מעמיד א. "ריבאונדים בכל החצי 8הם לקחו , כמאמן הפייסרס, פעם

, בסוף העונה". כדורים היו נופלים על ראשה 0לפחות , על הפארקט 05-הנכדה שלי בת ה
אחרי שמייקל ". שנה גרועה למאמנים ההייתזאת בטח : "הגיב, "מאמן העונה"כשזכה בתואר 

היום ראיתי את אלוהים שהתחפש : "נגד הסלטיקס בפלייאוף ,5ורדן הפצוע השחיל ´ג
 ". ורדן´למייקל ג

 
המחייך על הפארקט בזמן ´ מ 0.55גארד בגובה -לעולם לא יהיה יותר פוינט: "קי´על מג

ההערכה . הפכו לחברים הטובים ביותר בנבא, אגב, יק ולארי´מג". שהוא מעליב אותך
כשהם שומרים אחד על השני , בגמר אליפות המכללות 0434-והכבוד ההדדי התחילו כבר ב

יק ´אך מג, ניצח את הקרב בנקודות וריבאונדיםבירד . במשחק ששבר את כל שיאי הציפייה
ההערכה והכבוד ההדדי המשיכו כשהשניים מנצחים . זכה במערכה במשחק שאזכור לעד

באה כששניהם מככבים בפרסומת נפלאה  הקרבהאך ". יו-יו"אליפויות נבא לקבוצותיהם כמו 
 םעיתונאיבלי , יהםרק שנ, יק היה מבקר את לארי כל קיץ´מג, מאז אותו זמן". קונברס"של 

וערבים בשתיית בירה , והשניים היו מבלים ימים בדיג –ליק ´ בפרנץ" קאונטרי"רק  –ופרסום 
 .מלבד כדורסל, להכוכשהם מדברים על , על שפת הנהר

 
הראשון , שכבר כתבתי עליה הוא שילם במשחק הבא´ פייסרס´את מחיר פציעתו מול ה

´ פיסטונס-ובלעדיו ניצחו ה, להשתתף במשחק בירד לא היה מסוגל. בסדרה נגד דטרויט
במהלך כל משחקי הפלייאוף של . נראים אבודים ללא מנהיגם´ סלטיקס´כשה, 30-85בקלות 

בירד כלל לא התאמן ובילה כל רגע ללא משחק , (ולעתים בעונות הבאות אחריה)אותה עונה 
בור בגבו בסיום על מכשיר מתיחה בבית החולים שאמור היה להקל עליו עד לניתוח שיע

אמר אז כשהוא יורד מהמגרש , "אחרי הניתוח אחליט לגבי המשך הקריירה שלי. "הפלייאוף
לטוב ´ סלטיקס´הוא נשא את קבוצתו ה. ואתה ידעת שכך בדיוק יהיה, עם הכדור תחת זרועו

 .הם יחיו או ימותו, למרות גילו ופציעותיו, איתו. או לרע
 

================================================= 
 רגעים גדולים וקצת טריוויה על הציפור –על דה ועל הא 

================================================= 
 
הסיקסרס הובילה כל המשחק עד , 0480-של אליפות המזרח נגד הסיקסרס ב 3-במשחק ה*

הכדור . ברייק-פאסט .הכדור שוב של הסלטיקס. 84-84-לפני הסוף כשלארי בירד הישווה ל
והזריקה .הוא מאבד שיווי משקלו. הוא מנתר. 5:50שניות מראה  04-אצל לארי כששעון ה
( זריקה עם הזכוכית) BANK SHOTהוא מעביר כדור ליד שמאל ועם . בימין בלתי אפשרית
הממשיכים לנצח עד , סלטיקס, 40-45ניגמר . 84סיקסרס , 40סלטיקס . קובר סל מהסרטים

 .הגדולים בכל הזמנים´ הקלאץהסל של בירד בשמאל נחשב עד היום לאחד מסלי . האליפות
 
 5:50עם , פורטלנד, 000-005מ מקו החוץ כשהתוצאה "ס 0הוא זורק כדור  0484-ב*

נופל לעבר  –הניתור שולח אותו החוצה לעבר יושבי הספסל הראשון וכשהוא באוויר . בשעון
 .תשולח כדור קשתי שרואה רק רש, הספסל

 
-ו, אשכוליות 00, חיצים 04דאבל של -והאחרון בגמר הנבא הוא עושה טריפל 5-במשחק ה*

 .בונבונים 00
והכדור בידה , 053-055דטרויט מובילה , 0483נגד דטרויט בפלייאוף של  0-במשחק ה*
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בזמן הנפילה . בירד חוטף באוויר ועומד ליפול. אייזיה מוסר לעבר דומארס. לזריקה מהחוץ
היה זה . 058-053והסלטיקס מנצחים , ונסון השועט קדימה´לח כדור לעבר דניס גהוא שו

הוא היה עוד , אילו היה שחור. עושים ביג דיל מלארי בירד: "המשחק שאחריו אמר אייזיה
הוא התנצל אישית לבירד . משפט זה כמעט הוליך את אייזיה שאולה". שחקן שחור בליגה

 ".לא ידע על מה הוא מדבר"געה בו שהוא ואמר שגניבת המסירה שלו כל כך פ
 
בירד עולה וקובר . טיקים לשעון 0עם  ,-הסלטיקס מפגרים ב. משחק פלייאוף נגד הבולטס*

. הסל ניפסל. אאוט עשירית שנייה לפני הזריקה של בירד-ונס ביקש טיים´אך קייסי ג. שלשה
קייסי ". את השטחושכל השחקנים יפנו לי "בהתקהלות השחקנים מבקש בירד את הכדור 

אז זהו : "ואז הוא פונה לשחקנים!". אני המאמן כאן. סתום את הפה. בירד: "המאמן, ונס´ג
כולם פינו את . בירד מקבל כדור". נותנים כדור לבירד וכולם מפנים לו את השטח. התרגיל
כשהוא נופל דרך הרשת בלי לגעת " סוויש"הוא עולה לשלשה והכדור עושה רק . השטח

בירד בקור רוח . שנייה לסיום. לפני סיום ההארכה 0-בהארכה הבולטס מובילים ב. בחישוק
בירד . שנייה לסיום. 0,4-0,8בהארכה השנייה הבולטס מובילה . משגע קובר את השתיים

אז הוא עולה , כדרורים לעבר הסל ,-0פורץ עם הכדור אך יודע שאין לו זמן לכדרר עוד 
 .0,4בולטס . 045סלטיקס  .והעור ניקבר עם הבאזר, אמפ´לג

 
ברבע הרביעי בו קלע  05-מ 4בירד קולע , 0488נגד אטלנטה בפלייאוף של  3-במשחק ה*

 .הסדרהומנצח לסלטיקס את , ´נק 05
 
הסלטיקס משחקת בהארכה שנייה נגד שיקגו במשחק האחרון ביניהם , 0440, למרץ 0,-ב*

במשחק בו  0,0-0,0יקס מנצחת והסלט´ נק 4בהארכה השנייה בירד קולע . לאותה עונה
 .העפיל לארי על מייק

 
 0440בסיום עונת  000-048במשחק ששודר לכל האומה גוברת הסלטיקס על פורטלנד *

, 05ואז בהארכה הוא קולע  OFFBALANCEכשלארי משווה בשלשה עם הבאזר בזריקת 
טים טסה -ריםזה היה לפני שהד. גניבות 0 -ו,אסיסטים 00, ´ריב 04, ´נק 44ומסיים עם 

וזה היה משחקו הגדול , גבו כבר היה גמור. יק כקפטני הקבוצה´לברצלונה עם בירד ומג
 .האחרון כמקצועני בנבא

 
שני שיאי  –חיצים ברבע אחד  04, נגד הפייסרס ,0בירד קבר , ,048, למרץ 5,-ב*

 .סלטיקס
 
נגד ( סוכריות 05, קרשים 00, חיצים 5,)דאבל -לבירד היה טריפל, 0480, לפברואר 08-ב*

-היה זה הטריפל. הוא לא שיחק ברביעי. דקות לפני סיום הרבע השלישי 0אז כבר ´היוטה ג
 .רבעי משחק-דאבל הראשון בשלושת

 
נגד הוושינגטון ( ´אס 05, ´ריב 00, ´נק 03)דאבל -היה לו טריפל, 0483, לאפריל 03-ב*

 .שיא נבא. בולטס כבר בחצי הראשון
 
 .45שחקים של טריפל דאבל כשמספר הנקודות שקלע היה לפחות ללארי היו שלושה מ*
 
, יק´מג, רוברטסון אוסקרבנבא אחרי  0מקום , דאבל בקריירה-טריפל 54ללארי היו *
 .ייסון קיד´וג, מברליין´צ
 
" אם´ספייס ג", 0444-ב" יפ´בלו צ: "כולם הצלחות קופתיות, לארי הופיע בשלושה סרטים*

 .0443-ב" סלטיקס פרייד"-ו, 0455-וריי בורדן וביל מ´עם מייקל ג
 
 ".,,ביג "מקדונלד יצאה עם המבורגר , מיד אחרי שפרש*
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 ".,," –ו , "BIRDS"על שמו הנקראים " מוצרי נעליים"ללארי ישנם שני *
 
כפרסומת  0444-ב נבחרה" ורדן´אייר ג"את  שפרסמהורדן ´הפרסומת שלו עם מייקל ג*

 .ני ניזכר בהאני עדיין מחייך כשא. העשור
 
הוא ביקש מהשופט . שנות מאסר 5,-סיטי ל-יימס ארופי באוקלהומה´נידון אריק ג 0550-ב*

של לארי בירד בטענה שזה יעזור לו להתמודד עם  ההגופיי´ מס, שנים ,,-שישנה זאת ל
 .השופט נענה לבקשתו. העונש

 
 ".יי´ר ג"חד נגד דא-על-אחד"כשהמפורסם שבהם הוא , לארי הופיע בתשעה משחקי וידיאו*
 
 .סלר על חייו-לארי כתב בסט*
 

================================================= 
 הפרישה

================================================= 
 

אימפריית הכדורסל  -הבוסטון סלטיקס , 0440-עונות בסלטיקס ב ,0כשלארי פרש אחרי 
בנו , סטר יונייטד´ואולי מנצ, פריית ספורט שרק היאנקיסאימ - 0405-שרד אורבך בנה מ

הסלטיקס לא . מדהים מה קורה לקבוצה שמנהיגה פורש. התפרקה, משהו דומה לה
רק פרישתו של . עם הגעתם של קווין גארנט וריי אלן, התאוששו מפרישת בירד עד העונה

 .בירד ורדן גרמה להרס אימפריית ספורט במידה דומה לפרישתו של´מייקל ג
 

. אימון ולו של משחק אחד ןניסיוחסר . וגבו, מרפקו, הוא נאלץ לפרוש בגלל אצבעותיו
אבל תפקידו האמיתי היה . 0440-0443-הסלטיקס שכרה אותו לתפקיד אדמיניסטרטיבי מ

 –הלגיטימי היחיד שנשאר  –י לואיס ´אבל אחרי שרג. ללמד את הירוקים כיצד מנצחים
, 0555-האינדיאנה פייסרס שכרה אותו כמאמנה ב. חתית הבארהסלטיקס ירדו לת, ניפטר

מאמן ´הוא מיד הביאה לגמר אליפות המזרח וזכיה בתואר , בלי שאימן בחייו ולו משחק איד
האיש , השנים האחרונות הוא משמש כנשיא הפייסרס ,-הוא פרש מהאימון וב. ´השנה

; איטי מדי´ ההייתהדיעה עליו א למרות ש"יוס ממכבי ת´שהחליט לבחור בשרונאס יאסקיביצ
 .´שחקן הגנה גרוע

 
 
 

================================================= 
בקשתי לבחור את . אני חייב להודות ששוב פישלתי בגדול: הקדמה לפני מבצע השבוע

אז חצי מכם . חמישיית הלבנים בנבא אך לא ציינתי אם לבחור חמישיית ההווה או כל הזמנים
ושינוי  הבלבולבגלל . אני מבטיח מעתה להיזהר מאד בניסוח השאלות. ככה וחצי ככהענו 

 להכואנחנו מתחילים , למספרים שלמים( ?´וכו 0.8? זוכרים" )חלקי אחד"שיטת הניקוד מ
אז השבוע התחלתי עם ניקוד חדש שהתבסס על נקודה ". חלקי אחד"מעתה לא יהיו . מחדש

 .י הרוב"ושניבחר ע, שבחרת אחת על כל שחקן חמישייה מערבי
================================================= 

 
================================================= 

 : פרויקט השבוע הבא
 . בחירת חמישיית הנבא העכשווית שלכם

================================================= 
 

 : תוצאות השבוע שהיה
 :י רוב המשתתפים היא"ע שנבחרהיית המערב חמיש
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 פוינט גארד –כריס פאול 

 שוטינג גארד –קובי בריאנט 
 סמול פורוורד –כרמלו אנטוני 
 פאוור פורוורד –דרק נוביצקי 

 סנטר –אמרה סטודמאייר 
 
 

================================================= 
 :מכתבו של זיו שוהם

================================================= 
 

 :חמישית המערב שלי
 

PG :כריס פול . לבארון דיוויס אין שכל, לקיד אין התקפה מספקת, לנאש אין הגנה. כריס פול
(. הם אפילו לא חוטבי עצים ושואבי מים)מביא קבוצה של חוטבי ביצים ושואבי יין לפלייאוף 

נדלר נגר והספסל של גבעת ברנר ´צ, כבר מזמן לא ה ומו פיט´אבל פז, דיוויד ווסט שחקן טוב
 .יכול להתחרות עם הספסל של ההורנטס

 
SG :הוא מביא את הלייקרס לפלייאוף והוא בעיקר , הוא חודר, הוא קולע: קובי ברייאנט

 .שחקן ההתקפה הכי טוב כיום בליגה ואולי גם שחקן ההגנה הכי טוב
 

SF :ירדטימאק הוכיח לכולם שהוא לוזר א. י מקגריידיאני מתלבט בין כרמלו אנתוני לטרייס ,
הם ללא  תמהניצחונולטילים מיוסטון כשחלק  תניצחונו 03אבל אי אפשר להתעלם מרצף של 

 .שיהיה, יאללה. מינג
 

PF :אין . הביג פנדמנטל את שלו עושה, ינובילי משתוללים´גם כשטוני פארקר וג. טים דאנקן
 ?תם כשיש יעילות שמובילה לנצחונותאבל מי צריך או, אצלו היילייטס

 
C :מי היה מאמין שאחרי ניתוח בברך הוא . אמארה סטודמייר בעיקר כי קמבי לא ממש קולע

 .פחות טוב לא הוא תחליף ןהניסיואבל , אז הכוח המתפרץ קצת נעלם? יצליח להתרומם ככה
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 מברליין´וילט צ
 
 

כבר כמה שנים שלא הסתכלתי על . לםהשחקן הזה היה הדומיננטי מכל השחקנים מאז ומעו
 055-ו, מחדש ממה שעשה ונדהמתיאבל עשיתי זאת למען מאמר זה , הסטטיסטיקות שלו

ולארי כשלישיית -יק´מג-אני מתבייש שכשבחרתי במייקל. הם רק דוגמא קטנה´ ריב 00-ו´ נק
 . PFעכשיו צריך רק . כל הזמנים לא כללתי את וילט

 
================================================= 

 נפיל מעולם אחר 
================================================= 

 
הוא היה שחקן שלא מהעולם ". דה ביג דיפר"קראו לו (. קביים" )ווילט דה סטילט"קראו לו 

 5,.0-כ( ושיחק)אך עם מוטות ידיו הוא נראה ´ מ 0.03הוא היה רק . הזה בליגה מעולם אחר
, יורק בשנות פארו-התמזל מזלי להיות בניו. ושליטה טובה בכדור, חכו, ניתור, עם מהירות´ מ

 . פנסילבניה, בהרשי´ נק 055ביום שקלע , כ באוהיו"ואח
יש ". לנד-הולי"הוא סרב לקרוא לי בכל שם אחר מלבד . שנה 40איתו לראשונה לפני  נפגשתי

, מאמרים על וילט מספרי ,אז לקחתי . ר אחדממנו שאין ביכולתי לכלול במאמ תזיכרונולי 
 : קראתי להם. ועורך האתר יכניסם לפי ראות עיניו, ערכתי אותם, 4-הפכתי אותם ל

 
 "הענק ואני"
 "הנקודות 055-משחק ה"
 "ת בצהוב סגוליגולי"
 " הנשים 05,555איש "
 
 

. ה לאחריםוהרבה פעמים בהשווא, מברליין כל השנים´במאמר זה התרכזתי בהישגיו של צ
או נאמתי , כתבתי, שספרתיושוב שמעתי אחרי -ולכן שוב, העולם הזהמהיום הם נראים כלא 

-0450הוא עשה זאת בשנים . כאן הטעות הגדולה ביותר". בוודאי לא היו לו יריבים", עליו
לכם השמות אולי לא . תקופה שהתברכה בסנטרים הטובים ביותר מכל תקופה אחרת, ,043

, ורמונד´נייט ת, וולטר בלאמי, מברליין השיג מה שהשיג נגד ביל ראסל´אך צ ,אומרים הרבה
 -ניל ´כולם סנטרים מהסוג של שקיל או –ווס אנסלד , דולף שייס, וויליס ריד, ספנסר הייווד

 . וביל וולטון, רוברט פריש, מוזס מלון, אבר´ושיחק אפילו נגד קרים עבדול ג
 

עליו שלושה  נתליםהקריירה שלו כשבכל משחק  למשחק משך כל´ דק 48.0הוא שיחק 
חצי מהפאולים עליו היו : "מברליין´אמר על צ, שחקן הסלטיקס אז, תום היינסון. שחקנים

, הבהיסטוריוחבטות מכל שחקן אחר , דחיפות, הוא ספג בשקט יותר מרפקים. אכזריים ממש
 .פעם ללא טענות או מענות-ואף

 
השניים היו . אך זה כמו להשוות עגבניות למלפפונים, מנסים להשוות את ביל ראסל אליו

והוא יכול היה , מסביב ראסל תמיד שיחקו השחקנים הטובים ביקום. שחקנים אחרים בתכלית
רק . מברליין היה הכוכב היחידי בקבוצה חלשה´צ. ובמשחק קבוצתי, להתרכז בהגנה גרידא

ומאמנו , גריר ובילי קנינגהאם כהאל: פתאום היו מסביבו שחקנים, בסיקסרס 0455-0453-ב
 .אלכס האנום ביקשו לשנות את צורת משחקו

 
בממוצע קליעות לא יאומן של )´ נק 04.0-וממוצעו ירד ל, בלי לפצות פה, הוא הסכים מיד

-ואליפות נבא כשהסיקסרס סוף, ריבאונדים למשחק 04אך יחד עם נקודות אלה באו , (58%
, יסקו ווריורססאת סן פרנ 4-0כ "ואח, ת המזרחבאליפו 4-0סוף מנצחים את הסלטיקס 

, 08.3עם ממוצע ריבאונדים של  הסדרהאך מסיים את , למשחק´ נק 03.3כשווילט קולע רק 
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 .רמונד´נייט ת( והגבוה מווילט)נגד הסנטר הנפלא של הווריורס  לוהכו
 

ו עשרות חזיתי ב. ואני אומר לכם זאת באחריות, ד-ח-ף א-א? מי היה מסוגל לעצרו היום
תאמינו לי שאני . וכמובן טיוי, אני חוזה בכל שחקני היום מדי פעם במיאמי ואורלנדו. פעמים

, מהיר´ מ 0.03גוליית חזק ביותר בגובה , הוא היה חיית כדורסל. יודע על מה אני מדבר
 . שנה 40ואתלטי שהיה אוכל את הליגה בדיוק כפי שעשה לפני , זריז

 
================================================= 

 האתלט הגדול מכולם
================================================= 

 
כהכנה למאמר זה ריכזתי . כבר כמה שנים שלא עברתי בפרוטרוט על שיאיו והישגיו של וילט

כשקובי קלע לפני שבוע . ממה שהוא עשה –ממש נדהמתי  –ונדהמתי , את כל הישגיו ושיאיו
כותבים על כך בכותרת ראשית עם תמונת שער ובאותיות של , נגד המבריקס´ נק 00חצי ו

-צ-משחקים ר 00-ב´ נק+ 05קלע פעם , THE GREAT DIPPER, מברלין´צ. קידוש לבנה
. בחצי אחד´ נק 04הוא פעם קלע . פעם בקריירה שלו 008הוא קלע חמישים פלוס !!! ם-י-פ-ו

. ´נק 05.4ו לכל העונה היה -ע-צ-ו-מ-כשמ 0450-0450ת פעם בעונ 40´ נק 05קלע לפחות 
אך הוא עשה " NO WAY"אתה רוצה לומר . אלה מספרים שהיום לא מסתדרים לך בראש

 . משמרת לו מספרים אלה כשיאים אישיים לעולם ועד הוההיסטורי, זאת
 

ם אך מה לעשות ורק סטטיסטיקה תשכנע אתכ, אין דבר משעמם יותר מלכתוב סטטיסטיקה
וששיאיו , פעם שיחק הופס-השחקן הדומיננטי ביותר שאי, שהוא היה הסנטר הגדול מכולם

ביכולתו : בדבר נוסף אחר" הכי"אבל בנוסף הוא היה . נראים היום כאילו מעולם אחר
אך עם , ´מ 0.03" רק"העובדה שהוא היה  ההייתמה שהיה כל כך מיוחד בוילט . האתלטית

. על-הוא היה ספורטאי. מהיר ואתלטי´ מ 0.00ק כאילו היה לו לשח שאפשרומוטת זרועות 
 . ´מ 0.00קפץ לגובה , ´מ 04ברזל מעל -הדף כדור, מקצועני-שיחק כדורעף חצי

 
וילט עשה זמן זה )שניות  05.5´ מ 055אם אתם יכולים לתאר לעצמכם את מוטומבו רץ 

ג בשכיבה על "ק 048ולוחץ משקולת של , (טרוטרס-בתחרות רשמית כששיחק בהארלם גלוב
קלרה -בתחרות ראווה בחוף סנטה הקיציםכפי שעשה באחד  BENCH PRESS)הגב 

אז , ((ותדעו בקילוגרמים 0.0-חלקו ל. פאונדס 855הוא , אגב, השיא העולמי); בקליפורניה
על "הוא הציע למוחמד עלי קרב  0435-ב. מברליין הזה´יהיה לכם מושג איזו מין חיה היה הצ

אך רבים , "לא רוצה לגרום לחברי וילט נזק בלתי הפיך"עלי סרב בטענה שהוא . "כל הקופה
אבים לפרצופו של מוחמד עלי ´וישלח ג, וטובים מאמינים שהוא פשוט חשש מוילט שיעמוד

הוא היה האתלט הטוב ביותר מכל הסנטרים . בלי שהאלוף יצליח להגיע לפרצופו של הענק
 .פעם שיחק כדורסל-שאי, ים ביותר בכל גובה שהואואחד האתלטים הטוב, ללא יריב כלל

 
================================================= 

 0-ו, 4, ,´ מס תאליפויומברליין ´איך החמיץ צ
================================================= 

 
של  הטוריבהיסקלע העונשין הגרוע . הבה נתחיל באחד הדברים המוזרים שקרו בכדורסל

(. 00.0%)השני מהגרועים ביותר הוא וילט (. %,.43ממוצע של )הכדורסל הוא בן וולאס 
מהקו  0,-מ 08אז כיצד תסבירו יום של . ´מפגרי הפאולים´שקיל נמצא באותה כיתה של 

 ?0450-נגד הניקס ב´ נק 055במשחק בו קלע 
 

 .ורדן´י מייקל גבכל הזמנים אחר 0´ כשחקן מס 0553-בחר בו ב" סלאם מגזין*"
 
שש פעמים נוספות היה בפיינל של הנבא כשבשלושה . 0430-ו 0453-שתי אליפויות נבא ב*

של וילט מהקו  00-מ 0-ו, פאשלה איומה של מאמנו, משחקים פאשלות גדולות של שחקנים
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המפורסמת של וויליס ריד למדיסון גארדן חצי דקה לפני תחילת המשחק " כניסתו"וכמובן )
 : אליפויות 0מנעו ממנו ( ים´את כל הגארדן ואת כל הניקסשטירפה 

 
 ". המשחק של זריקה אחת בחצי: "משחק שביעי אליפות המזרח. 0458

 
כי משך כל המחצית השנייה " משחק הזריקה הבודדת בחצי משחק"-המשחק הזה ידוע כ

-כ 3חק וילט משחק מש, בפעם הראשונה בקריירה! לא יאומן! וילט זרק זריקה בודדת אחת
 80למרות ששיחקו . נצחונות 50הסיקסרס הובילו את הליגה עם ". מפיון´דפנדינג צ"

המפגשים ביניהן באותה עונה הם צריכים עכשיו לנצח  8משחקים וניצחו את הסלטיקס בכל 
הגארדים לא פוגעים אבל ממשיכים . בילי קנינגהאם פצוע. על אליפות המזרח 3משחק 

אולי אם . כולם תמיד שאלו מדוע וילט זורק כל כך הרבה. על וילטלזרוק לבנים במקום ללכת 
אפילו מאמנו האנום חשב ? ישחק כמו ביל ראסל ויתרכז בהגנה אז גם הוא ינצח אליפויות

-4בגגות , 5,-04גבר על ראסל בריבאונדים : אז זה מה שוילט עשה במשחק זה. באותו כיוון
הוא ( זריקה אחת בכל החצי השני)קו הזה על הפיאס. 45-055אבל הפסיד את המשחק , 04

 . מתאר בספרו כיצד עמד שם תחת הסל וחיכה לכדורים שלא הגיעו כל החצי השני
 

 ". המשחק בו ישב וילט בחוץ: "גמר נבא, משחק שביעי: 0454
 

העברתו . רי ווסט´ין ביילור וג´מברליין משחק כבר עונה שנייה בלייקרס עם אלג´וילט צ
ניל ´את שקיל או, ון סטוקטון´אז עם קרל מלון וג´וות ערך לו הבאת ליוטה גללייקרס היתה ש

עד לדקה . 03-ומפגרת ב, זריקות רצופות 00ברבע השלישי הלייקרס מחמיצה . במלוא כושרו
הוא נפל על ברכו ויצא  04-בריבאונד ה. ריבאונדים 04-ו´ נק 08זאת היו לוילט כבר 

". לי היו צריכים לשבור רגל כדי שארד מהפרקט"ביל ראסל אמר אחרי המשחק . מהמשחק
דקות וילט אמר לו שהוא יכול  0המאמן של הלייקרס ברדה קולף לא הכניסו אפילו שכעבור 

 ". בסדר"להיכנס ושהברך 
איש לא יודע מלבד )אולי קולף היה כה נירגז על וילט שירד אחרי פציעה שלא נראתה קשה 

את  וצמצמוהלייקרס שיחקו טוב ". שו ולהעליבולהעני"שהחליט ( וילט כמה קשה היתה
, עד היום תוהים על יציאתו של וילט. כשוילט היה מוכן לחזור ומאמנו לא הכניסו 4-ההפרש ל

שהוא חייב היה ". רך מדי"היום טוענים שוילט היה . של מאמנו להכניסו למשחק ווסירוב
היכולים אתם לראות את לארי . על הפארקט סצנהאפילו במחיר , להכריח את מאמנו להכניסו

הם היו ? בגמר הפלייאוף 3-ורדן יושבים על הספסל בסיום המשחק ה´בירד או מייקל ג
לוילט אף פעם לא . בעצמם ונכנסים, תהשישיזורקים את מאמנם לעבר המושבים בשורה 

 הלהיסטוריהמשחק הזה ניכנס . AIR-פור או לישהיה לצ KILLER INSTINCT-היה את ה
 . הדקות הקריטיות האחרונות במשחק החשוב ביותר בחייו 5-ישב וילט בחוץ ב כמשחק בו

 
-מ 0-המשחק שוויליס ריד ניצח בלי לשחק ושוילט הפסיד ב: "גמר נבא, משחק שביעי: 0435

 ". מהקו 00
 

. משחק שלא אשכח עד נשימתי האחרונה בעולם הקשה הזה. הייתי שם רבותי הצעירים
מצב , ועוד, ברדלי, בושר-דה, פרייזר, הגדולה עם ריד כשמצב המשחקים נגד הניקס

ין ´רי ווסט ואלג´הניקס ניצחו אחד בלעדיו כשג. כשריד פצע את ירכו 0-0המשחקים הוא 
 03עם  40אבל הלייקרס ניצחו בבית בקלות כשוילט קולע , ביילור תופשים משחק רע

 . וור גארדןהמשחק השביעי במדיסון סק. ריבאונדים וגם ווסט קולע כמטורף
 

ממש שניות לפני תחילת . כמובן שרעדתי כמו האחרים כי היו שמועות שריד אולי ישחק
וילט אפילו לא . עולה על הפארקט –מדדה  –ריד . המשחק האולם רועד מתשואות וצרחות

הוא קלע את זריקתו הראשונה אך היו אלה שתי : ריד לא היה פקטור במשחק. הסתכל עליו
אבל משחק מטורף של וולט פרייזר שקלע . ת כשהוא על הספסל רוב המשחקנקודותיו היחידו

פאולים גמר  00-מ 05שהחמיץ ( ´נק 00)ומשחק בינוני של וילט , וחיסל את ווסט בהגנה 5,
אבל , ההצדקה היחידה שאפשר לומר על וילט היא שהוא כבר בשנתו העשירית בליגה. איתם
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הוא היה עייף ומחוסל במשחק . עת שנגע בכדור שחקנים כל ,-0עונות בהן נתלו עליו  05
 . שיכול היה לתת לו אליפות שלישית

 
 

 
 .תמונה אחת שווה אלף מילים. וילט

 
================================================= 

 הישגים שלא יישברו לנצח 
================================================= 

 
 00, למשחק´ הנק 055על : אני מסיים את הפרק עם הישגיו הגדולים ביותר של וילט

 : אבל יש עוד. כבר דברנו, ועוד 05.4ממוצע לעונה של , הריבאונדים
 

 : ממוצעי הנקודות לעונה הטובים ביותר
 

 05.4 –מברליין ´צ: וןראש
 44.8 –מברליין ´צ: שני

 8.4, –מברליין ´צ –שלישי 
 ,.8, –ין ביילור ´אלג: רביעי

 3.5, –מברליין ´צ: חמישי
 3.0, –ורדן ´מייקל ג: שייש

  5.4, –מברליין ´צ: שביעי
 

 : ומעלה´ נק 05משחקי 
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 (משחקים 000)מברליין ´צ: ראשון

 (3,)ורדן ´מייקל ג: שני
 (08)ין ביילור ´גאל: שלישי
 (00)ריק ברי : רביעי

 (05)אבר ´קרים עבדול ג: חמישי
 

 פלוס יש לקובי בריאנט ואלן אייברסון -05לא בדקתי כמה 
 

 : ומעלה´ נק 55משחקי 
 

 (משחקים 0,)מברליין ´צ: ראשון
 (4)ורדן ´מייקל ג: שני

 (,)ין ביילור ´אלג: שלישי
 

 פלוס -55 לא בדקתי את מספר משחקי קובי בריאנט של
 

 : שיאי ריבאונד לעונה
 

 (ממוצע´ ריב 03.0) מברליין ´וילט צ: ראשון
 (03.5)מברליין ´וילט צ: שני

 (00.3)מברליין ´וילט צ: שלישי
 (04.3)ביל ראסל : רביעי

 (04.5)מברליין ´צ: חמישי
 (,.04)מברליין ´צ: ששי

 ( 04.0)מברליין ´צ: שביעי
 

 : אבחר עוד כמה הישגים פיקנטיים
 

 + (05שה רצופים של יעשה ששהיו פעמיים )פלוס -05שבעה משחקים רצופים של * 
 (עשה זאת פעמיים+ )45ארבע עשרה משחקים רצופים של * 
 !כמעט עונה שלמה –לפחות ´ נק 5,ששים וחמשה משחקים רצופים של * 
 פעמים רצופות כקלעי העונה  3הוביל את הליגה * 
 ".יקות לסל הרב ביותר בשלושה משחקים רצופיםמספר הזר: "שיאים מסוג 055-כ* 
 

================================================= 
 ( ?קנאים)חברים ושונאים 

================================================= 
 
ההורים עבדו אצל היהודים . מברליין´ילדים של אוליביה ווויליאם צ 00-מברליין היה אחד מ´צ

אבל עליכם להבין ". גנן"והאב בתור " עוזרת בית"האם בתור , רים ביותר בפילדלפיההעשי
אביו לא . ישנן תריסר עוזרות בית. אין עוזרת בית" הקו הכחול"שבאחוזות האלה הנקראות 

 . גננים בבתים היקרים ביותר 05הוא היה הראש של . גזם דשא כגנן
 

ואפילו שיתפו אותם , שילמו להם טוב, ומסתבר שהיהודים האלה אהבו והעריכו את הורי
מברליין את ´בספרו מתאר צ. מברליינים עלינו ועל מנהגינו´בהם למדו הצ, בכמה אירועים
 LOOK"הוא שמע  00-ו 05כבר מגיל . ומסביר את אהדתו ליהדות ויהודים, התקופה ההיא

AT THIS TALL NIGGER BOY "טיגמה ובשנותיו הראשונות בתיכון הוא סבל מאותה ס
ואישיותו הרגשית , מברליין היה מאד מודע לגובהו´צ". גוליית חסר קואורדינציה ושכל"של 

ולא היה לו אף , לא התחבר לאף אחד, הוא לא דיבר. גרמה לו להיחבא בתוך עצמו!( מאד)
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 ". היה בתול כשסיים תיכון"אלברט דסמונד בטוח שהוא , חברו הטוב מהתיכון. דייט
 

ותוך תקופה , הוא התגלה למאמן הקבוצה, וניור בתיכון´כשהיה ג, תאבל בשנתו השלישי
, אגוצנטרי EXTROVERTמופנם ל  INTROVERT-קצרה של כמה חודשים הוא הפך מ

היה מל ברודסקי שאמר ( עד מותו של וילט)חבר יהודי טוב שלו . ובעל בטחון עצמי, קפריזי
הוא היה כזה גם !".הגדול מכולם הבנזונה COCKY-בששה חודשים הוא הפך להיות ה: "עליו

ביל ואן , מאמנו בלייקרס. וכמה שנאו את הגאטס שלו, שכמה קיבלו באהבה NBAכשחקן 
אני תמיד ריחמתי על וילט שפונק מגיל צעיר : "ברדה קולף היה אחד המקטרגים הגדולים

, ןכ: "רי ווסט אומר´אבל ג". עד שקשה היה לתקשר איתו ALOOF-והפך כוכב אגוצנטרי ו
אבל הוא גבר רגשי מאד וחבר נאמן . קונטרוברסיההוא חי על ; הוא אוהב לערבב בקדירה

 . וטוב
 

 NBA-הוא הגיע לגמר ה. אליפויות 0הוא ניצח : "ק רמזי אומר´ג. איתו בעיהלי לא היתה כל 
אני כבר לא . כמה פעמים MVP-ו, שנים 00" אול סטאר"הוא היה . שלוש או ארבע פעמים

זה הדבר הכי לא . LOSERועוד מכנים אותו , אוחז בשיאים שלעולם לא יישברוהוא . זוכר
איש לא זוכר שזה לא היה ביל , "ביל ראסל זכה בכך וכך אליפויות, תראו"כשאומרים . נכון

-תום היינסון , ביל שרמן, בוב קוזי, ונס´סם ג, ונס´עם קייסי ג, אלא הסלטיקס, ראסל
". הפסיד"וילט לא . רד אורבך –המאמן הטוב בעולם ועם -השחקנים הטובים בעולם אז 

לא יפות עם מאמניו דיק " יציאות"לוילט היו כמה ". ומסיבות שונות, פילדלפיה הפסידה
וביל , ו מולני´ג, אלכס האנום –אך מאמנים אחרים . ובמיוחד ואן ברדה, דולף שייס, הארפ
 . מדברים עליו רק טובות –שרמן 

 
הוא כבר רכש דירה  0450בשנת . כבר בשנתו הראשונה בפילדלפיה הוא היה ידוע כמתהולל

הוא היה )שלו " בנטלי"או " בפררי"–מפוארת במנהטן והיה מגיע לפילדלפיה למשחקים 
( חוסר יכולת לישון)הוא היה ידוע כסובל מאינסומניה "(. גדול"הראשון שחתם על כסף 

למה לבזבז . תיים שינה מספיקות לישע´. ועשרות או מאות פעמים הוא שיחק ללא שינה כלל
אף , אבל אני לא שמעתי אף מאמן. היה אומר, ´?ונערות על שינה, שמפניה, חיים טובים

וככה תמיד קבלתי , הוא היה טיפוס שלא מהעולם הזה". מברליין העייף´צ"מתלונן על , פעם
ונתן לי , יךמחי, הוא הזמין אותי פעם לארוחה במסעדתו בהארלם והיה נחמד ביותר. אותו

והוא אהב את העובדה שאני , איתו כי שנינו באותו גיל בעיהולא היתה לי כל , להרגיש נוח
 .מישראל

 
, מלכות יופי, על-ספורטאי, שחקני קולנוע. כשחתם בלייקרס הוא בנה ארמון בבברלי הילס

המסיבות והנשפים שעשה היו . כולם רצו להיות מוזמנים לארמונו –דיפלומטים 
שם גם היו לו את . מברליין עשה כל דבר הכי גדול שאפשר´סמים בהוליווד כי צמהמפור

 . ´עשרים אלף הנשים ששכבתי איתן´-שהוא תאר ב, מאות הרומנים שלו
 

לעולם לא היה יורד מהמגרש אילו קרה לו מה "ביל ראסל אמר שהוא , 0454-אחרי ההפסד ב
רק . התקררו –שהיו חברים עד אז  – היחסים בינו לבין וילט". ´וילט דה סטילט´-שקרה ל

והשניים הפכו חברים , אמר שאין ולא היה שחקן כוילט, בשנים האחרונות ראסל התנצל
בכנסייה בה  –ההספדה  – EULOGY-ראסל נתן את ה)מברליין ´קרובים עד יום מותו של צ

ר לא נילחם אב´וילט תמיד אמר שג. אבר היו גרועים´יחסיו עם קרים עבדול ג(. שמו את ארונו
אבר קלע ולקח ´וזאת על אף שג)ולא לוקח מספיק ריבאונדים , לא קולע מספיק, מספיק

, של וילט" דוד תום"-ביקר את התנהגות ה, מצידו, אבר´ג(. ריבאונדים כפי שכולנו יודעים
מעשה נדיר  –ב "שפוטר מנשיאות ארה)רד ניקסון ´וחבר של הנשיא ריצ, שהוא רפובליקני

לא "אבר ´וילט אמר שוב שג, אבר שבר את שיא הנקודות הכללי של וילט´שג אחרי(. ביותר
אבר החזיר ´ג". יש לו מסביבו שחקנים לנצח את הסלטיקס שנה אחרי שנה. מתאמץ מספיק

 ". CRYBABY AND QUITTER"מברליין בספרו כשהוא מכנה את הענק ´לצ
 

היה " ד לא אוהב את גולייתאף אח: "הוא קיבל זאת כגבר. לווילט לא היו הרבה מעריצים
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כ ספרו השני "ואח, "גדול מהחיים"כמה שנים אחרי פרישתו הוא יצא עם ספרו הראשון . אומר
ספר זה כמעט הוליכו . נשים 05,555בו הוא כותב ששכב עם " מבט מלמעלה", 0440-ב

לא הובן "אך בשנים האחרונות לחייו התחילו לסלוח לו גם בגלל שהצהיר שהוא , שאולה
המשקיע הרבה מכספו ומרצו בעזרה , וגם בגלל שהפך לאדם נוח הרבה יותר, "הלכהכ

 .לילדים שחורים
 
-המאוחרות הוא הפסיד כ 45-בשנות ה. ולא היו לו ילדים חוקיים, מברליין מעולם לא נישא´צ

כאן קבור השחקן "רי ווסט אמר בבית הקברות ´ג. 0444-וניפטר ב, ג ממשקלו"ק 45
 .ושאי פעם ישחק הופס, פעם שיחק הופס-שאי הדומיננטי ביותר

 

 

 .אולי הגבוה הטוב ביותר בכל הזמנים. יימברליין´צ

 

 
================================================= 

 תוצאות המשאל 
================================================= 
 

 (בחירות 00)כריס פאול : פוינט
 (03)קובי בריאנט : שוטינג גארד
 (08)יימס ´לברון ג: סמול פורוורד

 (8)קווין גארנט : פאוור
 ( 03)דוויט האוארד : סנטר

 
 . 0 –ינובלי ´ג, , –נאש . 4 –סטודמאייר . 0 -דרון ויליאמס , 0 –ווייד , 3 –דנקן : אחרים

 
 . הווארד, דנקן, לברון, קובי, נאש: בחירתי

 
אני לא צריך גארד מהיר , והווארד, וגארנט, אני בחרתי בנאש לפני פאול כי עם קובי ולברון

ייסון קיד עשה עבור ´כמו שג)חיפשתי גארד המחלק כדורים ומושך בחוטים  –להיפך . וחודר
, פשוט, י גם מעדיף את דנקן על גארנט כי הואאנ. הנבחרת האמריקאית בשנה שעברה

תפקידו  –פורוורד -הווארד יאפשר לו לשחק פאוור. השחקן היעיל ביותר שיש היום תחת הסל
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 . ומאד התפלאתי שאיש לא בחר בנוביצקי, בחרו בנאש ,מאד התפלאתי שרק . הטבעי
 

הוא מסביר . וקמבי, בראנד אלטון, לברון, ונסון´ו ג´ג, פאול: בחירת מנהל האתר שרון סולומון
 . את בחירתו די בהגיון

 
 . ואבנר מתן קלעו בול בכל החמישייה, עומר שקדי, אסי, יואב בורר, רועי ורדי

 
 : הניקוד נכון להיום

 
 4 –עומרי 

 4 –משה זיו 
 05´ גדי ברקוביץ
 4 –רקפת נבון 

  05–זיו שוהם 
 8 –עתי עמירם 

 4 –עכברי רעננה 
 0 –אחיה שטהאל 

 4 –ן פנחס אור
 4–משה אלישע 
 8 –חגי ליפשיץ 

 4 –חביבה אלמוג 
 4 –עירד ברגר 
 4 –דלית אורן 
 4 –חגי מינץ 

 4–נימרוד ערן 
 8 –מנחם לס 

 4 –שרון סולומון 
 3 –מלובני 

 8 –רועי ורדי 
 3אופיר גורדון 

 3 –דניאל 
 5 –ניר ארז 

 5 –עמיר גולדשטיין 
 8 –יואב בורר 

 3 –דוד אברמסון 
 3 –יב ´דגניק פא

 8 –אסי 
 8אבנר מתן 

 3 –עתי עמירם 
  3 –יובל גרבובסקי 

 
 .יוצא מהרשימה( שבועות ,)בחירות רצופות  ,המחמיץ  -חשוב 

 
================================================= 

 מכתבי קוראים
================================================= 

 
, נו)ק על מאה עשרים ושבע שנה ´רזי האן בי איי מהידו ועד קופצויהי בימי המנחם ששולט ב

ח "בשנת תשס. אשר בארצות דברית, בימים ההם כשבת מנחם לס על כיסא מלכותו(. כמעט
מייקן ללמד ´ ורג´הגדולים פחות ג 05ויפרסם מאמרים על , עשה משתה לכל מכריו ונתיניו
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יצו להביא לפניו את חמישית שחקני , ביין כטוב ליבו של המנחם. את קוראיו מגדול ועד קטן
וימאן מארבורי לבוא יען כי למרות שטוב הוא מוסרית ומוכר נעלי . הטובה ביותר NBA-ה

ויקצוף המנחם .עדיין חושב הוא שברשותו תואר הרכז הטוב בעולם, בלבד$ 00-ספורט ב
 .משחק וירם טלפון לאיזיאה תומאס אחד ומאז מארבורי לא. מאוד וחמתו בערה בו

 
. אחר הדברים האלה כשוך חמת המנחם לס ויבקש פוינט גארד שייקרא הטוב ביותר בעולם

יפה  מגנים, מוסרי הרבה, ויצאו הנערים לכל קצות הממלכה ויבקשו למלך רכזים טובי מראה
ייסון ´ג, סטיב נאש המקציף, דרון ויליאמס החביב, ועלו בארון דיוויס הפזיז. ומצליחים נאה

לא רק שגם אצלי בשם : ונסי בילאפס ויאמר´ויבוא גם צ. כריס פול המצליח, פליסטקיד הטרי
נה נה , אבל לאף אחד מכם אין טבעת אליפות שלי דווקא יש, (אפילו פעמיים)´ ישנה האות ס

 . תבניצחונואלא גם ,אז אמר הוד המנחם שעמדת רכז נמדדת לא רק בהתקפה ובהגנה. בננה
 

פיים שמשלבים יכולות אישיות עם הצלחה קבוצתית הם כריס פול אי לכך שני המועמדים הסו
ונסי המשוויץ וישלח אותו הביתה בטענה שעדיין ´אף המנחם בצ רייחאבל . ונסי בילאפס´וצ

. דטרויט ללא בן וואלאס מצליחה להפסיד לקליבלנד בפלייאוף ומעט ענווה היתה במקום
יסי הלייקרס שאקיל וקובי לקחו שלוש ובימים ההם שני סר. וכריס פול זכה בתואר הנכסף

שאקיל עוד הצליח לקחת אליפות עם וייד . אליפויות ברצף והחלו לריב עד שנפרדו דרכיהם
וילך קובי וירצה לעזוב . וקובי נאבק עם שחקני קבוצתו כדי להשוות את המאזן ביניהם ונכשל

, אם על המאמן טוב .ישנה קבוצה אחת מפוזרת ומפורדת: קסון´את הלייקרס ויאמר לפיל ג
 .ולא שעה לו, ואלך מכאן למקום אחר

 
אבל גם מצא חבר , ויקח קובי עיתותיו בידיו וימשך לקלוע כבימים ימימה וגם הגנה עשה

מקום בו לא דרכה רגלו של קובי , דמות ביינום וביחד הצליחו להביא הלייקרס לצמרת המערב
ומי . ובורח למערב, זורח, ומאז הקובי פורחוירא כי טוב ויביאו גם את גאסול . מאז ימי השאק

ובלילה ההוא נדדה שנת המנחם לס ויצו להביא ?SG-בעצם יכול להתחרות בקובי בעמדת ה
בתקופה האחרונה  יכישרונהכי  ,055וימצא את הדראפט , של הדראפט תהזיכרונואת ספר 

צעיר ואת הגיעו אל וירא את לברון ואת ממוצעיו ואת גילו ה. ויבט על ההישגים של כל שחקן
ואת השתפרותו מרגע ולרגע עד לרמת שחקן מוביל ועוד יש המון פוטנציאל  NBA-גמר ה

ויאמר ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ויצו להסיע את לברון על סוס . שמת לפרוץ
ואחר כך בדק המלך את הישגי דראפט . הטוב בממלכה SFברחבי ארצות דברית כי הוא 

 .שנת ישרים ומיד ישן 0555
 

משחק . והיה האיש קבלן אליפויות ויעיל מאין כמוהו. איש היה בממלכה ושמו טים דאנקן
ויאמרו האחשדרפנים . אבל מעדיף שלידו יהיה סנטר, באותה קלות Cובעמדת  PFבעמדת 

ושאל , ויאמרו כי גארנט אתלטי. כי יש שחקן טוב הרבה יותר הימנו העונה לשם קווין גארנט
כמה . ע הוא לאחרונה סטטיסטית´עג´מה ההישגים של גארנט זה כי מג, םאותם מנח

וישתקו האחשדרפנים ויביטו ? ינר שניצלוינר אמיתי או סתם ווהאם הוא ו? אליפויות יש לו
ולבחור יש יכולת לשחק  MVPויוסיפו כי נוביצקי הוא . איש ברעהו ולא אמרו מאום בנושא

 .בכל חלקי המגרש
 

ה הגנה יש בבחור ושוב יביטו האחשדרפנים איש ברעהו ויבינו כי חכמה וישאל אותם לס כמ
וביום ההוא שיברו . לעילא ולעילא PF-זה דבר שלא קונים בחדר כושר וטים דאנקן חכם הוא ו

כי אין שחקן טוב , ובסנטר דווייט הווארד כי הוא סופרמן. אויבי דאנקן לשלוט בו ונהפוך הוא
 .נגמרו הרעיונות למגילה הזויותר בעמדה שלו וכי לי כבר 

 
 חג שמח
 שהם זיו
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  בוב קוזי

 
 0.80היה שחקן כדורסל בגובה , " HOUDINI OF THE HARDWOOD THE" , בוב קוזי

והביאו במו ידיו להכי קרוב  55-וה 05-ששינה את כל צורת משחק הכדורסל בשנות ה´ מ
וכל שחקן , נגד שמירה אישית "שמיניות"-עד שהוא הגיע היו מתקיפים ב. למה שיש לנו היום

, פתח אותו לואריאציות. עשה מהמשחק אומנות. קוזי הביא סערה. היה די תקוע במקומו
 .עד אז השהייתחיסל את השבלוניות 

 
================================================= 

 אמן הכדורסל  –בוב קוזי 
================================================= 

 
ייסון ויליאמס ´ג, ´תארו לכם שחקן בקומבינציה של פיט מרביץ, לאלה שלא ראו אותו

התמזל המזל והוא הגיע לסלטיקס של קייסי . וסטיב נאש( לא היום, כששיחק בסקרמנטו)
וביל ראסל שהיו הכלים הראשיים בתזמורת בניצוחו של פנומן שעשה ויצר , ונס´סם ג, ונס´ג

 . בנבא ישנותיכמה מהדברים שעשה לא ראיתי יותר בכל . בכדורסל דברים שעד אז לא היו
 

לא רק . מעלות במבט ישר 055של ´ לראייה שלו היה ריינג. מושלמת ההייתשליטתו בכדור 
ומה יהיה , היה לו גם חוש מיוחד לנבא מה הולך לקרות, שראה את המגרש טוב יותר מכולם

מבחינה זאת סטיב נאש הוא . הצריח" או את, במשחק שח" הפרש"ההבדל אם יזיז את 
הוא היה . ´הודיני´אבל בלי הפלאש של , הראשון עד עתה שהצליח לשחק כמו ששיחק קוזי

FLASHY לפני ש-FLASHY  היהCOOL . הוא היה גםCOCKY הרבה לפני שה-COCKY 
סטיב נאש עושה מה שהוא עושה בשיא . ולא בזוי כמו שהיה אז יפופולארהפך להיות 

עד שהוא הגיע . ווירטואוזיות, אך עם שואו( ואפילו יותר)קוזי היה עושה אותו דבר . תהרצינו
הוא הראשון שעשה מהמשחק . הכדורסל בנבא היה כמו בית קברות עם אורות, למשחק

 . הצגה שכולם רוצים לראות
 

הוא לפתע מסתובב . מכדרר כשהכדור ניראה דבוק לידו: אני זוכר אותו כאילו היה זה אמש
וביד שמאל מוסר מסירת הקפצה שמאלה שמגיעה לשחקן חופשי תחת , מעלות ימינה 085
, הכדור נראה כאילו מגיע מטר ימינה מדי. או הוא מוסר כדור בשתי ידיים לעבר הסנטר. הסל

הכדור פתאום בורח מהמגן שחשב שהנה , שנתן לכדור( ´בננה´בארץ " )אינגליש"-אך בגלל ה
הוא מנתר . ונס מאחוריו´סם ג. או בוב קוזי מכדרר לסל. סנטרוהכדור מגיע ל, חטף אותו

היו . שמגיע לסם לעוד שתי נקודות, אך באוויר מכניס כדור בין רגליו אחורנית, אמפ´כאילו לג
אבל לא היה עד . היו קלעים טובים ממנו. היו מנתרים טובים ממנו. שחקנים מהירים ממנו

 (. ל.מ -כינויו)´ קוז´-ל השהייתר כפי עתה שחקן נבא עם שליטה קוסמית על הכדו
 

אבל אצל קוזי זה היה הרבה . לכו לאקספידיה ותראו מה שעשה. ממוצעיו לא היו גבוהים
והאסיסטים שלא מין העולם הזה , זה היה הצורה שהנקודות התווספו. יותר מסלים ואסיסטים

, זמן הכי לא מצופהוהעיקר לצפות לכדורים ב, להחליף מקומות, שגרמו לכל הסלטיקס לנוע
מה שאני מנסה לומר זה שתרומתו לסלטיקס . ולמקומות שאחרים לא הצליחו למסור כדורים

 0.0 –הפלא ופלא -ו, אסיסטים לקריירה 3.0, לקריירה´ נק 08.0 –פי שניים ממוצעיו  ההיית
שנים לפני  4-,ממוצעיו היו יכולים להיות גבוהים בהרבה לו פרש !!! ריבאונדים למשחק

-וכמובן היכל התהילה ו, עשר פעמים MVP, אליפויות נבא 5משך הקריירה היו לו . פרשש
 .האגדות 05

 
================================================= 

 שנים 43מאמר בן 
================================================= 
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-הראשון שלי בין הניקסאחרי משחק הנבא , 0450-זה מה שכתבתי לחדשות הספורט ב
עוד בארץ שמעתי על הענק . אני מסתכל בהערצת קודש של ממש על הסלטיקס: "סלטיקס

בשנים  NCAAפרנסיסקו והוביל אותה לשתי אליפויות -הוא למד באוניברסיטת סן. ראסל
ב "הוא אף הוליך את נבחרת ארה. ניצחונות רצופים 08ולשיא נהדר של  0405-ו 0400

כבר בעונה הראשונה בה הצטרף , כסלטיק. ת זהב באולימפיאדת מלבורןלזכייה במדליי
וכיום באמתחתו ישנן כבר  NBA-הוא זכה בתואר השחקן המצטיין של ה, 0405לליגה בשנת 

 . אליפויות 4
 

לידו גם . בוב קוזי הקוסם –שרק ניסים ונפלאות שמעתי עליו , איתו עולים הרכז המופלא
-שלמד וניצח עם ראסל בסן, ונס הנהדר´סי ג.קיי, "הקולעהרכז "עולה מה שמכנים כאן 

ונס ´לצידם בחמישייה סם ג. ושהיה הרכז של האמריקאים באולימפיאדת מלבורן, פרנסיסקו
הסתכלו בבקשה מי . טנק לבן וגדול –וטום היינסן , אחד הקלעים הטובים בעולם, השחור

בשם , תאומה להיינסן, נוספת וחיה, פרנק רמזי, סנדרס" ´סאץ"תומאס : יושב על הספסל
 ..." שמו בלבד צריך להפחיד את כל השומרים עליו. ים לושקטוף´ג
 

================================================= 
  ההיסטוריקצת 

================================================= 
 

וניסה עבודות שונות אבל לא לאב מהגר צרפתי שניסה  05-בוב קוזי נולד לעוני של שנות ה
אנשים שלא יודעים שהוא דיבר צרפתית בבית מתפלאים על הצרפתית )הגיע לשום דבר 

רק אם . ניו יורק, הם גרו בשכונה הגרועה ביותר בקווינס(. ללא כל מבטא, ´קוז´הרהוטה של 
שכונה שבא אתה ,  HELL KITCHEN: אזכיר את שמה הדבר כבר יסביר לכם במה מדובר

שם שרות על העצים  יהנחליאל יציפורשכונה כה קשה שאפילו . צלה כמו חביתה במטבחני
כ הפך לאחד "ושנים אח, מגיל אפס הוא גדל בשכנות לשחורים. הבודדים בשכונה בקול באס

 ". בוב קוזי יותר שחור ממני"-ביל ראסל אמר פעם ש. בהפליההלוחמים הגדולים 
 

, מוסר מאחורי הגב, היה מוסר בלי להסתכל 00יל כבר בג. הכדורסל היה בריחה בשבילו
-ק בזמן לחבר קבוצתו השועט לפאסט-ו-י-ד-ובהקפצת הכדור כך שהוא מגיע ב, בהטעיה

כשהגיע לגיל תיכון כבר ידעה " . WHITE MAGIC"לפתע החלו אנשים מדברים על . ברייק
הוא . כ"כמה שנים אח אבר´ודיברו עליו לא פחות מאשר על קרים עבדול ג, יורק-עליו כל ניו

כל . יורק-אחד ממבצרי הכדורסל בתיכוניים של ניו, "קסון´אנדרו ג"היה הכוכב של התיכון 
 ". הקוסם"העיר שיברה על 

 
 55)האוניברסיטה שליד בוסטון , HOLY CROSSמאוניברסיטת  הסטיפנדיהוא בחר לקבל 

, צפון קרולינה, ינטאקמק מלגותכמובן שהציעו לו . ב"שהיא הקתולית ביותר בארה( מ"ק
, בוסטון, יורק-כשניו, אך בימים ההם הכדורסל הגדול היה במזרח הצפוני, UCLAואפילו 

יורק לדוק בצפון -היום השחקנים בורחים מניו. פילדלפיה ווושינגטון היו מרכזי הכדורסל
, יורק או בוסטון כי מלבד יוקון-אך אין יותר שחקנים הבאים מזרחה לניו, קרולינה

. ונס´וסיינט ג, רוטגרס, ´וניברסיטאות היחידות שמשמיעות קול פה ושם הן בוסטון קולגהא
וליאן שהיה מאמן ´ג" דוגי"היה אלווין ( כ מאמנו השני בסלטיקס"ואח)מאמנו בהולי קרוס 

ופחות מדי " SHOWBOATING"שמרן טיפוסי שחשב שמשחקו של קוזי הוא יותר מדי 
עד שנימאס לו ורצה לעבור לסיינט , ות המשחק של קוזיהוא קיצר וקיצר את דק. יעילות

יק הציע ´לפצ. יק שיכולתי לכתוב עליו ספר שלם´ו לפצ´שמאמנה היה יהודי בשם ג, ונס´ג
 . QUITTERלקוזי לחרוק שיניים ולהישאר בהולי קרוס כדי שלא יגידו שהוא 

 
דקות  5, ב על הספסלהמשחק היה צמוד וקוזי יוש" לויולה יוניברסיטי"במשחק הביתי נגד 

רוצים את . רוצים את קוזי"נימאס והם החלו בקריאות ( בעיקר סטודנטים)לקהל . מהבאזר
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נקודות כולל סל בהוק  00הדקות הוא קלע  5-ב. את קוזי והכניססוף ניכנע -המאמן סוף". קוזי
 יעיתונכל . ממש עם הבאזר, בידו השמאלית אחרי שהוא עובר כסופה שחקן גבוה ממנו

 . עד שסיים לימודיו" קוז"עם יחסים קרים עם , אך המאמן בשלו, וסטון כתבו על כךב
 
 

 
 .שחקן מיוחד(. מימין)קוזי 

 
 

================================================= 
ICON סלטיקסב 

================================================= 
 

הוא הפך למנהיגם ולשחקן המדובר . שנים לפני שהגיע ביל ראסל 4קוזי הגיע לסלטיקס 
כ ניצוח על "ואח, הוא החל בהפעלת. 0403-ביותר ביבשת הרבה לפני האליפות הראשונה ב

התחיל קונצרט פאסט ברייקים  0405-0403-כשראסל הגיע ב. יאופטימאלברייק -פאסט
והפנתרים סם , כבר מחכה לכדור בצד´ קוז´, ראסל לוקח ריבאונד. שהעולם לא ראה לפני כן

ונס וסנדרס יוצאים לדרך לפאסט ברייק שלא היה מבייש את זה של הלייקרס ´קייסי ג, ונס´ג
החלה  ,קודם בכדורסל ההייתועם לחימה פיזית שלא , בצורת משחק כזאת. 85-בשנות ה

 . בפרויקטתהלוכת האליפויות שאני מעדיף לתאר לכשיגיע תורו של ראסל 
 

גם חברי קבוצתו וכל שחקני הנבא קיבלו אותו כיושב . הוא היה יקיר הקהל לאן שבא לשחק
" שואו טיים"-עד ה)בעולם  תהפופולאריהוא שעשה מהסלטיקס הקבוצה . הנבחריםראש בית 

. לאהוב את הסלטיקס היה אז הזכות השמורה לחכמים. (85-יק והלייקרס בשנות ה´של מג
. פעם שיחק הופס איננו-כשעזב את הכדורסל התאבלת כי ידעת שהאמן הגדול ביותר שאי

 ". 40וגוף של בן ,  00-עם רצון של בן 0,אני בן : "הוא פרש כשאמר את משפטו הידוע
 

================================================= 
 ´ קוזי´המיוחד של  ההומור

================================================= 
 

. אך היה לו הומור משגע. רציני וסבור פנים. הוא נראה לך כיושב ראש בנק ראשי בבוסטון
ענה , יורק טיימס מה הם הרגעים החשובים ביותר במשחק-מהניו יעיתונאפעם שאל אותו 

במעמד אחר אמר על הדלקת הסיגר המפורסמת של . "ארבעים ושמונה הדקות הראשונות"
אני מוכן להפסיד : "עבור הקבוצה היריבה" איט איז אול אובר" ההייתרד אורבך שמשמעותה 

, שניות לסיום 05עם  05-מדליק סיגריה כשאנחנו מובילים ב" רד"משחק רק כדי לראות את 
אולי יום אחד באמת אעשה  ,למעשה. איבודי כדור אומללים אנחנו מפסידים 4ולפתע אחרי 

 ".איבודי כדור בכוונה 4זאת עם 
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הוא אמר , אחרי משחק שיפוט איום של פול ארווין שבגללו הסלטיקס הפסידו לניקס
ואני לא עומד לשבור מנהג , אני אף פעם לא מדבר עם שופטים בסיום המשחק: "םלעיתונאי

יש . הוא מאמן שקשה לאהוב: "בךעל רד אור". וור הזהיזה רק בגלל פול ארווין הבנזונה הע
כי הוא ? למה. אבל הוא המאמן הטוב מכולם. ןניצחועבור  להכולו שפה וולגרית והוא יעשה 

אחרי "! ן עושים-כ-פעם לא מה ש-ואף, א עושים-ל-תמיד רואה מה ש -בדיוק כמו אשתי  –
-הפאוור)שקטוף מבלי להיות יותר מדי ביקורתי על לו: "משחק הפסד לווריורס אומר בוב קוזי

 ".הפעם הוא הפסיד לנו את המשחק, (פורוורד החייתי של הסלטיקס
 

================================================= 
 השנים שאחרי 

================================================= 
 

 5,440, ´נק 05,400היו לו . החליט לפרוש, עכבר כדורסל מהשכונות של קווינס, בוב קוזי
-והאסיסטים ל 04.0-משחקי פלייאוף בהם ממוצעו עלה ל 054, (,.8ממוצע של )אסיסטים 

הוא הסכים לקבל את משרת המאמן של . אך הבנאדם לא יכול היה ללא כדורסל. 8.4
אל תשכחו שהיה לו את אוסקאר )שם היתה לו הצלחה חלקית עד טובה , סינסינטי רויאלס

בעונתו . 0434ונשאר איתם עד , אמנם עד שעברו לקנזס סיטיוהוא נישאר מ( רוברטסון
הוא החליט לחזור למגרש כדי לתת זיק התלהבות לקבוצה , 40בגיל , האחרונה כמאמן

 .ולהביא קהל, עייפה
 

" טייני"אז כבר היה לרויאלס את הפוינט גארד נייט . זה היה גימיק שלא כל כך הצליח
טייני אמר משך כל שנות הקריירה . 40זרתו של זקן בן יבלד וכמובן שלא היו זקוקים לע´ארצ

אמר טייני , "´קוז´הרבה ממה שהשגתי בנבא זה בגלל : "´מאמן אישי´שלו שקוזי הפך למין 
השחקנים : כשקוז נשאל במסיבת הפרישה מדוע הפסיק לאמן כדורסל ענה. בנאום הפרישה

. קוזי מעביד אותנו בפרך´"-שהתלונן , אחד מהם שלא אזכיר את שמו. הפכו להיות עצלנים
 ´.סיים קוזי, "כל המוסיף גורע"? "שיש לנו שתי ריאות? מה הוא חושב

 
היכל "כ הפך נשיא קבוצה ונשיא "אח. הוא החל לשדר את משחקי הסלטיקס 0434-ב

היתה זאת הפעם הראשונה , להיכל התהילה 0484-בחרו בו ב םכשהעיתונאי". התהילה
-הוא היה תקופת מה אפילו הקומישיונר של ה! חבר בהיכלשנשיא ההיכל הופך להיות 

אך בילה את שאר שנותיו בקליניקות , (ליגת הכדורגל שפשטה את הרגל)´ אמריקן סוקר ליג´
ועד היום הוא מסתובב בין הסלטיקס , על כדורסל שכתב´ בסט סלר´ספר , שנתן בכל העולם

 . כה ארוך זמןאליפות אחרי סוף תביא הסלטיקס -הוא מחכה שסוף". BIG BROTHER"-כ
 

================================================= 
 ? הלהיסטוריאיך ייכנס 

================================================= 
 

אבל , כולם כיבדו אותו כי היה קצת מבוגר מהאחרים. קוז היה הלב והנשמה של הסלטיקס
אבל הוא ייכנס . ושתה בירה עם כולם" קווינסי"רים ליד אחרי משחקים הלך לבארים של האי

כראשון שהפך את המשחק  הלהיסטוריהוא ייכנס . לא בגלל כמה כוסות בירה הלהיסטורי
ועד היום רק סטיב נאש נחשב אצלי כיורש , הוא שיחק כפי שאיש לפניו לא שיחק. לאומנות

ך הוא התקרב אליו יותר מכל פוינט א, נאש הוא לא קוזי ולעולם לא יהיה קוזי. מתאים לקוזי
ולפעמים גם את חברי , מוסר מסירות שמהממות אותך, גארד אחר בנבא כגארד חודר

עליהם תמיד , רד אורבך היה אומר לסלטיקס שלו שאפילו אם קוזי יושב על הספסל. קבוצתו
 . לצפות למסירה ממנו

 
לא היה ולו יהיה "-ש( יקסונס הפך למאמן הנ´שאחרי סיינט ג)יק ´ו לאפצ´כשפרש אמר ג

ובעל הסלטיקס וולטר בראון ". הוא השחקן הטוב ביותר שראיתי בחיי. גארד מהסוג של קוזי
הוא ורד !". ´כשווה לבייב רות הלהיסטורייורק הוא היה ניכנס -לו קוזי היה משחק בניו: "אמר
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ך הזמינו לכוס רד אורב, מספר שלפני שהסלטיקס בחרו בו´ קוז´. אורבך הפכו חברים קרובים
: ענה שהוא בא עם תורשה מוצלחת´ קוז´". ?למה שהסלטיקס ייקחו אותך, קוז", בירה ושאל

 ". ´מ 0.50ויש לי בן דוד שהוא  0.80אני . יש לי גנים מיוחדים לכדורסל"
 
בוב ריילי  יהעיתונאכשלפני כמה חודשים נישאל . הגיב אורבך, "לך תביא את הבן דוד"

ר נייסמיט "ד: "הוא ענה. ה לדעתו צריכים לכתוב על מצבתו כשיגיע הזמןמ" בוסטון גולב"מה
והפכו , ובוב קוזי לקח את המשחק, מייל מכאן 055במרחק של ´ המציא את הכדורסל בקולג

 ." לאומנות וקסם
 

================================================= 
 תוצאות המשאל 

================================================= 
 

לעצמי שהיו כל כך הרבה שחקנים  יתיארתלא " שחקני נבא בישראל"כשחשבתי על אתגר 
לכן היתה זאת שאלה קלה . ששיחקו בישראל שהיה להם קשר נבא לפני או אחרי ישראל

כל הכבוד לזיו שוהם שתרם כה הרבה שמות ועזר . מהם 055רשמתם כמעט  .לא נורא. מדי
אם ישנן שגיאות או . אספתי את כל תשובותיכם והרכבתי רשימה שלמה. לי באיות הנכון

אז תהיה לאתר זה את הרשימה היחידה . ואני אבדוק עם זיו, "תגובה"-נא לציין ב, תוספות
 : ל שחקני הנבא ששיחקו כאן-בישראל של כ

 
 : אז אלה השחקנים ששיחקו בארץ עם עבר נבא

 
ויקטור , ביירון ארווין, מייקל אנסלי, רון אנדרסון, אלכסנדרגארי , נדודי איבי, ו אינגליש´ו ג´ג

, ינו בנקס´ג, סטיב ברט, בריאן אוליבר, בנו אודריך, ויליאם אייברי, וילי אנדרסון, אלכסנדר
, וויל בליילוק, אסטבן באטיסטה, וויל ביינום, פרנק בריקובסקי, מייסאו באסטון, קני בניסטר

, ונסון´באק ג, ונסון´לי ג, מייק גיבסון, דריק גרווין, קורי גיינס ,דייויד בנואה, רודני ביופורד
, דויד הנדרסון, דניס הופסון, דארן דיי, י דומאס´ריצ, טוני דאוסון, נקינס´הוראס ג, אורין גרין

רנדי , ארל ויליאמס, אניס ווטלי, מילטון ווגנר, ניל וולק, הייווד וורקמן, קני וויליאמס, אד הורטון
סטיב , קווינסי לואיס, דאג לי, יוס´שרונס יאסיקביצ, לינטון טאונס, ליד אל אמיןח, ווייט

טרנס , דייב ניומרק, לי ניילון, פול מקראקן, ר מייסון´רוג, י´רת´קלי מק, ל´מייק מיצ, מלוביק
סדריק , גרג סטון, ברד סלרס, אנדרה ספנסר, רס´למונט סטרות, טסטיוארקיבו , סטנסברי

, ראלד פאדיו´ג, ריו סאקס´ג, ´בן סמיתיסט, ריאן סטאק, תמאר סליי, מוןוויל סלו, סבלוס
, יץ´ורצ´רדיסלאב צ, ריקי פוינדקסטר, קירק פני, נואל פליקס, מרכוס פייזר, אנטוני פארקר

דאלאס , כריס קינג, יואל קרמר, אלברט קינג, נוריס קולמן, ונטיגו קמינגס, יימברס´תום צ
אנטוני , דונלד רויאל, רד ריילפורד´ריצ, בריאן ראוסם, רי קארקו, הרולד קילינג, יס´קומג

ביל , טאקר. יי´ג. פי, פרוויס שורט, ברונו שונדוב, ר´טרנס רנצ, רדסון´מייקל ריי ריצ, רוברסון
 .רדקיל´דויד ת, תומפסון

 
================================================= 

 : השבוע פרויקט
כשהיו , שחקנים ששיחקו או משחקים בישראל שהיה להם עבר נבאחמישיות מכל ה 4הרכב 
זיו שוהם ואני נרכיב כל אחד מאיתנו (. פאואר/וסנטר, פאואר, סמול, שוטינג, פוינט. )בשיאם

 MULTIPLE הנקראתאתם תקבלו נקודות לפי שיטה סטטיסטית . חמישיות משלנו 4
CORRELATION (מלטיפל קורליישיון .) לקחת את חמישיות זיו שוהם מה שהיא עושה זה

 4ושלי כסטנדרד שלעומתו המלטיפל קורליישיון קובע איזו רמת מתאם היתה לך עם 
כל עשירית . נגד הסטנדרד שלנו( זו התאמה מושלמת 0.5) 0.5עד  5.5-מ, החמישיות שלך

אם רמת . נקודות 00תקבל , ,.5אם רמת המתאם שלך היתה , כלומר. נקודות 0תעניק לך 
אני לא מעז לטעון שזיו ואני יודעים את . נקודות 3.0,תקבל  5.30שלך תהיה המתאם 

הורכבו באותה שיטה ( I.Q) האינטליגנציהכל בחינות . אבל אין דרך אחרת, "האמת"
 . סטטיסטית
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  דייב קאונס
 

 
 5.,0עם ´ נק 03.5שקלע  0.50י נמוך בגובה ´ינג´האם לא מגיע לסנטר ג: תגידו אתם

שהיה , שזכה בשני אליפויות, של הסנטרים" בתקופת הזהב"ע לקריירה ריבאונדים ממוצ
שנירדם אחרי , ´אול סטאר´משחקי  3-ששיחק ב, ,043-של הליגה ב" השחקן המצטיין"

עם כל ההומלסים עד הבוקר והפך נהג " בוסטון קומונס"על ספסל בפארק  0434אליפות 
 05"-ז לא מגיע לו להיות אחד מא, חודשים עד שהחשק לשחק חזר ,מונית בבוסטון משך 

 ? של הנבא" אגדות הכדורסל
 

================================================= 
 החוט המחבר  –דייב קאונס 

================================================= 
 
 

א הדוגמא הטובה ביותר באה דווק. אחד הדברים הקשים ביותר בספורט הוא להחליף אגדה
אך לקח . הטוב בליגה, היה קוורטרבק מעולה ביותר פרנסיסקולסן . פוטבול –מספורט אחר 

הקוורטרבק , ו מונטנה´ג: לו הרבה יותר מסופרבול אחד להוריד קוף גדול שישב על כתפיו
היו מצפים אותו בזהב  –אם יכלו . וברור שיקיר העיר, מונטנה היה יקיר האומה. הטוב מכולם

כאילו . היו אוהדים ששרקו ליאנג בוז, כשמונטנה פרש ויאנג הגיע. לעדומשמרים אותו 
( NFL-של ה" הקוורטרבק המצטיין"כ פעמיים בתואר "שזכה אח)שלאהוב את סטיב יאנג 

עדיין שמעת , ...ועוד, ועוד סופרבול, וכשסטיב יאנג הביא סופרבול. במונטנה" בגידה"זאת 
 ". אבל מונטנה הוא לעולם לא יהיה, כן"
 

ונס פרש ´בעונה הבאה סם ג. וראסל פרש 0458-0454-הסלטיקס זכתה באליפות ב
 –ונס מצאו תחליף שהיה אפילו טוב יותר ´לסם ג. והסלטיקס לא עשו אפילו את הפלייאוף

שאחרי  –ואת דייב קאונס הביאו להחליף את ביל ראסל . ק´ון הבליצ´ושמו ג–טוב בהרבה 
אבל בדיעבד היה זה , אז לא ידעו זאת. דות הירוקיםלארי בירד הוא הכוכב הגדול בתול

עד שהביאו אוסף , ק´ון הבליצ´תפקידו של קאונס להחזיק את הסלטיקס על גבו יחד עם ג
 . ליק באינדיאנה בשם לארי בירד´ זבל מהעיירה פרנץ

 
, היה חייב להחזיק את הסלטיקס –" לבן"סנטר נמוך יחסית ובעל ניתור  –א שקאונס "ז

הוא היה החוט המחבר בין ראסל ! שנים תמימות 05על גבו משך  –קבוצה בינונית שהפכה ל
חייב היה לעשות  להכוואת . עליו הוטל לשמור על מורשת הירוקים עד שיבוא גואל. ובירד

אחרי שהציפור פרשה לא . תקופה שלא תחזור יותר לעולם, בתקופת הזהב של הסנטרים
בעשר , קס נקטעה והפכה לקבוצת זבל כמו הניקסלכן הסלטי. הגיע גואל חדש עד העונה

פול , םאוטנטייעם שני עוזרים  –רנט אעכשיו תפקידו של קווין ג(. ויותר)השנים האחרונות 
בראש : להעלות שוב את הסלטיקס למקום שבחר לה אלוהים מלכתחילה –פירס וריי אלן 

 . או לפחות בראש החלק המזרחי שלה, הליגה
 

ערב תחת הסלים -דרים של תקופת הזהב נגדם התלכלך קאונס ערבמי היו הסנטרים הנה
, וולט בלאמי, ווס אנסלד, בוב לנייר, נסו את וויליס ריד? כשכולם מלבד מלון גבוהים ממנו

בוודאי . ואלבין הייס, ספנסר הייווד, ורמונד´נייט ת, אבר´קרים עבדול ג, ביל וולטון, מוזס מלון
" היכל התהילה"-סטארים הללו שרובם נמצאים ב-כל האול ונגד. היו עוד שפרחו לי מהראש

 ! ריבאונדים למשחק בעשר שנות משחק בנבא 5.,0עם  03.5הוא קלע 
 

================================================= 
 " תקופת קאונס"על  ההיסטוריקצת 

================================================= 
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ר פורוורד או אווהם לא ידעו בדיוק אם הם בוחרים פ. של הסלטיקס 4´ ה מסקאונס היה בחיר

אבל . הוא היה הסנטר הנמוך בליגה בזמנו עם ניתור בינוני". סנטר: "קאונס אמר להם. סנטר
גם היה לו אופי אירי מהסוג המטורף ביותר . פורוורד-ומהירות של סמול, היו לו ידיים ארוכות

מברליין ולא היה קיר הגנה כביל ´הוא לא היה מכונת קליעות כצ. השלא מוכן להפסיד ויהי מ
ברייק של הסלטיקס שאז היה צורת משחקם כמה -אך הוא התאים אז פרפקט לפאסט, ראסל

 . שנים בגלל חוסר גובה כרוני של הקבוצה
 

מיקום . קאונס היה אחד הריבאונדים הטובים בליגה, למרות קומתו הנמוכה וניתורו הבינוני
לא . לפחות 0.00לאחד שהוא " השייכות"וזרועות ארוכות , הבנת משחק עילאית, ויןמצ

המפורסם של בוסטון " הוטליינס"כמו פועל פשוט במפעל , הוא. כל תפאורה במשחקו ההיית
מין אנומליה  ההיית. אינטנסיבי וחסר כל אימפרוביזציה, שיחק באופן תעשייתי, ליצור זכוכית

וישר  אלתוריםמשחקו היה חסר . לו הוא זקוק לעוד קצת ליטושבמשחקו שתמיד נראה כאי
, הוא היה לוחם ללא חת עם כל כך הרבה פציעות ברכיים שאילו ראית אותו מתקלח. לעניין

 . היית בטוח שהיה לו קרב סכינים סוער נגד כמה גמדים
 

של השמאלי  ידו השמאלית –ים כשצידו השמאלי ´ינג´לי הוא תמיד נראה כבניין די גבוה עם ג
. דבר שנתן לו יתרון בכל שנות משחקו, מפואר הרבה יותר מצידו הימני –הזה  יהאופטימאל

כ בצורה "אך בד, הוא שיחק חזק. 0.50מין מוטי ארואסטי בגובה . הוא היה שחקן נשמה
היה , "כן זה משחק חשוב-אני לא פוצע בכוונה אף אחד אלא אם"-כשהוא אמר פעם ש. הגונה

עלייתו התמידית ברמה במשחקי  ההיית" הקצת נכון. "נכון והרבה לא נכוןבמשפט קצת 
 . הפלייאוף החשובים

 
אז הלכו רק . במקום השלישי במזרח אחרי הניקס והסיקסרס ההייתהסלטיקס  0430בעונת 

שהירוקים התחילו לשחק גולף בסוף  ןבזיכרוזאת הפעם האחרונה  הוהיית, שתיים לפלייאוף
הסלטיקס סיימו , ק´והרבה תודות לקאונס והבליצ, בא מהפך 0430בעונת . חודש מאי

-4( לפלייאוף 4אז כבר הלכו )בפלייאוף הם שטפו את אטלנטה . 05-05ראשונים במזרח עם 
אז בשיאה  ההייתהניקס . 0-4, לפני שהפסידו בגמר המזרח לניקס האלופה, במשחקים 0

-ו´ נק 08.8עים של צלייאוף עם ממוז קאונס סיים את הפ"בכ. תפילה ההייתולסלטיקס לא 
 . בושר-ליס ריד ודייב דהיוזה נגד וו, ´ריב 00.0

 
כשהוא מסיים את העונה עם  ,0430-043-את העונה הטובה בקריירה ב ההייתלקאונס 

 05, ´נק 04)באול סטאר " השחקן המצטיין"הוא זכה גם בתואר . ´ריב 05.0-ו´ נק 05.0
סטאר של -ולדעתו היה צריך לזכות גם באול, סטארס-ולא 3-הוא השתתף ב!(. ריבאונדים

, אתם יודעים. רי ווסט והוא היה בערוב יומו´אבל נתנו את התואר למערבי ג, 0434-,043
, לא בגלל שהיה כה גדול בסרט" דה סטינג"כמו שנתנו את האוסקר לפאול ניומן על הסרט 

 . וסקראמרו שופטי הא, "מזדקן DOOD-ה. הגיע הזמן"-אלא בגלל ש
 

כפי שהרקורד של  –הוא אחד הטובים  58-04שהיה  ,0430-043-הרקורד של הסלטיקס ב
בריקס הם חזו בגמר הפלייאוף אאבל בדיוק כמו המ, 0553-בריקס היה בין הטובים באהמ

דייב , ביל בראדלי, וולטר פרייזר, יורק ניקס עם וויליס ריד-הניו ההייתזאת שוב . בטלוויזיה
אני חזיתי אז בכל . שעצרה את הסלטיקס( שזכתה באליפות)מונרו " דה פרל"בושר וארל -דה

כאילו שיש לך שתי . ולבי היה חצוי, יורק וגם בגארדן של בוסטון-המשחקים גם בגארדן של ניו
לא ידעתי אם לצחוק או . בנות ומכריחים אותך לבחור את האחת שתינצל והאחת שתיכחד

-וגונבים ל 0,4-058יורק -אשון את הניקס בניולבכות כשהסלטיקס מנצחים במשחק הר
והחליט , ק נפצע בכתפו הימנית´הבליצ: אבל במחיר כבד, את יתרון הבית" תפוח הגדול"

רק עם זרועו השמאלית , למעשה, לסיים בגבורה את כל סידרת הפלייאוף כשהוא משחק
 (. הוא היה ימני שקלע לא רע בשמאל)
 

וכשהניקס , המאמן היה אז תום היינסון. 0435-ו 0434 ותסדר יגיבורק היו ´קאונס והבליצ
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: אבר´טים על ג-הוא אסר עליהם לעשות דאבל, אבר´עלו לגמר נגד מילווקי של קרים עבדול ג
אבר ´כל המדיה עלתה על היינסון כשג: וכך בדיוק היה". תחכו ותראו. דייב יסתדר איתו"

ו על הסלטיקס לשחק משחק שביעי ועכשי, בבוסטון יהשישבמשחק נפלא מנצח את המשחק 
קאונס שמר עליו . ממוצע בששת המשחקים הראשונים 5.,,עד אז קרים קלע . במילווקי

במשחק השביעי החליט היינסון להפתיע את . תהניצחונוועשה עבודה נפלאה בשלושת , לבדו
 קרים הצעיר לא. הבאקס התבלבלה. על קרים´ טים-דאבל´עשה  בסדרהמילווקי ולראשונה 

ברבע  04קרים קלע . והסלטיקס ניצחה במילווקי, ידע בדיוק כיצד להסתדר עם השמירה
שהיה משוחרר משמירה , י´ינג´הג(. ´ריב ,0-ו´ נק 05הוא סיים עם )הראשון אך זה היה זה 

היה  הסדרהשל  MVP-ה. ריבאונדים 00-ו´ נק 08עם  3-פרץ במשחק ה, בודדת על הענק
זאת האליפות הראשונה של הירוקים  ההיית. ק´ון הבליצ´ג –פועל שחור אחר של הסלטיקס 

 ". אחרי ביל ראסל"בתקופת 
 

, המאמנים, םהעיתונאיי רוב "נגד פיניקס נחשב ע 0435המשחק החמישי בגמר של 
המפורסם " ההארכות ,משחק "היה זה . של הנבא הבהיסטוריכטוב ביותר , והשחקנים

אבל פאול ווסטפול מהסאנס הוא , ות וריבאונדיםכשדייב קאונס מוביל את הסלטיקס בנקוד
הסאנס . ברבע הראשון 0-00,הסלטיקס פותחת עם יתרון . האדם שזוכרים מהמשחק

ק קובר אחת מרחוק עם הבאזר ´הבליצ. 40-40-ומשווה בסוף ל, חסרון בחצי 00-מצמצמת ל
ל "ווסטפול בכפאול . אאוט לסאנס-וללא טיים, עם שנייה לסיום 000-005והסלטיקס מובילה 

. ונתנו לסלטיקס קליעת עונשין, והשופטים המבולבלים עצרו את המשחק" אאוט-טיים"צרח 
שלא היה לקבוצתו " טיים"-השנייה לסיום כשווסטפול קרא ל. 000-005ו ווייט קובע ´ג-ו´ג

 . נשארה כשהכדור מוצא תחת הסל של הסאנס
 

אמפ שלו עם הבאזר ´ואז הג, אר הרדהכדור בידיו של ג. זריקת כדור ארוכה לאורך המגרש
טראבל גמרו עם הסאנס ששבקו בהארכה -עייפות ופאול. והארכה שלישית, 000-000קבע 

וזכו באליפות שנייה  83-85אותו ניצחו הירוקים  5-והשביקה המשיכה למשחק ה, השלישית
 . יגהי הל"ע" חוק פאול ווסטפול"בסיום העונה שונה החוק המכונה , אגב". אחרי קרים"
 

את . ורוצה מנוחה" עייף מכדורסל"החליט פתאום קאונס שהוא  0435-0433באמצע עונת 
ואפילו עם הדסטיניישן הוא דרום , כל חפץ$ 0המסיע עבור , מנוחתו בילה כנהג מונית מיליונר

מספרים שבדרום בוסטון קאונס היה נעצר לכוס . ב"אחד האזורים הקשים בארה, בוסטון
לפעמים הוא היה שוכח ". י´ינג´הג"ם הגיחו מחוריהם לראות ולהיות עם וכל השחורי, קפה

עם ראש "הוא חזר לפני הפלייאוף . מנהיגת המונית ונישאר לדסקס הופס עם שחורי השכונה
זאת הפעם הראשונה והאחרונה ששחקן מחליט  ההיית. כפי שאמר, "וחיםננקי ושרירים ני

כמו כל , ועקשן כפרד, משלו דעהתמיד עם : קאונס כזה היה. ומרצון, לנוח מהנבא ללא פציעה
 . ים´ינג´הג

 
 נכנסההסלטיקס . ו ווייט´ג-ו´וג, ק´הבליצ, האחרון של תקופת קאונס HURRAH-היה זה ה

רק השנים האחרונות לפני בואם . לתקופה השחורה בתולדותיה 0435-0433בסיום עונת 
 .שלקוין גארנט וריי אלן היו דומות להן באפסותם

 
================================================= 

 " רק תדאגו שלא אפוטר"
 ================================================= 

 
 0433-0438בעונת . בעלי הקבוצה הוחלפו. מאמנים באו והלכו. הקבוצה ירדה מדחי לדחי

הוא אומר לשחקניו  בפגישת הקבוצה הראשונה. שחקן של הקבוצה-התמנה קאונס למאמן
אתם משחקים עבור : אני רוצה שדבר אחד יהיה ברור לכולם(: "שרבים מהם היו חבריו)

אני יודע שאם לא : "דייב קאונס אמר אז". שלא אפוטר -ומטרה אחת בלבד , מטרה אחת
של מכוניות  SALESMANאז בעונה הבאה אהיה , אצליח העונה עם השחקנים שיש לי

 ". משומשות
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". כי קאונס מסריח"קאונס מוציא את עצמו מהחמישייה . זו תקופה עצובה בסלטיקס ההיית

כמה דקות אחרי קאונס מחזיר את . ששאלו מדוע הוא מוציא את עצמו םלעיתונאיכך אמר 
". ?וההנהלה לא יכולה למצוא לי סנטר אחד, מיליון אמריקאים 055ישנם "עצמו לחמישייה כי 

בלי , הוא תמיד אמר מה שעלה לו על שפתיו. חת גדולהקאונס הוא חגיגה א םלעיתוני
ולא , כשאמרו לו שרואים שיפור בקבוצה. ארלס בארקלי´משהו מהסוג של צ. מעצורים רבים

 ". ?למה סופרים נקודות, לא חשובים תניצחונואם : "הוא ענה, תוניצחונולשים לב להפסדים 
 

 .יחיד שקרה בה היה הדראפטהדבר הטוב ה. טובה יותר ההייתהעונה שבאה אחרי לא 
 

OUT OF NOWHERE  ועכשיו , מאמנה היהודי הדגול לשעבר של הסלטיקס –רד אורבך
לא האמינו . כולם נדהמו". לארי בירד"קורא בסיבוב הראשון של הדראפט  –נשיא הקבוצה 

וניור ´כי לארי היה אז ג? מדוע. שרד מוכן לשחק עונה שלמה בלי בחירת דראפט ראשונה
אז רק הסניורים היו ) רהציפויאנה סטייט ורד היה צריך לחכות עונה נוספת עד שתגיע באינד

זו בחירה  ההייתאבל , קאונס נשאר עם קבוצה ללא בחירת דראפט סיבוב ראשון(. בדראפט
 . שהחזירה את הסלטיקס לימי זוהרה תוך שנתיים

 
רוברט פריש )רי בירד עונתו הראשונה והאחרונה של קאונס עם לא ההיית 0434-0485עונת 

הסלטיקס עם בירד וקאונס סיימה את העונה עם רקורד (. כ"וקווין מקהייל יגיעו רק עונה אח
 . לסיקסרס בגמר המזרח 0-4אך הפסד של , במשחקים נגד הרוקטס 4-5, 50-00נהדר של 

 
כ שירת "ואח, לשחק חצי עונה עם הבאקס ,0480-048-אבל חזר ב, 0485-קאונס פרש ב

, היום הוא עוזר מאמן של הפיסטונס. פרנסיסקווסן , סן אנטוניו, של השרלוט הורנטס כמאמן
הוא תוצאה של עוזר המאמן עם הצווארון  האלתוריםוחסר , התעשייתי, ומשחקם החזק

 . הכחול שפיתח בדטרויט קבוצה כלבבו
 
 

 
 .היה גם מאמן. נסוקא
 
 

================================================= 
 "היכל התהילה"נאום 

================================================= 
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הלא , בגלל משחקו העקשן" האגדות 05"-כ ל"ואח" היכל התהילה"-דייב קאונס ניבחר ל

מברליין או וויליס ריד הוא היה ´כשהיה שומר על גבוהים וטובים ממנו כוילט צ. החזק, מוותר
הוא . דקות ומעלה 40כ "בד –נידבק אליהם ולא מרפה משך כל הדקות שהיה על הפארקט 

ונודניק הגנתי עד שלשחקן ההתקפה היה , ער לכל תזוזה, מלא אנרגיה, היה כזה עקשן
הוא שיחק בתקופה של . הסנטר הנגדי השתבש ומשחק, ית´ינג´מהקרצייה הג" נימאס"

 GLITZ-וכמובן שלא היה לו את ה, מברליין´וצ, וויליס ריד, יי´ר ג"ד, ´קוסמים כפיט מרביץ
. בכל משחק ועקביותו, יציבותו, התמדתו ההייתאגדה -מה שעשה ממנו שחקן. שהיה להם

-טיים לאף-לתת שואו ולא, הוא בא להזיע ולהתלכלך תחת הסלים. לא לשחק, הוא בא לעבוד
אמפ טובה ´קליעת ג, הוק שמאלי בלתי ניתן לעצירה: אבל היו לו גם כמה כלים נהדרים. אחד

, הוא גם תמיד היה השחקן עם הכושר הגופני הטוב על הפארקט. ומיקום עליון, מחצי מרחק
 . ק כמובן´מלבד הבליצ

 
פעם לא חשבתי על עצמי ואף , אף פעם לא הייתי: "אמר" היכל התהילה"-בנאום קבלתו ל

בבוקר וצריך לתת יום עבודה  8-תמיד הרגשתי כפועל המגיע לבית החרושת ב. כסופרסטאר
כבוד גדול הוא לי שבחרתם . אני הייתי הנציג של המעמד העובד בנבא. שעות 8מעולה בן 

אתה צריך את האנשים . כי אני יכול למנות כמה וכמה שחקנים טובים מדייב קאונס, בי
בואו ונהיה ישרים עם עצמנו ועם הוועדה . נים והשחקנים הנכונים לידך כדי להצליחהנכו

 ".I WAS PRETTY LUCKY  !:שבחרה בי
 

אבל הקשיבו למה שאומר . קרדיט לאחרים ןייתתמיד . לעולם לא ידבר על עצמו: זהו קאונס
  ".הסנטרים הגדולים בכל הזמנים 05"הוא נמצא אצלי ברשימת : "לכם דוד מנחם

 
================================================= 

 תוצאות האתגר השבועי 
================================================= 

 
הם היו בין ? אופיר גורדון, מלובני, מה קרה לאבנר מתן. תשובות 4קבלתי רק ! אכזבה

פלאתי על מספר התשובות זה היה אתגר מסובך אבל כיפי והת. והשבוע נעלמו, המובילים
ה כל אחד בעשר קהאם הרבי תפש אותם בזדונם והל? להיכן נעלמו בני הישיבות. הקטן

. אם לא יענו לאתגר השבוע אאלץ להוציאם מהרשימה? להיכן נעלמו הבנות? צליפות שוט
וכמה מהם נושאים אפשרויות , אתגרים 44קוראים חדשים יכולים להצטרף כי יהיו לנו עוד 

 . ות רבותלנקוד
 

בעברית בשעורי סטטיסטיקה )עשיתי קורלציה , הקובע באתגר זה ןהקריטריוכדי למצוא את 
זהו . 5.34 ההייתהקורלציה . לבחירת זיו שוהם( החמישיות 4)בין בחירותי ( ´דרגת מתאם´ –

, כשהיה לי את הקריטריון. בעולם הסטטיסטיקה+( 5.85זה " גבוה" )"כמעט גבוה"מתאם 
, בינתיים אני מכניס את רשימתי. דרגת הצלחה בסוף. לציה בין כל בוחר לקריטריוןעשיתי קור

 .יואב בורר, ופר את בחירותיו של כותב השבוע´וכצ, רשימתו של זיו שוהם
 

================================================= 
 בחירות מנחם לס

================================================= 
 

 : חמישייה ראשונה
 ארל ויליאמס , אמברס´תום צ, ל´מייק מיצ, ווילי אנדרסון, רדסון´מייקל ריי ריצ

 
 : חמישייה שנייה

 ניל וולק , פרנק בריקובסקי, פרוויס שורט,אנטוני פרקר , יוס´שרונאס יאסיקביצ
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 : חמישייה שלישית
 אפמן נייט ה, ונסון´באק ג, אלברט קינג, סדריק סבלוס, בנו אודריך

 
 : חמישייה רביעית

 ויקטור אלכסנדר , ביל תומפסון, דונלד רויאל, י דומאס´ריצ, דניס הופסון
 

בחירותי ברוב המקרים נעשו לפי . כמה מילים על החמישייה הראשונה והשנייה שלי
וקצת פחות נייט )רק בחירת ארל ויליאמס . עם השחקנים בזמן ששיחקו בנבא ייזיכרונות
יותר ממה שעשה בנבא כי שניהם הגיעו לשיאם , ססת על מה שעשה בארץשלי מבו( האפמן

 . י ששיחקו בנבא-ר-ח-סטארים אירופאים א-אולי היחידים שהפכו לאול –באירופה 
 
 :רדסון´מייקל ריי ריצ -פוינט גארד *
 

מה קרה "יצא סרט על חייו  0555בשנת . הוא אחד מהבזבוזים הגדולים ביותר של הנבא
. הוא יכול היה להיות. ב עושים עליך סרט רק אם אתה כוכב עליון"בארה". ?למייקל ריי

הוא היה . הישגיו בנבא מספיקים עבורי לבחרו כשחקן השני בטיבו ששיחק בישראל
 ;פעמים 4בחמישית ההגנה של הנבא 

 
הראשון בנבא להוביל בסוף . פעמים 4היה אול סטאר ; פעמים 4הוביל את הליגה באסיסטים 

לנטס והיה הגורם  05.0קלע  0484-0בעונת (. 0.,)וגניבות ( 05.0)אסיסטים העונה ב
בין )בעיות סמים . בתפוח הגדול יותר מהניקס תפופולארי ההיית, לראשונה, הראשי שהנטס

יש לי חדשות , מטומטם פרחחאבל לאלה שחושבים שהוא . גרמו לזריקתו מהנבא( השאר
 !CBA-הוא היום מאמן מצליח ב: בשבילכם

 
, עם אופי יציב יותר. על הוא היה-אין מושג איזה כוכב, שאולי ראיתם אותו בישראל יומו, לכם

 . הוא יכול היה היום להיות מפורסם כמין אייזיה תומאס גבוה
 
 : ווילי אנדרסון -שוטינג גארד *
 

ואולי בגלל שרק אני ראיתי אותו בצבעים , אני היחיד מכולם ששם אותו בחמישייה הראשונה
 00-עצם העובדה שהיה אחד מ. במשחקים רבים במדיסון סקוור גארדן" חי"-בעיים וט

מספקת לדעתי לשימו בחמישייה  0488ב באולימפיאדת "של הנבא לייצג את ארה הנבחרים
או , ב לאולימפיאדה"אין אף אחד אחר ששיחק בישראל ששיחק בנבחרת ארה. הראשונה

הוא סיים (. 5´8)´ מ ,0.5ארדס כמוהו בגובה אין הרבה שוטינג ג. אפילו היה קרוב לזה
 .ריבאונדים 0.5-ו´ נק 00.0שנים בנבא עם ממוצעים של  05קריירה של 

 
 ההייתגדולתו . וגניבה, ריבאונד, מסירה, קליעה: הוא היה שחקן שהיה טוב עד טוב מאד בכל

 "!CHILL"ולכן כינויו , קור רוחו בדקות האמת
 
 : ל´מייק מיצ -סמול פורוורד *
 

סטאר של -הוא היה באול. אחד השחקנים הטובים הבלתי ידועים ביותר בשנותיו בנבא
(. 00.0לעומת  00.0)גרווין ´ ורג´עונה אחת הוא הוביל את הספארס בנקודות לפני ג. 0480

 לוהכו, ריבאונדים 0.5לקריירה עם ´ נק 04.8בעשר עונות טובות מאד בנבא הוא סיים עם 
שהוא שיחק בשנות הפריחה  –כמו של אחרים טובים כמוהו  –שלו הצרה . 05%בדיוק של 

-כששחקן טוב בספארס מעניין את העולם כמו עשב, יק והלייקרס´ומג, של בירד והסלטיקס
 . ים
 
 : מברס´תום צ -פאוור פורוורד *
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א הוא השחקן הטוב ביותר מכל "הזה ששיחק עבור מכבי ת" סמרטוט"קשה להאמין שה
שנות קריירה בנבא הוא קלע  04-ב. ואחד הטובים בנבא בכלל, בישראלהאמריקאים שהיו 

שחקן "-וניבחר ל, ,.04סטאר קלע בממוצע -בארבע הופעות באול. ריבאונדים 5.0עם  08.0
-אנד-ונסון היה שני רק לפיק´רול שלו עם קווין ג-אנד-הפיק. 0483סטאר -של אול" המצטיין

 04מקום  -´ נק 05,544שנותיו בליגה  04-הוא קלע ב, אגב. ון סטוקטון´רול של קרל מלון וג
בתולדות  04האם אתם מכירים שחקן אחר ששיחק בישראל והיה במקום . בתולדות הליגה

 . כמובן שלא? טריוןיהנבא באיזה שהוא קר
 
 : ארל ויליאמס -סנטר *
 

ה ולא על מ, הוא היחידי בחמישייה הראשונה שבחרתי על סמך מה שעשה בארץ ובאירופה
אני לא יודע בדיוק מה הסטטיסטיקה . שלי" הישראלי"ארלס בארקלי ´הוא הצ. שעשה בנבא

מיקי , לו סילבר, ים בוטרייט´ג, אך כשראיתיו על הפארקט עם אולסי פרי, שלו בארץ
ידעתי שאני חוזה בקבוצה הישראלית  –ושוקי שוורץ , חנן קרן, מוטי ארואסטי, ברקוביץ

שחקן נשמה כמוהו לא . מאד בגלל הסנטר שלה ארל ויליאמסוהרבה , הטובה בכל הזמנים
, הוא תמיד רעב היה לגביעים". הפסד"הוא היה שחקן שלא קיבל את המילה . היה בארץ

בשנותיו במכבי קלע . בנשמה" ישראלי"ואפילו " מכביסט"הוא היה . אליפויות, תארים
, גמר אליפות אירופה, תיגביע בין יבש, גביעים 4, אליפויות 4לקח , ´נק 04.3בממוצע 

העלייה שלו ליציע באולם ריאל מדריד כדי להכות צופה שזרק עליו מטבע . ואליפות אירופה
וכל המריבות שיצר בארץ , גם שנאתו לסובייטים. תיזכר תמיד בתולדות הכדורסל הישראלי

 יישארו לעד בתולדות הכדורסל הישראלי , ובמוסקבה
 

 : חמישייה שנייה
 
 : יוס´שרונאס יאסיקביצ - פוינט גארד*

. ושחקן נכשל בנבא באינדיאנה, הוא היה שחקן קצת מעל הממוצע באוניברסיטת מרילנד
הוא היה טוב מספיק כדי להביא לארצנו את הציפור . אבל ראיתיו כמה וכמה פעמים בישראל

, יותגם לא איכפת לי איזה אליפו. אני לא יודע מה היו ממוצעיו בישראל. לארי בירד לבדקו
ולהסיק שלפני עיני הרואות משחק , מספיק היה לי לראותו בארץ. או גביעים השיג, הישגים

הוא לא היה אתלטי ובאינדיאנה התלוננו . עם מסירות מגן העדן, מעולה ביותר דגאר-פוינט
גארד של ליטא -ואל לשכוח שהוא היה הפוינט. קנון שבקנונים? אבל בארץ. על הגנתו

 . אליפות העולםב ב"כשגברה על ארה
 
 !( כי לקח לי חצי שעה להחליט פארקר או סדריק סבלוס-אם)אנטוני פארקר  –שוטינג גארד *
 

 . כל מילה מיותרת
 

 : פרוויס שורט –סמול פורוורד 
 

הזה עוד מימיו ´ מ 0.05-אבל כאן אני זוכר את ה. אני לא בטוח אם ראיתיו משחק בארץ
לקחת את ( שחקן שנה ראשונה)שעזר להם כפרשמן , לכשחקן עליון של אוניברסיטת לואיווי

. הראשון לעשות זאת –של אליפות המכללות " שחקן המצטיין"-וניבחר ל NCAA-אליפות ה
שנות משחק רוויות  00הוא סיים . כ בסירקיוז"כרמלו אנטוני עשה אותו דבר כמה שנים אח

ממוצעו  0484-,048בעונת )´ נק ,.03לקריירה של  מצויןפציעות מפציעות שונות עם ממוצע 
-הרבה מכם הגדרתם אותו כ!(. ´נק 00.0ממוצעו היה  0480-0485בעונת !!! ´נק 08.5היה 

. אחד מהטובים ביותר, דני קראם –בלואיוויל  המצויןזה הרבה תודות למאמנו ". שחקן חכם"
 . בשטאנצה של קווין גארנט, הוא היה סמול פורוורד ענק, בשנות השיא שלו

 
 פרנק בריקובסקי  –פורוורד  פאוור
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" BRICK"אני מעדיף שהוידיאו יספר את הספור על , במקרה זה של פרנק בריקובסקי
לא : ובראד לוהאס, אלווין רוברטסון, ק סיקמה´שהיה בתקופה ומסוג השחקנים של ג( לבנה)

 אבל חזקים וקשים, אמפ שוט שלהם´ולא תעשה פסלים של הג, לא הכי יפים, הכי מוכשרים
גם במכבי הוא היה . שהיה ידוע בקרבותיו נגד דניס רודמן, הכינוי של בריקובסקי, כלבנה
 :אז תיהנו. בנבא עוד יותר. נהדר

 
 
  :ניל וולק –סנטר *
 

אם נפל . בעליה של הסאנס, לו´רי קולנג´הוא ייזכר יותר מכל בגלל זריקת המטבע שהפסיד ג
זכו במי שיהיה  ומילווקי´ ראש´נפל . ניל וולק –? ´זנב´נפל . סנדוריהיה לו את לו אל –´ ראש´

הוא היה הסנטר הטוב ביותר : אבל ניל היהודי לא היה הפסד טוטאלי. אבר´קרים עבדול ג
שנות משחק סולידיות  4והוא סיים ( אני לא מחשיב את סטודמייר כסנטר)הסאנס  בתולדות

 ההיית ,0430-043שנת )בריבאונד  3.3-ו´ נק 00.4עם , הבהיסטורינגד הסנטרים הטובים 
 (.אסיסטים לעונה 3.,-ו, ריב 00.4, ´נק 05.0הטובה ביותר שלו עם 

 
עם השפם ( ´מ 0.04)יהודי הענק הזה ה, אבל בימי זוהרו. בארץ הוא היה כבר זקן ועייף

ערב עם הסנטרים הגדולים -היה מתלכלך תחת הסלים ערב, לה סטאלין-המפחיד שלו א
ווס , דייב קאונס, בוב לנייר, וויליס ריד, מברליין´וילט צ –פעם שיחקו כדורסל -ביותר שאי

קלע ולקח  ז"ובכ. ואלבין הייס, אבר´קרים עבדול ג, ביל וולטון, וולט בלאמי, אנסלד
 . ושיחק כשווה אל שווה עם ענקי העבר של אז, ריבאונדים

 
 .ויקטור אלכסנדר, ונסון´באק ג, אלברט קינג, סדריק סבלוס, בנו אודריך: חמישייה שלישית

 
 .נייט האפמן, יץ´ורצ´צ, ומפסון´בילי ת, י דומאס´ריצ, דינו הופסון: חמישייה רביעית

 
================================================= 

 בחירותיו של זיו שוהם
================================================= 

 
טום , ל´מייק מיצ, פרוויס שורט, אנטוני פארקר, רדסון´מייקל ריי ריצ: חמישיה ראשונה

 . יימברס´צ
 

 . ניל ווק, בילי תומפסון, סדריק סבאלוס, ינו בנקס´ג, שאראס: השנייחמישיה 
 

 . ארל ויליאמס, פרנק בריקובסקי, ונסון´באק ג, וילי אנדרסון, הייווד וורקמן: מישיה שלישיתח
 

 .ויקטור אלכסנדר, רנדי וייט, דונלד רויאל, אלברט קינג, בנו אודריך: חמישיה רביעית
 

================================================= 
 בחירותיו של יואב בורר

================================================= 
 

What's up, Doc?  
בלבד ולא זכיתי לראות  04למרות שאני בן . סוף סוף הבאת לנו הפעם שאלה קשה באמת

ואלו , עשיתי כמיטב יכולתי לפי מה ששמעתי וקראתי, את רוב הזרים ששיחקו בארץ
  . הבחירות שמצאתי לנכון

 
 חמישייה ראשונה
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בארבע מהן נבחר למשחק , NBA-שמונה עונות ב -רדסון ´ריצ" ישוגר רי"מייקל . 0

בתחילת השמונים נחשב למוסר הטוב בליגה האמריקנית ואחד מהשומרים . האולסטאר
חטיפות בממוצע למשחק  0.5-ריבאונדים ו 0.0, אסיסטים 3, נקודות 04.8. הטובים בנמצא

-ארבע פעמים והוביל את ה היה החוטף המצטיין, נבחר לחמישיית ההגנה פעמיים. NBA-ב
NBA (.אסיסטים למשחק 05.0) 0485-באסיסטים ב 

 .אתלט ענק. נגד שיקאגו ,4בגמר ב´ נק 05ממוצע של . כוכב גדול בסאנס -י דומאס ´ריצ. 0
שחקן שכל אחד . נוח לבריות, אתלט וירטואוז, מנהיג בחסד, ווינר אדיר -אנתוני פרקר . ,

לשחקן  5,+כיום הפך בגיל . גדול ביותר ששיחק כאןכנראה הזר ה. היה רוצה בקבוצה
 .חמישייה בטורונטו

של  MVP-זכה בתואר ה. נקודות 05,555-ויותר מ, NBAעונות ב 04 -יימברס ´טום צ. 4
 .0483משחק האולסטאר בשנת 

, לא היה ניתן לעצירה מתחת לסל. באירופה 0בשיאו היה הסנטר מספר  -נייט האפמן . 0
פרש בגיל צעיר בגלל פציעת ברכיים שחיסלה לו את . לשה פה ושםוידע גם לקלוע ש

 . הקריירה
 

 חמישייה שנייה
 
אבל עם מסירות , בלי הגנה ובלי אתלטיות. הרכז הגדול מכולם -יוס ´שרונאס יאסיקביצ. 0

 .מדהים´ שחקן קלאץ, ובנוסף. שאף אחד לא יודע למסור
 .נקודות למשחק 00.5גה שלנו בממוצע של עונות בלי 0, סקורר מדהים -דייויד הנדרסון . 0
 .הפך את כל הקבוצה לטובה יותר. אחד השחקנים הכי חכמים שדרכו כאן -פרויס שורט . ,
בה הוביל את קלעי )לס לייקרס ´לוס אנג, בפיניקס, NBA-עונות ב 00 -סדריק סבאלוס . 4

וא מטביע כשה,  40זכה בתחרות ההטבעות . ודאלאס( הקבוצה במשך שנתיים רצופות
 .כאשר עיניו מכוסות

בעל מגוון תנועות , חכם מאד. ריבאונדר מטיל אימה. סוס עבודה –ארל וויליאמס . 0
 . בהתקפה

 
 חמישייה שלישית 

 
פעמים מלך האסיסטים  4. אפילו יותר משאראס, המוסר הכי טוב שהיה כאן -קורי גיינס . 0

 .של הליגה
ידע לעשות הכול על . שומר קשוח, חזק, וספס שחקן מח". השריף" –רדקיל ´דייויד ת. 0

 .המגרש
אחד . המשחק שלו תמיד זרם. ויד מעולה מחצי מרחק NBAרקורד עשיר ב  -ל ´מייק מיצ. ,

 .מהטובים במכבי אי פעם
קלע יותר  3,בעונתו הגרועה ביותר בארץ בגיל . שחקן קבוצתי וסקורר ענק –אנדרו קנדי . 4
 .נקודות למשחק 05.0מ
היה גם . יד מעולה מכל הטווחים ומשחק טוב עם הפנים לסל". סופרמן" –ונסון ´גלי . 0

 . ריבאונדר מצוין
 

 חמישייה רביעית
 
היה פושר במכבי אך משתפר מיום . יודע לקבל החלטות,מוסר, שחקן חכם -בנו אודריך . 0

  .NBAליום ב
סטטיסטית לא רק בנקודות מפלצת . אך כוכב בפני עצמו, מן-אחיו של האייס –דריק גרווין . 0

 .סבל מדלקת בקרום החשק. שחקן חכם מאוד, ריבאונדר מצוין. אלא גם בריבאונדים
מוזרים הבעייתיים וה, אחד הזרים הטובים, אתלט אדיר". המכשף" – וויליאמסקני . ,

 .ששיחקו בארץ
 . נוכחות. מסירה, ראיית משחק, קליעה אבסולוטית מחצי מרחק". הכומר" –בילי תומפסון . 4
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נחשב לשחקן הגבוה היחיד שמסוגל . בנוסף להתקפה נתן הגנת ברזל -רונלד יוסטון . 0
 . קוין מגי, להתמודד עם כוכב מכבי דאז

 
 

================================================= 
 הניקוד נכון להיום

================================================= 
 

  05´ גדי ברקוביץ
 ( 5.34התאמה של ) 04.0 -זיו שוהם 

 ( 5.53התאמה של ) 04.0 –עתי עמירם 
 ( 5.54התאמה של ) 00 –משה אלישע 
  8 –חגי ליפשיץ 

 ( 5.34התאמה של ) 03.0 –מנחם לס 
 ( 5.54התאמה של ) 8.0, -שרון סולומון 

  03 –מלובני 
  05 –דור לבנת 

  (,5.5התאמה של ) 44.0 –שגב  –שמואל קלימי 
 ( 5.58התאמה של ) 00 –רועי ורדי 

  03אופיר גורדון 
 ( 5.54התאמה של ) 05 –יואב בורר 
 ( חמישיות בלבד ,הישג טוב עם  – 5.05התאמה של ) 40 –יב ´ניק פאדג

 ( 5.50התאמה של ) 44 –אסי 
  08 -אבנר מתן 

  05 -נתנאל 
  04 -עומר שקדי 

 
 

================================================= 
 בחירות סוף העונה -השבוע  פרויקט

================================================= 
 

בכל משחק ליגה עכשיו מחלקים ביציע שאלון בו מתבקשים כל הצופים לבצע את בחירות 
אבל נקדים את , בואו נבצע אותו מבצע. הנבא תחליט על כך רק בסוף העונה. סוף העונה

לפי ההתאמה שלך להתאמת  ןיינתהראשון . הניקוד יינתן פעמיים. ות הסופיותהנבא בבחיר
עדיין לא אבדה תקוותך כי אני שומר את , אבל אפילו אם תקבל ניקוד נמוך. שאר הבוחרים

והוא יהיה ההתאמה , תקבל ניקוד נוסף , וכשהליגה תפרסם את בחירות העונה, תשובותיכם
 . יותבין בחירותיך ובחירות הליגה הסופ

  :אז יאללה
 
0 .MVP 
0 .MIP "(most improved player)" 
," .Sixth man" 
4. Defensive Player of the year  
0 .Rookie of the Year 
5 .First team NBA (first 5 according to positions) 
3 .Second team NBA 
8 .Defensive team (5 best defense players regardless of position) 
4 .Coach of the Year 
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  קנינגהאם" דה קנגורו קיד"בילי 
 

 
. בסדרההתמזל מזלי והתגוררתי משך שנים בשכנות לשתי האגדות הבאות 

-לדייב דה -מקסימום חצי קילומטר  –גרתי בשכנות , לונג איילנד, סיטי-בגרדן
, כאן. והייתי אפילו מאמן הכדורגל של ילדיו, האגדה הבאה שלנו בתור, בושר

קנינגהאם " דה קנגורו קיד"אני גר בשכנות לבילי , ופיטר´בעירי ג, בפלורידה
היה לי הכבוד להכיר את שניהם גם ". אבקואה"איתו אני מתאמן במכון הכושר 
-את דה. תונאיםיבחדרי הלבשה ובמסיבות ע. על הפארקט וגם בסופרמרקט

מכיר מספיק טוב  את קנינגהאם אני. בושר הכרתי טוב יותר מכל שחקן נבא
 . תענוג לי לכתוב על השניים אותם מכיר אני אישית". ידיד"לקרוא לו 

 
================================================= 

 חולדת כדורסל
================================================= 

 
 

 . בילי קנינגהאם היה שחקן כדורסל שניצח בכל הרמות בהן שיחק
 

-ומדינת ניו, יורק-של ברוקלין הוא הוביל קבוצה לבנה לאליפות העיר ניו" אריסמוס"יכון בת
 0´ בחרו לשחקן התיכון מס" פרייד"והמגזין , בתיכונים" אול אמריקן"-הוא ניבחר ל. יורק

 .0450-ביבשת ב
ארל מניגולט היה . שמעתי כמובן על העז, יורק והתחלתי לרחרח כדורסל-כשהגעתי לניו

 -אז פשוט קיצרו ל, "מניגולט"כשהיה ילד לא ידעו הילדים בשכונה כיצד לבטא  .שמה
GOAT ,גרתי במנהטן ונסיעת שתי תחנות בתחתית . שמעתי עליו ניסים ונפלאות. העז

הלבן , "דה קנגורו קיד"ם על ג אבל שמעתי. הביאה אותי למגרשי המשחקים של הארלם
או " רפיוטציה"לך  ההייתאם לא היה לך כינוי לא בימים העליזים ההם של ניו יורק . המעופף

 .סיבה לחיות
 

, פארק הגדול בעולם-הלונה, איילנד-התחתית שמביאה אותך לקוני, IRT-תפשתי את ה
ידעתי שהוא משחק על המגרש . ומרכז ההופס הברוקליני של מגרשי המשחקים

רים בצד אחד כשהגעתי למגרש ראיתי כמה שחו. Jשבהצטלבות שדרת פלאטבוש ואבניו 
אמרו לי שזהו . לבנה כשלג האטרייבין הלבנים ראיתי מין . ושחורים בצד השני עם שני לבנים

. ב"בתיכוניים של ארה 0´ וחודשיים לפני זה ניבחר לשחקן מס, 03הוא היה אז בן . קנינגהאם
ן צימוק כזה רזה עם עור אירי לב? זה ייתכן כיצד. להאמין יסירבתפשוט . להאמין יסירבת

 ?עומד בצד וזורק בחוסר עניין בולט, שבלבנים
 

איזו קליעה ! איזה ניתור! איזו מהירות: אבל אז התחיל המשחק ולא האמנתי למראה עיני
הוא . יורק אתה מפתח כמוה-היה במשחקו מין ארוגנטיות שרק בניו! איזה חטיפות כדור! רכה

עד שהגיע )´ מ 0.40ה כבר הוא הי. רס´הוא ניתר גבוה יותר מכל הברת. ר´ברת-שיחק כ
וקלע ומסר  והתעה כדרראך , (סנטימטרים 4נה הוא צמח בעוד ילאוניברסיטת צפון קרולי

הלבנים היחידים . במעופו" קנגורו"-ראית את ה, וכל כדור שניזרק והוחטא, גארד-כפוינט
היה הוא . דן מארלי היה קרוב. מברס וברנט ברי´שראיתי עם ניתור מתקרב לשלו היו תום צ

 .חולדת כדורסל בנשמה. יהאופטימאל" GYM RAT"-כבר אז ה
 

באותה עונה בה החליף המאמן שיהפוך לאגדת  הקרוליינקנינגהאם הגיע לאוניברסיטת צפון 
"TAR HEELS "כשראה את קנינגהאם בפעם . פרנק מקגווייר, מאמן דגול אחר´ דין סמית

מאיפה : "טלפון למקגווייר. יר עבד עליוהראשונה בבגדי רחוב רגילים הוא חשב שפרנק מקגווי
". ?לקנינגהאם הזה נתת סטפנדיה. ים´ינג´כל מה שיש לו זה ג? הבאת את הקנינגהאם הזה
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ושנים , הוא הפך לשפוט של קנינגהאם. הוא ראה. הוא חיכה. באה התשובה" חכה ותראה"
 . כ חברו הטוב"אח

 
קבע שני שיאי , אמריקן-לאול ניבחר, הוא לקח אליפות הקרוליינבאוניברסיטת צפון 

 03כולל שיא ) 05.5בקטיפות סיים עם ממוצע של : אוניברסיטה בריבאונדים ובנקודות
עד ". טוליין"נגד אוניברסיטת ´ נק 48עם משחק של ) 04.8ובקליעות ממוצע של ( ריבאונדים

 ".טאר הילס"-היום הקנגורו מגיע למשחקיה החשובים של ה
 

================================================= 
 של הכדורסל הבהיסטוריהחמישייה הטובה ביותר 

================================================= 
 
עונה נגד הסלטיקס היה -במשחק טרום. כגארד 0´ מס-י הסיקסרס כ"הוא ניבחר ע 0450-ב

ר את החצי בזמן המותר של שלוש פעמים הוא ניסה לעבו. ונס´עליו להוביל כדור נגד קייסי ג
חצי המגרש נראה לי כחצי :" כ אמר קנינגהאם"אח. ושלוש פעמים קייסי עצרו, שניות 05

, רזה, ´מ 0.40הוא כבר . לו זאת הפעם הראשונה והאחרונה לשחק כגארד ההיית". קילומטר
ובתפקיד זה שיחק בכל , הוא הפך לסמול פורוורד של הסיקסרס. אך רזה קשה וחזק

 .רההקריי
 

הוא . ´שייהשחקן הש´-ו( קרשים למשחק 3.0-ו´ נק ,.04)´ רוקי העונה´-הקנגורו הפכה מיד ל
-54כשלקחו את אליפות הנבא אחרי עונה של  0453פורוורד של הסיקסרס של -היה הסמול

" THE JET"ט ´צ, ונס השוטינג גארד´וולי ג, האל גריר בפוינט –והקבוצה בה שיחק ,  ,0
כשמהספסל עולה ביל קנינגהאם , מברליין בסנטר´ווילט צ, ון בפורוורדקס´וולקר ולוק ג
 –והצלף ביל מלקיוני עולים מהספסל כמחליפים , דייב גמבי, רי קוסטלואול, כשחקן ששי

 3.5למשחק עם ´ נק 08.4שי קלע יבילי כשחקן ש. פעם בנבא-נחשבת כחמישייה הטובה אי
 . ונשאר על הפארקט עד הסוף 4-ה או 8-כשהוא ניכנס לרוב למשחק בדקה ה´ ריב

 
( כמעט)לארי בירד עם ניתור ( כמעט)מין , 55-בילי קנינגהאם היה הפנתר הלבן של שנות ה

 4.0-ו, ´ריב 05.4למשחק עם ´ נק 05.8הוא קלע בשמונה שנות משחק . יי´ר ג"של ד
-בוניבחר לחמישיית הנבא הראשונה , פעמים 0סטאר -בילי היה אול. אסיסטים למשחק

 .סטאר-של האול MVP-היה ה ,043-ב. 0430-ו, 0435, 0454
 

באה עונה רעה , אשכוליות למשחק 00.4וקטף  04.8בה קלע  0458-0454אחרי עונת 
שהציעה לו  ABA-רס מה´קוג הלקרוליינהוא ברח מהליגה ועבר  0430-וב, לסיקסרס

 MVP-ול ABA-הסטאר של -הוא מיד ניבחר לאול. לו בסיקסרס המשהייתמשכורת כפולה 
הוא . ´נק 04.0הוא חזר לסיקסרס ומיד נתן לה עונה של  0434-ב. ,0430-043-שלה ב

פציעת . ניפצע קשה וסיים את קריירת המשחק שלו העונה ב,  0435שיחק בסיקסרס עד 
ברגע שקרע את כל רצועות הברך . הברך שלו נשמעה כמין פיצוץ קטן שנישמע בכל האולם

 .שזה הסוףועצם הפיקה הוא ידע 
 
´ ורג´ג, יקס´מוריס צ, ונס´מונה כמאמן הסיקסרס ובנה קבוצה עילאית עם בובי ג 0433-ב

בפגישת . יי´ר ג"וד, אנדרו טוני, דרל האוקינס, פרי" WORLD"לויד , דאג קולינס, מגיניס
. הקבוצה הראשונה הוא שאל את דאג קולינס מה הם שלושת הדברים החשובים בעולם

שלושת הדברים . קנינגהאם עונה!! WRONG. באה התשובה, "שלום. תנאמנו. בריאות"
במשפט אחד הוא הסביר לשחקניו , כך!". וקרשים, קרשים, החשובים בעולם הם קרשים

יי אמר פעם שהוא היה המאמן ´ר ג"ד. איזה מאמן הוא ואיזו צורת משחק הוא רוצה שישחקו
-ו 0438-אליפויות האטלנטיק בקנינגהאם הביא את הסיקסרס ל. הטוב ביותר שהיה לו

והפסד אחד בכל הסדרות בשנה  תניצחונו 00הובילם לאליפות הנבא עם  ,048-וב, 0480
במבטא וסגנון " )FO AND FO FO" שמוזס מלון הבטיח לעולם שמה שיהיה בסדרות הוא 

אפס -ארבע, אפס-ארבע, אפס-ארבע FOUR, FOUR, AND FOUR –ר שלו ´הברת



 62 

זה . 50-03וזאת אחרי שסיימו את העונה ברקורד של , (הוא טעה באחד. בסדרות הפלייאוף
זה היה . עם להקות הכוכבים שלהן, יק בלייקרס´היה כבר כשהציפור מככבת בסלטיקס והמג

 .הסוף של הסיקסרס עד היום
 

של  הבהיסטורימהר יותר מכל מאמן אחר  455-ו, 55,, 055של  תניצחונוהוא הגיע למספר 
 – 0, –מספר גופייתו . 0445-ב" האגדות 05"-ול 0485-להיכל התהילה בניבחר . הליגה

ארלס בארקלי ביקש להחליף את מספר גופייתו ´אך כשצ. עולם ןלזיכרוניתלה על גג הארינה 
, (ונסון כשהודיע שהוא נושא נגיף האיידס´יק ג´שהיה מספרו של מג) 0,למספר , 4,שהיה 

זו הפעם  ההיית. יתו הורדה מגג האולם וניתנה לאצילוגופי, בילי קנינגהאם נתן את הסכמתו
הורד מהגג , י קבוצה כלשהיא למזכרת עולם"הראשונה והאחרונה שמספר גופייה שנישמר ע

 .וחזר להיות מספר אקטיבי על הפארקט
 

הוא , כשמיאמי היט נוצרה. גם שם היה נומרו אונו. כשסיים לאמן הפך שדר ואנליסט טלוויזיה
, שרכש את הקבוצה, טדי אריסון הישראלי. והפך לבעל קבוצה מינורי, גדולהשקיע כסף לא 

, בילי הסכים. כדי שימכור את מניותיו, על השקעתו 08שילם לקנינגהאם סכום כסף שעלה פי 
 .והפך מולטי מיליונר בין לילה

 
 אלוף בנבא כשחקן. אמריקן-אלוף במכללות ואול. אמריקן-אלוף בתיכון ואול: תחשבו על זה

-ניבחר ל. אלוף בנבא כמאמן". האגדות 05"-אחד מ". היכל התהילה"-חבר ב. סטאר-ואול
והרוויח הון , הצליח לשכנע את הליגה שהוא משקיע לגיטימי במיאמי היט". אנליסט העשור"

 .היה מנצח בכל מה שעשה, פשוטו כמשמעותו, הוא. עתק כשמכר את חלקו
 

================================================= 
 תוצאות האתגר השבועי

================================================= 
 

, רומן סחרוב, שי עציון, עלינו לקדם בברכה את המשתתפים החדשים שחר חריטן, ראשית
הניקוד נעשב . הם כולם סיימו בניקוד מכובד. ודוד דדשו, ארל פלי, עידו מרון, עמרי גולדשטיין

 :הנה הן. כמתי את כל הבחירות שבחרו רוב המשתתפיםיס: וטהבצורה פש
 

MVP -  0ולברון ( 5)לפני פאול ( בחירות 4)קובי) 
MIP -  ואחרים( ,,)לפני חוזה קלדרון ( ,0)טורקוגלו. 

 (0)ורון ארטסט ( 0)בטייה ( ,)לפני גרנט ( 04)מרכוס קמבי  –" שחקן ההגנה"
 (08)ינובלי ´ג –" שייהשחקן הש"
 (8)דוראנט , (00)הורפורד  –" העונה רוקי"
 (0)ריק אדלמן , (0)יקס ´מוריס צ, (0)דוק ריברס , (05)ביירון סקוט  –" מאמן העונה"
(. 04)ארד ווהאו, (04)גארנט , (05)לברון , (04)קובי , (05)כריס פאול  –" חמישיית העונה"

 אחת –גריידי קוטרייסי מ, 0סטודמאייר עם , בחירות ,דנקן סיים עם 
( 00)כרמלו , (00)מקגריידי , (00)אייברסון , (00)סטיב נאש  –" החמישייה השנייה"

 (.00)וסטודמאייר 
 (.5)פאול , (5)רון ארטסט , (3)גארנט , (00)קובי , (04)קמבי  –" חמישיית ההגנה"
 
 
 

לא היינו צריכים להשתגע , אך אם לא היו חילוקי דעות. ידעתי למפרע שאהיה במיעוט
בבחירות  ןומקיי, הילטון, אובמה -ת מועמד אחד מבין שלושת הטווסים חסרי המושג בבחיר

אך זאת דעתי העכשווית על מצטייני , תיראנה תמוהות ימבחירותיכמה . ב"לנשיאות ארה
 :אלה הן בחירותי. הליגה

 
 .קובי בריאנט –" השחקן המצטיין"
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השנים  3-נבא הטוב ביותר בהגיע הזמן לתת לשחקן ה: מכם עם דעה כשלי 0-5אני בין 

הוא עדיין . אבל אני לא נותן לו מתנה. או שיהיה מאוחר מדי MVP-האחרונות את תואר ה
לקח לי זמן . הטובים בליגה ,-0ושחקן ההגנה ביו , הטובים בליגה ,-0שחקן ההתקפה בין 

אם לא . יימס´כריס פאול ולברון ג: רב להחליט בינו לבין שניים שמגיע להם התואר לא פחות
מה שפאול עשה . הייתי בוחר ללא היסוס בכריס פאול, "מגיע לו"לי סימפטיה לקובי כי  ההיית

" ווייק פורסט"-אני זוכר אותו כפרשמן ב. אורלינס הוא כמעט סאגה דמיונית-ועושה בניו
אבל מי חלם שזה מה שיתפתח . מספיק טוב כדי ללכת לנבא. שחקן טוב. שבצפון קרולינה

" מרקט יוניברסיטי"ר מאד את מה שקרה לדוויין ווייד שהיה קנון אוניברסיטאי במזכי? ממנו
 .אך איש לא שיער לאיזו רמת כדורסל יגיע

 
אורלינס יעשו את הפלייאוף במערב הפרוע בו משחקות -איש לא שיער שההורנטס מניו

ש את הוא האחראי הראשי לסיכויי ההורנטס לתפו, מצוינותתריסר קבוצות טובות מאד עד 
ועכשיו הוא בדרך לעשות מטייסון , ´סטאר-אול´הוא כבר עשה מדייויד ווסט . ראשות ביתם

 05, נקודות 05) 0-0היחס שלו בין נקודות ואסיסט הוא . נוסף´ סטאר-אול´נדלר ´צ
, למייק ששבסקי. סטאר גדול-לסופר –השלישית שלו הנבא  –הוא הפך העונה (. אסיסטים

ייסון ´גארד שלו היה במשחקים המוקדמים ג-הפוינט: בעיהתהיה  ב לאולימפיאדה"מאמן ארה
אך הוא ידע בדיוק כיצד להריץ את , השחקן הוותיק היה מצויין כמעט בלי לקלוע ולפרוץ. קיד

 ?מה יעשה עכשיו ששבסקי. ושאר פנתריו, אנטוני, רדוהאו, לברון, קובי
 
 .ממפיס, רודי גיי –" השחקן המתקדם*
 

רודי : אך בחירתי היא אחרת. ב וגם ביניכם"לו יהיה בחירת הקהל בארהאני בטוח שטורקוג
מי לא . 0555וצחוקים אחרי הדראפט של , לגלוגים, האשמות, רודי גיי סבל העלבות. גיי

, ובכן? האשים את שחקן יוקון זה שהוא לא מראה אפילו שמץ ממה שחשבו שיעשה בנבא
הוא הפך לדינמו . ק את כל המלגלגיםהוא השתמש בכל דקת משחק מאז ועד היום להשתי

אפילו לפני שפאו גאסול עבר . אסיסטים 0.8-ו, ריבאונדים 5.0, ממוצע´ נק 04.8התקפי עם 
של כל מאמן עוזר " סקאוטינג רפורט"רודי גיי הפך לנושא המרכזי בכל , בטרייד ללייקרס

ע שהגריזליס ימצאו ברג. מעונת הרוקי שלו 05-ממוצע נקודותיו עלה ב. שריגל את הגריזליס
 .תבינו כמה צדקתי, גארד אוטנטי שיוכל לפטם אותו בכדורים-פוינט

 
 .סקרמנטו, רון ארטסט –" שחקן ההגנה*"
 

. תהיה מרכוס קמבי תהפופולארישהבחירה  הוצאותיכםהיה ברור לי עוד לפני שקבלתי את 
הוא היה ? ניםמה אני יכול לעשות שאני שנאתי את משחקו הרכרוכי בניקס לפני עשור ש

אבל הוא היה ונישאר , אני יודע שעברו שנים והוא מוביל את הליגה בריבאונדים. וותרןפחדן 
הוא . אחד נגדו-על-פורוורד או סנטר לא חושש ממנו ונימנע מללכת אחד-ורושחקן שאף פא

לא מהווה , בפשטות, הוא. אך הוא לא יכול לעצור אף סנטר רחב כתפיים וחזק. קפצן ונתרן
אך , הוא הפך לקוטף ריבאונדים, כן. לטעמי" יורמי"משחקו יותר מדי . צר הגנה מפחידמב

ואז , לועסים אותו, ניל בשיאם הם היו אוכלים אותו´אילו ניסה להגן על מוזס מלון או שקיל או
 .נקודות 0,יורקים אותן לפרקט אחרי עוד משחק של 

 
שפשוט כאילו העלה אבק במוחות מצד שני בשנתיים האחרונות כולם שכחו מרון ארטסט 

וכיסוי , גם העובדה שהוא משחק בקבוצה בתהליך בנייה עם פרופיל מאד נמוך. המדיה
" סטופר"-אך תשאלו כל מאמן בליגה מי הוא ה. לא עוזרת, ארצי אפסי ממש-טלוויזיוני כלל

י הוא תשאלו את קובי בריאנט מ. ותשמעו את שמו כמעט ללא יוצא מין הכלל, המפחיד ביותר
כי הוא באמת ? למה". רון ארטסט"הוא יענה . השחקן היחידי בליגה היכול ומסוגל לעצרו

 .ולעצור כל גארד או פורוורד אחר בליגה, היחיד המסוגל לעצרו
 

 .אטלנטה, האל הורפורד -" רוקי העונה*"
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וחצי  ולא רק בגלל שאני עכשיו שבוע, בחרתי בו ולא בקווין דוראנט אחרי היסוס מוחי ארוך

בשחקן התקפה וקולע , אלא בגלל שהעדפה במי לבחור, יונכדותיבאטלנטה אצל בתי 
רק בגלל שהוא משחק בעיר , שוב. ברורה במוחי, אן שחקן היודע ועושה הכל, אבסולוטי

משחקי  –" בול –´ לקולג"–אך רק , עיר כדורסלנית מטורפת, סליחה)כדורסלנית -האנטי
( ועוד, קלמסון, דוידסון, צפון קרולינה, דוק, יה טק´ורג´ג, הי´ורג´לג הקרבהבגלל  –מכללה 

אך . לא עובד לטובת הורפורד, שמספר הצופים בה הוא בתחתית הליגה שנים על גבי שנים
סוף יש -סוף. הוא יהפוך ליקיר האומה –לפתע ישנו שחקן שאם יצליח להביאם לפלייאוף 

דבל כבר -הוא מגרד דבל. וילקינס" יט פילםמיסטר היילי"להוקס כוכב בסדר גודל של דומיניק 
של עמודי הספורט ברחבי  05גם שמו הוזכר בעמוד , כמו ארטסט בזמנו. כמה שבועות

ההוקס הם נעלם אחד גדול בגלל ". הדבר הבא", ב כי כולם כתבו רק על קווין דוראנט"ארה
אן לא משדר את . יפ. אס. והאי, (הקבוצה היחידה בליגה)שאין להם חוזה טלוויזיוני מקומי 

הסנטר הרוקי הנהדר הזה של , אחרת. משחקיה בגלל סכסוך ישן עוד מימיו של טד טרנר
 .ההוקס היה הרבה יותר ידוע

 
 סלטיקס, דוק ריברס –מאמן העונה *
 

מה : יקס מהסיקסרס אומרים´אורלינס או את מוריס צ-אלה המעדיפים את ביירון סקוט מניו
מה ", גם על פט ריילי אמרו כשאימן בלייקרס? ופירס, ווין בארנטק, החוכמה לנצח עם ריי אלן

אז ? כן". ואחרים, ביירון סקוט, י´וורת, קרים, יק´כל אחד יכול היה לנצח עם מג? החכמה
עליך להיות מאמן , פרימדונות 4-0כי כשיש לך ? למה הוא ניבחר למאמן העונה כמה פעמים
ז להיות "ובכ, אחד יהיה את הזוהר והנקודות שלועליון כדי לווסת את האגו שלהם כך שלכל 

 .מסוגל ליצור משחק קבוצתי
 

גארד -הוא יוצר פוינט: אבל לא רק עם השלושה. זה בדיוק מה שדוק ריברס עושה בסלטיקס
, לדעתי, חודשים את הקבוצה הטובה 8הוא יצר תוך . שידברו עליו שנים וסנטר אוטנטי

 ובין הטובות בהתקפה, גנהקבוצה שהיא הטובה ביותר בה. בליגה
 
 .בטייה, גרנט, בריאנט, קמבי, ארטסט: חמישיית ההגנה שלי*
 
 .האווארד, דנקן, לברון, בריאנט, פאול: חמישיית הנבא הראשונה שלי*
 

, והאווארד, לברון, קובי, אילו היה לכם את פאול: אני שואל את כל אלה שהעדיפו את גארנט
אז את מי הייתם ...ולא, כדי לנצח את נבחרת המאדים והייתם חייבים לבחור שחקן חמישי

אבל  יפופולאראו שחקן מאד , את הלוחם הוותיק עם כל טבעות האליפות שלו? מעדיפים
 ?שלא עשה בינתיים שום דבר בנבא

 
 ,סטודמאייר, קווין גרנט, טרייסי מקגריידי, אייברסון, נאש: חמישייה שנייה*

 ?את ביינום? אבל את מי שאשים שם, אוטנטיאני יודע שסטודמאייר איננו סנטר 
 

================================================= 
 עוד כמה בחירות של גולשים

================================================= 
 

, רנטאג –הגנה , חוזה קלדרון –מתקדם , פאול –שחקן מצטיין : בחירותיו של ערן סורוקה
 (ערן לא הרכיב חמישיות)ריק אדלמן  –מאמן , הורפורד –רוקי , ובליינ´ג –שי יש
 

 –שי יש, רנטאג –הגנה , אנדרה מילר –מתקדם , לברון –מצטיין : בחירותיו של עורכנו סלומון
 יקס ´מוריס צ –מאמן , הורפורד –רוקי , ייסון מקסיל´ג
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, ינובלי´ג –שי יש, קמבי –נה הג, טורקוגלו –מתקדם , פאול –מצטיין : בחירותיו של זיו שוהם
 .סקוט -מאמן , הורפורד –רוקי 

 
================================================= 

 רועי ורדי: תשובת קורא השבוע
================================================= 

 
 כריס פול -פי .וי.אם

, מלבד סטטיסטיקה מצוינת. ינתיכריס פול לוקח כאן בפער די גדול על קווין גארנט מבח
אז החמיץ לא מעט )מדובר בשחקן שלקח פחות או יותר את אותה הקבוצה מהעונה שעברה 

ה ´פז, )!!!(סטאר -אל צמרת המערב תוך הפיכת דייויד ווסט לאול( משחקים בגלל פציעות
לא ש. אנדלר לאחד הגבוהים הדומיננטיים ביותר´לאחד הקלעים הטובים בליגה וטייסון צ

 .ברור MVP. לדבר על האופי הטוב שלו שגרם לו להפוך לאליל העיר
 

 היידו טורקוגלו -פי .איי.אם
קיימן היה מועמד לגיטימי מבחינתי )קרב צמוד שהוכרע לטובת היידו טורקוגלו על פני אודריך 

אמנם (. אלמלא פציעות וסיום מגומגם משהו של העונה באחד המועדונים החלשים בליגה
אך הוא עשה את זה בקבוצה פחות , הראה שיפור אדיר בסטטיסטיקה ובמנהיגותאודריך 

נתן עונה גדולה בכל זאת וראוי . חזקה במספר דקות כמעט משולש ממה ששיחק עד עכשיו
אבל . ולו בשל העובדה שהקינגס בונים עליו כעל הרכז המוביל שלהם בעתיד, לאזכור

יותר אותו מספר דקות משחק הראה שיפור שבפחות או , צחון שייך ללא ספק לטורקייהנ
אחד בלתי נשכח מול ) ןניצחוכמה סלי , דאבלים-רשם כמה טריפל, אדיר בסטטיסטיקה

, ועם ראשאד לואיס...( אבל עדיין, אמנם במזרח)וזה בקבוצה שרצה חזק לפלייאוף ( בוסטון
-אול. ועדוןיק פירושה תחילת הסוף של הטורקי במ´שכולם היו בטוחים שההנחתה שלו במג

 . סטאר לגיטימי מבחינתי ומגיע לו התואר הזה
 

 ינובלי´גמאנו  -השחקן השישי של השנה 
כי מדובר בשחקן ? ולמה לא פייר. לוקח את זה בהליכה ינובלי´גקצת לא פייר אבל מאנו 

זה לא שחקן שישי במובן . המוביל בקבוצתו שהמאמן פשוט מעדיף לפתוח איתו על הספסל
סטייל מוטי דניאל של )שקם איפשהו ברבע השני נניח ומשנה את המשחק  שחקן, הקלאסי

ייסון טרי וליאנדרו ´עוד ניתן לציין את ג. פי.וי.אם -לפי דעתי הוא גם אחד המועמדים ל (. פעם
 .למרות עונות לא מזהירות בשביל שניהם יחסית לעונות קודמות, ברבוסה

 
 שיין באטייה -שחקן ההגנה של השנה 

שחקן שלא הוערך . שיין באטייה -יבר הגדול ביותר בליגה כנראה ´אצ-אלך על האנדר כאן אני
קבוצת פלייאוף  ההייתמספיק לציין שאיתו ממפיס . כמו שמגיע לו במשך כל הקריירה שלו

בניגוד לשומרים אישיים )אמנם לא זריז במיוחד . קבוצת לוטרי אומללה( ועם רודי גיי)ובלעדיו 
העובדה שהוא מוביל את . ל מחפה על זה בהמון חכמת משחק ומנהיגותאב, (מעולים ברמתו

עושה את כל הדברים הקטנים ופשוט . הליגה בספיגת עבירות תוקף היא עוד נקודה לזכותו
כשגם בהתקפה הוא מודע לחולשות שלו ומהווה פקטור בכל , מפקד על המערך ההגנתי

 .שחקן שכל מאמן היה רוצה בקבוצה שלו. מצב
 .קווין דוראנט ואל הורפורד -שנה רוקי ה

 
רק סיום עונה , מבחינתי. האמת היא שהיד קצת רועדת לי בעת הקלדת שמו של דוראנט

שניהם . משופר של דוראנט נותן לו יתרון קטן על פני אל תורנטון הבלתי מוערך מהקליפרס
גל יחסית רק שבסיאטל כל הקבוצה נבנתה על הרוקי הצעיר ועם ס, שחקנים בקבוצות לוטרי

בקליפרס תורנטון מהווה הפתעה נעימה ותקווה . צריכה להצליח קצת יותר ההייתסביר 
הגבוה  -לגבי הורפורד . לעתיד טוב יותר כאשר הוא מככב עם משחקים לא רעים בכלל

שאטלנטה ציפתה לו שנים עוזר לסחוב אותה לפלייאוף לראשונה מזה תשע שנים ומהווה אי 
שבעיקר מאז שיאו נפצע , רציתי לחלוק את התואר בינו ובין סקולה. מגיע לו. של יציבות
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דקות  04רק )אבל מבחינה סטטיסטית הוא לא משחק מספיק , מראה איזה שחקן נהדר הוא
אבל בכל . הרבה יותר בשל מהצעירים, 03ואסור לשכוח שהוא הגיע לליגה בגיל ( למשחק

ואני לא )יה ליוסטון מאז אוטיס תורפ זאת ראוי לציין את הפאוור פורוורד הטוב ביותר שה
 (.הוא לא בדיוק שיחק בעמדה הזאת ביוסטון, מחשיב את בארקלי

 
  -חמישייה הראשונה של העונה 

 כל מילה מיותרת -כריס פול  -רכז 
 עדיין הקלעי המוביל בליגה -קובי בריאנט  -קלעי 

ות פעם נוספת את הקאבס הכתפיים העצומות של המלך סוחב -יימס ´לברון ג -סמול פורוורד 
 אל צמרת המזרח

משחק עם חדוות , הנציג של הטריו הגדול בחמישייה הראשונה -קווין גארנט  -פאוור פורוורד 
 משחק אדירה

 ?השאק הבא -ט האווארד ידווי -סנטר 
 

  -יה של העונה יחמישייה שנ
 י הרכזים הטובים בליגהשנ -איזה דו קרב מעניין מתפתח בינו ובין פול  -דרון וויליאמס  -רכז 

 התשובה עדיין כאן -אלן אייברסון  -קלעי 
 פורח העונה , שחקן אול אראונד קלאסי -פול פירס  -סמול פורוורד 
רק  4ההבאה של שאק וההורדה של אמארה לעמדה  -אמארה סטודמאייר  -פאוור פורוורד 

 עזרה לו ולסאנס
 (שאק -משם , עד שנפצע)יאו  -סנטר 

 
  -גנה של השנה חמישיית הה

 שיין באטייה. 0
 קווין גארנט. 0
 ייסון קיד´ג. ,
 וש סמית´ג. 4
 מרקוס קמבי. 0
 

 ריק אדלמן -מאמן העונה 
-הפך את יוסטון מקבוצת הגנה שבהתקפה התרגיל היחיד שהכירה היה לתת את הכדור לטי

וצה סחף את הקב, לקבוצת התקפה משומנת מבלי לפגוע ביכולות ההגנתיות, מאק ולזוז
רצופים כאשר את חציו הם משיגים ללא הסנטר הטוב  תניצחונולרצף השני בהיסטוריה של 

אבל זה רק בגלל הפציעה , הבשנייאני יודע שהווארד בחמישייה הראשונה ויאו )בליגה 
יוסטון רחוקה רק חצי משחק מיתרון ביתיות בפלייאוף וגם (. והפוטנציאל שנותר ליאו לממש

האחים מאלוף בטח מצטערים שהוא לא ... ירוג המוזרה של שטרןזה רק בגלל שיטת הד
 . טאון-נשאר בסאק

 
 ,תודה והמשך שבוע טוב

 רועי ורדי
 

================================================= 
 :ניקוד

================================================= 
 

 . 05 –´ גד ברקוביץ
 044.0ה "ס. ´נק 45 –בחירות השבוע : זיו שוהם

 0,4.0 – 04.0+85 –עתי עמירם 
 040ה "ס. 45 -בחירות השבוע : משה אלישע

 0,0.0ה "ס. 30 –בחירות השבוע : מנחם לס
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 48.0ה "ס. 55 –בחירות השבוע : שרון סולומון
 03 –מלובני 

 05 –דור לבנת 
 44.0ה "ס. 55בחירות השבוע : שגב –שמואל קלימי 

 004.0 –ה "ס(. לאותה עמדה 0בחר ) 30.0בוע בחירות הש: רועי ורדי
 (החמיץ שאלון השבוע שעבר) 43ה "ס. 85 –בחירת השבוע : אופיר גורדון

 045ה "ס. 45 –בחירות השבוע : יואב בורר
 .45ה "ס. 40 –בחירות השבוע : יב´ניק פאדג

 (החמיץ אתגר השבוע שעבר) ,8ה "ס. 30 –בחירות השבוע : חגי ליפשיץ
 004ה "ס. 35 –השבוע  בחירות: אסי

 (החמיץ אתגר השבוע שעבר) 48ה "ס. 85 –בחירות השבוע  –אבנר מתן 
 05 –נתנאל 

 0,4.0ה "ס. 30 –בחירות השבוע : עומר שקדי
 85 –בחירות השבוע : שחר חריטן

 30 –בחירות השבוע : שי עציון
 80 –בחירות השבוע : רומן סחרוב

 50 –בחירות השבוע : עמרי גולדשטיין
 00בחירות השבוע : דו מרוןעי

 85 –בחירות השבוע : ארל פלי
80 :Elad Zsadok 
85:Vlad. G 

 
 

================================================= 
מי תהיה ". האמריקאים"בנבא למשחק ראווה נגד " הזרים"התמנית למאמן : אתגר השבוע

 . שחקני הספסל 3-ו, החמישייה שלך
================================================= 
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  בושר-דייב דה
 

 
בושר היה המנהיג הרוחני של הניקס עם -דייב דה 0435-כשאני ניזכר שב

, ´דייב סטולוורת, קסי ראסל, ביל בראדלי, דיק בארנט, רזוולט פריי, וויליס ריד
דין  ,קסון´פיל ג, רי לוקאס´ג, נוספו אליהם ארל מונרו ,043-וב, מייק ריורדן

ולהכניס את אייזיה . בא לי לבכות, יאנלי´ון ג´וג( האבא)הנרי ביבי , ר´מנינג
זה היה ". בית מעצר שרון"-לעל מה שעשה העונה לניקס הנוכחית תומאס 

ותראו מה יש לנו . לא יהיה כזה יותר. שיא השיאים של כדורסל קבוצתי חכם
 . עכשיו

================================================= 
 "Dמיסטר "

================================================= 
 
, לדעתי שחקן ההגנה הטוב ביותר ששיחק בנבא עד היום, בושר-קראו לדייב דה" Dמיסטר "

-די"לכבודו ובגללו החל קהל המדיסון סקוור גארדן בצעקתו הידועה . ורדן´כולל מייקל ג
 .להגנה שהפכה להיות בינלאומית דוריקריאת הע..." פנס-די...פנס

ורדן ´ומייקל ג, הוא האחראי לקריאה הזאת כמו שלארי בירד אחראי על ניקוי סוליית הנעל
 TAKE"כשהוא שיחק ונאמר לו על ידי המאמן רד הולצמן . לקרחות שהפכו אופנה עולמית

HAVLICHEK " או כל  –ק ´כל זמן שדייב שמר עליו הבליצ". הונדו"זה היה סוף הספור של
לחלוטין כאילו לא היה על  נוטרל. השחקן פשוט נעלם מהמשחק –שחקן אחר בליגה 

. אבל הוא נחשב עד היום לאחד הריבאונדרים הטובים שהיו, ´מ 0.48הוא היה רק . הפארקט
רק בגלל שהוא היה שחקן ( נקודות למשחק 05.0-ו)למשחק ´ ריב 05.0הוא סיים קריירה עם 

אבל כשהוא . 05אחרת היה מסיים עם ממוצע ריבאונדים של . הסלפינה שלא התמקם תחת 
והיה לו חצי גוף , הוא היה חזק ביותר. היה ניכנס לאזור הצבע לא היה כח בעולם שיזיזו משם

, וניל היום´אילו שיחק נגד שקיל א. פעם להזיזו מעמדתו-ואיש לא הצליח אי, תחתון מסיבי
עדיף כבר . לאק לך שקיל-אז גוד, אחורניתבושר -הושקיל עם גבו אל הסל מנסה לדחוף את ד

 .שתנסה להזיז את חומת סין
 
 

================================================= 
" BASKETBAL BEAUTIFUL " 

================================================= 
 

ת עד היום של הניקס הנחשב" BEAUTIFUL BASKETBALL" -הוא שיחק בכל תקופת ה
עבר או , מכולן יהאופטימאלכקבוצה עם המשחק הקבוצתי  –כמעט ללא יוצא מין הכלל  –

האליפות  ןבניצחו, ועוד, ריד, בארנט, בראדלי, פרייזר -עם השחקנים שכבר הזכרתי. הווה
הם שיחקו כדורסל , ,043-ב ןלניצחוואחרים , לוקאס, כ נוספו להם מונרו"ואח, 0435של 

עבודתו של  ההייתהדבר שמחשיבים כשינוי הגדול מכולם . נהדר, ממושמע, קבוצתי, טהור
 האינדיבידואליסטבבולטימור הוא השחקן ". מונרו( פנינה" )דה פרל"הולצמן עם ארל 

שיחק אינדיבידואלית וקוסמית כמוהו ´ ביץארמאפיט " פיסטול"רק . והקוסמי ביותר בליגה
אך הוא היה כבר בערוב יומו , ל לארי בירדוגם הוא עבר מהפך שלם כשעבר לסלטיקס ש)

מונרו הפך לבורג חשוב במשחק הקבוצתי הנפלא של (. בעוד שמונרו הגיע לניקס בשיאו
 .,043-הניקס שהביא אליפות שנייה ב

 
מאמנם היהודי רד הולצמן לא . דת" OPEN MAN"-בושר הם עשו מכדור ל-בהנהגת דה

עם שחקנים נהדרים ומאד חכמים כבראדלי . "אופן מן"הפסיק לטחון להם בראש משחק של
 05שיכול היה לקרוא  005של  IQגאון עם )רי לוקאס ´ג, (ב"וסנטור ארה´ סטפנדיית רודס´)
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הפך )בושר -דה, (פ את כל הטלפונים"כ לזכור בע"עמודים מספר הטלפונים של מנהטן ואח
חשב לאחד הגארדים הנ -וולטר פרייזר ( ואיש עסקים מצליח ביותר ABA-לקומישינר של ה

הסנטר הנמוך הנחשב עד היום )וויליס ריד , "(האגדות 05"-החכמים והגדולים ושניבחר ל
הניקס שיחקו משחק קבוצתי , (´האגדות 05´ואף הוא בין , לסנטר הקבוצתי הגדול מכולם

 .ולא נראה כמוהו יותר, מושלם שלא נראה עד אז
 

, 5, 0והכדור עובר מיד ליד , מחליפים מקומות, רצים, כולם זזים. הם שיחקו בתנועה שוטפת
ס "היום בכל בי נלמדתצורת משחקם . לזריקה´ אופן מן´-עד שמוצאים את ה, פעמים ויותר 3

ומנהיגן , בושר היה קפטן הקבוצות הנפלאות האלה-ודה, הם היו הטובים ביותר. לכדורסל
 .ללא כל ערעור או שאלה

 
================================================= 

 "UGLY  BASKETBALL " 
================================================= 

 
של הניקס בשנות השמונים " UGLY BASKETBALL"-דה בושר היה גם מעורב ב

, רק כח, לקבוצות ההן לא היה כשרון. ל הקבוצה"כשהוא משמש מנכ 45-המאוחרות ושנות ה
היה זה . ראפט של המפלצות הגדולות ביותר ששיחקו בניקסבושר היה האחראי על הד-ודה

אני מדבר על . ואני אהבתי כל שנייה ממנו, ולא נראה מאז, הכדורסל המכוער שנראה עד אז
אל )קורט תומאס , ון סטארקס´ג, לטרל ספריוול, ונסון´השנים בהן שיחקו מפלצות כלארי ג

 ,אוקלי סארל´צ, אנטוני מייסון, (וטיןאז זה היה ספור שונה לחל; תסתכלו על משחקו היום
 .ונגל´כולם ללא יוצא מין הכלל חיות מהג. ואחרים´ ארלס סמית´צ, פט יואינג, אנטוני וולקר

 
אך , על-י קבוצת"פעם ע-והחורק ביותר שנראה אי, המכוער, הם שיחקו את הכדורסל הפראי

הם הגיעו פעמיים  ,של קודמיהם´ ביוטיפול בסקטבול´-ההיפך המחלט מה –בשיטה זאת 
 0-,הניקס כבר הובילו )במשחק השביעי נגד יוסטון לאליפות , כשפעם אחת, לגמר

תרגיל  כששרטטשל ריילי  תקולוסאלירק שגיאה , (,-,-ל השוותהבמשחקים עד שיוסטון 
היה זה . מנע מהם אליפות( ´ נק 0-כשיוסטון מובילה ב)לשלוש בעשר השניות האחרונות 

בעוד שעל , הוא הזורק – 05-מ 0שבמשחק זה היה  ,-קלעי טוב מה –תרגיל בו סטארקס 
ראית בברור את . ומסתכל, הטוב בנבא באותה שנה ,-קלעי ה, הספסל יושב יוברט דייויס

ברור שסטארקס החמיץ . אך ריילי היה המאמן ועל פיו יישק דבר, בושר מתעמת עם ריילי-דה
 .בצורה איומה כשהיה פתוח לחלוטין מהצד

 
================================================= 

 ידיד אישי
================================================= 

 
 00-גרנו די בשכנות בגארדן סיטי למעלה מ. הכרתי אותו טוב יותר מכל שחקן נבא אחר

יד אמר לי הוא תמ; על כדורגל´ מת´בושר היה -דה)ילדיו היו בקייטנות הכדורגל שלי . שנה
יורק קוסמוס לא -זה שפלה ובקנבאוור שיחקו אז בניו. שזהו המשחק הטוב ביותר לדעתו

היינו , ומישל, דניס, הייתי מאמן כדורגל של שלושת ילדיו פיטר, (הפריע למסקנתו כמובן
זה היה באר של ספורטאים שהיה מלא )בגרדן סיטי ´ מקאולי´שותים בירה יחד בבאר של 

ושחקני פוטבול של , שחקני בייסבול של המטס, איילנד איילנדרס-הלונג בשחקני הוקי של
וביתי , ביתה של אוניברסיטת אדלפי, סיטי-רדןאשרבים מהם גרו בעיר היקרתית ג, טס´הג

אחרי שפרש כשחקן )עשרות פעמים היינו נוסעים יחד למדיסון סקוור גארדן (. שנים ,,משך 
, כי שנינו עלינו באותה תחנה´ איילנד ריילרוד-לונג´-ברכבת ה( והפך לאיש הנהלה של הניקס

הוא היה טיפוס . דקות לבייסמנט של מדיסון סקוור 45שהביאה אותנו תוך , ´נאסאו בוליברד´
שמעתי , הרבה מסיפורי נבא שאני כותב וכתבתי עליהם. די סגור עד שהכירך ובטח בך

 .מדייב
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================================================= 
 NBAונשיא קבוצת , NBAשחקן , NBAמאמן 

================================================= 
 

הוצעו . ובסקטבול, בייסבול, בתיכוניים בפוטבול" אול אמריקן"בושר היה -מעטים יודעים שדה
הוא חייב . ב"י האוניברסיטאות היקרתיות ביותר בארה"בכל שלושת המשחקים ע מלגותלו 
בייסבול /כדורסל במלגתוהוא בחר , טאון דטרויט-ה לעזור לאביו בבאר שבבעלותו בדאוןהי

כשסיים . ויטאל אימן" מיסטר מיקרופון"-ב ש"אז אחת הטובות בארה –באוניברסיטת דטרויט 
 .וכדורסל בדטרויט פיסטונס, "ווייט סוקס"שיקגו  -בייסבול ב, לימודיו הוצעו לו שני חוזים

 
במשחק הפסד למרקט בו . סיטת דטרויט התגלה חוש ההומור הנפלא שלוכבר אז באוניבר

ניגש אליו עוזר המאמן ניל שטראוס בחדר ההלבשה וצורח , בושר משחק פושר-שיחק דה
אם אני הייתי ? איפה הכח תחת הסל? איזה משחק שפוף שיחקת: "כשכל הקבוצה שומעת

אז למה "משיב , בשקט וברצינות ,בושר-דה!". במשקלך הייתי כבר אלוף העולם במשקל כבד
 .כולם התפוצצו מצחוק". ?אתה לא אלוף העולם במשקל קל

 
שהוא לדעתי התפקיד , "סוקס-שיקגו ווייט"-ר ב´ומשך שנתיים היה פיצ, הוא בחר בייסבול

ר ´אלא פיצ, והוא הבין שכוכב הוא לא יהיה, לו הצלחה בינונית ההיית. הקשה ביותר במשחק
" אינדיאנס"נפלא על הקליבלנד  ןניצחוכולל , יה לו כמה משחקים טוביםלמרות שה, מהשורה

 5כשלאינדיאנס יש רק , (4-אינינגס מה 5-3ר זורק ´כ פיצ"בד)ל המשחק -כשזרק משך כ
ר לאלה שמבינים ´מבצע פנטסטי של פיצ, נגדו משך כל המשחק( חבטות לבסיס" )היטס"

 .בייסבול
 

הוא הבין שבבייסבול יש לו . מאמן/לו חוזה של שחקן דטרויט פיסטונס הציעה 04כשהיה בן 
הוא קיבל . הוא האמין שבכדורסל הוא יוכל להגיע יותר רחוק. ´עוד שחקן´אבל רק של , עתיד

מבלי לאמן לפני כן משחק , של הנבא הבהיסטוריוהפך למאמן הכדורסל הצעיר , את ההצעה
רפיוטציה של שחקן הגנה וריבאונדר  שנים בהם בנה 5אימן בפיסטונס /הוא שיחק!!!!!!!. אחד

מספרים שפעם הוא ניתקל באישה זקנה ברחוב . בינונית ההייתהצלחתו כמאמן . מעולה
הזקנה ". אין לי הגנה. לי גבירתי סלחי. אני כה מצטער: "טאון ומיד אמר לה-מישיגן שבדאון

". לא שפויאתה , ואם אתה חושב שיש לך התקפה, בושר-כמה שאתה צודק מיסטר דה"עונה 
עבור זה אני משלם לח "לסלטיקס מתנפל עליו בעל הקבוצה  008-80ופעם אחרת בהפסד 

הצרה היא שהסלטיקס משלמת לרד : "בהומור היבש שלו עונה, בושר-דה". ?חצי מיליון
 ".אורבך מיליון וחצי

 
-אול´היה , שנות משחק הוא זכה בשתי אליפויות נבא 00-ב. הניקס רכשה אותו 0458-ב

 DEFENSIVE"-ואיש החמישייה של ה, (פעמיים כששיחק בפיסטונס)פעמים  8´ ארסט
TEAM " פעמים רצופות 0בבחירות הנבא. 

 
 –בעיקר מהפינה הימנית  –מרחוק  מצויינתלו קליעה  ההייתאבל . הגנה ההייתגדולתו 

 05.0הוא קלע . בושר בפינה-דה´ אופן מן´-והרבה מתרגילי הניקס אז הסתיימו במסירה ל
הוא תמיד אמר שהוא משחק . שנות משחק בתפקיד שקשה להגדירו 00בקריירה של ´ נק

, ומספר הריבאונדים הממוצע לקריירה שלו, (חצי פאואר פורוורד, פורוורד-חצי סמול) 0.,
. הוא פנטסטי אם זוכרים שבחלקים גדולים של המשחק הוא היה ממוקם רחוק מהסל 00.0

" לדעת"לו מין אינטואיציה מיוחדת שעזרה לו  ההיית. יתשמירתו האיש ההייתאך גדולתו 
היה זה כמעט בלתי אפשרי . מנסה השחקן עליו הוא שומר להיכנס לסל, ומתי, מאיזה צד

היה זה כמעט , (פורוורד או סנטר-ראפאו)וכששמר על שחקן תחת הסל . לעבור אותו בכדרור
הוא היה ללא ספק אחד . הצבעבלתי אפשרי לדחפו אחורנית כשהתוקף עם גבו לסל באזור 

של הניקס הנפלאה בשנותיה ( ובראדלי, פרייזר, האחרים ריד)מארבעת הברגים הראשיים 
 .הגדולות
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================================================= 
 החיים אחרי כדורסל

================================================= 
 

 ABA-י הנטס ששיחקה אז ב"הוא מיד נישכר ע. 0434-ן בבושר פרש מהכדורסל כשחק-דה
, היה כמעט טבעי, הקומישינר, משם המעבר להיות הבוס של כל הליגה. להיות נשיאה

למעשה ) NBA-עם ה ABA-וכקומישינר של הליגה הוא היה גורם חשוב ביותר באיחוד ה
בזמן  ABA-כשהוא אחראי על השגת תנאים טובים ל( NBA-י ה"ע ABA-בליעת ה"

 .NBA-עם ה שהתמזגה
 

גם . ל"י הניקס להיות עוזר המאמן וסגן נשיא עם תואר מנכ"הוא נישכר ע, מיד אחרי האיחוד
כ היה מעורב בהבאתו של פט "ואח, כאן הוא עשה עבודה נפלאה כשהביא את פט יואינג

ש כמה ורכ, ן"יחד עם עיסוקו בכדורסל הוא החל להתעסק בעסקי נדל. ´תפוח הגדול´-ריילי ל
 .מיליונר גדול-גורדי שחקים במנהטן שעשו ממנו מולטי

 
================================================= 

 ההלוויה
================================================= 

 
ה חטפנו כולנו "ס 50כשהוא בן , ,055, למאי 04-לב ב-כשהוא ניפטר בפתאומיות מהתקף

תי אז בפלורידה וידעתי שלתפילת הפרידה ממנו באחת הכנסיות הקתוליות אני כבר גר. שוק
אז היו לי כבר כמה סטודנטים לשעבר . שלו ירצו לבוא אלפים הלוויההגדולות במנהטן לפני 

ביקשתי שיעזרו לי להשיג אישור . ומחלקת המדיה של הניקס, שעבדו במחלקת יחסי הציבור
רוצים לבוא מכל  VIP´Sיותר מדי . תם לעשות זאתהם אמרו שאין ביכול. כניסה לכנסייה

 .רחבי היבשת
 

מרים את ( אז כבר בשנות העשרים המאוחרות)אחד מהילדים . רי אשתו´צלצלתי לג
וטסתי , הוא מיד רשם את שמי ברשימת המוזמנים. הוא עונה לי" COACHהי . "השפופרת

 EULOGY-אך רק ב, וחברכשחקן  יפופולארבושר היה מאד -תמיד ידעתי שדה. יורק-לניו
היינו שם מעל . וחברים דיברו, מאמנים, שחקני עבר. הסתבר לי עד כמה היה נאהב ומוערך

 .אזכיר רק כמה מהדוברים. לשלוש שעות
 

אז עוד לא ישנו הכוכבים )חברו הטוב ביותר ושותף לחדרו במשחקי חוץ , ביל בראדלי
הוא . אז וקבוצותינהקטליסט הראשי של  הוא היה: "אמר( בסוויטות פרטיות במלון כמו היום

. הוא היה מנהיגנו. היה הסמל של משחק קבוצתי בלי לשים לב בכלל לסטטיסטיקה אישית
וביקשתי ממנו לעשות משהו , טאכשרצתי לבחירות לסנ. והוא היה גם חבר נאמן בלב ונפש

חקו הסוער מה שרבים זוכרים זה מש. הוא עזב הכל כדי למלא בקשתי, יורק-בשבילי בניו
 ".לו ההייתלכן רבים לא יודעים איזו נפש רגישה . זה היה סמל מסחרו. והחזק

 
, ´נק 5, ´נק 4היו משחקים בהם קלע . COMPLETE PLAYER-הוא היה ה: "קסון´פיל ג

הוא יכול היה לשלוט . ידענו זאת, השחקנים, אבל רק אנחנו, והוא עדיין היה גיבור המשחק
האדם ´ומציאת , בחיסול כוכב הקבוצה היריבה? איך. ריבאונדים 4-ו´ נק 4במשחק שלם עם 

". אך כמובן לא יכולתי, רציתי לשחק כמוהו. הוא היה המודל שלי. פעם אחרי פעם´ הפנוי
אף פעם לא נתקלתי כשחקן או מאמן בשחקן שיכול : "קסון´כותב ג" MAVERICK"בספרו 

אבל לא , NAGGING INJURIES היו לו כמעט כל הזמן. היה לשחק עם פציעות כמוהו
 ".שמעתי אותו מתלונן או מתרץ אפילו פעם אחת

 
כשהסלטיקס חיסלה אותנו  0454אני זוכר את משחק הפלייאוף האחרון בעונת : "ויליס ריד

בושר קם -פתאום דה. כל הראשים נוטים למטה. בחדר ההלבשה כולם היו באבל. בביתה
מילים הוא שינה את מצב  0-הרימו ראש וב םכול. ´NEXT YEAR IS OUR YEAR´ואומר 
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 !"מסתבר שהוא צדק. הרוח של כל חדר ההלבשה
 

בושר היה השחקן שעשה את כל הדברים הקטנים שאתה לא קורא -דה: "רד הולצמן
היה לו . הרבה פעמים קראתי אותו למשרדי לשאול דעתו על דבר זה או אחר. בסטטיסטיקה

 ".SOLID SENSE OF HIMSELFשהיה לו אדם , משקל-אישיות שוות, חוש הומור
 .כמובן שהיו עשרות נואמים

 
 :יורק טיימס בכותרת ראשית-למחרת יצא הניו

THE CATALYST OF THE KNICKS AND THE CITY  
 

================================================= 
 :אתגר השבוע

================================================= 
 
בחר חמישייה . 0558, ב למשחק ראווה נגד הזרים"התמנית להיות מאמן נבחרת ארה .0

. ב"ישמח לייצג את ארה, דאנקן כבר הודיע שאם יוזמן: נא זכור. שחקני ספסל 3-ראשונה ו
כל שחקן חמישייה : הניקוד ייערך כפי שחישבתי את מספר הנקודות לאתגר השבוע בעבר

אם בחרת שחקן חמישייה . ´נק 05תקבל עבורו , קוראיםי ממוצע ה"והוא ניבחר ע, שבחרת
אותו מספר נקודות שתקבל אם בחרת )נקודות  0-אזכה אותך ב, שהרוב בחר כשחקן ספסל

 (.והרוב בחר בו לחמישייה הראשונה, שחקן ספסל
 
אחשב את : הניקוד ייערך כדלקמן. עליך לנבא הפרש המשחק בין הזרים לאמריקאים. 0

את  05-אני אוריד מ. לטובת הזרים´ נק 05נניח הממוצע הוא . עתםממוצע ההפרש שקב
-05)נקודות  43-תזכה ב, 3-הזרים ב ןניצחו תניבאכך שאם . מרחק נבואתך ממוצע העונים

לזרים פלוס  05)נקודות מהממוצע  00אתה רחוק , לטובת האמריקאים´ נק 00אם ענית (. ,
 .08וציונך הוא , (לאמריקאים 00

 
 

================================================= 
 תוצאות עדכניות

================================================= 
 

 .השתתפו באתגר( 00)שיא משתתפים 
 

. בחרו בו לחמישייה ,0)נאש , (בחרו בו 00-כל ה)חמישיית הזרים שנבחרה היא נוביצקי 
שניים הורידוהו , לחמישייה 00)ינובלי ´ג, (סלומון הורידו לספסל והירש לא בחר בו כלל

, שבחרו בדאנקן 0כולל , בחרוהו לחמישייה ,0)יאו , ( ושמואל קלימי לא בחר בו כלל, לספסל
 (.לא בחרו בו כלל 4, לספסל 8, לחמישייה ,0)וטורקוגלו ( בחרו בו לחמישייה השנייה 0-ו
 

 0, לספסל 00) ה´פז, (יהלחמישי 0, בחרוהו לספסל ,0)פארקר : הספסל שבחרתם הוא
 04)דנג , (לספסל 00)קלדרון , (לספסל 00, לחמישייה הראשונה 00לנקו יקיר, (לחמישייה

 04 נבחרוה "בס(. לספסל 4)בן גורדון , (לספסל 00)ברבוסה , (לחמישייה 0, לספסל
 .שחקנים שונים

 
, אבנר מתן, .ף לאס, יניב מלובני: לחמישייה´ בול´נקודות על קליעת  05אחת עשרה קיבלו 

, חגי ליפשיץ, אלעד צדוק, שחר חריטן, דוד דדשו, שמואל קלימי, רומן סחרוב, דוד אברמזון
 .אראל פלאי

 
, אוקור, פרקר: ספסלו. וגאסול, נאש, ינובלי´ג, מינג, נוביצקי: חמישייתו של ערן סורוקה* 

 .קירילנקו, סקולה, קלדרון, יוני´נוצ, טורקוגלו
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, יוני'צנו, טורקוגלו: ספסל. וגאסול, נאש, ינובלי´ג, מינג, נוביצקי: שוהם חמישייתו של זיו* 
 .למטה מאמרו של זיו. ברבוסה ודלמבארט, בוגוט, דנג, פארקר

, גאסול, ינובלי´ג: ספסל. ה´פז, יוני´נוצ, נאש, מינג, נוביצקי: חמישייתו של מנחם לס* 
 .מברטאודל, גנד, קלדרון, פרקר, טורקוגלו

 
================================================= 

 :הסבר בחירתו של מנחם לס
================================================= 

 
ינובלי ´יוני הארגנטינאי על ג'צאני מעדיף את נו. מינג ונאש אין הרבה מה להוסיף, על נוביצקי

עם "הוא שחקן , ורוורד או גארדכפ. ינובלי´בעיקר בגלל כוחו והגנתו העולים על אלה של ג
, קצת פראי אפילו, הוא משחק חזק ביותר. או מי שלא יהיה, קובי, שלא שם על לברון" ביצים

לפני , אילו לא שמתי אותו בחמישייה הייתי שם את טוני פרקר. ק´מזכיר לי מאד את הבליצ
 .ינובלי´ג
 

גלל שהוא כבר ניצח את ב, וניסיונבחמישייה על טורקוגלו בגלל  ה´פזאני מעדיף את 
בגלל שהוא יהרוג את האמריקאים בשלשות שלו כשסטיב נאש מלעיטו , האמריקאים

הוא זורק . אם יהיה צורך, גם גובהו יאפשר לי לתת לו לשחק תחת הסל. בכדורים מגן העדן
הוא יהיה הרוצח של . 44%הוא קולע מהקו . 43%-מזריקותיו מאחורי הקשת ב 05%-יותר מ

 .רחוקהיאנקים מ
 

אני פשוט רוצה גליית עם גובה ומשקל שיהווה . הכל ברור מלבד דלמברט, בקשר לספסל
אבל הוא הזר החזק , קילאהוא לא ש. תשובה אם היאנקים הורסים את מינג תחת הסל

אחד  –לדעתי  –והוא , 05%וזוהי כבר עונתו החמישית בה הוא קולע מעל . ביותר
 .גההריבאונדרים והחוסמים הטובים בלי

 
================================================= 

 :ניקוד המשתתפים
================================================= 

 
 004.0ה "ס. ´נק 85בחירות השבוע : זיו שוהם

 0,4ה "ס. 055–בחירות השבוע : עתי עמירם
 0,5ה "ס. 40 -בחירות השבוע : משה אלישע

 000.0ה "ס. 45–שבוע בחירות ה: מנחם לס
 058.0ה "ס. 35–בחירות השבוע : שרון סולומון
 ´נק 000 ה"ס. 055 -בחירות השבוע : יניב מלובני

 084.0ה "ס. 80 -בחירות השבוע : שגב –שמואל קלימי 
 0,4.0–ה "ס. 050 –בחירות השבוע : רועי ורדי

 050ה "ס. 050 –בחירת השבוע : אופיר גורדון
  0,0ה "ס. 40 –השבוע בחירות : יואב בורר

 .040ה "ס. 050 –בחירות השבוע : יב´ניק פארדג
 088ה "ס. 050 –בחירות השבוע : חגי ליפשיץ

 000ה "ס. 050 –בחירות השבוע : אסי
  048ה "ס. 055 –בחירות השבוע  –אבנר מתן 
 0,4.0ה "ס. 055 –בחירות השבוע : עומר שקדי
 045ה "ס. 005–בחירות השבוע : שחר חריטן

 30: שי עציון
 080ה "ס. 055–בחירות השבוע : רומן סחרוב

 50 –בחירות השבוע : עמרי גולדשטיין
 00בחירות השבוע : עידו מרון
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 045 ה"ס. 005 -בחירות השבוע : אראל פלאי
  045ה "ס. 005 –בחירות השבוע : אלעד צדוק

 85 –ולאד . ג
 80 –בחירות השבוע : דוד דדשו

 80 –ע בחירות השבו: דניאל הירש
 050 –בחירות השבוע : ליאור זורבל
 (החמיץ אתגר אחד) 055ה "ס. 85 –בחירות השבוע : ערן סורוקה

 055 -בחירות השבוע : דוד אברמזון
 

 
================================================= 

 מכתבי קוראים
================================================= 

 
מאחר וזיו שוהם . הפעם מאמרו של ניק. נסה להכניס מכתב של מישהו חדשכל שבוע אני מ

 .כ אכניס את מאמרו"בד, מ מקום שלי"הוא מ
 

ינובילי יתנו ´מינג וג, גאסול. לכל הליגה´ הוא מיסמאץ ,אבל בעמדה , 4/,נוביצקי יכול לשחק 
. NBA-ירים בעל הספסל טוני פארקר וברבוסה הם שני השחקנים הכי מה. נאש ינווט, הגנה

העדפתי אותו על בן גורדון . 0-0ברבוסה הוא אינסטנט אופנס אדיר שיכול לשחק בעמדות 
דנג נותן הגנה והוא (. רכז שהסטטיסטיקה שלו טובה מהיכולת)וקלדרון ( סקורר בלי הגנה)

 ´אולאראונדר טוב הרבה יותר מסטויאקוביץ
. במעמדים גדולים ןניסיושלי ויש לו  4-יוני הוא ה´נוצ. טורקוגלו הוא הדבק המחבר את כולם

(. סקולה עדיין לא ממש פורח וקירילנקו ירד חזק)זרים טובים  4אין הרבה מספרי 
אוקור משחק רחוק מדי מהסל ואין לי . אילגאוסקאס ובוגוט הם הסנטרים שלי על הספסל

 נותן עונה טובה Zביג . צורך בעוד קלעי שלוש
 .ינאי וברזילאי יסתדרו על הספסלמעניין איך ארגנט. ובוגוט סביר

 

 
 :יב´מכתבו של ניק פראדג

 
 ?ממצב,היי דוק זה ניק

ב "היו לי כמה התלבטויות לגבי האתגר כי הרי דנקן הוא מאיי הבתולה אך הוא שיחק בארה
וגם לגבי יאו מינג הרי אנחנו צריכים לבחור חמישייה ,האולימפית אז נחשיב אותו לאמריקאי

 ?צועים לא באים בחשבוןאז שחקנים פ,שתשחק
 

 :בכל מקרה הנה הסגל שלי
ואיך אפשר שלו הרכז הכי טוב בנבא העונה ,כולם אוהבים אותו,למרות שהוא קנדי-סטיב נאש

 .זה פשע לא לתת לו לפתוח,פי שנתיים ברציפות.וי.אולי חוץ מפול אם
אז כן יש -טורקוגלוהיידו . אין הרבה שחקנים יותר טובים ממנו ובטח שלא זרים-ינובילי´מאנו ג

אבל לראות השנה את טורקוגלו משחק כדורסל ,ה´יוני וגם קירילנקו ופג´את דנג ויש את נוצ
יצא לי לראות יותר ממשחק אחד של אורלנדו השנה וברגע שהוא נכנס  ,לעיניים גזה תענו

לאחר שהחלטנו שדנקן הוא לא זר -דירק נוביצקי. שחקן מצוין לדעתי,למשחק הכול משתנה
כמה שדאלאס מקרטעת השנה הוא עדיין שחקן נפלא ,דירק נוביצקי תהיההבחירה שנייה  אז

יאו -פאו גאסול. שנותן מספרים מצוינים ואיתו דאלאס קבוצה שיכולה לנצח כל קבוצה בנבא
וגם לפניי )אחריו מגיע פאו גסול שנותן עונה מצוינת עם הלייקרס ,מינג פצוע ולא יוכל לשחק

 .חקן מצוין שכל קבוצה תשמח לקבל אותוועדיין ש( הלייקרס
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 :ספסל
כל שנה הוא עולה מהספסל כמו גדול ונותן מספרים של שחקן חמישייה -ליאנדרו בארבוסה

 05נותן הרבה נקודות וכמעט -חוסה קלדרון. אשנרק בקצת פחות טוב מ-טוני פרקר. לכל דבר
 .אסיסטים למשחק זה לא רכז שני

השחקן  -לואול דנג. עדיין ממשיך להיות שחקן דומיננטי בנבאהקלעי הזקן -´סטויקוביץ ה´פז
כן כן הרוקי  -אל הורפורד. כי גורדון כבר לא,היחיד בשיקאגו שעוד איכשהו משחק כדורסל

 -אנדרו בוגוט . המצוין הזה נותן ממוצעים של דאבל דאבל ומראה שהוא עוד יהיה אולסטאר
 .פרים היפים שלו בבאקסשחקן מצוין שכל קבוצה תרצה במיוחד לאור המס

 
 .בברכה,מחכה לעוד אתגרים כאלה ולעוד כתבות,היה אתגר מצוין

 ניק 
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 קלייד דרקסלר
 
 

אחד משחקני הכדורסל הטובים ביותר אבל גם אחד הפחות  –דרקסלר " דה גלייד"לקלייד 
, ורדן´הוא שיחק בדיוק בשנים המקבילות למייקל ג: אחת בעיהרק  ההיית –מפורסמים מהם 

. ורדן שלנו´אז קלייד היה היום הג, ורדן´אילו לא היה ג. וכולנו יודעים שיש רק אלוהים אחד
שוהים באוויר הטובים /קלייד היה אחד המרחפים. יימס היום משחק כמו דרקסלר אז´לברון ג

 . יי עלה עליו´ר ג"רק ד. הבהיסטורי

טיוב -לכו לבדוק ביו? ושהיום יש מרחפים גדולים ממנ? אתם חושבים שמנחם הזקן מגזים
 !ותחליטו בעצמכם

 
================================================= 

 דרקסלר´ דה גלייד´קלייד 
================================================= 

 
הוא הביא את יוסטון . אורלינס-ליוני בניו 00-קלייד אוסטין דרקסלר נולד ב: תעודת זהות

היה לו גוף דומה מאד לזה של מייקל . פעמיים למשחק הגמר בפיינל פור( ההאוניברסיט)
שומן  0%-עם פחות מ, שרירי, ולשניהם גוף חזק, ´מ 0.48ורדן ´ג; ´ מ 0.55דרקסלר )ורדן ´ג
( GLIDING)יי היה ריחוף ´ר ג"רק לד. ורדן´וריחוף עדיף על זה של ג( א גוף אידיאלי"ז –

 05דרקסלר היה . ולעולם לא נראה דבר כזה יותר, על כולם נעלה, נעלה על זה של דרקסלר
 ". האגדות 05"-ניבחר להיכל התהילה של הנבא ואחד מ. ´ סטאר-אול´פעמים 

 
 –קבוצת כדורסל שלעולם לא נראה יותר כמוה , שוב – תהאוריגינליטים -היה חבר בדרים

משחק מבקשים  כשאחרי כל, 0440-זאת שלקחה מדליית זהב באולימפיאדת ברצלונה ב
שחקני היריבה חתימות כי גם הם ידעו שזאת קבוצה מאד בלתי רגילה שאולי לא נראה 

ורק בגלל היותה עיר שדה באמצע , הוא שיחק את רוב הקריירה בפורטלנד. כשכמותה בחיינו
כשאף אחד לא רוצה לחזות במשחקיה ולכן היא בטיוי בקושי פעמיים בעונה , שום מקום

או , ארלס בארקלי´צ, כקרל מלון יפופולארהוא לא הפך כוכב ( בפלייאוףאלא אם כן היא )
ועם הרוקטס זכה באליפות הנבא היחידה בקריירה , מפורטלנד הוא חזר לעירו. פטריק יואינג

 ההייתהצלחתו כמאמן . אחרי ימיו כשחקן הוא אימן שנתיים את אוניברסיטת יוסטון. שלו
 .לוויזיה של הרוקטסהיום הוא משמש כאנליסט הט. בינונית

 
================================================= 

 ורדן´מייקל ג": קטנה" בעיה
================================================= 

 
, ורדן´היו מייקל ג, כמובן, האחרים. גארדס של כל הזמנים-השוטינג 0-קלייד הוא אחד מ

תמיד . חבורה די נכבדה להיות בה. ום קובי בריאנטוהי, רי ווסט´ג, רוברטסון אוסקר
עליון הוא היה יכול להיות אילולא היה מייקל בדיוק -כשראיתיו משחק חשבתי איזה כוכב

, מייקל הוא מייקל: עם הבדל אחד, וכמעט בדיוק בצורת משחקו, בדיוק בעמדתו, בתקופתו
כשקלייד קלע . ל דרקסלרכול, והוא העפיל משך כל קריירת המשחק שלו על כל שחקן אחר

קילר ´למייקל היה . מייקל ניתר ועף בכח, כשקלייד ריחף באלגנטיות. 45מייקל קלע , ´נק 08
נטלמני באופיו ´וג´ טוב´וקלייד היה יותר מדי , כמו שלא היה לאף שחקן אחר´ אינסטינקט

 .AIRכפי שעשה  ןניצחוומשחקו מכדי להכריח 
 

הדבר היחיד בו עלה קלייד על ; טובה משל מייקל) ,-קליעה טובה מה: לקלייד היה הכל
יימס ´לה לברון ג-כניסה מהירה א. גדול מאד של משחק´ ריינג. ניתור גבוה ביותר(. מייק

הוא היה טוב מאד (. אך לא מצויינת כשל מייק)הגנה טובה . קשה מאד לעצירה השהיית
את הבלייזר לנצח כפי ´ חהכרי´אך לטעמי הוא היה שקט מדי ולא , וסולידי בכל מה שעשה
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הוא היה בלתי , כשמייקל שיחק על כל הקופה. את שחקני הבולס ששיחקו איתו AIRשהכריח 
בכל משחקי הגמר של הפלייאוף הוא לא היה זקוק למשחק שביעי כדי לענוד . ניתן לפיצוח
 . את הטבעת

 
רות העובדה למ. הראתה את ההבדל בין שניהם 0440-סידרת הגמר בין פורטלנד והבולס ב

אז את  ההייתלפורטלנד . מייקל תמיד מצא דרך להיות טוב יותר, מצוין, שקלייד היה נהדר
מי שיחקו . ועם יתרון בית, אתלטית ורעבה, קבוצה צעירה, הקבוצה עם הרקורד הטוב בנבא

אללה , ´דני איינג, ´קווין דקוורת, באק ויליאמס, קליפורד רובינסון, רום קרסי´ג? איתו
אך הם , אולי לכם השמות לא אומרים הרבה. מאמנה היה ריק אדלמן. רוברט פאק, ביעבדלנ

 .היו סלטה ושמנה של הכדורסל אז
 

יי ´ביג, הוראס גראנט, (לפני שהפך כוכב גדול)סקוטי פיפן , לבולס היה את מייקל
וסטייסי , וויל פורדו, קליף ליבינגסטון, רס´קרייג הודג, ון פקסון´ג, ביל קרטרייט, ארמסטרונג

גדולה רק אם אתה לוקח את כל השחקנים : "אני אענה". קבוצה גדולה: "תגידו. קינג
 HASקבוצה של חבורת  ההייתאבל הקבוצה הזאת עם השחקנים שמעל ". בגדולתם
BEENS  אוYET TO BE . קבוצה של זקנים בחלק היורד מהגבעה עם צעירים בחלק

כבר בחצי ´ נק 0,קבר להם ? יתרון הבית אז כיצד הרס להם מייקל את. העולה לגבעה
הראשון עם שלשות מהמאדים שאחרי אחת מהן מייקל עצמו הסתכל לעבר המצלמה ושפת 

, לבולס 000-84הסתיים ". אפילו אני לא יודע מה קורה כאן עם השלשות הללו", ההייתגופו 
. לסגור את החנותאתה יכול , כשאתה נותן לאייר יתרון בית. ויתרון הבית חזר לעיר הרוחות

 .אחת משש הטבעות של הגדול מכולם, לבולס 4-0ניגמר . בזבוז זמן
 
 

 
 .ורדן´שני רק לג. דרקסלר

 
 

================================================= 
"PHI SLAMMA JAMMA" 

================================================= 
 

לקלייד היה כבר אז . לא קלייד, ביוסטון כוכב הקבוצה היה מייקל יאנג´ ראס סטרלינג´בתיכון 
באו לכל " תכישרונוציידי . "וביישן, שקט, ריחוף כאילו אין משיכת אדמה אך הוא היה רזה

הם . השניים הפכו חברים. לא בדרקסלר, לחזות ביאנגאך כדי , ´ראס סטרליג´משחק של 
גיא , החליטו להישאר בבית ולשחק כדורסל תחת מאמנה האגדי של אוניברסיטת יוסטון

אני לא בא הנה : "יאנג. ליאנג מלגההוא הציע . אך גיא לואיס לא הכיר את דרקסלר. לואיס
קן הכדורסל הטוב שח: "יאנג, "?WHO THE HELL IS CLYDE: "לואיס". בלי קלייד

 ". בתיכונים כולל אני
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 שפשףוכשהמשחק הסתיים הוא , (אז זה היה מותר)לואיס הסכים להביאו למשחק מבחן 

מה אתה ? מה אני יכול לעשות בשבילך כדי שתחתום עכשיו"ושאל , מיהר לקלייד, עיניו
לעשות כדי הדבר שאתה צריך : "קלייד" . רק תגיד? מיטת מים? מצחצח נעליים אישי? צריך

, 0.58, בראשית שנות השמונים הגיע לקמפוס איזה ענק רזה, ואז". שאחתום זה לתת לי עט
 SURE, MY", גיא לואיס ענה. ושאל אם הוא יכול לנסות כדורסל, שחקן כדורגל מניגריה

SON." 
 

יו ממוצעיו אז ה)הענק דייויד באנס וקלייד , מייקל יאנג, ואקס´אז היו בקבוצה הענק לארי מיצ
שמו היה , אגב –ושחקן הכדורגל הניגרי (. אסיסטס 8.,-ו´ ריב 8.8למשחק עם ´ נק 03.4

פיי "-והצטרף לחבורה שנודעה בכל היבשת ב´ מ 0.00-שכבר הגיע ל –ואן ´חאכים אולג
פעמיים הגיעה לגמר . קבוצת הכדורסל הטובה במדינה ההייתהיא ". אמה´סלאמה ג
הוא אחד  ,048בגמר . נגד צפון קרולינה סטייטההפסד . פעמיים הפסידה. המכללות

אחרי שהובילה )שניות  5.0יוסטון הובילה בנקודה עד . המשחקים המפורסמים ביותר
, מאמנה. ןהניצחוואז קולעת צפון קרולינה סטייט את סל , (טס כמעט כל המשחק´דיג-בדאבל

זהו אחד . לחבק מחפש מישהו, התפרץ למגרש ורץ במין אמוק כשהוא צורח, ים ולואנו´ג
 .הוידיאוים המפורסמים ביותר בספורט

 
 .הוא ניפטר כשכל עולם ההופס באבל כבד. כ התגלה סרטן מוחו"כמה חודשים אח

 
, רום קרסי´ג, ועם טרי פורטר, 04בחירה , בסיבוב הראשון 0480-י פורטלנד ב"קלייד נבחר ע
הפסידו ) 0445ם לגמרים של וקליפטון רובינסון הוא הביא, ´קווין דקוורת, באק ויליאמס

ועשה מהם את אחת הקבוצות המסוכנות בליגה משך , (הפסידו לבולס) 0440-ו( לפיסטונס
למשחק עם ´ נק 00.5בממוצע של ´ נק 00,040שנה  04הוא קלע בקריירה של . שנים 05

ורדן שיחק ´אבל בגלל שג, פעמים 05סטאר -היה אול. ריבאונדים 5.5-אסיסטים ו 5.0
הוא לקח שתי מדליות זהב (. 0440)הוא ניבחר לחמישיית הנבא רק פעם אחת בעמדתו 

ניבחר להיכל . 0440-טים ב-ואז עם הדרים, 0484-ב ב"באולימפיאדות עם נבחרת ארה
 ".האגדות 05"ולנבחרת  0554-התהילה ב

 
החברים )ואן ´שם התאחד עם חברו מהמכללה אולג, הוא עבר ליוסטון רוקטס 0440-ב

: מאמנם אמר לפני הטרייד של דרקסלר´ נוביץ´גטומ. וחזר לעירו, (ותר עד היוםהטובים בי
ואן שיחקו ´אולג" דה דרים"עם חאכים ". הבאתי אותו כי אני צריך מנוע חדש ולא חלקי חילוף"

ויחד הם ניצחו את אליפות הנבא , ואחרים, מריו אלי, ונס´רלי ג´צ, ´קני סמית, סלאגם סם ק
, ´נק 00.4הפלייאוף  בסדרותכשדרקסלר קולע ( יק´הגמר נגד המג בסדרת 4-0) 0440-ב

ורדן ´זה קרה לפני שמייקל ג, למזלו, הפעם. גניבות למשחק 0.80-ו, אסיסט 4.8, ´ריב 3.5
 . וכך יצא לגלייד לגנוב אליפות, החל בבליעת האליפויות שלו

 
================================================= 

 השבוע תוצאות אתגר
================================================= 

 
 :חמישיית האמריקאים

היו (. 4)רד אדווייט הוו, (3)טים דנקן , (04)יימס ´לברון ג, (00)קובי בריאנט , (00)כריס פול 
 .לחמישייה הראשונה שנבחרו 4עוד 

 
 : ספסל

בחירות  5-זכה גם ב; 3)קווין גארנט , (0)טרייסי מקגריידי ( 8)אלן אייברסון , (8)ייסון קיד ´ג
(. 4)ודרון ויליאמס , (05)כרמלו , (בחירות לחמישייה 4; 8)אמארה סטודמאייר , (לחמישייה

 .לספסל שנבחרושחקנים  5היו עוד 
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 ":תגובות"-נא לקרוא בעיון ולהגיב ב
 

. משלי שלו נעלה השהחמישייהוא טוען . שוהם ועבדכם הרכיבו שתי חמישיות עם הסברים
למאמר " תגובות"-תחליטו אתם ב. הנה בחירותינו והנה הסברינו. אני טוען ששלי טובה משלו

 :איזו חמישייה טובה יותר
 

================================================= 
 : בחירתו של שהם זיו

================================================= 
 

, ריי אלן, מייקל רד, ונסי ביליאפס´צ: ספסל. והווארד, גארנט, לברון, קובי, פאול: החמישייה
 . וקמבי, שיד וואלאסאר, קרלוס בוזר, פול פירס

 
כריס פול יודע לשחק מהר וגם . יימס שחקנים שמסוגלים לקלוע בכל זמן ובכל צורה´קובי וג

מארה ביחד הם דאנקן וא. במתפרצות ידהרדאנקן יחפור בפנים ואמארה . הוא סקורר לא קטן
ולהחליף זה את זה בעמדות כך שגם אם אחד יוצא  0-4שני שחקנים שמסוגלים לשחק 

מייקל רד . ונסי בילאפס יעשה הגנה´על הספסל צ. השני מחפה בפנים, בהגנה מחוץ לרחבה
ריי אלן ופול . וריי אלן הם קלעי שלשות מעולים מהסוג שתמיד חסר לנבחרת האמריקאית

כוח מתחת לסלים  ןייתקרלוס בוזר . ת זה ובעיקר לא בעלי אגו מנופחפירס מכירים זה א
נשאר ראשיד . הגנה כולל מטריה אווירית מהסוג הכי טוב בליגה ןייתוריבאונד וקמבי כמובן 

וואלאס שהוא הדירק נוביצקי של האמריקאים במובן שהוא מסוגל לשחק בכל המגרש כולל 
 .כשהוא בזוןפוסט אפ ושלשות וקשה מאוד לשמור עליו 

 
 ?מי נשאר בחוץ

 
אלן . אין בו ממש צורך כי יש מספיק חודרים, דויין וייד סוחב פציעה וכמה שאני אוהב אותו

 5%,איבודים לצד  05נקודות אבל גם מסוגל לתת  05מסוגל לשים . אייברסון הוא שכונה
א "פיב אבל היכולת מהשלוש בעייתית בייחוד בחוקי, ייסון קיד נותן הגנה´ג. מהשדה

אלטון בראנד גם חוזר מפציעה והוא אמנם חזק ונותן . עדיף בילאפס. ששומרים איזורית
קווין גארנט לא . בוזר עושה פיק אנד רול טוב הרבה יותר. אבל לא מתאים לקונספט, הגנה

איכשהו הקילר . אני מדבר על היכולת לעשות הכל כדי לנצח. מספיק מלוכלך במשחק שלו
. דוייט האווארד לא בפנים אצלי. פרט לכך יש לי בסגל מספיק כוכבים. אינסטינקט חסר לו

אבל מאבד כרוני שיאכל קש מול שחקנים אירופאים שמצופפים , שחקן של חמישית העונה
 .את הרחבה

 
================================================= 

 : בחירתו של מנחם לס
================================================= 

 
, גארנט, הווארד, פאול: ספסל. ושקיל אוניל, דנקן, לברון, קובי, ייסון קיד´החמישייה ג

 . וקפונו, כרמלו, סטודמאייר, אייברסון
 

 (.ביום שחור)ליאנקים  08: הפרש נגד הזרים
 5 –הפרש נגד קבוצתו של שהם 

 
אף פעם . תראו רבותי: "םשלי לחדר סגור ואומר לה 00-שעה לפני המשחק אני לוקח את ה

נבחרת "אנחנו משחקים למעשה נגד . לא אמרתי זאת לפני כן אבל עכשיו הזמן לומר זאת
כולם לועגים . אך לישראל אין שחקן נבא, מלבד ישראל, כל העולם שונא אותנו". שאר העולם

פילו הסינים מייצרים א, רצינית בבעיה הדולר. טוענים שהפכנו למדינה מהגוש השלישי. לנו
 .מכוניות ששמות את שלנו בכיס הקטן –מה לעשות  –וליפאן , ב"את דגלי ארה
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את , ועכשיו גם את זה הם רוצים לקחת מאיתנו. הדבר היחיד שנישאר לנו זה כדורסל

מחר . את המשחק שאנחנו משחקים מגיל אפס. את המשחק שבראנו. המשחק שיצרנו
או , (הספרדים) BALONCESTOתשחקו נגד שחקנים הקוראים למשחק שלנו 

KOSZYKOWKA (סלובקים )ו-KOSARLABDA (רוסים .) אתם מתארים לעצמכם שמות
מחר אתם מייצגים את . כאלה להופס שלנו מחר אתם לא משחקים רק על כבודכם האישי

המשחק הזה יהיה התשלום שאתם גובים עבור . על המדינה מגניםאתם . אוף איי. אס. היו
 .יום בעיראק-ועבור חיילינו הנופלים יום, 00/4-ה, D_DAY, ורהרב-פרל, ימה´ג-איבו

 
משחק שאנחנו המצאנו ועכשיו באים . זה משחק שלנו. אני רוצה שתתנו משחק שייזכר לעד

היא  –ומטרתו היחידה  –מטרת המשחק הזה . לרמתנוזרים ומעיזים לחשוב שהם הגיעו 
אני רוצה . לא מספיק כאן ןצחוניא שסתם "ז. להראות להם אחת ולתמיד כמה הם טועים

שיבינו אחת ולתמיד שכשאנחנו לוקחים , אותם שתעליבו. שתשחטו אותם, שתדרסו אותם
אני . הם אפילו גדלו. הבדלי הרמה בינינו לביניהם לא רק שלא קטנו, את העסק ברצינות

כ כדורסל של טורניר "שנראה להם כדורסל מבוקר כמה דקות ואח, רוצה שנבלבל אותם
לא , אני רוצה כל כך לבלבל אותם שהם לא יידעו מאיזה צד הדג משתין. בהארלם´ קררא´

 .ידעו לאיזה סל לקלוע
 

ייסון הוא ´אני מעלה חמישייה יותר סולידית שתשחק יותר מבוקר כשג: אז זה מה שנעשה
עולם שהזרים לא , הקברניט המחליט מתי לשלוח את קובי ולברון לכניסות מעולם אחר

, ´אק עם דנקן פשוט לוקחים מהזרים את כל אזור הצבע וזורקים אותם ליציע דש. מכירים
אני רוצה ששאק ודנקן פשוט יעיפו . קיל כבר יודע מה לעשותאאז ש, זר מתחצף איזשהוואם 

, שאק. ושיידעו שכניסה לאזור עלולה לעלות בחייהם, את כל העלוקות הלבנות מאזור הצבע
אני רוצה שתחזור ותראה . ולם טוענים שהדיזל ניגמר לךכ. אתה הגדול מכולם. אתה דיזל

 .05אני מצפה להפרש של . דקות לשחק ככה 8אתן לכם . להם שליד שאק לא מתחצפים
 

אני רוצה . וארדוודווייט ה, סטודמאייר, ומכניס את פאול, אז אני משאיר את קובי ולברון
אני רוצה שלא תתנו . לא ראואני רוצה מהירות שהם אף פעם . אישית לוחצת על כל המגרש

ואז לא , לסל תוך מקסימום עשר שניות הנזרקאני רוצה מהירות בזק עם כדור . להם לנשום
אני רוצה שתלחצו אותם באישית לוחצת כל כך שהם יצטערו . מאפשרים להם להוציא כדור

 תחשבו שאתם בגמר. הזרים לא יודעים כיצד לשבור אישית לוחצת. שבכלל הופיעו למשחק
ואתם , שניות מהסוף 05היריבה מובילה בשתי נקודות , מייצגים את האוניברסיטה, המכללות

 -בינם לבין הכדור  –ם -ה-י-נ-פ-תשמרו ל. אתם מהירים פי שניים. צריכים לגנוב את הכדור
ואז . לפחות 05ומצפה ליתרון של , דקות 8אתן לכם לשחק ככה ..והם יאבדו את העשתונות

, כרמלו, פאול –אתם . וקפונו, גארנט, ומכניס את כרמלו והווארד, לברון, ביאני מוציא את קו
אתם תמשיכו לשחק כמו ששיחקנו בדקות האחרונות בשיא מהירות  –וגארנט , סטודמאייר

אתה עומד מאחורי הקשת ומשחיל שלשות , בהתקפה, קפונו, ואתה.. ולוחצת על כל המגרש
, הזרים יהיו יותר מדי עסוקים בשמירת המעופפים. כי איש לא ישמור עליך 30%בדיוק של 

-באול ,-ואתה תוכל להשחיל שלשות כאילו אתה בתחרות ה, ויהיו ומבולבלים ממה שקורה
 . סטאר

 
אם . במחצית השנייה נגביר אפילו את המהירות. לפחות במחצית 00אני רוצה הפרש של 

אבל , נכון, שהיינו במהלך ששי אז נראה להם, יותר מזה אנחנו לא יכולים, הם חושבים שזהו
לא . ולברון, כרמלו, קובי, אייברסון, אני מעלה אחרי החצי את פול. עוברים למהלך שביעי

-א DRIBBLE DRIVE MOTIONעכשיו אני רוצה שתלמדו את הזרים מה זה . צריך גובה
, הלה יוניברסיטי אוף ממפיס כשכל אחד מכם לוקח תור בפריצה פנימה במהירות הכי גדול

ומאז ועד הסוף אני אחליף , דקות 8נשחק ככה . ,-כדור החוצה ל, ובמקרה של פקק תנועה
חורבן הזרים תחת "אכניס את שאק ודנקן לעוד כמה דקות של , חמישיות אערבב, חופשי

´ נק 05-אבל אם בא לכם לא לקחת שבויים ולהגיע ל. הפרש 0-45,אני רוצה . וזהו, "הסל
ואני רוצה להוכיח להם ששום דבר  05-ניצחנו את הזרים בשנות הככה . בי מיי גסט, הפרש
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 ".גוד לאק. אוקיי. לא השתנה
 

הם מכירים . יהיה יותר קשה. צ היום יש לנו משחק אימון נגד קבוצתו של שהם"היום אחה
ויודעים טוב מהזרים כיצד להוציא כדור מאישית  DRIBBLE DRIVE MOTION-את ה

בכל  ןניצחוכי -אם, ז תשחקו כפי שהתכנית היא נגד הזרים מחר"אבל אני רוצה שבכ. לוחצת
אנחנו נגהץ . הוא ינסה לכפות עלינו משחק מבוקר כמו שכתוב בספר.הפרש אקבל ברצון

 !".אותם בכדורסל שלנו
 

================================================= 
 :ניקוד המשתתפים

================================================= 
 

 034.0ה "ס. ´נק 40בחירות השבוע : זיו שוהם
 04.0,ה "ס. 85–בחירות השבוע : עתי עמירם

 0,5ה "ס. NA-בחירות השבוע : משה אלישע
 00.0,ה "ס 45 –בחירות השבוע : מנחם לס

 0.,00ה "ס. 00–בחירות השבוע : שרון סולומון
 ´נק 080 ה"ס. 35 –בחירות השבוע : יניב מלובני

 054.0ה "ס. 85-בחירות השבוע : שגב –ואל קלימי שמ
 04.0,–ה "ס. 45–בחירות השבוע : רועי ורדי

 080ה "ס. 85–בחירת השבוע : אופיר גורדון
  40,ה "ס. 005–בחירות השבוע : יואב בורר

 . 080 ה"ס. 45–בחירות השבוע : יב´ניק פארדג
 088ה "ס. NA–בחירות השבוע : חגי ליפשיץ

 00,ה "ס. 055–שבוע בחירות ה: אסי
  038ה "ס. 85–בחירות השבוע  –אבנר מתן 
 04.0,ה "ס. 45–בחירות השבוע : עומר שקדי
 045ה "ס. NA–בחירות השבוע : שחר חריטן
 035ה "ס. 80–בחירות השבוע : רומן סחרוב

 NA–בחירות השבוע : עמרי גולדשטיין
 NAבחירות השבוע : עידו מרון

 045 ה"ס. NA -בחירות השבוע : אראל פלאי
  055ה "ס. 35–בחירות השבוע : אלעד צדוק

 NA –ולאד . ג
 NA –בחירות השבוע : דוד דדשו

 NA –בחירות השבוע : דניאל הירש
 NA –בחירות השבוע : ליאור זורבל
  055ה "ס. NA–בחירות השבוע : ערן סורוקה

 NA -בחירות השבוע : דוד אברמזון
 

================================================= 
 אתגר השבוע

 לא משימה פשוטה הפעם: אזהרה
================================================= 

 
ככל  נשארו. חולדות כולנו". רציניים"נראה לי שאחרי השבוע הזה יישאר רק גרעין של 

ה הראשונים לארוח ,ואז אזמין את , האתגרים יימשכו עד הקיץ. 05-ל 03הנראה בין 
. הראשון של רובכם בכתיבת ספורט רצינית ןהניסיוזהו . ואת השאר אזמין לפלאפל, רצינית

תאר לעצמך שאתה הכתב של ". הזרים"נגד " האמריקאים", יש לנו עתה שתי נבחרות. אוקיי
לא אגדיר את מספר . למשחק( הקדמה)ידיעות או מעריב והם מטילים עליך כתיבת פריוויו 
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כתיבה הרבה פעמים המאמר הקצר ומלא הכח שווה הרבה יותר אך זכור שב, המילים
 :W-זכרו גם שכל מאמר חייב לכלול את חמשת ה. מהמאמר הארוך ורב המלל

 
WHAT, WHERE, WHEN, WHO ,ו-WHY. 

 
 : הניקוד יינתן כדלקמן

 . נקודות 05 –מאמר שאפילו שהם זיו היה גאה בו * 
 . ´נק 45 –מאמר שהיה מספיק טוב לידיעות * 
 . ´נק 5, –מאמר טוב למקומון של עירך * 
 . ´נק 05–בחיבור " מספיק"מאמר שהיה מקנה לך ציון * 
 . ´נק 05–אבל אחרי הכל התאמצת , מאמר שמוטב היה שלא היה נכתב* 
 

עוזר בעת -לשרון סולומון שישמש ככתב´ נק 05-יכול מאד להיות שאמליץ על אחד מזוכי ה
 . משחקי הפלייאוף
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  יי´ר גדוקטו

 
 

יי היה ´ר ג"ד. וליוס ווינפילד ארווין´בכדורסל כולם יודעים שמדובר בג" דוק"כשאתה אומר 
. המנתר והדנקיסט הטוב שהיה( ונישאר עד היום)הוא היה . השחקן הדומיננטי בתקופתו

 ההייתהיא חייבת , ABA, הבינה שהשחקן הטוב בעולם משחק בליגה האחרת NBA-כשה
 . צריכה לקנות את כל הליגה ההייתהיא  אך בגללו. לקנותו

, 0483-של ידיעות אחרונות כשפרש ב" ימים 3"-מאמר זה הוא צרוף מאמר שכתבתי ל
 .הנאמנים HOOPS.CO.ILלמען קוראי  ועריכה חדשה, "חיצים ובונבונים"המאמר בספרי 

 
 

================================================= 
 דש לעולםהשחקן שהביא כדורסל ח

================================================= 
 
הוא . הביאה אותו לליגה שלה NBA-היה השחקן הטוב בעולם כשה, יי´ר ג"ד, וליוס ארווין´ג  

הוא היווה קסם שעד אז לא ראו . הוא היה קלסה בפני עצמה. הוא היה גאון. היה ממציא
 EXTEMPORANEOUS-שהוא עשה היה ה אז מה, אם האנגלית שלכם טובה. בכדורסל

INDIVIDUAL EXPRESSION הוא לא רצה לגנוב את ההצגה. במשחק שהוא קבוצתי .
 .הוא רק רצה להציג כדורסל כפי שהוא צריך להיות משוחק למיטב הבנתו

 
ובעדינות ומשמעת , הוא בא לליגה, להיפך. והרס את כל מה שידענו NBA-הוא לא הגיע ל

הוא היה מין . משחק של שחקים, הוא פשוט גילה משחק כדורסל חדש, הכי גדולים שאפשר
היו לו רגליים ארוכות עם . מטרים עם כפות ידיים עצומות בגודלן 0.55פורוורד בגובה -סמול

אני . דבר שנתן לו יתרון עצום בניתור, שרירי קוודריצפס והמסטרינג ארוכים ודקים מאד
הוא היה שובר את השיא העולמי של , מקצועו מאמין בהחלט שאילו הקפיצה לגובה היה

ידיו , כשהוא רצה להיכנס לסל. היה לו צעד ראשון גדול משל כולם. סנטימטרים 00-תקופתו ב
ובצעד ראשון ענק של שני מטרים ויותר הוא היה כבר , אחזו בכדור כאילו היה כדור טניס קטן

ניתור כמו שלו לא היה  –קים ואז בקפיצה לשח, באזור הצבע כששומרו עומד ניכלם מאחור
הוא היה מכניס בעדינות או בדאנק עצום כדור אל תוך  –ואין עד היום , לאף שחקן אחר

 .החישוק לשתי נקודות נוספות

================================================= 
 הדוקטור בא לביקור הבית האחרון

================================================= 
 

. ביקור חולים הסופי לפני פרישה. הדוקטור נכנס זה עתה לביקור הבית האחרון. 0483שלהי 
אותם הוא בא לרפא עם כמה , החולים הקבועים של הבוסטון סלטיקס 04,845בפנים יושבים 

אני בחרתי להיות . שהן סמלו המסחרי, והתעופפויות לשחקים, הטבעות שרק הוא יכול לבצע
 05, -זהו המשחק ה. מקדש הכדורסל של הנבא, בבוסטון גארדנס, אחרוןה, במשחק הזה

. כל הכרטיסים נמכרו": סולד אאוט. "סגורה, בבוסטון, ברציפות שהקופה של האולם כאן
, וליוס אירווין´הלא הוא ג, יי´ר ג"היה זה משחקו האחרון של ד. תופעה שאין כמוה בעולם כולו

אלון ´העשויה מעץ , רצפת הפרקט המפורסמת שלו על 55 -באולם הזקן בן ה, בבוסטון
 . ´טנסיי

 
הם באים ברכבת הסאות איסט . הקוזווי 'הם באים ברגל מכיוון דאון טאון לאורך רח

. שליד האולם, " 4באר מספר "ו´ סוליבן טאפי"הם באים מהבארים המפורסמים . אקספרס
אוהדי ,האירים המשוגעים  ,עליהם. אחרון, מגיעים הם להירפא או לצעוק בוז אחד נוסף

אף , איתם. כבר נאמר שההבדל היחיד שם בין לוויה לחתונה הוא שיכור אחד פחות, בוסטון
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גם כל עיתונאי . איתם הבלתי צפוי הוא הצפוי, פעם לא תוכל לחזות כיצד יגיבו למאורע
 שעל, באנו לחלוק כבוד אחרון לדוקטור. הספורט של המזרח נמצאים כאן למשחק הפרידה

" 35" רצפת הפרקט המפורסמת נתן לנו תצוגות מופלאות ובלתי נשכחות במדי פילדלפיה
 .שכמה מהן נכנסו כבר להיסטורית הכדורסל, בסדרות משחקים קלאסיות, נגד בוסטון

 
דגלי  03האור היחיד שנשאר דלוק מקורו בתקרת האולם שם פרושים . האורות כבים עכשיו

הוא , ואז. מי כאן המלך –" 35" -בכל זאת לדוקטור ול האליפות של הסלטיקס כדי להזכיר
ובמשך , חולי סלטיקס נעמדים כאיש אחד. נכנס לגוב האריות עצמו, עולה על רצפת הפרקט

אף ". יי´דוקטור ג, יי´דוקטור ג: "שם אחד בפי כל. עשר דקות תמימות לא מפסיקים להריע
זאת נתנו כאן עד עתה רק לאלילים פרידה כ. אחד מאיתנו לא האמין שדבר כזה יכול לקרות

. אמרו, !NEVER? "35" -אבל לאויב מה. ק´הבליצ, קאונס, קוזי, ראסל -המקומיים שפרשו 
זהו קהל ששרק פעם בוז לשירלי טמפל שהחמיצה זריקת פאול . דבר כזה לא יתכן. אף פעם

ללבוש שהעזה , קהל שזרק בוטנים על ברברה סטרייסנד. בתכנית הבידור בהפסקת המשחק
ון דנבר לשיר כי ´קהל שלא נתן לג. צבע הלייקרס, סגולה בהופעתה בגארדן/שמלה צהובה

, חס וחלילה , זהו קהל קתולי שהיה שורק בוז לישו אילו". מילווקי באקס"הוא אוהד של ה
מה שאוהדי : אבל הדוקטור הוא בקלאסה אחרת לחלוטין. היה מתגלה לו שהוא אוהד הניקס

, להחזיר לדוקטור תודה גדולה על כל המבצעים המתוארים בשיריםהסלטיקס עשו הוא 
 .והדאנקים שנכנסו ללקסיקון הכדורסל, התעופפויות המתוארות בסיפורים

 

 
 .אחד ויחיד. הדוקטור

================================================= 
 פרידות כאלה לא היו

================================================= 
 

ראיתי את משחקי הפרידה לקרים עבדול . ראיתי משחקי פרידה רבים לכוכבים גדולים
אך בשום משחקי פרידה אחרים לא הרעיפו על השחקן , ורדן´למייקל ג, ללארי בירד, אבר´ג

 .פשוט לא היו לו שונאים. את הדוקטור כולם אהבו. אהבה כזאת הפורש
 

. ר מופיע בו במשחק הליגה האחרון שלו"הפרידה הנרגשת מתקיימת בכל אולם שהד
עכשיו זו , אבל. אז יקללו אותו כמו את כל היריבים. בפלייאוף הוא יחזור להיות האויב הרגיל

ם המקומיים לצאת מגדרם ולהיות הכי בכל מקום מנסי. נוסטלגית, אוהבת, פרידה מרגשת
. הפיניקס סאנס חילקו לכל צופה כובעי ניתוח ומסכת פנים: מקוריים בניסיון להודות לדוקטור

ר ועד ´מהנרי קיסינג: למדיסון סקוור גארדן הביאו את כל הדוקטורים המפורסמים
העניקו לו שתי  "גולדן סטייט. "הלייקרס נתנו לו במתנה כסא גלגלים. ר רות"הסקסולוגית ד

על כל כאבי הראש שגרם  –כל אחת במשקל קילו  –" הגדולות אי פעם"טבליות אספירין 
הדוקטור הרים את ריבוע . הוא קיבל ריבוע עץ מהפרקט עצמו, בבוסטון גארדנס, היום. להם
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 .כשכל האירים המשוגעים של בוסטון יוצאים מדעתם, העץ ונשק לו
 

הוא . יי הוא השחקן ששינה את פני הכדורסל´ר ג"ד: "ס אמרמאמנו בסיקסר, בילי קנינגהאם
"TRASCENDED SPORT "הוא היה האמבסדור של הכדורסל והוא ידע . במו רגליו וידיו

 05, שעכשיו, תמיד להציג את עצמו בענווה אך גם ללא התנצלות שהוא הביא כדורסל חדש
. יי אחר´ר ג"לם לא ראיתי דאך מכו. משחקים אותו דורות חדשים של שחקנים, שנים אחריו

 !"הוא בלתי ניתן לחיקוי
 

סטאר בכל -אול, מלך הסלים שלוש פעמים, זכה בשתי אליפויות, ABA-עונות ב 0הוא שיחק 
לקח , בכל אחת מהן´ סטאר-אול´עונות נבא הוא היה  00-כ ב"אח. אחת מחמשת השנים

חמישי בכל )´ נק 5,505,קלע בקריירה , פעמים 5היה בחמישיית הנבא , ,048-אליפות ב
, (ורדן´ומייקל ג, קרל מלון, מברליין´ווילט צ, אבר´אלה שלפניו הם קרים עבדול ג. הזמנים

 ".האגדות 05"-ול" היכל התהילה"-וכמובן שניבחר ל
 

================================================= 
 "קלאסה בפני עצמה"

================================================= 
 

היו גפיו הארוכות וכפות , ורדן´כפי שכינהו מייקל ג" קלאסה בפני עצמה"יי ´ר ג"מה שעשה מד
. ועם גפיים ארוכות, שהוא גוף רזה אבל חזק´ אקטומורפ´היה לו גוף מסוג . ידיו העצומות

ו שאורך גפי ההייתהמסקנה , וסטס´בבדיקות אנטרופומטריות שנעשו עליו באוניברסיטת מסצ
מהיר , 0.55וכשאתה בגובה . ´מ 0.05-0.05הן כאורך גפיו של גוף בגובה ( ידיים ורגליים)

, ובנוסף יש לך זרועות ורגליים כל כך ארוכים, אתלט נהדר עם ניתור שלא היה כמותו, מאד
או , ועם כף יד עצומה בגודלה שעטפה את הכדור כמו שאני ואתה אוחזים אשכולית גדולה

ולכן יכול לעשות איתו דברים , היה לו גם אורך צעד מדהים. דור קלה ביותראחיזת הכ, מלהופ
 .שלו HANG TIME-ובגלל ה, שאחרים לא יכולים גם בגלל האנטרופומטריה

 
ווינס , ורדן´מייקל ג, "האוקינס" הנץ"קוני , ין ביילור´כולל אלג –אף שחקן לפניו או אחריו

אלא להתעופף במעלה , לא סתם לזנק ולרדת ,להתעופף. יכול היה להתעופף כמוהו –קרטר 
, לנחות ביופי ובעדינות , אחרי שכל היריבים והשומרים כבר נחתו מזמן, ואז, האולם

 05הוא ביצע את הדאנק הגדול בכל הזמנים כשבתחרות דאנק ניתר . כשהכדור כמובן בסל
וא גם ביצע ה. שהיה סמל מסחרו קרע את הסל" טומהוק"-מ לפני קו הפאול ועם דאנק ה"ס

הוא ביצע עשרות . בזמן משחק שעוד אדבר עליהם הבהיסטוריאת שני הדאנקים הגדולים 
בספרו , ורדן´מייקל ג. דאנקים מכל הסוגים שלא ניתנים לחיקוי בגלל הסיבות שהסברתי

"AIR "הוא היווה קלאסה בפני . לא היה ומי יודע אם יהיה דנקיסט כמו הדוקטור: "כותב
 ".כיתה שלמה מעל כולנו, כיתה מיוחדת שלוהוא היה ב. עצמה

 
================================================= 

 מבצעים שמימיים שני קילומטר מהבית
================================================= 

 
הוא . ששינה את פני הליגה כולה עם הגיעו אליה 8, -החגיגות היום הן לשחקן שחום עור בן 

כ "יניה ואח´תחילה בוירג, ס אותה עזב לטובת קריירה מקצוענית´וסצ´שיחק במכללת מאסצ
בשנותיו , אז. איי.בי.ליגה מקצוענית שניסתה להתחרות באנ, איי.בי.שתיהן מליגת האי, בנטס
שהיה ביתה של הנטס " נסאו קוליסיאום"-היה לי הכיף והכבוד לגור כשני קילומטר מ, בנטס
עוד כשהיה )רחק קרוב מספיק לעשות ברגל כפי שעשינו פעם אריה מליניאק מ, איילנד-בלונג
, 3-5-אני זוכר שהייתי יושב בבית ב. ופיני גרשון כשהלכנו ברגל לאליפות המכללות( מאמן

עלה על האופניים ויאללה לקולוסיאום לראות את , מל", ולפתע אומר לעצמי, מכין הרצאה
 ".הדוקטור

 



 113 

הליגה הטובה בעולם . אי.בי.אחרי פרוקה של האן 0435פיה ב כשהגיע הדוקטור לפילדל
הוא לקח . שהפך את המשחק למאורע, שיערו אפרו, הופיע גאון צעיר, לפתע. קיבלה זעזוע

בווירטואוזיות שלא נראתה כמותה הוא שינה לנצח את המשחק , כדורסל ועשה ממנו אמנות
 .כפי שהכרנו עד אז

 
רוב . עיירה רדומה ליד החוף הדרומי. ולט שבלונג איילנדיי נולד בעיירה רוזו´דוקטור ג

המבקר ביום ראשון בבוקר . והכדורסל הוא ענף הספורט הבולט שם, תושביה שחורים
עשרות מגרשים פרושים בכל . כדורסל: יראה רק דבר אחד, או ליד התיכון, בפארק פריפורט

גם הוא היה . יי´ר ג"להיות ד חולמים, אמריקאים מנסים דאנק חדש-מאות ילדים אפרו, מקום
 . יהאוריגינלהמעופף , ין ביילור מהלייקרס´וגיבור ילדותו היה אלג, אחד מהם

 
. לבטח יתגשם -להיות פרופסור -אמר לו יום אחד שחלומו, רוברט תומאס, חברו הטוב

אז הם התחילו לקרוא אחד לשני . לא פרופסור, וליוס ענה שהוא רוצה להיות דוקטור´ג
, "רקר ליג"ה ,בליגת הקיץ המפורסמת של הארלם , יותר מאוחר. ר ודוקטורפרופסו

אם אתם כבר רוצים : "וליוס ביקש´ג". בלק מוזס"החלו לקרוא לו , וליוס החל מתעופף´כשג
 .יי´וכך נולד דוקטור ג". קראו לי דוקטור, לתת לי שם

 
================================================= 

 אחד מספיק כינוי בשם
================================================= 

 
" ) מייקל"או " אייר"גם , עכשיו. ביג או, יק´מג, קארים: שחקנים מעטים מזוהים על פי כינויים

הוא הדוקטור היחיד בעולם שלא זקוק לשם . יי´וכמובן דוקטור ג, מתחילים לתפוש( ורדן´ג
´ מהסמטאות האפלות בהארלם ועד לדוכני הפלאפל ברח –עו וכולם ייד" דוק"תגיד , משפחה

מן -הוא השואו. מדובר בשחקן הכדורסל המלהיב אי פעם. במי מדובר –החלוץ בחיפה 
. זו עוד סיבה למה שעושה אותו לכל כך גדול. ללא טיפת שואו אוף בדמו, הפנטסטי בתבל

אך הדוקטור הוא . יק´מג, ארים ק, לארי בירד: ישנם שחקנים טובים כמוהו ואולי טובים יותר
הוא הצגת היחיד הגדולה בכל הזמנים . הנערץ ביותר, האהוב ביותר, אולי הפופולארי ביותר

ורדן הפך משך השנים לשחקן האהוב ´אני מאמין שרק מייקל ג, בדיעבד. )של הכדורסל
 !(מכולם יוהפופולאר

 
הוא : אתה מסתכל עליו. לאלוהים" הלו"אמרו עליו שכשהדוקטור מנתר הוא כאילו עולה לומר 

הוא עולה אפילו יותר , ואז. הוא עולה עוד קצת, במקום לרדת, ואז, מגיע לשיא הגובה , מנתר
הוא  –שחקנים כמוהו בהיסטוריה של המשחק  0ועוד איזה  –מה שמייחד את הדוק . גבוה

ם בליגה כמה ילדי. זה נקרא HANG TIME.לא רק גובה הניתור אלא זמן השהייה באוויר
דומיניק , ורדן´מייקל ג: להיות ממשיכי הדרך, המקצוענית מנסים היום לחקות את הדוקטור

בעשירייה הראשונה של , ללא ספק, הם, ורון הרפר, דרל גריפית, לארי נאנס, וילקינס
הוא הולך , הא לא סתם מרחף. יי הוא נומרו אונו´ר ג"ד, אבל לפחות בינתיים. המעופפים

ותיקי . דור הוא מחזיק באצבעותיו הענקיות כאילו היה אשכולית בשוק הכרמלאת הכ. באוויר
, יכולים להישבע לך שפעם הוא אפילו נעצר באמצע האוויר, עכברי הכדורסל והבארים, הליגה
 .והמשיך בדרכו לסל, לכל הצופים" שלום" נפנף

 
================================================= 

 הווינדמילהוק ועד אמהטומ
================================================= 

 
את מה שהוא עשה ויצר ראתה . הדוקטור הוא המעופף הראשון ששיחק בעידן הטלוויזיה

ולצידו , כשזכה באליפות הדאנק של הליגה,  0484 -דאנק מלפני קו הפאול ב: אומה שלמה
היל ", "דנק ארו", "דפסי דו דה"ה, "דמילווינ´ה" טומהאוק"-שורת הטבעות ותרגילים כמו ה
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כולם דאנקים שלדוקטור זכות היוצרים , "פסל החרות"-ו, "ארומה פמאדבל פ"ה, "סטריט בלוז
 .עליהם

 
הדוקטור יושב על קו : אני כבר לא אשכח לעד 0484 -מ, את הרגע המתואר כמה שורות מעל

ואז , "מתייעצים", "מתלחשים", "קסיםמדס"ושניהם , יי ארווין´ג,  00 -המגרש לצידו בנו בן ה
 .יחדיו את הדאנק שזיכה אותו באליפות" משרטטים"
 

================================================= 
 "BASELINE MOVE: "מבצע הכדורסל הגדול בכל הזמנים

================================================= 
 

-ולי מבצע הכדורסל הגדול בכל הזמנים הידוע כיום כוא, את המבצע הגדול ביותר שלו
"BASELINE MOVE "– ואז הוא , הריחוף מאחורי קרש הסל, הניתור מצד ימין של הסל

 0485 -הוא ביצע ב -יוצא מהצד השמאלי של הסל עם ספק סל ספק דנקקון עם הקרש 
או , הטלוויזיהמול , בבית , כל מי שחזה בדאנק באולם . במשחק פלייאוף נגד הלייקרס 

מבצע . יודע שמבצע זה הוא דבר שאף אחד אחר לא יצליח לבצע, באינספור שידורים חוזרים
אני מנסה לחשוב על כל שמות . זה נכנס להיסטוריה של הכדורסל כמפליא בכל הזמנים

הוא נכנס עם . ומאומה לא טוב מספיק, והמליצות לתאר את מה שקרה, התואר, העצם
 –הדוקטור . ומכסים אותו לחלוטין, מל ווילקס עולים איתו´יק וג´מג, קארים. הכדור מהצד

, ליד קו החוץ, נכנס מתחת הצד הימני של הסל מאחור, משנה כיוון  –באמצע הטיסה באוויר 
כשהוא מחליף את הכדור מיד ימן , הוא יוצא מהצד השני של הסל רבאוויובמין מעוף ציפור 

אני יודע שזה עתה ניסיתי . נק קליעת קרש בסיבובושם אותו בפנים עם מין דא, לשמאל
 .לאלף הסברים הנזקקהיה זה מעוף . אין דבר. להסביר את המבצע המופלא פעמיים

 
ר עשה "שכשהד םלעיתונאיכ אמר "אח. יק רץ לדוקטור והדביק לו נשיקה´מג. המשחק נעצר

כיסה את ראשו , קארים הסתכל למעלה התקרה. הוא היה בטוח שהוא חוזה באלוהים, זאת
: נעמד על רגליו 08,555קהל של ". דבר כזה לא יכול לקרות. לא יתכן, לא : "בידיו כאומר

, רק כמה שניות אחרי עיכל מה ראה זה עתה. הקהל היה מהופנט. ולרגע לא שמעת הגה
 .מריע לעילוי, והוא נעמד על רגליו דקות רבות

 
 ROCK: "נודע בשמו, ר מהלייקרסל מייקל קופ-ע-דאנק כשהוא מנתר מ –מבצעו האחר 

THE CRADLE OVER MK ." י "עולמים ע ןלזיכרואני לא מכיר שחקן אחר שמבצעו נחתם
 . שם מיוחד שנתנו לו

 

================================================= 
 ?איפה האליפויות

================================================= 
 

. אז איך זה שניצח רק אליפות אנ, הם שואלים, אם הוא כה טוב. דוקטוריש המקטרגים על ה
תראו : "כוכב בוסטון, תמיד יהיה מי שישווה אותו ללארי בירד, באותה נשימה? איי אחת. בי

, אבל. חסר ווירטואוזיות, איטי –חוסר יכולת ניתור  –" מחלה הלבנה"סובל מה, את בירד
מדובר בשני . אין להשוות את הדוקטור לבירד, ובכן". תסתכלו על כל האליפויות שזכה בהן

אותו . את הדוקטור אין למדוד בנקודות ובאליפויות. שני עולמות נפרדים, דברים אחרים
בעוד . שנות משחק כמקצועני 03מודדים בהנאה האינסופית שגרם למיליוני צופים משך 

ים לראות מבצע דברים את הדוקטור בא, מנצח, יורק דם, שאת בירד באים לראות לוחם
יש האומרים על הדוקטור שבשבילו המילה . ואולי לעולם לא יראו, נראושאף פעם לפני כן לא 

קובע לארי  –" פעם-זוהי השטות הגדולה ביותר ששמעתי אי. "סוג של קללה ההיית" הגנה"
הוא הקרצייה המנדנדת ביותר  -כשהדוקטור צריך לשמור והוא נדבק אליך" –בספרובירד 
 ".בליגה
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, מריבות פנימיות, קנאה, קבוצה דפוקה עם קליקות, לפילדלפיה 0435 -הדוקטור הובא ב

" 35" -ללכת לראות את ה. קבוצה בלי אופי ובלי כאריזמה. וקהל שדרש הצלחות מיידיות
, כולם יודעים היכן היא נמצאת, מוצקין תקרייר היה כמו ללכת לראות את "לפני בואו של הד

 .ל רוצה ללכת לשם אם אין צורךאך מי לעזאז
 

. סלהיכנפילדלפיה כבר דפקה בדלת אך לא הצליחה , 0480 -ו 0485,  0433 -ב, איתו
הוא היה כה טוב שרבים ציפו ממנו לקחת אליפות . האצבע המאשימה הצביעה על הדוקטור

יו כולם שכחו שהדוקטור הפיח במו יד –הצופים , הפרשנים, המבקרים, התקשורת. במו ידיו
שחקנים . ליגה משעממת ההייתאיי .בי.המאוחרות האנ 35 -בשנות ה. חיים חדשים בליגה

כאילו  יהווירטואוזובמשחקו , מופיע גאון המשחק, ולפתע . ללא כאריזמה וללא ווירטואוזיות
יי לא נח עד שהשיג ´ר ג"ד". כאילו"אבל זה היה רק ". העיקר ההצגה, ןהניצחולעזאזל " אומר 

 .המיוחדת את האליפות
 
 

================================================= 
 מוזס מלון -סוף עזרה -סוף

================================================= 
 

כל עוד לא יביאו , לא תנצח"  35" אך ידע שה, הוא רצה לנצח כמו כולם. הדוקטור בער מזעם
אבר ´וקארים עבדול ג, במשחקי הגמר  0: ,לה הלייקרס הובי, 0485 -ב. סנטר דומיננטי

, ונסון´יק ג´אמרו כל העכברים בפילדלפיה ולא ידעו שמג –" זוהי ההזדמנות. זהו זה. "נפצע
ופעם  –כשהוא משחק לראשונה בקריירה שלו , את משחק חייו ןיית, ´מ 0.55, הפוינט גארד

והכל , וסנטר, פורוורד ,בתור גארד –איי .בי.ראשונה שמישהו עשה זאת בתולדות האנ
 !(.נקודות 40וקולע )במשחק אחד 

 
זה היה המשחק בו ביצע . שבפילדלפיה במשחק בלתי נשכח" ספקטרום"הלייקרס ניצחו אז ב

, פניו הנפולות של הדוקטור וקריאות הבוז של הקהל. BASELINE MOVE-ר את ה"הד
שוב " 35" -ה,  0480 -ב. שליוו את הקבוצה ואותו בסוף המשחק היו מחזה בלתי נשכח

האם : " והכותרות בעיתוני פילדלפיה כבר זעקו, לס´ללייקרס בלוס אנג 5 -הפסידו במשחק ה
 "?נוכל אי פעם לנצח

 
: ועוד איזה סנטר, סנטר -סופסוף –הסיקסרס החתימו בתחילת העונה . ,048ואז הגיעה 
דרת הפלייאוף על אליפות בגמר ס, קליפורניה, באינגלווד" פורום"ב, במאי 0,-ב. מוזס מלון

אך הלייקרס כבר מובילה בפתיחת הרבע האחרון , במשחקים ,-5הסיקסרס מובילה , העולם
, לסיום´ דק 0:50כשנשארו . מתחילה להזיע" 35" -וה, נקודות 00 -של המשחק הרביעי ב 

ר שניות לסיום הדוקטו 04. רץ מחוף לחוף ומסיים בדאנק אדיר, הדוקטור גונב כדור מקארים
מסוף , אמפ שוט´הוא עולה לג, שניות 04כשנשארו . שוב מתעופף ומסיים עם סל ופאול

" FO,FO,AND FO" בה ניבא מוזס מלון  הסדרהזו  ההיית. והכדור פוגע רק ברשת, הקשת
 . 4-0מפסידה  יכשמילווקהוא טעה רק באחד . פעמים בסדרות ,אפס -4, בסלנג המיוחד לו –
 

לו  ההייתהפעם הוא עשה זאת כי . כה סוף סוף באליפות שלוהדוקטור ז. הסיפור נגמר
קלינט , ונס´בובי ג, מרק איברוני, יקס´מוריס צ, אנדרו טוני: חבורת שחקנים סביבו שעזרה

סנטר  - 35-שהיה החלק החסר בתשבץ של ה, בעיקר מוזס מלון. רדסון ומוזס מלון´ריצ
 .דומיננטי

 
שניבחר השנה , הסמול פורוורד. פקיד בקבוצהבשנתיים האחרונות למשחקו הוא החליף ת

. הגדולה אי פעם בליגה עבר לשחק כגארד קולע הלחמישיי AP-י סוכנות הידיעות ה"ע
הרגליים נראו זקנות מתמיד והדוקטור נדרש לארסנל חדש של , גארד-כשעבר לשחק כאוף

טריקים  האם ניסיתם אי פעם ללמד את הכלב הזקן שלכם. משחק כדי להתגבר על שומריו
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. אמרו, ללמוד תפקיד חדש בליגה הטובה בעולם זה דבר בלתי אפשרי, ובכן? חדשים
את , הוא שיפר את שליטתו בכדור. ר הסתגל"אך הד. הוסיפו כולם, " 5,ובוודאי לא בגיל "

. בשל יכולתו האתלטית, דברים שאף פעם לא נזקק להם –ואת מסירתו , אמפ´קליעת הג
: כנראה שככה זה כשאתה אחד הגדולים מכולם. מצויןהפך לגארד  לנגד עינינו הוא, פתאום

 .גם הסתגלותך מהירה וטובה יותר מכל בן תמותה רגיל
 

? אני: "ענה, אם הוא לימד אותו לשחק כגארד, בילי קנינגהאם, כשנשאל מאמנו לשעבר
כל מה שעשיתי עם הדוקטור היה לצחצח את נעליו ולדאוג שיהיה , רבותי? ללמד אותו

 ".אושרמ
 

נקודות  04,400: לדוקטור יש כמה שטרות להציג, אם אתם מתעקשים על סטטיסטיקה
 05 -למשחק בממוצע ב´ נק 5,.00; (הממוצע אז לא כלל את נקודותיו בעונה האחרונה)

 .ועוד, דקות על הקרשים 54,,,4; איי.בי.ממוצע באיי 08.3-ו, איי.בי.שנות משחק באנ
 

================================================= 
 אחרית דבר

================================================= 
 

, ´פילדלפיה קוקה קולה´הוא אחד מבעלי : חשובים לא פחות, אבל לדוקטור שטרות אחרים
, "וליוס אירווין ספורט פוקוס´ג" -יש לו תוכנית טלוויזיה משלו , עסק השווה מאות מיליונים

ארגוני פילנטרופיה לילדים  00מנהל , בעל חברת כבלים, ´סומסום' רח´-בוע במשתתף ק
בנוסף הוא . ובשיפור ההשכלה של ילדי השכונות השחורים, מעורב במלחמה בסמים, עזובים

השתתף , הוא כתב שני ספרים. ובעל קבוצת מכונית מרוץ בנאסקר, גם בעל חברת השקעות
ספורטסנטר -שימש אנליסט כדורסל ראשי ב, "בורגהדג שהציל את פטס"ככוכב ראשי בסרט 

משחק . בה הוא משמש בתפקיד מנהלתי עד היום, יק´וכן קנה חלק מהאורלנדו מג, NBC-ו
הוא אביה של . הוא אחד הידועים ביותר" ONE ON ONE"הוידיאו שלו עם לארי בירד 

 .שחקנית הטניס המקצוענית אלכסנדרה סטיבנסון
 

אז עוד תציע לו חוזה ´גליו נשאר עדיין מספיק מיץ כדי שיוטה גבר. המסע עומד להסתיים
הוא רוצה לפרוש כשחקן שעדיין יכול לתת במשחק מספר מבצעים . אך הדוקטור מסרב, יקר

קריירה מופלאה . הוא לא רוצה שיורידו אותו באלונקה. שמשאירים את כולנו פעורי פה
הוא אחד : נה כולה חולקת לו כבודהמדי. עת לחיים חדשים. שהזמן הגיע לארזה ולחתמה

וסוציולוגי בעודו , פילנתרופי, משחקני הכדורסל השחורים הבודדים שנעשה מוסד פיננסי
 .קריירה פוליטית מחכה ודאי בפתח. שחקן פעיל

 
,  00היה ילד בן , לס´כוכב לוס אנג, ונסון´יק ג´מג,  0430באפריל , ר הפך למקצוען "כשהד

, עכשיו. בעממי´ ורדן נכנס לכתה א´ומייקל ג, ם משלושה מטריםהמנסה לקלוע בשתי ידיי
, ובכל זאת" . 35´-ברקלי הוא עכשיו האיש של ה סארל´כשצנשארו לו עוד כמה ימי משחק 

כל . "ריבאונדים 8 -נקודות ו 00וליוס מסיים את המשחק בבוסטון בתצוגה נהדרת עם ´ג
אך הוא ", בסיום המשחק, מאמן בוסטון, ונס´אמר קייסי ג, "הגנות נגדו 40השנים אני תכננתי 

כשהגעתי : "מוסיף, גם הוא כבר לא תרנגולת צעירה, לארי בירד". דרכים לקלוע 45מצא 
חיפשתי מודל שיעזור לי , כשהתחלתי להתפרסם קצת. לא ידעתי בדיוק כיצד להתנהג, לליגה

הוא . נשאר המודל שליהדוקטור היה ו. הטובה בעולם, לעצב את זהותי כמקצוען בליגה הזאת
הוא קלאסה בפני עצמה בליגה . כיצד על סופר סטאר להתנהג, ובדוגמא בעצה, הראה לי

אני יודע שהליגה איבדה את אוסקאר . תמיד מוכן לעזור, חביב, אנושי , נטלמן´ג. שלנו
אך נדמה לי שאת , והמשיכה להתקיים, מברליין´וווילט צ, רי ווסט´ג, ביל ראסל, רוברטסון

 ".ר יהיה קשה להחליף מכולם"הד
 

ספורטאי גאון שכלכל צעדיו . הבחירה היא שלו. העולם פתוח לפניו: " שנה כתבתי 05לפני 
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עתה . הוא הצליח במשימתו. הוא רצה לעזוב בלי שיישאר חייב מאומה לכדורסל. בזהירות
 "דוק,  להתראות. ובכל שאר אולמות הליגה, ´בוסטון גארדנס´ -וב´ מדיסון´-הוא יחסר ב

 

 .אומן הדאנקים. ארווינג
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 פטריק יואינג

 
 

וזה (. לוחם) WARRIOR –ניו יורק היה רק כינוי אחד לפטריק יואינג  ילעיתונ
שונה בדראפט של מה שהוא עשה במדיסון סקוור גארדן מאד ניבחר בחירה רא

הוא . טבעת אליפות: מלבד דבר אחד, הוא השיג הכל, הוא עשה הכל. 0480
אבל ! נכנסת ההייתון סטארקס ´של ג ,-רק אם הזריקה ל. היה כל כך קרוב לזה

 . נכנסההיא לא 
 

================================================= 
THE WARRIOR 

================================================= 
 

כשהיה . שיחק והצטיין רק בקריקט וכדורגל ,0מאייקה ועד גיל ´פטריק יואינג נולד בג: תיכון
למד בתיכון . וסטס´במסצ´ הוריו הגיעו לעיירה היקרתית קמברידג´ מוכן להיכנס לכיתה ח

מספיק  טוב. אבל רק לקראת סיום התיכון הוא החל לצמוח ולשחק כדורסל, ´רינג´ קמברידג
 .טאון´ורג´מאמן אוניברסיטת ג, ון תומפסון´מג מלגהכדי לקבל 

 
טאון ´ורג´הוא בחר בג. ב הוא הפך לאחד מהשחקנים המבוקשים ביותר"י-כבר ב: מכללה

גרם לו לבצע כמה  וניסיונחוסר  0480-ב הקרוליינבמשחק הגמר נגד צפון . יוניברסיטי
GOALTENDINGS ,מפורסמת, לנצח אם לא זריקה משוגעת טאון יכלה עדיין´ורג´אבל ג ,

טאון ´ורג´כ הוא הוביל את ג"שנה אח. י שנתנה את האליפות לצפון קרולינה´יימס וורת´של ג
. ואן´בחצי גמר אליפות המכללות נגד אוניברסיטת יוסטון עם חאכים אולג 30-84 ןלניצחו

מר גרמה וילנובה ביבשת עד שבמשחק הג 0מספר  ההייתטאון ´ורג´משך כל העונה הבאה ג
כשהיא קולעת אחוז  55-54טאון ´ורג´הקטנה להפתעה הגדולה ביותר כשגברה בגמר על ג

סוף באליפות -טאון בהנהגת פטריק יואינג זכתה סוף´ורג´ג. 38.5%בלתי ניתפש של 
חמישייה ראשונה משך כל ארבעת שנותיו " אול אמריקן"הוא היה . 0484המכללות של 

 .טאון´ורג´בג
 

זו השנה הראשונה  ההיית...הייתי שם במדיסון סקוור גארדן...אני מתחיל להתרגש: נבא
, לקביעת סדר הבחירות בין חמש האחרונות בליגה LOTARY-שהנבא השתמשה בשיטת ה

אך זה לא תמיד ...לזכייה מאשר לארבע האחרונות םסיכוייכשלקבוצה האחרונה ישנם יותר 
 ...עובד ככה

 
אני זוכר את השקט הטוטאלי . יא הקבוצה והוא ישב חוור כמוותבושר היה אז נש-דייב דה

לי לא זכור מקרה אחר !!! הניקס זכתה בבחירה ראשונה...פונג הראה-באולם כשכדור הפינג
 ההייתיורק זאת -לניו. כה קריטית ההיית 0´ כשהבחירה מס, יימס´לברון ג, אולי, מלבד

 .שאלה של חיים ומוות
 

חסימות  0-ו, ´ריב 4, ´נק 05כשהוא קולע בשנתו הראשונה הוא ניבחר לרוקי העונה 
 0.8-ו, ´ריב 4.8ממוצע עם ´ נק 00.5שנה עם  00וכאן מתחילה קריירה נפלאה של . למשחק
זוכרים ? ואן´זוכרים סנטר בשם אולג)הוא ניבחר רק בחירה אחת לחמישיית הנבא . חסימות

היה בחמישיית ההגנה . ישייה השנייהבחירות לחמ 5ואז , (?אבר´רים עבדול גאסנטר בשם ק
ועל אצבעותיו שתי , והיכל התהילה" האגדות 05"-ניבחר ל, פעמים 00סטאר -אול, פעמים ,

המאמן בובי נייט לא בחר )ורדן ´לס עם מייקל ג´בלוס אנג 0484-מ, טבעות זהב אולימפיות
הגדולה  זאת השגיאה השהייתארלס בארקלי לסגל הקבוצה ועד היום הוא מודה ´את צ

מחליפו היה ) 0440טים של -הוא היה הסנטר הפותח של הדרים. ביותר שעשה בכדורסל
, יק´וסיים את הקריירה עם שנת משחק בסיאטל ושנת משחק באורלנדו מג, (דייויד רובינסון

 .בה הוא משמש עוזר מאמן עם תקוות ריאליות למשרת מאמן ראשי
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סדרות . בולס היו שיא השיאים של הכדורסל משחקי הפלייאוף של אותן שנים נגד השיקגו
י מילר לבדו ´כולל הפסד משחק רביעי לפייסרס וזריקה מהפלייאוף כשרג, שלא אשכח לעולם

בדרך החוצה מהאולם הוא . השניות האחרונות לניצחון ,0-ב´ נק 8הופך הפרש חובה של 
 ,0תארים את כפי שמ" השביקה הגדולה", לנו את חניקת הצוואר המפורסמת שלו" זרק"

סוף -סוף –הניקס , 0444-,044-ב( ולפני שחזר)ורדן פרש ´כשג. השניות האחרונות הללו
 ,רק כדי להפסיד , במשחקים 0-,הגמר נגד יוסטון  בסדרתהובילו  -בלי לסבול מהבולס 

שניות לסיום ויוסטון  ,ון סטארקס לוקח את זריקת השלוש עם ´כשג, משחקים רצופים
ושמו ברח לי , הטוב באותה עונה ,-הספסל יושב לא אחר מקולע ה כשעל, 0-מובילה ב
מטרים  05ישבנו  -אוהדי ניקס משוגעים  ,–אריה הניג ואני , עופר שלח(. ?דייויס)מהראש 

 .משם ולא האמנו למראה עינינו
 

החסימה שבה ההבדל בין  ההייתאחת משאלות הטריוויה המפורסמות שואלת מה , אגב
 0.04)התשובה היא החסימה של מגסי בוגוס . הזורק היה הגדול ביותרגובה החוסם לגובה 

 .היה זה דבר שהעיניים סרבו להאמין בו(. ´מ 0.00)על יואינג ( ´מ
 

לו  ההייתבנוסף למסה אדירה . יואינג היה אחד מהסנטרים הגדולים ביותר בעידן הסנטרים
היה קשה מאד להוציא ממנו הוא לא היה השחקן החברותי ביותר ו. יד רכה מאד מחצי מרחק

פעמים בחדר  –מאות , לא –הייתי איתו עשרות . יעיתונאשלא לדבר על ראיון , משפט
דקות למדיסון סקוור גארדן כמעט לכל משחק ביתי בכל  40נסיעה ברכבת של . ההלבשה

כששאלתיו שאלה היה עונה לי תשובות של מילה . אותי" ראה"הוא בקושי . השנים ששיחק
פעם לא הרגשתי קירבה -לכן אף. ילים כאילו אני מעצבן אותו והוא עושה לי טובהעד עשר מ

 .מיוחדת אליו
 

 :לכם תמונה נהדרת על איזה מין שחקן היה ןייתהלינק הבא 
I-http://www.youtube.com/watch?v=8T2l5Emzu 
 
 

 
 

 .אחד הסנטרים הגדולים אי פעם. יואינג
 

../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/1RW2N8O5/פרויקט%20אגדות.doc
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================================================= 

 תוצאות אתגרי השבועיים האחרונים
================================================= 

 
בסוף . נקודות 05-כל הכותבים זכו ב. ללא יוצא מין הכלל מצויניםו הפריוויוס שכתבתם הי

, רועי ורדי, םמאמר זה אצרף שלושה פריוויוס שתוכלו לקרוא בזמנכם החופשי של זיו שוה
 . פריוויוס עד שכולכם שכתבתם תופיעו כאן ,כל שבוע אוסיף עוד !(. באנגלית)ויואב בורר 

 
 :0455אחרי  ABAאו  NBA-רשימת שחקנים יהודים ששיחקו ב

 ´בארי ליבוביץ
 דולף שייס

 דני שייס
 (סיקסרס)לארי גרינשפן 

 רוסו-רודי לה
 ארט היימן

 ואל קרמר´ג
 בארי קרמר

 (שיקגו פקרס)קרל "( הרשל)"הווארד 
 לארי בראון

 ובין´סטיב צ
 ניל וולק

 (סלטיקס)רוני וואטס 
 ארני גרינפלד

 ורדן פארמר´ג
 (דנבר)גרי פלמר 
 הנק פינקל

 (פורטלנד)וב ארווין גרוס ב
 (ABA)בילי אוואנס 

 (סלטיקס)רד ווייצמן ´ריצ
 דייויד ניומרק

 (תי עמירם הכניסו לרשימהע; לא מצאתי)פיינגנבאום ´ ורג´ג
 (סלטיקס)קרל בראון 
 (סלטיקס)ביל שרמן 
 (פורטלנד)בוב גרוס 

 
נופה לפני ) NBA-אבל הוא לא שיחק אף משחק ליגה ב, נטל´רובכם בחרתם בדייויד בלות* 

 (תחילת העונה
 

כמעט  05-וה 45-בשנות ה. 0455הכלילו יהודים מלפני ( בעיקר שרון סולומון)הרבה מכם * 
 .כל השחקנים היו יהודים

 
 כמה מכם בחרתם שחקנים שאינם יהודים*
 

================================================= 
 תוצאות האתגר השבועי

================================================= 
 

שמות נכונים וציוניהם  05עתי ואסי מצאו . ואבנר מתן, אסי, אתגר השבוע שייך לעתי עמירם
 (.30+05) 000 ושמות וציונ 00-ואילו מתן דייק ב( בונוס 05פלוס  055) 005
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 :תוצאות השבוע

 005 –תי עמירם ע
 005 –אסי 

 50-זיו שוהם זכה ב
 40 –עומר שקדי 

 0, –שרון סולומון 
  55 –אופיר גורדון 

 00–יואב בורר 
 50 –רועי ורדי 

 (בונוס 05פלוס  30) 000אבנר מתן 
 45 –יניב מלובני 

 נקודות 05 –משה אלישע 
 

================================================= 
 :ניקוד המשתתפים

================================================= 
 

 . 84.0,ה "ס: זיו שוהם
  004.0ה "ס: עתי עמירם

 55,ה "ס: משה אלישע
 58.0,ה "ס: שרון סולומון
 ´נק 30, ה"ס: יניב מלובני

 054.0ה "ס. 85: שגב –שמואל קלימי 
 4,4.0–ה "ס: רועי ורדי

 40,ה "ס: אופיר גורדון
 405ה "ס: יואב בורר

 . 0.0,,ה "ס: יב´ניק פארדג
 088ה "ס: חגי ליפשיץ

 000ה "ס: סיא
 ,44ה "ס–אבנר מתן 
 404.0: עומר שקדי
 045ה "ס: שחר חריטן
 035ה "ס: רומן סחרוב
 045 ה"ס: אראל פלאי
 055ה "ס: אלעד צדוק

 
 

================================================= 
 אתגר השבוע

================================================= 
 

א לקיים "את הזמנת מכבי ת FIBAקיבלה , למדינת ישראל 55-צמאות הלרגל חגיגות יום הע
( לא יהודים, יהודים, ישראלים)א של כל הזמנים "אליהו בין נבחרת מכבי ת-משחק ראווה ביד

בחר את , א"אתה מונית למאמן הקבוצה האידיאלית של מכבי ת". שאר העולם"לבין נבחרת 
הניקוד ייעשה לפי שיטת הניקוד שקבעתי בזמן  .שחקני ספסל 3-החמישייה של כל הזמנים ו

 .ב"נבחרת ארה"וקביעת " הזרים של הנבא"קביעת נבחרת 
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================================================= 
 הפריוויו של זיו שהם

================================================= 
 

 055אם בעבר בריצת . על שאר העולםבמעט מאוד ענפי ספורט לאמריקאים יש עליונות 
, אז זה נסדק עם דונובן ביילי הקנדי שלקח מדליה, מטרים האמריקאים שלטו ללא עוררין

 .יקניימ'ועכשיו השיא העולמי אצל אספה פאוול הג
 

 .אבל איבן פדרוסו הקובני הוא המתמיד העיקרי, מייק פאוול הבליח לרגע? קפיצה לרוחק
ו ´אבל הסמים שלקחה או לא פלו ג, שם יש עליונות אמריקאית, כן? מטרים לנשים 055ריצה 

הליגה היפנית ? בייסבול. ונס מראים שלא הכל כשר שם´ביחד עם הסמים שלקחה מריון ג
איפה עוד . באמת, נו? ונבחרת יפן מאוד סוגרים את הפער מהר מאוד פוטבול אמריקאי

אנגליה או לניו , ים לאוסטרליהנראה את האמריקאים בא? משחקים את המשחק המוזר הזה
 .זילנד ומשחקים את המשחק האמיתי ששמו הוא רוגבי

 
ענף הספורט שבו הטובים ביותר של היו אס אוף איי הם  –בעצם מה שנשאר הוא הכדורסל 

באולימפיאדת ברצלונה ראינו מה קורה כשהעלית של . הטובים ביותר בכל העולם
גה כי בנבחרות האמריקאיות לא שיחקו כל השמות מאז חלק נסי. האמריקאים משחקים ביחד

כמעט בכל הטורנירים הגדולים . הגדולים וגם כי הקבוצות מהמדינות האחרות הפסיקו לפחוד
בתקופה האחרונה הנבחרת האמריקאית קורעת את הנבחרות שמולה עד שמגיע משחק בו 

וצים לנוח שחקנים שר, שחקנים פוחדים להיפצע. הנבחרת האמריקאית פשוט מפסידה
 .כמאמר הפרסומת מצויןאך לא , והסגל טוב

 
אז יש לנו נבחרת שיכולה להיות שקולה לדרים , אם ניקח את הטוב שיש לאמריקאים להציע

ואחרים כולם כוכבי על , דאנקן, לברון, קובי בריאנט. אבל קרובה, לא שקולה, טוב. 40טים 
 .וכמעט כולם אולסטארים

 
של השנתיים הקודמות  MVP, של השנה האחרונה MVPנו מנגד בנבחרת שאר העולם יש

. ב"ועוד המון שחקנים שכבר ניצחו את נבחרת ארה NBA-הסנטר אולי הכי טוב כיום ב, לו
משחקים שחקנים  NBA-התיאוריה המקובלת אומרת שב? או לא, נכון. הפער הצטמצם

מר שהפערים בין כמו כן נא. דרום אמריקאי יותר חכם /אבל המשחק האירופאי, אתלטיים
עובדה שבדראפטים נבחרים לא מעט שחקנים . ב לשאר העולם נסגרים במהירות"ארה

 .ב ובמקומות גבוהים"שמוצאם לא מארה
 

ב "אז כדי לסגור פעם אחת ולתמיד את הסוגיה אורגן משחק ידידות בין המיטב שיש לארה
אחורי יאו מינג האם מיליארד סינים שעומדים מ. להציע מול המיטב שיש לשאר העולם

יש כאלה שרוצים . המהאוכלוסיי 05%המשחק הזה יגרום לקריסת החלומות של ? טועים
שהכדורסל  ,שהברדרס ירחפו, שהניגאס ידנקקו -יהיה בלתי מושג  NBA-שחלום שחקני ה

יש . ב"בי שלא מארה-הכי מהנה ימשיך להחזיק בגאון ובראש מורם את עליונותו על פני הוונא
ששחקנים מאירופה ומדרום . אינו כה רחוק NBA-צים להראות שחלום הגם כאלה שרו

 .אמריקה ואפילו מאפריקה יכולים לשחק מול החבורה מהניירברהוד ולהיות שקולים להם
 

הטופ מול , מול המיטב המצויניםזה יהיה מאוד מעניין כי זה  -מה שלא יקרה במשחק 
, תקראו לזה איך שאתם רוצים, ם גריםדוקטור סוס מול האחי, אלביס מול הביטלס, העלית

כי המשחק הבא עלינו לטובה יהיה , אבל בארנום וביילי יכולים לוותר על הסלוגן שלהם
 .ההצגה הגדולה ביותר ביקום
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================================================= 
 מאת רועי ורדי

================================================= 
 
לס משחק ראווה בין נבחרת האמריקאים ´יום שני בלילה יתקיים בסטייפלס סנטר בלוס אנגב

זהו מעין משחק צדקה שכל הכנסותיו ייתרמו למטרות , של הליגה מול נבחרת הזרים
מימון מחקר על תולדות הלוזריות שמארגנת קרן טרייסי מקגריידי ודירק  -הומניטריות 

לדיו של לטרל ספריוול ועקב הפשע הגואה ברחובות ארצות פתיחת קרן חסכונות לי, נוביצקי
יוזמה מבורכת של  -הכנסות המשחק יעזרו לממן מוסד ללימוד ילדים הגנה עצמית  -הברית 

 .ברוס בואן ורון ארטסט
 

אם פעם המנה : ניתן ללמוד על שינויים קודם כל דרך המטבח, באמריקה כמו באמריקה
יפס ומאכלים ´צ, כ המבורגר"י ממוצע הכילה בדהדומיננטית על צלחתו של אמריקא

ס מגישה סלט ים תיכוני ופאהיטאס ´היום אפילו מקדונלד, אמריקאיים נוטפי שומן אחרים
. מסעדות דרום אמריקאיות צצות בכל פינה והאוכל באמריקה יותר עולמי מתמיד, מקסיקני

מריקאי שהיה רוצה חלפו להם הימים שבהם שחקן שאינו א. וכמו באוכל כך גם בכדורסל
לעתים )להגיע לליגה הטובה בעולם היה חייב להתחיל קריירת מכללות כדי לקבל הכרה 

ואת אולמות הכדורסל באימפריה היוגוסלבית לשעבר כיבדו בנוכחותם לא יותר +( 00בגילאי 
 NBA -הדרך של שחקן מכללות שלא השתלב ב  -כיום המגמה השתנתה . מחופן סקאוטים

אף אחד , כל קבוצה בליגה מחזיקה סקאוטים לכל פינה נידחת בעולם, באירופהעוברת לרוב 
סרבי או ארגנטינאי נבחר במקומות הגבוהים , אוסטרלי, כבר לא מרים גבה כאשר איטלקי

ב שזוכה באליפות העולם כבר לא גוררת וועדת "ביותר בדראפט ונבחרת שהיא לא ארה
 .חקירה ממלכתית

 
כאשר מכיוון שטים , שתי חמישיות אולסטארים בפועל LA -ט ב וכך נוכל לראות על הפרק

נאלץ דייויד שטרן להפעיל את כל קשריו על מנת , דאנקן עוד לא בטוח בנוגע לשיוכו הלאומי
לייצר שכפול גנטי וכך נראה את טימי דאנקן מנבחרת הזרים מנסה לחסום את זריקת הקרש 

וד אומרים על דייויד שטרן שהוא סוג של כ ע"ואח. סל של טים דאנקן מנבחרת האמריקאים
של הליגה כריס פול ינסה לעצור את  MVP -המועמד ל  -עוד בחמישיות הראשונות ... עריץ

אבל חצי קנדה בערך , יין קנדי פשוט לא נשמע אותו דבר)סטיב נאש הקנדי שכמו יין צרפתי 
בי בריאנט יעלה מול המועמד השני לתואר קו, רק משתבח עם השנים...( צרפתים בכל אופן

קינג , ינובילי´הארגנטינאי הבלתי נלאה מאנו ג -מועמד כמעט יחיד לתואר השחקן השישי 
יימס מול הגרמני המעופף והביג פונדמנטל מול השכפול שלו עצמו כאמור בעמדות ´ג

. כאשר בסנטר נראה את סופרמן דווייט האוורד מול הענק הסיני השביר יאו מינג, הפורוורד
גארנט , אנתוני, שאק, וויד, דרון וויליאמס, מאק-ספסלים ניתן למצוא כוכבים כמו טיעל ה

, לואל דנג, גאסול, בצד הינקי כאשר מן העבר השני יחכו לתורם טוני פארקר וסטודמאייר
 .טורקוגלו וקלדרון, קירילנקו, ה´פז

 
אבל אני שם , ודותנק 0של  ןלניצחוסוכנויות ההימורים נותנות סיכויים עדיפים לאמריקאים 
אלא בגלל האספקטים הנוספים , את הכסף שלי דווקא על הזרים ולא בגלל עודף כשרון

חכמת משחק , הרצון האדיר לנצח -( בעיקר הספרדים והארגנטינאים)שהזרים הביאו לליגה 
ללואיס סקולה יש זינוק בערך כמו של תומר , היי. והרעב לכל כדור שיוצא להם מהעיניים

אר והוא נבחר אי שם בשלהי הסיבוב השני בדראפט של לפני כמה שנים ובכל זאת שטיינהאו
 . הוא אחד המועמדים המובילים לתואר רוקי השנה והיחיד שעושה את זה בקבוצה מנצחת

 
סטאר כנראה שלא נראה -זה הולך להיות משחק עם הרבה יוקרה ולכן בניגוד למשחקי האול

האמריקאים שירצו להוכיח שזו  -אלא מאבק על הגמוניה  לייט ואפס הגנות-כאן רק מהלכי היי
אז ניפגש באתר . שזומם להשתלט על הליגה" הכובש הזר"עדיין הליגה שלהם לעומת 

 -בערוץ הספורט בדיוק משדרים בשעת המשחק את סיכום המחזור ה )האינטרנט השכונתי 
 .5,:0, יום שני, (בדנמרק 0 -של הליגה ה  04
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================================================= 

YOAV BORER 
================================================= 

 
 

Hi Menachem 
I am now in Germany at a family visit, and I'll be home in Israel only next 
Monday, so I have to do this task in English. In a matter of fact, I'm writing to 
you now from an Internet Cafe. I hope that you'll take it into consideration... 
  

 War of the worlds 
 
  
Hi everybody! We are here at the Madison Square Garden, few minutes 
before the tip off. 
The big game between the American's team and rest-of-the-world's-team is 
about to begin! Did I say it's a game? It's so much more then just a game! 
You are about to see tonight a fierce struggle, and on the scale are a lot of 
pride, prestige and honor.  
Both of the teams have a lot to prove, but it seems like the foreigner's team 
will have more motivation. They are eager to show the world that basketball 
exists in the whole world, not only in USA, that America doesn't have a 
monopoly on basketball!!!   
Each team here has the elite players that could be found, and here they 
come! 
The Americans are coming up on the field with Paul, Bryant, Lebron, Duncan 
and Dwight Howard, while on the bench waits Deron Williams, Iverson, Melo, 
T-mac, Amare and Garnett. 
Against them are coming: Nash, Ginobily, Nowitzki, Gasol, Ming. (On the 
bench - Toni Parker, Stojakovic, Turkoglu, Kirilenko, Bell, Barbosa and 
Bogut). 
Obviously, the Americans have no match in strength, speed and athletes. But 
when it comes to "game wisdom" and sophistication, the Europeans and their 
friends have a lot to offer.  
Steve Nash, for example, with his ability to see 2-3 plays ahead can change 
the whole game. Not to mention Ginobily, which named the term "Manu -
 Time"...  
If I was instead their coach, I'd play small-ball and try to get to positions in a 
standing game. In a run & gun the foreigners have no chance against 
the locals. 
After all is said and done, and the players are doing their final preparations 
right now, if you ask me which team I put my money on, I  have to admit - the 
Americans are "Numero-Uno" - and for one reason - they have too many 
players that are simply unstoppable. 
With aces like Kobe and Lebron waiting to explode, I wouldn't bet against 
them. 
Would you? 
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 רייזפר" קלייד"וולטר 
  
 
ות ידוע הוא הסופרסטאר הפח, ששיחק בניקס" מלך האופנה של הנבא"

אבל מעטים יודעים איזה שחקן עליון הוא , הרבה יודעים את שמו, כן. מכולם
הוא היה . יימס´רוברטסון או לברון ג" Oביג "מהשטאנצה של אוסקאר , היה

וללא ספק שחקן ההגנה , הראשונים( ´מ 0.40)גארדים הגבוהים -אחד הפוינט
 . פעם בין הגארדים-הטוב אי

תמיד שאלתי את עצמי מה היה קורה לו קלייד היה . זרייפר" קלייד"וולטר 
זאת  –וואללה . והיה עליו לשמור על אלוהים, ורדן´מופיע בתקופתו של מייקל ג

 .יכולה להיות ההצגה הגדולה בתבל ההיית
 

================================================= 
 (Oיק וביג ´גאחרי מ)סטוריה יבטיבו בה ,-גארד ה/גארד-הפוינט –זר ייפר

================================================= 
 

כי משחקו , חלק) SLICKקראו לו . זר הוא אחד השחקנים האהובים עלי ביותרייקלייד פר
הוא לבש חליפות ארמני העשויות משי ; משי) SILKקראו לו ; (היה חלק כמו טוסיק של ילד

לכולנו הוא היה . ו הטובים הורשו לקרוא לו כךאך רק חברי(. החליפה דולרבעשרת אלפים 
כי לבושו של מלך האופנה הזה היה תמיד מתאים לטיפוסים ? למה. יהאוריגינל" קלייד"ה

אבל דרקסלר היה רק , קלייד דרקסלר גנב לו את הכינוי". בוני וקלייד"מהסרט הנפלא 
היו ´ פנטהאוס´-הגברים מ כולל –אבל כולם , גם הוא היה מתלבש אופנתי, נכון. חלקי" קלייד"

 .חובבים לעומת פרזייר
 

הם לא תארו לעצמם איזה טיפוס . של הניקס 0´ כבחירה מס 0453-יורק ב-הוא הגיע לניו
דיביזיה  –שדה קטנה באילינוי -הוא הגיע הרי מאוניברסיטה קטנה בעיר. מהסרטים הם בחרו

הוא . התפוח הגדול בסערה ואיש לא חלם שהוא יכבוש את –פור גוד סייק  NCAA-ב השניי
בוני "-ותמיד הכובע מ, היה נוסע בשדרה החמישית בקונברטיבל פתוח עם מעיל פרווה לבן

תפוח ´וזה היה המראה הכי מטרף ב( וורן ביטי שיחק את קלייד ומיד השם נידבק") וקלייד
 .´הגדול

 
טס ´יורק ג-ושל הני האלמותיהקוורטרבק , ו נמט´בשם ג( ספורטאי) JOCKבזמנו היה עוד 

" ןניצחוהבטיח "ומיד , AFLשהגיע מאוניברסיטת אלבאמה לקבוצה די חלשה בליגת המשנה 
עם הקוורטרבק  NFLנגד הבולטימור קולטס המפוארת מליגת העל ? ונגד מי. בסופרבול

דברים כאלה אתה לא עושה . וני יונייטס´ג –י רבים לגדול מכולם "שלה שעד היום נחשב ע
טס ´ו נמט מהג´ג"ן הזדמנות למאמן היריבה לשים שלט בחדר ההלבשה זה נות. בספורט

גארד -תארו לכם איזה פוינט. זה מספיק כדי לטרף כל קבוצה". ןניצחומבטיח לקבוצתו 
נגד  ןניצחו´ מבטיח´( ?´ארצית´-סוף ב-האם הם סוף)מקרית טבעון בליגה הארצית בארץ 

 .א במשחק גמר הגביע"מכבי ת
 

שניהם "(. ו´ברודוויי ג"ו נמט אפילו נתנו שם כינוי ´לג)והפכו למלכי העיר  נדבקוהשניים מיד 
אני הטוב ביותר ואתה לא יכול ´לשניהם מראה ממזרי של , שניהם חתיכים מהאגדה, רווקים

, שניהם רודפי שמלות מדופלמים, שניהם רווקים, שניהם מיליונרים, ´לעשות שום דבר בנידון
, ושניהם השחקנים הטובים בקבוצתם, הבקבוק$ 0,055שעולים שניהם אוהבים בקבוקי יין 

 .אם לא בכל הליגה
 
 

נועל , מעיירה קטנה בפנסילבניה שגדל על שירי קאונטרי´ בוי-קאונטרי´בעוד נמט היה 
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COWBOY BOOTS  ,( ונישאר)והוא היה , קלייד גדל בעיר המטרופולין אטלנטהCITY 
BOY  יודע באיזה מסעדות יש את , חכמת רחוב, גבוה, תואר-יפה –ביותר " המסוכן"מהסוג
מרגיש בבית בשכונות העוני העניות . יודע מהו הוויסקי הטהור ביותר, ר הטוב ביותראהקווי

אחים ואחיות באזור מאד לא נעים באטלנטה שאני  4הוא היה המבוגר בין )והמסוכנות ביותר 
לשוחח עם אוצר מילים מדהים עם  מסוגל. כמו שבמשחק גולף עם הנשיא ביל קלינטון, (מכיר

 . רס מדברים´וכעבור שעתיים לדבר בדיוק כמו שהברת, נשיא אוניברסיטה
 

ולא זז ממנה , מרכז העולם, נידבק לניו יורק. יורק מהרגע שהגיע לניקס-הוא לא עזב את ניו
 .עד היום

 
 

================================================= 
 נמרץיצור בק –´ תיכון וקולג

================================================= 

אבל , ´האוורד´בפוטבול ובייסבול בתיכון ´ יה´ורג´אול ג´הוא היה . קלייד היה אתלט מלידה
אחד , ו נמט´לו שפה משותפת עם ג ההייתולכן )הוא היה קוורטרבק בפוטבול ! לא בכדורסל

בשני ענפי הספורט ניבאו . בבייסבול"( תופש הכדור)" ר´וקצ, !(הקוורטרבקים הגדולים ביותר
לא היה " רדוהאו"-כדורסל הוא שיחק רק במגרשי המשחקים בשכונה כי ל. לו עתיד וורוד
 .ואיש לא ידע כמה טוב היה, אולם כדורסל

 
קרולינה לא התעניינו בו בגלל ציוניו -האוניברסיטאות הגדולות מהסוג של דוק או צפון

אז חשבו , והיה מאד ביישן בצעירותו, לנטית ודיבור שקטש-ו גם מין הליכה נוןיש ל. הנמוכים
רן אילינוי ´אבל אוניברסיטת סאות. שהוא מין עצלן שיופיע וייעלם מהר כפי שהופיע

מנתי כדורגל יכשא" )משותפת הסטיפנדי"אנס עליו ונתנה לו ´לקחה צ( II-מהדיביזיה ה)
חצי  –´ משותפת´ הסטיפנדילתת לנימרוד דרייפוס באדלפי יוניברסיטי היה לי יותר קל 

א "נמרוד היה שחקן נבחרת ישראל בכדורמים ושחקן הפועל ת; כדורגל וחצי שחייה וכדורמים
 (.בימיה הגדולים עם גיל לנדאו ואחרים

 
אך הפוטבול שלה היה דבר שלא מדברים , קבוצה סבירה בכדורסל ההייתרן אילינוי ´לסאות

הוא ניגש ( אחרי שהוא שיחק בסתיו פוטבול)רסל ראה איזה שחקן יש לו כשמאמן הכדו. עליו
, אתה חייב לשחרר אותו מפוטבול. יש לי כאן כוכב כדורסל אמיתי: "למאמן הפוטבול ואמר לו

אבל רק )מאמן הפוטבול ידע ". נוספת בכדורסל מלגהעם חצי  ההסטיפנדיואני אשלים את 
 .טיים-איכפת לו לתת את קלייד לכדורסל פול ולא היה, שהוא עומד להתפטר( הוא ידע

 
וכמעט , אך רק כשהיה סניור, (0454-0455)בכל השנים ששיחק ´ אמריקן-אול´הוא היה 

הם הפסידו בגמר )פור של הדיביזיה השנייה -רן אילינוי לגמר הפיינל´לבדו הוביל את סאות
ומיד אחרי , שנים רצופותכוכבת הדיביזיה השנייה כמה  ההייתאבנסוויל . 80-80לאבנסוויל 

על ישנו שם -הבינו איזה כוכב( רן החליטה לעלות כיתה לדיביזיה הראשונה´על סאות ןהניצחו
. השנה הראשונה שלי כפרופסור באדלפי יוניברסיטי, 0453זו שנת  ההיית. בדיביזיה השנייה

אילו היה זה ואני זוכר כ, כמובן שהגעתי לדראפט באולם הקטן המחובר למדיסון סקוור גארדן
 .אתמול איך שהתרגשתי כמו כולם כשהניקס בחרו בשחקן האלמוני הזה

 
חומות -כשהוא עלה לבמה לקבל את כובע הניקס מדייויד סטרן הוא לבש מכנסיים כתומות

ידעתי מיד שיש לנו , קט כתום כתפוז על עץ בפרדס בכפר ויתקין´וז, עם מרובעים אדומים
היה לי תענוג של כמעט , עד כמה מיוחד היה. יוחדמאד מ CHARACTERפור עם יכאן ס

שנים למשחק של  05לי את התענוג להיות עד משך  איפשרהוא . עשר שנים ליהנות ממנו
 .מאז ועד עתה, בכל הליגה םוהפיקחייאחד השחקנים הטובים 
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================================================= 
 שחקן נבא נפלא ומיוחד במינו

================================================= 
 

כ באו שבע שנים רצופות של חמישייה ראשונה "אח. 0438-קלייד ניבחר לחמישיית הרוקיס ב
ופעמיים לחמישייה " חמישיית הנבא"-פעמים ל 0ניבחר (. 0430-ב MVP)סטאר -באול

 .השנייה
 

רצופות לחמישיית ההגנה של  שנים 3והוא ניבחר , הגנה ההייתאבל כוס התה של קלייד 
קבוצות , ,043-ו 0435-הניקס ב תבניצחונוהוא היה אחד המנועים החשובים ביותר . הליגה

לקבוצות הפקחיות והקבוצתיות בתולדות  –כמעט ללא יוצא מין הכלל  –הנחשבות עד היום 
 .עוד נחזור למשחקי האליפות הללו. הנבא

 
הוא עזב את הניקס כשחקן עם , רה הנפלאה שלוכשקלייד עבר לקליבלנד לסיים את הקריי

מספר הנקודות , (08,440)מספר הדקות הרב ביותר , (304)מספר המשחקים הרב ביותר 
רובם . שיאי קבוצה 5ועוד , (040,,)שיא האסיסטים של הקבוצה , (04,503)הרב ביותר 

 .ידי פט יואינג ששיחק שנים רבות יותר בניקס מקלי"כ ע"נשברו כמה שנים אח
 

. הוא עשה מגניבת כדור אומנות. הדבר המייחד את משחקו של קלייד היו גניבות הכדור שלו
. כי שיא הגניבות בנבא הוא כבר לא שלו-אם, הוא היה הטוב ביותר מכולם עד היום הזה

הוא היה לדעתי . באו בשניות הבלתי מצופות ביותר ובצורה הבלתי מצופה ביותר גנבותיו
ואת כל הגנתו עשה במה שהוא , בין כל הגארדים ששיחקו את המשחקהמגן הטוב ביותר 

כשהוא שמר על האיש שלו חשבת שהוא לא שומר . NO CONTACT DEFENSEכינה 
היה לו מין אינסטינקט שקבע עבורו בדיוק היכן לעמוד כדי לבצע את גניבות השועל . כלל
. את הגניבות למפרע תכנןהוא . סתם שליחת יד מהירה וגניבה ההייתלא " גניבה"אצלו . שלו

מהלכים ותנועות לפני  ,,0-אך הכל היה חלק מ, ממנו´ שכח´השחקן ששמר חשב שקלייד 
כשציפה כנביא )ויכולת הצפייה הגדולה שלו , בנוסף לטכניקה המיוחדת שלו. הגניבה עצמה

אני זוכר . היו לו זרועות וידיים מהירות ביותר"( שלו"ובאיזו צורה יימסר הכדור לשחקן , מתי
או היכן שבא , םהעיתונאישברגעי רגיעה הוא היה מבצע טריקים של קוסם בחדר האוכל של 

להיות בעל זוג ידיים מהירות כברק לביצוע כמה  אתה חייב. אנשי המדיה, לו לשעשע אותנו
הוא יכול היה להפוך  –תמיד האמנתי שאילו רצה להשקיע בעסק זמן . מהטריקים שעשה

 .הגדולים בעולםלאחד הקוסמים 
 

 0445-וב( וריק ברי´ יחד עם פיט מרביץ) 0483-היכל התהילה ב"-כמובן שהוא ניבחר ל
 ".האגדות 05"-ניבחר לאחד מ

 
תמיד נתן לי הרגשה טובה כששוחחתי . הוא תמיד היה טיפוס חברותי שהחיוך לא מש מפניו

טוב  - מצויןלמעשה , ובאתה חייב להיות ט. "ותמיד היה אוהד גדול של מדינת ישראל, איתו
המנצחת את כל מדינות ערב עם מאות ( אז)מיליון  ,כדי להיות מדינה של  -בדיוק כמוני 

 ".המיליונים שלהם
 
 

 "חיצים ובונבונים"אשתמש בפרק מספרי 
 ,043-ו 0435תיאור משחק הגמר של 

 
================================================= 

 לס לייקרס´אנגלוס  -ניו יורק ניקס
 NBA-גמר אליפות ה

  0435, ניו יורק, מדיסון סקוור גארדן
================================================= 
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הכל עומד להיות מוכרע -מאות אלפי מילין של נסיעות והכל, מאות משחקים, עונה שלמה

יעי ומכריע על תואר משחק שב. לס לייקרס´ניו יורק ניקס מול לוס אנג: במשחק אחד ואחרון
 . נבא-אלופת ה

. בין הניקס ללייקרס והתחושה היא שהמדינה כולה יוצאת מדעתה ,-,המצב עתה הוא 
לא יאומן  –נמצאת בגמר , של העולם´ בירת הכדורסל´יורק הטוענת להיות -נציגת ניו, הניקס

נראה שהאומה . סידרת הגמר עד כה בשוויון מותח ודרמטי. לראשונה בתולדותיה -כי יסופר 
והדבר היחיד המעניין אותה הוא המשחק , טנאם ושאר הצרותיאאוט מוי-כולה לקחה טיים
 .השביעי והאחרון

 
למרות , 000-004הניקס נראתה מעולה וניצחה בקלות , במגרשה הביתי, במשחק הראשון

 ,4 רי ווסט קולע הפעם´ג". תפוח הגדול"גם המשחק השני נערך ב. רי ווסט´נקודות של ג 8,
-,05, ועם טונה של מזל הלייקרס מנצחת בקושי רב, ,0מברליין מוסיף ´ווילט צ, נקודות

050. 
 

המשחק השלישי . לס´וטסות לצמד משחקים בלוס אנג 343שתי הקבוצות עולות על בואינג 
הניקס מצמצמת בהתמדה . נקודות הפרש 00-לס מוליכה במחצית ב´לוס אנג. נפתח בסערה

 . מבקשת הניקס פסק זמן, טיקים לסיום 00ונשארו  43-43 ןשוויווכשהמצב הוא 
 

שניות ואז לנסות  04-המאמן רד הולצמן מבקש מהשחקנים להחזיק בכדור עד לתום שעון ה
. שמונה שניות לסיום... מהשעון השנייועוד  השנייאוכל , וולט פרייזר מכדרר. להגיע לזריקה

כשהשעון מורה על שבע שניות , נוסףרד הולצמן מבקש פסק זמן . הלחץ עושה את שלו
... רי ווסט סוגר אותו לגמרי´ריד מוסר לפרייזר שנמצא בפינה וג. חוזרים לפרקט. אחרונות

פרייזר מכדרר בלחץ ומחפש מוצא ולפתע הוא שולח כדור מדוייק אל . ארבע שניות לסיום
, 43לס ´וס אנגל, 44ניו יורק . משמונה מטרים דה בושר מתרומם והכדור בפנים. בושר-דה

 .ושני טיקים נותרו על השעון
 

ין ביילור שולח את ´אלג. ממהרת לחדש את המשחק מתחת לסל, ללא פסק זמן, הלייקרס
פעמיים , ווסט מקפיץ את הכדור פעם. רי ווסט שנמצא כשני מטרים מלפני קו האמצע´כדור לג

אולם שלם . באווירצפירת הבאזר נשמעת כשהכדור עדיין מרחף . והודף בזריקת התאבדות
ראיתי את דה . 44-44-הלייקרס משווה ל. עוצר את נשימתו והכדור צולל אל תוך הטבעת

". נו, או"ראיתי את פרייזר מניף ידיו לשמיים וצועק ; בושר נופל אל הקרשים ומכסה את עיניו
 .ראיתי קבוצה שלמה בהלם מוחלט

 
 .במשחקים 0-0. 058-000 ובורחת מהלייקרס ומנצחת, בהארכה הניקס חוזרת לעצמה

 
 000-000והלייקרס מנצחת בארכה , נקודות 40רי ווסט שקלע ´המשחק הרביעי שייך כולו לג

, למשחק החמישי, שוב עולות שתי הקבוצות אל המטוס לניו יורק. 0:0-ומשווה את הסדרה ל
. יתכבר בדקה השמינית נופל וויליס ריד ונפגע קשות בברכו הימנ: שהיה דרמטי לא פחות

הוא יוצא לטיפול ולא חוזר אל . כ אף התברר ששריר ארבעת הראשים נקרע חלקית"אח
 .הפרקט

 
, ללא ריד. במשך העונה כולה נחשב ריד ללב של הניקס ופציעתו מתבררת כחמורה מאוד

, שנכנס במקומו של ריד, באומן. מברליין מהלייקרס משתלט לחלוטין על הגבהים´וילט צ
חסימות ועוד מיני , סלים קלים, שליטה בריבאונד: קוטל אותו לחלוטין ןימברלי´וצנראה אומלל 

הולצמן מנסה קלף אחרון ומראה מדוע הוא נחשב לאחד המאמנים הגדולים . השפלות
ף הוסקט שנאלץ לשחק כסנטר ושולח למערכה את דייב ´הוא מוציא את ג: בתולדות המשחק

 ! שחקן ציר טבעי וללא אף שחקן גבוה הניקס נשארת עד תום המשחק ללא. סלטוורס המהיר
 

מברליין בניסיון לנצל ´של צ 0.03-ל´ מ 0.04הלייקרס מכניסה מיד את מל קאונטס שמוסיף 
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אלא שמהר מאוד מתברר שהענקים שלה אינם מסתדרים עם המשחק , את יתרון הגובה
וודאי הניקס מציגה יכולת מדהימה במשחק שייכנס קרוב ל. המהיר של חמישיית הנמוכים

. לניקס וניו יורק כולה יוצאת מדעתה 055-053בסיום . להיסטוריה של המשחקים הגדולים
 ןבעירבוהמשחק השישי היה כבר רצח . לס´לניו יורק והקבוצות יוצאות שוב ללוס אנג ,:0

ללא , הניקס. נקודות 5,ווסט הוסיף , ריבאונדים 03נקודות ולקח  40מברליין קלע ´צ. מוגבל
 ,-,. הפרש לטובת הלייקרס 00-המשחק מסתיים ב. ובוישה, יובשה, נסחטה ,ויליס ריד

 .בסדרה ושתי הקבוצות חוזרות לניו יורק לקרב האחרון
 

איש לא ידע מה . לא אגזים אם אומר שמעולם לא היה עניין כה רב סביב משחק כדורסל אחד
" ניו יורק פוסט"השפלטה לעיתונאי , מצבו האמיתי מלבד פליטת פה של אחות בבית החולים

 "כדורים נגד נפיחות וכדורים נגד כאבים, ריד מקבל זריקות קורטיזון"ש
 

הדרישה . יכעיתונא" רדןאמדיסון סקוור ג"ל סלהיכנזו הפעם הראשונה שלא הצלחתי  ההיית
נזקקו לאישורים מיוחדים  –לראשונה  –שעיתונאים , כה עצומה ההייתלאישורי כניסה למדיה 

לי לא היה אישור כזה בנמצא ונאלצתי להסתפק בשידור . קרדיטציהמנת לקבל א-על
ורועד מהתרגשות , 03-ברחוב ה" ביג סם"נכנסתי לבר של , דולר 5שילמתי . בטלוויזיה

 .התיישבתי מול המסך הענק שם התכוננתי לקרב הגדול
 

העיתונאים , הקהל במגרש, הצופים בבית –כששתי הקבוצות עלו על הפרקט חיפשו הכל 
, דה בושר, על הפרקט נראים ברדלי. את ריד: רק דבר אחד ויחיד –וכמובן שחקני הלייקרס 

ויליס ריד היה המנהיג : "כ כתב ביל בראדלי"שנים אח. הוא איננו? איפה ריד... פרייזר , ברנט
וכוחו האדיר למרות קומתו הנמוכה , עם קליעתו הרכה בידו השמאלית. ללא עוררין שלנו

כולנו ידענו שאין . ללא פתרון לכל הסנטרים בליגה בעיההוא היווה ( ל.מ, ´מ 0.54)יחסית 
אלא תרומתו , לא רק בגלל תרומתו הפיזית למשחק. דרך שננצח את הלייקרס בלעדיו

משחק התמתחנו וזרקנו כדורים הבחימום לפני . איתו ידענו שתמיד נוכל לנצח. תהמנטאלי
איזה בלוף . אילו לאיש זה לא מזיז אם ישחק או לאכ. לסל כאילו כל סיפור ריד לא נוגע לנו

עד השנייה האחרונה לא ? האם ריד ינסה לשחק: תה אותה שאלהיבלב כולנו הי. היה זה
 ..."ידענו

 
שריקת השופט מפרה אותו וקוראת לחמישיות להתייצב לתחילת . שקט שורר באולם

מדיסון "כל הקהל של ה. לפתע נשמעה שאגה. השקט נמשך. שחקן אחד עדיין חסר. המשחק
 . יושבי הבאר נעמדו על רגליהם וצרחו בקולי קולות 55,-ו" רדןאסקוור ג

 
================================================= 

 . עולה על המגרש בתלבושת הניקס –צולע ומדדה  –ויליס ריד 
================================================= 

 
 -חמש דקות ארוכות נמשכו הצעקות ומחיאות הכפיים לכבודו ! בחמישייה ריד עולה לשחק

כרגעי השראה  ךבזיכרונאין הרבה רגעים כאלה בספורט הנתקעים . רגע שלא אשכח לעולם
עיר שהיא , לא סתם עיר –עיר שלמה . זה מה שהרגשתי כשויליס עלה על הפרקט. וקודש

תוך שהוא מסכן את , למגרש פצוע הודתה לשחקן כדורסל שחור שעלה –מרכז העולם 
 .בריאותו ועתידו במטרה להביא לניקס את האליפות הראשונה בתולדותיה

 
גם הם מעולם , כמו הניקס. ברנט וקיט אריקסון, ביילור, מברליין´צ, הלייקרס עולים עם ווסט

בשבע הפעמים שהם : הם נחשבו ללוזרים גמורים, יותר מזה. לא טעמו את טעם האליפות
יתה זו הבוסטון יבפעם האחרונה ה. הם שבו ללא תואר –לגמר בעשר השנים האחרונות  עלו

 ?האם הלייקרס סופסוף תזכה בתואר? מה יקרה הפעם. סלטיקס שהכריעה אותם
 

 05-זו נחשבה לבדיחת הליגה ב. גם מצבה של הניקס לא נחשב מזהיר, מבחינה תדמיתית
, בשנתיים האחרונות המצב השתפר. שנההשנים האחרונות וסגרה את התחתית שנה אחר 
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והעונה הניקס משחקת את , דה בושר וברדלי, כאשר בקבוצה חתמו שחקנים כפרייזר
 .הפיקח והקבוצתי בליגה, הכדורסל הטוב

 
הוא זורק . מברליין´הכדור בידי צ. אך בכל זאת משחק, וויליס ריד צולע. המשחק נפתח

ריד מתרומם והניקס מובילה . יס ריד בקו הפאולשולח כדור לוויל, פרייזר מכדרר. ומחטיא
 .ראשונה

 
פרייזר שולח קדימה שוב . אך מאבד את הכדור, רי ווסט מכדרר´ג. הלייקרס שוב להתקפה

ריד מיד !!! שני סלים, שתי זריקות. 5-4מתרומם אל הסל וכבר , בצליעה ממש, את ריד וזה
-ולמרות שב, ביותר בקריירה שלוהיו אלה שני הסלים החשובים : פרע את שטר השתתפותו

מבחינה  45הרי שארבעת נקודותיו הראשונות היו שוות , דקות משחק לא תרם הרבה 03
 .פסיכולוגית

 
-5-ופתאום ניו יורק כבר עולה ל, ועוד כדור במהירות ידיים של קוסם, פרייזר חוטף עוד כדור

אריקסון לא , ין היה חלשמברלי´צ, ווסט תפס יום בינוני: שום דבר לא עובד בלייקרס. 8
גדולתה של הניקס היא שבכל , מנגד. התעלה וכל שאר הלייקרס פשוט לא היו במשחק

הפעם היה זה . משחק נמצא שחקן אחד המתעלה לגבהים ונושא את הקבוצה כולה על גבו
היה זה אחד ממשחקי . חטף כדורים ועשה את כל המשחק, קלע, שכדררוולט פרייזר 

 00-מ 00כולל )חיצים  5,הוא סיים עם . יותר של גארד מאז ומעולםהכדורסל הטובים ב
מהן  4, קטיפות מצוינות 00, בושר וביל בראדלי-בונבונים נהדרים בעיקר לדייב דה 04( מהקו

היה זה אחד , למעשה. במשחקו הגדול בקריירה, כדורים קריטיים ביותר 5וגניבת , בהתקפה
, קליעות: פעם משחקן אחד שהיה עליון בכל-מהמשחקים המושלמים ביותר שראיתי אי

 .ממש לא יאומן. איבודי כדור סוהכל עם אפ, גניבות, ריבאונדים, מסירות, פריצות
 

תה לפרוטוקול בלבד כשהשאלה היחידה שנותרה היא באיזה הפרש יהי ההשנייהמחצית 
ורק נקודות  08עד  00לאורך המשחק כולו הוליכה הניקס בהפרשים של . יסתיים המשחק

היא הורידה , תה עמוק בכיסיכשהאליפות כבר הי, טיים´ בגארבג, בשלוש הדקות האחרונות
. ,44-00-הלייקרס קלעה חמישה סלים רצופים בכדי לחתום את המשחק ב. רגל מהדוושה

 !!הניו יורק ניקרבוקרס היא אלופת הנבא לראשונה בתולדותיה
 

(. נקודות 03)שלם בהגנה ובהתקפה דה בושר היה כמעט מו, יהפנומנאלבנוסף לפרייזר 
אחד , דיק ברנט(. נקודות 08)שמר היטב וקלע בדיוק רב , ברדלי שיחק בהתלהבות עצומה

. נקודות והיה אף הוא מצוין 00קלע , אך גם מהפחות מוכרים, השחקנים הטובים בליגה
 (.ריבאונדים 08-ו) 00מברליין ´צ, 04ביילור ,  08רי ווסט ´ללייקרס קלעו ג

 
וויליס ריד היה האיש שהכניס לניו יורק את הרוח לה . ך להכל היה ברור מיהו גיבור המשחקא

, על הפרקט, אך עצם היותו שם, הוא לא היה גדול כי לא יכול היה להיות. תה זקוקהיהי
 4עם  0-מ 0-ב´ נק 4ריד קלע רק . הביאה לניקס את ההתלהבות והביטחון הדרושים לניצחון

. קות של אומץ וסבל בלתי רגיל כשהוא משחק עם שריר קרוע וברך נקועהד 03-ריבאונדים ב
 .ב"סטוריית הספורט של ארהישנכנסו לה´ דק 03היו אלה 

 
שנתיים מאוחר . אבל לא האחרונה, תה זו האליפות הראשונה של הניקסיהי: אחרית דבר

שחקי הגמר של בורי מיג. רי לוקאס וארל מונרו´בתוספת ג, יותר חזר על המבצע אותו הרכב
-אבל הקבוצה כולה הראתה משחק שתואר כ, היו ביל בראדלי וקלייד פרזייר ,043

POETRY IN MOTION התקבלו באהבה עצומה מאחר  ,043-ו 0435-ניצחונות הניקס ב
 NBAבה שיחקה קבוצת  –ובינתיים גם האחרונות  –והיו אלה שתי הפעמים הראשונות

הכדור נע כל הזמן עד , ל בו כולם מצויים בתנועההיה זה כדורס. משחק קבוצתי ופיקח
האמינו לי שאיני אומר זאת מהסיבה שאני אוהד . שנמצא האדם בעמדה הטובה ביותר

נעלם , ,043מאז הניקס של : אלא מהסיבה שזאת עובדה שאינה עומדת לויכוח, הניקס
 . NBA-המשחק הקבוצתי מה
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שבה להיות ליגה של  NBA-ליגת ה, כשהניקס הגדולה של ראשית שנות השבעים התפרקה

 .אינדיבידואלים
 
 

================================================= 
 : אתגר השבוע

================================================= 
 

נבחרת שאר "למשחק ראווה נגד  (שחקני ספסל 3-פותחת ו 0)בחר את נבחרת ישראל 
 .שנה לישראל 55-כחלק מחגיגות ה" העולם

================================================= 
 של כוכב טלוויזיה ורדיו, ביטויים חדשים, שפה חדשה

================================================= 
 

 :הערה חשובה
 

, נהדר, הוספתי ראיון ארוך, אחרי פרק זה המתאר את הקריירה של קלייד כשדר טלוויזיה
נסו . השפה די קלה. שיש בו המון חומר חשוב לכל עכבר כדורסל" PAGE 2"י "עשה עשנ

 . הנוימבטיח שת. לקרוא
 

. הם לא ידעו את מי הם מקבלים. MSGשל ´ שדר הצבע´אחרי פרישתו קלייד הפך להיות 
 ןהמיקרופורויס של -הוא החליט להיות הרולס, של הכדורסל´ רויס-רוילס´כפי שהוא היה ה

 SCINTILLATING-ו SERENDIPITY-לפתע מיליוני צופים שומעים מילים כ. הוהמצלמ
זה הגיע עד לידי כך שבכל פעם שהוא בא . ואפילו פרופסורים לאנגלית מגרדים את הראש

 .על מסך הטלוויזיה מיד הופיע פרוש המילה, אותיות ויותר 05עם מילה של 
 

ליחו למצוא פרוש למילה שזרק אפילו אבל יותר מפעם ויותר מפעמיים עורכי השידור לא הצ
או , מילה שרק קלייד יודע, הווה אומר, "CLYDEISM"ואז הופיעה על המסך המילה , במילון

 ".CLYDE TV"קוראים !( עד עצם היום הזה)לשידוריו . מילה שזה עתה המציא
 

הוא התחיל להמציא מין ניבי כדורסל שהפכו משך השנים לשפת : אבל הוא עשה יותר
ואני בטוח שאפילו אתם משתמשים בניבי כדורסל אלה , הנה כמה דוגמאות. רסל ידועהכדו

 :י קלייד"ע" נוצרו"בלי שתדעו שהם 
 

"dishing and swishing " 
 
"swooping and hooping " 
 
"bounding and astounding " 
 
 groovin and movin' " " 
 
"out-muscling and out-hustling " 
 
"and shaking baking " 
 
"spinning and winning " 
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"posting and toasting " 
 
"stumbling and bumbling " 
 
"banking and thanking " 
 
"wheeling and dealing " 
 
"driving and mesmerizing " 
 
"hustling and muscling " 
 
"huffing and puffing " 
 
"running stunning and " 
 
"stopping and popping " 
 
"slamming and jamming " 
 
"styling and profiling " 
 
"hanging and banging " 
 
"It don't mean a thing, If you don't have that swing " 
 
"The court is 50 feet wide, not wide enough for Houston " 
 
["insert player here] beginning to percolate " 
 
"all the Knicks with the knack tonight ” 
 
"matador D " 
 
"Swiss cheese defense " 
 
"precocious neophyte " 
 
Now I must write it in English (Menachem Less): 
 
When Clyde was asked what kind of a TV personality he’d be he answered: 
 
“Clyde TV would dish. Clyde TV would swish. Clyde TV would bound. TV 
would astound .”  
 

 
INTERVIEW WITH CLYDE BY “PAGE 2 ”:  
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Walt Frazier working as Knicks announcer during a game. 
 

.5 . In most fans´ minds, your greatest game was the night you went for 36 
points, 19 assists and seven rebounds in Game 7 of the 1970 NBA Finals   ...
Everyone remembers Willis Reed´s Game 7 entrance in 1970, but Frazier had 
the better game by far.7. I know you're involved in a lot of charitable causes ,
and that you're currently working with Just For Men hair color on a benefit 
sweepstakes   ...  
 
Frazier: Yeah, we formed a team to help kids, to help people look good, and 
also we're doing good by helping kids in general and my Walt Frazier Youth 

foundation in particular  (  
 
Do you think athletes have a responsibility to be involved in social issues and 
causes like that? 
 
Frazier: Well, I do. You know, because of my background, being the oldest of 
nine, I've always felt responsible for kids and liked kids. I feel compelled to 
give back. Throughout my career, kids supported me, they bought my books, 
they attended my camps. They made me feel special. You know, they made 
me feel like Clyde was it. So I would be an ingrate if I didn't do something. I've 
been out of the game for 20 years, but there are still kids out there who need 
help and they still view me as a role model . 
 
8 . Do you still play ball at all ? 

 
Frazier: Why, are you challenging me? (laughs) 
 
Oh no. No ,sir, though if that's an invitation, I'm on a plane right now. 
 
Frazier :Yeah, I play a little. During the summer, I still do camps with kids. I 
suit up .You know, the kids are like between the ages of 11 and 16, so I kind 
of dominate that 11- and 12-year-old group. 
 
Is that how you stay fit -- doing those camps? 
 
Frazier: Well, I´m a health and fitness zealot, man. I watch my diet. I work out 
at least four or five times a week. I do yoga. I'm really into fitness. I think my 
appearance is very important, especially when I'm promoting something, and 
I´m still in the limelight as an announcer. That kind of thing galvanizes me to 
try to stay fit. 
 
And when I´m around young guys, too ,they have an impact on me. I want to 
keep up. And sometimes I see old films of me in my playing days and I just 
go, "Man, I was, I mean, look at my body!" I want to get that body back. Right 
now, I´m compelled to get this six-pack in my abs. I´m working diligently to get 
a six-pack . 
 



 145 

4 . Speaking of young guys, the NBA playoffs are going on now. What´s the 
biggest difference between playoff basketball and regular-season basketball ? 
 
Frazier: The biggest difference is mental. At this level, everyone has talent. 
And again, we allude to pressure. The playoffs are all about pressure, making 
adjustments, and it wears on you. It´s a perpetual roller coaster. When you 
win you´re up, when you lose, you´re down. The cynicism, the criticism, the 
hoopla, you know, the pageantry. Everything the NBA values comes in the 
playoffs. This is what you play for. 
 
Who do you think will win the NBA title this year? 
 
Frazier: I´m going with the Kings. I don´t have too many people ,other than the 
people in Sacramento, who agree with me because everyone thinks that the 
Lakers are going to repeat. But I think the Kings, because they have the 
home-court advantage, could prevail . 
 
05 . Quickness was a big part of your game on the court, but when I was 

reading your 1974 book "Rockin´ Steady , " I came across a section in which 
you talk about catching flies out of the air . 
 
Frazier: What happened was, I used to do camps all the time, right, so one 
particular day we were outside the mess hall waiting to go in and, you know ,
I´m like the Pied Piper, wherever I go there are always 10 or 12 kids gathering 
around me. So I´m sitting there, and I swat at some flies, and I knew I had 
one ,but it turned out I caught two! I had two in my hands, and I shook them 
up so they´d get dizzy, and then I threw them down onto the ground. And 
everybody was like, "Hey man, Clyde can catch flies!" So that perpetuated the 
myth right there, man. 
 
Can you still do it? Are you still that quick? 
 
Frazier: Well, now I tell people that the flies know about me, so they don´t 
come around. But you know, in that book, I demonstrated how to catch them. 
Because, you see, flies fly horizontally. If you reach straight up, you´re not 
going to catch them. You have to swing horizontally, and then they´ll just fly 
into your hands. 
 
You also say in the book that at some point you anticipated that you would 
"just go back to being plain Walt Frazier," rather than "Clyde." Did that 
happen? 
 
Frazier: Yeah, that happened when I was traded from New York to Cleveland 
in 1977. I often equate that to being shipped to Siberia. When I went there, I 
became Walt again because when there are eight inches of snow on the 
ground, there´s no place I want to go. So I would stay at home, I used to sit in 
my living room, something I never did in New York. 
 
And at that point, I´d played 10 years and I knew I was only going to play one 
or two more. I started to read a lot of self-help books, and I reverted back to 
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Walt, and I´m still that person. 
 
Clyde is dormant .Sometimes he shows up, but he rarely shows his face 
these days. Except in dress ,you know, because I´m still on the air, so I still 
dress with Clyde. 
 
Was that Clyde I saw at halftime on TNT the other night? 
 
Frazier: Yeah, that was a Clyde suit that night. But see, after the show, Clyde 
went home, took a bath, and went to sleep. He wasn´t out on the town like the 
old days. 
 
 
 
 
Frazier: Yeah, but it was overshadowed by (Willis )Reed´s heroics. 
 
Does that ever bother you? 
 
Frazier: At the time ,it did, you know, because that was just my third year in 
the game. I was seeking notoriety and you just alluded to the numbers that I 
had -- this was the championship game, and to have that type of game ... and 
it was like an afterthought. I was very upset. 
 
Does it bother you now? 
 
Frazier :No. We mellow with age. Ironically, now I´m getting the recognition 
that I didn´t get then. So, uh, you know, better late than never . 
 
The story of that night is that Reed´s presence really inspired your team and 
really rattled the Lakers   ...  
 
Frazier: Oh, unequivocally. If Willis didn´t come out, I would not have had that 
game . 
 
Is that right? 
 
Frazier: Absolutely .He gave us the confidence we needed. The crowd ... the 
crowd propelled us to that win, man. They never shut up. They had us doing 
things we never thought we could do. My numbers attest to that -- 36 points, 
19 assists, seven rebounds ,four steals  
 
Oh, I´m sorry, I forgot to mention the four steals before. 
 
Frazier: Don´t forget the steals (laughs .) 
 
 
 
 
, . As an announcer with the Knicks now, you have a reputation for being 
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honest and saying what you think. Has that ever gotten you in trouble ? 
 
 
 
0 . Page 2: What is "cool ? "  

 
Walt Frazier: Cool, for me, was just being myself. A lot of people say they 
think that I´m cool. I think it´s mannerisms ,it´s an ambience. It´s how you 
accept things. 
 
They thought I was cool because, in a game, down the stretch, there´s 
bedlam, there´s chaos, but you look at Walt Frazier and he looks like it´s the 
beginning of the game. I was unflappable; they used to say I had a poker 
face, that I never showed emotion on my face. People said, "How can you do 
that?!" They viewed it as being cool ,because they couldn´t control their 
emotions in that same way. 
 
Did you have to work hard at being cool, or did it come naturally to you? 
 
Frazier: Well, I was kind of groomed for it because, growing up, I was the 
oldest of nine kids, and I was always sort of precocious, in that respect. When 
my parents weren´t around, I was in charge. And then, in sports, I was always 
the captain of the football team, basketball team, baseball team. So I always 
had these leadership roles, and when things went awry, the coach would tell 
me, "Walt, you´ve got to keep it together." I was the guy. I had that since 
grade school, through high school, and then in college. So it became a normal 
reaction for me. Like they say, when the going gets tough, the tough get 
going ,and I like that. 
 
The tough get cool . 
 
Frazier: Yeah, yeah, that´s it (laughs). But on the inside, I´m percolating like 
everybody else. Outwardly ,I don´t show emotion. Actually, the more pressure 
there is, the more relaxed I become. I like pressure” 
 
 
 
 
0 . Everyone, of course, thinks of you as "Clyde" Frazier. Did you ever have 

any other nicknames ? 
 
Frazier :My nickname is June, because I´m a junior. My family and people 
who grew up with me ... It´s funny, if you grew up with me, you call me June; if 
you went to high school with me, you call me Walt; if you followed me in New 
York, you call me Clyde. 
 
For most of us, Clyde is the epitome of style. Is being stylish important to you? 
 
Frazier: You know, I think I have the gene. My dad was a good dresser. I can 
remember as a kid trying on his shoes and clothes. And then when I came to 
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New York, that was the Mecca, man, for fashion, for everything. In college, at 
Southern Illinois, I wore penny loafers and button-down shirts, like everybody 
else. But when I came to New York, I saw how guys dressed on my team, as 
well as everybody else, and I got into it. What distinguished me was the hats. 
You know, once I bought that Clyde hat and the movie, "Bonnie and Clyde," 
came out, that catapulted me to the top. 
 
Where are those clothes now? Do you still have them? 
 
Frazier: I have them, but I can´t get in them. Some of them, you know, 
actually the styles didn´t change that much. Some of them would still look 
good, I think. Maybe not the bellbottom pants. But like Red Holzman used to 
say, "You keep ´em long enough, Clyde ,they´ll come back in style ". 
 
 
 
 
Frazier fit right in while playing in the Mecca of style. 
 
Players such as Shaquille O´Neal, who don´t try hard to eliminate their 
weaknesses, baffle Frazier . 
 
 
Frazier: Yeah, a lot of people think I´m too critical of certain players. Like say, 
I would say, "This guy can´t shoot free throws ... that´s despicable, it´s 
inexplicable." This is your job, man. Personally, I think, if something is my 
profession, then not many people should be doing it better than me. So why 
should you, for example, be able to beat Shaquille O´Neal shooting free 
throws. He´s a professional, but you can probably make more free throws 
than him consecutively. With the salaries of today´s players, you don´t need 
another job. This is it. So what do you do in the offseason, if you don´t work 
on your weaknesses? A lot of them play golf, they do everything but work on 
their games. 
 
When you said "despicable" and "inexplicable," that was a nice segue to my 
next question, which is, of course, that you´re known for using a creative 
vocabulary on the air, and I wonder if you could tell me when and how your 
love for language began. 
 
Frazier: See the thing is, when I started in TV, I was doing in-studio work, so 
you only have like two or three minutes to articulate your ideas, and you´ve 
got to get in and out, be concise and profound. It was the same way when I 
started on radio. Most of the guys on radio are accustomed to working alone, 
so they never let you say anything! You know ,he´s always talking and he 
goes, "Right, Walt?" and I go, "Right". 
 
So I was like, man, look, my thing is, if I´m gonna do something, I have to 
have an impact. Otherwise I won´t do it. I want to have fun, and be objective 
and efficient at what I do. So that´s how I started with the words. 
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What do you do to build your vocabulary? 
 
Frazier: I used to get the Sunday New York Times, the Arts and Leisure 
section, and I used to love the words when they critique plays, or whatever: 
"riveting," "mesmerizing," "provocative ," " profound." And I used to write them 
down, in notebooks and note how they were utilized in a sentence. And then I 
just studied them. People think I´m a voracious reader, but the only thing I 
read are my words and phrases. 
 
Do you keep a list next to you when you call a game? 
 
Frazier: I used to have a list, but whenever I go on the road now, I just grab 
two or three of my books and review. The secret is review. Review, and 
linking. I call it linking and thinking. That´s why I was able to rhyme them on 
the air, because I´d learned them in threes. 
 
I was also fortunate that my girlfriend at the time was English major. So before 
I used any words on the air, I asked her how to pronounce and use them. 
She´d hip me to the nuances of the words. The thing is ,if you don´t use ´em, 
you lose ´em. So I used to talk to my friends in regular life with these new 
words, and they´d say, "Hey, Clyde, save it for the radio ".And my girlfriend 
and I, we´d try out words around the house, we´d insult each other and stuff. 
I´d go, "Come on, you´re so discombobulated today!" and she´d go, "Hey, 
man, look at your ineptitude"! 
 
What´s the best new word you´ve learned recently? 
 
Frazier: Epiphany. I´ve been working on "epiphany." I´m always on the 
lookout, too. I was riding along the other day and I saw a sign for The Church 
of Epiphany. I like that word. I like the sound of it. I have to like the sound, the 
alliteration of it. 
 
If you´ll indulge me for a minute, I´d like to play Walt Frazier Word Association 
with you, using players ´names. 
 
 
 
 
The omnipotent Wilt Chamberlain gets the upper hand on Frazier, right, 
during the 1970 finals. 
 
 
Frazier: Yeah, all right. 
 
Allen Iverson? 
 
Frazier: Invincible. 
 
Jason Kidd? 
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Frazier: Indomitable. 
 
Kevin Garnett? 
 
Frazier :Relentless. 
 
Kobe Bryant? 
 
Frazier: Massive improvisation 
 
Dirk Nowitzki? 
 
Frazier: Offensive juggernaut. 
 
Jerry West? 
 
Frazier: Mr. Efficiency. 
 
Wilt Chamberlain? 
 
 
 
Frazier defends Oscar Robertson, right, during the  0430 NBA All-Star Game. 
 
 
Frazier: Omnipotent. 
 
Tiny Archibald? 
 
Frazier: Feline quickness. 
 
Bill Bradley? 
 
Lethal shooter. 
 
Oscar Robertson? 
 
Frazier: Consummate player . 
 
4 . Who are the cool players in today´s NBA ? 

 
Frazier: Gary Payton has that poker look. He never reveals anything. Tracy 
McGrady. I think you´re going to find that most of your superstars are that 
way. When the game is on the line ,they relish that pressure moment. Like 
they say, they did this a thousand times in the driveway as a kid. Game on the 
line, last second shot -- yeah, it goes! 
 
What do you enjoy most about today´s game? 
 
Frazier: The agility and mobility of these players. The average size is 6-foot-7, 
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225 pounds ,and if you watch them from a distance, you'd think they were  0-
00 , maybe 6 feet tall, with the incredible things they do with their bodies. I´m 

mesmerized by that. 
 
What don´t you like about today´s game? 
 
Frazier: The lack of work ethic. Say a player can´t shoot free throws today, he 
might stay in the league 10 years and he´ll still be a poor free throw shooter. 
Guys really don´t work on their weaknesses. That´s what frustrates me . 
 
0 . What was your greatest strength as a player ? 

 
 
 
Gary Payton has the same cool poker look that Frazier had in his heyday. 
 
 
Frazier: Handling pressure. I was able to come up with a key play when the 
game was on the line. 
 
You mentioned before the idea of working on weaknesses  ...  
 
Frazier: I had no weaknesses. I was faultless, the consummate player .I had 
an all-around game. That´s why I like Jason Kidd, Gary Patyon. These guys   ...
they have no weaknesses. 
 
You were one of the greatest defensive players of all-time. Who was the 
toughest player for you to cover? 
 
Frazier: West, Robertson, Earl the Pearl. Probably Earl the Pearl was the 
toughest because he didn´t know what he was going to do. So there was no 
way I knew (laughs). With Robertson, I knew that he was going to try to 
overwhelm me because he was so big. With West, he had a very quick first 
step ,and he was going to look to shoot the jumper. But the Pearl could go 
any way at any time. 
 
Were you just ecstatic when Monroe joined your team in 1972 and played with 
you instead of being someone you had to cover? 
 
Frazier :Actually, I was ambivalent because I enjoyed my confrontations 
against him so much. This was a guy who was an offensive juggernaut, and I 
took a lot of pride in trying to contain him. Playing with him, though, I relished 
that too, because I saw another side of Earl -- that he was very team-oriented, 
which he did not display with the Bullets, because they didn´t want him to, 
they just wanted him to score. 
 
It was ironic -- on the court, he was flamboyant and off the court he was very 
quiet, and I was just the opposite. You know, I was flamboyant off the court 
and on the court I was somewhat conservative . 
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 חמישיית כל הזמנים של מכבי

 

 

 

 HOOPSי קוראי "וארל ויליאמס נבחרו ע, קווין מגי, אנטוני פארקר, ´מיקי ברקוביץ, שאראס
 !א"נבחרת כל הזמנים של מכבי ת"-ל

וולט  –" )האגדות 05"החלטתי להציג את אתגרי השבוע שאני נותן בצמוד למאמרי על 
אבל גם אחד מהפחות מוכרים והאנדרייטד , ישל´ עשרת הגדולים´-אחד מ, פרייזר´ קלייד´

 .ולא מודעים לאתגרי השבוע" האגדות 05"לקוראים שאולי לא קוראים את !( ביותר
 

אלה שמחליטים להתחיל באתגרים רק עכשיו כבר לא יוכלו להשיג מקום ראשון בניקוד 
תגר של אם עשית ציון גבוה בא, ובכלל, ההשתתפות היא העיקר? אבל מה זה חשוב, הכללי

 .שבוע מיוחד זה לבד צריך לתת סיפוק רב
 

שאר ´נבחרת )נבחרת הזרים שבנבא , באתגרים הקודמים בחרנו כבר את נבחרת הנבא
 ".א בכל הזמנים"נבחרת מכבי ת"והשבוע את , נבחרת האמריקאים בנבא, (´העולם

 
 .וארל וויליאמס, מגי, טוני פרקר, ´מיקי ברקוביץ, שאראס: החמישייה

 .פמןאוה, לו סילבר, עודד קטש, ´ץי'צוויי, נדב הנפלד, בוטרייט, טל ברודי: ספסל
 

י שרון "ניבחר ע)וויל סולומון , אולסי פרי: אחרים שנבחרו לפחות פעם אחת לחמישייה היו
לו , קטש, !!!(אחרת אינני מבין את הבחירה הקלוקלת הזאת? אולי הם אחים –סולומון 

כל אלה שמישהו בחר לחמישייה אך . והאפמן, טל ברודי, ´ץי'צוויי, י´מצ´ג, בוטרייט, סילבר
 .שחקני הספסל 3-אז העברתי את בחירותיהם ל, הם לא נבחרו לחמישייה

 
, באסטון, מקדונלד, מוטי ארואסטי, אחרים שנבחרו לפחות פעם אחת לספסל היו דרק שארפ

( ועבדכם הנאמן, יניב מלובני ,יואב בורר, זיו שוהם)עונים  4הפעם . ל´ומיצ, ונסון´לי ג, מוריס
, על הספסל אני העדפתי את מוטי ארואסטי על קטש. בחרו את החמישייה שאכן נבחרה
האם ישנו מישהו כאן שיוכל להסביר לי במה קטש עלה על . והייתי אחד היחידים לעשות זאת

 ?א"של מכבי ת" שחקן הנשמה", ארואסטי
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 גרווין´ ורג´ג

 
 

אז החלטתי , גרווין לא אומר הרבה לצעירים שביניכם" ICEMAN"´ ורג´אני יודע שהשם ג
ואז אולי תבינו היכן הוא נמצא , השוטינגים הגדולים בהיסטוריה 05לעשות רשימה שלי של 

 .ברשימת הגדולים
 
 ורדן ´מייקל ג. 0
 קובי בריאנט .0
 רוברטסון " 5ביג "אוסקאר .,
 רי ווסט ´ג. 4
 גרווין " אייסמן"´ ורג´ג. 0
 זר יילייד פרק. 5
 דרקסלר " דה גלייד"קלייד . 3
 י מילר´רג. 8
 ´ פיט מרביץ" פיסטול."4

 . מונרו" דה פירל"אירל . 05
 
 (.דוויין וויד, ו דומארס´ג, אלן אייברסון: מחכים בתור)
 

================================================= 
 ABA-ה –יתה ליגה אחרת ונפלאה יה, NBAי ה"לפני שנבלעה ע

================================================= 
 
גילתה מה יכול  NBA-וכשה, יי´ר ג"אחרי ד ABA-גרווין היה השחקן השני בטיבו ב´ ורג´ג

אנטוניו ספארס -היא החליטה לקנותו מהסן, שלו´ מ 0.55-הגארד הפנומן הזה לעשות עם ה
היא ( ר"ואת הד)כדי לקנות אותו : קטנהאחת  בעיהלנבא רק  ההיית(. לפני שעברו לנבא)

, והדוקטור עברו לליגה הזקנה והכבדה ICE-רק אחרי ש. לקנות את כל הליגה ההייתחייבת 
 .התחילה לרוץ במהלך חמישי NBA-ה
 
שגידלה אותו ( אביו עזב את הבית מיד אחר היוולדו)הורית -לאם חד 0400-נולד ב´ ורג´ג

א שאין הרבה מקומות "ז. ם הגרועה ביותר בדטרויטוחמש אחיו ואחיותיו בשכונת הסלא
ולמזלו הרב הוא , הלימודים אף פעם לא עניינו אותו. ב יותר מסוכנים ועניים"אחרים בארה

 .כדורסל –מצא תחליף מצויין 
 

חברו הטוב ביותר היה ראלף . בכל מצב COOL-כ בתיכון הוא היה ה"כבר בעממי ואח
וניור ´גרווין ג´ ורג´כמו לבנו ג, לו במין קלות וטבעיות הכל בא. עתידי NBAכוכב , סמפסון

היה ממצטייני ההארלם , כ במשחק דומה מאד לזה של האבא"ששנים אח( י´יג´המכונה ג)
-טקססהיה כוכב באוניברסיטת , אגב, אחיו דריק. כ כוכב בליגה השבדית"ואח, גלוב טרוטרס

בקליעות כששיחק עבור קבוצת עמק  הוביל את הליגה הישראלית 45-ובשנות ה, סן אנטוניו
 .גבת-יזרעאל

 
הוא היה שחקן מצויין בתיכון אך עם ציונים גרועים כל כך . אעבור בקצרה על הקריירה שלו

, דאם-בא איתו לראיון לנוטר´ מספרים שכשמאמנו סול בירץ. שאף מכללה לא התעניינה בו
: ואמר´ דאם פנה לבירץ-נוטרמאמן ". 4,"הוא ענה  03ועוד  00והמאמן שאל אותו כמה זה 

 ".0-הוא טעה רק ב? מה הסיפור"ענה ´ אז בירץ". ?אתה רואה, נו"
 

למשחק תחת מאמנו המפורסם ´ נק 04.0שם קלע )סטייט ´ איך שהוא הוא התקבל ללונג ביץ
של דרום קליפורניה היה אדיר כל כך עבור " CULTURAL SHOCK"-אך ה, (רי טרקניאן´ג

שם קלע )אישור לעבור לאיסטרן מישיגן יוניברסיטי  –וקיבל  –וא ביקש בן הגטו מדטרויט שה
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כפי " בעיות שלא נדבר עליהן כאן"אך נאלץ לעזוב בגלל , (למשחק´ ריב 04.4עם ´ נק 05.8
יי פיקולה מרואנוק יוניברסיטי ´תה אגרוף לפרצוף של גיהי הבעיה)שאמר מאמנו במישיגן 

 (.לו זו הפעם הראשונה והאחרונה לאבד עשתונותיו ההיית. שלא הפסיק להכניס לו מרפקים
 

צנום שלא יכול לשחק בנבא בגלל החוק שהיה אז שאסר על שחקן  04אז הנה נער בן 
אז בלית ברירה הוא הצטרף . שנות לימודים במכללה 4להיכנס לליגה לפני ששנתונו סיים 

הוא  מסויםמשחק ב. למשחק$ 055קבוצה חצי מקצוענית ששילמה לו , לפונטיאק שפראלס
שחקן עבר , והני קאר´ג) ABA-יניה סקוויירס מה´ובמקרה הסקאוט של הוירג, ´נק 08קלע 
 .0430-י הסקוויירס ב"הוא מיד הוחתם ע. היה במשחק( מצויין

 
 04.0כמו שקראו לו קלע " קיד"-וה, בממוצע´ נק 0.4,יי שקלע אז ´ר ג"הוא שיחק עם ד

 PIMPי "טיילור סיים אז ספר אוטוביוגרפי שניכתב ע" אטיפ"הגארד השני של הסקוויירס .´נק
ואז , כך החל פאטי לקרוא לו. ICEBERG SLIMושמו של הפימפ היה , בשיקגו( רועה זונות)
 (.ICEMAN" )איש הקרח"-הפך ל( ICEBERG" )הקרחון"
 

ומאמנו  –סכום גדול אז  -$ 000,555בחצי העונה הוא הועבר לסן אנטוניו ספארס עבור 
. גארד שם נשאר עד סוף הקריירה-פורוורד לתפקיד שוטינג-חדש בוב באס העבירו מסמולה

והשניים נחשבו , סילאס" CAPTAIN LATE"יימס ´גארד ג-הוא שיחק מאחור עם הפוינט
-המעבר מסמול. 0430-0435בעונת + 05לשניהם היה ממוצע של . קורט הטוב בליגה-לבק

פורוורד עם -סמול"-והוא הפך מ, מוצע קליעותיו עלהמ: גארד עשה פלאות-פורוורד לשוטינג
 ".גארד עם ממוצע ריבאונדים גבוה-שוטינג"-ל" ממוצע ריבאונדים בינוני

 
-וגרווין מיד עשה את האול NBA-הם הצטרפו ל, כשהוא כבר בספארס 0435-0433-ב

ואז התחיל בשרשרת שלוש , 0433-0438-של הנבא ב´ מלך הסלים´הוא היה . סטאר
-ו 0480-ב" מלך הסלים"ואז עוד שני כתרי  0485-ב´ נק 0.,,)בנקודות  NBA-ות ההובל

" קולעי הנקודות בכל הזמנים"ין ביילור ברשימת ´הוא עבר את אלג 0484-וב, .(0480
 (.הוא שני ברשימת הגארדים של כל הזמנים בגגות, אגב. כשהגיע למקום העשירי

 
-סימונס החליט להביא שוטינג´ש קוטון פיצהמאמן החד 0484-,048-ב. כאן החלה הירידה

הוא שיחק עונה אחת בבולס . וגרווין הועבר לשיקגו, אלבין רוברטסון, צעיר, גארד חדש
אני רוצה "ואז פרש כשהוא אומר את משפטו המפורסם , (ורדן פצוע´העונה בה היה מייקל ג)

 "!אותולספור  תמנטאליויכולת , יש לי כסף, לפרוש כשעדיין יש לי בריאות
 

" היכל התהילה"-למשחק וניבחר ל´ נק 05.0הוא סיים קריירה ארוכה בנבא עם ממוצע של 
יתה שהוא היה הגפרור יאבל תרומתו הגדולה ביותר ה". האגדות 05"-כ ל"ואח 0445-ב

 .כפי שאסביר למטה NBA-וה ABA-בין ה( איחוד) MERGER-שהבעיר את ה
 

================================================= 
 של הנבא הבהיסטוריהמשחק המרתק ביותר 

================================================= 
 

כאן כל מיני " ממציאים"לכן . את העונה 80-5אפילו אם מסיימים " יורדים ליגה"בנבא לא 
בית או משחק קובע ליתרון , כגון משחק קובע לעשיית הפלייאוף. סיבות למשחקים חשובים

 .´וכו, בפלייאוף
 
-ב" מלך הסלים"גרווין את רשימת ´ ורג´במשחק האחרון של העונה הוביל ג 0433-0438-ב

NBA  אני זוכר . ´נק 03.05כשדייויד תומפסון מפגר בשש מאיות עם , למשחק´ נק 03.00עם
ופרינסטון החלו לחשב כמה צריך תומפסון  MIT-מ מתמטיקאים. היטב את היום האחרון הזה

שהם לא ידעו כמה  ההייתהצרה . כדי לגנוב ממנו את התואר, נגד כמה שגרווין יקלע, קלועל
 .גרווין צריך לקלוע עד סיום המשחק של תומפסון
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תומפסון . בצהריים 0נערך ביום ראשון בשעה , בדטרויט, המשחק של תומפסון נגד דטרויט
זה . ´נק 08-שגרווין מפגר ב כל הפרופסורים מיד הוציאו סרגלי חישוב ומצאו. ´נק ,3קלע 

-בערב נגד ניו 8-המשחק של גרווין נערך ב.המינימום שהוא צריך עבור החזקת הכתר
 .אנשים חיכו למשחק זה כמו לגמר סידרת פלייאוף. אורלינס-בניו, אורלינס

 
וביקש ( החטאות רצופות 8)גרווין החטיא והחטיא : אנקדוטה. ´נק 05לאייסמן : רבע ראשון
הם לא שמעו לו והמשיכו . ו למסור לו כי אין לו יותר רצון לנצח את התוארקיפסימחבריו ש

´ במשחק הצהריים שבר תומפסון את מס, אגב)´ נק ,, –רבע שני ! ם אותו בכדוריםטלפ
. 08צריך . ,0יחד (. של אייסמן ,,-שעות עד ה 3-שהחזיק מעמד כ – 0, –הנקודות לרבע 

של " מלך הסלים"-והוא יורד לנוח כ, ´נק ,5ווין כבר דקות של הרבע השלישי לגר 4אחרי 
 .סטוריהיהנבא בקרב הצמוד ביותר בה

 
תארו לכם משחק כזה . נחשבו אז לקלעים הארסיים ביותר בליגה –תומפסון וגרווין  –שניהם 

הוא עולה . יימס מפגר בריצה למלך הסלים לפני המשחק האחרון בשש מאיות´כשלברון ג
 08עכשיו מגיע תור קובי בריאנט שחייב לקלוע . ´נק ,3וקולע שם , סלמשחק נגד הפיסטונ
ויוצא לנוח בדקה , ´נק ,5הוא קולע . יש לו משחק חוץ נגד ההורנטס. כדי לקחת את התואר

 !שנה 5,ואולי תבינו מה הלך שם לפני , תארו לכם משחק כזה. ,,-ה
 

================================================= 
 היה הקטליסט באיחוד שתי הליגות´ יסמןאי´

================================================= 
 
חוזהו , ABA-סטאר של ה-באול´ ןאייסמ´מיד אחרי משחקו הראשון של , 0434-,043-ב

יתה זו יה(. שעברו מדאלאס כששם הקבוצה היה שפאראלס)אנטוניו ספארס -נימכר לסן
ופתאום מוצא גרווין את עצמו כוכב של מלחמה , ין שתי הליגותתקופה איומה של מלחמות ב

והרבה , ABA-כי כל גורל ה, משפטית שהפכה להיות הנושא המדובר ביותר בכדורסל של אז
 .היו תלויות בתוצאות המשפט, NBA-מהרפיוטציה של ה

 
בן , ליאיממקצועני מינ ןניסיועם , ´וניור בקולג´שיכול להיות בקושי ג 00הנה צעיר צנום בן 

 –חברו הטוב ביותר בימי התיכון העליזים היה הענק סם סמפסון )שכונת גטו קשה בדטרויט 
 0והילד הזה הוא במרכז מערבולת שלמה שהיו בה , (איתו יצא לגרווין לשחק בנבא, ´מ ,0.0

 (.מה לא, שופטים פדרלים, ראשי ערים, עורכי דין, קומישיונרים של שתי ליגות
 

 ABAייז של הליגה החדשה ´יהודי בשם אירל פורמן קנה פרנצ 0435-ב: אז הנה הסיפור
הוא העביר את הקבוצה . שהיו חובות הקבוצה, דולרעבור חצי מיליון , קליפורניה, באוקלנד

פורמן ניכנס אף הוא לקשיים כספיים והחליט . יניה סקוויירס´מיד לוושינגטון ושמה היה וירג
דייב : לא רעה בכלל" נבחרת כל הזמנים בכדורסל"הרכיב משחקניו שהיו יכולים ל 0למכור 
( ´מ 0.05)וסוון נייטר הענק , ריק ברי ובוב מקדו בעמדות הפורוורד, יי מאחור´ר ג"בינג וד
 .זאת אחת החמישיות הגדולות ביותר שאני יכול לחשוב עליהן. אני לא מתבדח. בסנטר

 
הם החליטו למוכרו  0434-ב. ´סמןאיי´השחקן האחרון בעל שם שהסקוויירס החזיקו היה 

היה נגד המכירה בטענה שבלי ( יהודי אף הוא)מייק סטורן  ABA-של ה הקומישינר. לספארס
פורמן . והיא לא תהיה זמינה למכירה, הסקוויירס תהפוך לקבוצה לא אטרקטיבית, ´אייסמן´

 .שחקניוייז אבל הוא קודם רצה לחלוב כמה שיותר כסף ממכירת ´רצה למכור את הפרנצ
 
ר "אם יש לך חברי קבוצה כמו ד, תגידו אתם. לא אהב את המעבר לספארסעצמו ´ אייסמן´
הכל עמד לקרות אבל לפתע ? הייתם רוצים לעבור לקבוצה אחרת, וריק ברי, בינג, מקדו, יי´ג

 .יישאר´ אייסמן´ורוצה ש, הוא לא רוצה למכור את הקבוצה. פורמן שינה דעתו
 
"NO WAY "פורמן התעשר בינתיים ממכירה כללית של . בעל הספארס, ו דרוסוסל´אמר אנג
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הסקוויירס יוכלו להמשיך , ועוד כמה צעירים, ככוכב´ אייסמן´כוכביו וכנראה קיווה שעם 
ודרוסוס היה חבר , אבל דרוסוס רצה את גרווין. NBA-עם ה MERGERלהתקיים עד שיהיה 

 "!קטן"כדאי להישחט עבור פרינציפ  לא, אז כשדרוסוס רוצה. במאפיה היוונית במערב
 

פלוס $, 000,555-קבלו חזרה את ה, לסקוויירס´ אייסמן´החזירו את : לסטורן היה רעיון
 .שחקן לא רע, קרטר´ ורג´ג
"NO WAY "אמר דרוסוס. 

 .נישאר בסקוויירס´ אייסמן´תונאים בה הודיע שיסטורן קרא למסיבת ע
ואין לו אוטוריטה , יכולת הכספית או המשפטיתכשדרוסוס צעק לעבר סטורן שאין לו את ה

 :ביזנסמן/סטורן צעק לעבר המאפיונר, לעשות זאת
 
“I'LL TAKE MY BEST SHOT AND YOU'LL TAKE YOUR BEST SHOT!” 
 

 .של דרוסוס היה הרבה יותר טוב" בסט שוט"-ה? מה אגיד לכם
 

החליט שגרווין עובר  והוא, לשופט ספירס נמאס מהתרגילים של הסקוויירס ומכל הליגה
הספארס חששו . ימים לשני הצדדים להגיע להסדר כל שהוא 05אבל הוא נותן , לספארס

והם , ´בוני וקלייד´כמו בסרטים , אתם יודעים –´ אייסמן´שהסקוויירס יחטפו פיזית את 
אנטוניו עם כמה מאפיונרים השומרים על -בסן" הילטון פלאציו"החביאו אותו במלון המפואר 

 .וויטה שלוהס
 

, מסטורן: והוא שמע מכולם, ללשכתולאוקטובר  00-ספירס קרא לכל הצדדים להופיע ב
בסוף היום השופט אמר שהם . וממאמן הספארס החדש טום ניסאלק, מפורמן, מדרוסוס

להופיע בציבור ולשחק עבור ´ אייסמן´-ובינתיים התיר ל, ישמעו ממנו תוך עשרה ימים
 .גרווין הוא שחקן הספארס´ ורג´ג: הגיע צו בית המשפטימים  05כעבור . הספארס

 
גרווין החל לשחק בספארס ומיד יצר לעצמו . אף פעם לא הגישה ערעור ABA-ה: סוף דבר

 .05-08פורמן מכר את הסקוויירס שבלי גרווין סיימו את העונה . ´נק 4.,0ממוצע של 
 

הרבה . NBAהיות קבוצות הפכו ל ABAכשכמה קבוצות  0435-הסקוויירס נעלמו מהמפה ב
 00הוא בזכות שוטינג גארד מהיר הקולע , באנגלית MERGER –מהאיחוד בין שתי הליגות 

למעשה בלי )כ הבינו כולם כמה תרם גרווין "רק שנים אח. למשחק ומסוגל לקפוץ לשמיים´ נק
, לאיחוד בין שתי הליגות שכמעט מיד היה מוצלח( שעשה דבר מלבד להיות כוכב כדורסל

 !שנה 5,רק לפני  ABAהיו קבוצות  NBAוהיום אנחנו פשוט שוכחים שכמה קבוצות 
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================================================= 
 : אתגר השבוע

================================================= 
 

וזאת בגלל השתתפות דלה ביותר בשני " אתגר השבוע"לצערי הרב עלי לשנות את כל שיטת 
הקבוצה הקטנה , בסטטיסטיקה המנסה להסיק מסקנות מחקריות. האתגרים האחרונים

עדיף . אנשים שזה המינימום שבמינימום N=12 (12ר לבסס מסקנות היא ביותר עליה אפש
כמה כי האתגרים  וייעלמאלה  00-ואני חושש שגם מ, 00השבוע נענו לאתגר רק (. 5,

צעיר שלא , ברור לי שבגלל שיטת הניקוד. שבוע ברצף שיימשך שנה שלמה-ניתנים שבוע
סיכוייו להדביק את האחרים קטנים  מחליט לא להשתתף יותר כי, ענה על אתגר או שניים

 .ביותר
 

וכל שבוע אכריז על , כל שבוע אתן אתגר: אני מתחיל בשיטת אתגר חדשה לחלוטין, אי לכך
א שהשתתפות באתגר אחד "ז". האגדות 05"כתבות לסוף כתבות  ,-0וכבונוס אוסיף , מנצח

 .קשורה בהשתתפות באתגר הבא אל
 

השחקנים הטובים ביותר בנבא שמעולם לא זכו  00שלח לי את רשימת : אתגר השבוע
 . MVPבתואר 

 

================================================= 
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 האל גריר
  
 

ראשית הוא ? מדוע. האגדות האל גריר הוא הפחות מפורסם מכולם 05מכל 
הוא שחקן כדורסל נטו שאני לא מכיר ? שנית. אחד הוותיקים בכל הרשימה

. אחרי הנבא זה כבר ספור אחר. י אחד על חייו לפני ובזמן הנבאסיפור עסיס
מלבד הדבר , שום דבר? להאל גריר. היה משהו מיוחד 05-לכל שחקן מה

 05: עקביות ויציבות -שנים רצופות  00החשוב ביותר לשחקן המשחק בנבא 
 . ´נק 8ואף פעם לא  45אף פעם לא . למשחק´ נק

, סליחה, או. והולך הביתה, ורה היומיתמספק את הסח, משחק, הוא היה בא
 !אמפ שוטס מקו העונשין´היחיד בתולדות הנבא לזרוק ג: היה לו דבר מיוחד

 
================================================= 

 ועשה הכל, שידע´ האדם השקט´
================================================= 

 
אז לא היו . ב"שהערצתי ביותר בשנותי הראשונות בארה האל גריר הוא אחד השחקנים

. ונס´וקייסי ג, רי ווסט´ג, אוסקאר רוברטסון, מתחריו היו בוב קוזי, אז. יק או מייקל או קובי´מג
ינס ´אך שחקנים שרגליהם על הקרקע והם לובשים את הג, כולם שחקנים נפלאים ללא ספק

אולי הם  –? מי יודע -בי היית מאמין ש יק או קו´על מייקל או מג. מכנס, שלהם מכנס
 .הם בידור. הם הצגה, הם קסם. יק´הם מג. ינס באותו זמן´מכניסים את שתי רגליהם לג

 
שכל מה שהם ידעו זה  מצויניםהיו שחקנים עם יסודות , ורכזים אחרים בני דורו אז, גריר

מסירה עם !!! להם אזאבל איזה יסודות מושלמים היו . ולפרוץ לסל, לקלוע, למסור, לכדרר
ולא  מסוימתקליעה מנקודה . משחק כמעט ללא איבודי כדור. אחוז גבוה בקליעה. הקפצה

 TOP OF THE-אמפ מה´ג ההייתקליעתו המועדפת של האל גריר . בכל חלקי הפארקט
KEY מסירות פז, יתה לו כניסה נהדרת לסליה. דיוק כשהיה פתוח 35%-משם היה קוברן ב ,

כי , יגיע לרמתו של גריר ואולי יעלה עליו –אני מקווה  –יום אחד כריס פאול . נהומנהיגות עליו
 .גארד אחר בליגה-הוא השחקן הדומה לגריר במשחקו יותר מכל פוינט

 
================================================= 

 "מרשל"השחור הראשון באוניברסיטת 
================================================= 

 
אחת מהעיירות היותר , יניה´וירג-ווסט, בהנטינגטון 04,5-גריר נולד ב" האל"הרולד אוורט 

הרבה לבנים בדרום הגזעני . תמקסימאליהיו שנים של גזענות  45-שנות ה. גזעניות של אז
נופלים , הלבנים, בעוד הם II -היו בטוחים שהשחורים מתחמקים משרות במלחמת העולם ה

 –" השחורים לא נושאים את משקלם. "ימה ועל חופי נורמנדי שבצרפת´ג-ים באיבוכזבוב
שהשחורים תרמו  ההייתאבר חקר את הנושא ומסקנתו ´עבדול קרים ג)טענו הגזענים 

 (.למלחמה יותר מאחוזם באוכלוסיה
 

, ביישן, מופנם, נער צנום. הוא החל לשחק כדורסל, "דאגלאס", בבית הספר התיכון לשחורים
הוא ( שנה שנייה בתיכון)רמין מספר שבכל שנת הסופומור שלו ´מאמנו אז סטיב ג. ושקט

 00הוא היה ילד בן . אבל את הדיבור הוא עשה על הפארקט. שמע אולי עשר מילים ממנו
 .ששיחק באחריות והבנה של שחקן מבוגר בעשר שנים ממנו

 
באליפות התיכונים השחורים ´ קנ 00פעם אפילו קלע . סנטר, פורוורד, גארד: הוא היה הכל

אוניברסיטת מרשל ". ´דאגלאס´-העילוי השחור הקטן מ"כולם מדברים על . יניה´בווסט וירג
אותה אוניברסיטה שכל קבוצת הפוטבול שלה נהרגה כשהמטוס שהחזיר אותם הביתה )
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לאתלט שחור בכל  מלגהשמעולם לא נתנה , (ישנו סרט נהדר על הספור הנורא הזה. התרסק
ולהילחם בכל הגזענים בתוך ומחוץ לאוניברסיטה שבוודאי , ספורט שהוא החליטה ללכת עליו

 .יאבדו את עשתונותיהם
 

בבית החלו לקבל אותו יותר ויותר כשהוא . במשחקי החוץ כל מה ששמע זה קללות. כך היה
מביא אותם , 0408-ב´ אמריקן-אול´מקבל תואר , על המפה" מרשל יוניברסיטי"שם את 

וניבחר להיכל התהילה של האוניברסיטה , ´נק 04.4שנים עם  ,מסיים , לייאוף כל עונהלפ
 .וגופייתו תלויה במרומי האולם לעד

 
================================================= 

 השחקן המקצועני האולטימטיבי
================================================= 

 
. שבקושי מוציא מילה 0.85נער צנום בגובה : 0408רה בו בדראפט של סירקיוז נשיונל בח

מהספסל בעונתו הראשונה כשלאט לאט מתחילים לדבר ´ נק 00.0קלע . הוא החל להתפתח
כרוקי הוא קלע . ופנטריישיון בלתי ניתן לעצירה, אמפ שוט המושלם´על האל גריר עם הג

האל גריר היה : שוט-אמפ´והכל בג 38%ע מהפאול הוא קל. אחוז מצויין לקלעי מרחוק, 40%
 !ונשאר השחקן היחיד שזרק את כל זריקות העונשין עם ניתור

 
שעזר לו בכל שנותיו הראשונות , הסנטר היהודי הענק, הוא הפך לחברו הטוב של דולף שייס

ושם התגורר , בשנת הרוקי שלו שייס לקח אותו אפילו לביתו שם סידר לו חדר שינה. בליגה
הוא : "שייס מהלל את גריר. סוף שכר דירה לעצמו-ועד שסוף, החל לעלות ויטחונשבעד 

 ההייתאם . הוא היה השעון שלנו. תמיד היה הראשון לבוא לאימון והאחרון לעזוב את האולם
הוא אף פעם לא . 0-כולנו כיווננו את המחוגים ל, והאל גריר היה מופיע 0-אסיפת קבוצה ב

פשוט הגיע . ואף פעם לא התלונן, םתירוציף פעם לא חיפש א, אף פעם לא ניפצע, אחר
ואחרי האימון , התאמן חזק ביותר כמעט בלי לדבר, שניות לפני תחילת האימון 05לאולם 
 ".ונעלם לעולמו הוא, התקלח

 
אך סירקיוז , 48%, בעונה השנייה הוא סיים את העונה עם ממוצע הדיוק השני בליגה

רק בעונה השלישית הוא . 0404-0455שון של הפלייאוף של נשיונלס הפסידה בסיבוב הרא
אחרי . סטאר-וניבחר לראשונה לאול, למשחק´ נק 04.5-הגדיל את ממוצעו ל, עלה בחמישייה

הוא הוביל את סירקיוז לגמר  0455-0450-ב. רצופות´ סטאר-אול´שנה זו באו עשר עונות 
ממוצעו באותה עונה עלה . וב קוזיאותו הפסידה לסלטיקס הגדולה עם ביל ראסל וב, המזרח

-באול. שנות משחק בנבא זה היה בערך הממוצע שהוא הסתובב איתו 00-וב, ´נק 5.,0-ל
מתחת  0רק , ´ריב 05וקטף , !(לפני בוב קוזי)הוא היה מלך האסיסטים  0450סטאר של 
 .לביל ראסל

 
 04.0שהוא קולע כ" הקלעים הטובים בתולדות הנבא 05"הוא ניכנס לרשימת  ,0450-045-ב

ובעליה החליטו להעבירה לפילדלפיה , הקבוצה נמכרהבדיוק אז . נקודות 0,050-בממוצע ל
ואז הגיע וילט , ´נק 04.0-זה מאד התאים לגריר שהעלה את ממוצעו ל". 35"ולקרוא לה 

כשמעטים מאד מבינים או זוכרים או " מברליין´מברליין וצ´צ"ומאז זה היה רק . מברליין´צ
שמספר נקודותיו לא  יהאופטימאלאפילו לדעת שלוילט היה את הקוורטרבק הכדורסלי  רוצים

ולפטם את , כל מה שהוא רוצה זה לחלק אסיסטים בלי לאבד כדורים. זה-חשוב לו כהוא
 .מברליין והגבוהים האחרים תחת הסל´צ
 

של גריר פרץ שחקים והצליח להגיע לממוצע ( 0455-0453)בשנת האליפות של הסיקסרס 
הוא גם מחזיק את . מברליין הוא הסנטר הרוצה את כל הכדורים´וזה כשצ, למשחק´ נק 03.3

 .עדיין שיא פלייאוף –´ נק 04סטאר כשבאותה עונה קלע ברבע אחד -שיא האול
 

עבורה , שנות משחקו עם קבוצה אחת בלבד 00וסיים את כל , הוא היה שחקן נאמן עד הסוף
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 .בקריירה´ נק 00,085קלע 
 

 .0480-א ניבחר להיכל התהילה בהו
 .היא כבר סיפור אחר" האגדות 05"-אבל בחירתו ל

 
================================================= 

HOMELESS 
================================================= 

 
עדיין , ,4-3היא סיימה את העונה . הסיקסרס שקעה לתחתית הבאר ,0430-043-ב

כ "ואח" ישיבה יוניברסיטי"המאמן היה רוי רובין שאימן את . ורד הגרוע בתולדות הנבאהרק
אימון עם  ןניסיוופשוט לא היה לרובין כל , 0-שתיהן בדיביזיה ה –" לונג איילנד יוניברסיטי"

, הדבר הראשון שעשה היה להוריד את גריר לספסל בצורה שרירותית ביותר. כוכבי נבא
מתחילים כאן דף "כשהוא אומר בצעדו זה , של הליגה הבהיסטוריה וזאת בקבוצה הגרוע

. שנים ברציפות הוא לא עלה מהספסל אפילו פעם אחת 00זה קרה אחרי שמשך ". חדש
אני . זרקו את רובין והביאו את קווין לפרי, כשהסיקסרס המשיכו להפסיד עם גריר על הספסל

לי מדוע הוא המשיך להושיב את גריר פעם לא הסכים לספר -מכיר את לפרי היטב והוא אף
אני בטוח שזאת נקודה כואבת מאד בחייו כי . 0,על הספסל כשהוא עדיין בכושר מצויין בגיל 

 .שניסה להעתיק את משחקו, לפרי היה פעם שפוט של גריר
 

זה . ושיפרוש מרצונו, להעליב את גריר ההייתאני משוכנע שהפקודה באה מגבוה ומטרתה 
פשוט קטעו . אבל משום מה בהנהלת הסיקסרס רצו לחסל אותו עד הסוף. בדיוק מה שקרה

והם סירבו להעסיקו , פעם לא קיבל כרטיסי כניסה למשחקים של הסיקסרס-אף, כל מגע איתו
גריר נעלם . איני יודע? מה קרה שם. מצוינותשנים  00אחרי שנתן להם , בכל תפקיד שהוא

 .מהמפה
 

אפשר להוציא ממנו -ומאחר והוא אדם כה פרטי שאי, גריר איש לא ידע בדיוק מה קרה להאל
, מה שכן נודע ברבים הוא שהוא ניכנס לבעיות כספיות רציניות. החלו לפרוח שמועות, מילה

-BLUE-שלו באזור ה ההיפהפיי ההווילואז איבד את , 00%חובות באחוזים גבוהים של 
BLOOD היכן שרק העשירים ביותר גרים בו, בפילדלפיה. 

 
הוא נאלץ למכור את . ואת ילדיו, את מיימי אשתו, זרקו אותו, הופיעו נושים 0445-יום אחד ב

 ןהעיתו –´ פילדלפיה אינקוויירר´כש. כולל טבעת האליפות של הנבא, כל הגביעים שהיו לו
עמותה לעזרת האל " נפתחהמיד . הספור הסעיר את כל העיר, דיווח זאת –היומי של פילי 

 .גארד הנפלא הזה-לגייס כספים לשיקום מחדש של הפוינטשהתחילה " גריר
 

, בת דודתי זהבה גרה בפילדלפיה. אני יודע שהוא הפך להומלס. אבל הוא נעלם מהמפה
והוא אמר לי שראו , חשוב בעולם הבידור של פילדלפיה MARKETUNGובעלה היה איש 

מה . הוא ברח –גשו אליו וכשני, שתוי, מלוכלך, יותר מפעם אחת את האל גריר עם זקן ארוך
 .ואני איני יודע, קרה לאשתו וילדיו הוא לא ידע

 
קשה מאד למצוא פרטים איך ". האגדות 05"-וגריר ניבחר להיות אחד מ 0440הגיעה שנת 

וכן כמעט את כל , והעמותה קנתה לו בית קטן, אבל הנבא מצאה אותו, העסק התהפך
 05-בחלוקת הפרסים ל םהעיתונאימסיבת ב. אשתו והילדים חזרו לחיות איתו. גביעיו

, הוא הגיע לבוש חליפה אפורה. וסיפורעיניים לראותו ולשמוע את  ןבכיליוהאגדות ישבתי 
 .שקשה לשמוע אותוכעונה בשקט על השאלות  –כדרכו  –והוא , חיוכו הביישני על פניו

 
 I AM OK"מר הוא רק א. הוא סרב לדבר על שנות ההומלס שלו. הוא סרב להיכנס לפרטים

NOW." 
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שהוריו גרים בפילדלפיה והוא עורך הספורט של , בעלה של בתי אפרת, ייסון ליפטון´דרך ג
CNN ,הילדים . עדיין עם אותה אישה, הצלחתי בעזרתו להבין שגריר גר עתה בפילדלפיה

הוא חי ומתקיים ככל . יש לו משכורת קטנה וכן הפנסיה של הנבא. בגרו ועזבו את הבית
, מסרב לבוא למשחקים, הוא כה פרטי וסגור שהוא מסרב להתראיין, אבל כדרכו, האדם

 ".הכל בסדר"ומבקש שיעזבו אותו במנוחה כי 
 

אני מרגיש הרבה יותר טוב משהרגשתי בשנות התשעים , "הכל בסדר"אם , אם אמנם כך
 .המוקדמות כשידעתי שאחד מכוכבי הנבא הגדולים ביותר מתגורר באשפתות ואוכל זבל

 
================================================= 

 אתגר השבוע
================================================= 

 
(. כולל שחקנים לבנים בהווה)של הנבא בכל הזמנים  WHITE TEAM ALL -בחר את ה

 . ומאמן לבן, שחקני ספסל 3, פותחים לפי תפקיד 0בחר 

 
================================================= 
 :תוצאות אתגר השבוע שעבר

================================================= 
 

פעם -למצוא את שחקני הנבא הטובים ביותר שאף ההייתהשתתפו באתגר שמטרתו  4רק 
 MVPלא זכו בתואר 

 
רי ווסט ´דרקסלר וגקלייד , ון סטוקטון´ג, אייזיה תומאס: ההייתהבחירה של המשתתפים 

פטריק יואינג ניבחר . 8י "ע נבחרוגרווין ´ ורג´ין ביילור וג´אלג. המשתתפים 4י כל "נבחרו ע
ודומיניק וילקינס ´ ופיט מרביץ, 0י "וקלייד פרזייר נבחרו ע, פיפןסקוטי , ריק בארי. 3י "ע

 .4י "נבחרו ע
 

אופיר גורדון ויואב בורר . ירותבח 05-מנצחי האתגר הם יוני ארז ורומן סחרוב שקלעו בול ב
ועורך העתר שרון , 3יניב מלובני קלע . 8ועתי עמירם קלעו , רועי ורדי, חגי ליפשיץ. 4קלעו 

הסנטר "בחירותיו היה דיקמבה מוטומבו  00-רציתי רק שתדעו שאחת מ. 5-סולומון קלע ב
 !"...השני בטיבו רק לביל ראסל

 
================================================= 

 תוצאות האתגר מלפני שבועיים
================================================= 

 
באתגר זה כי למרות שאישרתי את טל ברודי כזר היחידי לנבחרת ישראל של  בעיה ההיית

אז החלטתי להרכיב שתי . לפחות חצי מהעונים כללו מתאזרחים בנבחרת, כל הזמנים
" ישראלים ומתאזרחים"והשנייה " ישראלית פלוס ברודי"אחת , ובותיכםמתוך תש נבחרות

´ נק 0-ו, אם קלעת בול בשחקן בחמישייה או על הספסל´ נק 05: וכך ניתנו הנקודות בהתאם
על בחירת שחקן ספסל שלך ´ נק 0: וההיפך, אם בחרת שחקן חמישייה והוא שחקן ספסל

 .י הרוב לחמישייה"שניבחר ע
 

, נדב הנפלד, ברודי, ´מיקי ברקוביץ, קטש: חמישייה: שבחרתם" שראליםהי" נבחרתהנה 
איתמר , תומר שטיינהאור, בועז ינאי, עדי גורדון, י´מצ´דורון ג: הספסל. מינץ-ותנחום כהן

 .וזלוטיקמן, מוטי ארואסטי, מרזל
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אולסי , לבן מרסר, לו סילבר, ´בארי לייבוביץ, מיקי: חמישייה": ישראלים ומתאזרחים"נבחרת 
 .טל ברודי, בועז ינאי, מינץ-כהן, ארואסטי, קטש, נדב הנפלד, י´מצ´ג: ספסל. פרי

 
יובל גרבובסקי , 055יואב בורר , 35מנחם לס , 55אסי , 00זיו שהם , 35רועי ורדי : ניקוד

 45שרון סולומון , 50עודד וולפסון , 50
 

================================================= 
 :וד הסופי והאחרוןהניק

================================================= 
 

 84.0, –זיו שהם 
 004.0עתי עמירם 

 ,40משה אלישע 
 48.0,שרון סולומון 
 30,יניב מלובני 

 054.0שמואל קלמי 
 054.0 ירועי ורד

 40,אופיר גורדון 
 005יואב בורר 
 0.4,,יב ´ניק פארדג

 088חגי ליפשיץ 
 500אסי 

 ,44אבנר מתן 
 404.0עומד שקדי 
 045שחר חריטן 
 035רומן סחרוב 

 85,מנחם לס 
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 ק´הבליצ" הונדו"ון ´ג
 
 
ק היה הקשר המחבר בין הסלטיקס הוותיקה והנפלאה של ´הבליצ" הונדו"ון ´ג

של הדור הבא עם לארי בירד וקווין  המצוינתוהסלטיקס , ביל ראסל ובוב קוזי
שש עשרה שנות משחק של :  SWEET 16 הוא נתן לסלטיקס. מקהייל

". שייהאיש הש"השחקן שברא את המושג . השחקן הוורסטילי ביותר מכולם
 !" BAR NONE"ומוסיף , "THE BEST OF ALL"השחקן שבובי נייט מכנה 

 
================================================= 

 הראשון" השחקן השישי"
================================================= 

 
הוא היה אחד ". שחקן ששי"-ק היה השחקן הראשון שרד אורבך הכתיר כ´הבליצ" הונדו"ון ´ג

ובחירת , פוטבול וכדורסל, בתיכונים בבייסבול´ אוהיו-אול´)האתלטים הטובים ביותר בנבא 
לבד ששיחק הכל מ´ מ 0.40הוא היה (. בפוטבול" הקליבלנד בראונס"דראפט ראשונה של 

רואה את מי מהשחקנים היריבים , אורבך השועל היה מסתכל, המשחק היה מתחיל. סנטר
בערך )מסביר מה הוא רוצה , ´הונדו´-קורא ל, ומה צריך להוסיף להתקפה, חייבים לחסל

 .והונדו היה נשאר בחמישייה משך כל המשחק, (3-8-בדקה ה
 

וסמול פורוורד , גארד נטו-טינגגארד שהוא לא שו-שוטינג? באיזו עמדה או תפקיד שיחק
פורוורד שהוא -ראופאו, הוא גם שיחק כרכז שהוא לא רכז נטו. שהוא לא סמול פורוורד נטו

ישנם הרבה הטוענים שלא היה שחקן אחר בנבא עם הכושר הגופני . פורוורד נטו-לא פאוור
ומר הייתי א. משחקו היה תבונה וכשרון. משחקו היה מלחמה. משחקו היה סוער. שלו

. הוא השחקן המאפיין ביותר את הירוקים של הסלטיקס" הונדו", שאפילו יותר מלארי בירד
זה היה ממש לא פייר לשחקן : "אמר עליו" הונדו"שאימן את הניקס הגדולה בימי , רד הולצמן

 . ולמאמן שהיה צריך לאמן נגדו, שהיה צריך לשמור עליו
 

 48ונת כדורסל שיכולה לעבוד בפול ספיד הוא היה מכ. INHUMANכושר ההתמדה שלו היה 
אלוהים ברא אותו , וכאילו שזה לא מספיק. בלי לאבד טיפת מהירות או כוח, דקות תמימות

איפשר , נתן לו קליעה טובה בריצה או עמידה מרחוק וחצי מרחק, גבוהה אינטליגנציהגם עם 
, הירות ידיים ורגלייםהוסיף לו מ, כמוה ההייתלו לראות את כל המגרש באינטואיציה שלא 

אם אורבך רצה לחסל שחקן יריב . הוא היה שחקן ההגנה הטוב מכולם. ומהירות מחשבה
 .זה כל מה שהיה צריך לומר. וזהו" ביל בראדלי עושה לנו צרות: "הוא היה אומר להונדו

 
הוא היה (. תנועה ללא הפסקה) PERPETUAL MOTIONשחקן עם . הוא היה דינמו אנושי

. שחקן במלחמת חורמה וחוסר ויתור מבייסליין לבייסליין עד שהיריב היה מוותרמחסל כל 
 ספורטס אילוסטרייטד כינה אותו . של הקרציות אהאימהוא היה 

"THE FINEST ALL AROUND PLAYER IN THE HISTORY OF THE NBA" 
 
 

רשו וכשהם פ, ילד השעשועים של תקופת בוב קוזי וביל ראסל, הוא היה השחקן הצעיר
יתה לו האחריות להעביר את הלפיד לדור הבא של השחקנים כמו דייב קאונס ופאול יה

השחקן הצעיר עם פני הילד לפתע הפך לשחקן המנוסה והקפטן שהיה אחראי על . סילאס
 .שמירת מסורת הירוקים עד שהגיעו לארי בירד וקווין מקהייל
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================================================= 
 "איש של שלושה משחקי ספורט"

================================================= 
 

" העילוי הלבן"כולם דיברו על . 0455התמזל מזלי ולמדתי באוהיו בשנים הראשונות של 
 00%חובט עם , ריבאונדים 00קוטף , למשחק´ נק 5,פורט באוהיו הקולע ´מהתיכון ברידג

ס "הטוב בתולדות ביה QUARTERBACK-ושהוא ה, !(נדיר ביותראחוז )הצלחה בבייסבול 
או כל מדינה " )אוהיו-אול"-זהו דבר נדיר ביותר כשספורטאי ניבחר ל". אול אוהיו"וכמובן 
לו זריקת כדור  ההייתבפוטבול . כאן ביותר םהפופולארייבשלושת משחקי הספורט ( אחרת

 .מקצוענים מגיעים אליומרחק שרק גדולי הקוורטרבקים ב, מטרים 85למרחק 
 

הציעו לו לוותר על לימודי ( ור ליג כמובן´מייג)הקליבלנד אינדיאנס בבייסבול . כולם רצו אותו
הוא קיבל . בבייסבול אין כל הגבלת גיל בהחתמת שחקנים. מכללה ולהפוך למקצוען מיד

. שבהןוכדורסל מהגדולות שבמכללות והטובות , פוטבול, בייסבול למלגותעשרות הצעות 
ואפילו , לבני העיירה, בן לעיירה קטנה המרגיש נאמנות לכל הסובבים אותו, "הונדו"אבל 

כך שבני משפחתו וכל , כדורסל ובייסבול באוהיו סטייט הקרובה מלגתבחר , למדינת אוהיו
 .אוהדיו מהעיירה יוכלו לחזות בו

 
א משחק בייסבול כשהו 40%הוא חבט , כבר בשנת הפרשמן שלו בבייסבול באוהיו סטייט

והאינדיאנס ממשיכים לנדנד לו לעזוב את כסא הלימודים ולעשות , OUTFIELDבעמדת 
אז )אבל בשנת הפרשמן שלו הוא גם הפך לכוכב קבוצת הכדורסל . משהו חשוב בחיים

רי לוקאס ´על עתידיים בנבא כג-כשלידו משחקים כוכבי( קבוצה משלהם ההייתלפרשמנים 
בובי  –פחות טוב שהפך לאחד מהמאמנים הטובים בתולדות המשחק  ושחקן, ולארי סיגפריד

את  NCAA-הפתיעה אותם סינסינטי של אוסקאר רוברטסון כשניתחה בגמר ה 0404-ב. נייט
סטייט כאלוף -הוא סיים את שנתו האחרונה באוהיו 0455-0450-אבל ב, אוהיו סטייט

 .38-5של כשקבוצתו מסיימת ברקורד הנפלא , אמריקן-אול, המכללות
 

דראפט בין חמשת  כנבחרכלל שאלה שהוא יכול לבחור בין בייסבול וכדורסל  ההייתלא 
לכן השוק היה אדיר כשהוא בחר בקליבלנד בראונס . הראשונים גם בבייסבול וגם בכדורסל

 .במקום בבוסטון סלטיקס שאף היא בחרה אותו בדראפט, בפוטבול כעתידו
 

לא נגע , מאז סיום התיכון, שנים 4ל בראונס אחרי שמשך הוא החל את אימוני הקיץ בפוטבו
כי הם היו מסודרים בעמדת  WIDE RECEIVER-מאמניו החליטו לנסותו כ. בפוטבול

 WIDEשני  –ק הגיעו גם גארי קולינס ובוב קראפטו ´אבל עם הבליצ. הקוורטרבק
RECEIVERS ב´ פרו-אול´וכמובן , שהפכו להיות כוכבי המשחק בעמדה זאת-NFL. 

 
הסלטיקס בחרו בו אחרון בסיבוב הדראפט הראשון כי הוא אמר להם למפרע שהוא רוצה 

אבל כשאורבך שמע . והסלטיקס לא רצו לבזבז עליו בחירה יותר גבוהה, לנסות פוטבול
הוא קפץ על המציאה , השלישי אחרי קולינס וקראפטו RECEIVER-ק הוא רק ה´שהבליצ

 .משחקן הלוחם על תפקידו בפוטבול, כדורסלשכנע אותו שעדיף להיות כוכב בו
 

גילה אורבך שהוא לא בנה , רק אחרי שהונדו הפך לכוכב הבלתי מעורער של הסלטיקס
 !אוי כמה שהוא טעה. אלא פשוט חיפש שחקן מחליף לפראנק רמזי, למעשה גדולות עליו

 
================================================= 

 פלאותשנות סלטיקס מו 05
================================================= 

 
סם , ונס´קייסי ג, עמוסה בכוכבים בראשות ביל ראסל ההייתק הגיע לסלטיקס היא ´כשהבליצ

 –לושקטוף " THE BUTCHER"ים ´וג, פרנק רמזי, ביל שרמן, אבל בוב קוזי, ואחרים, ונס´ג
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 –דשא באחו  המלחכתמלון היה איילה  החיה הרעה בכל תולדות המשחק שלעומתו מוזס
 .התחילו בירידה בערוב יומם הכדורסלני

 
זריקת אדרנלין  ההיית" מנוחה"הגעת הצעיר החזק והאתלטי שלא הכיר את המילה 

השניים חברים טובים )הונדו הפך לילד השעשועים של בוב קוזי . לסלטיקס שהחלה להזדקן
קוזי הלעיטו בכדורים . ות הכוכב שהוא יהיהשמיד ראה בו את ניצוצ( עד עצם היום הזה

בדקות " הודיני"כשהיה ברור לכל חוזה במשחקים שהונדו היה המטרה המועדפת של 
כבר באימונים הוא הוכיח לאורבך שהוא יכול להחליף כל אחד מלבד . שאורבך נתן לו לשחק

אלא כשחקן  ,הראשון כשהוא לא חלק מרוטציה קבועה" יהשישהאדם "וכך נולד . ביל ראסל
 .לסתום חורים הנכנס

 
כ באו עוד "אח. ראשונה NBAואליפות , ממוצע´ נק 04.0הוא סיים את עונתו הראשונה עם 

 I MADE A"-ק אמר באמצע עונתו הראשונה ש´למרות שהבליצ. שלוש אליפויות רצופות
LIVING OFF COUSY" ,ק יחזיק מעמד בקצב ´קוזי מגלה בספרו שהוא לא חשב שהבליצ

גם לא בטחתי . שלוש עונות-חשבתי שהוא ישרוף את עצמו תוך שתיים: "וא משחקשה
 ".שוט שלו-אמפ´בג

 
-´שעם גובהו וחוזקו היווה מץ יהאוריגינל SWINGMAN-הוא היה ה. הוא לא שרף את עצמו

 םמהגיהינואפ  -´מץ ההייתועדיין מספיק גבוה שמהירותו , לגארדים םמהגיהינואפ 
 05ניצל תכונות אלה משך ( ואחריו המאמנים האחרים)זקן אורבך השועל ה. לפורוורדים

 תארים 8 -אחד מכוכבי הנבא הגדולים ביותר כשהוא זוכה ב´ הונדו´שנים רצופות בהן היה 
 .ה"ס
 

היה לו . גאוות הסלטיקס –" CELTIC PRIDE"למה שנקרא היום  יהאוריגינלהוא גם היוצר 
INNER DRIVE הוא שיפר משנה לשנה את הקליעה . ןניצחולורדן ´מהסוג של מייקל ג

 04.4בעונה השנייה שלו כבר קלע . עד שהפך לשחקן מושלם ממש, מרחוק שלו ואת כדרורו
כשבעונתו הטובה ביותר , 05כ עשר שנים רצופות בהן קלע לפחות "ואח, למשחק´ נק

שחיו הוא היה מסוג השחקנים . ממוצע 03.0כ "אח ועונהלמשחק ´ נק 08.4קלע ( ,043)
כל הסטטיסטיקות שלו בפלייאוף טובות מהסטטיסטיקות שלו משך העונה : עבור הפלייאוף

למרות שתמיד קם , והונדו הפך לאחר הכוכבים הגדולים, קוזי פרש 0454-,045-ב. הרגילה
כשהוא גם כוכב  NBA-בעונתו השנייה עשה כבר את הקבוצה השנייה של ה. מהספסל

האליפויות של שנותיו הראשונות  4אחרי . חמישה משחקיםנגד הווריורס שהובסה ב הסדרה
בהן הוא  0435-ו 0434-המאוחרות וכן ב 55-אליפויות נוספות בשנות ה 4באו , "הזקנים"עם 

 .MAIN MAN-וה, כבר הקפטן
 

ניבחר  0440-וב, מתנוססת על תקרת הסלטיקס וגופיית, כמובן שהוא ניבחר להיכל התהילה
 ".האגדות 05"-כאחד מ

 
שנה עם ממוצע  05כשהוא מסיים קריירה של ´ נק 40,,05משחקי נבא הוא קלע  0,035ב

והונדו הוא , אפילו לארי בירד לא קלע כל כך הרבה נקודות כמוהו. למשחק´ נק 05.8של 
´ ריב 8553הוא גם היה ריבאונדר מצויין עם . של הסלטיקס בכל הזמנים´ מלך הסלים´

הוא השתתף . למשחק´ ריב 0לממוצע של כמעט , סטיםאסי 5,004-ו´ ריב ,.5לממוצע של 
פעמים לחמישיית  8וניבחר , רצופים לרוב בחמישייה הראשונה´ סטאר-אול´משחקי  ,0-ב

אך כשצריך ". רודף נקודות"הוא אף פעם לא היה . ההגנה הראשונה או השנייה של הליגה
 04כשהוא קולע  ,043-ב ההוקסנקודותיו נגד  04כפי שמוכיחות , הוא ידע גם לקלוע, היה

עונותיו  05-נקודות ב 0,555הוא גם השחקן הראשון לקלוע , אגב. עדיין שיא פלייאוף, סלים
המוקדמות עם דייב קאונס  35-בספרו הוא מתאר את שנות ה. כולן בסלטיקס כמובן, בליגה

 כשהוא עדיין 8,הוא פרש בגיל ". שנים המאושרות ביותר שלי בסלטיקס"ופאול סילאס כ
 .0433-8בכושר טוב בסוף עונת 
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ומצוחצחים על " נקיים"הם תמיד נראו : רי ווסט וריק בארי´היה לו משהו שהיה גם לג
: כתב בספרו, ק´חבר טוב של הבליצ, קאונס. דקות קשות ביותר 48אפילו אחרי , הפארקט

 HE"  ?הונדו. שומריו נטפו זיעה ונשמו בכבדות". כל . דקות 48הוא היה רץ ללא הפסק "
NEVER BROKE A SWEAT ”יורם´בשום פנים לא . היה אחד מהחברה: קאונס מסביר´ .

 ".פעם לא החמיץ משחק-ואף, כמעט לא שתה, אף פעם לא עישן: אבל הוא חי חיים נקיים
 

אם לא הטוב ביותר בתולדות , הטובים ביותר RUNNING SHOTS-היה לו את אחד ה
אמפ כמעט ´ואז לעלות לג –ספיד -לפעמים בפול –כדרר היא יכולת ל" אמפ´נינג גאר. "הליגה

 .ללא עצירה וללא נטיעת הרגליים על הפארקט
 
כי אורבך תמיד אמר ", הוא כותב בספרו, "אף פעם לא הטריד אותי´ שייהשחקן הש´תפקיד "

ואני כמעט תמיד . חשוב מי מסיים את המשחק. לי שלא חשוב מי מתחיל את המשחק
 ".סיימתי

 
================================================= 

CLUTCH  PLAYER 
================================================= 

 
´ היה אחד מהקלאץ( ון וויין באותו שם´חבריו החלו לקרוא לו כך אחרי הסרט של ג)´ הונדו´

קרח בעורקים : רד אורבך אמר שלהונדו שני דברים שאין לאף אחד. פליירס הטובים מכולם
וראיית משחק כה טובה שהרבה פעמים התחיל עם גניבת כדור עוד לפני , במקום דם

 .שני בסלטיקס רק ללארי בירד, ´קלעי של השנייה האחרונה´הוא גם היה . שהכדור נימסר
 

הקבוצות . סטוריהירגע אחד במשחק הגמר של המשחק בין הסיקסרס והסלטיקס הכניסו לה
שניות  0עם  005-054הסלטיקס מובילה . ביעי בבוסטון גארדןמשחק ש. במשחקים ,-,

היא לא . כל מה שהסלטיקס צריכה זה להוציא כדור תחת סלה והמשחק גמור. לסיום
מוציא הכדור ביל . הסיקסרס סוגרים את הסלטיקס מכל הכיוונים. לוקחת טיים. מצליחה

החמש שניות , שייתפששכ בידעוראסל החליט לזרוק כדור ארוך לעבר סלה של הסיקסרס 
אבל כדורו הארוך של ראסל פוגע בחוט . לא תספקנה לסיקסרס לרוץ את כל המגרש ולקלוע

 . והכדור חוזר לסיקסרס, ...(ככה היה פעם)להחזיק את הסל  מהתקרההפלדה שירד 
 

. האל גריר הוא מוציא הכדור. מברליין והוא מנצח את המשחק´כדור גבוה לצ: כולם יודעים
ק ´הבליצ, אבל בשנייה שגריר מוציא כדור. ט וולקר´שומר על צ, עם גבו לגריר עומד ק´הבליצ

קטן  TIPועושה , מגיע לכדור, מנתר, מסתובב כאילו היו לו עיניים בגבו, שהיה עם גבו לגריר
והני מוסט צורח ´של הסלטיקס ג האלמותיהכרוז . משחק גמור. ונס´של הכדור לידי סם ג

 :ללקסיקון של אגדות הכדורסל שנכנסהקריאה לעבר המיקרופון את ה
 
 ..."ק סטילס דה בול´הבליצ. איטס אול אובר...ק סטילס דה בול´הבליצ"
 
 

================================================ 
 אתגר השבוע

================================================= 
 

הטובים ביותר ששיחקו או משחקים !( בניםלא חייבים להיות ל)האירופאים  00בחר את 
 . שחקני ספסל ללא התחשבות בתפקיד 3ועוד , לחמישייה הראשונה לפי תפקיד 0. בנבא
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================================================= 
 תוצאות אתגר השבוע שעבר

================================================= 
 

 "נבחרת הלבנים של כל הזמנים"ת משתתפים בחרו א 04
 

 :חמישייה
 (8)קווין מקהייל , (8)ביל וולטון , (4)ון סטוקטון ´ג, (00)רי ווסט ´ג, (04)לארי בירד 

 :ספסל
, בוב פטיט, ירק נוביצקיד, ´פיט מרביץ, (4)ק ´ון הבליצ´ג, (00)ריק בארי , (00)בוב קוזי 

 (. א"כ 3)ודייויד קאונס 
 

, (סולומון)מייק מילר , (סולומון)כריס קיימן , (סולומון)כולל קירילנקו , םשחקני 04 נבחרוה "ס
כריס : 3-אנשי ספסל אחרים עם מספר קולות גבוה אך פחות מ... ק סיקמה´ג, יימברס´תום צ
 .סטיב נאש, בושר-דייב דה, מייקן´ ורג´ג, מאלין

 
-ניר אור, (050)ביקה שני צ, (לפי ההסבר מהשבוע שעבר)´ נק 005זיו שהם ניצח הפעם עם 

אופיר , 45 –ומנחם לס , יואב בורר, עתי עמירם, א"כ 055 -ורומן סחרוב , יניב מלובני, אל
ושרון סולומון וניק , 55–חגי ליפשיץ , 30 –רועי ורדי , 85יהודה בן דור , 80 –גורדון 
 . א"כ 00יב ´פארדג

 
קולות  0קסון קיבל ´ג´ הזן איש´. אז החלטתי לא לנקד זאת" המאמן הלבן"כללו את  4רק 

 .קולות 4 –נגד רד אורבך 

 
================================================= 

 שהם זיו: מכתבי קוראים
================================================= 

 
, אבל אני אנסה לארגן נבחרת אדירה שאני בטוח שלא תזכה להרבה ניקוד, זה קשה, וואו

 ?מה אכפת לי מהניקוד, ייאבל ה
 

C :בשיאו פשוט שחקן אדיר שניצל את יכולת המסירה שלו ואת המשחק עם הגב . ביל וולטון
 .לסל לאליפות מול פילדלפיה של הדוקטור

PF :עוד שחקן עם ידיים שלא נגמרות והתמצאות מתחת לסל אולי מהטובות . קווין מקהייל
 .שהיו
SF : צריך הסברים -לארי בירד? 
SG :שכחו שבלייקרס היה בעבר  בריאנטשאיכשהו כל אוהדי קובי ´ מר קלאץ. רי ווסט´ג

 .גארד שיכול להתחרות בו
PG :אבל , נכון שלקוזי יש אליפויות. אני אבחר בסטוקטון? ון סטוקטון או בוב קוזי´ג

 הבחמישייגם ארבעה שחקנים . ורדן´לסטוקטון יש הגנה וזו לא אשמתו שהוא שיחק מול ג
 .קו בסלטיקס זה יותר מדיששיח

 
 :על הספסל

ושם . מייקאן´ ורג´ג. דירק נוביצקי. ק´ון האבליצ´ג. ריק בארי. ´פיט מאראביץ. בוב קוזי
 רי לוקאס´ג: שבטוח לא יופיע אצל יותר משניים

 .סדולף שיי, ביל בראדלי, בושר-דייב דה, סטיב נאש: כמעט נכנסו
ת הדרכים היה ממשיך להשתפר והופך לגורם שלולא תאונ´ דראזן פטרוביץ: אזכור כבוד
 .כפי שהיה באירופה NBA-דומיננטי ב

 (אין לו מקום בנבחרת שלי, וגם אם היה)ייסון קיד הוא לא לבן ´ג
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================================================= 
 יב´ניק פארדג: מכתבי קוראים

================================================= 
 

ש "עכשיו יש לי סופ. דוק הרבה זמן לא כתבתי לך כי כל הבגרויות והמגנים לחצו לי על הזמן
סביר להניח . חופשי ואני מקווה שתאהב את הבחירות שלי לחמישיית הבנים של כל הזמנים

ט שונה משל האחרים כי אני בוחר שחקנים בלי לחפש באינטרנט עמ תהיהשהחמישייה שלי 
 .כמה אני מצטער חלכן אם אשכ,זיכרוני אני זוכר אותםאלא רק שחקנים שמ

 
PG 

קוזי היה רכז הרבה יותר טוב ואת זה אני ( ?נאש)ווסט ונאש  ,מצטער סטוקטון ---בוב קוזי
עם כל כתבה שאני קורא אני רק מבין  יודע רק לפי כתבות לא ראיתי אותו משחק בחיים אבל

 .כמה טוב הוא היה
SG 
תקראו לזה איך שבא לכם הבחור ידע את העבודה  ,סקורר ,ג טבעישוטינ ---´ץמאראביפיט 

 .שלו אין מה לעשות
SF 

 .עם ידית כזאת לא צריך לעשות כלום חוץ מלקלוע ---ריק בארי
PF 

 .באמת שאין מה להוסיף ---לארי בירד
C 
 ןמייקא ,אני זוכר שחבר של סבא שלי פעם אמר לי לא משנה מה יגידו לך ---ןמייקא´ ורג´ג
 .אז הנה זכרתי .תזכור את זה ,תר טוב מוולטוןיו
 

שני  ---ביל וולטון. פשוט שחקנים גדולים,הספסל נבחר באופן שרירותי ולא לפי עמדות -ספסל
קראתי פעם ,שוטינג גארד אדיר ---ק´ון הבליצ´ג. סנטר גדול ללא כל ספק,ןמייקאאחרי 

רק בשביל לראות אם הוא  שבאיזה משחק הוא קלע שלשה כשבזריקה הוא עצם את העיניים
סמול  ---ון לוקאס´ג. עד היום אני לא יודע אם זה אמיתי,יוכל לעשות את זה בעיניים עצומות

בכל מקרה , שיחק ביוסטון בתקופתו היפה,נראה לי כמו טיישון פרינס, פורוורד רזה כזה
אחרי הכתבה שעשית  ---בושר-דייב דה. שחקן מצוין שחייב להיות אצלי בחמישייה

וור אעוד פ,אחרי שנזכרתי בדה בושר נזכרתי גם בו ---בוב פטיט:( השתכנעתי דוק ,עליו
כי הוא חייב להיות פה הרכז  ---ון סטוקטון´ג(. לבנים)כבר אין היום כאלה,פורוורד לבן טוב

פי והוא אפילו לא .וי.לא יכול להיות שנאש קיבל פעמיים אמ,הגדול הזה שהיה כל החבילה
-פול אריזין. אבל עדיין לדעתי הוא היה חייב לקבל,הייתה תחרות קשה יותרמצד שני לו ,אחד

ה לי אלמרות שהחיוך של מאלין כובש נר,זה או הוא או כריס מאלין,לא זוכר עוד שחקנים --
 .שאריזין היה יותר טוב

 

 
================================================ 

 אתגר השבוע
================================================= 

 
הטובים ביותר ששיחקו או משחקים !( לא חייבים להיות לבנים)האירופאים  00בחר את 

 . שחקני ספסל ללא התחשבות בתפקיד 3ועוד , לחמישייה הראשונה לפי תפקיד 0. בנבא
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 אלווין הייס

 
 

יו משהו מיוחד שעל פ. כמעט לכל שחקן יש איזה שהוא מותג שאין לאחרים
לוולט . ניקוי סוליית הנעליים –לבירד . הסקייהוק –רים אלק. הוא מוכר

משחק "? אז מה מיוחד באלווין הייס. בגדים אופנתיים ישר מפריז –פרייזר 
ולו , כפי שכונה המשחק כשהוא סטודנט באוניברסיטת יוסטון, "הדור

שהביאה איתה רצף  UCLA-סטודנט ב( אבר´קרים עבדול ג)אלסינדור 
 .לא מובן כלל היום תחונוניצ
 

================================================ 
 "משחק הדור"

================================================ 
 
 

היה . צופים לחזות במשחק כדורסל ,00,54התאספו , באסטרודום שביוסטון, שנה 45לפני 
אבל משחק כדורסל . כזה היה שיאאו משהו  08,555עד אז . ראשים שבלבלזה מספר 
אם אתה לא מחשיב את משחק ההארלם , לא היה דבר כזה? פוטבול סגור באצטדיון

 !שנה 05...הפתוח של רמת גן לפני באצטדיוןגלובטרוטרס 
 

אבל , הוא גרנדיוזי" משחק הדור"אני יודע שהכינוי . הכדורסלהיה זה משחק ששינה את פני 
לא חזק מספיק כדי לתאר את התקופה והמשחק שניכנס  ,אפילו, במקרה זה הוא אולי

מיליון צפו  00. המשחק הזה שינה את כל עולם הכדורסל במכללות. של הכדורסל הלהיסטורי
אז מספר מנפץ שיאים כי אפילו טלוויזיות לא היו , היום מספר ממוצע –במשחק בטלוויזיה 

 .בלשון המעטה, בחסרושידורי הטלוויזיה לקו , בכל הבתים
 

 ESPN, USA-הוא עזר ל. המשחק הזה הוכיח שכדורסל מכללות הוא מוצר תפור לטלוויזיה
BASKETBALL, RAYCOM ,הטלוויזיהואז תחנות . ותחנות אחרות להתחזק ולהתעצם 

-הפיינל´והפכו את , אף הם" בסקטבול´ קולג"התלבשו על  NBA-ו, ABC, CBS, הלאומיות
 .נבא-תר אפילו מהפלייאוף של ההרבה יו, למוצר המכניס ביותר´ פור

 
ולו היו את אלווין הייס , UCLA-וסטון גיא לואיס ידע שאלסינדור ישחק בעונה הבאה בימאמן 
והציע לו להזמין את , למנהל המחלקה לספורט של האוניברסיטה שהוא ניג. ייני´ודון צ

UCLA ה באולם שיחק" רס´קייג"באותה תקופה אוניברסיטת יוסטון . למשחק באסטרודום
 .צופים 0,055ס תיכון עם קיבולת של "כדורסל של בי

 
לכל אוניברסיטה שבאה לשחק $ 855היא הציעה , מאחר ויוסטון היא אוניברסיטה פרטית

עשרת  UCLA-למה שלא תציע ל", ואמר, המנהל הספורטיבי, הוא ניגש להארי פוק. נגדם
" ?נכון, אתה רציני: "לות ואמרפוק הסתכל עליו עם עיניו הכחולות הגדו". ?דולראלפים 

 ".JUDGE-בוא נלך לבקר את ה. אוקיי: "פוק אמר, "אני רציני מאד"כשגיא אמר 
 
הוא הזמין את לואיס ופוק לעלות . בעל האסטרודום, היה כינויו של רוי הויפהיינץ" השופט"

, הנה: "לסוויטה הפרטית שלו במעלה האולם כדי שייראו כמה רחוק הם מהמגרש ואמר
לואיס לא ". ?מי ירצה לראות כדורסל מכאן? הם לא נראים לכם כנמלים! סתכלו על המנקיםת

-שחקני בייסבול הם קטנים ב. ´אסטרוז´כאן הרי משחקת קבוצת הבייסבול יוסטון : "מוותר
 ".וכדור הבייסבול הוא מאית מגודל הכדור בכדורסל, משחקני כדורסל 5%,

 
זה  – UCLAמאמן הטניס של  –די מורגן .יי´ו הטוב גחבר. את הכדור גלגלמכאן הארי פוק 

, מורגן: "פוק מרים טלפון. אותו תפקיד של פוק. UCLAעתה מונה לאתלטיק דירקטור של 
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אני מבטיח לך לפחות ? לכאן בשנה הבאה למשחק באסטרודום UCLAמה דעתך להביא את 
 ".צופים 5,555,

 
 (".UCALמאמן , ון וודן´גהזקן היה )´ הזקן´תן לי יום לדבר עם : "מורגן

 
 ".לס´אנג-כ משחק בלוס"משחק ביוסטון ושנה אח. יש לנו דיל: "צלצוליום אחרי מגיע 

 
שנה )וניורס ´ייני היו ג´וצ"( BIG E"שכבר נודע בכינויו )אלווין הייס  0455-0453בעונת 

ועד , שחקאת המ פרסמהאוניברסיטת יוסטון (. שנה שנייה)ואלסינדור היה סופומור ( שלישית
יתה רק ההתחלה יוזאת ה, כרטיסים 5,555, נמכרופתיחת הלימודים בספטמבר כבר 

UCLA אז בריצה אל תואר  ההייתNCAA 43רצף של , רביעי בחמש השנים האחרונות 
הרוצח את ´ מ 0.03הסנטר שלהם אלסינדור הוא . במכללות 0´ וכמובן דורגה מס, תניצחונו

משלה מאז  תניצחונו 03עם רצף , ה מדורגת שנייה במכללותיוסטון הגיע. יריביו בכל משחק
 (.UCLAכינוי " )ברוינס"-ההפסד בעונה הקודמת ל

 
זה יהיה . אוקיי. אני לא מאמין שאפשר לשחק כדורסל טוב באולם כזה ענק: "וודן לא התלהב

כבן כפר קטן באינדיאנה , ואז´ "?אבל מה עם כדורסל, אדיר SPECTABLEללא כל ספק 
 ?!"אתם יכולים לאחסן כאן די הרבה קש ותבן: "רותו הוא הוסיףבצעי

 
היו אורות . לא האמנתי שאנחנו או הם נשחק טוב: "ובזיכרונותיכ הוא כתב "שנים אח

אבל , אני חשבתי שלפחות הם ירכיבו את המגרש ליד היציעים. לטלוויזיה ממש מעל הסל
שו כמו רועים בודדים באמצע חששתי ששחקני ירגי. הם תקעו אותו באמצע האולם! לא

שאנחנו הולכים חצי קילומטר  ההייתההרגשה , אני זוכר שכשיצאנו מחדר ההלבשה. האחו
 ".עד לפארקט

 
UCLA , אני זוכר את המתח . אוהדים למשחק 05,555הביאה " עשירים"שהיא אוניברסיטת

ה שזה לך הרגש ההייתכשהשתיים עלו על הפארקט . האיום בכל המדינה לקראת המשחק
לא " BIG E, BIG E"והצרחות , האולם היה מלא עד אפס מקום. הגמר האולימפי בכדורסל

 0.03) 3.0-שלו יסתדר עם ה( 0.55) 5.4-עם ה, כולם רצו לדעת כיצד הייס. הפסיקו להישמע
 .אלסינדור( ´מ
 
"BIG E "ת בנוסף לכמה חסימו, נקודות כבר בחצי 04והיו לו  04-מ 04קלע . התחיל כמטורף

. ,45-4קטן של  רבפיגווסיימה את המחצית  צמצמה UCLA איכשהואבל . של אלסינדור
 44. 54-ושני הפאולים שקלע לושיוס אלן לשוויון , 50, 04-שוויונות ב ,ברבע הרביעי היו 

כולם מחכים לעוד . UCLAהכדור של . הוא קובר את השתיים. פאול על הייס. שניות לסיום
הוא , אלוהים, אבל, את הכדור" גונב"אבל הסנטר של יוסטון קן ספיין . סקייהוק של אלסינדור

 .נשרק לצעדים
 

ריינולדס מוציא ´ ורג´ג. טיקים לסוף 00יצאה החוצה עם  UCLA-ים נילסן מ´מסירה מאלן לג
זה דוחף את הכדור . מכסים אותו ומנסים לחטוף כדור" ברוינס"כדור להייס כששלושה 

הייס מסיים עם . ליוסטון 30-54, שריקת הסיום שנשמעתלפני  לריינולדס המכדרר פעמיים
הרבה תודות  – 08-מ 4אלסינדור היה . חסימות 8-ו, ריבאונדים 00, 00-מ 03-ב´ נק 4,

 .ריבאונדים 00-ו´ נק 00-ל –לשמירת המחץ של הייס 
 

 .05%שאלסינדור קלע מתחת  UCLAמשחקים עם  45-זאת הפעם הראשונה ב ההיית
 

מוחצת את יוסטון  NCAA. UCLA-בחצי הגמר של ה נפגשותויוסטון  UCLAנה בסוף העו
, אבל כמו שוודן לא תרץ את ההפסד בעובדה ששחקניו הלכו לאיבוד באסטרודום. 050-54

ריינולדס לא יכול היה לשחק ´ ורג´שוטינג גארד הנפלא ג/כך לואיס לא הזכיר שהפוינט גארד
 .עבר ליוסטון שממנו´ וניור קולג´עם הג בעיהבגלל 



 141 

 
 .NCAA-ון ווד חוזה ביוסטון זוכה באליפות ה´ג, שוב באסטרודום, 0430-כ ב"שלוש שנים אח

 
המשחק באסטרודום הכניס , UCLA-בנוסף לעשרת האלפים שהובטחו ל: כמעט שכחתי, או

 .יותר משנה שלמה של רווחים בימים ההם -$ 005,555לכל אחת מהאוניברסיטאות 
 

================================================= 
TURNAROUND JUMPER  :“BIG E ”

================================================= 
 

ב "בכיתה י. לשחק כדורסל, ולא רצה, שלא ידע´ מ 0.40הוא היה ילד רזה בגובה ´ בכתב י
 0454-,045ת עונת הוא הוביל את בית ספרו לאליפות לואיזיאנה בתיכוניים כשהוא מסיים א

 .'ריב 05וקטף ´ נק 40במשחק הגמר על אליפות התיכוניים הוא קלע . ממוצע´ נק 0,עם 
 
ב בתיכוניים שלא נגע בכדור "שחקן אחר ברמתו בכתה י, או יהיה, היה, אני לא מאמין שישנו"

ו כשסיים את האוניברסיטה הי. אומר מאמנו באוניברסיטת יוסטון גיא לואיס!" ´עד כיתה י
 –וכמובן ששיא הריבאונדים שלו , עדיין קיים( 03.0)ממוצע הקליעות . בידו עשרות שיאים

08.4. 
 

וסיים את עונת , נגד דטרויט´ נק 04דיאגו רוקטס הוא כבר קלע -בשנתו הראשונה כרוקי בסן
עד היום הוא הרוקי האחרון . ´ריב 03.0-ו´ נק 08.4הרוקי שלו בנבא כמוביל הליגה עם 

ממוצעו היה  0435-0430בעונת . ת הליגה בקליעות וריבאונדים בעונתו הראשונהלהוביל א
ועונה אחרי הוא עבר בטרייד לבולטימור בולטס שם התחבר לווס אנסלד , למשחק 08.3

הוא התחבר למוזס , כשהם עברו לוושינגטון. ליין המפחיד ביותר בליגה-ליצור את הפרונט
 0438-ב. 0434-ו, 0438, 0430-ה משחקי גבר בואיתו הוביל את הבולטס לשלוש, מלון

בעונה . ´ריב 00.0ממוצע עם  00.8הבולטס לקחו את האליפות כשהייס קולע בפלייאוף 
 .ריבאונדים התקפיים 00הבאה הוא שבר שיא נבא במשחק גמר כשלקח 

 
 פעמים 00היה אול סטאר *
 0454-ניבחר לנבחרת הרוקיס ב*
 0434-ו ,043-א בניבחר לחמישייה השנייה של הנב*
 פעמיים בחמישיית ההגנה*
 (ממוצע 08.4)´ נק 03,,0עם  0458-4הוביל את הנבא בנקודות בעונת *
 .,043-ב 08.0-ו, 0435-ב 05.4 -הוביל את הליגה פעמיים בריבאונדים *
 הוביל את הליגה ארבע פעמים בדקות משחק לעונה*
 !שיאים פחות חשובים 00ועוד *
 

זה . היה בלתי ניתן כמעט לעצירה TURNAROUND JUMPER –שלו  TRADEMARK-ה
שהוא מקום ששי ´ נק ,0,,03סיים את הקריירה עם . היה סמל מסחרו בכל שנותיו בליגה

 .ומוזס מלון, ורדן´מייקל ג, ןמברליי´צוילט , קרל מלון, של הליגה אחרי קרים הבהיסטורי
 

תמיד האשימו אותו שיש לו . ניואבל לא אהוב על בני קבוצתו ומאמ, הוא היה אהוב הקהל
ATTITUDE .ל ומיסטר היידיק´ר ג"הוא היה כמו ד: "ון לאלי אומר´הטריינר שלו בעבר ג .

יום כפי שאני הייתי -להיות איתו יום. לעולם לא ידעת איזה מין אלוין יופיע לאימון או למשחק
לאט לאט הוא היה  אבל,, MAJORלא היה שום דבר . זה כמו להיות במכונת עינויים יפאנית

. אני אומר מה שאני חושב. אני אדם אמיתי: "הייס מסביר!" שוחק אותך עד שלא יכולת יותר
אבל אני לא , אני לא עושה חשבון לאף אחד. אני מתנהג כפי שנראה לי שאני צריך להתנהג

. הנולדתי בעיירת כותנה קטנ: והוא מוסיף". מסכים שזה עושה אותי לעליון על כל שחקן אחר
 ".ולא לתת לאף אחד לדרוך עלי, אבי לימד אותי תמיד להיות חזק ולא להשתחוות לאף אחד



 142 

 
אם : "ארלס בארקלי´לצ!( ואולי עדיין ישנה) השהייתלו את אותה טראומה  ההייתמשך שנים 

אז איך זה שאתה לא מסוגל , אתה כל כך טוב ויכול להוביל את הליגה בנקודות וריבאונדים
עכשיו לא : "סוף באליפות ואמר-בעונה העשירית שלו בליגה הוא זכה סוף "?לקחת אליפות

 ."אבל הוא לא אלוף, שהוא טוב" BIG E"-יוכל אף אחד לומר ל
 

האקדמיה "הוא סיים את . ססקלהיות שריף בט: אחרי פרישתו הוא רצה לקיים את חלום חייו
הוא סיים . לימודיו ביוסטון אז הוא החליט לסיים את. והפך לשריף לכמה שנים, "לשמירת חוק

 COUNTRY"ואז החליט שהוא רוצה להיות , SPEECH-את התואר הראשון ב
GENTLEMAN ."ופתח בית אירוח גדול בחווה , גידל סוסים, הוא קנה חווה גדולה

 .והיום הוא אדם מאד אמיד, כ קנה סוכנות מכוניות ביוסטון"אח. טקסס, שבברנהאם
 

 .0440-ב" האגדות 05"-וכמובן לאחד מ, 0445-הוא ניבחר להיכל התהילה ב
 

================================================= 
 תוצאות אתגר השבוע שעבר

================================================= 
 

כן תהיה התעוררות של השתתפות -אלא אם. זה מספר מאד מאכזב. משתתפים ענו 05רק 
 ".אתגרי השבוע"אאלץ לבטל את , וגם דרך תפוז" ופסה"במשאלים גם דרך 

 
 :זאת הנבחרת האירופאית שבחרתם 

 
( 8)´ טוני קוקוץ, (05)דריק נוביצקי , (05)´ דראזן פטרוביץ, (4)טוני פארקר : חמישייה

, (5)ולניס ´מרצ, (4)גאסול ( 5)שחקני הספסל שבחרתם היו קירילנקו (. 4)ס סבוניס אוארוויד
 (.5)´ וולאדה דיבאץ, (0)דטלף שרמפף , (5)קירילנקו , (3)´ סטויקוביץ

 
 ומנחם לס פגעו , משה אלישע, שרון סולומון, צביקה, דור-יהודה בן, רועי ורדי, י עמירםתע

 .בול בחמישייה
 

 :התוצאות הסופיות 
 .כל אחד´ נק 005 –ולס , סולומון, ורדי, דור-בן, צביקה

 .055 –י עמירם וזיו שוהם תע
 .80 –רוב רומן סח

 35 –יואב בורר 
 55 –משה אלישע 
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================================================= 
 מכתבי משתתפים

================================================= 
 

  :הגולש צביקה
 

בשנים אלו אנו חוזים במבול של שחקנים מכל העולם והמוני אירופים בכל התפקידים נוהרים 
 nbaל 

לבין בני זמננו שכבר הספיקו , ראנסה לשלב כאן בין הותיקים יותר שהשאירו חותם ברו
 לעשות גלים בליגה ואף לזכות בתארים

 
 :חמישייה

 שותף בכיר לשלוש אליפויות ספארס, של שנה שעברה בגמר mvp -טוני פארקר  -רכז 
 גדול הסקוררים באירופה שרק פרץ קדימה בעונה שקדמה לתאונת הדרכים, ´פטרוביץ -קלע 
PF- נוביצקי ,mvp הגיע לגמר פעם אחת, קדעונה רגילה אשת 
SF - אחרי שכבר היה מלך אירופה נקרא להציל את שיקגו ולא בייש את , טוני קוקוץ

לטעמי האירופי , אבל ברגע שהמלך חזר היה שותף מלא לשלוש אליפויות הבולס, הפירמה
 nbaהכי טוב ששיחק ב 

C - יפופולארנלך עם סאבוניס השם היותר , בחירה קשה 
 

 ספסל
ובכלל שכחו , שנים היה מהאירופים הבודדים ששיחקו ברמה הגבוהה ביותר -ף דטלף שרמפ

 תעודת כבוד בזמנו ההייתמהיותו אירופי שזאת 
, אבל היה שנים מהסנטרים היציבים והטובים בליגה, קצת נחבא אל הכלים -ריק סמיתס 

 הגיע לגמר פעם אחת, הרבה לפני שחשבו בליגה להביא גבוהים אירופים
 בעשור הזה nbaאבל אחד הצלפים הטובים ב , לא שחקן שלם -יאקוביץ ה סטו'פג

 סנטר ענק שנלחם בהצלחה אפילו בשאק -ולאדה דיבאץ 
הוא , הרבה הרבה לפני שחשבו להביא גארדים מאירופה, עוד תופעת טבע -ולוניס 'מרצ

 עשה שמות בהגנות הליגה
אחד , אבל כל כך ורסטילי, יפולארפולא , אולי לא מתבלט בדבר אחד כמו האחרים -קירילנקו 

 האירופים הבולטים היום מבין העשרות שמשחקים ועדיין צעיר
גם בממפיס נתן מספרים מאוד , בדרך להיות שותף בכיר לאליפות הלייקרס -פאו גאסול 

 יפים מאז שהגיע והקריירה עוד לפניו
 

 יצא טוב
 ערב טוב

 צביקה
 

******** 
 

 :הגולש זיו שהם
 

 : החמישיי
PG :כי הוא פשוט לקח אליפויות ב? למה אני מעדיף אותו על שאראס. טוני פארקר-NBA 

 .שזו הליגה הטובה בעולם
SG :כלי ההתקפה הכי טוב אי פעם באירופה. ´דראזן פטרוביץ .SHOOTER  מהסוג

 NBA-שמחפשים עד היום ב
SF :יש ספק בכלל שהוא . ´טוני קוקוץ 
PF :נוביצקי .MVP לכל קבוצה´ ץשחקן שהוא מיסמא 

C :לגיריס´הסנטר המוסר של פורטלנד שהביא עוד קודם אליפות אירופה לז. סאבוניס. 
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 :ספסל

אבל הבחור הביא תארים , NBA-תגידו מה שאתם רוצים על התקופה שלו ב. שאראס
 ב"באירופה גם על חשבון נבחרת ארה

 .RUN TMC-מונד ב´ריצ´ לונוס היה בגולדן סטייט המחליף של מיץ'מרצ
 קלע בחסד בשיאו´ סטויאקוביץ

 קירילנקו שבשיאו הוא שחקן הגנה מדהים
 פאו גאסול שיודע לשחק על הלואו פוסט ולנהל משם משחק

 בריאנטשעבר בטרייד תמורת קובי ´ ולאדה דיבאץ
 ההולנדי הלוחש סמיתסריק 

 
אוסקאס אילג, בן גורדון, (יש לי רכזים טובים יותר)קלדרון , ה´דינו ראדג: נשארו בחוץ

 בוריס דיאו שעושה הכל: והשחקן שהכי קשה לי עם זה שהוא בחוץ
 
 

 :והנה הבונוס
 

 :ולשאלה שלך על הפועל חולון
 

 :החמישיי
 ישראל אלימלך

 עופר אשד
 י דומאס´ריצ
 יי טאקר´פי ג

 מייק קרטר
 

 :על הספסל
 אורי שטרן

 ניב בוגין
 דייזי בארמור

 מרסל חפץ
 פרדי כהן

 מוטי דניאל
 סטרה סימונ

 
דיוויד ??? עופר פליישר?? קני באניסטר? האחים בלול)אז אין סנטר רציני , נו

 אבל גם ( ????שטרנלייט
 .האליפות השנה הגיעה בלי סנטר כזה

 .אבל לא מעבר, אלטון בראון הוא שחקן נחמד
 

פרדי כהן או אליהו עמיאל שעלו ממצרים יכולים לשחק , אני לא חושב שמרסל חפץ? האמת
 אבל חפץ וכהן שיחקו בנבחרת אז שיהיה, יוםברמה של ה

 
 

================================================ 
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 ונסון´ג( יק´מג)ארווין 

  
 

הוא אחד מהידועים . יק הוא אחד השחקנים החשובים בתולדות הכדורסל´מג
יק שינה את משחק ´מג. ורדן מוכר ברחבי העולם כמוהו´רק מייקל ג. ביותר

הוא אחד מהגדולים . הוא היה הענק הראשון לשחק כגארד. הכדורסל במו ידיו
. האיידס שנמצא בדמו אבל הקריירה שלו הסתבכה ביותר בגלל נגיף, ביותר

-אול´-ו, הבוץ, הנגוע, העילוי: יק מחולק לארבעה ספורים´מאמר זה על מג
 . קסום´ סטאר

================================================ 
 העילוי: פור ראשוןיס
 !(פורים בחלקיםיהס 4כמובן שניתן לקרוא את )

================================================ 
 

ונסון מורכב מארבעה מאמרים שכתבתי לידיעות אחרונות ואחרי ´יק ג´מאמר זה על מג
אעשה אותו דבר כשיגיע . קראו זאת בחלקים, אם הקריאה ארוכה מדי. עריכה כללתי בספרי

 .מגיעה במה גדולה כזאת( וקצת פחות לארי בירד)כי רק לשניהם , תורו של מייקל
 

כמו שהסטטיסטיקה של לארי בירד אינה , אינה חשובה ונסון´יק ג´של מג ההסטטיסטיק
כל כך  ההייתיק על המשחק ´השפעתו של מג. לא בנקודות, אותם מודדים באליפויות. חשובה
אבל אין לו מה להתבייש . שתאור הסטטיסטיקה שלו נראית כאילו בלתי הוגנת, אדירה

 . הוא היהבסטטיסטיקה שלו אם כי היא לא מתחילה לתאר איזה שחקן עליון 
 

הוא ניצח בעממי . ונסון היא מפוארת יותר מכל שחקן אחר בנבא´יק ג´הקריירה של מג
בתיכון הוביל את בית ספרו לאליפות בתי הספר . כשבית ספרו ניצח את אליפות המחוז

וארגון , מקדונלד, טודיי. איי. אס.י יו"ע´ אול היי סקול´-כשהוא ניבחר ל, התיכוניים של מישיגן
 .פר התיכונייםבתי הס

 
עם הלייקרס הוא ניצח חמש אליפויות . עם מישיגן סטייט הוא ניצח את אליפות המכללות

שיחק . של הליגה שלוש פעמים MVP-הוא ניבחר ל. בשלושה מהם MVP-כשהוא ניבחר ל
חמישייה "-והוא ניבחר עשר פעמים ל, פעם 00סטאר -היה אול, פעמים 4א .ב.נ-בגמר ה

הוא היה ". האגדות 05"-והוא אחד מ" היכל התהילה"-כמובן שהוא ב ".הראשונה של הנבא
 0´ פוינט גארד מס"-הוא ניבחר ל. האוריגינלית DREAM TEAM-אחד מעמודי התווך של ה

, בפוינט 0אבל גם ללא בחירה זו כולם יודעים שהוא היה מספר , ESPN-י ה"ע" בכל הזמנים
 .בכל עמדה מלבד סנטר 0או  0´ היה יכול להיות מס, ואילו שיחק בתפקיד אחר

 
והוא מחזיק בשיא הנבא למספר אסיסטים , הוא הוביל את הליגה באסיסטים ארבע פעמים

. ´חמישים האגדות´-כ כאחד מ"ואח, ´היכל התהילה´-שהוא ניבחר ל כמובן .00 –למשחק 
 DREAM-ז הוא שיחק ב"בכ. בגלל נגיף האיידס שניגלה בדמו 0440-הוא פרש מהמשחק ב

TEAM ורדן´כששחקני כל העולם מחפשים את חתימתו אפילו יותר משל ג תהאוריגינלי .
אך מהר מאד הבין , כמאמן הלייקרס 0444-,044-אחרי פרישתו הראשונה הוא חזר לנבא ב

, ממניות הלייקרס 0%קנה , ובמקום, הוא התפטר מתפקידו כמאמן. וייעודשאימון הוא לא 
 .בהם הוא מחזיק עד היום

 
פורוורד וקלע בממוצע -ורוהוא שיחק הפעם כפא. 5,הבאה הוא חזר לשחק בגיל  בעונה
אבל אחרי ההפסד בפלייאוף ליוסטון הוא פרש סופית . ´ריב 0.3, אסיסטים 5.4, 04.5

 455תה יהסטטיסטיקה הסופית שלו הי". הפעם אני פורש מרצוני ולפי התנאים שלי: "באומרו
´ ריב 5,004, (ממוצע 00.0)אסיסטים  05,040, (צעממו´ נק 04.0)´ נק 03,353, משחקים
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 .מהקו 80%-מהשדה ו 00%, (ממוצע 3.0)
 

ענק עם שליטה : ועוד איזה פוינט גארד, גארד-ששיחק כפוינט´ מ 0.55הוא היה שחקן בגובה 
היה . אבל מאד יעילה, משונה, כן –וקליעה משונה , כדרור, מסירות זהב, אבסולוטית בכדור

 CLUTCH-כשה, אך שניהם היו ארסיים ביותר, והוק מוזר עוד יותר, מוזראמפ קצת ´לו ג
SCORER  הוא שיחק בכל תפקידי הקבוצה!. 00%בדיוק של " המכוערים"היה קובר את ,

, גארד פוינטאבל תפקידו המוכר והידוע היה . יפיצואבר היה ´אפילו סנטר כשקרים עבדול ג
 .של המשחק הבהיסטורי 0´ סל מסהכדור כרכזובעמדה זו כולנו מקבלים אותו 

 
================================================= 

 הנגוע: פור שנייס
 את העולם בשוק שהכתהההודאה  - 0440

================================================= 
 

 –ובים בפי חבריו הקר" באק" –ונסון ´ג" יק´מג"אני לא מפסיק לראות בדמיוני את ארווין 
ומדבר על וירוס , באולם שבו נתן לכולנו רגעי השראה ועונג, לס´עומד בפורום בלוס אנג

אני שומע את . וירוס קטלני שרק מתי מעט שורדים את התקפתו. וירוס האיידס, שנמצא בדמו
בחיוך ובאלגנטיות , כשתיאר את מצבו הנואש בשפה צחה. השעון מתקתק עד עצם היום הזה

ואז , שנייה לסיום... דקה... יום... שנתיים ... לא יכולתי שלא לחשוב ולדמיין ,מעוררת פליאה
: צורח, השדר האגדי של הלייקרס בטלוויזיה, יק הרן´צ" מיסטר מיקרופון"אראה שוב את 

כמה פעמים . והוא יבריא ויעשה שוב את הלא ייאמן!" יק וינז דה גיים´מג! יק וינז דה גיים´מג"
הרי לא ? ם לקח מצב בלתי אפשרי והפכו לניצחון בשנייה האחרונהכמה פעמי? עשה זאת

 .יק´סתם קוראים לו מג
 

עומד להיכנע למחלה ´ 85-האלוף הגדול של שנות ה: "´ידיעות אחרונות´ ןלעיתוכתבתי אז 
הוא , שיתפתח למחלת האיידס, הווירוס הנמצא בדמו. ניצחון לא יהיה כאן. ´45-של שנות ה

וזה בדיוק הדבר , זאת יודע כל העולם. ונסון´וא עלול להביא למותו של גה. לא משחק כדורסל
 ."שכה קשה לעכל

 
, מסירה שניצחה בפלייאוף, י בלי שראה אותו´יימס וורת´הגב לג-יותר מהמסירה מאחורי

המטרים נגד  03ויותר מקליעת , שקברה את הסלטיקס" ספק הוקשוט, אמפ´ספק ג"יותר מה
בחדר ההלבשה של ´ 80יק בזכות ראיון שנתן לי בתחילת עונת ´מגתמיד אזכור את  –יוטה 

אחרי המשחק השישי המפורסם בפילדלפיה , הוא היה כבר אז כוכב על. הלייקרס בניו יורק
נקודות ומביא אליפות  40קולע , כשהוא משחק בכל התפקידים האפשריים, 0485בפלייאוף 

 05-מיליון דולרים ל 00על חוזה של הוא היה אז כוכב שביט שזה עתה חתם . כמעט לבדו
" חדשות הספורט"אז אפילו ללא עיתון בגלל מותו של )עיתונאי ישראלי לא מוכר , שנים ואני

ישבנו . ארבע דקות במקרה הטוב-ניגשתי אליו וציפיתי לשלוש"(. חדשות"ולפני לידתו של 
אותו הוא בעצם  במקום שאראיין. רק הקריאה של מאמנו הקימה אותו. שם יותר מחצי שעה

במבט מלא בינה ובעיניים בוחנות ופיקחיות רצה לדעת יותר ויותר על ארץ . ריאיין אותי
 "?מה זאת רצועת עזה? ´פלשתינאים´מה זה בדיוק ? מה הבעיה שם. "הקודש

 
ייתן . מבט נבון, עיניים נוצצות, הגורם לחדר עיתונאים שלם לחייך אתו, חיוך שופע. יק´זהו מג

. במיוחד כשהוא מכיר בנחיתותה, לעיתונאי הזוטר ביותר ויחלוק כבוד לכל קבוצהמזמנו גם 
א שיחקה נגד הלייקרס לפני כמה שנים הוא אמר לי בחדר ההלבשה שלו בלוס "כשמכבי ת

אחד המשחקים . גמרו אותי(! ישמרני אלוהים)גוד סייב מי ! הישראלים האלה: "לס´אנג
 !"הם החיילים הטובים בעולם? מה הפלא: "וההמשךוכאן באה קריצה !" הקשים ביותר שלי

 
נדרשו לו בדיוק חמש דקות , כשרופאיו גילו לו את דבר היותו נושא הנגיף. חזרה למחלה

הוא " ?מה עושים עכשיו. קיי. או: "ואז התאושש ושאל את רופאיו, לעכל את הבשורה הקשה
העיקר להגיע , ך מעשיתבדר, באומץ, מיד תקף את הבעיה כפי שתקף כל יריב על הפרקט
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 AZT-הוא היה שותף להחלטת הרופאים להתחיל את הטיפול מיד עם תרופת ה. למטרה
 .את התפרצות הנגיף למחלת איידס המאטה

 
מלוס , יק גרמה למיליוני ילדים ונערים בעולם´הודעתו של מג. העולם כולו הוכה בתדהמה

. בסוגיהלהתעניין , שבדיה, עד שטוקהולםו, יפאן, מטוקיו, ישראל, ועד חולון, ב"ארה, לס´אנג
המחלה הגיעה פתאום לחדר . שואלים עתה ילדים את הוריהם? מה זה איידס? איידס

כבר אין זו מחלה של מסוממים , מעכשיו. האורחים של כל בית בעולם בו מצויה טלוויזיה
ולם גיבור החלומות של כל ילד בע, זהו חולה שהוא בן משפחה. והומוסקסואלים בלבד

 ".יק´מג", "הופס"המשחק 
 

 05במשך . כל חדר ילדים עם טלוויזיה למגרש משחקים, יק כל סלון´בחיוכו הרחב הפך מג
! פתאום הטרגדיה הזאת. שמשחק כדורסל טוב יותר מכולם, שנים הוא היה החייכן התמידי

, טוקיוב. עיתון ספרדי כתב שההרגשה היא כאילו מישהו שפך מי קרח וכיסה את העולם כולו
, קרח-מדינת כדורגל והוקי –בשבדיה ". טרגדיה: "כתבו רק מילה אחת, על עמוד שער שלם

בברלין כתבו בעמוד השער . כתב העיתון המוביל שהעולם כולו בהלם, אבל לא כדורסל
 .שההלם היה שווה להלם של תחילת מלחמת המפרץ

 
 –אלא מחלה , ע שעשינוכבר לא עונש על דבר ר: למחלת האיידס יש פתאום פנים חדשות

איך , ילדים שואלים אמהות מה זה וירוס. העלולה לפגוע בכל אחד מאתנו –אולי מגיפה 
, יק לא נדבק בווירוס עקב קיום יחסים הומוסקסואליים´למרות שמג. נדבקים ומה הטיפול

 .אבל גם על הומוסקסואליות וסמים, הורים חייבים לדבר עתה עם ילדיהם על סקס לא מוגן
 

. אחוזים 00-וואלאס ב-מאז תחילת השבוע שבו הודיע על מחלתו עלו מניות חברת קרטר
חנויות בכל רחבי המדינה דיווחו על מחסור . זוהי החברה המובילה בייצור קונדומים

, פנויים ופנויות. והעולם התעורר למציאות חדשה, "מין בטוח"יק דיבר מיד על ´מג. בקונדומים
מה הסיכויים ? מתי? כמה? עם מי: "כולם עוסקים בחישובים, בתיכוןצעירים , נשואים שבגדו

 ?"שגם אני נושא את הווירוס
 

יק הוא ´מג, לגבי דידי: "אמר –שהשיג עם הניקס שתי אליפויות  –הסנטור ביל בראדלי 
האדם , יק´וזה הייעוד שמצא למג, כאילו אלוהים חיפש מושיע למגפה. השליח מלמעלה

ורדן גרם לכך שכל נער ´כמו שמייקל ג. ר את המסר כך שכולם יקשיבוהיחיד המסוגל להעבי
יק הוא זה שיגרום לכך שכל נער ידחוף קונדום ´מג, ´נייקי´או ´ ורדן´אייר ג´ירצה לנעול 

כפי ששינה את הקונספציה של משחק הכדורסל מאינדיבידואלי ". שלו´ נייקי´מקופל לנעלי ה
הרגלי המין של ההטרוסקסואלים . י המשחק המינייםכך הוא משנה עכשיו את כלל, לקבוצתי

כתב שמקרה " ניו יורק טיימס. "יק´לא יהיו יותר מה שהיו לפני ההודעה הדרמטית של מג
יק עשוי להיות הגורם החשוב ביותר בהחלטה לערוך בדיקת דם אצל האנשים המעדיפים ´מג

 .וכאלה יש רבים, "לא לדעת"היום 
 

. המרפאות לבדיקות איידס מפוצצות. ם מבוהלים מאוד עכשיומאות מיליונים ברחבי העול
כאילו עד לפני שבוע לא היה איידס , שנפתח בכל עיר" קו החם"מאות אלפים מתקשרים ל

שלד , שבר כלי, יק חולה חסר אונים´קשה לתאר את מג, כמו למיליוני מעריציו, לי. בעולם
 0,חייתי את . אני לא פוחד למות": יק´של ארסניו הול אמר מג הראיונותבתוכנית . אדם

 ".אני בסדר, אוהבת הואישכל זמן שיש לי חברים . השנים הטובות ביותר שאדם יכול לחיות
 
בוא לדבר , יק´מג: "פרסם מודעת ענק בטיימס, ראש ועדת החינוך של ניו יורק, וזף פרננדז´ג

שם הקיאו , םכשהתפרסמה החדשה ביקשו ילדים בבתי ספר לצאת לשירותי!" עם הילדים
מגרש הכדורסל שבצומת השדרה " )כלוב"בלילה אחרי ההודעה הסתובבתי ב. את נשמתם

, לשם באים בקיץ כולם. אולי מגרש המשחקים המפורסם בעולם, (במנהטן 4השישית ורחוב 
כי אם לא הוכחת זאת שם לא הוכחת , להוכיח את גבריותם, יק מדי כמה קייצים´בכלל זה מג

 00אחרי חצות ניגש אלי ילד כבן . אנשים וראיינתיעם מחברת ועיפרון  הסתובבתי. מאומה



 144 

ושאל אותי אחרי שהבחין שאני , ´אולי בנה של זונה מקומית בווילג, שנראה בן בלי בית
אתה מכיר את : "יק´ושהצגתי את עצמי כעיתונאי ספורט הכותב סיפור על מג, מראיין אנשים

. ילדים התייפחו בכיתות" ?אני יכול ללכת לבקר אותואתה חושב ש, דולרים 05יש לי ? יק´מג
והוא , יק´הוא עדיין מג, מסומם או מה, ´גיי´לא אכפת לי אם הוא : "ילד בלונג איילנד אמר

 ".האיש שלי´הוא עדיין . זה כל מה שמעניין אותי. חולה
 

הגיע עם בירד הוא . כשהתפוצץ הסיפור אף אחד לא הבין את שתיקתו של לארי בירד בנושא
יומיים . והקרבות ביניהם היו למאורעות הספורט המרתקים והמרוממים ביותר, ´34-לליגה ב

בירד סיפר . הוא היה המום מדי ולא היה יכול להגיב קודם. סוף-אחרי כולם דיבר בירד סוף
, לייק´ יק היה בא לפרנץ´לארי סיפר שמג. שאת קיומה שמרו בסוד, על ידידותם העמוקה

, השחור והלבן -השניים היו נפגשים . היה מבלה אתו חלק גדול מפגרות הקיץ ובה, אינדיאנה
ומבלים , הקוסמופוליט והקאונטרי בוי, שחקן הלייקרס ההוליוודית ושחקן הסלטיקס המזרחית

 .סיפר בירד, "למעט כדורסל, היינו הולכים לדוג ומשוחחים על הכל. "זמן רב יחד
 ?על מה שוחחתם

שאלתי פעם את ארווין מדוע לדעתו לא היה . כלכלה, נישואין, אהבה, פוליטיקה. על הכל"
, שזה בגלל שכל הוושינגטונים? אתם יודעים מה הוא ענה לי. נשיא נאור כבר שנים

 ".NBA-ונסונים מעדיפים לשחק ב´קסונים והג´הג, פרסונים´הג
 

אין מקום , םבינתיי. יש כאן מאבק בין כישרון לגורל? יק לנצח את המחלה´האם מסוגל מג
כמו שעשה רוק הדסון , הוא היה יכול להיעלם. יק לא ייתן לאיש לרחם עליו´אך מג. לאשליות

בחיוך יחיד למצלמות הטלוויזיה הוא הצליח לשנות את . אך הוא בחר אחרת, במשך שנתיים
משחק , "גיים-סיטי"כמו שלקח משחק שלא היה הרבה יותר מ. התווית שדבקה במחלה

כך יהיה הוא הגורם שישנה את התייחסות הממסד  –למשחק גלובאלי  והפכו, שכונתי
 .הרפואי למחלה

 
ולעזור ", אמר לארסניו הול בתכנית הטיווי המפורסמת שלו, "אני מתכונן לחיות הרבה זמן"

אז מבין כל הרגעים הגדולים שנתן לנו על מגרש , אם יצליח". ככל יכולתי במלחמה במחלה
 .היפה ביותרזו תהיה שעתו , הכדורסל

 
נפשות שפרנס אב  00למשפחה בת , 0404באוגוסט , מישיגן, ונסון נולד בלנסינג´ק גי´מג

שם , בלנסינג" אברט"הוא סיים את תיכון . חרוץ שהחזיק בשלוש משרות בעת ובעונה אחת
ארווין היה : "סיפר, פסיכולוג בית הספר, ארלס טאקר´צ. ´33-ו´ 35 -ב" אול אמריקן"היה 

מוסר לחבר קבוצה כדי , שהיה מוביל כדור עד לסל היריב, הוא היה כה טוב. ר אזקוסם כב
יק קיבל ´מג". מקבל את הכדור חזרה וקולע עוד שתי נקודות, שיוכל לתפוס מקום מתחת לסל

אך בחר באוניברסיטת מישיגן סטייט כדי שיוכל להיות קרוב , הצעות למלגות 005 -יותר מ
 –´ 38ובעונת , "05–ביג"רסיטה בראשונה את אליפות ליגת האתו השיגה האוניב. למשפחתו

בניצחון בגמר על אינדיאנה סטייט של , הוא הוביל את המכללה לתואר אלופת המכללות´ 34
 .לארי בירד

 
רי ´ג, בעל הלייקרס. אחרי שנתיים באוניברסיטה החליט להיות למקצוען כדי לעזור למשפחתו

החוזה ארוך הטווח . שנים 05-מיליון דולרים ל 00: אז החתימו על חוזה שלא נשמע עד, באס
יק למעשה איש ´חבריו לקבוצה חשבו שחוזה כזה עושה ממג: גרם בזמנו להתמרמרות

מתשלום מס הכנסה " מקלט"רק אחר כך ניסה באס להסביר להם שזהו למעשה . הנהלה
ל באס להבטיח זו הייתה דרכו ש. בולשיט. גבוה הפורס את התשלומים על פני שנים רבות

 .עד סוף הקריירה שלו" לייקר"יהיה , קוסם הכדורסל הגדול, יק´שמג
 

================================================= 
 הבוץ: פור שלישייס

 יק´אמריקה מתקיפה את מג: 0440
================================================= 
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אחרי שעשו ממנו גיבור העל , אבל עכשיו, כל מיתוסאולי כך זה באמריקה ואולי כך זה עם 
יק ´מתחילים לזרוק על מג, של כל הסופרסטארים ונושא הדגל הראשי של המלחמה באיידס

 .ובצדק. ונסון בוץ´ג
 

, שוטפים את התקשורת -אלפי נשים , סליחה –סיפורים על מין לא מבוקר עם מאות 
יק יביא גאולה לחולי ´מג? הוא בעצם אגואיסט ואולי? יק גיבור´מג. בתוספת פרשנות וביקורת

יק לשליחות ´ה ייעד את מג"הקב? ואולי הוא בעצם פצצת זמן מהלכת על שתיים? איידס
 ?ודרכן גברים, ואולי הוא בסך הכל בן אדם אחד שהדביק נשים רבות מספור? קדושה

 
, חק הכדורסלששינה לחלוטין את כל צורת מש, חביבותו וכישרונו המיוחד, חיוכו המטרף

לאן , בכל בית מלון שעצרה הקבוצה. לס´הפכו אותו לאחד הרווקים המבוקשים בלוס אנג
קרוב לוודאי שהרגיש רוב הזמן כמו שמרגיש יתוש בחווה . חיכו לו שיירות של נשים, שפנה

 .לא יודע איפה להתחיל. של נודיסטים
 

מאמר שכתבה ידידה של " מסלס טיי´לוס אנג"ונסון התפרסם ב´יומיים אחרי ההודעה של ג
אני לא מאשימה : "לס´שחקנית הנבחרת האולימפית האמריקנית בכדורסל בלוס אנג, יק´מג

היו מחכות לו עשרות , יק לדירתו לכוס קפה´אך כשהייתי באה עם מג. ולא מנסה לשפוט
נשים סובבו אותו על כל צעד . הודעות על המזכירה האוטומטית מנשים המקוות לפגישה אתו

הוא שכב עם מספר עצום של ". לא"וכנראה גם לא רצה לומר , והוא אף פעם לא ידע, ושעל
 ".נשים

 
פרי עטו של בעל פרס , "ניו יורק טיימס"מיד אחר כך הופיע מאמר ראשי במדור הספורט של 

במאמר ". יק אינו גיבור´אבל מג, מצטער: "הכותרת. דייב אנדרסון, פוליצר לעיתונות ספורט
". החיוך מהיר מהאמת, יק´אבל אצל מג, צל קוסם היד תמיד מהירה מהעיןא: "נכתב

החיוך המלבב גרם לעיוורון אצל אלה : "והוא ממשיך. המשפט הזה מתחרז, באנגלית
´ גיבור´קוראים לו . שעושים ממנו גיבור ולא רואים את התמצית האגואיסטית שבהתנהגותו

 ".´דף תענוגותרו, הדוניסט´בעוד שהמילה המתאימה יותר היא 
 

אני לא . "שקיים יחסי מין עם נשים רבות מאוד" ספורטס אילוסטרייטד"יק עצמו הודה ב´מג
שנחשב , מברליין´צ". אבל לא הייתי נשוי ואהבתי את חיי הרווקות", המשיך, "מברליין´וילט צ

ומחזיק בעשרות  NBA-שנה ב 00-שיחק כ, על ידי רבים לסנטר הטוב בתולדות הכדורסל
 ".אלף נשים 05שכבתי עם "ובו הוא מצהיר ש" מבט מגבוה"באחרונה יצא ספרו . י ליגהשיא

 
כשאחד העיתונאים הוציא , הייתי במלון פלאזה בניו יורק ביום ההוצאה לאור של הספר

זה עתה חישבתי את ממוצע השכיבה שלך עם , היי וילט"מברליין ´ואמר לצ, מחשב כיס
בתשובה ענה הענק ". NBA-שנות משחק ב 00ליום במשך זה יוצא בערך אישה וחצי . נשים

 ".כי היו גם ימי בצורת, זה יוצא יותר: "בחיוך דוחה
 

מברליין לבלוע את המילים שלו ´מאז מנסה צ. יק´וכל זה קרה שבועיים לפני ההודעה של מג
הכל היה אחרת בשנות "להגנתו הוא טוען עכשיו ש. בחזרה ולא יודע איך לצאת מהתסבוכת

ובאותן , יק תיאר בפירוט את חיי המין שלו´גם מג". השתניתי לחלוטין מאז. 35-וה 55-ה
כמו כל הספורטאים : "בזמנו אמר לכתב ניו יורק טיימס. מברליין´מילים בערך כמו אלה של צ

. ובכל לובי של כל מלון הן מחכות לנו, מעיר לעיר מסתובביםאנחנו , המפורסמים והעשירים
אדי : בעיר רוצה האישלס שכמעט כל ´יש כמה רווקים בלוס אנג. מספריםזה הכל עניין של 

אני מודה שמאז שבאתי העירה עשיתי ככל יכולתי . יק´מג, ק ניקולסון´ג, ארסניו הול, מרפי
 (.ל.מ, לציין שהוא עשה זאת גם בהיותו נשוי" שכח"אבל הוא " )לספק ולמלא את הדרישה

 
הוא ? איזה מין גיבור הוא? ות המינית והמוסרית שלוהיכן האחרי: "במאמרו שואל אנדרסון

ונסון ´הוא ארווין ג. משדרות סאנסט´ יק הקדוש´מג´הוא לא . אבל לא גיבור, אולי קורבן
 ".שנתפס על נהיגה במהירות מטורפת
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שנכתב על ידי עיתונאית , יק הופיע מאמר בספורטס אילוסטרייטד´שבוע אחרי הווידוי של מג

יק ´המאמר עוסק במג? "יק´היכן המג", הכותרת שואלת. נקינס´סאלי ג תריהפופולאהספורט 
הוא לא זוכר ולא יודע עם מי או . הוא סיכון. הנשים, הוא לא גיבור שלנו. "ובנזק האדיר שגרם

עכשיו הוא מזהיר את . הוא עבר את כולן, ´שמפו´, כמו בסרטו של וורן בייטי. מתי שכב
אך , קצת זה טוב. "פך אותנו הנשים למשהו כמו קרינת רנטגןובזאת הו´ לא להגזים´הגברים 

ואיזו ", היא טוענת, "ספורט, הנשים, הוא עשה מאתנו. אל תגזים כי זה עלול להרוג אותך
יין פאולי היו שוכבות עם מאות ´נניח שכריס אברט או ג? מקבילה נשית יכולה להיות כאן

אצל גברים הכיבוש נחשב . ת למיניהןמיד הן היו הופכות נושא לאבחנות נפשיו, גברים
 ".אצל הנשים זהו מעשה הנחשב על ידי שני המינים כבלתי נסבל ובלתי מחמיא; למבצע

 
אילו הייתי : "מרטינה נברטילובה הולכת רחוק יותר ואומרת את הדברים במפורש

היו מכנים , 055אלא עם , יק´גברים כמו מג 0,555הטרוסקסואלית והייתי שוכבת לא עם 
 ".איזה מוסר כפול יש לנו כאן. ´חולת מין´או , ´נימפומנית´או ´ זנזונת´אותי 

 
הוא היה האתלט האהוב עלי . יק´אני מעריצה את היכולת של מג: "נקינס מוסיפה במאמרה´ג

אלא גם , לכן אני מרגישה לא רק אכזבה. ואני מסתכלת על מה שקרה לו כטרגדיה, ביותר
יתה יההרגשה שלי ה, הייתה אחת מאלה שהוא שכב אתן אבל אם בתי. חרטה וצער, כאב

היא , "הוא לא מודל של אומץ ויכולת בגלל הנשים ששכב אתן. הופכת לכעס גדול מאוד
בדיוק , ואני מאמינה שכל המאות ששכבו אתו מרגישות עכשיו שעשו שגיאה נוראה", טוענת

בדיוק כמו שהן היו  ,אני משוכנעת שרבות מהן היו מגרות ומושכות. כמו שהוא מרגיש
אך אולי הוא זה שהיה צריך להבין את היתרון הגדול שלו ככוכב על ולהחליט , הקורבנות

 ".נטלמן´זהו בעיני תפקידו של ג. בשבילן
 

נניח שבממוצע כל , יק´ששכבו עם מג 0,555-בעניין ה: "נקינס עושה את החשבון הקר´וג
גברים שוכבים עם חמש נשים כל  05,555ועכשיו , אחת שכבה מאז עם חמישה גברים

ומהר מאוד מגיעים למספרים אדירים שרק , המספר הולך וגדל בטור הנדסי... אחד
גבר אחד שעושה , אחוזים נדבקים 05אפילו אם רק . פרופסורים למתמטיקה עוסקים בהם

 ".ספורט מיחסי המין שלו יכול לגרום למגיפה אמיתית
 

יק היה רווק ופנוי במשך רוב ´מג: קה היא זאתוהשאלה הנשאלת שוב ושוב היום באמרי
נשים יפהפיות חיפשו את . יופופולארעשיר , נאה, השנים שבהן היה מעורב בסקס ללא חשבון

זו הייתה דרך , מוסר כפול או לא? היו נוהגים אחרת, במצבו, כמה גברים בעולם. קרבתו
המאהב , זאת בזה שהואיק תהיה בכל ´ואולי תרומתו של מג. לפחות עד לאחרונה, העולם

אולי העולם היה . ואפילו לסירוב, לבררנות, לזהירות, יהיה נושא הדגל לבחירה, הגדול מכולם
מעז , בכל זאת ובסופו של דבר, אולי. יק לפתוח את עיני כולם´זקוק לאליל ספורט כמו מג

 .ייצא מתוק
 

במישיגן סטייט הוא . יבתיכון הוא היה עוזר מאמן לא רשמ. ונסון תמיד רצה ללמד´יק ג´מג
מאמנו השתמש בו כדי להסביר תרגילים . המעודד והמורה, המבקר, היה המנהיג

לא סתם . הוא היה המאמן על הפרקט, כשחקן, בלייקרס. שהשחקנים האחרים לא קלטו
 .אחר כך שימש זמן מה מאמן הקבוצה. אלא המוח המחליט, גארד-פוינט

 
. HIVכיצד לחיות עם הווירוס הממאיר : שוב בהרבהאבל השיעור ח, היום הוא ממשיך ללמד

הוא נותן הרצאות . הוא הקים עמותה המתרימה עשרות מיליונים למעבדות העוסקות בווירוס
הרבה מהן עת  –נשים  0,555העובדה ששכב עם . כל מי שרק מזמינו, בגטאות, בבתי ספר

ביקש סליחה . התנצל. חטא הכה על. הוא התבייש. לא הניחה לו –היה נשוי ונושא הווירוס 
הדרך היחידה לכפר על . החליט שדיבורים לא מספיקים, תמיד מנהיג, יק´אך מג. ומחילה

פי אלף , פי מאה, להציל פי עשר ההיית –? מי יודע כמה נשים נדבקו ממנו -העוול שעשה 
 .מהווירוס, נקבות וזכרים, בני אדם
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. לעזור כספית לכל אישה שנדבקה ממנומלבד פעולותיו ותרומות אישיות הוא גם הבטיח 

בשקט וכמעט בהיחבא . ואף פעם לא ניתן מספר רשמי, כמה נדבקו זה דבר שקשה להוכיח
 .טיפלו עורכי הדין שלו בכל מקרה לגופו של עניין

 
כבר , שנה אחרי שהודיע שהוא נגוע בווירוס הממאיר 00 –בריא ומחייך  –עצם הופעתו 

. יק´על הפרקט הוא היה מג. פלא, "יק´מג"לא מדבר כאן על  הוא. נוטעת תקווה בנגועים
תרגול ואמונה , שרק עם תוכנית שלמה של תרופות, מחוץ לפרקט הוא נושא וירוס ממאיר

 .ולה לפרוץ בכל זמןכמצליח לחיות חיים רגילים כשהוא יודע שהמחלה י
 

הוא מסביר לתלמידים . בגטאות בערים השונות, רוב הרצאותיו ניתנות היום בבתי ספר תיכון
כיום המחלה נפוצה יותר ". מחלה של לבנים הומוסקסואלים"שפעם הייתה המחלה בעיקרה 

הוא , "ומלבד זאת. "שחיי המין אצלם פחות מבוקרים מאצל נערים לבנים, בין השחורים
 –גייז והטרוסקסואלים  –כיום כולם . כיום זו כבר לא מחלה שהיא נחלת הגייז בלבד", אומר

 ".עים מהמחלהנפג
 

ומובן שלא ידע על כך עד שרופא הקבוצה , יק אומר שהוא חלה לפני שנישא לאשתו קוקי´מג
 .אחרי בדיקת דם שגרתית, אמר לו שהוא נגוע

 
כמו שאמרו לו כמה " בתוך שנה"ואחרי שהאמין כי הוא לא עומד למות , אחרי ההלם הראשוני

ושהייתה , "´סטארסקי והאץ"בסדרה  שכיכבה, הוא פגש את אליזבט גלייזר, "מומחים"
אני . אצלי התפתחה המחלה לפני התרופות החדשות של היום. "בחודשי חייה האחרונים

הנה , ואם אתה רוצה לכפר על מעשיך, אך היום יש תרופות נפלאות. איחרתי את המועד
של ולפתח תוכנית שלמה  ימחשבותיהיא שעזרה לי לארגן את : "הוא אומר". ההזדמנות שלך

 ".יחסי ציבור שאני משתמש בה עד היום
 

מדליות הצטיינות בתמיכה למלחמה באיידס והכרה כחבר מלא , יק קיבל תעודות הערכה´מג
קיבל תעודת הערכה מיוחדת בנשף  0554בשנת . בארגוני המלחמה באיידס החשובים ביותר

 .ם"גאלה של האו
 

נהל את שמונה החברות הגדולות מ, הוא מבלה זמן רב יותר עם שלושת ילדיו מאשר בעבר
וממשיך להיות אורח קבוע בשידורים של משחקי , את רשת בתי הקולנוע שלו, בבעלותו

NBA. 
 
אבל רק אם אמשיך לעבוד למען מיגור המחלה עד יומי . סוף לעצמי-חיי שלמים וחזרתי סוף"

רכה אמר בזמן שקיבת את תעודת ההע, "ארגיש שאולי גם טוב הבאתי לעולם, האחרון
 .ם"ממזכיר האו

 
================================================= 

 סטאר קסום אחרון-אול: פור רביעייס
 אורלנדו, אול סטאר, 0440

 ונסון חוזר לנבחרת המערב´יק ג´מג
================================================= 

 
 יום לפני המשחק. 0
 

, 0450אבל מאז , את הספירה המדויקת מזמן שכחתי. סטאר-הייתי ברוב משחקי האול
אז מה להגיד ". הופס"חשבתי שכבר ראיתי הכל בעולם ה, ועד היום, כשכל העסק התחיל

שמפניה , מזרקות, אוכל, נשפים, שתפאורה אדירה כזאת? ששואו כזה עדיין לא היה, לכם
כל ? בעולם דמיונישהרגשתי כאילו אני נמצא ? והתנפלות תקשורתית כזאת לא זכורים לי
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, לים של החברות הגדולות בעולם"מנכ, סנאטורים, מושלי מדינות. המי ומי נמצאים כאן
. אלופי עולם, מולטי מיליונרים, סופרים, מנצחי תזמורות, שחקני קולנוע, ים´שייח, נסיכים

ה אחרי כמ, תאמינו לי. בואו נעזוב את זה? להזכיר את מי פוגשים כאן בארוחת הבוקר בלבד
אתה זורק מבט , ר עוברות לידך'או קים בייסינג´ כשמלאני גריפית, שעות של מצעד כוכבים

וללא , בארוחת בוקר, אגב!" )הבא בתור. קלטתי את הרעיון, קיי. או: "חטוף ואומר לעצמך
 (.הן לא נראות נאות ומרשימות יותר מהשכנה שלכם בסופרמרקט ברעננה, איפור

 
, בוגארט וברגמן, יין´טרזן וג, צבעים ומוסיקה. ´מטרו´ לפניבערב נערך הנשף הגדול באו

סטאר הופיעו -רוב שחקני האול. הכל במסע פנטסטי אל העבר, פלין´ארלי צ´שירלי טמפל וצ
שקצת בושה , מסיבת זלילה. האוכל והשתייה מהטובים ביותר בנמצא. במכוניות העתיד

 .של העולם, פחות עשירים, כשיודעים מה קורה בחלקים אחרים, להיות חלק ממנה
 

רוצים ללמוד שיווק . כל המסיבות והאירועים עלו על כל מה שעשו אי פעם דייויד סטרן ואנשיו
תוכלו ללמוד כמה . לכו להיות אסיסטנטים במשרדי הליגה לכמה חודשים? ויחסי ציבור

הפעם . מר סטרן הוא ללא ספק גאון השיווק וההופלה. מהלכים שישרתו אתכם לא רע בעתיד
הקולות בעד ונגד . ובשאלת הופעתו במשחק, ונסון´יק ג´מג, כל הרעש סובב סביב איש אחד

שאלת שיתופו הייתה לנושא המדובר ביותר מאז משבר הטילים בקובה בתקופת . חלוקים
-הפוינט, מארק פרייס. כאילו זה משחק כדורגל בשכונה, אנשים כאן בוחרים צד. הנשיא קנדי

, יק הוא אחד למיליון´אמר השבוע שגם אם הסיכוי להידבק ממג, יבלנדגארד המצוין של קל
. במסיבת הריאיונות המסורתית הכחיש פרייס שאמר את הדברים, אגב. זה אחד יותר מדי

, יק´דיברו נגד השתתפותו של מג, חבריו לשעבר לקבוצה, גרין וביירון סקוט. סי. אפילו אי
תקראו בהמשך מה הוא אמר לנו . ארלס בארקלי´שלא להזכיר את האציל צ, למען בריאותו

שבה יש לצופה כוח , תפופולאריוסטאר זו גם תחרות -אבל האול, גם אני אגב נגד. בעניין
יק בהמוניהם ´האם החובבים הצביעו בשביל מג. הצבעה בבחירת השחקנים: אחד אדיר

יק על ´גרצון לחזות עוד פעם אחת ואולי אחרונה במ? השתתפות בצער? בגלל רחמנות
 .ואולי רק בשל כך מותר לו להופיע, הם הצביעו בשבילו, כך או כך? הפרקט

 
. האולם היה מלא. מוכן לכל שאלה, יק ישב בראש הבמה´מג, עם החיוך שלא מש מפניו, כך

 .את האיש הזה העולם כולו רוצה לשמוע
 

. ר כך נראהואח, תנו לי קודם לעבור את המשחק הזה"? נבא-עונה נוספת ב? אולימפיאדה
ואולי זה משחק הפרידה , לא הייתה לי הזדמנות להיפרד כראוי מחבריי ומהאוהדים כשחקן

זאת אומרת שהם , האוהדים בחרו אותי? מה השאלה? אתם שואלים למה אני משחק. שלי
אני , טכנית. אני לא שחקן שיצא לפנסיה. לרגע לא התלבטתי. רוצים לראות אותי על המגרש

האם זה אומר שאבוא לעזור . ולכן אין כל מניעה שאשחק, של הלייקרס ברשימת הפצועים
 ".אני דואג רק למשחק הזה, שוב? להם בפלייאוף

 
אני יודע שזה . "הרמתי יד ושאלתי מה דעתו על כל המהומה שנוצרה סביב החלטתו לשחק

בקשר . ולעורר עניין באיידס וכל הקשור אלי –זו הייתה המטרה . אבל זה טוב, גרם לוויכוח
כשאכנס לסל הם יעלו עלי וירצו . הכל יישכח, ברגע שהכדור הראשון ייכנס לסל, לשאלתך

אם היה צל של סיכוי שאני מסכן . השנים האחרונות 00-כמו שעשו ב, לקבור אותי עם הכדור
הרופאים הטובים בעולם . אלה הרי החברים הטובים ביותר שלי. לא הייתי משחק, מישהו

מרגישים כל , אני מאמין, וכך, ולכן אני מרגיש חופשי לשחק, לכך הוא אפסי אומרים שהסיכוי
ידעתי שיהיה . להיפך, איש לא אמר לי שיש לו בעיה עם זה. שיהיו אתי על המגרש ,0-ה

ולקול , הוא ענה לעוד כמה שאלות!" אבל גבר לא יכול לשנות את חייו בגלל זה, קונפליקט
 .תשואות נעלם בדלת האחורית

 
זה היה עוד לפני הריאיון של . ארלס בארקלי´דבר מענג יותר בעיתונות מלראיין את צ אין
הדבר היחיד שאני יכול לומר הוא שלא . אני לא מציע עמדה: "הוא ענה. שאלתי לדעתו. יק´מג

זה כל מה . אני עולה לשחק. אני לא רוצה שיישפך דם. אתקיף אותו בצורה רגילה שאני עושה
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אמרתי לאציל ששמעתי כי הוא אמר לאחרונה . יק´נעזוב את מג. קיי. או". שיש לי לומר
אל . "שבסיקסרס יש חוק לא כתוב על פיו חייב תמיד להיות לפחות שחקן לבן אחד בקבוצה

!" זה כתוב בספר שלך", אני שואל, "ארלס´אבל צ. "הוא ענה, "תאמין לשטויות שאתה קורא
זאת . אולי הסדרים בדפוס עשו איזו פאשלה; אתאולי אתה לא מבין מה קר", הוא חייך וענה
. בכך היה לאדם הראשון בעולם המכחיש דברים שהוא עצמו כתב בספרו!" לא בעיה שלי
 .ארלס´סר צ, האחד והיחיד

 
, בירד חוזר לעוד שנתיים: "ר האגדי של הסלטיקס´נרל מנג´הג, בינתיים הצהיר רד אורבך

: עם העיתונאים´ חוק ממנו פטפט דראזן פטרוביץלא ר". פאריש ומקהייל חוזרים לעוד שנה
התאמנתי רק פעם אחת ואף ? תחרות השלוש. סוף סוף למדתי מה זה נבא ואני מרגיש נוח"

הוא , עם מכנסי חאקי וחולצה כחולה. איש לא ניגש אליו. הנה דן מארלי..." כדור לא נכנס
: ף הורנסק אמר לי´ג". לא מעכלעדיין . אני לא מאמין שאני כאן: "נראה כמו חוואי מבלפוריה

והכל , מה יקרה אם אף כדור שלי לא ייכנס. רק מתחרות השלוש, לא מתרגש מהמשחק"
 "?בצבעים טבעיים לפני כל העולם

 
, ורדן´כל השחקנים הופיעו למסיבת הריאיונות חוץ ממייקל ג. עוד ועוד, וכך זה נמשך

 0,055-ה ומשלם את עונש הסטאר בכל שנ-שמחרים משום מה את החלק הזה של האול
, אני יוצא ממסיבת העיתונאים בהרגשה שפרט לקרל מלון. קטן עליו. הופעה-דולרים על אי

 .יק במשחק´שאר השחקנים כבר לא שוללים עתה את הכללת מג
 
 ומשחק הוותיקים, השלוש, אליפות ההטבעות. 0
 

ההטבעות קורה משהו שמרים פתאום את תחרות , סטאר-בכל מפגש אול, כל שנה
אשתקד זה היה ניפוח הנעליים . אז זה ספאד ווב הננס, ורדן´אם זה לא מייקל ג. מהקרשים

היה זה דאנק שסדריק סבלוס החליט . ואתמול הדאנק העיוור של סדריק סבלוס, של די בראון
, " "OUT OF SIGHTהוא הכתירו . לתת לו שם שתחילה לא קלטנו את המסר שבו

שתי ההגדרות מתאימות לדאנק ". על עיוור"וגם , "לא מהעולם הזה"שמשמעותו באנגלית גם 
, של הסווינגמן של פיניקס, כל הגדרה שתבחרו, מטמטם החושים, הייחודי, האדיר, האחרון
 .אם אמנם לא עבדו עלינו שוב –סבלוס 

 
עכשיו יש לו . עם או בלי סרט הבד הקשור סביב עיניו, ועדיין מחפש זהות, הוא אינו מפורסם

. פעם שביצע דאנק כשהוא עיוור לחלוטין-אלף דולר בכיס ותהילת עולם כראשון אי 05
. שמיד בסיומו התחילו להתווכח אם בסרט היה חור, הגימיק היה כה סנסציוני ולא ייאמן

ומי שבמו ידיו כיסה את עיניו של , שבמקרה עמד לידי, רליאבדרך החוצה שאלתי את דן מ
האם הסרט היה : "פעם הערב 055לה שכבר נשאל בוודאי אותה שא, סבלוס בסרט השחור

 "?אטום לגמרי
 

כל אחד מכם רשאי לבחור אם !" טיפת אור לא הייתה יכולה להיכנס: "מארלי לא היסס
אולי מכיוון שתמיד הייתי מכור . אני נוטה להאמין, כל זמן שלא יוכיחו לי אחרת. להאמין או לא

 .למיסטיקה בספורט
 

ובעצם בכלל לא היה , שהיה השלישי והאחרון שלו, לפני הדאנק המדוברסבלוס ניצח עוד 
החמיץ בסיבוב השני את , שנראה כמנצח בטוח, ונסון´זה קרה אחרי שהרוקי לארי ג. זקוק לו

 .נקודות מאכזבות 55כל שלושת הדאנקים שלו וצבר בסיכום 
 

גם אם הוא , אנקעל ד 0,כשהמינימום שאפשר לקבל הוא , נקודות 43.0לסבלוס היו אז 
, סבלוס הגיע לדאנק ללא לחץ ובידיעה שהתואר בכיסו. מבוצע על ידי המורה שלי קווינט

עד אז הייתה זו תחרות . ובכל זאת נתן שואו אדיר ששינה את כל ההתייחסות לתחרות
שישב )דומיניק , ורדן´תחרות דאנק בלי מעופפים כמו ג. הדאנק החלשה ביותר שזכורה לי

שהיה אחד השופטים , יי´ר ג"או ד( את סטייסי אוגמון" אימן"ו, סל המתחריםמגובס על ספ
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. זה כמו הבלט הלאומי כששלוש הבלרינות הראשית חולות ומוצאים להן מחליפות, בתחרות
שון קמפ , דאג ווסט, ון סטארקס´ג, (שלישי)ניק אנדרסון , ונסון´ג, סבלוס -כל המשתתפים 

אם ; (קראו בהמשך)או נוינגס " הנץ"ן הליקופטרים מהסוג של אך אם אי, היו טובים -ואוגמון 
, מעט מאכזבת, יש להודות, ההצגה -ואם אין גימיקים מפתיעים , הזינוקים הם לא עד לתקרה
הייתם רוצים שנעוף ", אמר ניק אנדרסון המקומי, "אני יודע. "ואפילו מעייפת אחרי זמן מה

 55,וס ואז נרד עם חמישה סיבובים של נתחבק עם מיקי מא, נתיישב באוויר, לתקרה
 !"יש רק כמה דברים שאתה יכול לעשות בשלוש שניות. מעלות

 
, אחרי שראינו את הביצוע שלו. האכזבה הייתה במקומה עד שהגיע סבלוס והמבצע שלו

ייתכן שדאנק עיוור כזה בריצה מחצי מגרש הוא מבצע לא פחות מסובך מהתיאור של 
החל בהקפצת הכדור תוך כדי , בעיניים מכוסות, ואז, צעדים מהסל 05סבלוס מדד : אנדרסון

!( כשהראש יכול להתפוצץ במפגש עם הטבעת בטעות החישוב הקטנה ביותר)ניתור , ריצה
 .מהשופטים" 05"הוא קיבל כמובן את כל ה!! והטבעת הכדור

 
פאול כשסרט ראיתי אותו זורק באימון מקו ה: "יק´אחרי הניצחון סיפר שהרעיון בא לו ממג

חברי . חזרתי לפניקס והתחלתי להתאמן בדאנקים עיוורים. לשיפור התחושה, מכסה את עיניו
. העזתי –רק כשידעתי שניצחתי . אבל שמרתי את ההפתעה לסוף, ´לך על זה´אמרו לי 

לא רציתי לשבור את הצוואר שלי כשכל העולם צופה בי . הסוד הוא ספירת הצעדים
אך אחוז ההחמצות היה גדול , גם אני התאמנתי בדאנק הזה: "ונסון´לארי ג..." בטלוויזיה

שהיה שם לו את הניצחון "DOUBLE DRIVE" -החמיץ את דאנק ה, אגב, ונסון´ג". מדי
 .אמר, "כאלה ברציפות 05אני קובר , בשארלוט, בבית. "בכיס

 
אם הוא אמרתי לו ש. ים לס מסקרמנטו והצגתי את עצמי´לפני תחרות השלוש ניגשתי לג

כבר יש כותרת בראש שתפוצץ עיתון מסוים , מנחם, ללס האחר, מנצח היום באליפות השלוש
כשהגיע לגמר מול קרייג  -הוא כמעט הצליח !" אשתדל לעזור: "הוא חייך ואמר. לנד-בהולי
וביניהם )ללס היו חמישה כדורים אחרונים . אלוף השנתיים האחרונות, ס משיקגו בולס´הודג

ס ניצח ´והודג, אך רק אחד נכנס. כדי להשוות ואחר כך לנצח( לבן לשתי נקודות האדום כחול
בחצי הגמר . בגמר 00לס עשה . האחרונים 0-מ 4כשהוא קולע , נקודות 05גם הפעם עם 

התוצאה הגבוהה של הערב , 04ולס  00ס ´הודג, 00מונד ´ריצ´ מיץ, 8´ עשו דראזן פטרוביץ
 .שהתחילו בה בתחרות השלוש העלובה ביותר מאז

 
" איש הקרח. "8-45,גבר המזרח על המערב , דקות 04שנמשך , במשחק הוותיקים המרגש

 .למערב 05וקלווין מרפי הוסיף , )!(דקות  05-ב 04ורג גרווין קלע ´ג
 

הורדו על אלונקות , דייב תומפסון ונורם ניקסון קרעו רצועות ברך: סיכום הנפגעים מהמשחק
אלה פציעות שקורות פעם במיליון : "ששיחק אף הוא, רוברטסון´ 5יג ב´. לבית חולים ונשלחו

 -לראות את החבורה הזאת שוב על המגרש ". אסור לעשות מזה ביג דיל. במשחקים כאלה
זוהי עדיין החוויה הגדולה , ולפעמים גם שמנים, מקריחים, ועכשיו זקנים –אגדות אחד אחד 

 ".סטאר-אול"שלי בכל 
 
 סטאר-משחק האול. ,
 
חלק מהפרס מגיע . אך לא אשכח אתכם לעולם, אולי תראו אותי על המגרש שוב ואולי לא"

יק ´דברי התודה המרגשים של מג". שוויתר על מקומו בחמישייה בשבילי, לטים הארדאווי
ונסון בנאומו הנהדר לפני קהל מריע ונפלא באורלנדו היו אקורד סיום מושלם לסוף שבוע ´ג

דקות  ,´ שחקן המצטיין´יק נבחר ל´מג. ובים והמרגשים אי פעםמהט, סטאר מטורף-אול
-למערב בקריעה הגדולה ביותר בהיסטוריה של האול ,00-,00)אחרי סיום המשחק 

הפרס הולך לאדם האמיץ : "והקומישנר דייויד סטרן הוסיף כשנתן לו את הגביע, (סטארס
 !"ונסון´יק ג´מג, ביותר שאני מכיר
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" בעיר הדמיון"ממש כאן  -" הפקת דיסני וורלד", סליחה, לא. הוליוודזו הייתה הצגה שכולה 
לא היה מקום ראוי יותר בכל רחבי תבל , עם יותר כסף והרבה יותר קסם מהוליווד. אורלנדו

שכמובן ריכז סביבו עניין , יק´המוח וההתמקדות היו במחלתו של מג, הלב. לארח משחק זה
וסיפק את הסחורה כאילו היה חלק מסרט דמיוני  עצום של עיתונאים מכל רחבי הגלובוס

היה זה . הכל נשכח, כשכדור הביניים הראשון עלה למעלה, למרות זאת. שנכתב על אודותיו
 .השחקנים הטובים בעולם כיום 04בין " הופס"משחק , סטאר-שוב כמו בכל אול

 
, ובראשם אייזיה, כל שחקני המזרח. הוא היה העניין ומרכז הערב. יק היה כמובן הגיבור´מג

 .לאף אחד לא נראה אכפת שהוא חולה. התחבקו אתו לפני המשחק
 
קלייד , יק´נגד מג, ארלס בארקלי במזרח´פטריק יואינג וצ, סקוטי פיפן, אייזיה תומאס, ורדן´ג

חוץ מלארי  –אם יש אדם ביקום . כריס מאלין ודייויד רובינסון במערב, קרל מלון, דרקסלר
אני לא . קיי. או. אנא שירים יד?, "למה אני לא"שיכול עכשיו לשאול  –וע בירד כשהוא לא פצ
 .רואה אף יד מורמת

 
הם ביקשו : שני המאמנים אמרו לנו לפני המשחק שאסטרטגיית המשחק שלהם פשוטה

לא לתת , יק´סביב מג" טרראם"לשכוח את ה, מהקנונים שלהם לשחק את משחקם הרגיל
וכשיתנו הצגה מפוארת יודו למאמנים על מה , יע עליהםלמשקעים מהמאבקים בליגה להשפ

 .שהצליחו ליצור באימון בוקר אחד בגאוניותם הרבה
 

ספורט הוא דבר שנברא לילדים , אחרי הכל. סטאר למהנה כל כך-זה מה שהופך את האול
סטאר -באול. חוקים ומסגרות, תרגילים, הורסים אותו עם מגבלות, המבוגרים, ורק אנחנו

 -פשוט ומשוחרר , לילדות שלהם באמצעות כדורסל טבעי( וגם הקהל)השחקנים חוזרים 
הם באים להראות מה הם , בלי טקטיקות, בלי בלבולי מוח, בלי תרגילים. הנהדר ביותר שיש

 .יודעים ומה הביא אותם לכאן
 

 3-מ 5)ובכל המחצית , (נקודות 05-ל 0-מ 4: יבולו)בשש הדקות ששיחק ברבע הראשון 
הוקס -בייבי, אפ-הארסנל שלו כלל פוסט". יק´מג"יק להיות ´חזר מג( יפהפיות 05-בדרך ל

בסלים וירטואוזיים , ורדן´ג. ואיש לא יודע איך, וכמובן פגזים מכוערים מהשלוש שנכנסים
. אך לא רק הם. יק´הראו קצת מהדור החדש שיירש את מג, ופיפן בריחופים לשחקים, כרגיל
בפשטות וללא , המערב. ללא יוצא מן הכלל, מצוינים –הצעירים בייחוד המערביים  –כולם 

, ברבע השני. 0,-,0, פתח הפרש כבר ברבע הראשון, מיוחדים" היילייטס"וירטואוזיות ו
 –ף הורנסק ודן מארלי ´ג, ון סטוקטון´ג –" צנועים"יק ואחר כך שלושה לבנים ´תחילה מג

הראה שוב שהוא ( 00סיים עם )יכוז נהדר סטוקטון בר. 00-34-ניפחו את יתרון המערב עד ל
היה , כמובן, כך. עושה בדיוק מה שדון נלסון ביקש ממנו לפני המשחק -שחקן של מאמנים 

 .רוצה נלסון שיגיד
 

: בסוף הרבע הראה דיקמבה מוטומבו מדנבר מעט ממה שהוא מסוגל ולמה הוא עוד יתפתח
חזר ותאר בפרטי , יום לפני המשחק ,לתקשורת לראיונותביום המוקדש . לסנטר טוב בליגה

כיצד הרג אריה טורף : ששאלו אותו -למעשה היחידה  –פרטים את השאלה העיקרית 
 00כי ביום שנולד ירו בעיירתו , יליד זאיר, עוד סיפר מוטומבו. באפריקה עם כידון שנשא עמו

הדר שיהיה הוא נראה שחקן נ. כל המזרח קילל בדקות אלה את יום הולדתו. פגזים לכבודו
 .טוב הרבה יותר

 
כיום יש . סטאר-המערב חיסל לנגד עינינו שנים רבות של תסכול נגד המזרח במפגשי האול

אם . חזקים יותר וספסל טוב יותר ממה שהמזרח יכול להציע, במערב ריכוז של גבוהים יותר
א כשבארקלי כמעט ל, המזרח גם הציג אחוז קליעות נמוך ברבע השלישי, זה לא מספיק

 .מעליב 000-,8-והרבע נגמר ב, פוגע
 

שהדרך היחידה ( 00-מ 4-ב 08סיים עם )ורדן ´בדקות ששיחק הראה ג, למרות ההפרש



 134 

שהוא , גולף? שהוא כה אוהב, בייסבול. לעוצרו היא להעביר אותו לענף ספורט אחר
קה הוא התשובה השחורה לפיסי. העיקר להורידו מהפרקט, ולות´אפילו ג? אובססיה בשבילו

! איזו שהייה באוויר! איזה עילוי. כשהוא עולה באוויר הוא צריך לקחת אתו דיילת. הניוטונית
 !איזה וירטואוז

 
זה היה בלי ספק סוף השבוע של האדם . אבל נחזור לסיבה המרכזית להתכנסותנו כאן

-שיתפוס מקום של כבוד בהיסטוריה של משחקי האול, שעמד במרכז המאורע המופלא הזה
והוא כמובן לקח , דרקסלר והאחרים נתנו לו את הבמה ברצון, ורדן´ג. ונסון´יק ג´מג -סטאר 

, יק נתן כאן רגעי קסם אמיתיים´מג. יק היה ענק´מג, יק היה נהדר´מג. את כל מה שנתנו לו
הוא שיחק נגד הטובים בעולם בראשונה העונה ונבחר לשחקן , אחרי הכל. לא נשכחים

 ?שי מזהאנו-מה יותר על. המצטיין
 

 MVP-לו לשחק ולהיות ה" נתנו"לא הייתי אומר ש. יק כשחקן´הייתה זו שירת הברבור של מג
, בשבילי. אך היה ברור מהרגע הראשון שאף מזרחי לא מנסה לשמור עליו חזק, של המשחק

 Dכיסא  03כשהתיישבתי במושבי בשורה . סטאר סוף מפתיע ביותר-היה לסיפור האול
הוא הכיר אותי ! יק בכבודו ובעצמו´מי נע לעברי אם לא מג, לחצות והשעה קרובה, במטוס

וריחמתי עליו , הוא נראה לאה ביותר. ממש לפני Eכיסא  08הוא ישב בשורה . ולחצנו ידיים
כשהמטוס כבר היה !(. והוא לא סירב לאיש)כשמחצית יושבי המטוס באו לבקש חתימות 

מתברר שאחרי . לא יושב במחלקה ראשונהבאוויר הסתובבתי ושאלתי אותו איך זה שהוא 
" בוקר טוב אמריקה" היוקרתיתזכייתו בתואר השחקן המצטיין התקשרו אליו מתוכנית הבוקר 

הלובש חולצת טי של  05צעיר בן . המטוס היה פקוק. והוא היה חייב היה להגיע העירה
" יק´מג"לו אפי. ככה זה. ולא הסכים לקבל כל תמורה, הניקס הסכים לתת לו את מושבו

ישן במשך כל , אגב, יק´מג. יורק-יק היה זקוק לטובה של אוהד ניקס צעיר כדי להגיע לניו´כמג
 .יק המופלא נוחר כמו כל אחד מאתנו´מג, אז כן, ואם זה מעניין אתכם, הטיסה

 
================================================= 

 אתגר השבוע
================================================= 

חמישייה לפי : הרכב את נבחרת הפועל חולון בכל הזמנים ואת מאמן כל הזמנים שלה
 . ללא קשר לעמדתם, לפי טיבם 3ועוד , תפקיד
 80בין המשתתפים בשבוע שעבר היה גם אופיר גורדון שציונו הוא : הערה

 
================================================= 

 : השבוע שעבראתגר 
================================================= 

 
 .של הלייקרס" כל הזמנים"אחד עשרה משתתפים בחרו את קבוצת 

 יק´מג: רכז
 (רי ווסט´בחרו את ג, כולל אני, שלושה)קובי : גארד קולע

 י´יימס וורת´ג: סמול פורוורד
 ין ביילור´אלג: ור פורוורדופא

 (ניל´בשקיל או 0-ו, מברליין´בצ ,, בחרו בו 0)אבר ´ג קרים עבדול: סנטר
 .מייקן ,מקדו ,קרל מלון, מברליין´צ, שאקיל, ´גודריץ, ווסט: ספסל ללא התחשבות בתפקיד

================================================= 
 מנצחי האתגר

================================================= 
, פנחס אורן(. 40)אחריהם רומן סחרוב (. א"כ 055)זיו שהם ויניב מלובני , דור-יהודה בן
ושרון סולומון , 80 –יב ´ניק פארדג. א"כ 45 –ואופיר גורדון , רועי ורדי, עתי עמירם, מנחם לס
 . א"כ 85 –וצביקה 
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 ונס´סם ג
 
 

והישיר מכל האגדות  ,חסר הדראמות, ונס הוא הפשוט´פור על סם גיהס
פעם לא היה בראש -אף, תפעם לא ניקלע לצרו-שחקן נפלא שאף: האחרות
ולמעשה גם כמעט אף פעם , אף פעם לא כתב ספר או כיכב בסרט, הכותרות

וכמה יטענו  –הוא ללא ספק השחקן האלמוני . לא דיבר מלבד לענות כן ולא
במקרה : אבל תמיד יש משהו המייחד שחקן אדיר. מכל האגדות –' משעמם'

 ! האוריגינלי" MR.CLUTCH"והיותו , שלו BANKSHOT-של סם זה ה
 

******** 
 

אליפויות  05ונס היה אחד מעמודי התווך של הסלטיקס המופלאה כשהוא לוקח איתה ´סם ג
 03.3עם ´ נק 00,400במשך הקריירה הוא קלע . נבא מתוך תריסר השנים ששיחק שם

. פעמים 0סטאר -א והיה אולניבחר פעמיים לקבוצה השנייה של הנב. מהקו 80%-ממוצע ו
תחשבו , תעצמו את העיניים,". האגדות 05"-ואז לאחד מ, ,048-ב´ להיכל התהילה´ניבחר 

 .ונס´ואז תדעו מי זה סם ג, על ריי אלן
 

מה שמיוחד בו : "הוא היה השחקן האהוב ביותר על מאמנו בסלטיקס רד אורבך שאמר עליו
 0.44למרות שהוא רק  –וחוזקו , טינקט המהירהאינס, שלו´ הטאץ, גמישותו, היא מהירותו

אבל מה שיש לו יותר מכל אחד אחר זוהי משמעת ", ואז הוא המשיך, "ג"ק 40ושוקל ´ מ
, ואף פעם ללא תלונות, ומוכנות לבצע כל מה שהמאמן דורש ממנו, דביקות במטרה, עצמית

 .רוציםיואף פעם עם ת
 

הוא אפילו לא טרח ללכת . 0403ל בדראפט ש´ רד אורבך לא אהב את שחקני הקולג
הוא יסמוך על , ´דפוק´במקום זה הוא החליט שמאחר והדראפט כל כך . למשחקים ולבדוק
שפעם היה נער כדורים בסלטיקס ואז הפך , מאמן בשם בריאן סטוץ. ים´דעת מאמני הקולג

 .הרים טלפון לרד, ארלסטון יוניברסיטי´עוזר מאמן בצ
 
שלוש יוכל להחליף את פרנק -אתה מחפש גארד שתוך שנתייםשמעתי ש. סטוץ מדבר? רד-

 !רמזי
 ...ואני בטוח שמצאת לי גארד כזה. היי סטוץ-
אתה יכול לצחוק ולגחך כמה . אני מכיר את האולם. אני מכיר את הקהל. אני מכיר אותך, רד-

 !הצחוק שלך יהפוך מהר לבכי, אך אם לא תיבחר בו, שתרצה
 ?את הסלטיקס ומי זה השחקן הזה שיציל-
 .´מ 0.44והוא גארד בגובה , ונס´שמו סם ג-
 ?והיכן משחק הסם הזה-
 .קרולינה סנטרל´ בנורת-
 ?קרולינה´ נורת-
 !קרולינה סנטרל´ נורת. לא-
-AND WHERE THE HELL IS CENTRAL? 
 .קטן לשחורים´ זה קולג-
 ?ובאיזה סיבוב אתה מציע שאבחר בו-
 !בסיבוב הראשון-
-ARE YOU NUTS? 
 .גודביי, אוקיי-
 ?איפה אני יכול לראות אותו משחק. רגע, רגע-
 !הוא לא רוצה שתראה אותו והוא לא רוצה לשחק עבור הסלטיקס. אתה לא יכול-
 ?´לא רוצה´מה זאת אומרת -
 .אנס לשחק´משחקני השנה שעברה חוזרים ושלא יהיה לו צ 00-הוא טוען ש-
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 .לפחות אני רואה שהוא לא טיפש. אוקיי-
 

רד הרביץ כמה . ונס לא רצה לשחק עבור הסלטיקס´סם ג. רד אף פעם לא ראה אותו משחק
 8-כשהסלטיקס קראו את שמו בבחירה ה. טלפונים והגיע למסקנה שסם הוא דבר אותנטי

איש . איש לא ידע". ?ונס´מי זה סם ג? ונס´סם ג. "האולם ניכנס לשוק, של הסיבוב הראשון
ים שחורים ואיש לא ידע עליה או התעניין בה או ´גה של קולגסנטרל שיחקה בלי. לא הכיר

 .בשחקניה
 

******** 
 

וב של מורה ´ונס שמע שהסלטיקס בחרה בו הוא אמר לבני משפחתו שהציעו לו ג´כשסם ג
 .ושהוא מקבל את ההצעה, דולר לחודש 055-ס ומאמן תיכון ב"בי
 

ופרנק רמזי היה , והיהודי ביל שרמן בוב קוזי, לסלטיקס היו את שני הגארדים הטובים בעולם
ופחות מכך , כוי לעשות את הקבוצהיהוא ידע שאין לו ס. שעלה מהספסל´ סטאר-אול´כבר 

ר של המשפחה והוא הורה לו ´דשהיה הגאדפא 83למזלו של סם היה לו סבא זקן בן . לשחק
לחזור  .כי אחרת תתהה כל ימי חייך אם עשית שגיאה איומה", לקחת את הצעת הסלטיקס

 ?!"ללמד בתיכון תמיד תוכל
 

ואפילו קצת , חסר בטחון, וכך הגיע צעיר מעיירה קטנה בצפון קרולינה לעיר הגדולה נפחד
סיבובים  05-אחרי כ. האימון הראשון היה אימון ריצה עם כדרור מסל אחד לשני. מדופרס

סם : מלבד אחד. כולם התחילו לנטוף זיעה. כולם נשמו ונשפו. התחילו כמה שחקנים להאט
של , סוויש ועוד סוויש של קוזי. ואז התחילו לזרוק לסל. לא מאמין, רד אורבך מסתכל. ונס´ג

 . של רמזי, שרמן
 

סם זרק רק , ישר לטבעת" סוויש"בעוד שכולם רצו : עם הבדל אחד, ונס´אבל גם של ג
BANKSHOTS הייתהאך זוהי , כבר אז התחילו לצאת מהאופנה" בנקשוטס. "מלבד מהצד 

, שמירה, מסירה, כדרור: הוא הראה שהוא יודע הכל 0X5במשחק . הזריקה המועדפת עליו
 BIG"פעם לא שיחק -אורבך לא יכול היה להאמין ששחקן עם יסודות כה טובים אף. קליעה
BALL( " יקנטאקכדורסל רציני כמו בצפון קרולינה או.) 

 
, תא ריק בחדר ההלבשה עבור סםאורבך היה צריך לחתוך את אחד הוותיקים כדי למצוא 

סם קלע . רד בוודאי החל לתהות אם עשה את הדבר הנכון, וכשהעונה הראשונה הסתיימה
ויותר ממנו  -בעונה הבאה רד הכפיל את דקותיו כי קוזי . דקות משחק 05-אך רק ב, ´נק 0.8

אני ראיתי כש( . למשחק´ נק 05.3-ל)ומספר נקודותיו אף הוא הוכפל , החלו להזדקן -שרמן 
ונס ´היה כבר ברור שרד מכין את ג, 0450, את הבוסטון סלטיקס לראשונה באוקטובר

 .להחליף את שרמן
 

ונס באה במשחק הראשון שראיתי נגד הניקס כשהוא קלע סל מרחוק ´ההכרה שלי עם סם ג
הוא . הסל של סם, הסל הראשון שראיתי בנבא, "שוט-בנק"היה זה , צדקתם, כן. אמפ´בג

 .גארד שחיפש-למשחק והיה ברור שאורבך מצא את השוטינג´ נק 04.8אותה עונה קלע ב
 

באחת  STARTER-ומקומו כ, למשחק´ נק 05.5הוא קלע  0450-0450בפלייאוף של 
במשחק השביעי נגד , באותה סידרה. מהקבוצות הטובות בכל הזמנים שוריין עד לפרישתו

מברליין אמר ´וצ, צחוןיהוא קלע את סל הנ, וםטיקים לסי ,עם , מברליין´פילדלפיה עם וילט צ
אולי התכוון לכך או אולי רצה ". ונס הוא השחקן הטוב ביותר של הסלטיקס´סם ג"בסיום 

בגמר נגד הלייקרס סם . תחת החגורה –ששמר עליו טוב כל המשחק  –לתקוע לביל ראסל 
 .יקסלאליפות רביעית רצופה של הסלט, הנקודות בהארכה 05-מ 4ונס קלע ´ג
 

אך גם מגן , ונס היה הקלעי הראשי של הקבוצה´סם ג, וכל השנים אחרי בסלטיקס, מאז



 136 

ענה על כל , תמיד עם חיוך, תמיד בקול רך. וחבר טוב בחדר ההלבשה, מוסר מצויין, מצויין
 .פעם לא ראיתיו תוקע מבט מלוכלך בשופט או רב ומתווכח עם יריב כל שהוא-אף. שאלה
בדיוק כפי שריפ המילטון וריי אלן עושים , ת יוצרים על הריצה ללא כדורונס ישנה זכו´לסם ג

הוא היה הראשון לרוץ ללא הפסק . י מילר משך כל שנות משחקו בנבא´וכפי שעשה רג, היום
או נגמרה  –עד שלשומרו נגמר האוויר , ויוצא מהצד השני, לרוב מאחורי הסל, על הפארקט

מיד הצליח למצוא אותו ובין השניים התפתחה כימיה בוב קוזי ת. לרוץ אחריו –הסבלנות 
( את סם)גארד שחיפש אותו -ונס הפך להיות הפוינט´קייסי ג, אחרי שקוזי פרש. מאד מיוחדת

 ...כל הזמן
 

הסלטיקס סיימה את . למשחק´ נק 00.4הוא כבר הגיע לממוצע של  0454-0450בעונת 
כשביל ראסל קוטף ממוצע , ´נק 08.5של בור הפלייאוף עם ממוצע יוסם היה ג, 50-08העונה 

אני עדיין לא שם אותו על : "בסיום הסדרה אמר רד אורבך. ריבאונדים לכל העונה 04.0של 
 ."HE COMES DAMN CLOSE" אבל, רי ווסט´אותו שלב עם אוסקאר רוברטסון או ג

 
גע אחד ר. הוא היה הכוכב הקבוע בכל השנים הבאות וכל האליפויות הרצופות של הסלטיקס

תה קבוצה מלאת יהלייקרס הי. שזכור לי מאד היה המשחק הרביעי נגד הלייקרס בפלייאוף
טיקים  3הלייקרס הובילה בנקודה עם . רי ווסט´וג, ין ביילור´אלג, מברליין´כוכבים עם וילט צ

קח את הזריקה ירציתי שסם י: "המאמן ביל ראסל אומר. והסלטיקס מבקשת טיים, לסיום
תה עונת יהקהל של בוסטון לא יסלח לו בעונה שהי, ל חששתי שאם יחמיץאב, האחרונה
. מצד שני לא סמכתי על אף אחד כפי שסמכתי עליו: "אבל הוא ממשיך(". 0454)פרישתו 

הבוסטון המשיכו בסדרה עד שניצחו את ". וכמובן שהכדור ניכנס, "מספרו"קראתי את 
 .הלייקרס בשבעה משחקים

 
, ´נק 00כולל  –שיאי בוסטון  00-הוא החזיק ב. גיע הזמן לפרושהוא הרגיש שה 5,בגיל 

אני מודה : "וזכה שרד אורבך יאמר עליו, טבעות אליפות 05-זכה ב -י לארי בירד "שנישבר ע
, דיוק 45%-ממוצע ב´ נק 03.3הוא סיים קריירה עם !" ונס שעשה ממני מאמן כה טוב´לסם ג

 .אסיסטים 0.0ם ע, למשחק´ ריב 4.4, דיוק מהפאול %,.85
 

. ומאמן הכדורסל שלה, מיד אחרי פרישתו הפך למנהל הספורט של אוניברסיטת פדרל סיטי
ושנתיים , (קרולינה סנטרל´ נורת) B.Aכ הפך מאמן של האוניברסיטה ממנה יש לו תואר "אח
ומבלה את , סבא מאושר, הוא אבא לשתי בנות. אז´אורלינס ג-כ היה עוזר מאמן של הניו"אח
 .ת גילו המבוגר בדיג וגולףשנו

 
 

================================================ 
 אתגר השבוע

================================================= 
 

 (. אחרים לספסל 3, לפי תפקידים 0)הרכב את נבחרת השחקנים שהגיעו לנבא ישר מהתיכון 
 

================================================ 
 תוצאות אתגר השבוע שעבר

================================================ 
 

 .מעתה אתן רק אתגרי נבא. ענו לאתגר 3רק 
 

י דומאס ´ריצ, (5)יי טאקר ´ג.פי, (3-י כל ה"ניבחר ע)ישראל אלימלך : החמישייה שנבחרה
רק לגבי " ציונים"אתן , תפומאחר וכה מעט השת( . א"כ 4)עופר אשד ומייק קרטר , (0)

 :החמישייה הראשונה
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. 4-ומנחם לס קלעו ב, יואב בורר, ערן סורוקה. 0-מ 0זיו שהם ניצח את האתגר עם בחירת 
 .,-ואביזר טופ קלעו ב, עתי עמירם, רועי ורדי

 
 זיו שהם

 
 מייק קרטר -יי טאקר ´פי ג -י דומאס ´ריצ -עופר אשד  -ישראל אלימלך : יהיחמיש
 -מוטי דניאל  -פרדי כהן  -מרסל חפץ  -דייזי בארמור  -ניב בוגין  -אורי שטרן : ספסלעל ה

 טרה סימונס
 

דיוויד ??? עופר פליישר?? קני באניסטר? האחים בלול)אז אין סנטר רציני , נו
אלטון בראון הוא שחקן . אבל גם האליפות השנה הגיעה בלי סנטר כזה( ????שטרנלייט

פרדי כהן או אליהו עמיאל שעלו , אני לא חושב שמרסל חפץ? האמת .אבל לא מעבר, נחמד
 .אבל חפץ וכהן שיחקו בנבחרת אז שיהיה, ממצרים יכולים לשחק ברמה של היום

 
 ערן סורוקה

 
. במקרה שלי מדובר על תערובת של שחקנים שראיתי ואגדות ששמעתי עליהן! היי היי מנחם

לא אלי )גם אין לי סנטר קלאסי . ם משהו רגשיאין לי אפילו פרמטרים לבחירה כך שזה סת
 .אז בחרתי במייקל קרטר, ולא אלטון בראון, לא ארל ויליאמס, ונס´לא שלטון ג, בלול

 
 מייק קרטר -טאקר . יי´ג.פי -עופר אשד -דניס ויליאמס -ישראל אלימלך : חמישייה

אלטון , י דומארס´ריצ, דריק המילטון, מרסל חפץ, אורי שטרן, מוטי דניאל, ניב בוגין: ספסל
 (חודשים ,סימונס שיחק רק )בראון 

 פרדי כהן, קלרנס בי, אלברט קינג, טרה סימונס, הבלולים: נשארו לדאבוני בחוץ
 

 אביזר טופ
 

 קי קלרנס -י טאקר י'פי ג -עופר אשד -סטר סימונס 'צ –ישראל אלימלך : שייהיחמ
אורי , ניב בוגין, י דומאס'ריצ, זי בארמורדיי, אבי מאור, עופר יעקובי, מוטי דניאל : ספסל
 שטרן

 
 עתי עמירם

 
 וויליאמסארל  -יי טאקר ´פי ג -י דומאס ´ריצ -עדי גורדון  -ישראל אלימלך : היחמישי

מילטון ואגנר , טרה סימונס, מוטי דניאל, מייק קרטר, דייזי בארמור, אורי שטרן: על הספסל
 עופר אשד

 
 יואב בורר

 
 מייקל קרטר -יי טאקר ´פי ג -י דומאס ´ריצ -דיוויד הנדרסון  -לימלך ישראל א: חמישייה

 מוטי דניאל, פרדי כהן, מרסל חפץ, רדקיל´דייויד ת, ניב בוגין, רקני בניסט, עופר אשד: ספסל
 

 רועי ורדי
 

 קני בניסטר -טריי סימונס  -י דומאס´ריצ -יי טאקר ´פי ג -ישראל אלימלך : חמישייה
 עופר אשד, מורן רוט, רדקיל'דייויד ת, מילטון ואגנר, ניב בוגין, עדי גורדון, מוטי דניאל: ספסל

 
 מנחם לס

 
 מייק קרטר, לרדקי´ת, דומאס, אשד, אלימלך: חמישייה
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דרק , פרדי כהן, מרסל חפץ, ארל ויליאמס, עדי גורדון, טרי סימונס, יי טאקר´ג.פי: ספסל
 המילטון

 ´חלק א -ורדן ´מייקל ג
 
 

השבוע אני מכניס . מגיע לו שניים. פור אחד לא מספיקיורדן ס´ל גרק על מייק
של ידיעות אחרונות " ימים -3"-שני מאמרים שכתבתי עליו ושהתפרסמו ב

 כתבתים. אלה שני מאמרים שאני גאה בהם". חיצים ובונבונים"ובספרי 
שתסתיים בהכתרתו כגדול ( 0488-ו 0483)בראשית דרכו של מייקל 

מאמר השבוע הבא יתרכז במייקל בשנות האליפות . עולםהשחקנים מאז ומ
 ! שלו

 
================================================= 

 בניגוד לכל חוקי כח המשיכה
================================================= 

 
 יוסטון רוקטס-שיקגו בולס

 0483, שיקגו, שיקגו סטדיום
 "חיצים ובונבונים"ובספרי , ל ידיעות אחרונותש" ימים -3"פורסם במגזין 

 
עכשיו הוא מקפיץ את , אבל זז שמאלה, מטעה כאילו הוא נכנס ימינה, הוא מקבל כדור

ועכשיו ... מקפיץ . הוא ממשיך להקפיץ... שני השומרים עוקבים אחרי כל תנועה. הכדור
יעות כח מתפרץ משק, רגליו השריריות אך הרזות, קטן ואז PUMPמבצע , מטעה בראשו

 .והוא מנתר, עצום נגד רצפת הפרקט
 

הוא ממשיך . אחרי עליה של מטר באוויר השומרים מתחילים לרדת. השומרים מנתרים איתו
הוא לא . שניות ,כח המשיכה החליט לקחת הפסקה של ... עולה ועולה,עולה. להתרומם

 .מתחיל בירידה עד שראשו כבר בגובה הטבעת
 

, הישהתחילו כבר בירידה לפני כמה עשיריות השני, מעל השומרים כשהוא כרבע גוף, שם
היה זה . נקודות 0אפשר לרשום עוד . הוא משחרר את הכדור ונותן לו לצלול ברכות לטבעת

 48-ב. 055-053השיקגו בולס על היוסטון רוקטס , בניצחון קבוצתו, אחד מיני רבים, עוד סל
יותר מנקודה , סליחה. נקודות 48. קודה לדקהורדן נ´ג( ´אייר´)דקות משחק קלע מייקל 
 .יום עבודה נוסף בא על סיומו. הוא יכול לדפוק כרטיס. דקות 4,לדקה כי הוא שיחק רק 

 
ולא , לחגוג עליו 0-ו, 4, ,לא נמוך וקל מדי עבור מספרי . מבחינה ביומכנית יש לו גוף מושלם

. שמונה-ו היה עמוד חשמל בקריתלסחררו ולעברו כאיל 0-ו 0גבוה וכבד מדי עבור מספרי 
אם ארכיטקט של בני אנוש היה מתבקש ליצור את הגובה והמשקל האידיאליים למשחק 

הוא כבר הפך . ג"ק 45, ´מ 0.43: היו משמשים לו כמודל´ אייר´הרי מידותיו של , כדורסל
כל הוא השחקן המדובר והמוסרט ביותר בין . להיות האייקון הספורטיבי הגדול של האומה

 . NBA-שחקני ה
 

אחד שבקלות יכול לגמור , ומיליונר, שרירי ללא אונקיה של שומן, יפה מראה( ,0בן )צעיר 
מדוע עליו . אם לא הגדול שבהם, בכל הזמנים NBA-את הקריירה כאחד מגדולי שחקני ה

ורדן הוא ´כי ג? למשל, מברליין´ביתר קלות מאשר על וילט צ´ הגדול מכולם´אפשר להגיד 
. הוא לא סמול פורוורד. גארד-הוא לא שוטינג. גארד-הוא לא פוינט. ן ללא תפקיד מוגדרשחק

ולכן קל יותר לומר , הוא למעשה הכל מלבד סנטר. הוא לא והוא כן. הוא לא פאוור פורוורד
 .ללא צורך להגדיר תפקיד או עמדה´ הטוב מכולם´עליו 

 
הוא יכול : חנו אוהבים את פיטר פןמאותן הסיבות שאנ? מדוע אנחנו אוהבים אותו כל כך
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תמיד יחייך ויתרומם לתקרת האולם כשלשונו , שאר ילדיוהוא גם מין ילד שלעד י. לעוף
 ! סמלו המסחרי, משתרבבת בחוץ

 
במשחק ´ מדיסון´אני שואל אותו לפני כחודש ב" ?מתי התחלת לשחק עם לשונך בחוץ"

 .´ידיעות אחרונות´של ´ ימים -3´-כחלק מראיון שהביא לכתבה זאת ב, בולס –הניקס 
 
כשאני מרגיש . היא בחוץ רק כשאני עולה לסל. הלשון לא תמיד בחוץ: "ורדן מחייך´ג

זה כנראה חיקוי . זה פשוט קורה. זה דבר לא מודע. כשצריך להתרכז, שהזריקה תהיה קשה
. או תולה תמונה, כשהיה מנסר, אתה יודע. כשהיה מתקן דברים בבית, שהעתקתי מאבי

 ".זה נדבק בי, תה תמיד בחוץילשונו הי
 

יתרומם  ,0האם זה לא קצת מגוחך שמיליונר בן ? עד כמה ההרגל מושרש. "אני לא מוותר
 "?לסל עם לשון בחוץ

 
אני יודע שאני משמש דוגמא . ניסיתי גם ניסיתי: "להיפך. לא מתעצבן ולא נעלב, הוא לא כועס
במשחק , פעם. זה אפילו מסוכן, זה לא רק מגוחך. שמחקים אותי בכל תנועה, לילדים רבים

מאמני . נחתתי עם הלשון בחוץ וכמעט נשארתי ללא לשון, נגד אוניברסיטת דיוק
תכניס . מייקל, הלשון, מייקל: "היה צועק עלי כל הזמן, דין סמית, באוניברסיטת צפון קרולינה

 . 5%,-ל 05%-ואחוזי הקליעה ירדו בלי הלשון מ, ניסיתי". את הלשון
 

גם בובי נייט שאימן אותי באולימפיאדה ידע שכשאני מתאמץ הלשון . בסוף סמית ויתר
הוא היה לוקח טיים , מפ עם הלשון בפניםא´כשהיה רואה אותי עולה לג. משתרבבת החוצה

והוא צוחק את ..." דקות שאני לא רואה את הלשון שלך 0כבר , מייקל: "אאוט וצועק עלי
קשה ביותר לתפוס אותו : כי זאת עליכם לדעת. הוא מספר לי זאתצחוקו המלא והכובש כש

אתה מיד . הוא המתראיין הקל ביותר מכולם, אבל כשאתה כבר נמצא איתו לכמה דקות, לבד
אך זאת ההרגשה , כמובן שהוא לא נעשה חברך בעשר דקות. מרגיש מין קשר חברות איתו

 .שהוא משדר
 

סרט , סרט הפלסטיק הכרוך סביב זרועו השמאלית: ורדן יש עוד כמה סמלים מסחריים´לג
, (שחור או אדום)גם המגן הפלסטי על ברכו השמאלית . סרט אדום בחוץ, לבן במשחקי בית

מכנסיו הארוכים המזכירים את אלוף העולם , ובנוסף. מגן המולבש על ברך בריאה לחלוטין
נעליו אף פעם : לה אחתורדן הצעיר עוד אמונה תפ´לאייר ג. לארי הולמס, לשעבר באגרוף

 .אינן שרוכות עד הסוף
 

אך שום מנהג או אמונה תפלה אינם מפריעים לו להיות אחד המעופפים הווירטואוזים 
או , במאדים, האם יש מישהו אחד כאן בעולם. NBA-המופלאים ביותר שריחפו אי פעם ב

באוויר ולסיים מעלות  55,להסתובב , בפלנטת יופיטר המסוגל להתעופף עד לסוף קרש הסל
 .אני לא רואה אף אחד קם. שיקום, אם כן? את המבצע בדאנק אדיר

 
שאני יכול , לפעמים אני מרגיש שיש לי כנפיים: "ורדן בהזדמנות אחרת´לפני כשנה אמר לי ג

אני יודע שאפשר לקחת הצהרה . אני מרגיש שאני יכול לעשות כל מה שעולה על רוחי. לעוף
 ".מש מה שאני מרגישאך זה מ, כזו כהתרברבות

 
באחת , נקודות נגד הניקס במדיסון סקוור גארדן 05כשקלע , כך הרגיש בוודאי לפני כחודש

הרגשה דומה אחזה בו מין הסתם נגד . מהצגות הכדורסל הנהדרות שראיתי אי פעם
נקודות ברבע האחרון של  00כשלפתע קלע , לפני שלושה שבועות, הוושינגטון בולטס

התעופפות לדאנקים עם ובלי : הארטילריה שלו היא אין סופית(. ´נק ,4ם סיים ע)המשחק 
אמפ מחצי ´ג. אמפ מאזור הקשת תוך התרוממות שאין להשתוות אליה´עליה לג. סיבובים

ואז כניסה מתחת לסל וסיום בדאנק או , DOUBLE PUMPאו  PUMPאחרי , מרחק
 .בקליעת קרש עדינה
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. ק וארל מונרו´ון הבליצ´ג, ין ביילור´אלג, יי´ר ג"ה של דהוא קומבינצי, ,0-ההליקופטר בן ה

ון ´הסערה של ג, יש לו את הווירטואוזיות של ביילור; ר"הוא מתעופף מעולה כמעט כמו הד
 -ורדן הוא היום השואו של ה´מייקל ג. מונרו( הפנינה)´ דה פירל´וההצגה של ארל , ק´הבליצ
NBA .ההצגה של . ור של כמה סיבובים באוויר אחריודומיניק וילקינס ורון הרפר הם בפיג

´ הנקודה לדקה´שחררו את מכונת , זרקו את הכדור. ורדן היא הצגת היחיד הגדולה בתבל´ג
 .שהיא ספק כדורסל ספק ריקוד בלט באוויר, ותוכלו לחזות בתצוגה

 
בר ר הברכיים כ"לד, קרים הזדקן. הצגת היחיד האחרונה שנשארה בליגה, מסתבר, אבל זוהי

אך הוא לא מסוגל , ורדן´ונסון הוא אולי הצגה שיכולה להשתוות לג´יק ג´מג, דפוקות
כשהוא , הוא תקוע על הרצפה. לא מציג, אותו באים לראות עובד? לארי בירד. להתעופף
הוא משפשף את סוליית . בירד לא נותן הצגות. אי יכולת ניתור -´ מחלה הלבנה´סובל מה

´ HUMAN HIGHLIGHT FILM´-דומיניק וילקינס הוא ה. צענעלו השמאלית ואז הוא מב
ולעולם לא נוכל לתהות על קנקנו עד , הוקס אטלנטה, אבל הוא משחק בקבוצה דפוקה

וכך מייקל נשאר לו כבלרינה . אחד שמנצח את המשחקים הגדולים, שיראה שהוא וינר אמיתי
 .הכדורסלנית ההימלאיהבודד בפסגת , יחידה

 
ורדן לוקח ´ג? האם ילמד מייקל אי פעם שהוא חלק ממשחק קבוצתי, אהשאלה הגדולה הי

הממוצע . מהנקודות של הקבוצה 8.3%,הוא קולע . מכל הזריקות של קבוצתו 0.0%,כיום 
, פעם-והשני בגובהו אי, העונה NBA -הממוצע הגבוה ב, למשחק´ נק 3.3,שלו עומד על 

הראשונים בליגה בריבאונדים  05צא גם בין ורדן נמ´ג. מברליין´של וילט צ´ נק 05.4-אחרי ה
 ( .ממוצע אדיר לשחקן שאינו פאוור פורוורד או סנטר, למשחק 05.0)
 

אסיסטים  0.,כי גארד עם . וזוהי בעיה. למשחק בלבד 0.,ממוצע האסיסטים שלו עומד על 
מהלכים והמהלך שחסר לה הוא  5מתוך  0הוא כמו מרצדס מפוארת שיש לה רק , למשחק

אבל אני יודע , אני לא יודע בדיוק מה הוא? האם הוא גארד: אבל שוב. ך האחוריהמהל
 .בוודאות שהוא השחקן הטוב בעולם

 
אולי בגלל שהוא עדיין לא מרגיש שיש . אבל לא מרצון, נכון, ONE MAN SHOWא ורדן הו´ג

עובדה ששאר השחקנים לא . לו ארבעה שותפים לחמישייה שהוא יכול לסמוך עליהם
ארבעת האחרים , ון פקסון וארל קיורטון´ג, סטיב קוטלר, אוקלי סארל´צשאל את . ונניםמתל

לפעמים הוא דווקא . מייקל הוא לא אגואיסט: "והם יגידו לך, בחמישייה הפותחת של שיקגו
". הוא הסופרסטאר ואיתו ניפול או ננצח. אין לנו כל טינה. מוסר לנו בשעה שהוא יכול לזרוק

. אין בנו כל קנאה: "אמר לי כשהבולס שיחקו נגד הניקס, דייב קורזיין, שניהסנטר הוותיק ה
הוא אוקיי , 48%עם דיוק קליעה של , נקודות למשחק 45כל שחקן שיכול ומסוגל לקלוע 

 ".שיזרוק יותר, מצידי. בפנקס שלי
 

איתה לקח  –בעבר מאמנה של מרקט , אל מקוויר CBS-שדרן הכדורסל המפורסם של ה
מייקל : "אמר עליו, הידוע כאחד ממוחות הכדורסל המוערכים ביותר בבית האטלנטי -אליפות 

השאלה הגדולה היא האם הוא גם מעלה . ורדן הוא השחקן הגדול אי פעם באחד על אחד´ג
. יק עושה זאת´גם מג. לארי בירד עושה זאת? את רמת המשחק של אלה המשחקים איתו

ורדן אין את הצוות הטוב ´ייבים להוסיף באותו נושא שלגאבל ח. זה עדיין סימן שאלה? ורדן´ג
 ".יק´שיש לשני הכוכבים בירד ומג

 
היא . שנים 0-ל, משכורתו של הדבר החדש של הכדורסל עומדת היום על מיליון דולר לשנה

חתמתי על : "ורדן אינו מתלונן´אך ג. או קרים, ק´מג, אמנם נמוכה בהרבה מזו של בירד
ממש צעיר מתחיל בכדורסל מייד אחרי שהחלטתי לעזוב את  החוזה הזה כשהייתי

אבל אני לא . 05זה מה שהייתי שווה כשהייתי בן . אוניברסיטת צפון קרולינה אחרי שנתיים
כבר עשו , ´ורדן´נייקי אייר ג´נעלי הכדורסל : הוא כבר בא, ורבותי". הכסף עוד יבוא, דואג

 .ק פסיק קטן בסעיף ההכנסות שלושמשכורתו כשחקן היא ר, ממנו מולטי מיליונר
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הוא : יוצאת דופן לסופרסטאר ברמתו, יש לו תכונה נוספת, ורדן´בנוסף לכל התכונות של ג

 0480לאוקטובר  04-ב. וכך הוא מתנהג ומשחק, אוהב את משחק הכדורסל כמו נער צעיר
ורדן ´עצם קטנה בכף הרגל נשברה וג. הוא נחת מטיול נוסף בשחקים על רגלו השמאלית

היחיד שלא חשב כך . כך לפחות המליצו הרופאים וכך חשבנו כולנו. 0480גמר בכך עם עונת 
אמרו עליו אז שהוא . עצמו שהחליט לחזור ולשחק בפלייאוף נגד הסלטיקס´ אייר´היה 

. ורדן רק חייך´אבל ג. שהוא מסכן את עצמו בפציעה שתגמור לו את הקריירה, מטורף
נקודות  44. בחוץ הוא כמעט חיסל במו ידיו את הסלטיקס הגדולהכשלשונו משורבבת כרגיל 

( רצופות)בק -טו-סיכמו את שתי תצוגות הכדורסל בק, במשחק השני ,5-ו, במשחק הראשון
 .הנהדרות שנראו אי פעם בפלייאוף על ידי שחקן יחיד

 
חרי אמר א( NBAשנחשב לגארד השומר הטוב ביותר ב )ונסון ´דניס ג, הגארד של הסלטיקס

ורדן ואחרי שהסלטיקס סוף סוף גברו על מייקל והבולס ופילסו ´שעבר על בשרו את חווית ג
ורדן הוא שחקן ´מייקל ג, כפי שראיתם במו עיניכם. נטלמן´ליידיס אנד ג: "דרכם לשלב הבא

ראיתי היום את אלוהים : "רדןו´שקלע ג ,5-לארי בירד אמר אחרי ה". בלתי ניתן לשמירה
 ".רדןו´מחופש למייקל גמשחק כדורסל ו

 
ורדן לעולם לא ייכנס להיסטוריה כאחד ´ג, למרות כל המחמאות והסופרלטיבים המוצדקים

שולפים , הדאנקים והנקודות, כי נגד כל ההתעופפות. אם קבוצתו לא תתחיל לנצח, מהגדולים
צוות  לשיקגו בולס אין כיום. NBAאליפויות : ונסון שטרות מסוג אחר´יק ג´לארי בירד ומג
כתוצאה ממכירות : אבל חכו לדראפט של סוף העונה. ורדן לקחת אליפויות´שיכול לעזור לג

. השיגה שיקגו שלוש בחירות בסיבוב הראשון של הדראפט, מתוחכמות וחילופי שחקנים
כדי שיוכל לנצח , ורדן זקוק היום קודם כל לסנטר דומיננטי ופורוורד ברמה של קווין מקהייל´ג

, ואז, תה להשיג בדיוק את הדרושימטרתן הי, לוש הבחירות בשנה הבאהש. עם שיקגו
כי זה שמייקל . ורדן´רק השמיים יהיו הגבול שיעצור את מייקל ג, כשהצוות יהיה מושלם

שהוא . אנחנו גם יודעים –שהוא בלתי ניתן לעצירה . אנחנו יודעים –ורדן יכול להתעופף ´ג
הגדול אי פעם גם  SHOW MAN ONE -שהוא ה. זה עתה למדנו –לוחם השונא להפסיד 

שהוא יודע גם : עכשיו נותר לגאון הזה רק להראות לנו דבר אחד. את זה אנחנו כבר יודעים
 .לנצח

 
******** 

 
המספרים מתפוצצים . פעם תהיתי על הווינריות שלו-קשה לי להאמין שאי -שנים אחרי  -היום

עשר , של סידרת הגמר MVP-פעמים ה NBA .5אליפויות  5: על פני ואני עומד בוש ונכלם
. שתי מדליות זהב אולימפיות. סטאר-הופעות רצופות בחמישייה הראשונה של המזרח באול

 .מוטב שאפסיק כאן
 

, אם לדייק, תהימשכורתו הי) 0483-ורדן תהיתי ב´של ג´ העלובה´ואם על משכורתו 
ה של "סיים קריירה עם סהוא : אז גם כאן לא היה מקום לדאגה, (עלובים$ 3,3,055

ממגרשי הגולף , ועוד כחצי מיליארד דולר הכנסות מנייקי, ממשכורות$ 054,848,055
למרות שאין . נטויהועוד ידו , ופרסומות בהן השתתף, הסרטים שהופיע בהם, שבבעלותו

 .עבר או הווה –הדעה הרווחת היא שהוא הספורטאי העשיר ביותר בעולם , לדעת בבטיחות
 

הגולפאי טייגר  0553-כשב, הוא היה הספורטאי העשיר בהיסטוריה עד לפני שנה: הערה
 .והוא קרוב מאד להיות הביליונר הראשון בין כל הספורטאים, וודס עבר אותו בהונו
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 ולא יהיה, אין, לא היה
 

******** 
 

 פעם-הטוב אי –ורדן ´מייקל ג
 0488, שיקגו, שיקגו סטדיום

 "חיצים ובונבונים"וספרי , של ידיעות אחרונות" מיםי -3"-מאמר שני שהתפרסם ב
 
 

יחסית לרגליים כה  –תוך כדי השקעת כח אדירה , יישורן המהיר, כפיפת ברכיים, צעד ארוך
שניים מהמגינים גבוהים . ועולה יותר. הוא עולה ועולה ועולה. עתה באה ההמראה. צנומות
 .ט לקצה גבול קשת המעוף יחד איתוהם מגיעים כמע, וכשהם עולים איתו, מ"ס 05-ממנו ב

 
יי ´ר ג"רק עם ד. הם מתחילים בנחיתה בזמן שהוא ממשיך לעוף: אבל כאן קורה משהו מוזר

עכשיו הוא נעצר לרגע . לפתע נידמה לך שהוא מקבל תאוצה מחודשת. ראיתי דבר כזה
שיקגו ´ אותואז מסתכל סביבו לראות אם כל חבריו מס, נוגס, ´מוציא סנדוויץ, בתקרת האולם
אדיר  חובכו, ואז מיישרו, הוא מכופף מרפקו, כשהוא נוכח לדעת שכולם שם. הגיעו למשחק

אחרי מה שנראה , עכשיו הוא יכול סוף סוף להתפנות לנחיתה. מרטיט לרשת DUNKמכניס 
 .כמו חמש דקות קוסמיות באוויר

 
 

כדורסל בדרום שיקגו  אם כי כל עכבר, ורדן מהלך על מים´איש עדיין לא ראה את מייקל ג
, אך עשרות. כמובן, אם רק יתחשק לו, שהוא מסוגל לעשות זאת ללא כל קושי 0-ל 0ייתן לך 
הם ישימו ידם . ואף מיליונים ברחבי העולם ישבעו לך שהם ראו אותו מהלך באוויר, אלפים

כי  .אכן מסוגל להלך באוויר, ך וישבעו בכל בית משפט שיצור מהלך על שתיים זה"על התנ
הופך לנגד עינינו בהתמדה ובמהירות , ורדן´הנקרא מייקל ג, הפנומן הזה: זאת יש לדעת

 .פעם נזכה לראות כדוגמתה-ומי יודע אם אי, אין, תהילאגדת כדורסל שלא הי
 

עומד להמריא ´ ורדן´אייר ג´הוא נע לעבר פקעת שחקנים היודעת ש. עכשיו הכדור שוב בידו
פעם נוספת כל השומרים שלו כבר . ויש המראה –צום הוא משקיע כח מתפרץ ע. שוב

מוציאים , םיעכשיו ניוטון וקופרניקוס עצבני. ליד התקרה, ורדן נשאר שם´אך ג, צונחים
 .ומתחילים לבדוק את נוסחאותיהם, מהקבר את הסרגלים והמחוגות

 
ס אותי הוא רוצה שוב לתפו. קורא עכשיו מילים אלו והוא מחפש אותי, קווינט, המורה שלי

. קיי.או:" כשאני תלוי בין שמיים לארץ הוא שוב ישאל, ואז, להרימני כמטר מהרצפה, באוזני
הוא ישחרר  -כמו תמיד  -אחרי שלא אדע את התשובה ". ?כמה זמן ייקח לך לנחות, מנחם

 4.8הזמן בו תגיע לרצפה הוא השורש המרובע של פעמיים הגובה חלקי : "את אזני ויאמר
ולא , המשתנה היחיד בזמן הנחיתה הוא הגובה.(. ל.מ, משיכת כח האדמהשהיא תאוצת )

אז מדוע הוא שוהה באוויר , מורה שלי, קיי קווינט.או". ורדן או אידיוט כמוך´משנה אם זה ג
כמספר האנשים שאתה ? מה הופך את האיש הזה למלאך מעופף? בזמן שכולם נוחתים

 .שואל כך מגוון התשובות וההסברים
 

מסביר , ראש המחלקה להנדסת החלל של אקדמיית חיל האוויר, דוגלאס קילפטריק קולונל
י שימוש בכח שרירי במישור האנכי ובכך "ורדן מתגבר על משיכת האדמה ע´ג:" במילים אלו

 ".יוצר קשת טיסה נמוכה
 
 "?אך מה זה אומר לאדם הפשוט, סגן אלוף, תשובה נהדרת"
 
מפטיר , "י בעצמי לא כל כך מבין מה אמרתי זה עתהפי שאנ-אף על, זה אומר שהוא אדיר"

 .הקולונל
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מרכז הכובד שלו עונה לכל חוקי האירונאוטיקה כמו כל חפץ אחר והוא עולה ויורד בקשת "

כי הוא מרים את ידיו עם הכדור בזמן ´ שהייה´אך לו יש גם . כמו כל אחד מאיתנו, פראבולה
מצליח טוב יותר מכל אחד לעשות תנועות גוף  הוא, במילים אחרות. שמרכז הכובד שלו יורד

ר "כך מנסה עכשיו את כוחו בהסבר התופעה ד". מסביב הפראבולה של מעוף מרכז כובדו
 .ס לרפואה של אוניברסיטת שיקגו"פיזיולוג מביה/מהנדס, לינקולן פורד

 
 "?ר"ד, האם זאת התשובה המלאה "-
 
 ".זה שהוא עושה משהו שעובד, וחמה שכן בט. "הוא עונה, "אך אינני בטוח, אולי"
 

ממחלקת הפיזיקה של , אך את התשובה הטובה מכולם מספק פרופסור דרל ניומברג
, ואפילו ציפורים ומטוסים, ומלאכים, רוחות, שדים? מה כל הטרראם: "אוניברסיטת מישיגן

 ".ורדן עושה כל הזמן´עושים את מה שג
 
רים העונה את הכדורסל שהוא מציג לרמה ה, NBA -בעונתו הרביעית ב, 00-ורדן בן ה´ג

אק דיילי הציב לקבוצתו ´מאמן דטרויט צ. יתה קשה מאודיהסדרה נגד דטרויט ה, נכון. אחרת
שחקניו הצליחו להגביל אותו לערבים של . והצליח –ורדן ´לעצור את ג –משימה אחת ויחידה 

עונה  -מעט מוקדם  -שסיים עתה , ורדן´גכסף קטן במונחים של . נקודות 00-ו 04, ,0
; נקודות 0,מלך הסלים של הליגה עם ממוצע של : הבה ונסתכל על הישגיו העונה. נפלאה

-של משחק האול M.V.P -ה; אחד מטובי החוסמים; (למשחק 05.,)מלך גניבות הכדורים 
-ו, י השחקנים"שנבחרה ע´ ת ההגנה הטובהיחמישי´חבר ב; הזוכה בתחרות הדאנק; סטאר

 -ה, כל אלו הביאו לו תואר אישי נוסף. בבחירת אנשי התקשורת´ 0´ מסשחקן ההגנה ´
M.V.P 055קולות למקום ראשון מתוך  000 -עם כ, של הליגה בבחירת אנשי התקשורת 

 .קולות לפני לארי בירד במקום השני 005 -כ –בוחרים 
 

אף שחקן . ביותר בליגה יוהכישרונ, יהפופולארורדן הוא כיום השחקן ´אין כלל שאלה שג
מברליין קלע יותר ´רק וילט צ. ורדן עושה כבר שתי עונות´לא עשה מה שג´ מ 0.05 -מתחת ל

קלע יותר נקודות ממנו לעונה  –שלו ´ מ 0.03-עם ה –מברליין ´רק צ. נקודות בעונה 555,-מ
 04הישג העולה על , זריקות 045-ורדן גם חסם העונה יותר מ´ג.  NBA -בהיסטוריה של ה

 !סנטרים 3 -וקטף יותר ריבאונדים מ, בליגהסנטרים 
 

סטאר -מאמן דטרויט אמר במהלך סופשבוע האול, אק דיילי´צ? ורדן´האם ניתן לעצור את ג
הדרך היחידה (: "צחון האחרון על שיקגו בפלייאוףיוביצע זאת הלכה למעשה בנ)השנה 

עה או חמישה ארב, אפילו שלושה. טים ברגע שהוא עובר את קו החצי-לעצרו היא דאבל
 !" אני לא מתבדח. שחקנים

 
אנחנו בסלטיקס מעדיפים לתת לו את : "כוכב הבוסטון סלטיקס ענה באותו נושא, לארי בירד

 ".הזריקה מבחוץ בתקווה שיחמיץ
 
 .שאלתי"?לארי, אך מה אם הוא מתחיל להשחיל את הזריקה מרחוק"-
 
אתה מדבר כאן על שחקן הכדורסל . מההצגה כמו כולם תוליהנואז אני רוצה לעלות ליציע "

 .הוא אומר, "הטוב ביותר בעולם שהוא כמעט בלתי ניתן לעצירה
 

הדרך היחידה היא להכניס לו : "כוכב העבר של הסלטיקס מחזיק בתיאוריה אחרת, בוב קוזי
, פה BUMP, אתה יודע. לפגוע בו מעט ולהתישו פיזית כדי להוציאו משיווי משקלו. מרפקים
BUMP אומר שהוא היה מוותר על , מאמן הסלטיקס לשעבר, עומתו טומי היינסוןל". שם

טים של -מה שהיה עושה במקום הוא דאבל. ורדן כי זה ממילא בלתי אפשרי´שמירה על ג
ורדן לא יכול לעשות ´אפילו ג: "ורדן´כדי שהכדור לא יגיע לג, הפוינט גארד ושאר השחקנים
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אך עד כמה , ם ויכניס את גופו לסל במקום הכדוראולי הוא יזנק לשמיי. מאומה בלי הכדור
את התשובה . הוא אומר בחיוך, "לא נותנים עבור זה שתי נקודות NBA-ב, שזכור לי

: אז´מאמן היוטה ג, המקורית ביותר לשאלה שכל הליגה שואלת בימים אלו נותן פרנק ליידן
 !" דהזאת הדרך היחי. יעשה זאת´ 40´אני מאמין שאקדח קולט . 40קולט "
 
גדולתו וגאוניותו הן שהוא מצליח . שאנשים מצפים ממנו ליותר ויותר, ורדן הוא כה טוב´ג

במשחק שראיתי בדאלאס . להעלות את רמת משחקו בכל פעם שרמת הצפייה ממנו עולה
 ,,) 03 -מ 4קלע , ורדן´הגארד שלה רולנדו בלקמן ששמר על ג -בו ניצחה דאלאס  -במארס 

מה ". ורדן´בלקמן עשה זאת לג: "הכותרת בעיתון למחרת זעקה. טיםאסיס 0ומסר ( אחוז
גנב שלושה כדורים ומסר , נקודות 0,-בדרך ל 5,-מ 00ששכחו להדגיש היה שמייקל קלע 

, ואם אפשר, נקודות בכל משחק 05-שממנו מצפים ל, הוא פשוט כה טוב. ארבעה אסיסטים
 .ברגים באוויר 05עם 

 
אני אף פעם , כשאני עולה לאוויר. "הוא יצרן, הוא בדרן, הוא אמן. ורדן הוא לא סתם שחקן´ג

-באול םהעיתונאיאמר לנו במסיבת , "זה הכל אינסטינקט. לא יודע מה אני עומד לעשות
כל . היא יצירה. המוסיקה שלו היא הרבה יותר מתווים, כמו מוצרט ובטהובן. סטאר האחרון

כל התעופפות . משהו שלעולם לא יחזור עודנותנים לך הרגשה שאתה חוזה ב, כל סל, מבצע
 .MOTION POETRY INהיא 

 
 .ורדן הוא יצירה´סל של ג. סל של בירד או מוזס מלון הם עבודה, במילים אחרות

 
אך הוא בלי ספק . ורדן בלבד´כיום אינה שייכת לג NBA-הפופולאריות העצומה לה זוכה ה

פוטבול , ליגה מליגה נחותה לבייסבולראשי וגורם מספר אחד בהפיכת ה רקטליזאטומהווה 
, "הוא מוכר כרטיסים יותר מכל שחקן אחר בהיסטוריה של המשחק. "לליגה שוות כח, והוקי

מספר הצופים . של הליגה רהקומישינ, דייויד שטרן, אומר עליו בלי להסתיר את שביעות רצונו
, ולמות בפיניקסאת הא´ מוכר´במשחקי חוץ הוא . אחוז 005-ב, עלה בשיקגו מאז הגיע

באולמות  OUT SELL-הוא אפילו גרם ל. כולן קבוצות בינוניות ביותר –אינדיאנה וקליבלנד 
בעוד  –קבוצות ששכחו מזמן איך נראה מגרש מלא  –וסקרמנטו , הגולדן סטייט, של הנטס

מנהל יוטה , ביל קרייפלד. שהסלטיקס והלייקרס הגדולות השאירו שם אלפי מקומות ריקים
שכרטיסים למשחק הבית נגד שיקגו באפריל נמכרו שלושה חדשים לפני , גילהאז ´ג

לא מייקל , ורדן´ופה מדובר במייקל ג; אם היה מקום 05,555יכולנו למכור גם :" המשחק
 ".קסון´ג
 

לחלק מהמקומות הוא . הוא זקוק עתה לליווי משטרתי לכל מקום שהוא הולך, כמו כוכב פופ
 -הוא גם תורם ל. ופש מהחשש שיזהו אותו ויתחילו לרדוף אחריונאלץ כבר להגיע כשהוא מח

ורדן הוא ´ג. והוא אחד הגיבורים של המלחמה בהתנוונות שרירים, פילנתרופייםשבעה גופים 
בו כל ילדי האומה מתדפקים על כל דלת , (חג ההלואין)´ ליל כל הקדושים´-גם השחקן שב

אני מצטער שאינני . קידס, היי: "דלתומשאיר פתק על , "TREAT OR TRICK"עם האיום 
ובעצם של , ורדן הוא היום הבן היקיר של האומה´ג". בואו מחר. יצאנו למשחק חוץ. בבית

, ישראל, ועד מטולה, אוהיו, מסטטוויל, מאיטליה ועד ישראל, מ"מסין ועד בריה. העולם כולו
 .הוא היום כוכב הכוכבים´ ורדן´אייר ג´מייקל 

 
 אלמלא. ורדן נבחר ברוב קולות´ג, כאמור. NBA -של ה M.V.P -ת האמש פורסמה בחיר

, עלולה להיות השדידה הגדולה ביותר מאז שוד הרכבת באנגליה ההייתהיה נבחר זו 
אלא גזענות וקנאה של בני , אך לא גזענות של לבנים נגד שחורים. הגזענות הגדולה בתבל

 .אנוש כלפי ייצור מעופף מפלנטה אחרת
 

******** 
 

כל הסופרלטיבים לא . ורדן התגשם´על מייקל ג 0488-ו 0483באתי בשנות יכל מה שנ
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ואז הוא החל להפוך את . ארתי אותוינשמעים מוגזמים היום כי מייקל היה בדיוק כיצד שת
אז לקח חופשה של שנה וחצי לנסות כוחו , אליפויות ,הוא לקח . יכולתו כגאון כדורסל למנצח

-להיות שחקן מין השורה ב ובניסיונאבל ניכשל , לא ניכשל בבושה)וכשניכשל , בבייסבול
MLB (ליג בבייסבול-הפרמייר, ורס´ליגת המייג ) אליפויות כשהוא  ,חזר לכדורסל וניצח שוב

כמו שיש משה רבנו . ורדן אחר בימינו´לא יהיה ג. של כל אחת משש האליפויות MVP-ה
ושאני מאמין שגדולתו רק , שאין לו אח ורע גאון כדורסל. ורדן אחד´ככה יש מייקל ג, אחד

 !תתעצם עם השנים
 

================================================= 
 אתגר השבוע לוקח שבועיים חופש

================================================= 
 

================================================= 
 :תוצאות אתגר השבוע

================================================= 
 

ניסו להרכיב את נבחרת התיכוניסטים  04. וולקאם לחדשים, גידול במספר המשתתפים
 .לנבא ללא לימודי מכללה שנכנסו

 
 :הנבחרת שבחרתם

 
 (בוחרים 05)מוזס מלון  –סנטר 

 (בוחרים 05)קווין גארנט  –פאוור פורוורד 
 (בחרו בו לחמישייה הראשונה 08-כל ה)יימס ´ברון גל –סמול פורוורד 

 (03) בריאנטוקובי ( 00)טרייסי מגריידי  –גארדים 
 

 :שבעת שחקני הספסל
 

 ,0)ניל ´רמיין או´וג, שון קמפ, ´וש סמית´ג, (00)ארד ודווייט הו, (05)אמארה סטודמאייר 
 (05)נדלר ´וטייסון צ( 00)לואיס  דראשא, (א"כ
 

עתי , יואב בורר: אחרים. א"כ´ נק 005ן זכו באתגר עם וואופיר גורד, ר מןיאי, ישראל קרמר
 45)שרון סולומון ואבירם רבן , (40)יהושע בן דור ורומן סחרוב , (055)רם ומנחם לס יעמ

, צחי שמואל, (א"כ 85)אלעד גלעדי , אבי גרוסברג, (א"כ 80)רועי ורדי וטל שטילר , (א"כ
 (.א"כ 55)רובי שלם וברוך אמן , (א"כ 30)שמואל אביטן וצבי סגל 

 
 .תודה לכל המשתתפים

 
================================================= 

 אופיר גורדון -מכתב השבוע 
================================================= 

 
 , שלום מנחם

 :התיכוניסטיםהנה הבחירות שלי לנבחרת 
 

 :חמישייה
 מוזס מאלון, קווין גארנט, יימס´לברון ג, ייסי מקגריידיטר, קובי בראיינט

 :ספסל
וש ´ג, דריל דואקינס, רשאד לואיס, הווארד דוייט, סטודמאייראמארה , רמיין אוניל´ג, שון קמפ

 .´סמית
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 :קצת הסברים
הכי ראוי היה טלפייר אם אני לא )לא מצאתי שום פוינט גארד טבעי ראוי להכניס לקבוצה 

ואת טימאק , לא צריך הסברים למה זה ברור, תי את קובי בתור גארד ראשוןאז הכנס( טועה
יימס השחקן הכי בשל שקפץ מהתיכון ´לברון ג. SFבתור גארד שני למרות שהוא משחק גם 

גארנט . בונה את עצמו כאחד השחקנים הטובים בכל הזמנים. והפך ישר לכוכב על NBAל
ומן הסתם הגדול ביותר שעלה ישר , הזמניםהגדולים בכל  PFהוכיח העונה שהוא אחד מה

. בעשירייה הפותחת של הסנטרים הגדולים ביותר, סנטר ענק ואימתני, מוזס מאלון. מהתיכון
בדקתי ממוצעים אצל שחקנים שאני לא מכיר , על הספסל כבר לא היו לי הרבה אפשרויות

 .ואלה מי שהתגלו כהכי טובים, והשוואתי לשאר השחקנים שאני כן מכיר
 

 להתראות ושבוע טוב
 אופיר גורדון 
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 ´חלק ב -ורדן ´מייקל ג
 
 
שאני זקוק לשני מאמרים כדי  05-ורדן הוא האגדה היחידה מתוך ה´ג

כשאני מתאר את , הראשון עליו הפרויקטבשבוע שעבר כתבתי את . להסבירה
שני זה מתאר את מייקל בשתי תקופות  פרויקט. שנותיו הראשונות בליגה

ועתיד , הווה, שעשו ממנו את השחקן הטוב עלי אדמות בעבר, ת שלוהאליפו
 . שנים לפחות 055של 

 
================================================= 

 ולא יהיה שחקן כמוהו, אין, לא היה –ורדן ´מייקל ג
================================================= 

 
פעם לטעון שהוא היה טוב כמו מייקל -ירצה אי!( בכדורסל לא רק)אם איזה שהוא ספורטאי 

פעם תמונת  44להיות  –בין השאר  –הוא יצטרך , ושגם לו מגיעים שני מאמרים, ורדן´ג
בראש "( ,0"במקרה זה )עיריית עירו תניף דגל עם מספרו , השער של ספורטס אילוסטרייטד

"( ורדן´יום מייקל ג"כמו שהיה " )X"ם יו"ומדינתו תרכיז על , בניין העירייה משך שבוע שלם
 !בכל המדינה

 
למרומי האולם "( ,0, שיקגו בולס, ורדן´ג)" וגופייתקבוצה שמעולם לא שיחק בה תעלה את 

אף שחקן היט לא ילבש : למזכרת עולמים( ,055, לאפריל 00-כפי שעשתה המיאמי היט ב)
לצלצל , "ורדן´יום מייקל ג"-ון להוא יצטרך להיות מוזמן לפנטג". ,0"פעם גופיה מספר -אף

, (0448-ב" )ספורטאי המאה"-כ ESPNי "להיבחר ע, סטריט-את פעמון פתיחת הבורסה בוול
-אפל´וצ, ברוקלין, ווילמינגטון, בשיקגו" ורדן´שדרת ג"כמו ארבעת )רחובות  4ולהיות שם של 

 (.היל
 

פעמים  05של הליגה " םמלך הסלי"להיות , של שש אליפויות נבא MVP-הוא יצטרך להיות ה
במשחק ´ נק ,5לקלוע , בקריירה של פלייאוף´ נק 4.,,לקלוע , (עונות רצופות 3מתוכן )

, ממוצע בפלייאוף בעונת אליפות´ נק 40.5לקלוע , לקריירה´ נק 5.0,לקלוע , פלייאוף אחד
 .בפלייאוף´ נק 0,483ולסיים קריירה עם 

 
 .זה לא יקרה

 
 

ישנם אנשים כאלה . תופעת טבע שלא תחזור בקרוב בימינו הזה לא יקרה כי מייקל הי
, כמו שהיה רק בטהובן אחד. לא יהיה מייקל אחר, כמו שלא יהיה שייקספיר אחר. בעולם

ואלה שחזו , כך יהיה מייקל אחד בדורו, כמו שאיינשטיין היה אחד בדורו. יהיה רק מייקל אחד
 .ו זכות זאתהכדורסל שנתן לנ ילאלוהחייבים להודות , בו משחק

 
================================================= 

 השחקן המושלם  –ורדן ´מייקל ג
================================================= 

 
, ראיתיו בעשרות משחקים. ורדן במשחקו´אני מנסה לחשוב איזה מגרעות היו למייקל ג

היחידה  –יחידה שבה הוא לא מהטובים ביותר זו היכולת ה; זו לא מגרעת, לא –והמגרעת 
 .הכוונה כאן היא פגז מדאונטאון. שאני יכול לחשוב עליה היא קליעה מרחוק

 
שאיתו יכול היה ( ´מ 0.48)גובה . שומן %,שרירים עם אולי . היה לו גוף מושלם לכדורסל
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, אחריםמצד שני גבוה מדי עבור הגארדים ה. להסתדר בשמירה על גארדים ופורוורדים
 GASTRONEMEOUSהיה לו שריר . ומהיר וזריז מדי עבור הפורוורדים הגבוהים והכבדים

ומאחר ושריר זה גורם לדחיפת כף הרגל , אבל גם קצר מאד, חזק מאד( שריר שוק)
השקעת )והשקעת הכח מהירה יותר , הכיווץ מהיר יותר, ככל שהשריר קצר יותר, מהרצפה

במילים יותר פשוטות היה לו "(. POWER"באנגלית ; בפיזיקה" הספק"כח מהירה היא 
 .מבנה אנטומי אידיאלי לניתור

 
לכן יכול היה הוא להחזיק . יי´ר ג"כמעט גדולה כמו לד. יתה לו גם כף יד עצומה בגודלהיה

יכול היה , וכך יכול היה לשנות כוון עם כדור, כאילו היה אשכולית, בכדור בכף ידו בקלות
, הוא גם היה שרירי מאד וחזק לגובהו ומשקלו. להיכנס מימין או משמאל ויכול היה, להטעות

זרועותיו היו ארוכות מאד . תחת הסל POST-UPלו לעשות  שאפשרוובעל כתפיים רחבות 
אורך , ´מ 0.48זאת אומרת שבגובה של . גם רגליו היו ארוכות מאד יחסית. לאדם בגובהו

 .מטריםגפיו היה של שחקן הגבוה ממנו בעשרה סנטי
 

כמו )לו יכולת לסבול כאב ולשחק אפילו פצוע  הוהיית, הוא גם היה בכושר גופני נפלא
וכמו במשחק , נגד הסלטיקס בפלייאוף של המזרח כשהוא עדיין פצוע´ הנק ,5במשחק 

כדורסלנית  אינטליגנציהלו  ההיית!(. הגמר נגד יוטה כשהוא סובל מהרעלת קיבה ויובש גופני
והרצון , ל יתרונו הגדול ביותר לעומת כולם היה רגש התחרות שבואב. גבוהה ביותר

, מייקל תמיד רצה לנצח: לא משנה באיזה משחק ולא משנה באיזו רמה. האובססיבי לנצח
כח הרצון שלו היה חזק כל כך ששאר . כפגיעה אישית –אפילו בגולף  –וקיבל כל הפסד 
 .וניסו להילחם בדיוק כמוהו, רקטמכח רצונו ומלחמתו על הפא" נדבקו"השחקנים איתו 

 
מייקל היה המנהיג הבלתי מעורער של . תכונה הכרחית בגדלות ספורטיבית היא מנהיגות

הוא הנהיג . כלל שאלה מי המנהיג ההייתלא . חבריו בבולס בכל שנות הגדולה של הקבוצה
ייקל השחקנים רצו להרגיש שמ. גם בעצם משחקו וגם בכח רצונו שפשוט הדביק את כולם

, !"אסור לי לאכזב את מייק", במשחקם היה משהו שכאילו אמר. בוטח בהם וסומך עליהם
זה היה חשוב הרבה יותר מאשר אם " GREAT GAME"!וכשמייקל חיבק שחקן ואמר לו 

. של קנאה בעיהכלל  ההייתהוא היה כה עליון על כולם שלא . י המאמן"הדבר היה נאמר ע
 ...".אם רק הייתי קצת כמוהו"ק אומר לעצמך אתה ר. בגאון" מקנא"אתה לא 

 
, כשהוא החליט לשתק שחקן. הוא היה אחד המגינים הטובים בכדורסל אם לא הטוב שבהם

, היה לו מין אינסטינקט שכאילו אמר לו מאיזה צד רוצה יריבו להתפרץ. השחקן היה גמור
היה גם ריבאונדר מצויין הוא . ורדן´וכשהוא עשה זאת היריב ניתקל במין חומת סין שנקראת ג

לך הרגשה שהוא יכול  ההייתכששיחק . בהתקפה הוא היה כל יכול. כששיחק תחת הסל
מתי שהוא , אמפ ולקלוע´או פשוט לעלות לג, ולקלוע POST-UPאו לעשות , לפרוץ ולקלוע

 .לך כשהוא שיחק והכדור היה בידיו השהייתאך זאת ההרגשה , כמובן שזה לא היה כך. רצה
 

================================================= 
 שלושת האגדות בתמונה אחת

================================================= 
 

, פיאדת ברצלונהמלמתי באולייאחד מאוצרות הנוסטלגיה היקרים שברשותי היא תמונה שצ
 -ל "ז´ מולו דראזן פטרוביץ. חיוך ממזרי על פניו. ורדן עומד עם הכדור בידו´מייקל ג. 0440

ומי שאמור לשמור , פרוע" פיט-פיסטול"עם נשמה של מין  יאופטימאלעכבר כדורסל אירופאי 
אני אעצור . אל תנסה אפילו לעבור אותי", כאומר, שתוקע במייקל עיני נץ -עליו באותו רגע 

חיוכו  –המסחרי על שפתיו סמלו , ונסון´יק ג´נמצא מג, מימינו של מייקל". ויהי מה, אותך
, ללא פוקוס, מאחור. ובידו הוא כאילו מראה למייקל מאיזה צד עדיף לפרוץ –המלא והשופע 

ומסתכל עם חיוך הקאונטרי הממזרי , מנקה סוליית נעלו השמאלית, עומד נינוח לארי בירד
כי מי שמסוגל לשמור על , שלו כי הוא יודע מה עומד לקרות עוד רגע קט לדראזן המסכן

 .ילה עם קיסם´מסוגל גם לאכול ג, למייק
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, ´פטרו´כי הוא יודע שהוא עומד לחתוך בעוד רגע קט את ? אז למה מייקל מחייך עכשיו

. ולא תהיה, ההייתלא , כפי שלשום שחקן כדורסל אחר אין, ולפטרו לא תהיה תשובה
בראש  הקרחת נוצצת, ניתור מדהים, צעד ארוך: אפילו שהוא כבר לא בתמונה, ההמשך ידוע

 NBAהפדחת של שחקן הכדורסל הגדול בכל הזמנים והכוכב סביבו מסתובבת כל פלנטת ה
בתמונה . אל פי הטבעת כאילו הוא מאכיל תינוק´ מוגש´והכדור , כבר יותר מתריסר שנים

חזקה כמוה ואני בספק אם תהיה  ההייתאחת בודדה נקלטה העוצמה האדירה של ליגה שלא 
. ובירד נולדים אחד לדור, יק´מג, שחקנים כמייקל, פשוט. להאחרת שתידמה  NBAתקופת 

 .הוא רגע שנחרט לנצח -ד על הפארקט באותו זמן -ח-וכשכולם יהיו י
 
 
 

 
 . טים היה מעט מדי-דאבל. ורדן´ג
 
 

================================================= 
 ?מה כל כך מיוחד שבו

================================================= 
 

ומשחקי , ´סטארים-אול´בעשרה , נגד הניקס במשך עונה)משחקים  45באיזה " חי"חזיתי בו 
מטרים  0-לא יותר מלפעמים , שהיה לי יהעיתונארבה בגלל מושב  בקרבהוהכל , פלייאוף

, אני יודע שקשה להאמין. משחקים ויותר 055ובטיווי בוודאי באיזה , !( מספסל הבולס
אפילו שהיא נשמעת לא , והמסקנה פשוטה ביותר, וחשבתי הרבה לפני המילים הבאות

, ולפעמים רק טוב מאד, הוא תמיד היה נפלא! לא ראיתי אותו אף פעם במשחק חלש: ריאלית
היש שחקן אחר באיזה שהוא ענף ספורט ! נבר? "רע"אבל . קות מאד בינוניולעתים רחו

 ??קבוצתי אחר שתוכל לומר משהו כזה עליו
 

אם תלך ברחוב ותעצור . לא שמעתי שהוא לא הכי טוב-אולי אף פעם , רגע –כמעט אף פעם 
או , אנשים בצורה שרירותית ותישאל אותם מי היה שחקן הכדורסל הגדול בכל הזמנים 05

אותו דבר עם שחקני ". ורדן´מייקל ג"או שיענו , שלא יהיה להם מושג על מה אתה מדבר
. אותו כנומרו אונו( ומקבלים)כולם כמעט ללא יוצא מין הכלל קיבלו : הנבא בהווה ובעבר

אך אני משוכנע , "מברליין´וילט צ"או " ביל ראסל"בודדים ביותר מבין השחקנים ענו בעבר 
את מי היית בוחר ראשון "אלא משהו מסוג , "שחקן הטוב ביותר"-ל ההייתשכוונתם לא 

מאשר , ´מ 0.03, מברליין´כשבודדים מאמינים שאולי יותר טוב שיהיה לך צ" לקבוצתך
 . מ נמוך יותר"ס 05-ב, ורדן´ג
 

רק על וויין גרצקי ? בייסבול? פוטבול? האם שמעתם דבר כזה על איזה שהוא שחקן כדורגל
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אפילו . ורדן´רחוקה משליטתו של ג ההייתאבל שליטתו , "הכי טוב"כולם אומרים כמעט 
, ורדן´בכל שנות כתיבתי מאז שגיליתי את ג! איש לא יכול היה להיות טוב ממנו, כשהיה חלש

ושמאחר ועשיתי ממנו כזאת , שלו´ שפוט´שאני מין , הואשמתי שוב ושוב שאני מגזים בטיבו
 .םאלוהילהמשיך בכתיבתי האוהדת על  אין לי ברירה אלא, אגדה בכתיבתי

 
אולי ההגנה . לפעמים הייתי חייב לעצור את עצמי מהתלהבות יתר. להיפך. זה לא נכון

בי אנטיפטיה רצינית  ההייתמשך שנים . עם קובי בריאנט יסיפורהטובה ביותר שישנה לי היא 
ולא אהבתי , א עזרמקרה האונס ל, לא הערכתי את יהירותו, לא אהבתי את התנהגותו. לגביו

ניל ´שקיל או את" זרק"הייתי גם משוכנע שהוא למעשה . את משחקו האינדיבידואלי
. והודיתי על כך בפה מלא, בשנתיים האחרונות דעתי עליו החלה להשתנות. מהלייקרס

ואהבתי מאד כשהוא ביקש לא להשוותו למייקל , התחלתי גם להעריך את משחקו יותר ויותר
כי ידעתי שאין בזה כל  -הדבר היחיד שלא אהבתי לשמוע !" יהיה רק אחדכי מייקל היה ו"

הייתי משנה את דעתי על , כפי ששיניתי דעתי על קובי". מייקל שני"היה שקובי הוא  –אמת 
לפחות בימי , ושלא יהיה אחר כמוהו, מייקל אם היה לי צל של ספק שהוא הטוב ביותר שהיה

 .חיי
 

ר "רק ד. זוג ידיים ענקיות. איפשר לו להתמודד עם ננסים וענקיםגוף אידיאלי ש: היה לו הכל
. כח. גמישות. ניתור עצום. כאילו היה אשכולית בינונית, י היה יכול להחזיק כדור כמוהוי´ג

גולף ובייסבול )אתלט נהדר . אינטליגנציה. רפלקסים. קואורדינציה. זריזות. מהירות. התמדה
גם בגולף וגם " מינור"אבל הצליח לשחק , ורס´יגאמנם לא הצליח להגיע לרמת המי -

, עם קילר אינסטינקט שאני, (ורק בודדים מצליחים, דבר שעשרות אלפים מנסים –בבייסבול 
, השנאה להפסד, ןלניצחוהאובססיה . לא ראיתי אצל אף שחקן או אתלט אחר, לפחות

מישהו מעז לנסות ואם , היו החמצן שזרם בעורקיו, ההרגשה הדומיננטית שהוא הכי טוב
קובי ניסה לקחת אותו . הוא נעשה נמר שוחר לטרף , לקחת ממנו את כתר הדומיננטיות

ס כך "מייקל חייך ולקח את קובי לבי. יורק-סטאר שהיה בניו-ולעבוד עליו באול´ אחד-על-אחד´
לקחת ממנו את הכתר בדאנק  ןהניסיומייקל סיים את . דקות לא הצליח לגעת בכדור , -ש

 .מהסרטים נהדר
 

 
================================================= 

 ?יחי המלך, המלך מת
 .יחי המלך. המלך חי וקיים. לא

================================================= 

ואז לחזור מבוגר , אליפויות ,המתארים לעצמכם מה זה לקחת חופשה של שנה וחצי אחרי 
זה נגד השחקנים הטובים . ולא נגד איזה שחקנים מהפועל חולון? , בשנה וחצי ולקחת עוד

הוא "ביקום שמטרתם לחסל את שליטתו ולקחת את כתרו כשהם אומרים בשנאה וקנאה 
אם כבר לא בניתורים לשמיים אז בקליעה מאד . ס"והוא חוזר ועושה להם בי, "ניצח מספיק

, בדיוק כפי שהיה לפני שפרש והוא שליט מחלט, שמירה, ריבאונדים, משופרת מרחוק
 .ולדעתי אפילו יותר

 
". ורדן הבא´ג"נקודות אומרים עליו  45כל כמה שנים מופיע שחקן שאחרי כמה משחקים של 

אחרי . יימס´והיום על קובי בריאנט ולברון ג, כ גראנט היל"אח, כך אמרו על פני הרדאוויי
אני לא נביא וכמובן שאיני . וויין וויידאמרו זאת על ד, בריקסאמיאמי היט על דאלאס מ ןניצחו

שאף ´ העובדות הגדולות 05´אלא הן , אבל בינתיים. ורדן אחר או לא´פעם יקום ג-יודע אם אי
ולדעתי ייקח זמן רב עד שיקרה דבר כזה , ורדן לא הגיע אפילו קרוב למעמדו´שחקן אחרי ג

 :שנית
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עם ממוצע נקודות של , משחקים 5-אליפויות כשאף אחת לא נמשכה יותר מ 5הוא לקח . 0
 .למשחק בכל משחקי שש האליפויות´ נק 4.,,

 .איש אפילו לא מתקרב. אחוז קליעות לקריירה עליון על כל אלה שניסו להשוות אליו. 0
ורדן ´אם ג: בואו אנסה להבהיר. פעם מבין כל הגארדים-ורדן היה שחקן ההגנה הטוב אי´ג. ,

הוא היה עושה , נקודות 05-וות אליו ומחליט להגביל אותו להיה משחק נגד כל מי שניסו להש
 .היה קולע נגדם כמה שרק שהיה מחליט, מנגד, הוא. זאת ללא כל קושי

 . ´,מספר ´ראה . ריבאונדים. 4
אך , רק לברון גבוה וכבד ממנו)ורדן היה הגוף העליון על כל האחרים בגובה ומשקל ´לג. 0

אבל , רק ווייד מתקרב אליו בנקודה זאת. ומן קטן ביותרואחוז ש, (לשניים צורת גוף שונה
 .´אלוהים´מ מ"ס 5-נמוך ב

אך , קובי ולברון קרובים. ´אייר´ורדנים הבאים לא היה ניתור כמו זה של ´ג-לאיש מה. 5
 .ורדן מעופף עליון עליהם´ג
החזיק יי היה מסוגל ל´ר ג"רק ד. ורדן´כף יד גדולה כמו של ג ההייתלאף גארד אחר לא . 3

 .ורדן´כמו ג, בכדור כאשכולית
ורדן ´להתקרב לג יסיכורק לווייד יש . ורדן היה מקובל על חברי קבוצתו יותר מכולם´ג. 8

אלא אפילו ביקשו שינהיגם , מנהיג/חברי קבוצתו לא רק שקיבלו אותו כחבר. בקטגוריה זאת
 .ביד רמה יותר

 .וע ועם כאב יותר מכולםויכולת לשחק פצ, ורדן היה כושר גופני עליון´לג. 4
יק ולארי בירד לא ´שמלבד מג, וללא עוררין יאופטימאלורדן היה מנהיג ´ג: והחשוב ביותר. 05

 . היה כמוהו
 

================================================= 
 ההיסטוריקצת 

================================================= 
 

הוריו החליטו לעבור . הילד הרביעי במשפחה, יורק-ניו, קליןורדן נולד בברו´מייקל ג
וזכה בפרס , תיכוני בבייסבול-מייקל הצטיין בבית הספר הטרום. צפון קרולינה, לוילמינגטון

בתיכון התחיל לצמוח . הניתן לשחקן המצטיין בקבוצתו שזכתה באליפות המדינה´ בייב רות´
אתה )"´ ו בקבוצת המילואים כשהוא בכתה טהמאמן קבע את מקומ. והחליט לנסות כדורסל

´ נק 00קלע ´ מ 0.80-ובעונתו הראשונה ה, "(לא מספיק טוב לשחק עם הקבוצה הראשונה
 .למשחק בקבוצת המילואים בתיכון

 
, מייקל בילה את הקיץ במחנות כדורסל ומשחקי אחד על אחד עם אחיו המבוגר לארי

´ גבר´ולעשות ממנו , להכותו, היא להחזיקו שהחליט שהדרך היחידה ללמד את אחיו כדורסל
הקבוצה )ומיד הפך לקולע הראשי בקבוצת הוורסיטי ´ מ 0.45´ מייקל חזר לכתה י. כדברו

( ´מ 0.48, יהאופטימאלבה הגיע לגובהו )א "בי´ נק 05-עם ממוצעים בסביבות ה( הראשונה
 .ב"וי
 

בשנתו השנייה הפך לאחד . מקום בחמישייה הראשונה; קרולינה-לאוניברסיטת צפון מלגה
טאון בגמר אליפות ´ורג´נגד ג ןהניצחואבל את תהילתו רכש בסל , השחקנים הטובים

י "ע 0484הוא ניבחר שלישי בדראפט של . כ הצהיר שברצונו לשחק בנבא"מיד אח. המכללות
ין פאשלה שבפורטלנד עדי, (סבלייזר)וסם בואי ( יוסטון רוקטס)ואן ´אחרי חאכים אולג, הבולס

 .מתאבלים עליה
 

ותואר , (08.0)כאחד ממובילי הנקודות בליגה ( 50484/)הוא סיים את עונתו הראשונה 
 0485/3את עונת . ה"סטאר הראשון שלו מתוך התשעה ס-וכן ניבחר לאול, ´הרוקי המצטיין´

 .מברליין הצליח לעשות זאת לפניו´כשרק וילט צ, ´נק 555,,סיים עם 
 

ובכך השווה את שיאו ( ,0483-044)שנים רצופות  3קליעות משך הוא הוביל את הליגה ב
 ," מלך הסלים"כ היה "אח. למשחק´ נק 5,שנים אלו היה  3-ממוצעו ב. מברליין´של צ
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, ´נק ,5)משך השנים בבולס הוא קבע שיאי ליגה בנקודות במשחק פלייאוף . פעמים נוספות
ממוצעו לכל סידרת הפלייאוף בעונת  גם(. ´אלוהים´במשחק שאחריו כינה אותו לארי בירד 

 .למשחק הוא שיא ליגה´ נק 40.5של  ,044
 
פרסי  ,-בנוסף ל. ,044-ו 0440כ "ואח, 0440-ורדן הוביל את הבולס לאליפות ראשונה ב´ג
השחקן ´הוא זכה פעמיים בתואר , 0440, 0440, 0488-ב" השחקן המצטיין של הליגה"

וכמו כן הוא זכה בשיא שלוש בחירות רצופות , 0445-ו 0488סטאר של -באול´ המצטיין
כ זכה בעוד "אח(. ,044, 0440, 0440)בשלוש אליפויות רצופות ´ השחקן המצטיין´לתואר 

א שהוא זכה בתואר "ז. כשחזר מהפרישה" השחקן המצטיין של האליפות"שלושה תארי 
שלעולם לא גם זה שיא . בכל אחת משש שנות האליפות" השחקן המצטיין של הפלייאוף"

 .יישבר
 
, שזכתה בזהב באולימפיאדת ברצלונה´ נבחרת החלומות´הוא פתח בחמישייה של  0440-ב

 .והטוב ביותר, האהוב ביותר, תה הכתרתו כאתלט המוכר ביותר בעולםיוזאת הי
 

 ,044 4/-הוא פרש מהליגה ב. בטענה שהוא איבד מוטיבציה ואין לו יותר אתגרים לכבוש
סוקס משיקגו ששיבצו אותו -יטיהוא חתם על חוזה עם הוו. בול מקצוענילנסות כוחו בבייס

דרגה מתחת , ´א המקומית שהיא ליגת מילואים ב.א-בקבוצת בירמינגהאם ברונס מליגת ה
אחוז מתחת לבינוני נגד  – 5.00בברונס הוא חבט . ´שהיא מילואים א, א.א.א-ליגת ה

אותו בסוף העונה לסקוטסדייל סקורפיונס סוקס העבירה -ז הווייט"בכ. ´רים מדרגה ב´פיצ
 .בינוני. 5.05א הארצית ושם הוא חבט .א-מליגת ה

 
כשמייקל יראה כדור "שאמר  –אחד החובטים הגדולים בכל הזמנים  –היה זה טד ויליאמס 

דאנק עם בורג וחצי ייראה לו כמשחק , ש"קמ 055בייסבול קטן עף אליו בסיבוב במהירות 
ממוצעים  –בסיסים  00נס וגנב אר-הום 0הוא חבט . לא היה מקרה אבודאבל מייקל ". ילדים

, בעצם הופעתו, כמובן שהעובדה שמייקל. סוקס לא איבדה תקווה-והווייט –לא רעים כלל 
שבעונה הבאה יתחיל עם  ההייתההחלטה . לא הפריעה, לאצטדיוןצופים  05,555יביא עוד 

" סוקס-ווייט"-שבועות הוא ינוסה בא במטרה שאחרי כמה .א.א-נשוויל סאונדס מה
 .ליג עצמה-ור´מהמייג

 
אבל כמה שיחות עם מוחות בייסבול אובייקטיביים עזרו לו בהחלטה לזנוח את חלומו לשחק 

ואז להיעלם , אתה לא יכול לשחק בייסבול בתיכון. ורס של הבייסבול´כמקצועני בליגת המייג
י רבים "שהחבטה בכדור בו נחשבת ע, ולחזור כמקצועני בבייסבול, שנים 00-מהמשחק ל

סוקס יעלו אותו לדרגה הגבוהה -הוא הבין שאם הווייט. לאחד מביצועי הספורט הקשים ביותר
הוא החליט . טיביתרספו/ולא החלטה אובייקטיבית, יהיה זה תעלול פרסומי ושיווקי, ביותר

צעירים  05ם לנסוע באוטובוס ע: "לא התחרט שעשה, אגב, סיון שאף פעםילשים קץ לנ
וותיקים המנסים לחזור ולחלוב עוד עונה מגופם  05ועם , החולמים על קריירה בבייסבול

-אכלנו ב. ללילה דולר 00ישנו במוטלים של . הייתי אחד מהם. סיון אדיריהיה נ, הכואב
 ".´בול דוראם´הרגשתי שאני קווין קוסטנר בסרט . ´האט-פיצה´
 

בעונה הבאה הוא חזר לשלוט בנבא שלטון . 0444-0440הוא חזר לבולס לקראת סוף עונת 
והמנהיג של , ´השחקן המצטיין´תואר , (´מלך הסלים´) 5.4,עם ממוצע של  םללא מיצרי

וכמובן עוד תואר , משחקים בעונה 35סטוריה לנצח יהבולס שהפכה לקבוצה הראשונה בה
 4עם לזכות בתואר פ-הראשון אי, ´שחקן המצטיין של הפלייאוף´-כשהוא ניבחר ל, אלופה
 .פעמים

 
. מייקל המשיך לשלוט בליגה כאילו היא מגרש המשחקים הפרטי שלו בשנתיים הבאות

´ מלך סלים´וכן את כל הליגה עם , נהדר כשמייקל מוביל אותם בכל ,54-0 -הבולס סיימה ב
בפעם , ´השחקן המצטיין בפלייאוף´-ו, ´השחקן המצטיין משך העונה´, (04.5)נוסף 

 .צחון נגד יוטהית כשהוא מוביל את הבולס לנהחמישי
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הוא הבין שברכיו מזדקנות והוא לא יכול לקפוץ לתקרת האולם : משחקו התחיל להשתנות

יתה זו יה. ,-וקליעות מה, קליעות מחצי מרחק, אפ-אז הוא שינה את משחקו לפוסט, יותר
 .ורדן היה מסוגל לעשותה´מטמורפוזה מהממת שרק ג

 
שוב זכה בתואר , (ממוצע 08.3)הוא שוב הוביל את הליגה בנקודות  0443-0448בעונת 

פעם ´ השחקן המצטיין של הפלייאוף´וכמובן בתואר , (פעם עשירית)´ השחקן המצטיין´
, סובל מהתכווצויות בטן, צחון במשחק השביעי נגד יוטהיכשהוא קולע את סל הנ, שיתיש

 – 80-85? לפני הקליעה האחרונה יתה התוצאהימה ה. טיקים בשעון 0.0כשנשארו רק 
מי ניצח שוב בשניית . יוטה? מי שמר עליו עם שלושה שחקנים שקפצו עם ידיים על פניו. יוטה

 .ורדן´מייקל ג? האמת
 

באומרו שהוא , ומייקל ניכנס לפנסיה שנייה, קסון החליט לקחת חופשה מאימון´המאמן פיל ג
 .להיות פרישתו הסופיתתה יזו צריכה הי. זקן מדי להתרגל למאמן חדש

 
, כ"כמה חודשים אח. רדסאהוא חזר כבעל חלקי של הוושינגטון ויז 0444-0555אבל בעונת 

בעונת ´ נק ,0כשהוא מתוסכל מהפסדי הקבוצה ומאולם חצי ריק הוא חזר שוב כשחקן וקלע 
אך טיפונת קצר מלשתות את , רדס עד מעיין הפלייאוףאכשהוא מוביל את הויז 0550-0550

, המשחקים 80כשהוא משחק את כל  ,0550-055 -הוא חזר לשחק עונה שלמה ב. מיםה
´ נק 0,040,מברליין כקלעי שלישי בכל הזמנים עם ´ועובר את צ, בממוצע´ נק 05קולע 

 . לקריירה
 

הוא סיים את הקריירה . רדס שוב החמיצו את הפלייאוףאיזוהוא החליט לפרוש סופית כשהו
פרסי  05ועם שיא של , למשחק´ נק 5.0,פעם עם -לעונה איכמוביל ממוצע הנקודות 

בימים טרופים אלה הוא ממשיך את קריירת השיווק הענקית שלו עם ". השחקן המצטיין"
מבלה הרבה עם , (הוא אומר, "המשחק המתסכל ביותר מכולם)"משחק גולף כל יום , ´ נייקי´

 .ומנהל את עסקיו חובקי העולם, ילדיו
 

================================================= 
 הקסם שבמשחקו

================================================= 
 
 

הראשון שעשה דברים מעולם אחר . 0450איתי את כל הגדולים משנת רקאן ימי´ ורג´מלבד ג
וילט ואז . אחריו מיד חשבתי שביל ראסל הוא הטוב ביותר ושלא יהיה שני לו. היה בוב קוזי

-רי ווסט הוא הקלע הטוב ביותר שאי´ג. ואז אוסקאר רובינסון. ין ביילור´ואז אלג. מברליין´צ
רק יעילות . ללא קסם מיוחד במשחקו, אבל משחקו היה די מצופה, פעם היה תוך תנועה

 .שהנבא החליטה לעשות את הלוגו שלה מצילו המכדרר כדור, וביומכניקה מושלמת, וסלים
 

הוא , ובנוסף לכל היתרונות, הוא היה השחקן המושלם הראשון. ורדן לנבא´געד שבא מייקל 
כושר ההתגברות שלו על הפציעה מדהים , וכשהוא נפצע, היה שחקן שכמעט ולא ניפצע

 .ממש
 

ואימפרוביזציה שרק הלך , מיסטיקה, אך משחק בעל חן, משחקו היה משחק חזק ביותר
ברגעי , לתו הגיעה תמיד לשיאה בפלייאוףויכו, והשתפר ככל שהעונה התקרבה לסיומה

משחק . כי הוא היה הספן המשיט את הסירה, עם משחק קבוצתו, קלח, משחקו שטף. האמת
תמיד ידע לכוון ולשנות ולהתאים את . ומתאמץ רק כמה שצריך כדי לנצח, בכח וצמיגות

כשחש  .הוא פרץ, יתה זקוקה לפריצותיאם קבוצתו ה. משחקו בהתאם למה שקורה במגרש
וקלע את השלשה כמו הטובים , הוא זרק, ששלשה היא הדבר הפסיכולוגי הנחוץ באותו רגע

 .שביניהם
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הוא משחק תמיד עבור . הוא בעל כבוד עצמי וגאווה של שחקן כדורסל שאין לה אח ורע

היה לו גוף מושלם לשחק ארבעה . או בייסבול, גולף, ס-ו-אפילו אם הוא משחק ס, צחוןינ
פעם פוינט . פעם שוטינג גארד: ובכל משחק זה בדיוק מה שעשה, ל המגרשתפקידים ע

שחקן עם )´ פקה-הפקה´הוא שחקן . ור פורוורדוולעתים אפילו פא, פורוורד-פעם סמול. גארד
ון ´כשג, הוא פעם לחש בחימום הקליעות לפט ריילי. יחד עם לארי בירד, הטוב שהיה( פה

". בא לי להתאמץ קצת הערב? עלי הערב שומר אחראולי תשים , פט, היי", סטארקס שומע
 .ולא היה מסוגל להתרכז כל המשחק 05-מ 4קלע : סטארקס היה גמור

 
אפילו כששיחק כך היה עושה זאת בתוך , למרות שלעתים ניראה הוא כשחקן אינדיבידואלי

. אך עם מייקל זה היה בדיוק כך, אולי המשפט הקודם נשמע כפרדוקס. מסגרת קבוצתית
הוא היה משחק עבור עצמו ועבור , מברליין לא היה משתף את חבריו´שווילט צכ

; חברי קבוצתו היו שותפים מלאים למשחקו, כשמייקל שיחק כאילו לבדו. הסטטיסטיקה
 .פרטנרים למשחקו האינדיבידואלי

 
 

 
HOUSTON. WE HAVE A PROBLEM 

 
 

================================================= 
 הרגעים והמשחקים הגדולים של אלוהים

================================================= 
 

ם ללא סדר מסוי. סטוריהילה שנכנסוורדן היו רגעים ומשחקים מיוחדים ´בקריירה של מייקל ג
 ...אני ניזכר, והגיוני

 
******** 

 
 :0440, משחק פלייאוף שני נגד הלייקרס

 
צחון יבמשחק הראשון הלייקרס הפתיעה אותם בנ. הגמר הראשונה שלהם בסדרתהבולס 

קסון ´הוא מבקש מפיל ג. ורדן מלא חימה´ג. SWEEPוכולם מדברים על , בשיקגו סטדיום
והשווה כמעט , אסיסטים 04מהשדה עם  08-מ 00הוא קלע . גארד-לו לשחק פוינט ןשיית

סם . מבצע אחד שלא אשכח היה כשעלה ללייאפ בימין. 0-0-במו ידיו את המשחקים ל
מעביר כדור , "DOUBLE CLUTCH"באוויר הוא עושה . פרקינס ואייסי גרין מנתרים לחסמו
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 .ללייאפ קליל, ליד שמאל
 

******** 
 

 :,044, משחק פלייאוף רביעי נגד פיניקס
 

ומייקל החליט שעליו לתת הצגה שתשכיח , הסאנס ניצחו בשלוש הארכות במשחק השלישי
 05וסיים ערב לדורות עם , מתחת ומצד דן מארלי, ונסון´הוא השחיל מעל קווין ג. את ההפסד

אך לא , נגד הסלטיקס בפלייאוף ,5ורדן קלע ´ג)ין ביילור בסדרת גמר ´שני רק לאלג, ´נק
טיקים שהביאה  00כולל השלשה שלו עם , 05-זקוקים לכל אחת מה הבולס היו(. בגמר

יתה למייקל אליפות יכ ה"חמישה ימים אח. ארלס בארקלי כיסה עיניו כלא מאמין´צ. צחוןינ
 .שלישית

 
 

******** 
 

 :0448, משחק גמר פלייאוף ששי נגד יוטה
 

. ן במדי הבולסמייקל לא ידע שיהיה זה משחקו האחרו, כשנשמע הצפצוף להתחלת המשחק
מייקל גנב כדור . אבל השניים האחרונים הם בדלתא סנטר, במשחקים 0-,הבולס הובילה 

. אמפ מעל ביירון ראסל לאליפות שישית´בג 40 -וה 44-וקלע את נקודותיו ה, מקרל מלון
הוא השחקן הטוב ביותר . תן לנו להפסידיהוא פשוט לא י: "קסון´בסוף המשחק אמר פיל ג

 ".עם ואני לא מאמין שיהיה שני לו בימי חייפ-ששיחק אי
 

******** 
 

 :0440, משחק עונה רגיל נגד הניקס
 

אך הוא נתן את הצגתו , ה משחקו הרביעי אחרי שחזר מפרישה של שנה וחצי"היה זה ס
כל הקהל הקשה . לפי דבריו –" האולם שאני אוהב מכולם" –הרגילה במדיסון סקוור גארדן 

אך אף סל . נקודות כאילו שלא פרש לשנייה 00חא כפיים למייקל שקלע יורק עמד ומ-של ניו
לא היה נפלא כל כך כמו האסיסט לביל וונינגטון בחמש השניות האחרונות כשהוא מכדרר 

ובמקום זה מסר לשחקן החלש ביותר , מימין ומטעה שלושה שומרים שידעו שהוא זורק לסל
שרק )ורדן ´זה אפילו יותר מתוק לג ןניצחומה שעשה . שבדאנק ניצח את המשחק, של הבולס

ון ´י ג"העובדה שהוא נישמר ע ההיית( שלושה שבועות לפני עוד שיחק בייסבול מקצועני
על פחות ´ הגדול´הערב אני מחזיק את מייקל "-ש םלעיתונאיסטארקס שלפני המשחק אמר 

 ".05-מ
 

********* 
 

 :0443, משחק חמישי בגמר הפלייאוף נגד יוטה
 

. וחטף הרעלת קיבה רצינית, ´קטפיש´דג , ה לפני המשחק אכל מייקל את מאכלו האהובליל
( DEHYDRATED)לחלוטין " מיובש"הוא היה . כשהתחיל המשחק הוא בקושי עמד על רגליו

כולל השלשה הידועה , נקודות 4,קלע , דקות 44הוא שיחק ? אז מה קרה. וראשו הסתובב
אני מכיר את מייקל כמו : "המשחק אמר סקוטי פיפן אחרי. שניצחה את המשחק עם הבאזר

אני לא מסוגל להבין כיצד . הוא בקושי עמד על רגליו. הוא אף פעם לא היה חולה כל כך. אח
 ".הוא לא רק השחקן הכי טוב בעולם הוא גם המנהיג הגדול מכולם! יכול היה לשחק ככה

 
******** 
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 :0488, סטאר בשיקגו-משחק האול

 
אך , לעולם לא נדע אם השמועה והרכילות נכונים. א רק שנה שלישית בליגהורדן נמצ´ג

יק ´ואפילו מג, לארי בירד, יי´ר ג"ד, אייזיה תומאס –הרינונים היו שהכוכבים הגדולים של אז 
י מניעת "ע? כיצד. ורדן לככב במשחק´עשו יד אחת להפריע לג, ונסון מהקבוצה הנגדית´ג

הוא הוביל אז את הליגה . יק היה מנהיגה´וצת המערב שמגטים מקב-ודאבל, מסירות אליו
והם החליטו שהוא עדיין לא שילם את שכר , (MVP –ובסוף העונה )ממוצע ´ נק 0,עם 

בהצגה  45-בדרך ל´ נק 05הוא קלע ברבע האחרון , ובכן. הלימוד להפוך להיות כוכב הליגה
. זהו: "חיבוק עז שכאילו אמרבסוף המשחק ניגש אליו לארי בירד ונתן לו . ,0-מ 03של 

 ".אתה הכוכב החדש של הליגה. ניסינו לעצור אותך קצת אך כנראה שזה בלתי אפשרי
 

********* 
 

 :0485 בסדרתמשחק שני נגד הסלטיקס 
 

לא היה ירוק אחד שלא ניסה . 08-את מספר משחקיו ל צמצםשבר ברגל בתחילת העונה 
 0,0-0,0הבולס הפסידו . ים ומאומה לא עזרהסלטיקס עשו עליו דאבל וטריפל ט. לעצרו

הרבה פעמים אתה . "נקודות ,5 –בהארכה כפולה כשהוא קובע שיא פלייאוף שעדיין עומד 
אמר מאמן , "´ורדן לקלוע את נקודותיו אבל אנחנו נמנע מהאחרים לקלוע´תן לג´, אומר

אם הוא . ולא יכולנו, ´בואו נעצור אותו´הפעם אמרנו . אבל לא הפעם. "ונס´הסלטיקס קייסי ג
שיחק "לארי בירד אמר אחרי המשחק שהוא ". אז העתיד מפחיד´ חכו לעתיד"אמר במשחקו 

 ".ורדן´נגד אלוהים שהתחפש למייקל ג
 

********** 
 

 :0440, משחק ראשון נגד הטריילבלייזרס
 

פים הם הגיעו עיי. משחקים 3-זה היה משחק ראשון אחרי שהניקס הוציאו לבולס את המיץ ב
אחרי . ורדן ענה בשיא של שש שלשות בחצי הראשון´ג. ורצוצים אחרי טיסת לילה למערב

יק שהיה איש הטיווי של המשחק והרים את כתפיו ´שית הוא פנה לעבר מגיהשלשה הש
-הבולס ניצחו את המשחק ב". אפילו לי אין מושג מה קורה כאן"וזרועותיו בתנועה שאמרה 

נגד קלייד ´ נק 0.8,משחקים כשמייקל קולע בממוצע  5-ואת הסדרה ב, הפרש´ נק ,,
 ".55,יש לו . טעיתי. MOVES055  חשבתי שלמייקל יש: "דרקסלר שאמר כשניגמר

 
********* 

 
 :0550, והנטס סויזארדהמשחק הרביעי בין וושינגטון 

 
איזו שהיא הצהרה  –לפחות  –רדס רצו לתת אוהויז, הנטס ניצחה את שלושת הראשונים

יתה יוה, שבועיים לפני 45-מייקל חגג את יום הולדתו ה. לא בפלייאוף בגלל איזה פוקסשהם 
´ נק ,4הוא קלע במשחק פלייאוף  45אז בגיל . לו מוטיבציה להראות שהגיל הוא רק מספר

במשחק  45הראשון לקלוע לפחות  45-עוד שיא שלו בכך שהפך לבן ה, דקות משחק ,4-ב
אך  45אולי הגוף מרגיש בן . 45אבל אני לא מרגיש בן  45לי בן אני או: "בסוף אמר. פלייאוף

 ".05הנפש מרגישה כאילו היא בת 
 

********* 
 

 :0484, בסיבוב ראשון נגד קליבלנד 0משחק 
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ולקרוא לו , לקלל אותו, הקהל של קליבלנד לא מפסיק להעליב אותו. 45מייקל כבר קלע 
הדקות  ,-פעמים ב 4הקבוצות החליפו הובלה שתי . בשמות שאני לא מוכן לכתוב אותם כאן

, 0-אוהלו קובר סל והקאבס מובילה ב. 40-ו 40-מייקל קולע שוב לנקודותיו ה. האחרונות
משום מה קרייג . כדור אחרון של הבולס מצד המגרש של הקאבס. טיים. שלוש שניות לסיום

נט או בראד סלרס תחת אוהלו ולני וילקינס היו בטוחים שהכדור האחרון נישלח להוראס גרא
. השומר מנתר לעצרו. אמפ´הוא מנתר לג. אך הוא נישלח למייקל אחרי קו הפאול, הסל

, שעד היום מדברים עליו HANG-TIME-הידוע ב DOUBLE-PUMP-מייקל מבצע את ה
 ".THE SHOT"-צחון הידוע כיוקובר סל מדהים לנ

 
********** 

 
 :0443, גמר אליפות המזרח, נגד ההיט 4משחק 

 
ורדן שיחק גולף ´מייקל ג. כשהגיעה לאולם של מיאמי למשחק רביעי 5-,הבולס כבר הובילה 

זריקותיו  00הוא החמיץ את . שעות 8כשהוא ניצלה בשמש של פלורידה משך , יום לפני
, אבל ברבע האחרון הוא המשיך לזרוק. כשהתחיל הרבע הרביעי 00-מ 0והיה , הראשונות

המדיה . צחוןיברבע האחרון וכמעט גונב נ´ נק 05הוא סיים עם . והכדורים החלו להיכנס
אבל סטיב קאר . עלתה עליו למחרת המשחק על שהעז לשחק גולף יום לפני משחק פלייאוף

הרבע האחרון . ורדן´ארוגנטיות של גהטחון ואפילו יהרבע האחרון מראה את הב: "אמר
ועדיין לא לאבד , זריקות רצופות 055הוא יכול להחמיץ . מגדיר את אופיו כשחקן יותר מכל

 ".את בטחונו שהוא הטוב ביותר
 

********* 
 

 :0448, למרץ 8, משחק אחרון במדיסון סקוור גארדן
 

הוא לבש את , להערכה ונוסטלגיה. מייקל ידע שזהו משחקו האחרון באולם שכה אהב
והן , וסולייה קשה, שהיו בצבע לבן עם קו חיצוני אדום 0484משנת " ורדן´אייר ג"הסניקרס 

ועשה את כל ההתעופפויות והדאנקים של , ´נק 40הוא קלע . היו בשני מספרים קטנים עליו
 !יורק שהוא כה אהב-לקהל של ניו" תודה"בזאת אמר . שנתו הראשונה בליגה

 
********** 

 
 :0480, טאון´ורג´קרולינה נגד ג-משחק גמר המכללות צפון

 
י ´יימס וורת´ג´ ס´אמריקן-אול´בקבוצה עם . ורדן´ג´ אייר´במשחק זה התחילה האגדה של 

-הצופים בניו 55,555-איש מ. AFTERTHOUGHTורדן כפרשמן היה מין ´ג, וסם פרקינס
יקח את הזריקה יולא ציפה שהוא , לא שמע את שמו לפני כן, אורלינס לא ידע מי הוא

עד היום שואלים . קרולינה-טאון מובילה בנקודה נגד צפון´ורג´האחרונה לפני הבאזר כשג
מי . ורדן לוקח בסיום התרגיל את הזריקה מהצד´תרגיל בו ג´ מדוע שרטט המאמן דין סמית

שיש לו את השחקן שיהפוך  –אולי השועל הזקן ידע כבר אז משהו שאף אחד לא ידע ? יודע
לשם להיכנס . פטריק יואינג סתם את כל אזור הצבע באמצע. לטוב ביותר בתולדות הכדורסל

אמפ מהצד ´ורדן לשחרר ג´התרגיל קרא לג. היה כמו להיכנס עם הראש אל תוך חומת סין
בזריקה אחת . סטוריהיהגדול בה´ שניכנס בסוויש גדול והחל את הקריירה של שחקן הקלאץ

מהקבוצה לשחקן שתמונתו מפארת את שער " חתך"ורדן משחקן שסמית כמעט ´הפך ג
ורדן שיפארו את המגזין ´תמונות שער של ג 44-מ הראשונה, ´אילוסטרייטד-ספורטס´

 !יותר מכל ספורטאי אחר בעולם בכל מקצועות הספורט –היקרתי 
 

================================================= 
 אתגר השבוע יתחדש בשבוע הבא



 221 

 רי לוקאס´ג
  

 אני לא מדבר על גאון, לא. בכל תולדות הכדורסל בנבא היה רק גאון אחד
קראו לזה איך , אינטלקטואלי, אני מדבר על גאון שכלי. כדורסל כמייקל

עמודים של ספר  055פ "שתרצו לקרוא לשחקן כדורסל שזכר בע
פה פרקים שלמים -שהיה מסוגל לקרוא בעל, הטלפונים של מנהטן

ושידע לנצל את גאוניותו , שפות בשלושה שבועות ,שלמד , ך"מהתנ
 . האגדות 05-להפכו לאחד מ

=============================================== 
=============================================== 

 
יהיה בעל , ספרים על זיכרון 55גאון שבבוא הימים יכתוב . נולד גאון, 0445, למרץ 5,-ב

יהיו לו את הידיים , (05-מטרים מה שאתה רואה מ 05-הוא ראה מ) 05-05ראייה של 
-אול´ויהיה , !(יק שביצע לא הצליח אף אחד אחריו לבצע´כמה ממעשי המג)ת ביותר הזריזו

כמובן . בנבא ואחד הפורוורדים הגדולים שלה´ סטאר-אול´-ו, במכללות, בתיכוניים´ אמריקן
של " חמישיית המאה במכללות"-ב, חבר בהיכל התהילה, האגדות 05-שהוא אחד מ

מגזין /של העיתון" יית התיכוניים של כל הזמניםחמיש"-ב, 0450-אילוסטרייטד ב-ספורטס
, אבר´קרים עבדול ג, אוסקאר רוברטסון, מברליין´וילט צ: האחרים" )ניוז-ספורטינג"היקרתי 
 (.יימס´ולברון ג

 
לפעמים . הייתה לו גאוניות שעד היום לא מצאתי לה הסבר על אף כל מה שקראתי עליו

זוכרים את הסרט . ה שהיא בלתי ניתנת להסברלילדים אוטיסטיים ישנה יכולת אחת ויחיד
היש לכם מושג כמה . אבל ללא כל אוטיזם, רי לואיס היה אחד כזה´אז ג. נכון?, "איש הגשם"

והוא לא עשה זאת באיזה ? יורק-עמודים בספר הטלפונים של ניו 055-מספרי טלפון ישנם ב
 !!! זיההוא עשה זאת בשידור חי בטלווי. חדר חשוך כשישנו רק עד אחד

 
הוא היה השחקן היחיד שאני מכיר שהשתמש בכוחו השכלי וזכרונו כדי להפכו לאחד הטובים 

ובכל משחק , בכל מצב, שנים אחרי הוא גילה שהוא זכר כל תנועה של כל שחקן. פעם-אי
ואינפורמציה זאת עזרה לו גם , כל האינפורמציה נשמרה בתאי מוחו הגאוני. ששיחק נגדו

הוא הפך לאחד הריבאונדרים הטובים בתולדות הנבא . וגם בקליעה, אונדגם בריב, בהגנה
הוא זכר כל ? כיצד עשה זאת. ולמרות ניתור בינוני( ´מ ,0.5)למרות קומתו הנמוכה יחסית 

וזכר לאן רוב כדוריו , זכר את גובה קשת זריקתו, זווית זריקה של כל שחקן מכל מרחק
אחרת כיצד . כולל לארי בירד, ב מכל שחקן אחרזה גרם לו להתמקם טו. החוזרים נופלים

 ?פורוורד-שיא שלעולם לא יישבר לפאוור, ריבאונדים שלקח במשחק נבא 45-תסבירו את ה
 

הוא ידע לפי מבע הפנים . הוא גם הכניס למחשב שבמוחו כל הטעייה וכל כניסה של כל שחקן
א ברוב המקרים את הצד הוא ניב. ולפי שפת הגוף מאיזה צד מתכונן המתקיף להיכנס לסל

הוא זכר שדייב קאונס . הוא גם זכר מבעי פנים לפני מבצעים מסוימים. ממנו ייכנס התוקף
הוא . קאונס לא עשה זאת בזריקות אחרונות. מקריב את שפתיו לאפו לפני שהוא זורק הוק

ה כך שיכול הי, זכר שבוב לניר קוטף ריבאונד ומיד מעביר את הכדור למטה לאזור מותניו
אלא פקודה אוטומטית ממוחו ..." תן לי להיזכר, רגע"זה לא נעשה במין . לגנוב לו כדורים

 .לאברי גופו
 

ואפילו באיזו קשת הוא מעדיף , איזה פעולות הצליחו לו במצבים שונים" זכר"הוא אפילו 
אמפ שלו היה שונה משל ´גם הג. היה לו אחוז קליעה גבוה ביותר. לזרוק ממרחקים שונים

כשפעם היחידה . ללא עזרת כף היד, הוא השתמש רק באצבעותיו ברגע שחרור הכדור: םכול
מדוע ( כשהתירוץ שלי הוא שאני פרופסור לביומכניקה)העזתי לשאול אותו בחדר ההלבשה 

כך , כאיש ביומכניקה אתה צריך לדעת שכמה פחות מפרקים בשימוש: "ענה, הוא זורק כך
 ".הסיכוי לשגיאה קטן
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================================================= 
 אחד משחקני התיכון הטובים מכולם

================================================= 
 

( השוכן בין דייטון וסינסינטי" )מידלטאון היי"הוא הוביל את בית ספרו  0403-ו 0405בשנים 
קי הגמר בשתי שנות האליפות הוא בשני משח. לשתי אליפויות אוהיו בשתי עונות ללא הפסד

אך כל מי שחי אז וחזה בכדורסל , אז לא שיחקו תיכוניים בינארציים. ´נק ,0-ו´ נק 44קלע 
רי הגיע ´ג". מידלטאון"-התיכונים של אז יישבע לך שלא היה תיכון עם קבוצת כדורסל כ

ק האחרון ומהמשחק הביתי הראשון שלה עד המשח, א"כבר בכיתה י( 5´8)נבא -לגובהו ב
-מידלטאון שיחקה את כל משחקיה הביתיים רק באולם של אוניברסיטת דייטון עם סל", שלו

של המידווסט " סערת השלג הגדולה"כולל תקופת , צופים בכל משחק 05,555אאוט של 
 . 0403, בחודש ינואר

 
שאני אך כששמעו ידידי וחברי , אני הגעתי לאוהיו כשכבר שיחק באוהיו סטייט יוניברסיטי

. תונאי ספורט מישראל הם סיפרו לי ספורים בלתי יאומנים ממש על יכולתו כשחקן תיכוןיע
הוא ממש עצר את . גם מאמנו וגם מאמני היריב ידעו שהוא יכול לקלוע כמעט בכל עת שירצה

 ...כל משחק´ נק 55עצמו מלקלוע 
 

כל , ב"וניים בארהבשלוש השנים ששיחק עבור מידלטאון הוא שבר כמעט את כל שיאי התיכ
ומאמנו  BLOWOUTSרוב המשחקים בהם שיחק היו . ב דיברה עליו"המדיה בכל ארה

רי ´ג. אחרת הישגיו ושיאיו היו אפילו יותר גדולים משהם, הושיבו על הספסל רבעים שלמים
-SHOW-ו SELFISHלוקאס גילה שבתיכונים הוא מסר כשיכול היה לקלוע כדי שלא ייראה 

BOAT .ת שיכול היה גם לזרוק הפכה לחתימת המשחק שלו לכל אורך הקריירהמסירה בע. 
 
כשהוא קולע בשנת ( א"בכתה י´ מ 0.00שהיה )מברליין ´רי שבר את שיאיו של וילט צ´ג

וסתם חובבי כדורסל היו , עיתונאים, מאמנים. מהקו 85%-ו, מזריקותיו 50%הסניור שלו 
המשטרה המקומית , שחק של מידלטאוןבכל ערב מ. נוסעים מאות מילים לראותו משחק

הפופולאריות שלו הגיעה . נאלצה לגייס עשרות שוטרים ממחוזות אחרים לשמירת הסדר
. עבור משחקי מידלטאון( אורך גל)לרמה כזאת שחברת שידור רדיו פתחה ערוץ מיוחד 

מספר המאזינים לתכניות הרדיו ממידלטאון היה גדול ממספר המקשיבים למשחקי אוהיו 
והרבה יותר גדול ממספר המאזינים למשחקי סינסינטי , טייט ואוניברסיטת סינסינטיס

 !רויאלס
 

 35אחרי , משחקו האחרון, בכל קריירת הכדורסל שלו בתיכון הוא הפסיד רק משחק אחד
-בית ספרו יצר את ה. במשחק הגמר של מדינת אוהיו 0408-ההפסד בא ב! ניצחונות רצופים

אחד מהטורנירים החשובים ביותר לבתי ספר תיכוניים , "טורנמנט רי לוקאס היי סקול´ג"
בחרו לחמישייה הראשונה " ניוז-ספורטינג"השבועון היקרתי , כפי שכבר הזכרתי. ב"בארה

מלגות  005כשסיים לימודיו במידלטאון הוצעו לו . 05-של התיכוניים במאה ה
, ייל, כהארווארד IVY LEAGUE-כולל אוניברסיטאות ה –ב השונות "מאוניברסיטאות ארה

 !שהוא שיא הצעת מלגות הקיים עד היום –בתיכון + Aופרינסטון בגלל ממוצעו המושלם של 
 

================================================= 
 "השחקן הטוב ביותר בתולדות אוהיו סטייט יוניברסיטי"

================================================= 
 
בו הוא זכה לכבוד של , רי לוקאס´סטייט ערב מיוחד עבור ג-פני שנתיים ערכה אוהיול
 35,555)כשבאוניברסיטה האדירה הזאת ". השחקן הטוב ביותר בתולדות האוניברסיטה"

הרב , מל ניואל, ברד סלרס, לארי סיגפריד, ק´ון הבליצ´שיחקו שחקנים כג( סטודנטים
. זה לא כבוד קטן, רונים בהם היו מייקל רד וגרג אודוםשחקני נבא שהאח 05ועוד , ויליאמס

 . הוא היה בזמנו כזה אייקון גדול
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גם . רי לוקאס אימפריה´בנה ג –תחת המאמן האגדי פרד טיילור  –באוהיו סטייט 

כשהוא  5-38לאוניברסיטה וגם אימפריה פרטית הוא הוביל את אוהיו סטייט לרקורד של 
שנחשבת עד היום ( ובובי נייט על הספסל)וניואל , סלרס, גפרידסי,ק´מוביל קבוצה עם הבליצ

 NCAAהוא היה הקפטן של הקבוצה שהופיעה בשלוש אליפויות . לאחת הטובות במכללות
הוא . NCAA-הוא הוביל את קבוצתו לאליפות ה 0404-0455-ב". 05ביג "ושלוש אליפויות 

 .NCAA-של ה באותו משחק בפיינלס´ ריב 5,וקטף ´ נק 5,היחיד שקלע 
 
ובכך הפך לכדורסלן הראשון , "ספורטאי השנה"-ספורטס אילוסטרייטד בחר בו כ 0450-ב

אול "הוא היה בחמישייה הראשונה של . ותמונת שער במגזין" ספורטאי השנה"לזכות בתואר 
 ,.04משחקים ממוצע של  80-בה קלע ב, בכל שלוש שנות משחקו באוהיו סטייט" אמריקן

: המשחקים הוא מהמם 80-אחוז קליעתו ב. עדיין שיא אוניברסיטה, ´יבר 03.0עם ´ נק
50.4%!!! 

 
הוא היה השחקן . הוא ניבחר לייצג נבחרת אמריקאית צעירה באולימפיאדת רומא 0455-ב

, וולטר בלמי, טרי דישינגר, רי ווסט´ג, איתו שיחקו אוסקר רוברטסון. הצעיר ביותר בנבחרת
. לדעתי, קבוצת הכדורסל החובבנית הטובה ביותר בהיסטוריה –ובוב בוזר , ´אדריאן סמית

במשחק הגמר ניצחו את ברזיל )הפרש למשחק ממוצע ´ נק 40-הם ניצחו את יריבותיהם ב
ממוצע ´ נק 03.5ב עם "רי לוקאס מובילים את נבחרת ארה´כשאוסקאר רוברטסון וג, (45-,5

קים האולימפיים בדיוק של המשח 8-לוקאס קלע ב: אבל הקשיבו לזה. למשחק כל אחד
זה היה אחוזו במשחקים האולימפיים . אבל לא מדובר על אחוז קליעות פאולים מהקו. 84%

אמר , כמאמן" היכל התהילה"מאמן הנבחרת האמריקאית וחבר , פיט ניואל!!!!!!! מהפארקט
 !".פעם-לוקאס הוא השחקן הטוב ביותר שאימנתי אי: "בסיום המשחקים

 
הוא לומד , הוא החליט שבשלושת שבועות המשחקים, רון הגאוני שלובגלל כושר הזיכ

תארו לכם את הבעת הפנים של השחקנים הזרים כשהתחיל . ויפאנית, רוסית, איטלקית
 !זה מה שהיה. זה לא סיפור מהאגדה! לדבר איתם בשפתם הם בטכס סיום האולימפיאדה

================================================= 
 "LUCAS LAYUP: "מטרים נתנו שם 8-בנבא לקליעתו מ

================================================= 
 

טריטוריאל "קראו לזה . לבחירת דראפט מועדפת" מקומית"בימים ההם הייתה זכות לקבוצה 
 וקבוצת הנבא הקרובה ביותר גיאוגרפית, אם למדת באוהיו סטייט(. זכות גיאוגרפית" )רייטס

ולא , "עדיפות טריטוריאלית"בגלל שלקבוצה יש " שייך לה"אתה , לאוניברסיטה רוצה בך
הקבוצה הקרובה ביותר לאוהיו סטייט הייתה סינסינטי . משנה מה תורה בבחירת הדראפט
 . רויאלס שבחרה בו בבחירה השנייה

 
 03.4עם  -הטוב ביותר בליגה  - %,0בדיוק של ´ נק 03.3כבר בעונתו הראשונה שם קלע 

אך לפאוור פורוורד הזה הייתה קליעה . מברליין´שלישי בנבא רק לביל ראסל ווילט צ, ´ריב
הוא . בידו הימנית כשהוא בקושי מתרומם מהפארקט PUSH-UPמין . ממאירה מרחוק

 .סטאר כבר בעונת הרוקי שלו-וניבחר לחמישיית האול´ רוקי העונה´-ניבחר ל
 

הוא הפך לשחקן השלישי  0454-0450בעונת . עם קבלותבעונה הבאה הוא כבר היה כוכב 
רק שניים לפניו . בכל אחת משתי הקטגוריות+ 05בתולדות הנבא לקלוע ולקטוף ריבאונדים 

הוא הפך לאחד , כ"אך בדיוק כמו לארי בירד שנים אח, לא היה לו ניתור מיוחד. עשו זאת
, ומין רגש לאן ייפול הכדור, פייהצי, ראיית משחק, הריבאונדרים הטובים בליגה בגלל מיקום

ריבאונדים כשהוא  05עם  00הוא קלע  0450בשנת . כשהכול מבוסס על זכרונו הגאוני
 .הוא ניבחר בסוף העונה לחמישייה הראשונה של הנבא. סטאר-של האול MVP-ניבחר ל
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 3-8-לקליעת ה. הוא היה שחקן קשה ביותר לשמירה, על אף שהוא לא היה אתלט עליון
היה לו צעד ארוך , וכששומרו ניצמד אליו". THE LUCAS LAYUP"רים שלו קראו אז מט

לא היה שחקן אחר בנבא . ואיתו גבר על רוב השומרים בכניסה קלאסית לסל, ראשון
כל זיק של סימן שזה או , כל מבע פנים, הוא זכר כל תנועה. רי לוקאס´שהשתמש במוחו כג

הוא היה : כמעט שכחתי, אוי. הכל בא לו אוטומטית. אצל כל שחקן כמעט בכל מצב. זה יקרה
 .הוא היה שחקן עם החבילה השלמה. גארד-מוסר מצויין עם רגש מסירה של פוינט

 
כשהשחקן היחיד מלבדו הוא אוסקאר , בשוק קטן יחסית´ קטנה´אבל הוא שיחק בקבוצה 

, ברויאלס באחד מספריו כתב על התסכול שהוא ואוסקאר הרגישו משך שנים. רוברטסון
 .ולא משנה כמה שנים ישחקו שם, ושהשניים ידעו שבסינסינטי הם לא ייקחו אליפות

 
´ מ ,0.5רק ? זוכרים)לוקאס עבר את ביל ראסל בקטיפת ריבאונדים  0453-0458בעונת 

עדיין מקום שני בתולדות , לאותה עונה´ ריב 0,055)מברליין עולה עליו ´כשרק צ( גובה
. 54%למשחק בדיוק של ´ נק 00.0עם  04.5נדים שלו למשחק היה ממוצע הריבאו(. הנבא

קוזי רצה משחק מהיר . הרויאלס שכרו את בוב קוזי כמאמן 0454-0435לפני פתיחת עונת 
והרויאלס החליטה לעשות טרייד של , רי לא התאים לשטנצה הזאת´ג. עם פורוורדים מהירים

בסינסינטי האשימה . ינג וביל טרנרים ק´בשחקנים ג´ סטאר-אול´פעמים  5השחקן שהיה 
-מי שמסתכל על הסטטיסטיקות שלו ב. אותו המדיה שהוא יותר מדי אדיש ולא נילחם מספיק

. אך לוקאס לא התווכח עם אף אחד. השנים האחרונות ברויאלס לא יכול להבין טענה זאת 4
 . פרנסיסקו-הוא פשוט ארז את המזוודות וטס לסן

 
. סוף יצא מהמסגרת הקטנה של אוהיו בה חי ושיחק כל ימי חייו-סוףהוא . לוקאס נשם לרווחה

הוא שב לשחק . חודש אחרי שעבר לווריורס הוא שבר את ידו והיה מחוסל לכמעט כל העונה
בעונה . ´ריב ,0עם  00.0כשהוא קולע בכמה ממשחקי העונה האחרונים , לקראת הסוף

 .´סטאר-אול´וא חזר להיות ה. למשחק´ ריב 00.8ממוצע עם  04.0הבאה הוא קלע 
 

אני זוכר עד היום כיצד . ללא כל אזהרה מוקדמת בא הטרייד שהיה בומבסטי אז, לפתע, כך
שהיה מפתח בניצחון , נותנים את קייסי ראסל הכריזמטי והמצוין, הניקס, הופתעתי שאנחנו

מה הוא  רד הולצמן ידע". אחד-עבור-אחד"עבור לוקאס בטרייד ישיר של , 0435-האליפות ב
אני אהבתי . הוא צריך שחקן קבוצתי, ומונרו, פרזייר, בושר-דה, הוא ידע שעם בראדלי. עושה

 .אבל איכשהו הוא לא התאים בדיוק למשחק הקבוצתי המושלם של הניקס, את קייסי
 

שנותיו  8מתוך  3-סטאר ב-הוא היה אול. בזמן הטרייד לוקאס היה כבר שחקן ותיק
מברליין ולוולטר בלמי היו יותר ריבאונדים לקריירה משלו מבין ´רק לצ. הראשונות בליגה

. הוא היה חמישי בכל תולדות הליגה בדיוק קליעות מהשדה. השחקנים האקטיביים בליגה
 .אבל הוא היה מבוגר עם ברכיים שחוקות

 
================================================= 

 "בתפוח הגדול"לידה מחדש 
================================================= 

 
-בוי כמוהו ישחק ב-גם הרעיון שקאונטרי. לא רק שהיה שחקן מזדקן עם ברכיים דפוקות

. לא דיבר, כהרגלו קמצן במילים ושתקן, אך לוקאס. לא הסתדר לאיש בראש" תפוח הגדול"
בתחילת , ואז .לסנטר וויליס ריד BACKUPלשמש : הניקס לא הסתירו את כוונת הבאתו

הסנטר ויליס ריד נפצע במשחק . הקריירה של לוקאס זכתה בחיים חדשים 0430-0430עונת 
אבל זה , לוקאס לא היה מאושר לשחק סנטר שוב". פציעה מסיימת עונה"והייתה זו , 00-ה

 .עדיף מלשבת על הספסל
 

. נולד מחדשלוקאס כאילו  –שאותה לא שיחק מאז אוהיו סטייט  –אז חזרה לעמדת הסנטר 
ראיתי בחדר ההלבשה כיצד הם . ופרייזר נגלתה לי מיד, בושר-דה, הכימיה בינו לבין בראדלי
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אני ראיתי את לוקאס גם בסינסינטי . מחבקים אחד את השני ומפרגנים על משחק טוב
פעם -אף. ´אול סטאר´ובכמה משחקי , אוהיו, כ בקנט סטייט"ואח, אוהיו, כשלמדתי בווסטר

. ושאעזבו במנוחה, גאון מוזר, של הטבע FREAKאמרו לי שהוא מין . חייךלא ראיתיו מ
, אנא"פחדתי מלפתוח בשיחה איתו כי כל מבע גופו ופניו אמר , מלבד פעם אחת, למעשה

 !". התעופף מכאן
 

עם בראדלי הוא מצא גאון מסוג . מתבדח. מתלוצץ. מחייך: לפתע אני רואה לוקאס חדש
אותו דבר פרייזר . הוא אחד השחקנים הפקחים בנבא-היה אף בושר-ודה, אבל גאון, אחר

ולא , אך הוא החל בונה כבר אז את אוצר המילים המופלא שלו, שאולי לא ידע שייקספיר
אני לא שמעתי אותה . תן לי את המילה עוד פעם"פעם ולא פעמיים שמעתי את לוקאס אומר 

לוקאס הרגיש בניקס שהוא . ופרושהואז פרייזר מסביר לגאון את שורש המילה , !"לפני כן
 .בבית

 
היה שני לפרייזר באסיסט , (3.,0)כבר בעונה הראשונה בניקס הוא הוביל אותם בריבאונדים 

אך רד הולצמן עודדו לצאת , הוא היה הסנטר הנמוך בליגה. למשחק 05.3וקלע , (4.0)
ון שרד הולצמן רצה וכן מסירתו הנפלאה היו בדיוק המתכ, מאזור הצבע ולקבור דאונטאונים

 .בקונספט הקבוצתי שלו
 

 0430אך בגמר של , הוא היה מצויין כל העונה והיה מפתח רציני בהגעת הניקס לגמר הנבא
נהניתי מאד : "בסוף העונה הוא אמר. מברליין היווה בעיה בלתי נפתרת לניקס´גובהו של צ

מקום המועדף עלי אבל מה לעשות שה. לשחק פיבוט למרות שזה לא המקום המועדף עלי
אני (. ואני לא בטוח עד היום מי היה טוב ממי, בושר-הוא התכוון לדה. )שייך לשחקן טוב ממני

. עושים´ מ 0.00ואני לא יכול לעשות דברים אחרים שהענקים של  SHOTBLOCKERלא 
 ".אבל עשיתי כמיטב יכולתי

 
לוקח את הריבאונד  הוא? על איזה שטויות לוקאס מדבר: "בושר היה הראשון שהגיב-דה

וקובר את הזריקה האחרונה בשנייה האחרונה , של הכדור לסל בזמן TIPעושה , בזמן
 !"הוא עשה העונה מעל ומעבר. כשאנחנו זקוקים לשתי נקודות

 
הוא לא עלה . לוקאס ניגן כיור שני, ולראשונה בקריירה שלו, ויליס חזר ,0430-043בעונת 

דאבל בקליעות -פך למקצועני הוא לא הגיע לדאבללראשונה מאז ה, בחמישיית הניקס
אך בפלייאוף נגד הלייקרס הוא היה (. ´ריב 3.0-ו´ נק 4.4סיים את העונה עם )וריבאונדים 

 .ובלעדו לא היו לוקחים הניקס את האליפות מהלייקרס, מצויין
 

כשהוא עדיין במלוא  4,פרש בגיל . HE CALLED IT QUITS 0434-,043אחרי עונת 
אך כבר אז ראשו היה בדברים הרבה . מעולה עם שנתיים שנשארו בחוזהו עם הניקס שחקן

והייתה בו בעירה לפתח יותר , כבר אז היו לו תכניות עסקיות בראש. יותר גדולים מכדורסל
 "!ב"גורו הזיכרון של ארה"-ואולי להפוך ל, את כושר זכרונו

 
ביל , מברליין´רביעי רק לצ, נדיםריבאו 00,440השנים שלו עם  00הוא סיים את קריירת 

ממוצע אדיר לשחקן , למשחק´ נק 00.5ממוצע הריבאונדים שלו היה . ובוב פטיט, ראסל
הוא היה הפורוורד היחיד , אגב. נקודות 03.0הוא סיים את הקריירה עם ! 5´8 –בגובהו 

א כשהו 0434-אני שמחתי מאד ב. ריבאונד במשחק אחד לפחות 45בתולדות הנבא לקטוף 
השלישייה הגדולה של "את  –יחד איתו  –ניבחר להיכל התהילה עם שניים אחרים שהיוו 

 . רי לוקאס´וג, אוסקאר רוברטסון, רי ווסט´ג": הכדורסל באולימפיאדה
 

הכנסתי למחשב : "הוא ענה, כשנשאל שנים אחרי פרישתו להסביר את גדולת הריבאונד שלו
, כשידעתי את פרבולת הזריקה. ל שחקן בליגהשבראשי כל סוג זריקה וכל סוג קשת של כ

ידעתי בדיוק את הפרבולה של מעוף , רי ווסט היה זורק´כשג. ידעתי היכן לצפות לריבאונד
הייתה לי רק . ולכן היכן להתמקם לריבאונד שיגיע מזריקתו עם הקשת הגדולה, הכדור שלו
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 !"רי ווסט הכל ניכנס פנימה´עם ג: בעיה אחת איתו
 

================================================= 
 רי לוקאס הגאון´ג

================================================= 
 

 THE MEMORY"ספרו ". עולם הזיכרון" –מיד עם פרישתו הוא החל בחלק השני של חייו 
BOOK "55 יורק טיימס משך-היה זה בסט סלר של הניו. ך של כל עולם הזיכרון"הפך לתנ 

מקור , החלל, ך"ספרים שונים על נושאים נרחבים כהתנ 55-הוא כתב כ. שבועות רצופים
 .זיכרון: וכמובן שרובם הגדול בנושא בו היה גאון, החיים ואבולוציה

 
 NBAי חברת הטלוויזיה "הוא הוזמן ע MEMORY BOOK  THE מיד אחרי פרסום סיפרו

 055הוא קיבל שבועיים ימים ללמוד את . שלו את יכולת הזיכרון" על אמת ובאש חיה"להוכיח 
קראו לאדם מהקהל , כשהופיע בתכנית. העמודים הראשונים של ספר הטלפון של מנהטן

 –ולוקאס , וכן כתובתו, קרא את שם האדם ומשפחתו, שפתח את הספר בעמוד מסוים
ללא פעמים כשהוא עונה  00-עשו זאת כ. אמר את מספר הטלפון שלו –בעיניים עצומות 

 .ב השתכנעה"עד שארה, שגיאה אחת
 

, וגם כיכולת להתרכז, הוא הסביר את יכולת הזיכרון שלו גם כיכולת שניתנה לו מלידה
לתאי המח " מגיע"הוא , כשהוא נקרא לעשות מבצע זיכרון. ולאכסן אינפורמציה בתאי מוחו

ל להפוך אחרי שהח –מבצע אחר שעשה . וככה הוא מצליח לדקלמם, המאכסנים את הידע
היה ללמוד  –לאדם דתי יותר ויותר בגלל אשתו השנייה שהיא בת למיניסטר פרוטסטנטי 

 .פ את כל ספר ישעיהו ולדקלמו בפני עם ועדה"בע
 

הוא מרצה )נתן הרצאות באוניברסיטאות היקרתיות ביותר , הוא הקים מכוני זיכרון לחינוך
ואפילו נתן הצגות בענף שהוא , (ולותי חברות תעשייתיות גד"בעיקר ע, מאד מבוקש עד היום

ומהירות ידיו , הוא נחשב לקוסם מאד מעולה. MAGIC-אמנות ה: אחרי כדורסל, אהב מכל
 .העליונה היא כמובן עזר רב לגאון המיוחד הזה
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 קרל מלון

  

ניצב ,  8-על השדרה ה, סון סקוור גארדן יודע שמולוימי שביקר פעם במד
בראש הבניין המפואר מתנוססת כתובת . טןבניין הדואר המרכזי של מנה

ימנעו מהדוור , לא שלג הרים ולא חום המדבר, לא גשם ולא שרב´: ענק
 . ´האמין שלנו להביא את הדואר לכתובת הנדרשת

´ "THE MAILMAN"קרל , הסלוגן הזה כאילו נכתב במיוחד עבור דוור אחר
-הטוב אי! לא) פעם-ואחד הטובים אי, ור פורוורד הטוב בליגהוהפא, מלון
 !(.פעם

 
******** 

 
ומוסיף פרק , במקרה זה אני עורכו מעט. והוא מופיע בחלקו בספרי 0440-מאמר זה ניכתב ב

 .נוסף שעדיין לא כתבתי עליו
 

´ נק 05.0(: 0440)תראו מה הוא עשה העונה . ורק קרל מלון נשאר, כולם עולים ויורדים
ממוצע ; (והחלום, האדמירל, הגדולים שאקילרביעי בליגה אחרי שלושת הסנטרים )ממוצע 

אז ? קביעות? אמינות אתם רוצים(. עשירי)´ ריב ,.05 -ו, (עשירי) 04%קליעה מצויין של 
רק בשנתו . 00.0-ו, 03.5, 08.5, 04.5, 0.5,, 04.0, 03.3עם ממוצעי  0488-הנה עונות מ

( כולל השנה)ותיו בליגה ה ממוצעו בעשר שנ"ס. 00.3-ו 04.4הראשונה והשנייה בליגה היה 
ממוצע הריבאונדים שלו לעשר שנים אדיר אף הוא ! %,0? ובאיזה אחוזי קליעה. 05.0הוא 

 00.4עם ´ נק ,.03שנות פלייאוף קלע בממוצע  4-ב: בפלייאוף הוא טוב אפילו יותר! 05.4 –
 .´ריב

 
( 0554עד  0480-מ)עונות  04-ממוצעיו ל ,שנים אחרי שהפסיק לשחק 4, 0558-ב, עכשיו

למשחק , לקריירה 00%-ב´ ריב 05.0עם  00.0ממוצע לקריירה של : כמעט לא השתנו
מספר הנקודות . למשחק´ דק 3.0,משחקים בקריירה בממוצע של  0435כשהוא משחק 

גם בריבאונדים הוא שני רק . אבר´שני רק לקרים עבדול ג, 5,408,שקלע בקריירה הוא 
 .לקרים בקריירה

 
, סטארס-פעמים ניבחר ושיחק באול ,0(. 0444-ו 0443)יגה פעמיים של הל MVPהיה 

של משחק  MVPפעמיים , פעמים בחמישיית ההגנה ,. פעם בחמישייה הראשונה 00מתוכן 
של  באולימפיאדת ברצלונה" Iהדרים טים "עם , ב פעמיים"היה בחמישיית ארה. סטאר-האול

 .0445-באולימפיאדת אטלנטה ב שזכתה בזהב" IIדרים טים "-וה( מדליית זהב) 0440
 

================================================= 
 .האגדות 05-נבחר להיכל התהילה ואחד מ

================================================= 
 
. הטובים ביותר בכל הזמנים שלו 30-בין רשימת ה ,0הציב אותו במספר ´ סלאם מגזין´

וקרל , יי´ר ג"ד, אייזיה, חאכים, לארי, ביל ראסל, קילאש, אוסקר, יק´מג, וילט, מייקל? לפניו
 .ין ביילור´אלג – 04אחריו במקום . מלון

 
בחמישיית כל . ´שחקני כל הזמנים וכו, כפי שידוע לכולכם אני נוהג לבחור את קבוצות הדור

. פורוורד פאוורר לי רק חס. מברליין´וצ, בירד, מייקל, יק´מג: ´בטוחים´הזמנים ישנם ארבעה 
כ חשבתי שאולי המקום מגיע לקרל "אח. ין ביילור´אלג: שנה לא היה לי ספק 00עד לפני 

פורוורד -כפאוורבשנים האחרונות התחלתי לחשוב על טים דנקן . כ אולי לאציל"אח. מלון
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 .הגדול בכל הזמנים
 

, שלי" חמישיית כל הזמנים"-אני מחזיר את קרל מלון ל, כשאני קורא שוב את הישגיו, עכשיו
 !למרות שלא זכה ולו באליפות אחת

 
================================================= 

MAILMAN DELIVERS  
================================================= 

 
. והמיוחדים בליגה, האמיתיים, הוא אחד השחקנים הפיקחים. שוחחתי עמו פעמים רבות

אני מעדיף לא . מצטער", מראיין אותו הוא עונה תשובה ישירה לשאלתך או אומרכשאתה 
-הוא עבר כברת דרך ארוכה מאז היה הסטודנט שעזב את לואיזיאנה". לענות לשאלה זאת

י יוטה בדראפט של "עת נבחר ע –´ מספיק בקושי´טק בשנה השלישית עם ציון ממוצע של 
היום מדובר " ?האם יוטה היא עיר או מדינה" ,ורוקי ששאל עם בחירתו, ,0´ כמס 0480

ד ממושקף "למה שאתן לאיזה עו. "באיש עסקים מתוחכם המנהל כל משא ומתן חוזי בעצמו
 "?מה הוא יכול לעשות שאני לא יכול? מיליון דולר 0ושמן מתנה של 

 
רכב . ושיגיעו בזמן, כיאה לדוור החייב לשלוח חבילות, יש לו חברת הובלות מצליחה ביותר

הדוור מביא " )מיילמן דליברס"הדגל שלו הוא משאית ענק עליה כתוב באותיות קידוש לבנה 
 (.את המשלוחים

, גלגלים 0,, מפלצת מצופה כרום. סטאר-ראיתי אותה בלובי הענק של הדלתא סנטר באול
 גם מטוס. ושירותים, מיטה, מיקרוגל, טלוויזיה, פקס, בתא הנהג מערכת סטריאו. ומנוע אדיר

שהוא מטיסו בעצמו בכל  –קוזי ושאר פינוקים ´כולל ג –פרטי דו מנועי כלול ברכושו הפרטי 
 .המערב

 
זהו . אותי קיבלו כבן. "מדינת המורמונים שלא כל כך אוהבת שחורים, הוא מאושר ביוטה

, סומרוויל)אמנם לא אשכח לעולם מהיכן באתי . אני לא רוצה ללכת לשום מקום אחר. ביתי
 ".אך לעולם לא אוכל לחזור יותר לשם( תושבים 455, הלואיזיאנ

 
================================================= 

 סדום ועמורה
================================================= 

 
. סטופ ועל כל נושא בעולם-מדבר נון. הוא אחד השחקנים החייכנים ומלאי הומור בליגה

סיון העבר שלו ימדבר ברצון על נ. ונצרת, בית לחם, אל אותי על ירושליםסטאר הוא שו-באול
יסבול יאו על היום בו כמעט הוצע לו חוזה בליגת המשנה בב, ´מר עולם´להתחרות בתחרות 

ועל איך שכמעט חתם על חוזה לקרב איגרוף , בתיכון!( מצויין) 0.4, %לאחר שחבט 
 .סטוריהיי האיגרוף הגדולים בהאחד ממאמנ, לו דאנדי´מקצועני בהשפעת אנג

 
הוא ידבר מעתה ועד הודעה חדשה . בוסניה וזיהום אוויר, הוא ידבר על מוסיקה ופילוסופיה

בה הוא חי עם אשתו המהממת , שלו הצופה לעבר הסולט לייק המלוח ההיפהפייעל הטירה 
, הנחשים, האיגואנות, שלושת חתוליו, הוא ידבר גם על שלושת כלביו. ובנותיו, הביופיי

כשאמרתי לו שסולט לייק . הוא ידבר על כל נושא שבעולם. והתנינים באגם הפרטי שבחצרו
אצטרך . לא חשבתי שדבר כזה ייתכן? באמת: "הגיב, הוא אגם מתוק לעומת ים המלח שלנו

 ".?זה לא המקום היכן שהיו סדום ועמורה, היי. לבקר שם יום אחד
 

אני מקווה שזה יקרה : "טבעת אליפות –יד שעדיין אין לו הוא אפילו ידבר איתך על הדבר היח
, ף הורנסק´ג, בנואה, עם ספנסר, העונה. שחקנים 0-,עד העונה חסרו לנו תמיד . העונה

. אשאר שלם עם עצמי. לא יקרה שום דבר, אבל אם לא. יש לנו סיכוי, (סטוקטון)וכמובן סטוק 



 226 

, אם אסיים קריירה ללא טבעת. תלוי בי אני לא יכול להשפיע על מה שלא. אדע שנתתי הכל
 ".לא אהיה הראשון ולא האחרון

 
סטוקטון הוא אמנם הפוינט . פצוע, הסנטר הלגיטימי היחיד של יוטה, אבל פלטון ספנסר

, יימברס´תום צ, אבל אנטואן קאר, ממוצע 05.4והורנסק יושב על , גארד הטהור הטוב בליגה
ואדם קיף עדיין לא , ונלדסון הם הוציאו מבית זקניםיימס ד´את ג. ובלו אדוארדס מזדקנים

 .כוי רב גם העונהיההרגשה היא שאין להם ס. התבשל
 

. ארלס בארקלי כשני הגדולים ביותר שלא זכו בתואר´מלון סיים את הקרירה יחד עם צ
, ןון סטוקטו´ג, י מילר´רג, דומיניק וילקינס, פטריק יואינג, ין ביילור´אחרים ללא תואר הם אלג

 .´ופיט מרביץ
 

הוא עבר ללייקרס כדי להיות גלגל עזר לשאקיל וקובי אבל העסק לא עבד והוא פרש ללא 
עד כדי כך רצה . מיליון דולר ,0אז ללייקרס עלתה לו ´ההעברה מיוטה ג. טבעת אליפות

רצה את  –כרגיל  –וגארי פייטון , אבל אז הסכסוך בין קובי ושקיל היה כבר בשיאו. אליפות
 45פ ששם מלון היה לשחקן הראשון מעל גיל "אע, יקולוסאלהיה זה כשלון . יקות שלוהזר

 .במשחק אחד 5,לקלוע לפחות  45ולשחקן הראשון מעל גיל , ´דאבל-טריפל´לעשות 
 

================================================= 
 ההישג הגדול מכולם

================================================= 
 

תה עזרתו ייה, ´בור אמריקאייג´הישג שעשה אותו , אבל הישגו הגדול ביותר של מלון
בלי . לקח את האסון אישית ללב, בן לואיזיאנה, קרל. 0550אורלינס בחורף -לקרבנות ניו

וחילק , כולן עמוסות לעייפה מכל טוב, ( מהן 05)שהתבקש הביא את כל צי המשאיות שלו 
הוא ציווה עליהן לחזור למחסנים , כשהמשאיות התרוקנו. סף לתושביםהכל חינם אין כ

אמרו עליו שמשך כל . ושאר מצרכים, לבוש, ולהופיע שוב עמוסות באוכל, לסיבוב נוסף
 ".צלב האדום של איש אחד"-התקופה הוא תיפקד כ

 
-ו 05חלק לא ידוע מחייו של קרל מלון הוא אבהותו לשלושה ילדים משתי נשים כשהיה בן 

שני המקרים , אחרי שנים של משפטים. ובן לאמא אחרת, שתי תאומות לאמא אחת. 03
 .נסגרו מחוץ למשפט

 
לשעבר קיבלה את ´ מיס אמריקה´, מה שחשוב להזכיר היא העובדה שאשתו של קרל מלון

שריל , ואחת מהן, הן שיחקו כדורסל בלואיזיאנה טק. למשפחה גדולה" בנות"-התאומות כ
אבל . מיטריוס בל נותק הקשריעם בנו ד. WNBA-מה" דטרויט שוק"מקצוענית בהפכה , פורד

 OFFENSIVE LINEMAN -והיום דימיטריוס בל הוא ה, גם הוא ירש מאביו יכולות גופניות
 .NFL-מה" פלו בילסאב"-של ה

 
================================================= 

 ?´ניםהשחקן הפיזי בכל הזמ´או , החיה שבאדם
================================================= 

 
הוא היה ענק עם . הוא הואשם שוב ושוב על משחקו הפיזי. במשחקו" כשר"אבל לא הכל 
-האשימו אותו על ה. ללא ספק בכלל השחקן החזק ביותר בתולדות הנבא. שרירי פלדה

 ".ר מרפק"ד" ונתנו לו כינוי, שלו( מרפקים מעופפים" )פליינג אלבוס"
 

אך , במשחק נגד הפיסטונס הוא חרש דרכו לריבאונד 0440-ב. היו כמה מקרים הזכורים לי
סיון יבנ, ,055-ב. הבעיהתפרים בפנים פטרו לאייזיה את  45. אייזיה תומאס עמד בדרכו

אחד המקרים . מרפקו ניכנס לפיו של סטיב נאש שאיבד שן מרכזית, למנוע גניבת כדור



 212 

. נחת עם מרפק על ראשו של האדמירל MAILMANכשמלון ה  0448-תר קרו בהחמורים ביו
הרבה לבבות נעצרו . הענק מיד התקפל מכאבים על הפארקט והיה מחוסר הכרה שתי דקות

 .במחשבה שאולי הם חזו זה עתה במותו של דייויד רובינסון
 

אחרי שהוריד . מה שלא מובן לי היא חוסר ההתנצלות שלו אחרי הפציעות החמורות שגרם
ועל האדמירל אמר שהוא לא יכול , "אני תמיד מסתובב בדיוק באותה צורה", שן לנאש אמר

 ".היכן שהוא ינחת"לנחש 
 

 05%. משחקני הנבא את קרל מלון כשחקן הפיזי ביותר בליגה 80%בחרו  0448בשנת 
ל אמרו שהוא מותח את החב 45%. מהם אמרו שהוא משחק חזק ביותר אבל לפי החוקים

אחוז אמרו שמשחקו  05-ו, לראות עד כמה ירשו לו הזיברות לשחק פיזי ובניסיונעד הסוף 
י "כמה וכמה פעמים ע" השחקן המלוכלך ביותר בליגה"-מלון ניבחר כ. ובמכוון" מלוכלך"

 .וקהל האוהדים, שופטים, שחקנים
 

================================================= 
 :אחרות שגרם קרל מלון" מפורסמות"פציעות 

================================================= 
 
הוא גרם לסנטר של אוניברסיטת רייס פציעה כזאת חמורה לפנים שהוא היה זקוק  0484-ב*
 RECONSTRUCTION SURGERY -ל
 
היה  לויד עלה לריבאונד אך הוא. מלון גרם ללואיס לויד מהרוקטס פציעה די חמורה 0485-ב*

מלון הוסיף מרפק כדי להבטיח שנפילתו של לויד תהיה אמנם . למגרש ץבאוויר לנחיתה מחו
 .זה´ מבצע´הוא לא קיבל אפילו פאול על . מאחורי הקווים

 
 םעיתונאי. מכאבים מתפתלהוא שלח מרפק לבטנו של סידני מונקריף שנפל  0483-ב*

".  SHOT ARTIST CHEAP אתה: "ושישבו קרוב למקום שמעו את דומיניק וילקינס אומר ל
 ".פעם לשחקנים בגודל שלך-אבל אתה לא עושה זאת אף

 
הוא גמר לדוניאל מרשל את העונה כשהברך של מלון נחתה על הצלעות של מרשל  0448-ב*

 .מהם 4ושברה 
 
מלון (. ג של שרירים"ק 005)כאילו התנגש עם קרל מלון ( ג"ק 35)ברנט פרייס  0448-ב*
. הוא לא רק השחקן המלוכלך בליגה: "ונסון´אחרי שזה קרה אמר אדי ג. יציעלעבר ה" עף"

 ".ועוד בוכה לשופטים, שעושה הצגות´ שחקן´הוא גם 
 
והוא ניזקק לניתוח פלסטי לתקן את , ו קליין את האף´מרפק של מלון שבר לג 0444-ב*

 .הנזק
 
שון התקשה . בראדלישון ( 0.00)הענקית  האטרייההוא הכניס ברך לבטנו של  0555-ב*

 .לנשום והובהל לבית החולים
 

טים , עם ביל קרטרייט: שהסתיימו עם ביקור לבית החולים לבדיקות" תאונות"היו לו עוד 
 .אפילו את המאמן דון נלסון הוא פצע. ופטריק יואינג, רון הארפר, סקוט פיפן, דנקן

 
היה גבר עם גוף של  הוא פשוט. פעם לא הרגשתי שהוא מנסה לפגוע במתכוון-אני אף

עם כל שחקן  בעיהשלא היה גורם לשום )כנראה שמגע איתו . הרקולס ושרירים קשים כפלדה
 .מכניס אותך לבית החולים ליומיים( אחר
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================================================= 
 אתגר השבוע

================================================= 
 

. היית בוחר, ועוד שבעה שחקנים, איזה חמישייה, ´שאר העולם´נבחרת "אילו מונית מאמן 
 .ל שחקן בעולם שאיננו בעל אזרחות אמריקאית יכול להיכלל-כ
 
שרון , ישראל קרמר, מרועי ורדי)וע שעבר תשובות לאתגר השב 4קבלתי רק : הערה)

 BENEFIT OF-אבל אתן לכם את ה. ועונה רביעי ששלח תשובתו למקום הלא נכון, סולומון
DAUBT  ואם לא יהיו יותר , אז אני מנסה פעם נוספת. תה באתגר עצמויהי הבעיהשאולי

 (אתגר זה יהיה האתגר האחרון, מתריסר עונים
 

 ********* 
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 מוזס מלון
 
 

, מוזס מלון היה השחקן האותנטי הראשון לעבור מהתיכון ישר למקצוענים
, תה לו הבגרותיהי, היו את הנתונים, היה לו את הגוף. שנים 00שם שיחק 

קובי : מתי תיכוניסטים היה-והיה לו מוסר עבודה שרק למעט, האינטליגנציה 
קוקים לשנות כל האחרים היו ז. זהו. יימס´לברון ג. קווין גארנט. בריאנט

הם חייבים את . היום ישנם רבים שעושים זאת כל שנה". חימום בנבא"
 . תודתם למוזס מלון שסלל את הדרך מהתיכון ישר למקצוענים

  
================================================ 

 ! ב זקוקה לך"נבחרת ארה? אייכה, מוזס מלון
================================================ 

. 0.35ב היה "הגובה הממוצע של גבר בארה 0455בשנת . גדלה בגובה ובמשקל ההאוכלוסיי
אז מה . 0505בשנת  0.85-ויגיע ל 0.34הגובה הממוצע הגיע , שנה אחרי 05כמעט , היום

סנטרים בשנות  00שאני יכול לכתוב שמם של , כתבתי זאת כמה פעמים? קורה בכדורסל
, היכן המוזס מלונים. פורוורדים הצטמקו-גם הפאוור. ´מ 0.04פחות שהיו ל 0455-0435

אבל בולדוזרים שהיום לא . ענקים במשקל אם לא תמיד בגובה? ב"והקרל מלונים של ארה
 .קפנותואלא גם באגרסיביות ות, לא רק בפיזיות. תימצא

 
ב היום "תנו לנבחרת ארה. חולים-כתבתי כבר כמה שחקנים הכניס קרל מלון לבדו לבתי
הוא לא סתם ישחק עם היוונים . יק´פאואר פורוורד כמוזס מלון וכל בעיותיהם יסתיימו בצ

כשהוא הולך ברחוב . הוא טיפוס מפחיד. בתוספת שמן זית, הוא יאכל אותם. הקטנים
כל האנשים היו סוגרים את החלונות ומתחבאים  –שם שיחק בערוב יומו  –באטלנטה 

בודדת וחשוכה ופתאום מופיע מוזס מלון  בסמטהתובב בערב אם אתה מס. מאחורי הקירות
לא זרק חיוך אפילו כשילדיו . פרצוף מאיים. גוף מסיבי. היית מעדיף שיהיה זה נמר, מולך

והשני שחקן פוטבול במיאמי דולפינס , היום אחד שחקן כדורסל בדרום קרולינה סטייט)נולדו 
 (. NFL-מה

 
ריק , ביל למבייר, אנטוני מייסון, הוראס גראנט, מוזס מלון, היום אין אוכלי אדם כקרל מלון

ה כמו כריס בוש יאיטרי-היום מביאים לנו שחקני. ארלס אוקלי ואחרים כמוהם´צ, מהורן
 . להגן על כבודנו סשון פרינטייו

 ? היכן אתה כשצריכים אותך. מוזס מלון. או מוזס
 

================================================= 
 בדואר  מלגההצעות  55,

================================================= 
 

אבל מאזני , אני לא יודע אם זה משקל רב או לא. יניה´רגיו, בפיטרסבורג 0400-מוזס נולד ב
ג ולכו "לחשב את המשקל בק 0.0-חלקו ב. פאונדס  00המשקל כשיצא מרחם אימו הראו 

הוא נולד עם ראש מלא שערות ואימו אומרת שהוא . קטן או גדוללשאול את אמא אם זה ילד 
 . רק שכב שם עם עיניים עצומות ופרצוף חמוץ. לא חייך ולא בכה. חודשים כשנולד 4נראה בן 

 
ר "כ גילה ד"רק שנים אח. מפחיד, לא מחייך, זועף, גדול: כזה הוא המשיך להיות כל ימי חייו

 BRAND-אבל ה. וחם, רגיש, אינטליגנטימאד מאד אחד הוא אדם -על-אחד´יי שבשיחת ´ג
אולי זה עזר לו משך כל הקריירה כי איש לא רצה . שלו היה תמיד של אדם זועף וכועס

 . להתעסק איתו
 

. ג"ק 45-ו´ מ 0.55הוא כבר היה , יניה´כשמוזס סיים את התיכון של פיטסבורג בוירג
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ה כשמוזס מוביל יינ´ויות מדינת וירגצחונות רצופים ושתי אליפינ 05באמתחת קבוצתו היו 
היו לו ציונים מספיק גבוהים להתקבל )אוניברסיטאות  05-הוא ביקר ב. בנקודות ובריבאונדים

ולבסוף בחר באוניברסיטת מרילנד כך שיוכל להיות ליד ( ב"לכמעט כל אוניברסיטה בארה
מוכנה לשלם  ABA-האז מ´יוטה ג: הוא הלך להרצאות יומיים וחצי שלפתע התפוצץ פגז. אמו
ובשתי , ג"ק 058ומשקל של ´ מ 0.00הוא צמח לגובה של . סכום אדיר אז, דולרמיליון  ,לו 

 . ´ריב 00.4ממוצע עם ´ נק 03.0קלע  ABA-עונותיו ב
 

================================================= 
 ABA-בלעה את ה NBA-ואז ה

================================================= 
 
 

היה דראפט . ואת רוב שחקניהם ABAקבוצות  4לאמץ  0430-0435-הנבא הסכימה ב
. והפורטלנד טריילבלייזרס בחרה בו בבחירה החמישית DRAFT DISPERSALהנקרא 

לא הספיק לשחק משחק אחד בפורטלנד כשהיא עשתה טרייד עם הבופלו  00-הסנטר בן ה
אחרי שני משחקים בבופלו היא עשתה טרייד . פט ראשונהמלון עבור בחירת דרא –ברייבס 

המאמן טום : ביוסטון הוא פגש חבר. מוזס עבור שתי בחירות דראפט ראשונות: עם יוסטון
 . ניסלקי שהיה מאמנו גם ביוטה

 
. ביוסטון באה הפריחה של מוזס מלון כאחד מהסנטרים החזקים והמפחידים ביותר בתולדות

בין " MOST INTIMIDATING"המילה הנכונה היא . ה שאני מחפשהיא לא המיל" מפחידים"
הטוענים שמוזס היה יותר  –ואני אחד מהם  –וישנם , ניל´עד שהגיע שקיל או, כל הסנטרים

INTIMIDATING  על הפארקט  –יתה ילמוזס ה. ´פוסי קאט´כי לשקיל ישנה מין נפש של– 
 . את הנפש של אל קפונה

 
, בריבאונד הגנתי אתה עומד עם הגב לסל. יבאונד ההתקפיהר ההייתגדולתו של מוזס 

ובזה , "מרכבה"בריבאונד התקפי אתה צריך לפרוץ קדימה כטנק . ומנתר לריבאונד, מסתובב
, ריבאונד התקפי הוא נשמה. ומיקום, ניתור, מסה, ריבאונד הגנתי הוא גובה. לא היה שני לו

, אילו בחר ללמוד במרילנד. בליגה 0-הברוקטס הוא כבר היה בשנתו . והעזה, אגרסיביות
הראשון שלו כשהוא  MVP-אבל הוא כבר משחק כגבר בין גברים ומיד זוכה ב...הוא היה רוקי

-אחד ממשחקיו הגדולים היה נגד ניו. קרשים למשחק 03.5עם ( דיוק 00%-ב) 04.8קולע 
. שני של הפלייאוףומעלה את יוסטון לסיבוב ה´ ריב 3,וקוטף  4,אז כשהוא קולע ´אורלינס ג

-חיצים ו 05כשמלון קולע במשחקי ההפסד ממוצע של , אבל אטלנטה עשתה עליהם סוויפ
 . קרשים 05.0

 
ועונה אחת , (04.0)עכשיו באות חמש שנים רצופות בהן הוא מוביל את הליגה בריבאונדים 

כ "אח עונה(. 5.3,דאנטלי ; 08.3הוא קלע )הוא שני רק לאדריאן דנטלי בנקודות לעונה 
היו לו . שני MVP-ו, קרשים 00.3-חיצים למשחק ו 0.0,יתה לו עוד עונה פנטסטית עם יה

 . אין –אבל אליפות , עוד עונות יוצאות מין הכלל ביוסטון
 
והוא חתם על ההצעה של  RESTRICTED FREE AGENTהוא היה  0480-0480-ב

 RIGHT FOR)לדלפיה אבל יוסטון ניצלה את יכולתה להשוות את הצעת פי. פילדלפיה
FIRST REFUSAL) ,רק כדי לעשות טרייד שלו עבור קלדוול , והחתימה אותו לאותה עונה

 . ,048-ונס ובחירת דראפט ראשונה ב´ג
 

================================================= 
 סוף סוף אליפות 

================================================= 
 

יקס ובובי ´מוריס צ, אנדרו טוני, יי´ר ג"שייק שלה שכלל את ד-פיה הוסיפה למילקבכך פילדל
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הוא מיד סיים את עונתו הראשונה . מוזס מלון –את המוצר המתוק והחשוב ביותר , ונס´ג
שנתיים  MVPהשחקן היחיד עד עתה לזכות בתואר  –של הליגה  MVP-בפילדלפיה כ

ועל שנת האליפות הזאת כבר , בילי קנינגהאם המאמן היה. רצופות בשתי קבוצות שונות
" ´FO´ FO´ FO"זו העונה שמוזס הבטיח לעולם , להזכירכם". אגדות"-כתבתי כשהיה תורו ב

". ´FO´, FIVE, FO"הוא טעה רק באחד כי זה היה . במשחקי הפלייאוף 4-5שלוש פעמים )
-של הלייקרס מ 00-0-רק ה. 00-0הרקורד שלהם בפלייאוף באותה שנה עד האליפות היה

אבל זה היה אחרי שהגדילו את הפורמט של הפלייאוף לשלושה , הוא טוב יותר 0550
 ". 3-הטוב מ"סיבובים של 

 
הוא הפך גם לשחקן . ריבאונדים 05,555-ו´ נק 00,555-בליגה הוא הגיע ל 4-בשנתו ה

לי בא ארלס בארק´כשצ. עונות רצופות 0הראשון בתולדות הליגה להוביל אותה בקרשים 
סוס צעיר  –בארקלי . יתה תחילת הסוף של מוזס בסיקסרסיזאת ה, 0480לפילדלפיה בעונת 

יש . ומוזס לא הצליחו להסתדר ביחד –עם אישיות מכאן ועד הירח וצורך מנהיגות 
העובדה היא שמוזס צריך היה . לא משנה. המאשימים את בארקלי ויש המאשימים את מוזס

 (. היה זוכה באליפות נוספת ובארקלי באליפותו הראשונה, ראני מאמין שלו נישא)ללכת 
 

, מוזס. ף רולנד וקליף רובינסון´עבור ג´ הוא הועבר לוושינגטון בולטס יחד עם טרי קטלג
סטאר בפעם -ואול, ´ריב ,.00-ו 04.0חזר בגדול עם ממוצעי נקודות של , 00-בעונתו ה

בהופעה קצרה בפלייאוף נגד דטרויט  05,555-מוזס קלע את נקודתו ה. העשירית ברציפות
כמה ימים לפני הפלייאוף . ´ריב 00.0-ו´ נק ,.05אבל מוזס עשה את שלו עם , 5-,שניצחה 

( 00)נייר ´ופיל צ( 05)פירל מונרו -הצטרף לאירל דה ךובכ 05הוא פרץ עם משחק של 
 . 05כבולטס היחידים לקלוע מעל 

 
הוא קלע . ברציפות 00סטאר פעם -ועשה את האולהוא היה רביעי בריבאונדים  00-בעונתו ה

 . משחקיו באותה עונה 34-מ 35-ב ספיגר-בדאבל
 
-אול´תה לו עוד עונה יהי. ´שחקן חופשי´-אטלנטה הוקס החתימה אותו כ 0488-0484-ב

 00ופעם , ´ריב 00.5-ו 05.0כשהוא התחבר לדומיניק וילקינס עם עונה של ´ סטארית
. המשחקים ששיחק 80-מ 30-פיגר ב-הוא קלע דאבל ,0-ונתו הבע. ´סטאר-אול´ברציפות 

אך המאמן החדש בוב , המאמן מייק פרטלו השתמש בו כסנטר פותח בשתי העונות הבאות
ז הוא "בכ. ו קונקאק´ווייס הורידו לספסל בפעם הראשונה בחייו כשהוא משמש מחליף לג

הוא שבר את שיאו  0440ל למרץ ש 00-ב. דקות משחק ,0-ב´ ריב 8.0עם ´ נק 05.5קלע 
בפלייאוף ! 0,545עם  –משחקים בלי לצאת בששה פאולים  0,540 –מברליין ´של וילט צ

כשמוזס , אטלנטה הפסידה שוב לפיסטונס בפלייאוף בחמישה משחקים בסיבוב הראשון
 . ´ריב 5.0עם ´ נק 4.0קולע רק 

 
================================================= 

 , שיתלה את נעליו יקיוויתוכר שאז אני ז
 .זה לא היה הסוף! אבל לא

================================================= 
 

, ´ריב 4.0-ו´ נק 00.5הוא תרם להם . 0440-מילווקי החתימה אותו כשחקן חפשי ב
הוא סיים כשני בקבוצה בנקודות . המשחקים 80בליגה הוא משחק את כל  05-כשבשנתו ה

כולם חשבו . בגלל פציעה ,0440-044מוזס החמיץ את רוב עונת . ראשון בריבאונדיםו
, אבל פילדלפיה האמינה שעוד נישאר לו מספיק מיץ לעונה נוספת. שהפעם הוא בוודאי סיים

! ABA-הוא נישאר אחרון המוהיקנים בנבא ששיחק ב, בליגה 08-בעונתו ה, ,044-וב
 ,.0הוא קלע . שלהם´ מ 0.00-ה, מדריך לשון בראדלי הסיקסרס החתימו אותו בעיקר שיהיה

ולקראת סוף העונה הפך לשלישי בתולדות הנבא בנקודות , לסיקסרס´ ריב 4.0עם 
ראשון , (05,055)חמישי בריבאונד , (00,,0)שלישי במספר משחקים , (55,,03)

שני , (8,054) שנכנסוראשון בפאולים , (5,300עדיין ראשון עם )בריבאונדים התקפיים 
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 DISQUALIFICATIONSוראשון במספר משחקים ללא , (00,508)במספר פאולים שזרק 
(1,195) ! 

 
 

 ! מספיק? עונות 08. כולנו נשמנו לרווחה
. 0444-זה היה ב! אפ סנטר לאדמירל-הספארס מחתימים אותו שיהיה בק? אז מה קורה

הוא זרק שלשה משלושת במשחק האחרון בקריירה שלו . יתה עונתו הסופיתיה 0445עונת 
שנות  00-תה זו השלשה השמינית שלו ביהי!!! רבעי מגרש שנכנסה וניצחה את המשחק

 ! סטוריה של המשחקייותר מכל שחקן אחר בה, קריירה נפלאה
 !. 04-ו, ,0, 00, 00, 05, ,0, 8, 4, 0´ במהלך הקריירה שלו הוא לבש גופיות מס, אגב

 
 

ממוצעו היה , העונות האחרונות 4ללא . ממוצע´ נק 05.5שנות משחק עם  00הוא סיים 
העונות  4ללא . שנות קריירה 00-ל 00.0: אותו דבר עם ריבאונדים. למשחק 00בוודאי 

והוא , טקסס, מוזס מלון מתגורר עכשיו בפרנדסווד. 04-האחרונות הממוצע היה בסביבות ה
 05-בהיכל התהילה ואחד מ כמובן שהוא. מקווה לאמן יום אחד בדיביזיה הראשונה במכללות

 . האגדות
 

================================================= 
 כמה נקודות טריוויה

================================================= 
 

( 0485-ו 0434, יוסטון)הוא שיחק תקופה כה ארוכה בליגה שיצא לו לשחק עם ריק בארי * 
 . ,-0440, במילווקיון בארי ´כ עם בנו ג"ואח

חאכים אומר . מוזס עבד איתו כל קיץ, ואן היה סטודנט ביוסטון יוניברסיטי´ים אולגכאחכש* 
 ! עד היום שהוא למד את משחק הסנטר ממוזס יותר מאשר כל אחד אחר

בדיוק כמו שאני המלך : "מוזס הוא אחד מכמה אגדות נבא בשירו המפורסם של קרטיס בלו* 
 " ר ומוזס מלון"גם ד של המיקרופון כך

וכולנו חשבנו תמיד שמוזס מלון , ביותר ששיחק איתו האינטליגנטייי מחשיבו לשחקן ´ר ג"ד* 
 !" אינטליגנציההוא חיה רעה חסרת 

 

 
================================================= 

 תוצאות האתגר
================================================= 

 
 : הנבחרת שבחרתםזאת 

 מינג, קירילנקו, נוביצקי, ינובלי´ג, נאש: חמישייה
 ה ´פג, קלדרון, גאסול, דנג, אוקור, טורקוגלו, טוני פרקר: ספסל

 
 :ללא סדר( מהופס והפורום)ניקוד המשתתפים 

 
 30 -עומר ד 

ORENSEG - 60 
TRISTAN79- 45 

 050 -דאונטאון 
 055 -יואב 

 35 -קובי שושן 
 055 -סטיב נאש 
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WIZARD MAN  100 - 
 055 -הכפפה 

MNM - 90 
IKRMR - 100 

EIZO TOP - 90 
 85 -ערן סורוקה 
 40 -סלים וארזה 

 85 -מנחם לס 
 45 -יניב מלובני 
 55 -רומן סחרוב 

 85 -יואב בורר 
  35 -עתי עמירם 
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  'מרביץ פיט "פיסטול"
 
כדורסל שמאז לא  היה קוסם´ פיט מרביץ( יורה כאקדח, אקדח" )פיסטול"

וכנראה גם לא יהיה כי המאמנים של היום לא יבינו כדורסלן , היה כמותו
, המסובב כדור מסביב גופו בריצת לייאפ לסל, המוסר בין רגליו של יריבו

 . מופנים ימינה, ועיניו, ראשו, כשכל גופו, ומוסר שמאלה עם הקפצה אחורה
 

******** 
 

וגרם לצופים לנסוע מאות מילים , רסללכדו  SHOWTIME-הוא הביא את ה
והדברים , של שליטתו בכדור םאבל עם כל הקס. לראותו משחק

הוא היה גם אחד הסקוררים הגדולים , המופלאים שעשה על הפארקט
 .של כל הזמנים" 0´ שחקן המכללות מס"-ו, בתולדות הנבא

 
 הוא שיחק בלואיזיאנה סטייט יוניברסיטי וסיים שלוש שנות משחק שם

יתה קבוצה משלהם ורק כשהשחקן יבתקופה ההיא לפרשמנים ה)
עם ממוצע שהיום הוא לא ( נעשה סופומור הוא ניכלל בקבוצה הראשונה

 !למשחק´ נק 44.0מובן של 
 

כשהפרשמנים היו משחקים משחק מוקדם לפני הוורסיטי היו באולם 
קם חצי קהל ועזב את , כשמשחק הפרשמנים הסתיים. צופים 00,555

שמו הלך לפניו כלהטוטן הגדול בתולדות . תה פיטיכי ההצגה הי. לםהאו
אז שיחקו ללא . אבל להטוטן שהיה גם הקלעי הגדול בזמנו, המשחק
הוא היה מסיים לבטח עם . והרבה מזריקותיו היו מדאונטאון, ,-קשת ה

 .היה קיים כבר אז´ ,-חוק ה´אם ´ נק 00ממוצע מעל 
 

 0434-ו, 0433, 0435, ,043אר של סט-אני זוכר אותו ממשחקי האול
גבוה , טיפוס מסוגר בעצמו: שהחמצתי 0438הוא השתתף גם בשנת )

, עם שער ארוך( ג"ק 45)ורזה ( ´מ 0.45)לגארד של השנים ההם 
יכולת לשים אותו במקום . עיניים מכווצות שתמיד הזכירו לי מין ינשוף

ם דמו אחד ה. ולא היית מרגיש שום הבדל´ ביטלס´-רינגו סטאר מה
הוא , תה גאוניותו השנייהיומאחר והתוף הי, לשני כמו שתי טיפות מים

 .בקלות היה יכול להחליף את רינגו
 

הוא , כשהייתי מגיע לשולחנו. אבל הוא היה טיפוס סגור ומתבודד
. תונאיםיוכך ענה לשאלות הע, פשוט הסתכל מטה. בקושי העיף מבט

הוא השחקן היחידי מכולם . דורהוא היה גאון כדורסל וגאון שליטה בכ
. ב עליוותצטרכו לראות את אחד מהוידיאו ביוטי. שאני לא מסוגל לתאר

 !רק אז אפשר להבין על מה אני מדבר
 

============================================= 
 הילד שאף פעם לא התעייף מהופס

============================================= 
 

. עיירה קטנה על הרי הניטני שליד פן סטייט, פנסילבניה, באליקוויפה 0443בשנת הוא נולד 
לקח את , שאימן את בית הספר התיכון האזורי( שחקן מקצועני לשעבר)´ פרס מרביץ, אביו

 שכדררבשעת אימוני קבוצת התיכון הוא זרק מבטים לעבר בנו . פיט הקטן לכל המשחקים
, של גופו" הצל"הטעה בראשו וגופו את , מיד ימין לשמאלהעביר כדור , לבדו במגרש הנוסף

. אמפ קצר´וג, הטעייה, עצירה, כדרור. פעם מאותה נקודה 005ופעם ספר את בנו זורק 
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 .פעם מאותה נקודה כשלושה וחצי מטרים מהסל 005. אמפ קצר´וג, הטעייה, עצירה, כדרור
 

מסובב את הכדור על , ותהוא היה מכדרר לחנ, כשאמו שלחה אותו לחנות להביא חלב
, כבר בגיל שמונה היה מסוגל לסובב כדור על אצבעו דקה. מעבירו ליד השנייה, אצבעו
והכדור היה לצידו , ס"הוא קיבל רשות מהמורה להכניס את הכדור לביה. דקות 0, שתיים

. הכדור הפך להיות אבר בלתי נפרד מגופו. הכדור הפך לזרוע מזרועותיו. כשהלך לישון
הוא הקים סל עם ריצפת פארקט מקרש , ב החל להבין שצומח לו כשרון בלתי רגילכשהא

כל , טינה של שעתיים אחרי ארוחת ערבותה ריהי 8-ולילד בן ה, מיוחד שלא ניפגע מהגשם
 .רק אז הולך הילד לישון. זריקות פאול 055כולל , ערב

 
הוא פעם  ,0האב טוען שבגיל אך לכו לגוגל ותמצאו ש, אני לא יודע אם זה נכון או לא, תראו
העיר , צפון קרולינה, המשפחה עברה לגור בראלי ,045-ב. זריקות רצופות מהקו 055קלע 

המשחק בתיכון " ילד הפלא"השמועות על ". בירת הכדורסל של העולם"הטוענת להיות 
בצפון קרולינה התפשטו במהירות הבזק עד שכל המדינה ידעה שישנו איזה עילוי " ברוטון"

 .רזה לבן העושה פלאים עם הכדור
 

================================================= 
 לואיזיאנה סטייט יוניברסיטי

================================================= 
 

במשחק הפרשמן . האוניברסיטה שכרה את אביו כמאמנה, כדי לזכות בשרותו של פיט
עד אז לא היו יותר . איש 05,555לואיזיאנה בא קהל של  איסטרן´הראשון שלו נגד סאות

, רזון המזכיר את ישו, אז הנה הוא עולה עם שערו הארוך. ממאה צופים באף משחק פרשמן
הוא קלע . מכנס הנראה בשלושה מספרים גדול עליו ומהשנייה הראשונה הופנט כל הקהל

הפרשמן ניצחה את כל  קבוצת. והסיפור התחיל, אסיסטים 00-ו´ ריב 04עם ´ נק 05
 .משחקים ,הוארסיטי ניצחה . משחקיה

 
שיאים העומדים עד , NCAA-בשלוש השנים הבאות הוא שבר כמעט כל שיא קליעות של ה

ובעונתו האחרונה , 0.048בעונתו השנייה , ´נק 0,0,8הוא קלע בעונתו הראשונה : היום
-סך כל נקודותיו ב. עד היום NCAAכולם שיאי  – 40.0-ו, 44,0, 8.,4בממוצעים של  80,,0

LSU  אף זה שיא  –´ נק 553,,היהNCAA .בכל עונה ששיחק הוא הוביל את ה-NCAA 
 .ועוד שיאים משיאים שונים, מספר זריקות, אחוזי קליעה, בנקודות

 
חישוב אחוז . נקודות ,זריקות בממוצע למשחק מהמקום שהיום היה מקנה לו  ,0הוא זרק 

של ´ וזה במשחק קולג, למשחק´ נק 03.8וז קליעתו היה שווה היום קליעתו משם מורה שאח
בכל ´ אמריקן-אול´והיה בחמישייה הראשונה של , פעם 00´ נק 05הוא קלע מעל ! דקות 45

בחרה בו לפני  ESPN. נגד אלבאמה´ נק 54שיאו למשחק אחד היה . אחת משלושת שנותיו
 .סטוריה של המכללותיבה 0´ שחקן מס"-ארבע שנים כ

 
================================================= 

 המעבר לנבא
================================================= 

 
 0.5 י האטלנטה הוקס ששילמה לו אז שיא של"ע 0435בדראפט של  ,´ פיסטול ניבחר מס

". רוקי העונה"ת ובחיר, ´נק 0.,0מיד כרוקי הוא פתח את עונתו הראשונה עם . מיליון דולר
הוא , כולם חשבו שיש לו שפעת 05-עונות בהוקס בהן אם היה ערב בו קלע פחות מ 4אחרי 

 !שחקנים 8אז עבור ´אורלינס ג-הועבר בטרייד לניו
 

הובלת הליגה בנקודות , סטאר-הופעות באול 0סטאר של הליגה על -שם הוא הפך לסופר
ורד אורבך הביאו מיד לבוסטון , רה עליואז וית´הג 0485-ב(. 0435-3בעונת ´ נק 0.0,)
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היה זה . והשניים הפכו חברים קרובים, סלטיקס שם שיחק עונה אחת לצידו של לארי בירד
תראה שאם תשחק כאילו יש לך מושג מה : "תונאי הגלוב שמעילארי שאמר לו פעם כשע

 ..."זה ייתן לך יתרון, הולך על המגרש
 

דווקא . בלי שזכה באליפות 0485-בסלטיקס בהוא פרש מהכדורסל אחרי עונה אחת 
העונות  4-תה שביצרתו הי! משחק קבוצתי: בסלטיקס הוא הראה מה שחשבו שאין לו

אז הוא שיחק חצי עונה עם ארבעה ´בג. הקודמות הוא שיחק בקבוצות חלשות ביותר
אך . לשחק עם ארבעה גארדים הוא דבר בעל יעילות כמו מיזוג אוויר בחדר מתים!!! גארדים

 04.0משחקים עם ממוצע של  508-שנים ו 05הוא סיים קריירה של . פיט מעולם לא התלונן
 ".אגדות הנבא 05"-הוא ניבחר להיכל התהילה ול. ´נק

 
================================================= 

 כדורסלהחיים אחרי ה
================================================= 

 
הוא מצא נחמה . החלה את ההתדרדרות שלו 0433-0438ת רגל חמורה בעונת פציע

יכול מאד להיות שהלחץ האדיר שאביו . והיה מגיע לפעמים למשחקים שיכור כלוט, בשתייה
 .וגובה את המחיר, החל נותן אותותיו, ואילך 8הטיל עליו מגיל 

 
גידל (. לס עשירמהו מין, אדם מתבודד) RECLUSEהוא הפך להיות  0485-אחרי שפרש ב

בגדים , מלוכלך, מזוקן, ואלה שהצליחו ליצור קשר איתו מספרים על גבר צעיר, זקן ארוך
כ כשהוא כבר מגולח "כמה שנים אח. הוא כנראה רצה להיעלם מהעולם. ומבולבל, קרועים

הוא גילה ". כדי למצוא את עצמו"ונקי הוא סיפר שהוא היה חייב לרדת עד תחתית המדרגות 
אחר כך הוא הפך לתלמיד להוט של . רצה להיות כהן דת ונזיר מסוימתנדואיזם ותקופה הי

UFOLOGY  ההיית. ליצור קשר עם האנושות םוניסיונשהיא הכת המאמינה באנשי חלל 
 .אך גם זה היה זמני, מקרוביוטיקהתקופה בה ניסה ללמוד 

 
השנים האחרונות בהן  כנראה שזה היה מה שחיפש כל. השנה בה גילה את ישו, 0480עד 

אני רוצה שיזכרו אותי כאדם : "הוא אמר יותר מפעם ויותר מפעמיים. היה מתבודד ומבולבל
לס ´אנג-הוא טס ללוס 0488-ב". יותר מאשר כשחקן כדורסל, שמצא את ישו ושרת אותו

אומר . יימס דובסון´הוא שיחק בקבוצתו של ג. להשתתף במשחק כדורסל למטרות צדקה
. ´אני מרגיש מצויין. אני שוב מרגיש את הכדור´: בטיים אאוט האחרון הוא אמר לי: "דובסון

 ".שבץ לב. פשוט קרס ונפל. כ הוא כבר לא היה בחיים"דקה אח
 

פורסם הספר  0440-ב". אסמבלי סנטר´ פיט מרביץ"-ל  LSU-אחרי מותו שונה שם האולם ב
 THE LIFE"דוקומנטרי  שידרה סרט CBS-ה 0550-ב. שהפך בסט סלר" לידת האגדה"

AND TIME OF PETE ."ו, "´מרביץ", כ יצאו עוד שני סרטים דוקומנטרים על חייו"אח-
"PISTOL." 
 

. וש´ייסון וג´כשהוא עובד עם שני בניו ג, סוף במין רגיעה-את שנות חייו האחרונות בילה סוף
ייסון ´ג, וביםט´ ז הפכו לשחקני קולג"והם בכ, הוא לא הלחיץ אותם כפי שהלחיצו אביו

בשנותיו האחרונות הוא התגלה . וש בלואיזיאנה סטייט יוניברסיטי´וג, בויליאם קרי יוניברסיטי
אלה ששמעו אותו . LSUגם כבעל ידע רב בכדורסל כשהוא משמש האנליסט של משחקי 

ויכולת להעביר את הידע למאזין ולצופה בצורה הומוריסטית , טוענים שהיה לו ידע רב
 .זה היה ייעודו, 45יכול מאד להיות שאילולא ניפטר בגיל  .ושובבנית

 
ב מכאן ועד הודעה ווקטעי יוטי, סרטי הדוקומנטריה, קצר המצע מלכתוב את כל הספרים

 !אני ממליץ לכם לחזות בכמה מהם כדי להבין את גאוניותו. חדשה
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================================================= 
 אתגר השבוע

================================================= 
 

 . רשום את שמות כל האחים המשחקים או שיחקו בנבא
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 קווין מקהייל
  
 

, הפרונטליין הטוב בתולדות הכדורסל, "BIG 3"-קווין מקהייל היה שליש מה
מקהייל הוא אחד . רישאששני שלישיו האחרים היו לארי בירד ורוברט פ

הוא הטוב : "בארקלי אמר. נבא-יטד ביותר בתולדות ההשחקנים האנדרי
ה עם יאטרי –אני שונא לשחק נגדו . הוא הקשה ביותר לשמירה. ביותר

 ". זרועות של ענק ומרפקים חדים כסכינים

  
================================================ 

 ןיייותר אירי ממייקל קולינס ושון פ
================================================ 

 
אמפ בניתור אחורנית שהיה בלתי ניתן לעצירה ´הנשק הארסי ביותר של קווין מקהייל היה ג

 0.00) 5´05הוא היה . יחטיא, פשוט, יתה שהואיהתקווה היחידה של המגן עליו ה. או חסימה
: רועאבל הוא תמיד האמין שמגזימים בחשיבות אורך הז, 3´0עם מוטת זרועות של ( ´מ
הוא אומר , "המקום היחיד בעולם בו זרוע ארוכה היא חשובה הוא בשולחן האוכל בפנימייה"

מיקום , אך רזה חזק ביותר עם מרפקים חדים, הוא היה רזה לכאורה. בהומור המיוחד שלו
 ?כיצד הגיע להיות אחד מאגדות הגדולות של הנבא. משחק גבוהה תואינטליגנציי, מצויין

 
של " חגורת הקרח"שיחק תיכון בעיירה קטנה בתוך , מיניאפוליסב 0403-הוא נולד ב

עדיין המשחק האהוב עלי "; קרח עד שהתחיל לצמוח לשמים-וכן שיחק הוקי)מינסוטה 
ל וחצי נשיא של "והיום הוא המנכ, שיחק באוניברסיטת מינסוטה, (הוא אומר עד היום" ביותר

הרבה צאצאי )עורבת עם צפון אירופאים מיניאפוליס היא עיר מ. מינסוטה טריילבלייזרס
, "מאפיה נורווגית"או " מאפיה שבדית"תה יפעם לא הי-מאחר ואף. ואירים( הויקינגס

של ( יורק ובוסטון-יחד עם ניו)תה תמיד מעוז התמיכה יוהעיר הי, המאפיה האירית פרחה שם
. רצוף אירי טיפוסילקווין מקהייל פ. באירלנד תחת מנהיגיה מייקל קולינס ושון פיין IRA-ה

עקשן כמו קולינס , הוא היה לוחם חריף ולא וותרן. תמיד היה צבעו –אירלנד  –הצבע הירוק 
אבל קווין . ללא תקנה" יורם"קרח או שאתה -אתה משחק הוקי, היי-היבינג, בתיכון שלו. ופיין
פרשתי "אך , קרח לא רע-עד אז היה שחקן הוקי. ולא הפסיק לצמוח´ כבר בכתה ט 0.85היה 
-ניבחר ל, בתיכון הוא פרח". לפני שאיבדתי את השיניים הקדמיות כמו כל חברי בתיכון, בזמן

עד לגמר אליפות " היבינג היי"והגיע עם בית ספרו , של מינסוטה" מיסטר בסקטבול"
 .התיכוניים של המדינה

 
 הוא המשיך לשפר את משחקו( הצעות למלגה 55שבחר מתוך )באוניברסיטת מינסוטה 

פעם לא נמצא רחוק משני מטרים מהסל כשהוא תמיד זוכר -כשהוא כמעט אף 4במשבצת 
 0 –וסל מפליא בניתור עם דאנק שווים אותו דבר ´ סל גארבג: "מה שאמר לו מאמנו בתיכון

 .קרשים 8.0ממוצע עם ´ נק 00.0שנים שם עם  4הוא סיים קריירה של !". נקודות
 

================================================= 
 קריירת נבא נפלאה

================================================= 
 

הוא הגיע עם הסלטיקס לחמישה , סטוריהיליין הטובים בה-כאחד משלושת שחקני הפרונט
הוביל את הליגה , סטארים-אול 3-שיחק ב. 0485-ו, 0484, 0480-כשהם אלופים ב, גמרים

 5-שחקן ה"-ול, פעמים 5דיפנס טים -ניבחר לאול(. 55.4%) 0488-ו 0483-בדיוק קליעה ב
עונות משחק  00-ב". חמישיית הליגה"-הוא ניבחר ל 0485-0483בעונת . 0484-של הליגה ב

באחוז !( ואל תשכחו שלצידו שיחק לארי בירד)למשחק ´ נק 03.4הוא הגיע לממוצע של 
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? אבל האסיסטים שלו, (לקריירה´ ריב ,.3)הוא גם היה ריבאונדר טוב . 00.4%נפלא של 
חור "-כי כמו ל BLACK HOLEנתן לו את הכינוי ´ לכן דני איינג(. למשחק 0.3)שלא נדע 

 !מה שניכנס אליו אף פעם לא יוצא החוצה, בשמיים" השחור
 
 –אך בטרייד שעשו עוד לפני הדראפט . תה בחירת דראפט ראשונהילסלטיקס הי 0485-ב

רד  –תלוי מאיזה צד אתה מסתכל  –סטוריה יחד הטובים או הגרועים בהועד היום נחשב לא
עבור , סטייט-ןועוד בחירת סיבוב ראשון לגולד, אורבך נתן את הבחירה הראשונה בדראפט

רד הממזר שם עין על מקהייל וידע . תה בחירה שלישיתיריש ובחירת הווריורס שהיארוברט פ
עד כדי כך , ה אולי אפילו עשירי לא היו בוחרים אותולמעש. קח אותו ראשון או שניישאיש לו י

אבל מי מסתכל על מין אירי גבוה וגמלוני , ´05אול ביג ´הוא היה , אוקיי. לא ידוע הוא היה
 ?האגמים 05,555ממשטחי הקרח העצומים במדינת 

 
איטליה היא , ואם לא"שנים  ,-תה כה גדולה כשהוא לחם על חוזה גבוה לילכן ההפתעה הי

מאמנה והבוס הכל יכול , זה שיצא מדעתו יותר מכולם היה רד אורבך". ום לא רע להופסמק
ותראו מה יש , בוי מהקרח של מינסוטה-חשבתי שהבאתי הנה איזה קאונטרי: "של הסלטיקס
 ?!"הסלטיקס, קרתי הרוצה לרושש אותנוומין איש כספים י! לי עכשיו בידי

 
ליין עם לארי בירד -הוא היה בפרונט. ו מה שדרשהוא הכניע את הסלטיקס הגדולה שנתנה ל

והסלטיקס סיימה עם הרקורד הטוב , הוא ניבחר לרוקי העונה. מקסוול" איש התירס"וסדריק 
וחזרה בגבורה למשחק , נגד הסיקסרס 0-,בפלייאוף של אותה עונה הסלטיקס פיגרה . בנבא

וריבאונד אדיר , על אנדרו טוניה משקווין ניצח בשניות האחרונות עם חסי, שי בפילדלפיהיהש
הגמר הסלטיקס ניצחה את יוסטון  בסדרת. הסלטיקס ניצחו את השביעי. ממש לפני הבאזר

 .שלה 04-בששה משחקים לאליפות ה
 

================================================ 
 !לא היה חסר הרבה שיהיה ניקסי

================================================ 
 
 

החוזה  ,0480-048בסיום עונת . בשתי העונות הבאות הסלטיקס לא הצליחה להגיע לגמר
הם הציעו לו חוזה שהסלטיקס . והניקס החליטו שהם הולכים עליו בגדול, של מקהייל ניגמר

י שיחתים "אז הממזר הזה אורבך החליט שהוא הורס את הניקס ע, לא יכלו להתחרות איתו
יום אחד . טוב-טוב" מלחמת הבנקים"אני זוכר את . נטס של הניקס´ייגאת שלושת הפרי א

 ".הסלטיקס הורסת את הניקס"ויום שני , "מקהייל משחק בניקס"
 

בתנאי שאורבך לא , והניקס החליטו לוותר על מקהייל, חזק ופיקח מדי אויברד אורבך היה 
שאורבך חשב פעם " יבו-ירקאונט"-הסלטיקס נאלצו לשלם ל. נטס שלהם´גייייגע בפרי א

עכשיו הוא . תה המשכורת השלישית בגובהה בנבאישאז הי, שהוא תמים ונאיבי מיליון דולר
 0´ אולי מומחה הכדורסל מס, ויובי בראון, "שייהשחקן הש"זוכה פעמיים רצופות בתואר 

זה . הקשה ביותר לשמירה בליגה LOW-POST-מקהייל הוא שחקן ה: בנבא אומר עליו
אמפ ´יכולתו להטעות יריב כאילו הוא עולה לג, מהירותו הרבה, פ אחורנית שלואמ´בגלל הג

ומה שעושה ממנו אפילו יותר מסוכן היא העובדה . ואז לקלוע ברכות מתחת ידיו של השומר
 !".ז קליעתו עולהואח, שככל שהמשחק צמוד יותר

 
עם הראשונה יתה לי זאת הפיה. בעונה הבאה הסלטיקס ניצחה את בניקס בשבעה משחקים

יתה כשהניקס הפסידה יהפעם השנייה ה)לחזות בכל משחקי הגמר של אליפות הנבא 
הסלטיקס ניצחו . ברנרד קינג מהניקס היה בלתי ניתן לעצירה(. בשבעה משחקים ליוסטון

המשחק החמישי ייזכר בגלל החניקה והזריקה של קורט רמביס לפרקט . בגמר את הלייקרס
אבל , שאז היה כלום, את שני הספסלים לקרב אגרופים חמוד וקל פאול שניקה, י מקהייל"ע

 .00-הסלטיקס זכו באליפותם ה. ויד סטרן היה מקבל ממנו חרארהוהיום די
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סדריק ניפצע ומקהייל עלה . ונסון´דניס ג –ושחקן חדש ( ונס´קייסי ג)בא מאמן חדש  0480-ב

שיא סלטיקי , נגד דטרויט´ נק 05כבר במשחקו הראשון בחמישייה הוא קלע . בחמישייה
הסלטיקס הפסידה . נגד ההוקס 55ימים עד שלארי בירד קלע  4השיא החזיק מעמד . חדש

´ ריב 05.3-ו´ נק 05.4את סידרת הגמר ללייקרס כשמקהייל מוביל את הסלטיקס עם 
 .לסדרה

 
================================================= 

 05הסוויט 
================================================= 

 
דניס , ´עם דני איינג 53-00שסיימה את העונה עם רקורד של  0480-0485הסלטיקס של 

. פעם-י רבים לקבוצה הטובה אי"ריש נחשבת עאורוברט פ, קווין מקהייל, לארי בירד, ונסון´ג
עם ) 55.4% בממוצע בדיוק של´ נק 00.8שלה כשקווין קולע  05-ת הוהיא זכתה באליפ

בירד אמר עליו , למרות עונתו הנפלאה של מקהייל. ריבאונדים 4.4עם ( מהפאול 5%.,8
. לאט: למרות שיש לו רק שלוש מהירויות"בסיום הפלייאוף שהוא אוהב לשחק עם מקהייל 

מהירות זרועותיו מתחת . אבל הוא שכח לציין שזאת מהירות הריצה שלו". וחכה רגע. עצור
: הוא ענה, כשמקהייל נשאל איך זה שפתאום הפך כוכב קליעות. דה במינהתה יחייהסל הי

אני : "ואז הוסיף". ואני קולע נקודות, הגלים מתנגשים בחול, הדשא צומח, ציפורים עפות"
 !"רק לפעמים אני צף מהמים; יודע שאני לא עקבי כמו לארי כי אני כמו לוויתן

 
מה שאתה , כמו הבלק הול", והסביר" THE BLACK HOLE"כינה את מקהייל ´ דני איינג

שהקטנים . "כי מקהייל לא היה ידוע כמחפש אסיסטים, "אף פעם לא מגיע חזרה, זורק לשם
אסיסטים לראשונה  05הוא חילק , 0488, ,באפריל ". לא אנחנו תחת הסל, יתנו אסיסטים

 .דאבל הראשון שלו-ועשה את הטריפל, בקריירה
 

מקהייל "-לארי בירד אמר עליו פעם ש. יתה שנאתו להתאמןיל העוד תכונה ידועה של מקהיי
אך ". מגיע לאימונים באותה חדווה והתלהבות כמו מיס העולם שצריכה לשטוף רצפות

הוא היה אחד הלוחמים הגדולים ביותר . עצלותו באימון הפכה למלחמת חורמה על הפארקט
 .בות ויצר מלחמהכשלפעמים אני זוכר רוק היוצא מפיו מרוב התלה, תחת הסל

 
================================================= 

 תחילת הסוף
================================================= 

 
ועל אף שעדיין הצליח לשחק , תה הראשונה בא ניפצע לארי בירד בגבויהי 0488-0484עונת 

. כ גם מקהייל ניפצע"עונה אח. תה עונת הברבור שלויהי 0484-ב´ טים-דרים´-בנבחרת ה
וללא בירד הוא הצליח להביא את הסלטיקס לפלייאוף , רס´ימי רוג´ג, הגיע מאמן חדש

 .י לואיס מנסה למלא את מקום לארי בירד´כשרג
 

, קווין גמבל,די בראון, כשבקבוצה משחקים לואיס 0440-0440את גבו בעונת " סוחב"לארי 
היה זה באותה עונה כשמקהייל סיפר לנו . ליין-נטושלושת הזקנים בפרו, בריאן שואו

 .ריש ובירד כבר כל כך זקנים שהם לא מעיזים לקנות יותר בננות ירוקותאתונאים שפיהע
 

י לואיס נפח נשמתו על ´רג, ,0440-044במשחק הפלייאוף הראשון נגד שרלוט בעונת 
-בממוצע ב 04.5ע קל, מקהייל לקח את כל המעמסה על גבו. היה זה שוק אדיר. הפארקט

אך ללא לארי בירד הסלטיקס  –במשחק השני ´ ריב 05עם ´ נק 5,כולל  –דיוק  08%
ניגש בסוף , כדרכו מפתיע ובלתי ניתן לניחוש, מקהייל. הפסידה לשרלוט בארבעה משחקים

. אני פורש. זהו: "תונאים התאספו לראיינו ואמריהמשחק לשולחן המזכירות היכן שכמה ע
". משחק האחרוןראיתם אותי ב
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================================================= 
 הקריירה השנייה של מקהייל

================================================= 
 

( 0444)אך עוד באותה עונה , מיד עם פרישתו הטימברוולבס שכרו אותו כאנליסט טלוויזיה
ק מקלוסקי ´ר ג´כ כשהמנג"ובעונה אח, ר´עוזר מנגבעל הקבוצה גלן טיילור שכר אותו להיות 

צעדו הראשון היה לשכור את חבר . ר של הקבוצה´מקהייל נעשה המנג, (?או פוטר)עזב 
כ "צעדו השני אח. להיות מאמן הקבוצה –סאונדרס  פפילי –קבוצתו מאוניברסיטת מינסוטה 

השנים הפך להיות שעם , היה לקחת בדראפט בבחירה החמישית שחקן בשם קווין גארנט
 .אחד משחקני בנבא הטובים ביותר

 
שהיה בו אלמנטים לא  0448-0444לפני עונת ´ ו סמית´צעדו השלישי היה דיל סודי עם ג

הסידור היה שמקהייל לוקח אותו לעונה אחת עם משכורת נמוכה עם . חוקיים של גג השכר
שלושה ´ לתת לסמית מה שהוא עשה היה. כ תבואנה שלוש שנות עושר גדול"הבטחה שאח

בדרך זאת הוא חשב . במקום חוזה לשלוש שנים -דבר לא לגלי  –חוזים בני שנה אחת 
אך מהר מאד הוא למד שיותר קל לעקוף שומר תחת . לעקוף את חוק גג השכר של הנבא

 .וויד סטרןיהסל מאשר את ד
 

טרן ביטל את ס: העונש היה חמור. 0555התגלה לליגה רק בשנת " שלושת חוזי השנה"דבר 
העונש הבא היה , בנוסף. נט´גייפרי א´ ו סמית´ובכך עשה מג, החוזה השלישי לשנה אחת

בחירות הדראפט הראשונות של הוולבס בשנים  0-סטרן ביטל שלושה מ: מכת מוות
 .שתבאנה

 
 ?ר´כמה טוב הוא מקהייל כמנג

ה דבריו של עורך הנ. אך רק שרון סולומון הסכים לתרום, בקשתי עזרת קוראים בנושא זה
 :האתר שלנו

 
================================================= 

 ?מדוע. קווין מקהייל הוא מנהל גרוע
 שרון סולומון -

================================================= 
 

ה שחקן חביב שהגיע על חשבון שחקן מעולה "לאב זה בס. הטרייד של מאיו בקווין לאב* 
 !בגדול הוא רק יזיק. דמות מאיוב
 כל מילה מיותרת. ו סמית´סאגת ג* 
גארנט היה טוב מאד אך מרבורי  –הצמד מרבורי . ניהול כושל של המצב עם מרבורי* 

 שוחרר
 לא מחזיקים מאמן כושל כל כך הרבה זמן. הקרדיט המופרז שפליפ סאונדרס קיבל* 
 מן-וקנדי, 'מארקו יאריץ, ייויסכושלים עם שחקנים כושלים כריקי ד תניסיונו* 
 .פוי שחקן חביב אבל לא ברמה של רוי. רנדון רוי בדראפט והחלפתו בברנדון פויבבחירת * 
למרות עונות לא רעות עם קאסל וספריי , חוסר יכולת לבנות קבוצה סביב הכרטיסן* 

 .הקשישים
 !הוא היה שחקן נפלא אבל הוא מנהל כושל* 
 

================================================= 
 ר מצויין´מדוע קווין מקהייל מנג

 מנחם לס -
================================================= 

 
י "שניבחר לפני כמה שבועות ע)ר מצויין ´עכשיו אני אסביר מדוע לדעתי מקהייל הוא מנג
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( המקצועני האמריקאיאלא בכל הספורט , לא רק בכדורסל 0´ ר מס´למנג´ פורבס´מגזין 
 . למרות כמה שגיאות שעשה

 :נתחיל בשגיאות
 הטרייד של ריי אלן בסטפן מרבורי* 
 טרייד של הזכות לבחור ברנדון רוי עבור רנדי פוי* 
 .ר´גרנג.מקנטס לפני ד.בחירת ר* 
 .היה פאשלה איומה שעלתה לוולבס ביוקר´ ו סמית´הסיפור עם ג* 
 

תונאים יעל הפאשלות של מקהייל היו בעיקר מפי הע השמועות. אבל כל זה היה בעבר
 –המקומיים של מיניאפוליס שמזמן איבדו תקווה במקהייל כשהם בטוחים שמה שלא יעשה 

 :ר מצויין´אבל הנה מדוע אני מסיק שהוא מנג. ייגמר ברע
 

אומה זה לא לוקח מ. יי מאיו בקווין לאב יוכיח את עצמו כצעד מצויין´ג.לדעתי הטרייד של או* 
קווין מקהייל "-אך אני מאמין שקווין לאב יהפוך תוך כדי זמן קצר להיות ה, כולתו של מאיוימ

 ".של הוולבס
סטאר עתידי גדול עם אל -מקהייל ידי שיש לו אול. המהלך הגאוני של הויתור על גארנט* 
ולם יתה סיבה בעיולא ה, עם קווין גארנט הוולבס לא הגיעו לשום דבר משמעותי. פרסון´ג

הוא , האלוף עם הסלטיקס, גארנט. משהו ישתנה, לחשוב שעם גארנט מבוגר אפילו יותר
בוולבס הוא היה מסיים עוד מין הפסד בסיבוב . אלוף בגלל שהוא הועבר לסיטואציה מתאימה

 .הראשון בפלייאוף
השוו )פרסון ´ראשית את אל ג ?"גמור"מה קיבל מקהייל עבור גארנט שעבור הוולבס היה * 
שמאז עשו עליו )יאו רטליף ´ת, ריאן גומז, בנוסף. כל המוסיף גורע!(. ת גילו לגיל של גארנטא

בחירת , 0554-בחירת דראפט ראשונה של הסלטיקס ב, רודני קרי, סבסטיאן טלפייר, (טרייד
 .הרבה קש. וקש, רביאק´צשדראפט ראשונה על הטרייד של וולי 

´ ץאריידולר לשלוש השנים הבאות עבור מרקו מיליון  00הוא ניפטר מחוזה מובטח של * 
 !שלא עשה עבורם מאומה

אך בעונה שעברה , לפני שירד ברמתו´ רוקי העונה´שהיה , הוא הביא את מייק מילר הצלף* 
דבר אחד שהוא ימנע . הוא שוב פרח והוא יהיה אבן יסוד חשובה בלידה מחדש של הוולבס

 .סטארים הגדולים בליגה-ת אחד מהסופרפרסון בדרכו להיו´על אל ג´ טים-דאבל´זה 
קורי , אבל הוא משחק באותה משבצת פחות או יותר של מילר, מאיו שחקן נפלא יהיה* 

 .הוולבס צריכים אותו פחות מאשר את לאב. ומקנטס, רנדי פוי, ברואר
 .שיהיה בראד מילר הבא תוך עונה או שתיים, יש לו את קווין לאב* 
 

וין וקל: ינת לשנים הבאות מתוך הסגל שקווין מקהייל הצליח לאסוףלוולבס תהיה קבוצה מצוי
ריאו , רנדי פוי, מייקל דוליאק, ייסון קולינס´ג, רודני קרי, בריאן קרדינל, קורי ברואר, ´בות
כריס , ´ניקולה פקוביץ, מייק מילר, רשאר מקנטס, מרק מדסן, קווין לאב, פרסון´אל ג, גומז
 .וסבסטיאן טלפייר, סניידר קירק, ´קרייג סמית, רד´ריצ

 

================================================= 
 תוצאות אתגר השבוע שעבר

================================================= 
 

זיו . הפרועים ביותר שישנם כל כך הרבה אחים בהווה ובעבר של הנבא יבחלומותילא חלמתי 
ומשם שלף את הרשימה , י בחירותיו ללכת לגוגל-ר-ח-אהחליט , מהם 00שניחש , שהם

 (:ונתנאל, משה אלישע, היו יואב 05אחרים שניחשו לפחות )הבאה 
 

 וילי ושנדון אנדרסון
 ודרו ברי, ון´ג, ברנט

 ארלס ודאדלי בראדלי´צ
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 התאומים גומז
 בראד ומיקי דייויס

 ון וליאון דאגלאס´ג
 דרק וושינגטון פישר

 רלד´גבוב ודיק פיצ
 ודריק גרווין´ ורג´ג

 גלן וגראנט גונדרזיק
 וי והוראס גראנטוהאר

 אל ומאט גוקאס
 ונס´וויל ג, ור´מייג, קלדוול, ארלס´צ

 ונס´ניק וסטיב ג
 אלברט וברנרד קינג

 רון וראסל לי
 רודני וסקוטר מקריי

 אל ודיק מגווייר
 ביל וגארי מלקיוני

 מיקאן´ ורג´אד וג
 קלווין וקני נאט
 ר נוריסאאודי וסילבסט

 באנון´ארלס או´אד וצ
 באד וראלף אוגדן

 דון ומאק אוטן
 ון פקסון´ים וג´ג
 והנרי פרסי´ ורג´ג
 אק ווסלי פרסון´צ

 ברנט ומרק פרייס
 ים ומייק פרייס´ג

 קני ופיל רולינס
 וולטר ראסל, פרנק, קמפי

 סטיב ותום שפלר
 ין ופרביס שורט´יוג

 וני סימונס´קוני וג
 ורנר´מייק ווילי סוג

 ם ותום סטיץס
 ארלס תומאס´דארל וצ

 ון טראפ´וג´ ורג´ג
 ארסדייל-דיק ותום ואן

 יי וסם וינסנט´ג
 מייקל ומורטון וויילי

 וילקינס דראל´וגדומיניק 
 גאס וריי ויליאמס

 
================================================= 

 אתגר השבוע
================================================= 

 
( כולל אני)י רבים "שנחשבת ע 0480-0485קווין מקהייל היה אחד מהשחקנים מקבוצת 

מי הם המאמנים הראשיים של ? כמה. אפילו מאמנים הקבוצה יצרה. כטובה בכל הזמנים
 ?קבוצות נבא שיצאו מהקבוצה המופלאה הזאת

 !מים בנבאהרכיבו חמישייה לפי תפקיד ושבעת שחקני ספסל מכל האחים והתאו: בונוס



 223 

 מייקן´ ורג´ג
 
 

מייקן שיחק ´ ורג´אבל כשג. ´מ 0.00 –פורוורדים בגובהו -היום ישנם סמול
אז כל השחקנים . האוטנטי של הכדורסל GIANT-הוא היה ה 45-בשנות ה

אז איך לתאר את . ´מ 0.45פה ושם היה שחקן בגובה . 0.85היו בסביבות 
באחוז , נג עם הוקשוט נפלאתארו לכם את יאו מי? הדומיננטיות שלו אז

 . אז אולי תבינו מה הוא היה אז, גבוה
  

================================================ 
 הענק הלוחש

================================================ 
 
 

אז לא חשבו כלל . י ננסים"ששוחק ע, אגרסיבי, מייקן הכדורסל היה משחק קשה´ ורג´עד ג
עם ניתור טוב יכול להגיע ´ מ 0.80גם , ואם משחקים מתחת לסלים, משחק מעל הסליםעל 

במשחק . ומה לא" שמיניות", SET PLAYS, המשחק היה מבוסס כולו על תרגילים. לחישוק
 .אבודים –כזה הענקים שלא מסוגלים להלך וללעוס מסטיק באותו זמן 

 
. וספורטאי בספורט הלא נכון, דינציהחסר קואור, נחשב לאיטי´ מ 0.40אז מי שהיה מעל 

זכריה עופרי היה השחקן הגבוה בארץ , בשנים שמייקן שיחק במינסוטה לייקרס, להזכירכם
רק ´ מ 0.80-הסנטר היה אברהם שניאור שהגיע ל. והוא אפילו לא היה הסנטר, (´מ 0.40)

 .שב לנמוך במיוחדוהוא לא נח, ´מ 0.53, הרכז היה יהודה וינר. גבוהה סוליהעם נעליים עם 
 

אבל הוא היה קצר . ´מ ,0.8הוא היה  ,0וכבר בגיל , אילינוי, ולייט´בג 0404-הוא נולד ב
ואז אסור היה לשחק כדורסל , השתמש תמיד במשקפיים גדולות עם מסגרת שחורה, ראייה

הוא שבר רגל בצורה , בנוסף. הוא נחשב למין יורם ללא קואורדינציה, בנוסף. עם משקפיים
 !ה ביותר ונאלץ לשכב במיטה שנה שלמהקש

 
אחרי שנתיים בסמינר קתולי הוא החליט שברצונו . ס קתולי כי רצה להיות כומר"הוא למד בבי

קיגן פגש אותו קיץ ´ ורג´דאם יוניברסיטי ג-המאמן של נוטר. אבל אז גילו אותו. ד"להיות עו
ישנה מין יכולת טבעית ויד  ´ורג´הוא מיד גילה שלג. אחד והתחיל לשחק איתו קצת כדורסל

הוא היה שמאלי )והוא היה מסוגל להשתמש ביד ימין באותה יעילות כמו יד שמאל , רכה
 (.מטבעו

 
דאם והוא הציע לו ללכת -אבל אמר לו שקצת מאוחר עכשיו לנסות לשחק בקבוצה כמו נוטר

-מן של דהלמזלו המא. שאף היא קתולית, פאול יוניברסיטי-דה, לאוניברסיטה קטנה יותר
הוא !(. כ"שנים אח! לא אז)ב "אחד מהמאמנים המהוללים ביותר בארה, פאול היה ריי מיירס

כדי לשפר את . כדורסלני עד אז יומם ולילה ןניסיושלא היה לו כל ´ ורג´עבד עם ג
 .הקואורדינציה שלו הוא הכריחו לקחת שעורי בלט באוניברסיטה

 
את הענק לרקוד רק עם " ומכריח"הריקודים  במסיבות סוף השבוע מיירס היה בא לאולם

" MIKAN DRILL"-הוא גם יצר את ה. הבנות הנמוכות ביותר כדי לשפר את עבודת רגליו
לפעמים . פעם 55,שהיה עמידה תחת הסל ולקלוע ברציפות !( שעד היום משתמשים בו)

 .פעם 055הוא הכריח אותו לקלוע 
 

 00-4לעונה של  0444-,044-פאול ב-ההוביל את ד. הוא מיד התגלה כגאון חסימות
בקליעות  NCAA-שנתיים הוביל את ה! כוכב נולד. ריבאונדים 00עם ´ נק 4.,0כשממוצעו 

דבר שלא נשמע לפני כן לשחקן , וניור והסניור שלו´בשנת הג´ אול אמריקן´-וניבחר פעמיים ל
 !שלא שיחק כדורסל עד הגיעו למכללה
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 NATIONALשם הליגה היה . המקצועני החל לפרוח הכדורסל 0-בסיום מלחמת העולם ה

BASKETBALL LEAGUE יורק כרד הולצמן ורד אורבך-שרוב שחקניה היו יהודים מניו .
 (.55,555$)החתימה אותו על סכום אדיר אז " גירס"השיקגו 

 
בתקופה ההיא היו שלוש ליגות מקצועניות וכל . אז החלה תקופה של מעבר מליגה לליגה

שהיו לה קבוצות בערים הגדולות של  PBLA-הוא הצטרף לליגת ה. רוע לחלוטיןהעסק היה פ
ושחקן התקפה עם הוק ימני טוב , הוא הפך להיות שחקן הגנה נפלא. ומשחקו פרח, ב"ארה

 .והיה בלתי ניתן לעצירה, כמו השמאלי
 

, "GEMS"ובעל קבוצת מיניאפוליס מוריס שלפן החתימו לקבוצת  NBL-משם עבר לליגת ה
כשהוא שמע שהוא הולך לשחק במיניאפוליס תגובתו . ואחרי זמן לא רב שמה שונה ללייקרס

 "!קבוצה מסיביר"י "יתה שהוא הוחתם עיה
 

השחקן הראשון לקלוע , ים פולרד´מסטנפורד הוא הביא את ג. שלפן הקים קבוצה נהדרת
שהיו אז הוא החתים עוד שני שחקנים . שוט-אמפ´והוא היה למעשה בורא הג, בניתור

והלייקרס הפכה לקבוצה הטובה והידועה ביותר , רוס וסוויד קריסון´טוני ג –הטובים בנמצא 
המשחקים הגדולים היו נגד ההארלם גלוב , מאחר ולא היו לה יריבות מתאימות. ב"בארה

משחק אחד של הלייקרס נגד ההארלם גלוב . נגד הלייקרס" משחק רגיל"טרוטרס ששיחקו 
שיא שעמד כמה  –צופים  08,555הפוטבול של שיקגו בנוכחות  טדיוןבאצטרוטרס שוחק 

 .שנים טובות
 

עם עוד , סטר´תה רוציהיריבה הגדולה שלהם הי. שכולם באו לראות" הענק הלבן"מייקן היה 
תה ייריבה חזקה אחרת הי! שבנוסף היה גם יהודי, שחקן לבן גבוה בשם אדולף שייס

התפרקה  NBL-ה 0444-ב. גארד בשם רד אורבך-וינטהוושינגטון קפיטולס שכוכבה היה פ
שהפכה )וסירקיוז נשיונלס , כולל הלייקרס, שש קבוצות משם" בלעה" BAA-ה, וליגה אחרת

 NATIONAL BASKETBALL-הפכה שמה ל NBL-ליגת ה(. לפילדלפיה סיקסרס
LEAGUE ,וכך נוצרה ה-NBA! 

 
 GOAL –ובגללו נוצר חוק חדש , קלמשח´ נק 45קלע . מייקן הפך לשחקן דומיננטי ביותר

TENDING !הערב הניקס נגד : "כשהלייקרס היו באים למדיסון סקוור גארדן השלט זעק
זה . "פעם אחת כששחקני הלייקרס ראו את השלט הם סרבו להתלבש למשחק". מייקן

 .יתה זו בדיחהיכמובן שה!". נגד הניקס´ ורג´המשחק של ג
 

 0400-0405-אבל ב. צחונותינ 48כ "ואח 45ם רצופות עם הלייקרס הובילה את הליגה שנתיי
ובעונה שאחריה מייקן פרש עם קריירה של , פולרד החליט לפרוש. הלייקרס הגיעה לתחתית

 .לקריירה 0.,0וממוצע של ( שיא אדיר אז)´ נק 00,354
 

ט ים לבלו´שחקנים כביל ראסל וג. הכדורסל שהיה עד אז משחק של נמוכים שינה פניו לעולם
-ואז גם התחילה ה, רי ווסט´ין ביילור וג´הלייקרס החתימה את אלג, נכנסו לליגה

DYNASTY של הסלטיקס. 
 

הדבר . ABA-ה –ינר של ליגה מתחרה לנבא שנקרא להיות הקומי, ד מצליח"כבר עו, מייקן
שהפך למותג החשוב ביותר של , כחול-אדום-לבן, כדור חדש" ליצור"הראשון שעשה היה 

עד , יי´ר ג"גרווין וד´ ורג´עם שחקנים מעופפים כג, מעניינת, ייקן יצר ליגה טובהמ. הליגה
 .סוף הסיפור ידוע. בלעה אותה NBA-שה

 
 05"-ול" היכל התהילה"-ניבחר ל. הוא הפך לאחד מהאנשים המכובדים והידועים בנבא

וניברסיטת שיחק בא, בנו לארי. ועד יום מותו היה השגריר החשוב ביותר של הנבא" האגדות
 (.0435)כ בקליבלנד קבלירס בשנת הולדתם "מינסוטה ואח
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ונחשב עד היום לאחד האנשים שהשפיעו ביותר על הנבא , ד"מייקן המשיך בעבודתו כעו

ברור שמייקן לא . 80בגיל , 0550-הוא ניפטר ב. לתת סידורי פנסיה טובים יותר לשחקניה
אבל בזמנו הוא היה . הוא לא סחורה היום 5´05שחקן בגובה . יכול היה לשחק היום בנבא

 .חלטת תחת הסל בהגנה ובהתקפהועם דומיננטיות מ" ענק לוחש"
 

================================================= 
 תוצאות אתגר השבוע

================================================= 
 

תה של יהתשובה הכוללת ביותר הי. בורר ויואב, ישראל קרמר, יב מלובניני: רק שלושה ענו
 :יניב

 
לארי בירד כמובן שזכה גם בתואר . שאימן במשך שלוש עונות את פיניקס סאנס´ דני איינג

רק  NBAריק קרלייל שיש לו אחלה קריירה אימון ב. 0555מאמן העונה עם אינדיאנה ב
 . לאחרונה מונה למאמן דאלאס מאבריקס

קווין מקהייל שאימן איזה חצי שנה . 0550קצרה את הקליפרס באימן לתקופה ,ונסון´דניס ג
 .את מינסוטה

Jerry Sichting  את מינסוטה מסוימתהבנתי שגם הוא אימן תקופה. 
 

סקוט וודמן אימן . שהיה מאמן את שארלוט ופוטר לא מזמן,כמובן יש גם את סם וינסט
 ! וןהמ,זה כל השחקנים שהצלחתי למצוא:( בכיף ,אם זה נחשב,ABAב

שלח לך אעשה גם את הבונוס ואאם יהיה לי זמן אני ,איזה אחד פספסתיאני מקווה שלא 
 . בהמשך

 יניב
 

================================================= 
 אתגר השבוע

================================================= 
 

 ?קיאברסיטת קנטמי היו עשרת השחקנים הטובים ביותר בנבא שלמדו באוני
 
 (זה יהיה האתגר האחרון, עונים 05-אם לא יהיו יותר מ)
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 ארל מונרו

 
 
 MSGב 0458-זה היה ב. אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי אותו 

זה היה אחרי כמה שנים של לימודים . כשהבולטימור בולטס הגיעו העירה
הלכתי מתוך ". לתפוח הגדו"-ל, סוף חזרתי הביתה-סוף. באוהיו ופנסילבניה

" הפנינים"או עוד פנינה כמו , סקרנות גרידא לראות אם הוא פנינה אמיתית
כ הסתבר היו חתיכות זכוכית של "שאח)גלים -שמצאנו כילדים בחוף בת

 (. בקבוקי בירה שבורים
 

================================================ 
 הקוסם שעשה את קסמיו תחת הסל 

================================================ 
 

כי החימום לא " איילנד ריילרוד-לונג"אני זוכר איך קפאתי ברכבת . היה זה לילה קר ביותר
הדבר היחיד שחימם אותי היה שעוד כחצי שעה . והיה לבטח מתחת לאפס מעלות, עבד

כאילו קוסם , רשכולם מדברים עליה בשפה סופרלטיבית ביות" פנינה"-אשב בעולם ואחזה ב
 . של ממש הגיע להופס בנבא

 
פתאום אני רואה . לא הפעם. סוף רואה-פעמים רבות הציפייה עולה על כל מה שאתה סוף

. העושה עם הכדור דברים שלא ראיתי לפני כן, מין צילום רנטגן מהלך, שחיף, שחקן רזה
. זה פירל. אירלזה . אך לאט לאט הבנתי שזאת לא הצגה. בתחילה חשבתי שזאת מין הצגה

 . הוא לא יודע אחרת. כך הוא משחק. זאת הפנינה האמיתית
 

שלוש תנועות -כמעט כל תנועה היא סיום של שתיים. בהטעיהכמעט כל מסירה שלו מלווה 
הוא לא יכול לנוע . פעם הרמת כתף. פעם סיבוב ראש. פעם הרמת ברך: טבעיות לפני כן

. ככה הוא נע. לא הצגה. וזה משהו טבעי, נועההוא חייב לשתף את כל גופו בכל ת. אחרת
הכל . נועה היא לא תנועה רצוניתתוהוא פעם ענה שאין לו מושג איזה חלקי גוף נעים כי שום 

 ! אינסטינקטים טבעיים של שחקן מאד מאד מיוחד במינו
 

-ה. ניות של המשחק בהצגת דברים חדשים שלא ראינו לפני כןאהוא שינה את כל המכ
SIGNATURE MOVE שלו היה ה-SPIN .מין סיבוב שאף אחד אחר לא היה מסוגל לבצע .
והכל נעשה במין . תצטרכו לחזות בוידיאו הרבים עליו כדי להבין. איני יכול לתארו במילים

כאילו חסר , AWKWARDרושה יפ? עדיין משתמשים במילה בארץ" )קליקריות"
איש לא יכול היה לעצור ? אתם יודעים מהאבל . בהילוך איטי אכפתיות-במין אי(. קואורדינציה

 ! אותו
 

בוי -הקאונטרי, נמט בפוטבול" ברודוויי"ו ´ג: יתה זו תקופה של כוכבים גדולים מהחייםיה
פרזייר המסתובב בעיר עם " דה גלייד"קלייד . מפנסילבניה שבא וכבש את התפוח הגדול

צרפתי -הקנדי, לפלייר, בולבבייס" מיסטר אוקטובר", קסון´ג. מעילי הפרווה הלבנים שלו
, הבין את התופעה כששם את אירל בעמוד השער שלו GQהמגזין . קרח-המופלא בהוקי

 . כמין קוסם מתקופה אחרת או עולם אחר, ארוך, לבוש מעיל שחור
 

לה -דאנקים א-ף את הליגה עם ניתורים לשמיים וסלאםומיד ראיתי שהוא לא השחקן שיטר
 –כלומר בינוני ביותר , "לבן"הוא היה שחקן שחור עם ניתור . אוקינסה" הנץ"יי או קוני ´ר ג"ד

 FINGER-הוא היה יוצר ה! שעשה את קסמיו תחת החישוק ולא מעליו -האמינו או לא 
ROLL .לא היה לפניו . כאילו כדור בדמינגטון" קלות"במין . הכדור שלו ניכנס לסל כמו נוצה

 . כמוהו" רול-פינגר"או אחריו קוסם 
 

אז מה כן הוא ´עוד מעט תשאלו אותי )גם מהיר מאד הוא לא היה  –א היה רץ לסל הו
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איך הוא . כמו בנאדם החוצה כביש עמוס, ואז היה מתנער משומריו כמעט בהליכה –(´?היה
´ היו אלה ספורים ששמענו עליו רק פה ושם כי הוא שיחק בקולג. לעולם לא אבין, עשה זאת

? ולא יותר" שמועה"אולי הוא ". וינסטון סיילם סטייט"ה בשם אוניברסיטה שחור, קטן בדרום
 .ים שחורים אחרים בדרום האמיתי´כל כך מעט ראו אותו משחק בדיביזיה השנייה נגד קולג

 
================================================= 

"SHAKE AND BAKE" 
================================================= 

 
הוא . של אירל מונרו" בייק-אנד-שייק"-של קלייד פרזייר בא שנים אחרי ה" בייק-אנד-שייק"-ה

אך משחקו המועדף היה , האמינו או לא. אחד האזורים הקשים ביותר, גדל בדרום פילדלפיה
. שניצחה את אליפות פילדלפיה 00הוא היה שחקן מצויין בקבוצת נערים של גילאי . כדורגל
אז אולי הפסדנו . וזה היה סוף הכדורגל, ´מ 0.45-ל´ מ 0.00-הוא צמח מ 04 לגיל 00בין גיל 

 !( גם קובי בריאנט היה שחקן נערים מצויין באיטליה, אגב)? מי יודע, איזה פלה
 

כבר אז הוא . הוא לא יכול להילחם בכח 00-08הוא מיד הבין שנגד נערים אחרים בגילאי 
תונאי מהפילדלפיה יהכינוי שע" )LA-LA"פיתח את התנועה המיוחדת שלו הנקראת 

אבל למעשה , זוהי מין הססנות כאילו(. כינוי שנידבק, ´העצלנית´אינקוויירר נתן לתנועתו 
כל הגדולים והחזקים . תנועה המאפשרת לו לשהות באוויר כמה שיותר לפני הזריקה לסל

הוא היה שחקן כל . לואז זריקה כמעט חופשית לס, ממנו היו נוחתים בעוד הוא עדיין באוויר
" קרולינה איי אנד אם´ סאות"מאמן . שאיש לא ידע כיצד לשמור עליו אורתודוכסיכך לא 
כינו אותו ככה כי הוא נהג לשרוק על כל עבירה )ונסון ´ג" DOUBLE WHISTLE"ארווין 

 TRIPLE"יתה גדולה במיוחד הוא נעשה יפעמיים באימוני הקבוצה ואם העבירה או הטעות ה
WHISLE )"כך  –כי , "כיצד לא לשמור על פירל"עורי בית תחת הכותרת ינתן לשחקני ש

 ". אף אחד ממילא לא יודע כיצד לשמור עליו" –אמר 
 

מה שתמיד שיגע אותי יותר מהכל היה פרצופו שתמיד נראה כאילו לא מעניין אותו כל כך מה 
אך היה זה . המשחק היו מאמנים שנשבעו שלפעמים הוא נירדם באמצע. קורה על הפארקט

ואז באמת תראה משהו מעולם , תן ליריב לחשוב שאתה בעולם אחר: עוד אחד מכלי נישקו
חיוך שגרם לאחרים לחשוב , היה לו גם מין חיוך מסתורי שאיתו שיחק את כל הקריירה! אחר

 ! דרך גרונם 45הם חשבו ככה עד שקבר עוד ". ולא איכפת לו"שהוא לא רציני 
 

אבל עילוי שבוודאי , הוא נחשב למין עילוי כדורסלני. ולים לא היו מעוניינים בוים הגד´הקולג
. או צפון קרולינה יקנטאקיעניין יותר את ההארלם גלוב טרוטרס מאשר את אוניברסיטת 

היה " וינסטון סיילם סטייט", למזלו המאמן של המכללה השחורה הקטנה בצפון קרולינה
המאמנים שתוך השנים הפך לאחד המוערכים  אחד, גיינס" BIG HOUSE"קלארנס 

הוא מיד הבחין שהקסם במשחקו של מונרו זה לא קסם לתת . ב"והטובים ביותר בארה
הוא לא . הוא לא הגביל אותו. אלא קסם טבעי של קוסם עם הכדור, לצופים שואו או הצגה

שהוא לא כי הוא ידע ( עושה הצגות" )SHOW-BOATING"הוא לא אמר לו שהוא . עצר אותו
 . זאת צורה משחקו. יודע אחרת

 
בשנתו הרביעית במכללה הוא הוביל את מכללתו הקטנה לאליפות המכללות הקטנות 

וכך הפך , "סלי פנינה"תון מקומי כינה את סליו יע. ממוצע´ נק 40.0כשהוא קולע ( 0דיביזיה )
אבל חבריו . יתה פנינהיכל מסירה שלו ה. כי לא רק סליו היו פנינים" דה פירל"כינויו לאירל 

 HE"בסרטו של ספייק לי , כ"שנים אח". ישו"הם קראו לו ". הפנינה"לקבוצה לא קראו לו 
GOT GAME( "בכיכובו של ריי אלן) ,מסביר לבנו , י דנזל וושינגטון"תפקיד ששוחק ע, אביו

 "! ´האמת´כי הוא היה , זה על שם אירל מונרו": "ישו"מדוע הוא קרא לו 
 
 



 242 

================================================= 
 בולטימור בולטס

================================================= 
 

תה על הפנים וסיימה יהקבוצה הי. 0453י בולטימור בדראפט של "ע 0´ מונרו ניבחר מס
. כרוקי´ קנ ,.04עם ממוצע של " רוקי השנה"אך מונרו מיד הפך כוכב וזכה בתואר , אחרונה

 . 05במשחק אחד נגד הלייקרס הוא קבר 
 

ופרד , קווין לופרי, ק מרטין´ג, ונסון´גאס ג, ווס אנסלד: בולטימור הביאה שחקנים חדשים
"MAD DOG "כשהוא מוביל  00.4-ו, 4.,0, 00.8בשלוש העונות הבאות הוא קלע . קרטר

בין שאין לו את הניתור כשהוא מ, בנבא, כאן. את הבולטס לפלייאוף בכל אחת מהעונות
שהיא יצירת , המיוחד שלו SPIN MOVE-הוא פיתח את ה, והמהירות שיש לגארדים אחרים

אמפ כל כך לא ´שמסתיים בזריקת ג, מיוחד רק לו SPINואז מין , מגע עם השומר
אמפ שלו נוגד את כל ´הג"שמאמני תיכון הזהירו את שחקניהם לא להעתיקו כי  אורתודוכסית

 ". יודעים על כדורסל מה שאנחנו
 
הוא : "אחד האנליסטים המהוללים ביותר בכדורסל ניסה להסביר את משחקו, ק מקללום´ג

אז ´אז אתה אף פעם לא יודע מה יהיה הצליל הבא כי בג´כמו בג. אז´משחק כמו מנגינת ג
זה הכל . אותו דבר משחקו של מונרו. מסוים PATTERNלמנגינה אין 

IMPROVISATIONS כשאף תנועה לא דומה , בלי לחשוב, בזמן אמת, על המקום שקורים
פתאום , ´דאבל פאמפ´ יהיפעם שנ, HESITATIONפעם אחת זה מין . לתנועה אחרת

TRIPLE-PUMP FAKE .אתה פשוט לא יודע מה הוא עומד לעשות כי הוא עצמו לא יודע ."! 
 

אבל ההצגה . "להצגה ין שואו אמר שהוא השחקן היחיד המצרף יכולת´מאמנו בבולטימור ג
חבר , ריי סקוט!". ההצגה שלו היא חלק ממשחקו. ´בילוי´שלו מטרתה לא לתת לקהל 

 !". אחד נגד אלוהים-נגד-היחיד בליגה היכול ללכת אחד"אמר שהוא , קבוצתו
 
בהפסד לניקס  4,הוא קבר . הייתי במשחק הפלייאוף הראשון בין הבולטס והניקס 0435-ב

בעונה הבאה הבולטס השיגו . הניקס המשיכו לנצח עד האליפות. כותהאר 0אחרי  005-003
אבל המילווקי באקס עם לו אלסינדור . משחקים 3-על הניקס כשניצחו ב´ בנגיאת הר

´ נק 00.4מונרו סיים את הפלייאוף עם . ואוסקאר רוברטסון קברו את בולטימור בארבע
רבות עקובים מדם בין הקוסם כל פלייאוף במזרח הסתיים בק 0430-עד 0454-מ. ממוצע
תוני בולטימור האשימו את מונרו שהוא יודע הכל יע. קלייד פרזייר COOL HAND-ו, מונרו

ארל מונרו : הבלתי יאומן קרה 0430-0430סוף עונת -וב, מלבד כיצד מנצחים בפלייאוף
 . מועבר בטרייד לניקס

 
 

================================================= 
 נרו הניקסימו

================================================= 
 

יורק ושלח את מייק ריורדן -יורק שנאו את הטרייד שהביא את מונרו לניו-תוני ניויבתחילה ע
זה היה כאילו היום תביא את קובי בריאנט לקליבלנד לשחק לצד . לבולטימור´ ודייב סטלוורת

 . לברון
 
 . שאלו –" ?יורקי-להתאים את עצמו למשחק הקבוצתי הניו כיצד הוא יהיה מסוגל"

 ? ר הקבוצה הוא קלייד פרזייר"כיצד הוא יסתדר עם העובדה שהמנהיג ויו""
אחרי )כיצד יסתדר עם העובדה שהוא יהיה הבחירה השלישית אם לא הרביעית לזריקה "

 ? (ולפעמים בראדלי, קלייד, וויליס
יורק שהוא מסירות ותנועה ללא כדור -הקבוצתי של ניו כיצד יהיה מסוגל לשחק את המשחק"
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 ? עד שנמצא האדם החופשי
 

( 00.4-שירד ל)וכך גם ממוצע נקודותיו , למשחק´ דק 00-מספר דקותיו ירד ל, כשהוא הגיע
. שנים ,0משכה נבגלל כאבי ברכיים בלי שמצאו את הסיבה להם עד סוף הקריירה שלו ש

שיאו , ´נק 0,כשבאחד מהם הוא קולע , משחקים 0-ניצחו בבפלייאוף נגד בולטימור הניקס 
. יורקי מלידה-מונרו הפך כאילו ניו: יורק שינתה דעתה-כל ניו ,0430-043בעונת . בניקס

משחקו המשיך להיות וירטואוזי אבל הוא הצליח לחבר אותו למשחק הקבוצתי הכמעט 
בות הוא מוסר כדור שיכול בעיקר התלהבו ממשחקו הקבוצתי כשפעמים ר. מושלם של הניקס
מהמשחק  יאינטגראלאך הוא הפך לחלק  00.0ממוצע נקודותיו היה רק . היה לקלוע בעצמו

 . שלדעתי מאז לא נראה יותר ברמה קבוצתית כזאת, הקבוצתי של הניקס
 

קבוצות לא יכלו ללחוץ את פרזייר יותר כי אז מונרו היה מחסל , עם מונרו מאחור עם קלייד
העובדה שפרייזר היה מוביל הכדור ", כפי שמונרו אמר הרבה פעמים, שנימצד . אותם

האליפות של הניקס הביאה חיוך ". הראשי איפשרה לי לעשות מה שאני הכי אוהב לעשות
תה זו שירת הברבור של יאבל הי. לפניו של מונרו שלא ראיתי רחב ממנו אצלו אף פעם

-וכשפרייזר הועבר לקליבלנד ב, בושר פרשו-דהרי לוקאס ודייב ´ג, וויליס ריד ניפצע. הניקס
 . זה היה גם סופו של מונרו 0433

 
 . ´נק 08.8עם ממוצע של ´ נק 03,404כשבאמתחתו  0485-הוא פרש ב

 
-וכן אמבסדור חשוב של ה, אחרי פרישתו הוא הוכיח את עצמו כאנליסט כדורסל מצויין

AMERICAN HEART ASSOCIATION .כמה להקות זמר ר של´הוא גם הפך למנג ,
בשנים האחרונות הוא פתח מסעדה בניו ".PEARL RECORDS"ופתח חברת תקליטים 

 . קרתיות בעירושהפכה לאחת המפורסמות והי" מסעדת אירל דה פירל"יורק 
 

 .האגדות 05-כמובן שהוא חבר בהיכל התהילה ואחד מ
 

===================================================== 
 אתגר הקודם יופיעו במאמר האגדות הבא כי השבוע הייתי בטיסות ארצההת תוצאו

===================================================== 
 

שנות  4סטוריה לשחק בנבא בלי לסיים יהשחקנים הטובים בה 00הרכב את : אתגר השבוע
ארכיב קבוצה בעצמי  הפעם אני. שחקני ספסל 3חמישייה לפי תפקיד ועוד . לימודים במכללה

 ! והמנצח יהיה זה שיהיה הקרוב ביותר לבחירתי
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 ואן´האקים אולג
  

היה בו משהו מעורר כבוד ומרשים . האקים לא היה כמו שחקני כדורסל אחרים
מסוגל היה  .הוא היה תרבותי. שפות 0הוא דיבר . וייחד אותו מאחרים שאפיין

. ופוליטיקה עם פוליטיקאים, אמנים על ציור עם, לדבר על כלכלה עם כלכלנים
והוא ". DREAM"שיון שלה זעקה יהוא נהג מרצדס שחורה שמספר פלטת הר

, וילט –האחרים )היה אחד מחמשת הסנטרים הטובים ביותר לשחק כדורסל 
 (. ושאק, יםרקא, ראסל

******** 
 

. ם בלהותהחלום הפך מהר מאד לחלו, אך אם שיחקת נגדו. במשחקו" חלום"הוא אכן היה 
הוא היה . הוא היה חבר קבוצה חלומי. הוא היה חלום למאמניו. הוא היה חלום כשחזית בו

, זה ספור גמור שאין עליו ויכוח. 45-ות הנותחילת ש 85-הסנטר הטוב ביותר בסוף שנות ה
, למעשה. דייויד רובינסון" האדמירל"ולא מעניין אותי מה יגידו אוהדיהם של פטריק יואינג או 

מטרה שלא  –ליג -ור´להגיע בו לרמה של המייגבמטרה בבייסבול  ניסה כוחו MJ-נתיים שבש
ואז השביתה הרסה כל סכוי שזה , הושגה גם בגלל שזה היה מלכתחילה מבצע עם סכוי קטן

וכשאתם קוראים בספרי הנבא . נקודה. היה השחקן הטוב בעולם, חאכים, הוא -יקרה 
 . ולא מילימטר אחד יותר´ מ 0.58הוא היה . לכם לגחךאני מרשה , ´מ 0.04שגובהו היה 

 
משחקו כמובן היה כדורגל עד שהתחיל לצמוח לגובה שבתיכון . ,045-הוא נולד בניגריה ב

חבר של מאמן יוסטון יוניברסיטי המהולל גיא . הוא החל לשחק כדורסל. בניגריה הוא ענק
לואיס הזמין את ". טנציאל רצינייש כאן פו: "לואיס ראה את הנער בלאגוס וצלצל ללואיס

הוא הגיע לשדה התעופה ואיש לא היה שם . לביקור( כ לחאכים"ששינה שמו אח)האקים 
 . נאמר לו" קח מונית: "הוא הרים טלפון. לקבלו

 
וזה , ואולי אפילו שטיח אדום עם תזמורת, הם היו צריכים להביא לימוזינה במקום מונית

לואיס החליט לא להכניסו לקבוצה ובמקום זה לעשות לו . הסתבר להם אחרי האימון הראשון
אפילו אם הוא כבר בשנתו , שנות משחק באוניברסיטה 4המאפשרת " )רדשירטינג"

וכמעט לא , בעונה הבאה הוא שיחק מעט. 0485-זה היה ב( החמישית ולומד לתואר מאסטר
 . אלופה צפון קרולינהרק כדי להפסיד ל, " פיינל פור"-היה שותף להישג הקבוצה שהגיעה ל

 
הם חשבו שנישבר לו . ביקש פגישה עם צוות המאמנים –ביישן הוא לא היה  –ואן ´אולג

בקשתי . צוות מאמנים מכובד: "פיהם נפער כשהוא פנה אליהם. ושהוא החליט לחזור הביתה
כל צוות ". י בקבוצהיפגישה של כל הצוות כדי שיחד תיבנו תכנית שתגביר את מספר דקות

הוא . והוא לא דיבר כסטודנט! סטודנטים מיוסטון לא מדברים ככה. אמנים ניכנס להלםהמ
הם הציעו לו לבקש משחקן בשם מוזס מלון המשחק ביוסטון ! כבר אז דיבר כאיש עסקים

זה איזה , או. "שאל, "?מי זה מלון. "בחופשת הקיץ" שעורים פרטיים"תן לו כמה ירוקטס שי
 . נאמר לו, "יפות נבאשל אל MVPשהוא סנטר שהיה 

 
, שחקני יוסטון יוניברסיטי, מוזס נהג לשחק בקיץ עם כל מיני שחקנים מקצוענים שהופיעו

משך כל . ואן ומוזס נוצרה כימיה מיוחדת´בין אולג. וכמה שחקני מגרשי משחקים מדאונטאון
אמן הוא העדיף ללמוד כדורסל ולהת. חודשי הקיץ לא שמעו מאמני יוסטון מילה מהניגרי

 . ולהגיע לפתיחת הלימודים כמוצר מוגמר, בשקט
 

לפתע הם . כל המאמנים פקחו עיניהם כלא מאמינים. הוא פשוט הופיע לאימוני תחילת העונה
מיד נוצרה כימיה עם שחקן . שעושה דברים נפלאים על הפארקט, אחר, רואים שחקן חדש

כי כל אחד " PHI SLAMA JAMA"החמישייה מיד זכתה לכינוי . סלרקבשם קלייד דר
ומה , הופים-הלי, כל משחק שלהם היה אופרה של דאנקים. מהחמישייה היה דאנקיסט נפלא
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 . אך איש לא עשה זאת טוב כמו קלייד והאקים, כשכולם לוקחים תור, לא
 

קרולינה סטייט של המאמן -והפסידו לצפון NCAA-בשנת הסופומור שלו הם הגיעו לגמר ה
-ואן ניבחר ל´אולג. ,048-ב( שניפטר מסרטן מוח כמה שנים אחרי)ים וולואנו המפורסם ´ג

MVP אחת הפעמים היחידות שהתואר ניתן לשחקן של הקבוצה המפסידה, של הטורניר .
כ שוב הגיעה "שנה אח. ,048ואן שיחק כבר ללא דרקסלר שניבחר בדראפט של ´אולג

שהיה לה סנטר איתו  ,טאון´ורג´והפעם הפסידה לג NCAA-אוניברסיטת יוסטון לגמר ה
 . בשם פטריק יואינג, ואן מלחמת חורמה שנים על גבי שנים´תהיה לאולג

 
================================================= 

  0484הדראפט של 
================================================= 

 
יברסיטה או ללכת היה עליו להחליט אם להישאר באונ 0484-,048בסיומה של עונת 

-הלוטרי ניכנס לתוקף רק ב)י זריקת מטבע "אז הבחירה הראשונה נקבעה ע. לדראפט
אליל שיוסטון תנצח בזריקת המטבע ושהם יבחרו -צלצלתי לניגריה ושם אמר לי כהן(. "0480

איך אומרים יהודים ! אך להזיק ידעתי שזה לא יכול, יתה סתם מסורתיכמובן שזו ה. בי
 !". אבל בטוח שזה לא מזיק, אולי זה לא עוזר"? שפעת מרק עוף חם על שפעתשהכרתי על ה

 
ארלס ´צ, ורדן´תה לה אפשרות לבחור במייקל גיהי. יוסטון זכתה בבחירה. הכהן צדק

לדעתי אחת המחמאות הגדולות ביותר להן זכה . אך בחרו בחאכים, ון סטוקטון´וג, בארקלי
העובדה שאני לא שמעתי אפילו פעם אחת ביקורת חאכים משך כל שנות הקריירה שלו היא 

וקראה בשמו , תה על פורטלנד שבחרה שנייהיהביקורת האיומה הי. על בחירתו לפני מייקל
 .ואת שאר הסיפור אתם יודעים, י הבולס"ורדן ניבחר שלישי ע´ג. של סם בואי

 
================================================= 

 רוקטסהסנטר הנפלא של ה
================================================= 

 
תה מסחררת כשהוא היה הגורם העיקרי יכבר בעונתו הראשונה כמקצוען הצלחתו הי

 4,-ו תניצחונו 48הפסדים לקבוצה של  ,0-ו תניצחונו 04בהפיכת הרוקטס מקבוצה של 
מגדלי "התחברו לבנות את ( 0484-רוקי העונה ב, ´מ 0.04)הוא וראלף סמפסון . הפסדים

 05.5כבר בעונת הרוקי שלו חאכים קלע . הנשק הארסי והמפורסם של יוסטון, "התאומים
הוא לא זכה , ורדן´רק בגלל שהיה אחד בשם מייקל ג. גגות למשחק 0.58-ו, ´ריב 00.4, ´נק

 לדעתי בגלל, בכלל! רק שניהם קיבלו בחירות לתואר רוקי העונה". רוקי העונה"בתואר 
הוא לא זכה לפופולאריות שהיה , נוכחותו של מייקל כמעט בכל שנות הקריירה של חאכים

 ! זכאי לה
 

והרוקטס , בלוקים למשחק 4.,-ו, 00.3, 0.,0-בעונתו השנייה הוא העלה את ממוצעיו ל
אך , בהפתעה עצומה 4-0בפלייאוף הם הרסו את הלייקרס בקלות . מצויין 0-00,סיימו עם 

-הקבוצה הנחשבת לאחת הטובות אי, 0480-0485הפסידו לסלטיקס של בגמר הנבא הם 
 . פעם

 
הועבר לגולדן  –שתמיד סבל מבעיות בברכיים  –סמפסון ( 0483-0488)כ "שתי עונות אח

חאכים הופך  0488-0484בעונת . סטייט ווריורס ושם סיים את הקריירה הדי עצובה שלו
כשחאכים מוביל  3-40,טס סיימו את העונה הרוק. למנהיג היחיד ללא עוררין של הרוקטס

חסימות  4.,-ו´ נק 04.8עם , (00.0שני היה בארקלי עם ; 0.,0)את הליגה בריבאונדים 
יתה יוההפתעה ה, ריבאונדים 05.8-ו, ´נק 3.0,בפלייאוף חאכים היה נפלא עם . למשחק

 . עצומה כשהיוסטון הפסידה לדאלאס בארבעה משחקים
 



 244 

אך חאכים העמיד ממוצעים נהדרים כשהוא , תה מאכזבת ליוסטוןייה 0484-0445עונת 
של  00.5-לעומת ה 04.5, ´שוב הוביל בריב)הופך לאיש הצבע הדומיננטי ביותר בכל הנבא 

סטוריה יכשהוא הופך לשלישי בה( 4.0)הוא גם הוביל את הליגה בגגות (. דייויד רובינסון
הוא גם עשה מרובע של . באונדים וחסימותרים וביל וולטון להוביל את הליגה בריאאחרי ק

סטוריה יהשלישי בה, (וחלוקות, גגות, קטיפות, שתי ספרות בנקודות)דאבלים במשחק אחד 
 . לעשות זאת

 
אך הסוויפ של , תה עונה נהדרת נוספת לחאכים מבחינה סטטיסטיתיהי 0445-0440עונת 

קטסטרופית עבור הרוקטס תה יהעונה הבאה הי. הלייקרס בגמר אליפות המערב חיבל בכל
החלה עם מין התלהבות ממשהו  ,0440-044אבל עונת . שלא הצליחו לעשות את הפלייאוף

וחאכים סיים את העונה עם , צחונותינ 00הרוקטס עשו שיא מועדון עם . גדול שעומד לקרות
למרות דאבל , בלוקים למשחק 0.,-קטיפות ו 0.,0עם ( 05.0)שיא נקודות ממוצע עבורו 

אסיסטים שלו  0.,-הסטטיסטיקה המפליאה ביותר היו ה. טים עליו כמעט כל משחק-יפלוטר
 ! למשחק באותה עונה

 
================================================= 

 שנות האליפות
================================================= 

 
הסנטרים הגבוהה ביותר אליה העלו את חאכים לכיתת  0444-0440-ו 0444-,044עונות 

, פטריק יואינג: כולם ניסו לעצרו ונכשלו(. כ גם שקיל"אח)רים אוק, ראסל, מברליין´שייכים צ
לא אשכח  0444-את הפלייאוף נגד הניקס ב. ניל´ושקיל או, דיקמבה מוטומבו, דייויד רובינסון

לוויזיה הניתנים לכל פתאום מראים לנו על מסכי הט, יורק-באמצע המשחק הרביעי בניו. לעד
. סימפסון נוסע בטנדר עם אקדח ביד כשמאחוריו עשר ניידות משטרה. יי´ג.תונאי את אויע

 DREAMוהיה שותף למדליית הזהב של , חאכים הפך לאזרח אמריקאי ,044בשנת , אגב
TEAM III באטלנטה . 

 
הרוקטס . חוןציעם משחק אחד לנ, 0-,הם הגיעו ליוסטון בהובלת . הניקס שיחקו מצויין

ון סטארקס ´תרגיל המשאיר את ג. אאוט של הניקס-טיים. שתי שניות לסיום. 84-85מובילים 
שפט ריילי , של העונה ,-קלעי ה, על הספסל יושב יוברט דייויס. וניצחון, פתוח מהצד לשלשה

ישנם הטוענים שחאכים )סטארקס החטיא . צחוןילא בטח לקחת את הזריקה האחרונה לנ
צילומי הוידיאו לא מוודאים אם אמנם חאכים נגע בכדור או סתם . ת את זריקתוחסם במקצ

שלושתנו  –ואני , עופר שלח, ניגהאריק . אליפות של יוסטון(. קפץ עם זרוע מושטת להפרעה
חאכים . של הפלייאוף MVP-חאכים ניבחר ל. יושבים משותקים -חולי ניקס עם קבלות 

( דיוק של יואינג %,,-ב 08.4דיוק נגד  05%-ב 05.4)התעלה על יואינג בנקודות 
אבל איש לא ידע כמה טובים הם . תה אז קבוצה די אלמוניתיליוסטון הי. ובריבאונדים

רוברט , ´קני סמית, וורנון מקסוול: שלוש-ומה יתפתח מהם תוך שנתיים, האלמונים הללו
 . וסם קאסל, ורפ´אוטיס ת, הורי

 
בפלייאוף שוב נתן . וקלייד דרקסלר ניכנס, עזב"( MAD MAX)"מקסוול ( 0440)בעונה אחרי 

כשהוא , גגות 4.,-ו, קרשים 05.8, ´נק 03.8חאכים משחקים אדירים עם ממוצעים של 
של  MVP-הוא שוב זכה ב(. ובעיקר דייויד רובינסון)מעפיל על כל הסנטרים נגדם שיחק 
ואת , באליפות המערבשל העונה הרגילה  MVP-ה, הפלייאוף כשהוא מנצח את רובינסון

 (. ´ריב 00.0דיוק עם  00%-ב´ נק 5.,,בה קלע )באליפות הנבא , שקיל אוניל מאורלנדו
 
, (ארלס בארקלי הגיע´כשצ)כ דרקסלר פרש "ועונה אח, 05.4-ממוצעו ירד ל 0443-0448-ב

ואז הגיע גם , יתה זו העונה המקוצרת בגלל השביתהיה. ואז גם סקוטי פיפן מהבולס הגיע
 00-תה זו העונה היהי. לייאוף האחרון בו הפסידה יוסטון ללייקרס באליפות המערבהפ

ואן הועבר בטרייד לטורונטו ´אולג 0550, 0באוגוסט . ´סטאר-אול´-ואן היה ב´ברציפות שאולג
בה שיחק את עונתו האחרונה בנבא כשהוא קולע את ממוצעיו הנמוכים ביותר מאז הפך 
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 . אשכוליות 5.5-ו, חיצים 3.0: מקצועני
 

================================================= 
"DREAM SHAKE " 

================================================= 
 

ואן ניחן בעבודת רגליים מהירה שאיפשרה לו לשמור אפילו על סמול פורוורדים ושוטינג ´אולג
 0יש לו : קיל אמר עליואש. מצוינות"( FAKE)"בהתקפה היו לו תנועות התעייה . גארדס

הוא . להטעיהדרכים  05מה שנותן לו , דרכים שונות לסיימה 4ולכל הטעייה יש לו , הטעיות
, יואינג)שנים רצופות על הסנטרים הטובים ביותר  0הוא התעלה משך !". בלתי ניתן לעצירה

 . מבין הסנטרים הגדול FINEST PLAYER-והוא נחשב עד היום ל, (כ שאק"ואח, רובינסון
 

 DREAM SHAKEהמיוחד נתנו לתנועתו את הכינוי " הספין"שלו ואז " פייקס"הסט של ה
 .שהיווה את אימת הליגה משך יותר מתריסר שנים

 
================================================= 

 אחרי הכדורסל
 ================================================= 

 0445-ב. ט אך הוא סירבאביקשו ממנו שירוץ לסנ. ,044-פך לאזרח אמריקאי בחאכים ה
שואיו ייש לו גם בת מנ. ראמאה ואיישיה, הוא נישא לאשתו דליה אסאפי ויש להם שתי בנות

ואן שהוזמנה לטורניר מקדונלד לתיכוניסטיות הטובות ´הראשונים בשם אביסולה אולג
הפך לבסט " דה ליבינג דרים"סיפרו . ת אוקלהומהוהיא משחקת היום באוניברסיט, ב"בארה
 . 0445-סלר ב

 
הנעל האמריקאית , ´קונברס´ובחר להיות נציג , אדידסהוא סרב לייצג את נייקי או 

אמא עובדת לא : "הוא מסביר. 55-וה 05-הישנה בה שיחקנו כולנו בשנות ה תהאוריגינלי
אני מעדיף לייצג נעלי כדורסל של . 005$-יכולה להרשות לעצמה לקנות לבנה זוג סניקרס ב

,0$ "! 
 

הוא ניכנס ". יקיר העיר"-הוא הפך ל( אוניברסיטה פלוס נבא)שנה ביוסטון  05אחרי ששיחק 
שסרב להצעות , חאכים. ניידי ושוויו מוערך היום בכמה מאות מיליוני דולרים-לעסקי דלא

ה הכדורסל המפורסם שלו הוא פתח את מחנ. הוא מורה בנשמתו ורצה ללמד כדורסל, אימון
"BIG MAN CAMP "הוא . הנחשב לאחד ממחנות הקיץ הטובים בנמצא לסנטרים צעירים

. חברו הטוב ביותר הוא קלייד דרקסלר. כ יאו מינג"ואח, היה מאמן אישי של אמקה אוקפור
 . קצת מאוחר לטעם רבים, 0558-האגדות ולהיכל התהילה ב 05-הוא ניבחר כאחד מ

================================================ 
 אתגר השבוע

================================================ 
 

 חמישיית שחקני נבא ששיחקו כמקצוענים בספורט אחר 
 

******** 
 

  תוצאות שני האתגרים האחרונים

 
 .החלטנו להעלות אותן בנפרד, עקב הצטברות התשובות לאורך השבועיים האחרונים

ביום חמישי הקרוב . משתתפי האתגרים וגולשי הופס מוזמנים לקרוא את התשובות שבחרתי
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אני ממליץ לכם . אחד הסנטרים הגדולים בכל הזמנים, אפרסם מאמר של שאקיל אוניל
 . לעקוב מקרוב אחרי העניינים

================================================= 
 יבקנטאקהטובים ביותר שלמדו 

================================================= 
 

 מנחם לס
 

, טיישון פרינץ, לואי דמפייר, קווין גרבי, גןאקליף ה, אנטואן וולקר, מאל משבורן´ג, דן איסל 
 !(רונדו יחליפו בקרוב)טוני דלק , קני וולקר, פמן´רקס צ

 
********* 

 
 נתנאל קפקא

 
שהגיעו  ימקנטאקבת לאתר עם שמות של שחקנים הביא כתו, MNM, אחד הגולשים באתר

מציג את מה שכתבתי וגם אם לא , מנחם, אז אם אתה. ומשם לקחתי את כל המידע, NBAל
אני ממש מבקש שתשאיר את הקטע הזה שנותן קרדיט , (תודה לך על כך, אבל אם כן)
 . MNMל
 

שאתה אוהד למרות שדי קשה לי להגיד את זה בעקבות זה )ממש תודה לך , MNMאז 
זה מאוד יפה לראות שהיה חשוב לך (. לפחות לפי מה שהבנתי מהתגובות שלך, לייקרס

, אז שוב. כדי שנוכל לענות, ונתת לכולנו גלגל הצלה, שהאתגרים השבועיים ימשיכו להתקיים
 . אז גם בהצלחה, ואם אתה משחק כדורסל באיזה מקום, תודה לך

 
 נתנאל

 
מה שכתבתי ארוך ולא מומלץ לקריאה למי שיש לו דברים , האזהר)לאתגר השבועי , ועכשיו

 (: יותר טובים לעשות
מכיוון . נתן ובדקתי את הסטטיסטיקות MNMרשימת השחקנים מהכתובת ש( כל)עברתי על 

עד שצמצמתי , בדקתי את כולם, בקיצור. זה כל מה שיכולתי לעשות, שלא הכרתי את הרוב
רציתי , אבל בכל זאת, כמובן, רשימה חמש שחקניםהורדתי מה. שחקנים 00-את רשימתי ל

 : לכתוב על כמה שחקנים חשובים מתוך אותם חמישיית שחקנים
 

 : אלכס גרוזה
 . ריבאונדים 0.0-נקודות ו 00.0: ממוצעי קריירה

אבל אני לא ממש יודע למה שחקן , 05-00-ו 44-05, הוא שיחק רק שתי עונות: קצת מידע
בגלל : אבל אם אני חייב לנחש... לשחק אחרי שתי עונות בלבד הפסיק, ששיחק כל כך טוב

 . שנתיים בלבד NBAהוא לא נבחר לעשירייה שלי בעקבות זה ששיחק ב. פציעה רצינית
 

 :פט ריילי
 . נקודות וקצת יותר מריבאונד ואסיסט למשחק בשמונה שנות משחק 3.4: ממוצעי קריירה

לי הוא בהחלט אחד מחמשת המאמנים הגדולים אבל פט ריי, תגידו שאני משוחד: קצת מידע
ונסון ואת שאר שחקני ´יק ג´את מג, באר´ריילי אימן את קארים עבדול ג´ קואץ. בהיסטוריה

. והוביל אותם לזכייה באליפויות האחרונות של המועדון לפני עידן שאקובי" שואו טיים"ה
הוא , נכון. יד לאליפות היסטוריתין וויהוא גם אימן את הניקס והוביל את ההיט ואת דוו, בנוסף

שחכתי לכתוב , תגידו. אבל בכל זאת צריך להזכיר אותו, לא נתן קריירה מזהירה בתור שחקן
 ?"הול אוף פיימר"שהוא גם 
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 :´אדריאן סמית
 . ריבאונדים 0.0-אסיסטים ו 0.4, נקודות 00.8: ממוצעי קריירה

הוא , 0,בגיל , שלוש שנים לאחר מכןאבל , 50-55סטאר בעונת -היה אול´ סמית: קצת מידע
, התחיל לרדת ברמה עד כדי כך שחזר למצב בו היה בשלוש העונות הראשונות שלו בליגה

 . נקודות למשחק 05-וקלע פחות מ
 

 :אני אתחיל מהסוף... ועכשיו לעשירייה
 .גארד, פמן´רקס צ. 05

 . ריבאונדים 0.0-אסיסטים ו 0.3, נקודות 04.5: ממוצעי קריירה
אורלינס -ניו, היום)על ידי שארלוט הורנטס  88נבחר במקום השמיני בדראפט : צת מידעק

 . 0555עד  88-מ, שנים 00ושיחק בליגה ( הורנטס
 
 .סנטר, פורוורד, מאל מגלוייר´ג. 4

 .ריבאונדים 3.0-נקודות ו 8.5: ממוצעי קריירה
ומשחק בליגה כבר  על ידי שארלוט הורנטס 0555בדראפט  04-נבחר במקום ה: קצת מידע

רזי ´הסנטר המחליף של דאלאס פתח בחמישייה של ניו ג. עד היום 0555-מ, שנים 8
, ייסון קיד´ג, עד שהועבר למאבריקס בטרייד ששלח את חברו לקבוצה, בתחילת העונה

 .בפעם הראשונה והיחידה בקריירה שלו 54/,5מגלוייר היה אול סטאר בעונת . לדאלאס
 
 .פורוורד, טיישון פרינס. 8

 .אסיסטים והרבה הגנה טובה 0.0, ריבאונדים 4.0, נקודות 00.4: ממוצעי קריירה
סטונס ומשחק בליגה כבר יעל ידי דטרויט פ 0550בדראפט  ,0-נבחר במקום ה: קצת מידע

אני יודע שהרבה לא יסכימו איתי בגלל ששמתי אותו רק במקום . עד היום 0550-מ, שנים 5
ון ´חוץ מרג)קה שלו הייתה הכי פחות טובה מבין שמונת הנותרים אבל הסטטיסטי, השמיני

פרינס הוא מסוג השחקנים האלה שהסטטיסטיקה שלהם לא משקפת את כל , נכון(. רונדו
שמונת השחקנים הנותרים יותר טובים ממנו , אבל בכל זאת, מה שהם עושים על המגרש

, ןי´הברית באולימפיאדת בייג טיישון משחק השנה עם נבחרת ארצות(. חוץ מרונדו, שוב)
קי הוא היחיד בחמישייה של אהמקל מקנט. כמובן, בזכות היכולת ההגנתית הנהדרת שלו

 .אבל תסמכו עליו שזה עוד יקרה, סטונס שעוד לא נבחר למשחק האול סטאריהפ
 
 . גארד, ון רונדו´רג. 3

 .ותחטיפ 0.3-ריבאונדים ו 4, נקודות 4.0, נקודות 8.0: ממוצעי קריירה
על ידי פיניקס סאנס והועבר בטרייד לבוסטון  0555בדראפט  00-נבחר במקום ה: קצת מידע

רונדו החזיק עד פה מאותה . עד היום 0555-מ, הוא משחק בליגה שנתיים בלבד. סלטיקס
גם הוא שחקן שהסטטיסטיקה שלו : סיבה שאולי טיישון היה צריך להתבקע במקום יותר טוב

יש לילדון הזה פוטנציאל . גם יכול לעשות, הוא עושה ובמקרה שלולא משקפת את כל מה ש
כאשר הוא מתפקד , NBAוכבר זכה באליפות ה( אם אני לא טועה) 00הוא רק בן . אדיר

החדירות , האסיסטים, הריבאונדים, עם החטיפות. כצלע חשובה ביותר בשלד של הסלטיקס
אחד מהפוינט גארדים הכי טובים  הוא יכול להפוך להיות, לסל והאתלטיות המדהימה שלו

הדבר היחיד שהוא ממש צריך לעבוד עליו . שזה משהו שכבר אפשר לראות בבירור, בליגה
. היא הזריקה שלו מחצי מרחק וממרחק, אם הוא רוצה להיות פוינט גארד מהטובים בליגה

 בקבוצה של שחקני השנה, (אתגר הרוקיז" )´אלנג´רוקיז צ"השנה רונדו נבחר לשחק ב
נקודות באותו  ,,שקלע , דניאל גיבסון, בזכות פוינט גארד אחר)שנצחה במשחק , השנייה

יש פוטנציאל , כאמור, לרונדו: אני רק רוצה להסביר למה מיקמתי את רונדו לפני פרינס(. ערב
: אצל שניהם יש עוד משהו דומה. ובעתיד הוא אמור להיות שחקן יותר טוב מפרינס, ענק

 . ייאוף ולשניהם יש טבעת אליפותשניהם מתעלים בפל
 
 .פורוורד, גארד, פרנק רמזי. 5

 . אסיסטים 0.8-ריבאונדים ו 0.0, נקודות 4.,0: ממוצעי קריירה
-מ, שנים 4על ידי בוסטון סלטיקס ושיחק בליגה  ,0נבחר במקום השני בדראפט : קצת מידע
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שיחק , פרנק רמזי, "רהול אוף פיימ"ה(. שבה לא שיחק, 00/05לא כולל עונת ) 54עד  04
לפחות )בו הוטבע המושג הידוע . אורבך יחד עם ביל ראסל ועודאבקבוצה הגדולה של רד 

בטח היה עובר את , אם היה משחק בקבוצה פחות טובה". השחקן השישי", (ינובילי´למאנו ג
הוא פשוט לא היה צריך לקלוע , אבל בסלטיקס של אותה תקופה, נקודות למשחק 05-ה

 .ניצחון( עוד)כאלה בשביל שהסלטיקס ישיגו מספרים 
 
 .פורוורד, מאל משבורן´ג. 0

 .אסיסטים 4-ריבאונדים ו 0.4, נקודות 04.0: ממוצעי קריירה
 00על ידי דאלאס מאבריקס ושיחק בליגה  ,4נבחר במקום הרביעי בדראפט : קצת מידע

אז העמיד , ות שלומשבורן היה פשוט מצוין בשתי העונות הראשונ. 0554עד  ,4-מ, שנים
אבל אז הוא נפצע פציעה קשה , הציפיות ממנו היו גדולות. נקודות 04עד  04ממוצעים של 

משבורן שיחק בניו אורלינס הורנטס . משחקים בשלוש העונות הבאות 83מאוד ושיחק רק 
אז היה בן , עונה אחת לפני פרישתו, ,50/5זה היה בעונת , ונבחר למשחק אול סטאר אחד

 . המשחקים של העונה 80תה עונה הייתה היחידה בה שיחק את כל או. 5,
 
 .פורוורד, אנטואן ווקר. 4

 .אסיסטים 0.,-ריבאונדים ו 3.3, נקודות 03.0: ממוצעי קריירה
על ידי הבוסטון סלטיקס ומשחק בליגה כבר  45נבחר במקום השישי בדראפט : קצת מידע

, 0555-ליפות הראשונה והיחידה שלו רק בווקר השמנמן זכה בא. עד היום 45-מ, שנים 00
הוא עבר למינסוטה בטרייד תחילת . והיה חלק חשוב בחמישייה של הקבוצה, עם ההיט

ווקר שיחק בשלושה משחקי אול . ולאחר ערב הדראפט הוא עבר בטרייד לממפיס, העונה
 . ,50/5, ואחד בעונה שלאחר מכן 50/50אחד , (עונתו השנייה בליגה) 43/48-אחד ב: סטאר

 
 .גארד, לו דמפייר. ,

 .עונות 4-ריבאונדים ב 0.,-אסיסטים ו 0.5, נקודות 08.4: איי.בי.ממוצעי קריירה באיי
 . עונות ,-ריבאונדים ב 0.0-אסיסטים ו 0.8, נקודות 5.3: איי.בי.ממוצעי קריירה באן

 . עונות 00-ריבאונדים ב 0.0-אסיסטים ו 4.0, נקודות 00.8: ממוצעי קריירה
על ידי  53בדראפט ( מקום שנחשב אז לבחירת סיבוב רביעי) 4,-נבחר במקום ה: צת מידעק

אני לא מתכוון , לא. 34עד  53-מ, שנים 00ושיחק ( סקרמנטו קינגס, היום)סינסינטי רויאלס 
דמפייר אמנם נבחר על ידי הרויאלס . ימסינסינטאלא ללו דמפייר , לאריק דמפייר מדאלאס

כי לאחר הדראפט הוא עבר בטרייד , אבל מעולם לא שיחק שם, (ואו הקינגס אם תרצ)
ככה שלא היה , (ABAל NBAבאיחוד בין ה NBAהקבוצה לא עברה ל)קולונלס  ילקנטאק

( לשעבר)שעל השחקנים שלה , "יוניברסיטי יקנטאק"בשם שיחק , יקנטאקצריך לעזוב את 
שבשבע מתוכן שיחק , עונות 4קי במשך אעם קנט ABAדמפייר שיחק ב.אני חופר לכם כל כך
דמפייר עבר , והתפרקה NBAקי קולונלס נכנעה לאלאחר שהקנט. במשחק האול סטאר

 .ABAדמפייר שיחק בשבעה משחקי אול סטאר ב, כאמור. רסאלשחק בסן אנטוניו ספ
 
 . פורוורד, קליף האגן. 0

 .עונות ,-ם באסיסטי ,.4-ריבאונדים ו 4.3, נקודות 00.0: איי.בי.ממוצעי קריירה באיי
 . עונות 05-אסיסטים ב ,-ריבאונדים ו 5.4, נקודות 08: איי.בי.ממוצעי קריירה באן

 . עונות ,0-אסיסטים ב 5.,-ריבאונדים ו 0.8, נקודות 05.0: ממוצעי קריירה
על ידי בוסטון ( מקום שנחשב אז לבחירת סיבוב שלישי) ,0-נבחר במקום ה: קצת מידע

. שנים ,0הוא שיחק (. אטלנטה הוקס, היום)נט לואיס הוקס סלטיקס והועבר בטרייד לס
שחקנים בגובה של , (ומסתבר שגם קצת לאחר מכן)שבתקופה של מייקן , מנחם, כשכתבת

, האגן שיחק פורוורד. התכוונת לשחקנים בסגנון של האגן, היו נחשבים לגבוהים מאוד 0.45
ארלס היה גוף ´רק שלצ, ארקליארלס ב´כמו צ, למרות שהיה בגובה של מטר תשעים וקצת

. הוא היה די רזה, אבל האגן לא היה כזה... סנטימטר 05-רק נמוך ב, כמו שאק, של פורוורד
, נרשם לאותו דראפט שאליו נרשם רמזי, האגן שיחק באותה אוניברסיטה עם פרנק רמזי

 אבל בסוף לא זכה גם לשחק איתו באותה, נבחר על ידי אותה קבוצה שבחרה את רמזי
חמישה )משחקי אול סטאר  5-ושיחק ב" הול אוף פיימר"האגן הוא . הבוסטון סלטיקס, קבוצה
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 05במשך ) NBAהאגן שיחק קודם ב, בניגוד לרוב השחקנים(. ABAואחד ב NBAמהם ב
 . ולא ההפך, (שנים ,במשך ) ABAואחר כך ב( שנים

 
 .סנטר, דן איסל. 0

 .עונות 5-אסיסטים ב 0.0-ריבאונדים ו 05.4, נקודות 00.5: איי.בי.ממוצעי קריירה באיי
 .עונות 4-אסיסטים ב 0.0-ריבאונדים ו 3.4, נקודות 05.4: איי.בי.ממוצעי קריירה באן

 . עונות 00-אסיסטים ב ,.0-ריבאונדים ו 4.4, נקודות ,0: ממוצעי קריירה
, כן, 35בדראפט ( מקום שנחשב אז לבחירת סיבוב שמיני) 000-נבחר במקום ה: קצת מידע

, שנים 00סטונס ושיחק יהוא נבחר על ידי הדטרויט פ. בלבד 000-במקום ה, זו לא טעות, כן
שישה )פעמים במשחק האול סטאר  3והוא שיחק " הול אוף פיימר"איסל הוא . 80עד  35-מ
קי יוניברסיטי אהוא השחקן הגדול ביותר שקנט, לפי דעתי, איסל(. NBAב ואחד ABAב

בנקודות ( או לפחות את הרשימה הזו)מוביל את האוניברסיטה  הוא. ABA/NBAשלחה ל
איסל הוא היחיד מבין השחקנים ברשימה : היופי שבאיסל הוא. ובריבאונדים בממוצע למשחק

הוא ... והמשיך להצטיין, התפרקה ABAלאחר שהקבוצה שבה שיחק ב NBAשהלך ל, הזאת
אולי הוא שיחק (. NBAב 0.0-ו ABAב 0.0)אפילו שיפר קצת את ממוצע האסיסטים שלו 

אבל , (באותם ימים ABAבעקבות חוזקה של הליגה ביחס ל) NBAפחות טוב בשנותיו ב
 . הוא המשיך לשחק מצויין, עדיין

 
או שזו פשוט מכללה שמייצרת , קיאהסלטיקס כנראה ממש אוהבים שחקנים מקנט: ב.נ

שחקנים בעשירייה הזאת  כי יש שלושה, (האפשרות השנייה יותר הגיונית)שחקנים טובים 
שלושה שחקנים ששיחקו בה וארבעה שחקנים , שנבחרו על ידי הסלטיקס בדראפט

 .שקשורים בה
 55%-סלטיקס וה 45%היא , (וראינו את זה השנה) NBAכמו ה, העשירייה הזאת, בקיצור
 הקבוצות  04-שייך ל

 
********* 

 
 ישראל קרמר

 
 ד "בס

 
בכל , אני שם שחקנים פחות טובים לפני יותר טוביםייתכן ו)קי אהעשרה של מכללת קנט

מקרה ברור שאיסל הטוב ביותר ואחריו שלושת שחקני היכל התהילה האחרים שיצאו 
 :ואף טובים מאוד, NBA-ואחריהם שחקנים שאני מכיר כשחקנים טובים ב, קיאמקנט

 
ארבעת )לי ימס רייי´ג[ פאט]פטריק , פרנק ורנון ראמזי, קליף אולדהאם האגאן, דן פול איסל

מאל ´ג, דרק למונט אנדרסון, פמן´רקס אברט צ, טיישון פרינס, (האחרונים בהיכל התהילה
 .ין מרסר´יוג[ רון]רונלד , אנטואן דבון ווקר, משבורן

 
 05.4)לאחר התלבטויות קשות מנשוא נדחה סם בואי מהרשימה שהיו לו מספרים חיוביים 

 0.8, ´אס 0.0, ´רי 3.0, מהקו 34.8%-וב[ מהשלוש 5.0%,הכוללים ]מהשדה  40.0%-ב´ נק
אך לא מספיק כדי להיות כוכב רציני ובוודאי לא ( ´למש´ דק 03.5-ב´ אי 0.4-ו´ חט 5.0, ´חס

 .מספיק ביחס לציפיות שהיו ממנו
 

 .בברכה
 

*********** 
 

 דני לוי
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, וגל בג KENTUCKY BASKETNALLמקישים , קי אלקוראים מומלץ לגלוש באתר של קנט
 .האתר עושה למעשה את רוב העבודה.ואתם כבר באתר

 
 :הנבחרים

 
ולא כוכב נוצץ לשנה , השיקול שלי מי הביא לאורך זמן מוניטין למכללה  -פט ריילי . 0

 .שנתיים
 

 .חוץ מזה השיקול פשוט נוח לי כי בחרתי לרוב ספורטאים שאני מכיר
 

 .ולגבי ריילי מעטים יכולים להצביע על הישגים כשל
 
 .ושחקן מעולה בהמשך, היה מאוד דומיננטי במכללה , דן איסל סנטר מספרים מאוד יפים .0
 
 .תמיד זוכרים לטוב פורצי דרך, סנטר של האליפות הראשונה  48שיחק ב  -ס גרוזה כאל.,

 .מייקן 'ורג'ראו כתבה על ג
 
ים על המקום אחרת היה יכול לאי, רות מזל ספציעות ח ,שרון אדיריכ -מאל משבורן'ג.4

 .הראשון
 
 המשיך יפה גם ב נבא, שחקן מצוין  -קני ווקר .0
 
 מספרים מאוד יפים  -קואן נאש .5
 

 .שנות השישים בתחילתשיחק 
 
הבעיה שבוא מוכר .ללא כוכבים, משחק קבוצתי , משקף את רוח המועדון  -טיישון פרינס.3

 יותר מחוץ למכללה 
 

התמזל מזלו לשחק בפיסטונס עם המשחק .טיקותלא מופיע בסטטיס, מצאתי אותו במזל 
 .הקבוצתי שלה מוטה הגנה

 
 .לאס יהיה טעות לרכוש אותו במחיר מוגזםאכמו בן וו

 
 .נמצא בענף ומצליח לאורך זמן, כ"בסה 05,8ריבאונדר מצוין  -פרנק רמזי . 8
 
 .ןמהעניילק אין ספק שרוח המכללה זה ח, יה מנהל קבוצה לאליפות ישנה שנ -ון רונדו 'רג. 4
 

ונחשב למספר דקות לשחקן עדיף על , סבל מהרבה פציעות, בחור חסר מזל  -סם בואי. 05
 (חוסר מזל קטלני יותר),ןורד'גמייקל 

 
מסכן הבחור הוא כבר סבל ויסבול עוד  ?למה לא להזכיר אותו גם ברשימות של מצליחנים

 .הרבה עלבונות
 

*********** 
 

 :משה אלישע
 

וין וק,פמן´רקס צ,דרק אנדרסון,דן איסל,קליף האגאן,פרנק רמזי,ון פרינסטייש,פט ריילי
 .אדריאן סמית,ון רונדו´רייג,גריבי
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*********** 

 
 :יואב בורר

 
אנטואן , פמן´רקס צ, מאל משבורן´ג, טוני דלק, פט ריילי, קליף האגאן, פרנק רמזי, דן איסל

 (בחירה בשנים הבאותהוא יצדיק את ה)ון רונדו ´רג, טיישון פרינס, ווקר
 

 .בברכת שבת שלום וציפייה לעוד אתגרים
 

************* 
 

 :עומרי זילברינג
 
0 .Prince 
0.Cliff Hagan 
,.Antoin Wallker 
4.Frank Ramsey 
0.Dan Issel 
5.Nazr Mohamad 
3.Kevin Grevey 
8.Ragon Rondo 
4.Jamaal Mashburn 

05.Klena Azubiki 
 

*************** 
 

 :תמר לויאי
 

 :Cולא מהזיכרון  basketball referenceהרוב נעשה בעזרת גוגל ב
 

 סם בואי
 דן איסל 

 טיישון פרינס
 ןאגאקליף ה

 אנטואן ווקר
 לארי סטיל

 מאל מאשבורן´ג
 ירילואי דאמפ
 פרנק רמזי
 קווין גריבי

 ;!ון רונדו יתפוס את מקומו בעשירייה´עוד עשור רג

 
 

================================================= 
 :שנות מכללה 4הטובים ביותר שלא סיימו : 0´ אתגר מס

================================================= 
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 (כמעט טוב מאד: ציון)שהם זיו 
 

 :חמישייה
 (שנתיים)תומאס  אייזיה

 (שנים ,)ורדן ´מייקל ג
 יימס´לברון ג

 (שנים ,)|קארל מאלון 
 (שנים ,)שאקיל אוניל 

 
 ייסון קיד´ג

 (שנתיים)אלן אייברסון 
 קובי ברייאנט

 (שנים ,)י ´יימס וורת´ג
 (שנים ,)רלס בארקלי א´צ

 קווין גארנט
 מוזס מאלון

 
 *********** 

 
 !(מצויין: ציון: )נתנאל קפקא

 
 :חמישייה

 
PG יגן באוניברסיטת מיש( 0438-0434)שיחק במשך שנתיים . ונסון´ג" יק´מג"ארווין : פותח

 .סטייט
 

SG באוניברסיטת צפון ( 0480-0484)שיחק במשך שלוש שנים . ורדן´ג" אייר"מייקל : פותח
 .קרוליינה

 
SF באוניברסיטת ( 0454-0435)שיחק במשך שנתיים . ארווינג" יי´ר ג"ד"וליוס ´ג: פותח

 .וסטס´מסצ
 

PF ם אותו או את בחרתי אותו לאחר התלבטות ארוכה אם לשי)מאלון " הדוור"קארל : פותח
 .במכללת לואיזיאנה טק( 0480-,048)שיחק במשך שלוש שנים . ארלס בארקלי´צ
 

C הוא . באוניברסיטת קנזס( 0405-0408)שיחק במשך שלוש שנים . מברליין´ווילט צ: פותח
 .NBAבקבוצת הלהטוטנות הארלם גלובטרוטרס ואז הלך ל( 0404)שיחק במשך שנה אחת 

 
, יימס´לברון ג, קובי בראיינט, ארלס בארקלי´צ(: סודר לפי דירוגלא מ)שבעה שחקני ספסל 

 .ואן´האקים אולאג, וניל´שאקיל א, ביל ראסל, באר´קארים עבדול ג
 

אני יודע שלא שמתי בספסל את השחקנים הטובים ביותר שיכולתי למצוא ואני יודע שיש 
ו לי בראש עוד שחקנים אבל פשוט לא על, יותר מדי סנטרים ופחות מדי פורוורדים וגארדים

אני פשוט מחכה , והאמת היא שלא השקעתי בזה כל כך הרבה מחשבה)יותר טובים 
 (. לשאלות יותר ספציפיות

 
שנתן הופעה מצוינת , אני מצדיע למי שיכול להיכנס לרשימה הזאת בעתיד: ב.נ

צדיע לו בפעם לה, אוהדי מיאמי היט, בואו נקווה שהוא יגרום לנו. ין ווידידוו, באולימפיאדה
 אם קצת מחשבה אתם תדעו מתי הצדיעו לו בפעם הראשונה. השלישית
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***************** 
 

 ד"בס
 

 ( טוב מאד: ציון)ישראל קרמר 
 

 שנות מכללה 4נבחרת כל הזמנים שלא סיימו 
 

יי ´ר ג"ד, (שנים בצפון קרוליינה ,שיחק )ורדן ´ג, (שיחק שנתיים במישיגן)יק ´מג: חמישייה
שנים אך שלושת שנותיו היו  4-אמנם גם בירד שיחק פחות מ -וסטס ´שנתיים במסצשיחק )

, (שנים באוניברסיטת סיאטל ,שיחק )ביילור , (בשנים המקבילות לשנה השנייה עד הרביעית
 (.שנתיים בקנזס)וילט 

 
שנים  ,)דרקסלר , (יניה´שנים במערב וירג ,)וסט , (יבסינסינטשלוש שנים ) Oביג : ספסל

שנים  ,)בארקלי , (שנים באוניברסיטת מדינת אוהיו ,)ק ´הבליצ, (ניברסיטת יוסטוןבאו
 (.UCLA-שנים ב ,)באר ´ג, (פרנסיסקו-שנים בסאן ,)ראסל , (באאובורן

 
*************** 

 
 (כמעט טוב מאד: ציון)יואב בורר 

 
 .וברוך הבא לארץ, היי מנחם

 
אני רק מקווה שלא עשיתי טעויות עם . ובטוח שהחמצתי כמה שחקנים, זה היה אתגר קשה

 . מי שכן בחרתי
 

 : יהיחמיש
 
 (.בשנים הקרובות, ובגדול, הוא עוד יצדיק את הבחירה)כריס פול . 0
 ורדן´ג. 0
 לברון. ,
 בארקלי. 4
 שאקיל. 0
 

 .ייסון קיד´ג, טרייסי מקגריידי, אייברסון, קווין גארנט, מוזס מאלון, דרקסלר, קובי: ספסל
 

. ´כולל אלו שלא היו כלל בקולג, ´שנים בקולג 4לנבחרת את כל השחקנים שלא היו הכנסתי 
 : הנבחרת היא, (אך לא סיימו אותו)´ אם התכוונת רק לשחקנים שהיו בקולג

 
 .שאקיל, בארקלי, פול פירס, ורדן´ג, כריס פול: חמישייה

 
 .וינס קרטר, ונסי בילאפס´צ, דומיניק ווילקינס, פני הרדאוויי, קיד, אייברסון, דרקסלר: ספסל

 
 *************** 
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 ´חלק א -שאקיל אוניל 
 
 

היו לו עוד . ´ביג דדי´קראו לו . ´פו-שאק´וגם ´ דיזל´, ´שאק´קוראים לו 
ולאחרונה אחרי ´ הגדול בברישניקו´, ´הקקטוס הגדול´, ´סופרמן´: כינויים

פוס הגדול לטי. ´ר שאק"ד´שסיים את התואר במנהל עסקים קראו לו גם 
כי . הוא צריך כמה וכמה. לא הספיק כינוי אחד, אפילו מהחיים עצמם, מכולם

 . ואחד האייקונים הגדולים בתולדות הכדורסל, שאקיל הוא ענק בכל המובנים

************************************************* 
************************************************* 

 
 

הארמון האדיר ". גדול"הכל היה , בכל דבר שהיה מעורב בו, בכל מה שנגע, שהכל מה שע
ספר -מגרש כדורסל סגור שהלוואי שלבית. I-MAXעם מסך קולנוע ´ שבנה לו ליד מיאמי ביץ

קולה היכולה -שאורכה כמשאית קוקה MAXIMA 669-Iשרד קדילק -מכונית. כזה´ בלוך´
 55אורכו )הגדול ביותר ´ הסנדוויץ. ומיקרו, ותבאר משקא, עם טלוויזיה, אנשים 4לשאת 

ישנם שחקני ". BIG SHAQ"נקרא ´ פאלם ביץ המפורסמת בווסט´ ריברסייד´במסעדת ( מ"ס
עשרות , סרטים 00-שקיל הופיע ב. 3-רים אפילו באוק, קולנוע שהופיע בסרט או שניים

נית החינוך הגופני של בתי ושינה במו ידיו את כל תכ, ´ראפ´הוציא תקליטי , תכניות טלוויזיה
ומומחה קולינארי שהוא בחר קובע מה תהיה ארוחת הצהריים של , הספר העממי בפלורידה

 .על כך מאוחר יותר. כל ילד בבית ספר בפלורידה
 

 מאמרותכמה . ארלס בארקלי´ממש בכיתה של צ. הוא אחד השחקנים הכי כריזמטיים שהיו
 8 (CUT) ´ חתך´ הוא! מתפוצצים מצחוק, הרצפה הכנף שלו השכיבו מיליוני אמריקאים על

בזמנו החופשי הוא לובש את חליפת . ואחד משירי הראפ ששר הפך להיט לאומי, תקליטים
 .השריף שלו ומהלך ברחובות מיאמי המסוכנים לשמור על הסדר

 
 MBA-הוא אדם פיקח ביותר שזה עתה סיים את ה. חיוכו מקסים וכובש. הילדים´ מלך´הוא 
ענה כשנישאל  אהו, "0עד  4-וב אמיתי מ´לזמן שאפרוש ואצטרך למצוא ג"הל העסקים במינ

, כלבים, קאט מגודל שאוהב ילדים-ממש פוסי, הוא אדם חביב. בשביל מה היה צריך את זה
תונאים כששקיל יאין דבר מלבב יותר מאשר לשבת במסיבת ע! תונאיםיואפילו ע, חתולים

ומור מיוחד כשפניו רציניים ואתה לא יודע אם הוא מתבדח הוא עונה בה. הוא נושא המסיבה
כבר ללקסיקון  נכנסוהוא עונה על המקום במשפטים מלאי צבע והומור שכמה מהם . או לא

. וקווין קוסטנר, הריסון פורד, רד גיר´ריצ, קלוני´ ורג´הוא מונה את ג ובין חברי. האמריקאי
שניים משוחחים בטלפון אחת לכמה ה, זאת לא בדיחה –הוא גם חבר של הנשיא בוש 

" שאק-א-האק"ועד רחוב " שאק´ רח"-מ, רחובות על שמו 3,ב ישנם "וברחבי ארה –שבועות 
 CANDYישנם כעשרה . תה יריבה שונאת לייקרס כששקיל היה לייקרייבעיר סקרמנטו כשהי

BARS ל שלישי רק לטייגר וודס ומייק, והוא אחד האתלטים המשווקים ביותר, על שמו
 .ורדן´ג
 

´ קורנפלייקס´ב אכלו כל בוקר "וחצי ילדי ארה, מאכל על שמו-דגני 5משך שנות משחקו היו 
ורדן ´שני רק למייקל ג, הוא ממש אחד מיקירי האומה. כשתמונת השאק מחייכת אליהם

אתה יכול לראותו מסתובב עם חבר או , למרות שמו הידוע ופרצופו המוכר. ברמת פופולריותו
כמובן . ללא כל שומרי ראש, ´במיאמי ביץ SOUTH BEACHהטיילת של שניים על 

!( תלוי עם מי אתה מדבר, 050עד  005-מ)ג "ק 005ומשקל ´ מ 0.05שכששחקן בגובה 
אבל כולם יודעים שהוא ביקש . לם יודעים מי הואוכ, תהפופולארימטייל להנאתו על הטיילת 

וממש לא , הוא באולם הכדורסל כן-כבר לפני שנים לא לבקש ממנו חתימות אלא אם
, זורקים מילה או שתיים, אבל כולם בכיף ניגשים אליו. מטרידים אותו עם ניירות ועפרונות

וההרגשה היא שסתם איזה בן שכונתך הענק יצא לטיול מרענן ליד שפת , הוא עונה בחיוך
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 .הים
 

================================================= 
 "שייק-שאק" הנקראתארוחת צהריים 

================================================= 
 

הוא מספר . שאק הוא טיפוס כה נערץ שהוא מצליח להרים דברים שאף אחד אחר לא יכול
שכבר היה שמן  00-ובנם בן ה, במיאמי גרה משפחה מולטימיליונרית" ארמונו"שליד 

(OBESITY תרהיא המחלה האמריקאית הנפוצה ביו ) ג ניגש יום אחד "ק 055ושקל מעל
לשקיל שהתאמן בזריקות פאול על מגרש הכדורסל בחצרו ובדמעות בעיניים אמר לשקיל 

 ".ג"ק 5,קודם תוריד "שהוא רוצה לשחק כדורסל אבל מורה ההתעמלות שלו גיחך ואמר 
 

 הוא קיבל רשות ממנהל מחלקת. שאקיל החליט שאולי הגיע הזמן לעשות משהו בנידון
מושל פלורידה היהודי קריסט היה האדם ששאק פנה אליו )החינוך של מדינת פלורידה 

מדוע כל . לסייר בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים בפלורידה ולראות מה הבעיה( ראשון
הוא היה פיקח מספיק לדעת שמבלי משהו בומבסטי מאומה . כך הרבה ילדים כל כך שמנים

שוחח עם , פגש כל אחד בביתם, יוחדמלדים וילדות שמנים בי 04-הוא פנה ל. לא יקרה
הוא אמר להם למפרע . מחקר/סיוןילהיות בקבוצת הנ 05הוא בחר  04-ומתוך ה, הוריהם

, מבחינת אוכל: חודשים עליהם להתחייב לעשות מה שהוא ומומחיו אומרים להם 5שבמשך 
הילדים משך חצי שנה  05י הסכים לעקוב אחר ABCערוץ הטלוויזיה הלאומי . ´תרגול וכו
בערב  8טיים בשעה -שהוצגה פעם בשבוע בפריים" מהפיכת הבריאות של שקיל"בתוכנית 

 .לכל האומה
 

שלושה יישארו -רק שניים 05-מה היה קורה לו מכל ה: שאקיל לקח על עצמו סיכון אדיר
וד מבוקר פ-אנק´מה יקרה אם הילדים והילדות השמנים הרגילים לאכול ג? בתכנית עד הסוף

כולל , שקיל שוחח עם כל אחד משך יותר משעה? לא יעמדו בפיתוי הדיאטה, ועד לילה
של כל " חבר"הפך  –עם הכריזמה שלו  –שקיל . תמצית מהשיחות הוקלטו והוצגו. ההורים

הוא הסביר להם ". מהפיכת הבריאות של שקיל"-כולם הסכימו להיות חלק מ. 05-אחד מה
 .להתחייב להיות עם התכנית עד הסוף 00קש מילדים בני שיהיה להם קשה והוא בי

 
הוא . ר במרינס"ששיחק אותה כמו רס" אכזרי"שכר מאמן כושר  –הכל בכספו הוא  –שאקיל 

הוא שכר . שיהיה האחראי על כל התכנית המעשית, יהודי בשם ביל כוהן, הביא בונה גוף
בנו תכנית דיאטה שהילדים התחייבו פסיכולוגים ומומחי תזונה שישבו עם הצעירים והוריהם ו

 .לעמוד בה
 

 05-מה 4רק . הטלוויזיה למו SIT UPSמטרים ולעשות  455כל הילדים התבקשו לרוץ 
 4עוד . דקות 4אבל בריצה קלה ביותר שארכה אולי , בלי ללכת 455-הצליחו לרוץ את ה

רק ילד  05-ל המתוך כ. 455-לא הצליחו לסיים את ה 8. נאלצו להפסיק לרוץ והחלו ללכת
 !והאחרים לא הצליחו אפילו פעם אחת אחד SIT UPאחד הצליח לעשות 

 
לכמה מהם היה חוש הומור . במצלמה עקבה אחרי שקיל בשיחותיו השבועיות עם הילדים

 5אמר לו שהוא מתחייב לעשות אחרי  00אחד בן . כזה שהם השכיבו את הענק מצחוק
זה "כשהוא לוחש לחברו , הפאולים הבאים 05במספר ששקיל יקלע את  SIT UPSחודשים 

 .וברור שהוא דאג ששקיל ישמע, "05-לא יהיה יותר מ
 

לאלה שחזו בה התברר איזה אדם מיוחד . חודשים עקבתי אחר התכנית שבוע שבוע 5משך 
וכיצד להיות רציני , כיצד להתבדח איתם, כיצד הוא יודע בדיוק כיצד לדבר אל הילדים. שקיל
היו . היו ילדים שרצו לפרוש. היו אכזבות בדרך. הפכו למעריציו 05-רור שכל ההיה ב. איתם

 .היו ילדים שגנבו גלידה מהמקרר. ששיקרו באימונים הביתיים( וילדות)ילדים 
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כל , ג ממשקלם הכולל"ק 035ה "יתה קבוצת ילדים שהורידה בסיחודשים ה 5אבל כעבור 
לבחינה . SIT UPS 10ל הילדים עשו לפחות  וכ, בפחות משתי דקות וחצי 455הילדים רצו 

האחרונה הגיע מושל פלורידה ומפקחי כל בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים של 
כ חתם מושל פלורידה על צו "שבועיים אח. תה אדירהיההפתעה על פניהם הי. פלורידה

ים ב אוכל"כל ילדי בתי הספר בארה)המחייב את כל בתי הספר להגיש ארוחת צהריים 
התזונאית הראשית של , יןיר לואיז סילברשט"לפי תפריט שקבעה ד, בריאה( ס"צהריים בבי
וכל מורי ההתעמלות חייבים עתה לכלול תרגילי כושר גופני והרצאות בריאות , כל התכנית

 .בשעורי ההתעמלות
 

ת ב הגיעו כבר דיווחים חיוביים ביותר על תוצאו"לפני שעזבתי את ארה. זה היה לפני שנה
שהוא מין ´ שייק-שאק´-ו, נבטים חומים, פרות, ירקות)התזונה החדשה שמקבלים הילדים 

, אולי מייקל בזמנו, אולי –אני לא מאמין שישנו ספורטאי אחד בעולם . רטופרות ויוג´ שייק´
ולכן אני מסופק אם אפילו  הגלייתיואת גופו ´ שאק´יתה את הכריזמה של יאבל למייקל לא ה

ח להרים תכנית כזאת שמשפיעה כבר היום על בריאות כל ילדי בתי הספר הוא היה מצלי
 .היסודיים וחטיבות הביניים בפלורידה

 
והטלוויזיה , בכל מיני פרסי טלוויזיה ההתכנית שאותה ערך שאק בכבודו ובעצמו זכת

תכנית "חדש הנקרא  CDהאפיזודות כדי להנציחן במכלול  04החינוכית קנתה את כל 
נידמה לי )ב "שהיום הם חובת ציפייה כמעט לכל תלמיד בארה, "ניל´שקיל או הבריאות של

יותר ויותר מדינות (. שרק מדינות אלאסקה והוואי סרבו להכליל את הסרטים בתכנית לימודם
שלא מסוגל לקלוע  –ואני לא מגזים כשאני אומר שלשקיל הזה , העתיקו את תכניתו של שאק

 !ב משל כל אדם אחר"בריאות צעירי ארהתהיה יותר השפעה על  –פאולים 
 

================================================= 
 תאריכים בחיי השאק

================================================= 
 

אמו ". לוחם צעיר"שאקיל רשאם  -שמו . נולד להורים שהתגרשו כשהיה תינוק - 0430
אין לו . ניל כאביו האמיתי´אותו מחשיב או, מרינס האמריקאינישאה שנית לפיליפ הריסון מה

שקיל בילה את שנות נעוריו בנדודים מבסיס צבאי , בגלל אביו החורג. קשר עם אביו הביולוגי
 .אחד למשנהו

 
סס לתיכונים כשהוא קלאליפות ט´ רוברט קול´הוא הוביל את בית ספרו התיכון  - 0484

לחמישיית  –´ אול מקדונלדס´-וכמובן שניבחר ל, 58-0מסיים שנתיים שם עם רקורד של 
 .ב"התיכוניסטים הראשונה של ארה

 
שחקן "-ובשנת הסופומור ניבחר ל, התחיל לימודיו בלואיזיאנה סטייט יוניברסיטי - 0445

 .לא הצליח להביא רחוק באליפות המכללות LSUאבל את ". השנה במכללות
 

 .רת הדראפט הראשונהיק בבחי´י האורלנדו מג"נבחר ע - 0440
 

 4יהיו עוד . SHAQ DIESELוהוציא את תקליטו הראשון ´ רוקי העונה´-ניבחר ל - 0440
CD´S במשך השנים. 

 
הייתי שם וראיון ארוך . ב שניצחה את אליפות העולם בטורונטו"חבר בנבחרת ארה - 0444

 .CHIPSהוא מופיע בסרטו הראשון . ´מעריב´-איתו התפרסם בזמנו ב
 

 (למשחק´ נק ,.04)לראשונה מלך הסלים של הליגה  - 0440
 

חברתו ארנטה ". האגדות 05"-ניבחר לאחד מ. מדליית זהב באולימפיאדת אטלנטה - 0445
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 .מיליון דולר 000שנים בסך  3-שקיל חותם חוזה עם הלייקרס ל. טהירה, מולידה לו בת
 

והוא זוכה לשבחים על " רטתיאטרון הספו"שאקיל מככב בהצגת הילדים בטלוויזיה  - 0448
 .הופעתו ככוכב הסדרה

 
סטאר -של האול MVP(. ´נק 04.3)אלוף הקליעות של הליגה . IBMזוכה בפרס  - 0555

מוביל את . LSU-א בקרימינולוגיה מ.מקבל תואר ב(. ´סטאר-אול´משחקי  00-ה הופיע ב"ס)
 .הלייקרס לאליפות ראשונה משלוש רצופות

 
 ט עובר למיאמי הי - 0554

 
 .דייהוא דוויין וו" דה ביג מן"-מוביל את מיאמי היט לאליפות הנבא אך אומר לכולם ש - 0555

 
 .עובד לפיניקס סאנס - 0558

 
לממוצע , משחקים ,0,50-ב( בליגה 00במקום )´ נק 00,458ד כה בקריירה עשאקיל קלע 

במשך שנותיו . יםבלוק 0.04-ו´ ריב 00.0עם  00.0בפלייאוף ממוצעיו הם . למשחק 04.4של 
 ..ריבאונדים 5.,0למשחק עם ´ נק 04.3בלייקרס ממוצעיו היו 

 
 

 
 .גדול מהחיים. אוניל

 
 

 של שקיל אוניל BLACK TORNADO-ה
 

הוא ": הטורנדו השחור"הידוע ששקיל מכנה  DROP STEP -הקלאסי שלו הוא ה MOVE-ה
משתמש , וכשהוא קרוב מספיק הוא מסתובב, (POST UP)לוקח מגן לכיוון הסל עם גבו 

במרפקו למנוף ומטביע את הכדור בדאנק כשהמגן מסתכן בשבירת זרועו אם הוא מנסה 
ם החלו והזיברות ג, סטפ שלו נחלש-דרופ-בשנים האחרונות ה. לעצור את הכדור מלהיכנס

 .לשרוק עבירות תוקף עליו בשעה שהוא דוחף את היריב השומר אחורה לעבר הסל
 

הוא . כשהוא קרוב לסל´ בייבי הוק´אמפ וחצי ´שוט שהוא חצי ג-אמפ´נישקו השני היה מין ג
מאחר ורוב סליו באו ממרחק של . ניחן ביד רכה ונישקו זה הביא לא אלפי נקודות בקריירה
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 .הוא השני בטיבו בתולדות הנבא( 08%)אחוז דיוק קליעתו , מהסל לא יותר משני מטרים
 

תה יאחת האסטרטגיות נגד שאק הי. יתה בזריקות הפאול שלויאבל חולשתו הידועה ה
 HACK A)"ובשעת הצורך לבצע עליו פאול מכוון , טים-לעשות עליו דאבל ואפילו טריפל

SHAQ .)" פליקט הגדול במשחקונהקו וזה.  00.4%אחוז קליעתו לקריירה מהקו הוא :
ברבים מהם שהיו צמודים הוא ישב על , למרות שהוא תמיד הצטיין במשחקים הגדולים

בצד המגרש . הספסל ברגעי האמת מתוך חשש שהקבוצה הנגדית תעשה עליו פאול מכוון
אך בגלל , (´אול דפנסיב טים´-שלוש פעמים ב)יד נחשב לשחקן הגנה טוב משקיל ת, שלו

הזיברות שרקו נגדו עבירות הגנה יותר מאשר לשחקני הגנה אחרים , רה שלוהמסה האדי
עוד דבר שגרם לאהדה המרובה . שעשו בדיוק מה שהוא עשה כדי לעצור את הסנטר היריב

פעם לא התווכח עם -שקיל כמעט אף, אליו היא העובדה שלא משנה מה היה הצפצוף
 .אפילו כשטעו לגביו, השופטים

 
 0.4הוא יושב כל . פורוורדים וסנטרים מלזרוק לסל-פאור" הפחידו"גובהו והמסה שלו 

הוא גרם כמעט לכולם לשנות את זווית , אך אפילו אם לא חסם. חסימות ממוצע למשחק
מאחר והוא . דבר שגרם להרבה מיריביו לקלוע באחוזים קטנים יותר כששיחקו נגדו, הזריקה

 .רול נגדו-אנד-בו להשתמש בפיקהרבה קבוצות אה, רק שחקן הגנה ממוצע בפרימטר
 

אחת מתכונות הכדורסל הנפלאות שלו היא שהוא תמיד הצליח להרים את רמתם של 
הדוגמאות הטובות ביותר הם פני הרדאוויי . גארדים צעירים עד שהפכו כוכבים בזכות עצמם

יותר יצר את יחסי הידידות החזקים ב. ד ממיאמיייודוויין וו, קובי בריאנט מהלייקרס, יק´מהמג
השניים הם חברים , דיישל וו BIG DADDYואפילו ששקיל טוען שהוא פשוט , עם דוויין ווד

 ".דוויין איז מיי מן אין דה ליג: "עד היום אומר שאק. קרובים ביותר
 

 יק´שקיל במג
 

כ ישחק במיאמי עם הבחירה השנייה "שנים אח. 0440הוא ניבחר ראשון בדראפט של 
, יק´י המג"לפני בחירתו ע. של אותו דראפט( כריסטיאן לייטנר)שלישית וה( אלונזו מורנינג)

ובין השניים , ונסון´יק ג´והנבא כתלמידו הפרטי של מג LSUהוא בילה את חצי השנה שבין 
סטוריית המלחמות עם קובי בריאנט ינוצרו יחסי ידידות קרובים עד היום הזה למרות ה

 .בלייקרס
 

טוב מהעונה + 05יק שהיה ´כשהוא הגורם הראשי לרקורד המגתה לו עונת רוקי מדהימה יהי
שקבע שהפייסרס יהיו " שובר השוויון"הקבוצה לא עלתה לפלייאוף בגלל חוק . הקודמת
. ´רוקי העונה´-בעונת הרוקי שלו וכמובן ניבחר ל´ ריב 4.,0עם  4.,0הוא קלע . בפלייאוף

בעונת הרוקי הוא חיסל שני סלים  בשניים ממשחקיו. ´נק 04סטאר של אותה שנה קלע -באול
במקרה הראשון נגד הסאנס הוא שבר את . ´נשיונל טלבייזד גיימס´-לעיני האומה כולה ב

במקרה השני נגד הנטס הוא הוריד עם הדאנק שלו את כל . הפלדה האוחזת את החישוק
 .השניות 04כולל שעון , הבקבורד

 
ביאו לו חבר קבוצה חדש בשם אנפרני ה. תה אפילו טובה יותרייק הי´עונתו השנייה במג

כשהוא מוביל את , קליעה 55%-ב´ נק 04.4והוא סיים את העונה עם , הארדאוויי( פני)
דאבל -שקיל עשה את הטריפל, ,044, 05בנובמבר . יק לראשונה בתולדותם לפלייאוף´המג

עד גמר  יק הוא הובילם´בעונתו השלישית במג(. גגות 00, ´ריב 08, ´נק 04)הראשון שלו 
למרות שלשקיל היו מספרים . משחקים 4רק כדי להפסיד ליוסטון רוקטס בסוויפ של , הנבא

עובדה שהוציאה מלשונו את המשפט , ואן היה הרבה יותר טוב ממנו´חאכים אולג, מצוינים
יתה יהוא הודה אחרי ההפסד הרביעי שה". ואן הוא הסנטר הכי טוב בכל הזמנים´אולג"הידוע 

אחרי ההפסד . הבכי הראשון שלו היה כשסבתו נפטרה. נייה בחייו שבכהזאת הפעם הש
ואן ´מה אתה הולך ולוחץ לאולג. אויביםאתה משחק נגד : "הרביעי אביו החורג אמר לשאק

 ".?את היד אחרי ההפסד
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אבל , יק עשו שוב את הפלייאוף´המג. משחקים 08בעונתו הרביעית הוא נפצע והחמיץ 

עם מייקל  –המנצחת את האליפות  –השיקגו בולס : תי ניתן להבסההפעם היה להם יריב בל
-בסיום העונה הוא הקליט את ה. משחקים 4-יק בגמר המזרח ב´ורדן שהביסה את המג´ג

CD´S הוא רוצה . ו קטנה עליודוהחליט שאורלנ, כיכב בכמה סרטי הוליווד, המפורסמים שלו
 .ר כוכבי הוליוודק ניקולסון ושא´עם ג, לשחק ולגור בעיר המלאכים

 
 שאקיל בלייקרס

 
אך . לא הרבה ציפו מהקבוצה הצעירה הזאת. הוא חתם בלייקרס 0440-0445בסיום עונת 

אך . הוא הביא לקבוצה את ריק פוקס ורוברט הורי 0443בעונת . תה תכניתירי ווסט הי´לג
ליוטה  4-0בהפסד  0443והיא סיימה את הפלייאוף של , על-עדיין היה חסר לקבוצה שחקן

 .4-5אז ´ובעונה שלאחריה הפסידו לג, אז´ג
 

 0448-0444אבל עונת . בשם קובי בריאנט לקבוצה TEENAGERרי ווסט הביא ´ואז ג
לניק ואן אקסל היה ויכוח קשה . תה עונה מטורפת בלייקרס עם שינויים כל שבוע ממשיהי

סנטר אלדן קמפבל  אפ-ונס והבק´אדי ג. גארד הועבר לדנבר-ומלוכלך עם שקיל והפוינט
הגיע , הקלעי הנפלא, אבל גלן רייס. והמאמן דל האריס ניפטר גם מדניס רודמן, נאלצו לעזוב

זאת  ההיית. י הספארס בגמר המערב"בקבוצה גרם להפסד סוויפי ע TURMOIL-ה. לקבוצה
 !.האליפות הראשונה של הספארס

 
 . קסון´רי ווסט מאמן בשם פיל ג´ואז הביא ג

 
שכה הצליח עימה " TRIANGLE OFFENSE"-ומייד הכניס את ה 0444-פיל הגיע ב

והלייקרס זכו בשלוש אליפויות נבא , שקיל וקובי יחד התאימו לשיטה כמו כפפה ליד. בבולס
שקיל  0555בעונת . האליפויות ,בכל  MVP-שקיל ניבחר ל(. 0550, 0550, 0555)רצופות 

 055%חלטת של כל וחסר לו לבחירה מ כשרק קול אחד, של העונה MVP-זכה גם בתואר ה
אם מייקל ושקיל לא זכו לבחירה . ואני לא מאמין שיהיה, דבר כזה לא היה לפני כן. הבוחרים

-פרד היקמן מה. אני לא מאמין שיהיה שחקן אחר שיעשה זאת, UNANIMOUS–שהיא 
CNN ת באותה עונה הוא גם הוביל א. היה היחיד שבחר באלן אייברסון במקום בשקיל

 .ושלישי בגגות, היה שני בקטיפות, הליגה בקליעות
 

, ובירבורים עם חברים, לאימוני קיץ LSU-שקיל חזר ל. 0550פור לא ידוע הוא הקיץ של יס
: שלח לו אתגר באימייל( היום שחקן הסלטיקס)דייויס " BIG BABY"בשם גלן  00כשילד בן 

אף  –שקיל ". שלך BUT-ך על הואני אשכיב, 00אני בן . בוא להתחרות התאבקות איתי"
. צופים 455היו שם איזה . הסכים – 00אפילו אם בא מילד בן ´ אלנג´פעם לא יברח מצ

 050ותוך עשר שניות הילד הרים את הענק ששקל אז , הצפצוף לתחילת ההתאבקות החל
 00הקרב הסתיים תוך . והשכיבו בטראח עצום על המזרון, ג כאילו היה שק תפוחי אדמה"ק

 .יותשנ
 

הם החליטו , הלייקרס לא הצליחו לעשות את הפלייאוף בהפתעה עצומה ,055כשבעונת 
שקיל היה אחראי כמעט אישי ". לקרב האחרון"להביא את קרל מלון וגארי פייטון הוותיקים 

ויתרו על הרבה הרבה כסף  –גם מלון וגם פייטון  –שניהם . המזדקנים ועל הבאת שני חברי
צח את נאנס ל´עבור הצ, יח בקבוצותיהם בשנה האחרונה לחוזיהםשיכלו עדיין להרוו

שלון נחרץ כשהלייקרס לא הצליחו לכבוש את יהיה זה כ. האליפות הראשונה בקריירה שלהם
 .0554 – ,055-כתר האליפות ב

 
שקיל ביקש מהלייקרס חוזה ארוך שנים שיבטיח . ואז החל הקיץ המלוכלך עבור שקיל וקובי

הלייקרס , מיליון 05אם מישהו משתכר . המרוויחן הגדול ביותר בליגהשהוא תמיד יהיה 
באותו זמן קובי החל לזמזם שהוא יהיה . הם סרבו תחילה. 05,555,550$ישלמו לשאקיל 
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תלוי עם מי , כאן הסיפורים שונים. נט והוא לא מוכן יותר לשחק כינור שני לשאקיל´גייפרי א
הלייקרס בסופו . ישנם המאשימים את קובי בפיצוץל ויישנם המאשימים את שאק. אתה מדבר

אך הוא ביקש שיעשו לו טרייד כי הוא הרגיש שההנהלה , של דבר הסכימה לתנאיו של שקיל
נרל ´שאקיל כעס על החלטת הג. ושהם כאילו לא זקוקים לשרותו יותר, מעדיפה את קובי עליו

באס יצא בהצהרות . קסון´ר באס לפטר את פיל ג"יק ובעל הקבוצה ד´קופצ´ ר מיץ´מנג
ושכל מה שיקרה מעתה והלאה , הוא עתיד הלייקרס, ולא שקיל, בריאנט: שמובנן היה אחד

 .תלוי בקובי
 

אבל אני לא דרשתי ולא , אני לא יודע מה היה בראש של באס: "קובי מכחיש זאת נחרצות
בריקס אהמבעל ". רק שיביאו צוות שחקנים טוב בפוטנציאל לקחת אליפות, בקשתי מאומה

ובן יק. לא כסף, ק דרש את דירק נוביצקי כתחליף´אבל קופצ. ובן הציע הון עבור שקילימרק ק
 .והטרייד למיאמי החל קורם עור וגידים, מיאמי היט החלה להביע עניין. סרב

 
 שאק בהיט

 
המפורסם של ´ ביץ-´הייתי אז בסאות. ההעברה של שקיל למיאמי נחתמה 0554בסוף עונת 

מיאמי )שם נערכות כל ההתהוללויות הספורטיביות בפוטבול מקצועני ומכללתי ´ ץמיאמי בי
הוקי , (רייסיס-שני וורלד)בייסבול , (אחת החזקות במדינה, ואוניברסיטת מיאמי, דולפינס

!". השאק הגיע! השאק הגיע"פתאום התפשטה השמועה . קרח וכדורסל החוף המה מאנשים
אני ראיתי רק את פדחתו המזדקרת ממרחק של איזה . ואלפים סובבו אות. הוא באמת הגיע

 .מטרים 055או  455
 

. שאיתו שיחק בלייקרס, 4,ולא במספר  –יק ´מספרו במג – 0,דיזל ביקש לשחק בגופייה 
שהוא מביא " הבטיח" –ביישן הוא לא  –שקיל . תה זאת הצהרה שעם הלייקרס הוא גמריהי

היא בגלל " היט"סיבה הראשית שהוא החליט הוא טען גם שה. אליפות לעיר השמש הזאת
 ".השחקן הטוב בעולם"דוויין ווייד 

 
-ו, ´ריב 05.0, ´נק 00.4שקיל נתן עונה מצויינת של . מיאמי היט התעלתה על כל הציפיות

בו , הוא הוביל את הקבוצה לגמר המזרח. הרצוף שלו 00-סטאר ה-וניבחר לאול, גגות 0.0
של הליגה  MVO-הוא גם הפסיד את הבחירה ל. פיסטונסהפסידה בהפרש זעיר לדטרויט 

 .בקולות בודדים לסטיב נאש
 

במשחקו . מיליון לעונה 05שנים בסך  0-ההיט כה התלהבו משאקיל שנתנו לו חוזה מטורף ל
המאמן פט ריילי צמצם את דקותיו כי . שקיף ניפצע בעקבו הימני 0555 – 0550השני בעונת 

הוא הוביל את הליגה , למרות עונה רגילה ולא מצויינת. 0555רצה לשמרו לפלייאוף של 
 4מברליין כשחקן השני להוביל את הליגה באחוזי דיוק ´ובכך השתווה לצ, באחוזי דיוק

זאת הקבוצה של "שקיל הצהיר מיד , אבל לא כשהיה עם קובי, הכוכב היה דוויין ווייד. פעמים
וממש כך היה " BIG DADDY"ן קרא לשקיל דוויי. השניים הפכו ידידים שלא נפרדו". ווייד

 .ממש כאילו אב ובנו –´ ביץ´ נראה כשהיה מסתובב עם שקיל בסאות
 

. יקסרבאואת גמר הפלייאוף נגד הדאלאס מ, ההיט ניצחו בגמר המזרח את דטרויט פיסטונס
אבל הבטחתו , הוא הבטיח אליפות נוספת. שקיל עמד בהבטחתו להביא למיאמי אליפות

ואי שקט , פאולים מוחמצים, יתה מלווה בפציעותיהעונה הבאה ה. מולאה השנייה לא
 .וזה נראה במשחקו, שקיל הזדקן. תעשייתי בקבוצה

 
 שאקיל בסאנס

 
הוא . הפיניקס סאנס עשו טרייד של שקיל עבור שון מריון ומרקוס באנקס 0558בפברואר 

שלמעשה עבור  –אוף בפליי. ´ריב 05.5-ממוצע ו´ נק 00.4סיים את העונה בסאנס עם 
 0-הספארס ניצחו את הסאנס ב –רל את טים דאנקן מהספארס הובא השאק טסיון לניהנ
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של דאנקן הוא  והנטרול, ´ריב 4.0-ו´ נק 00.0כשהשאק קולע , משחקים כבר בסיבוב הראשון
 .WISHFUL THINKINGבינתיים 

 
 

************************************************* 
************************************************* 

 הזה ר´בפיצ´ ביום שני הקרוב יעלה חלק ב
 הכוכב ועוד, תוכלו לקרוא על שאקיל הבדרן´ בפרק ב

 גם תוצאות האתגר השבועי האחרון בחלק הבא
************************************************* 

************************************************* 
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 ´חלק ב -שאקיל אוניל 
  
 

. אין שאלה ששאקיל הוא בחמישיית הסנטרים הגדולים בכל הזמנים
ההיסוס היחידי הוא ששקיל פרח בתקופה שלא היו בה סנטרים גדולים 

ודאנקן הוא לא סנטר , האקים ויואינג היו בסוף הקריירה: כמו בעבר
י שניהם היו גולייתים ההשוואה המקובלת ביותר היא עם וילט כ. טבעי

 . פריקים של הטבע, בעולם של דוידים
 .ניתן למומחים לדבר

 
 : אומר, שנה 05מן כבר -הגורו של הביג, פיט ניואל

הוא . יש לו קליעה רכה. שוכחים שהוא שחקן כדורסל מעולה, בגלל הגוף העצום של השאק"
יש לו . יעת באנק מצויינתיש לו קל. יש לו ראיית משחק מצויינת. זריז מאד לאדם בגודלו

ליד  QUICK SPINיש לו . מצויין LOB HOOKיש לו . רנית עם הכדור מצויינתוהליכה אח
כמובן שהכל נאמר לפני כמה " )ואן היה שחקן עם כל הכלים כמו השאק´רק אולג. הסל
 !(.שנים

 
 

 : פט ריילי
אתם לא חושבים שלביל . כולם אומרים שרק בגלל קובי ברייאנט היו לו שלוש עונות נפלאות"

כולל ביל שרמן ובוב קוזי , אלא ארבעה. ולא רק אחד? ראסל היו שחקנים נפלאים סביבו
: סביבו מצויניםגם לוילט היו שחקנים : "טום היינסון". שידעו בדיוק היכן להלעיטו בכדורי זהב

קרים . ´דריץרי ווסט וגייל גו´כ אחד בשם ג"ואח. קסון´לושיוס ג, בילי קנינגהאם. האל גריר
לשקיל . יק בראשם´כ כל כוכבי הלייקרס ומג"אבר שיחק עם אוסקאר רוברטסון ואח´עבדול ג

בעל  םהדומיננטייז היה אחד הסנטרים "ובכ, פעם לא היו חברי קבוצה באותה רמה-אף
 ".הזמנים

 
================================================= 

"THE BIG GRADUATE" 
================================================= 

 
זה ". THE BIG GRADUATE: "שלו הוא זכה לכינוי נוסף B.A-כששקיל קיבל את תואר ה

זאת הבטחה שנתתי לסבתי : "זהו עוד נידבך חשוב באופיו של שקיל. 0555קרה בשנת 
ות כל דבר אבל יכולתי להי, בקרימינולוגיה B.Aקבלתי : "אבל עם שקיל אין אפס". ולאימי

. ד"יכולתי להיות עו. יכולתי להיות רופא. יכולתי להיות פיסיקאי. וב שלך´אחד ולקחת את הג
אבל הייתי . 8שנים ולא  5-יכולתי לעשות זאת ב: "והוא ממשיך..." הייתי יכול להיות כימאי

 ...".קצת עסוק בדברים אחרים
 

אנליזה של השיזורים : יסוסהוא ענה ללא ה. בוא נשאל מה היה נושא עבודת הסיום שלו
כמובן ? על זה כתבת? שקיל, כן". אורלינס-קיון בניויהכלכליים והפסיכולוגיים של עובדי הנ

: הוא עונה B.A-וכשהוא נישאל במה קיבל את ה. שהוא קורץ ומחייך את חיוכו שובה הלב
CRAYON BIOLOGY . עליו בשעת הצורך" ליפול,תמיד חשוב שיהיה לך מקצוע שתוכל" .

למצוא גלימה וכובע " וכשנשאל מה היה הדבר הקשה ביותר בכל עניין קבלת התואר ענה
 !".שיתאימו לי לטכס קבלת התואר

 
 שקיל המשורר

 
 YOU"-ו, SHAQ DIESEL, SHAQ FUשלושת האלבומים המפורסמים ביותר שלו הם 

CAN´T STOP THE REIGN .חבריו  שקיל מציג את", "רספקט,: הוא יצא עם עוד אלבומים
 I KNOW I"סמים שלו הם רהמפו. ,"STEEL" -ו, "קאזאם", "הכי טוב של שאקיל", "הטובים
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GOT SKILLZ, "I AM OUTSTANDING, SHOOT PAST SLAM, "BIOLOGICAL 
DID NOT BOTHER", "NO HOOK ,,ו-STRAIT PLAIN." 

 
במצעד  04ום מק, "שאק דיזל"עם אלבומו  05הוא היה בטופ . תקליטיו נמכרו במיליונים

 ".קנט סטופ דה ריין"במצעד האלבומים עם  00ומספר , "פו-שאק"הפזמונים עם 
 

 שקיל שחקן הטלוויזיה והסרטים
 

וכיכב בכמה סרטים , הופעות אישיות בכל תכניות הטלוויזיה, הוא הופיע בעשרות פרסומות
 :הופעותיו החשובות ביותר היו. םפופולאריישהיו מאד 

 
BONE CRASHER 

CANIBUS 
DJ KAY SLAY 

DJ TOMEKK 
FU-SHNIKENS 

KING TEE 
TOO BAD 

MISTER SHORT KHOP 
KAZAAM 

BLUE CHIPS 
GOOD BURGER 

STEEL 
HE GOT GAME 

THE WASH 
FREDDY GOT FINGERED 

SCARY MOVIE 
 

 NBA JAM, BACKYARDהופעות טלוויזיה חשובות כגון  0,-הוא הופיע ב
BASKETBALL, FEAR FACTOR וד ועודועוד וע. 

 
 
 

 
 .אייקון אמיתי. אוניל
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================================================= 
 ?ASSHOLEרציני או סתם : הציטטות והראפ של שאק

================================================= 
 

יורקי ובראש חדש האשים את קובי -ביוני בקלוב ניו ,0-שאקיל לקח את המיקרופון ב
 .ואת קובע בהפסד הלייקרס לסלטיקס בפלייאוף, בגרושיו

 
  "I AM A HORSE AND KOBE RATTED ME OUT: "הנה מה שאמר
 "THAT IS WHY I’m GETTING DIVORCED: "ואז הוא ממשיך

 :א שר באותו ראפ אחרי ההפסד לסלטיקסועל קובי הו
 "קובי לא יכול לעשות זאת בלעדי"

בראפ . זה ראפ? מה אתם לוקחים כל דבר בכזאת רצינות: "תונאיםיכ הוא צחק וענה לע"אח
 .קובי הגיב שאין לו כל כעס כלפי שקיל". הכל הולך

 
 GOOFY"ין הוא מ. ASSHOLEאתה לא יודע מתי הוא מתבדח ומתי הוא סתם . זהו שאקיל

JOKER "אבל . אז כל אחד חייב להחליט בעצמו. ואתה לא יודע אם הוא רציני או לא
שעשה הכל להביאו להיט ונתן לו את )אחרי שהעליב את פט ריילי , לפעמים ברור שהוא רציני

הוא אמר . הוא טען שזה לא היה רציני אבל זה היה מאוחר מדי( כל הזכויות והחופש שביקש
הם לא מבקשים . בפיניקס הם יודעים כיצד לבנות קבוצת כדורסל: "לפיניקסאחרי ההעברה 

 ". משקיל לשחק עם שחקנים ככריס קווין או ריקי דייויס
 

לא ? ינג יאנג ווה אה סו´ינג צ´ליאו צ´את ? את מי הם מביאים ליוסטון: "על יאו מינג הוא אמר
אחתוך . אז רק תבוא? "פו-אקש"אתה רוצה קצת . יו אר וולקאם. בוא הנה. משנה מה שמך
אחרי ביקורת קשה שהוא גזען הוא טען שהכל נעשה בהומור רק כדי , שוב". את גופך לשניים

צחון הידוע על סקרמנטו שהרבה מאמינים עד היום יאחרי הנ". להכניס קצת מתח לליגה
הסנטר הנפלא שהיה שדר המשחק ולא , הוא אמר על ביל וולטון, שהיה זה במשחק קנוי

י ´ינג´איזה ג? מי זה בין וולטון בכלל: "חמיא לשקיל על משחקו ועל זריקות הפאול שלוה
כולם . דברתי עם קרים. דברתי עם ביל ראסל. מהזמן 85%שפעם שיחק כדורסל והיה פצוע 

-אני לא יכול לחכות לשבור את ה. יהיפוקריטאמרו לי שביל וולטון הוא 
"MOTHERFUCKER לשניים! 
 

לך . לכדורסל" שובבות"רצה רק להכניס קצת . שהוא לא התכוון לכך ברצינות כ טען"אח, שוב
שהוא ממש , פעם שיחק כדורסל-לדעת הרוב הוא פשוט הטיפוס הצבעוני ביותר שאי. תדע
אבל ישנם הרבה אחרים החושבים שהוא . ואין בו טיפה של גזענות, חבר טוב, קאט-פוסי

 ". IMMATURE ASSHOLE"פשוט 
 

================================================= 
 קליעות העונשין של שאק

================================================= 
 

ואני עומד למכור , רק שתדעו שהוצאתי פטנט על צורת האימון הבאה, לפני שאני מתחיל
תה יד גדולה יהי יי´ר ג"לד. אצל שאק הבעיה היא לא גודל היד. אותה לפיניקס במיליון דולר

על שריריו " מצווה"הבעיה של שקיל היא שמוחו . ז קלע פאולים מעל הממוצע"משלו ובכ
 ACTION POTENTIALאין אחידות במה שנקרא . להתכווץ כל פעם אחרת

 
במוחי מתחילה ריאקציה כימית , כשאני עומד על קו הפאול ורוצה לקלוע פאול: הסבר

ישנם הרבה . למעשה שורה של גלי סטימולי בעצבים שהוא" )אקשיון פוטנשיאל"ששולחת 
מתכווץ לפי  רכל סיב של שרי. עצבים עם הרבה סיבים ולכל שריר ישנם עשרות אלפי סיבים

כל כיווץ סיב יוצר תמיד . הסיב מתכווץ או לא מתכווץ" )ALL OR NONE"החוק הפיזיולוגי 
( מה שקורה בזריקת פאול)פקי נניח שאני רוצה ליישר מר: לדוגמא. בדיוק אותו כח כיווץ
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אקשיון "מקבלים  5,555רק , סיבים 05,555אז מתוך נניח . לזריקת כדור לשני מטרים
אז האקשיון , אם אני רוצה ליישר את המפרק וליצור פי שניים כח. ומתכווצים" פוטנשיאל

המספרים הם ארביטרריים ולא אומרים . סיבים 00,555מכווץ ( בפקודת המח)פוטנשיאל 
 .השתמשתי בהם רק להדגמה. שום דבר
סיבים ופעם  5,555,-לאותה זריקת פאול מוחו שולח פעם אקשיון פוטנשיאל ל, אצל שאק

באימון של שאק . סיבים 03,555-שנייה כשהוא הולך לפאול מוחו שולח אקשיון פוטנשיאל ל
אותו )אול סיבים בכל זריקת פ 5,555,-צריכים לתרגל את מוחו שישלח אקשיון פוטנשיאל ל

 :אז כך הייתי מאמנו(. אבל הפעם אתרכז רק בהשקעת כח. ויכוח אני יכול להציג בקשר לכיוון
 

שקיל היה מתאמן עד . הייתי בונה חישוק בקוטר מטר ותולה אותו במקום החישוק הרגיל
מ והוא היה מתאמן עד "ס 44אז הייתי שם חישוק של . שהיה מסוגל להכניס עשר מעשר

. בואו נמשיך להקטין את החישוק בסנטימטר אחד כל יום. שר מעשרשהיה מכניס ע
אתה מתאמן עד : סנטימטר הייתי נותן לו פקודה חדשה 05-כשהחישור היה מגיע נניח ל

הייתי מוריד  יהנורמאלכ כשהחישוק מתחיל להתקרב לקוטר "ואח. מעשר 4שאתה מכניס 
 .05-מ 3-זאת ל

 
מוחו מקבל , ל מטר הוא קולע בלי החטאהמאחר ובחישוק ש? מה קורה באימון כזה

BIOFEEDBACK  מוחו היה . להמשיך בדיוק באותה הצלחה" רוצה( "המח)חיובי והוא
תוצאת . ככל שהיה מצליח יותר ויותר עם הקטנת החישוק POSITIVE FEEDBACKמקבל 

דרך העצב לשרירים " לשלוח"כמה אקשיון פוטנשיאל " ילמד"סוג האימון הזה היא שמוחו 
-אז המח ילמד לשלוח אקשיון פוטנשיאל שתמיד יהיה בסביבות ה? 5,555,דברנו על )

,5,555. 
 

 05,555פעם , 5,555,ושולח פעם " מתבלבל"מוחו סתם , זריקות 055כשהוא סתם זורק 
סיבים כי  5,555,כי המח לא מקבל מה שהוא צריך כדי ללמוד כיצד לכווץ  45,555ופעם 

וכל זריקה חזקה מדי או חלשה מיד לא מלמדת  POSITIVE FEEDBACKהמח לא מקבל 
 !את מוחו דבר

 
================================================= 

 (ולא יהיו יותר)תוצאות האתגר האחרון 
================================================= 

 
 : יואב בורר

 
 ! שלום מנחם

... ובינינידיעה שרק כמה עשרות קילומטרים מפרידים ב, הפעם אני מרגיש קרוב אליך מתמיד
 : אז ככה, לגבי חמישייה ששיחקו בספורט נוסף

 
PG :(פוטבול)ק ´ון האבליצ´ג 
SG :(בייסבול)ורדן ´מייקל ג 
SF : (סופטבול)לארי בירד 
PF : (בולבייס)דייב דה בושר 

C :(כדורעף)מברליין ´וילט צ 
 

אשמח מאוד אם . צח את החמישייה הזאת בכל מקרהאבל אי אפשר לנ, אולי שכחתי מישהו
 ה מהופס´יתארגן מפגש איתך והחבר

 
 

******** 
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 : ישראל קרמר
 

עליו ידעתי )ורדן ´ג: שמצאתי שהשתתפו כמקצוענים בספורט אחר NBAאלו חמישה שחקני 
בבייסבול ´ ואיינג( על שני האחרונים ראיתי במאמרים שלך)ק ´הבליצ, בושר-דה, (מזמן

 דמן בהיאבקותורו
 

 :מנחם לס
על . היחידי שאני יכול להוסיף הוא קארל מאלון שהתאבק כמקצועני קיץ אחד בין העונות

 ! רודמן המתאבק לא שמעתי
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 רוברט פאריש

  
כשחקן הרציני , ריש כאחד הסנטרים הטובים מכולםאאני תמיד אזכור את פ

שלו ארבע  שחייך בכל קריירת הנבא...( עד שאתה מכיר אותו)ביותר 
 0,500 –עונותיו בנבא  00-וכשחקן ששיחק יותר משחקי כדורסל ב, פעמים

 . מכל שחקן אחר –

  
================================================ 

 סטוריהיהטוב בה MID-RANGE SHROT-הסנטר בעל ה
================================================ 

 
 0,555עיירה בת . שרבפורט –בלואיזיאנה  פצפונתבעיירה  ,040-רוברט לי פאריש נולד ב

 00-ו 04תושבים שנכנסה להיסטוריה בגלל ההוצאה למוות של שני צעירים שחורים בני 
רק אחרי תלייתם מצאו את . בתחילת המאה שעברה שהואשמו באונס ורצח של אישה לבנה

אך מאחר ואי אפשר להאשים , שני חוואים לבנים מעיר לא רחוקה –האשמים האמיתיים 
 .השניים חיו עד לשיבה טובה, ולהעניש אשמים יותר מפעם אחת

 
 

פעם לא -הוא אף. פאריש הוא טיפוס כה שקט ופרטי שהיה לי קשה למצוא פרטים על ילדותו
, "לא"-ו" כן"הוא דיבר במשפטים של . או על כל נושא אחר שבעולם, הסכים לדבר על כך

שולחנו היה תמיד , סטאר-של הנבא לפני האול" ערב הראיונות"-וכשהוא ישב בשולחנו ב
ולדבר איתו לא היה התענוג הגדול  –אפילו זועף  –טיפוס עם פרצוף רציני . כמעט ריק

 .שבשרבפורט" וודלון"כל מה שאנחנו יודעים על ילדותו הוא ששיחק בתיכון . בעולם
 

ומלבד העובדה , "אוף לואיזיאנה´ גסנטנרי קול", שחור קטן´ בקולג והוא סיים את לימודי
. לא ידעו עליו הרבה, ´ריב 05.4עם ´ נק 00.5שנים של  4-שקלע ממוצע ל, ´מ 0.04שהיה 

-וב, בבחירה השמינית 0435י הגולדן סטייט בסיבוב הדראפט הראשון של "הוא ניבחר ע
בד שם שיחק כמעט כל הקריירה שלו מל. נעשה הטרייד הגדול שהעבירו לסלטיקס 0485

 .עבור השיקגו בולס 45-ומ, הוא שיחק עבור שרלוט 0444-שנותיו האחרונות כשמ
 

ואליפות אחת עם הבולס , (0485, 0484, 0480)פאריש זכה בשלוש אליפויות עם הסלטיקס 
. סטאר-פעמים אול 4היה . 0445-האגדות ב 05-ול, ,055-וניבחר להיכל התהילה ב( 0445)

עם ´ נק 04.4בה קלע  0480-0480יתה עונת יטיסטית העונתו הטובה ביותר מבחינה סט
פעמים וניצחו את  ,0במשך תקופתו הסלטיקס היו בפלייאוף . קטיפות למשחק 00.0

 .פעמים 0ואת אליפות המזרח , פעמים 4הדיביזיה האטלנטית 
 

הנחשב לטוב ´ ליין-פרונט´-הוא היה הצלע השלישית ב, יחד עם לארי בירד וקווין מקהייל
זריקה שכמעט אין  –ריש היה סיבוב עם הוק קטן מתחת לסל אלפ. וריה של הכדורסלסטיבה

מאזור הצבע מרצון כי אז " יצא"הוא , וכששומרו היה גליית שדחף אותו החוצה, דרך לעצור
-זורק חצי"את התואר . מטרים הטובה מכל הסנטרים האחרים 0-,-תה לו את הזריקה מיהי

הסמל המסחרי של . ורד אורבך, פט ריילי, ו לו ביל וולטוןנתנ" המרחק הגדול בין הסנטרים
יתה ישה, אחת מזריקות הקשת עם הזווית הגדולה ביותר, תה קשת גבוהה מאדיזריקתו הי

 .דבר די ייחודי בין הסנטרים, הוא היה גם קלעי פאול מעולה. בלתי ניתנת לחסימה
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 .במשולש הירוק תהצלע השלישי(. משמאל)פאריש 

 
 

================================================ 
 שנים עם הסלטיקס 04

================================================ 
 

רד הוא היה ידוע כאחד יחד עם מקהייל ובי. 0444עד  0485-פאריש שיחק בסלטיקס מ
, משחקים 0,500-שם הוא עשה את רוב הקריירה שלו שהסתכמה ב". השלישייה הגדולה"מ

, (50,,0)שישי גם בגגות , (סטוריהישישי בה)´ ריב 04,300, (סטוריהיבה ,0)´ נק 4,,,,0
 (.4,504)ושישי במספק נקודות מהשדה 

 
אבל ממוצעיו הם גדולים . למשחק´ ברי 4.0-ו´ נק 04.0שנה עם  00הוא סיים קריירה של 

של  ףי´הצ"בספרו . בהרבה אם אתה מוציא את שנות הרזון שלו בשרלוט ובבולס מהמשוואה
. אני סלטיקי בנשמתי", קבוצות נבא 4-הוא כותב שלמרות ששיחק ב" מגרש הכדורסל

לא . ןלפעמים אני שוכב בלילה בעיניים עצומות וניזכר ברגעי משחק נפלאים עם לארי וקווי
 !"היה טוב מזה

 
רד אורבך , ו בארי קרול וריקי בראון´עבור ג: הטרייד לסלטיקס היה טוב מדי מכדי להאמין לו

בחירה שהביאה לירוקים את , ובחירת דראפט סיבוב ראשון בעונה הבאה, יף´קיבל את הצ
אתה  תלוי אם, סטוריהיולטוב ביותר בה, סטוריהיטרייד זה נחשב לגרוע ביותר בה. מקהייל

אחת  –" תזמורת הטיילת מבוסטון"או ליד במת הפארק של , "גשר הזהב"משחק ליד 
הבת גלימי ששיחק בנבחרת הכדורמים של ישראל בשנות , ששאול אגררי)המעולות בעולם 

 !(.ניצח עליה כמה שנים, המוקדמות 05-המאוחרות וה 45-ה
 

כי הוא לא ידע ". ל רד אורבךלראש היהודי ש"אבל אני לא מבין אלה הנותנים את הקרדיט 
והוא לא ידע שבחירת הדראפט של העונה הבאה תביא לו , ריש יתפתח להיותאכמה טוב פ
פי -ושהוא בחר בו רק על, שחקן שהוא לא שמע עליו עד ממש לפני הדראפט, את מקהייל

 .המלצה של מכר
 

ננסי סעעד הסערה היחידה בכל הקריירה של פאריש מחוץ לכדורסל היו גרושיו מאשתו 
וכן שזרק אותה , יף´בעשר שנים של סבל פסיכולוגי ופיזי מידי הצ 0440-שהאשימה אותו ב

פאריש תמיד . אני זוכר את תדהמתי כשהדבר נודע. מכל המדרגות בחודש השמיני להריונה
שאיש " האש-האש"יתה זו אשמה של יה! כאדם שלא ייגע בזבוב. נטלמן למופת´נראה לי כג

את האמת על . והיא נפתרה בסידור מחוץ לבית הדין, ריש הכחישאושפ, ליהלא חפץ לדבר ע
 .מה שהיה שם לא נדע לעולם כי שני הצדדים חויבו בדין שתיקה לעולמים על המקרה
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. פאריש נעשה הסנטר הפותח של הסלטיקס כשדייב קאונס הפתיע את כולם בהודעת פרישה

בגמר הנבא הוא . קטיפות 4.0-ו´ נק 08.4פאריש מיד נענה לסלטיקס עם עונה ראשונה של 
´ נק 00.5משחקי פלייאוף עם ממוצע של  03עמד ראש בראש מול מוזס מלון כשהוא מסיים 

, הוא שיחק את רוב שנותיו בסלטיקס נגד סנטר אחר, כמובן שמלבד מוזס מלון. ´ריב 8.5-ו
נות המשחק אני הייתי מגדיר את ש. אבר´גבשם קארים עבדול , מהצד השני של היבשת

 .יף´של הצ ,-אליפויות שלו לעומת ה 4-אולי עם יתרון זעיר לקארים בגלל ה, כשוויוןביניהם 
 

-תה גם העונה הטובה ביותר שלו כשהוא מסיים שני בבחירת היעונתו השנייה בסלטיקס הי
MVP כשהוא נותן משחק ´ נק 00סטאר של אותה שנה קלע -באול. הראשון, ללארי בירד

פילדלפיה  – 0485-אפילו בסדרת הפלייאוף נגד פילדלפיה ב. מהפרקט 00-מ 4מזהיר של 
בסדרת ´ ריב ,.00-ו´ נק ,.00פאריש זהר עם  –פעם -הנחשבת לאחת הקבוצות הטובות אי

 .ההפסד
 

. ליין הנפלא-פאריש נשאר היחידי מהפרונט, ,044-ומקהייל ב 0440-אחרי שבירד פרש ב
 0444-,044הוא נתן לסלטיקס עונת , קווין משני צידיו וללא לארי או, 45אבל עדיין בגיל 

נט עם ´הוא חותם כפרי אייג 0445-ב. לפני הטרייד לשרלוט, טובה´ ריב ,.3-ו´ נק 00.3
והצליח לזכות בטבעת , מהם ,-עלה בחמישייה ב, משחקים ,4-הוא שיחק ב. הבולס

 .ורדן´כחבר קבוצתו של מייקל ג, הרביעית שלו
 

הוא היה שם העונה כמאמן . ומאמן הסנטרים שלהם, כיועץ לסלטיקס פאריש משמש היום
 .הוביל את הירוקים לאליפות נוספת –הפעם גארנט  –הסנטרים כשקווין אחר 

 
================================================= 

 שאלות השבוע 
================================================= 

 
 "יף´דה צ"יו של פאריש מה מקור כינו. 0
 ?תה תגובתו המפורסמת כששמע על הטרייד שהעבירו מגולדן סטייט לבוסטוןימה הי. 0
 

 !!!למאמר זה" תגובות"-המנצחים הם המגיבים הראשונים נכון ב
 ...ולא רק, מחכים לטוקבקים שלכם עם התשובות

 : תשובות

 (קרמר ישראל) ".קן הקוקיה"יף האינדיאני בסרט ´כי הוא דומה לצ .0
באוריגינלי הוא אמר שלעבור מגולדן . "זה כמו ללכת מאאוטהאוז לפנטהאוז" .0

ז ואבל שינו זאת לאאוטהא, סטייט לסלטיקס זה כמו לעבור משיטהאוז לפנטהאוז
 (משה)  .(שזה בית זונות)
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לא תהיינה הסובלות ( ´כתה ג)ואמי ( ´כתה ו)דריה  ישנכדותיכדי , עורי ביתיבא לי לתת ש
מה : "אמי קיבלה שאלה כזאת!! וקושיים, עורי הבית שלהןיאני משתגע מכמות ש. ידותהיח

? ´כתה ג". ?את משערת אמרה בת פרעה לאביה אחרי שמצאה את התיבה עם התינוק בה
 ?"מה את משערת"

 :אז הנה האתגר
יש לי קשרים מאד הדוקים עם כמה )טחון יאני יודע בב. "האגדות 05"הנבא בחרה את 

שבעוד כמה חודשים הנבא תיבחר את ( ´טיים-פול´ים לשעבר שעובדים שם עכשיו סטודנט
(. קובי וכאלה)וגם חדשים ( מקדו וכאלה)גם כאלה שהתפספסו אז ". האגדות הנוספות 00"

גם . שילחו כתגובות למאמר זה. האורגינליות 05-אגדות בנוסף ל 00הרכיבו : אז הנה האתגר
אז . בות עם התינוקת אשלח רשימתי להופס ולתפוזמהחו רוכשאשתחראני עשיתי זאת 

 "(.אגדות נוספות 00"אסכם את כל התשובות ונרכיב את )? שלך 00-מי ה: יאללה

 

  אגדות נוספות שבחרתם 52

 
החמיץ רק עם ספנסר ) 00-מה ,0הוא יואב בורר שבחר  00-מנצח ה

החמיץ עם ש( שהם זיו)מקום שני הגיע סלים וארזה (. הייווד וגארי פייטון
מקום שלישי הגיע מנחם לס . נט הילראוג, קליף רובינסון, מוטומבו: ,

 . וודייוספנסר ה, ביל בראדלי, ונסון´דניס ג, גארי פייטון: 4שהחמיץ עם 
 .עונים מהופס ותפוז 03השתתפו 

 :שהרוב בחר הם 00-ה
 

 טים דאנקן
 ייסון קיד´ג

 אלן אייברסון
 קווין גארנט

 קובי ברייאנט
 יימס´לברון ג

 סטיב נאש
 ן ווידידווי
 י מילר´רג

 כריס מאלין
 מארק פרייס

 ו דומארס´ג
 דניס רודמן

 אלכס אינגליש
 בוב מקדו

 דומיניק וילקינס
 יהרדאוויטים 

 טומי היינסון
 ונסון´דניס ג
 יקס´צ" מו"מוריס 

 וולט בלמי
 קוני האוקינס

 אלונזו מורנינג
 דן איסל

 אדריאן דנטלי 
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 בוב פטיט

 
 

חשבו ( LSU)טיט סיים את לימודיו בלואיזיאנה סטייט יוניברסיטי כשבוב פ
אבל משקלו היה , ´מ 0.53אמנם גובהו היה . כולם שאין לו סיכוי לשחק בנבא

הוא החזיר . אנס עליו´מילווקי לקחה צ. ג וחשבו שהוא לא חזק"ק 055-פחות מ
שהפך  והוא לא פסק עד, ´ריב 8.,0למשחק עם ´ נק 05.4לה בעונת רוקי של 

זכיתי לראות אותו רק בערוב . לשחקן הכדורסל הטוב ביותר בתפקידו בזמנו
שמכל שחקני העבר הגדולים בערוב , אבל השפעתו עלי היתה כה גדולה, יומו

הוא שנשאר תקוע עמוק בזכרוני -הוא, או פול אריזין, בוב קוזי, יומם כמוהו
 !לבן או שחור –פעם -כאחד מגדולי השחקנים אי

 
================================================= 

 בין חמשת השחקנים האהובים עלי ביותר
================================================= 

 
בתחילת נובמבר " הישן"את בוב פטיט יצא לי לראות במשחקי השלישי במדיסון סקוור גארדן 

. פעם שיחק כדורסל-וורד הגדול שאיפור-ורואמרו לי שהוא הפא. שמעתי עליו רבות. 0450
כיצד שחקן כזה יוכל . כשחזיתי בו באימון הקליעות הוא נראה קצת משועמם ויותר מדי לבן

 .להסתדר עם הביל ראסלים של העולם חשבתי
 

מיד מבטי הופנה אליו כאילו היה מגנט ולא הצלחתי שלא . ואז המשחק נגד הניקס החל
אלגנטיות משחק עם יכולת סיום וניתור . ראיתי עד אז שחקן מושלם כזה לא. להסתכל עליו

היה משהו . היה משהו בכל הופעתו שכאילו דרש כבוד. לריבאונד שממש כישפו אותי
אבל בוב פטיט , שחקנים 4היו עוד . במשחקו שנתן לך הרגשה שרק הוא יכול לשחק ככה

כשחזיתי בוולט ככה הרגשתי . ק´ון הבליצ´כך הרגשתי כשחזיתי בג. היה ההצגה כולה
 .ורדן´וכך הרגשתי עם מייקל ג, ככה הרגשתי כשראיתי את לארי בירד לראשונה. פרזייר

 
אם כי לא הייתי רחוק מהאמת לו )אני לא אומר כאן שאלה חמשת השחקנים הטובים בעולם 

כל מה שאני אומר הוא שאלה חמשת השחקנים האהובים עלי מכל השחקנים !(. אמרתי כך
 .0558ספטמבר , ועד היום 0450-שראיתי מ

 
================================================= 

 התחלה צנועה
================================================= 

 
למרות שהיו אלה שנות הגזענות , פנתרים שחורים 0בלואיזיאנה שיחקו ´ בתיכון של בטון רוז

, כ סופומור"ואח, טרף לקבוצה כשהיה פרשמןבוב פטיט העז להצ. הגדולות בלואיזיאנה
י מאמניו שהסבירו לו שהוא איטי מדי ויותר מדי "מהסגל ע" נוקה"ובשתי הפעמים 

CLUMSY .אתה תתאמן עד שתעשה את : "לא ויתר, ´שהיה השריף של בטון רוז, אביו
, לפטיט עבד יומם ולילה על כל האספקטים של הכדורס. אדם נוקשה היה אביו!". הקבוצה

 .וגם על משקולות
 

! הילד הפך להיות גבר: מאמנו סם קוהיל לא האמין למראה עיניו, וניור שלו´כשחזר בשנת הג
כשבית ספרו " השחקן המצטיין"והיה , וניור שלו´הוא עשה את חמישיית הקבוצה בשנת הג

 .ניצח את אליפות לואיזיאנה לתיכונים
 

ך ליקיר המדינה כשבכל שנות משחקו שם והפ 0400-הוא קיבל מלגה ללואיזיאנה סטייט ב
והשחקן ´ אול אמריקן´הוא היה ( יהוורסיטאז פרשמן לא הורשו לשחק עם ; שלוש שנים)

בפיינל פור . למשחק´ ריב 0.,0-ו´ נק 03.8איסטרן קונפרנס עם ממוצעים של ´הטוב בסאות
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היה השחקן  אך הוא, ´ריב 4.,0ממוצע עם ´ נק 04.4הוא קלע , וניור´כשהוא ג ,040של 
וניבחר ´ ריב ,.03-ו´ נק 0.4,את שנת הסניור שלו סיים עם . הלגיטימי היחיד בקבוצתו

 .לחמישיית האול אמריקן של המכללות
================================================= 

 הקריירה המקצוענית
 סטוריהיאחד משלושת הריבאונדרים הטובים בה
================================================= 

 
, הוא נתן להם עונת רוקי נהדרת. 0404י מילווקי בסיבוב הראשון של דראפט "הוא נבחר ע
ההוקס , 0400-ב, כ"שנה אח. ´ריב 8.,0-למשחק ו´ נק 05.4עם " רוקי העונה"זכה בתואר 

יס הוא אך בסנט לוא( כך קראו לסנטרים של אז)עד אז הוא שיחק כפיבוט . עברו לסנט לואיס
והיה אחד השחקנים שהגדירו עמדה זאת , שם נישאר עד סוף הקריירה 4הועבר לעמדת 
. עד אז שיחקתי עם הגב לסל. זה נתן לי מבט אחר לחלוטין על המשחק. "יותר טוב מכולם

הוא אמר , !"עולם שאהבתי, גיליתי עולם חדש של כדורסל. עכשיו אני עומד עם הפנים לסל
 .יטדאז לספורטס אילוסטרי

 
ממוצע והוביל את ´ נק 00.3כשקלע ´ מלך הסלים´בעונתו השנייה בנבא הוא זכה בתואר 

של " השחקן המצטיין"הוא זכה גם בתואר (. ממוצע 05.0-ל 0054)הליגה גם בריבאונדים 
הוא היה ריבאונדר שהזכיר מאד את לארי . ריבאונדים 04וקטף  05כשקלע  0405סטאר -אול

, אך תפישת מקום מושלמת, שחקן לבן עם ניתור בינוני: שבאו אחריובושר -בירד ודייב דה
-סטאר גם ב-של האול MVP-הוא זכה ב. ומשחק פיקח שעזר לו לגבור על גבוהים ממנו

-תואר שרכש שוב ב)של הליגה  MVPבאותה עונה זכה גם בתואר . 0450-ו, 0404, 0408
, אד מקאולי, עם פטיט!( אני ראיתיזאת הקבוצה ש)יתה אז קבוצה מצויינת ילהוקס ה(. 0404

שעם הדראפט , הם ויתרו על זכויות הדראפט לסלטיקס, בלי שידעו, אבל. וקליף הייגן
 .שקיבלה עבור השניים היא בחרה בביל ראסל

 
(. עם ביל ראסל)צחון בגמר על הסלטיקס ילזכות באליפות הנבא בנ 0408-הם עזרו לו ב

שתי " )השחקן המצטיין"וזכה בתואר , נקודות 05כשקלע  5-פטיט היה אדיר במשחק ה
 .כשהסלטיקס זוכה בשלושתם, 0450-ו, 0455, 0403הקבוצות תיפגשנה גם בגמרי 

 
הוא גם היה . שיא של אותה תקופה, ממוצע´ נק 04.0הוא הוביל עם  0408-0404את עונת 

-ר בו כניוז בח-הספורטינג. נקודות 05,555סטוריה של הנבא לקלוע ילשחקן הראשון בה
MVP 05הוא הוביל את הליגה בריבאונדים עם , ´נק 04.0-כי בנוסף ל, של הליגה., 

 (.´נק 0.0,)בעונה שבאה אחרי הוא קלע את הממוצע הגבוה בקריירה שלו בנבא . למשחק
 

שנות קריירה  00-ב 05.4לממוצע של , נק 05,885עם סכום כולל של 6504-הוא פרש ב
ממוצע זה הוא . למשחק לכל הקריירה 05.0לממוצע של ´ יבר 00,844הוא סיים עם . בנבא

-אול´הוא היה . ´מברליין וראסל בריב´עדיין שלישי בתולדות הליגה אחרי ממוצעיהם של צ
ולחמישייה השנייה , פעמים 05וניבחר לחמישיית הנבא , שנות משחקו בנבא 00בכל ´ סטאר

´ ריב 05עם ( וכן שני באותה קטגוריה)פטיט עדיין מחזיק בשיא הריבאונדים , אגב. פעם אחת
אחרי אוסקאר )סטאר שלו -הוא שני בממוצע במשחקי האול. 0450-ב´ ריב 03-ו 0408-ב

 . סטאר-משחקי אול 00-ממוצע ל´ נק 05.4עם ( רוברטסון
 

 .האגדות 05-כ לאחד מ"ואח 0430-הוא ניבחר להיכל התהילה ב
 

================================================= 
 ל הגדול מכולם"המנכ

================================================= 
 

מיד אחרי פרישתו מכדורסל הוא פנה לעסקי בנקאות שם עבר בתפקידי משנה עד שהגיע 
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רס שפשטה ´מהסוג של ליהמן ברת)משם פנה לעסקי השקעות בנקאיות . ´לטופ בבטון רוז
כשהוא ( אף זה אתמול, י בנק אוף אמריקה"ע רכשהשנ´ ומריל לינץ, את הרגל אתמול

אחת מחברות הבנקאיות להשקעות הגדולות  –" קידר ופיבודי"-מצטרף בתפקיד בכיר ב
ל "מנכ"-סטריט בחר בו כ-והוול" פרודנטיאל"ל חברת העתק "הוא הפך למנכ ,044-ב. מכולן
 .0440-ב" השנה

 
. הענקית( IMCA)סלטנס אסוסיאשיון מנט קונ´הוא ממשיך עד היום כנשיא אינבסטמנט מנג

שלושת ילדיו אף הם הגיעו לתפקידי . הוא חזר לגור בלואיזיאנה משם מנהל הוא את עסקיו
 .מפתח בכלכלה של מדינת לואיזיאנה

 
================================================= 

 שאלת השבוע
================================================= 

 
  ?בכל אחת משנות הקריירה שלהם 05מי הם שלושת השחקנים שקלעו לפחות 
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 סקוטי פיפן
 
 

אולי אפילו , סליחה. הוא השחקן האוברייטד ביותר בתולדות הכדורסל
. ואוסיף גם האינדיבידואלי. האוברייטד ביותר בתולדות הספורט הקבוצתי

מה שאני אומר כל . טוב ALL AROUNDאני לא אומר שהוא לא היה שחקן 
והוא השחקן שהייתי רוצה לבטל , שהוא לא היה טוב כמו שהרבה חושבים

 . סטוריה כאחד שכזהיאבל הוא נבחר וירד לה. 05-ראשון מרשימת ה

=============================================== 
  PLAYER THE MOST OVERRATED  –סקוטי פיפן 

=============================================== 
 

, ,, 0, 0מצויין שיכול היה לשחק " אראונד-אול"הוא היה שחקן . טבעות אליפות 5הוא עונד 
, כשמייקל פרש. תואר שלדעתי לא מגיע לו –" האגדות 05"-הוא אחד מ. לו התבקש 4ואפילו 

אדה צחונות אך נינ 00אם כי הוא הוביל את הבולס לעונה של )סקוטי היה חסר אונים בלעדיו 
היה משחק הפלייאוף במדיסון ( על-וספורטאי)מה שחיסל אותו עבורי כשחקן (. בפלייאוף

קסון משרטט תרגיל אחרון לפיו טוני ´כשפיל ג –ברור שהייתי שם  –סקוור גארדן נגד הניקס 
היה זה משחק חצי הגמר . טיקים לסיום 0.8, לוקח את הזריקה האחרונה לניצחון´ קוקוץ

חמישיית הבולס עלתה על הפארקט לניסיון אחרון . בילים בשני משחקיםבמזרח כשהניקס מו
אבל פיפן לא היה עם , שנכנסה´ מטרים של קוקוץ 3-שהצליח עם קליעת הפיידאוויי מ

קסון לא בחר בו לקחת ´לות עם קבוצתו מאחר וגעהוא נשאר על הספסל מסרב ל. החמישייה
הטלוויזיה וניכנס ´ שכדורו של קוקוץיתה כל שמחה בבולס כילא ה. את הזריקה האחרונה

 .וממהר לחדר ההלבשה מבלי לדבר עם איש ומכיסאקסון מתרומם בכעס ´מראה את פיל ג
 

כל מה שאני זוכר . אני לא זוכר בדיוק מה קרה: "תונאים הגיב פיפן שנראה כמוכה שוקילע
פשוט , קומרוב הפתעה ובלבול שלא בחר בי לזרו, הוא שפיל ביקש שאוציא כדור לטוני

פאול  צפצפהבמשחק השביעי הזיברה , לאלה הזוכרים את הסדרה". התיישבתי על הספסל
פיפן שעדיין היה נסער ממה שקרה . פאול שלא היה ולא נברא –נגד פיפן על יוברט דייויס 
 . והניקס ניצחו את הסדרה עם הפאולים של דייויס, במשחק החמישי לא הגיב

 
ונסון בעונת האליפות הראשונה ´יק ג´השחקן שישמור על מג קסון הורה לו להיות´כשפיל ג

כולם הסכימו איתו כשהם ". WILL SHUT DOWN MAGIC"פיפן הצהיר שהוא . 0440של 
פורוורדים השומרים הטובים בהיסטוריה של -סמול/אומרים שפיפן הוא אחד הגארדים

ה לה את השחקן הבולס ניצחה את הסדרה כי הי". יק´ישתק את מג"ולכן פיפן , המשחק
אך הבה ונסתכל על מספריו של  –ורדן ´מייקל ג –פעם על הפארקט -הטוב ביותר לדרוך אי

 00: משחק שלישי. ´אס 05-ו´ נק 04: משחק שני(: שעלו בהרבה על מספריו של פיפן)יק ´מג
 05-ו´ נק 05: משחק חמישי. סוכריות 00-פגזים ו 00: משחק רביעי. בונבונים 05-חיצים ו

עוד השתקה כזאת ועולם הכדורסל היה נהרס  ...יק´את המג" השתיק"פיפן באמת  .´אס
 .מהרעש

 
-אחרי הבחירה ה: "טוב מכל אחד אחר" האגדות 05"אוסקאר רוברטסון הסביר את בחירת 

שחקן הבולס ליד מייקל  -ולפיפן ". זה עניין של יחסי ציבור 05כל האחרים עד , 00-או ה 05
, הייתה את מערכת יחסי הציבור הטובה מכולם -אליפויות  5ייז ´רנצורדן שדאג להביא לפ´ג

אבל גדולתו התעצמה בגלל . איש לא אומר כאן שפיפן לא היה שחקן גדול". מייקל"ושמה 
. העובדה הפשוטה היא שלעולם לא נדע אם מייקל היה יכול לעשות זאת ללא פיפן. מייקל

לא : א יכול היה לעשות זאת ללא מייקלאבל מה שאנחנו כן יודעים בבטחה הוא שפיפן ל
 .ולא אחרי שפיפן עזב את שיקגו ולא השיג שום דבר חשוב ללא מייקל, בשנה שמייקל פרש
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================================================= 
 ההתחלה

================================================= 
 

כשחקן צעיר " קלאמזי"שהיה מאד , מונה ילדיםאחד לש, ארקנסו, סקוטי נולד בהמבורג
אז הוו החליט , כשסיים תיכון אף אוניברסיטה רצינית לא הייתה מעוניינת בו. בעממי ובתיכון

 , NAIA-ה – NCAA-להירשם לאוניברסיטת סנטרל ארקנסו ששיחקה בליגה המינורית ל
מונים של יי כמה אואומר למאמן אחר, גובה´ מ 0.80לשם הגיע יום אחד לאימון כשהוא 

ר הקבוצה שאסף ´המאמן הכירו כמנג". לעשות את הקבוצה"הקבוצה שהוא רוצה לנסות 
 .וכרתך שהקים לו גדר בחצרו כחלק מעבודת הקיץ שלו, כדורים

 
אך הוחלט לתת לו . באה התשובה" VERY LITTLE. "המאמן שאלו כמה כדורסל שיחק

אך ראו . ר´יחזור מהר מאד לתפקיד המנגאנס כשהדעה של צוות המאמנים הייתה שהוא ´צ
ובנוסף , ניתורו וכף ידו העצומה הרשימו את המאמן מאד. הוא היה לא רע בכלל: זה פלא

פיפן הגיע לגובה , "מה קורה כאן"לפני שאמרת ". הוא התחיל לצמוח סנטימטר בשבוע"לכך 
  NAIA-ובכל שנה משנות משחקו ב, ´מ ,0.5

 
אבל איש , ומועמד לגיטימי לנבא ביכולתו, NAIA-מריקן של הא-הוא השתפר עד שהפך לאול

 .לא ידע עליו
 

טורניר "-הוא הצטרף ל, כמו כל השחקנים הטובים אך הבלתי ידועים וללא רפיוטציה
פיפן הפתיע את כולם כששיחק מצוין בכל עמדה ששמו . הנערך לפני הדראפט" ´פורטסמות

השחקן הטוב ביותר "-ל" יש לא שמע עליושחקן שא"-מניותיו עלו תוך יומיים מ. אותו
וקראה בשמו בבחירה , אך סיאטל בחרה לפניה, שיקגו התלהבה רצתה בו מאד". בטורניר

שיקגו הציעה . ס הגבוהישיקגו בחרה באולדן פולינ. 0483-החמישית של הסיבוב הראשון ב
וצא את עצמו וכך הוא מ. ועוד בחירת דראפט סיבוב ראשון עבור פיפן ספולינילסיאטל את 

 .העושה את מעדיו הראשונים בליגה, צעיר דרומי חסר בטחון, "עיר הרוחות"-לפתע ב
 

================================================= 
 ראשית הקריירה בנבא

================================================= 
 

כשהוראס הוא המחליף של  הוא הושב על הספסל ליד פורוורד אחר בשם הוראס גראנט
הם עלו מהספסל בכל עונת . ארלס אוקלי ופיפן המחליף של בראד סלרס הגבוה והרזה´צ

ויחד עם , פורוורד-הוא הפך לשחקן הפותח בסמול 0488אך בפלייאוף של , הרוקי שלהם
 .לראשונה בעשר שנים, ורדן הם הגיעו לחצי גמר אליפות המזרח´ג
 

================================================= 
 הראשון THREE-PEAT-ה

================================================= 
 
באותה שנה הבולס הגיעה לגמר . סטאר-פיפן ניבחר לראשונה למשחק האול 0445-ב

כשפיפן סובל לראשונה מהמיגרנות החזקות שהפריעו לו משך כל , המזרח נגד דטרויט
הוא כבר היה שותף חשוב למייקל באליפות הראשונה מתוך  0445-0440-אך ב. הקריירה

הוא הטביע חותמו כשחקן ההגנה של הבולס שתמיד שומר על השחקן הנגדי . שש שלהם
חמישיית "-פעמים ל 8הוא ניבחר . וגם משחק ההתקפה שלו השתפר בקביעות, הטוב ביותר

הוא ניבחר כאחד , 0440-ב ,כ"שנה אח. ופעמיים לחמישייה השנייה, של הנבא" ההגנה
האוריגינלית שלקחה את הזהב באולימפיאדת " נבחרת החלומות"מתריסר השחקנים של 

 .ברצלונה
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כשפיפן תמיד נחשב לשחקן השני בטיבו , הבולס המשיכה לשלוט בליגה בניצוחו של מייקל
-0440, ,0440-044, 0440-0440, 0445-0440יחד הם ניצחו את אליפויות . של הבולס

 .האגדות 05-ניבחר כאחד מ 0445בשנת . 0443-0448-ו, 0445-0443, 0445
 

 
 .תמיד היה שם כשצריך. פיפן

 

================================================= 
 פיפן ללא אלוהים

================================================= 
 

מייקל הודיע שנישבר לו : נפלה פצצה שהרעידה את כל העולם 0444לפני פתיחת עונת 
, בדיעבד. בייסבול –חדש ´ אלנג´ושהוא רוצה צ, שהוא השיג כל מה שהוא רצה, מכדורסל

, שאתלט עליון, שוב, והוכיח, תהלוואי ולא היה עושה זאת כי הוא פספס שתי אליפויות נוספו
הוא שיחק . לא יכול להעביר את גאוניותו מספורט אחד לספורט שני, אפילו גאון בספורט אחד

אבל כשהרגיש , והגיע אולי לרמת שחקן מכללה מהדיביזיה הראשונה, חבט לא רע, לא רע
א רצה להיות החליט לפרוש כי ל, ליג-ור´ושלא יגיע לרמת שחקן מקצועני במייג, שזה לא זה

 ".סוקס-ווייט"גימיק פרסומת של השיקגו 
 

הוא זכה בתואר . יתה השנה הטובה ביותר של פיפן כשחקןידווקא שנת הפרישה של מייקל ה
, (8.3)´ ריב, (00.5) והוביל את הבולס בקליעות , 0444-סטאר ב-של האול MVP-ה

הוא ניבחר לחמישייה (. למשחק 0.4)וכן הוביל את כל הליגה בגניבות , (0.5)ואסיסטים 
הבולס סיימו את העונה . MVP-כשהוא שלישי במספר הבחירות ל´ אול נבא´הראשונה של 

 .פחות מהבולס של העונה הקודמת עם מייקל 0רק , ניצחונות 00עם 
 

הייתה זאת . ואת הסיפור כבר כתבתי לכם, נגד הניקס 0444אבל אז הגיע הפלייאוף של 
. שדבק בו´ לוזר´והוא לא הצליח להיפטר לעולם מהכינוי , יפןפנקודת השפל בקריירה של 

עוד לפני . רי קראוס היהודי להיפטר מפיפן´בקיץ של אותה עונה ניסה בעלה של הבולס ג
 STRAIGHTהוא היה מוכן לעשות . לא שררה אהבה בין השניים´ ידנט עם קוקוץסהאינ

TRADE היה , נט´גייא-לאורלנדו כפריכשהוראס גראנט עבר . של פיפן בשון קמפ מסיאטל
 .ברור שהבולס מתפרקת

 
וכל הדיבורים  0444-0440מייקל הודיע שהוא חוזר בסוף עונת . אך תמיד בא אלוהים הגואל

. המשחקים האחרונים 03-כשמייקל חזר ל 4,-0,הבולס היו . על טרייד של פיפן נפסקו
ז היה "פיפן בכ. סיום העונהעד  4-,0-היה נפלא כשהוא מובילם ל –תמיד מייקל  –מייקל 



 246 

 0רק . וגגות, גניבות, קטיפות, בונבונים, השחקן שהוביל את הבולס באותה עונה בחיצים
שחקני נבא אחרים בכל ההיסטוריה של הליגה סיימו עונה כשהם מובילים את קבוצתם בכל 

 .הקטגוריות
 

================================================= 
 השני THREE-PEAT-ה

================================================= 
 

ושוב היה השחקן המוביל בבולס כשפיפן משחק כינור , מייקל מיד לקח את המושכות לידיו
ומייקל הובילם לרקורד , אז הייתה לבולס קבוצה שונה עם דניס רודמן ולוק לונגלי. AIR-שני ל

הם ניצחו את סיאטל לאליפות . עשרה הפסדיםניצחונות ורק  30, הטוב בתולדות הליגה
אז ´וניצחון על יוטה ג, הפסדים 00-ניצחונות ו 54ומיד חזרו לעונה נוספת מציינת עם , רביעית

 .0443-0448בדיוק כפי שעשו בעונה הבאה של ,  0445-0443בסדרת האליפות של 
 

================================================= 
 אחרי שיקגו

================================================= 
 

הוא . רי קראוס עם פיפן היו גרועים מתמיד´ויחסיו של ג, קסון פרש´פיל ג. ורדן פרש´מייקל ג
, הועבר ליוסטון כשהוא מסיים את הקריירה בבולס כשני בהיסטוריה של הקבוצה בנקודות

ובפעם הראשונה בקריירה שלו , ת אדמההעברתו ליוסטון הייתה רעיד. וגניבות, אסיסטים
כי זה היה ? מדוע רעידת אדמה. תמונתו הייתה תמונת השער של ספורטס אילוסטרייטד

אבל רעידת האדמה . א והלך לשחק בהפועל"עזב את מכבי ת´ דומה ליום שמיקי ברקוביץ
ללא , ןוא´ארלס בארקלי וחאכים אולג´הנה פיפן המצטרף לצ: ערבבה בתוכה אינטריגה גדולה

 ?אליפות ראשונה לבארקלי? אליפות שביעית לפיפן. ליין הטוב בליגה-ספק הפרונט
 

פעם לא שררה -אף. כמעט מהרגע הראשון היו חיכוכים בין האציל ופיפן. לא זה ולא זה
(. כמעט שלא היו לו חברים בליגה; את פיפן אהבו מעט מאד שחקנים)ביניהם אהבה גדולה 

בעוד שמייקל . אף של פיפן אחרי הניצחון על בארקלי בפלייאוףהאציל לא אהב את הרמת ה
פיפן התנהג בצורה , ורדן ניגש לבארקלי וכמעט התנצל על שמנע ממנו אליפות ראשונה´ג

 .הפוכה לגמרי

(. בגלל השביתה)לא תיפקד ופיפן עזב בעונה המקוצרת " יין הטוב בליגהלהפרונט", בקיצור
הוא עזר . נחת שם ברעש גדול כמביא הגאולה החדש הוא. רטלנדויתה פיהעצירה הבאה ה

למרות  –הלייקרס  –אך שם הפסידו לאלופה שתהיה , לטריילבלייזרס להגיע לגמר המערב
 הוא המשיך כמה. יתרון שנימחק והלייקרס ניצחה, הפרש ברבע האחרון במשחק הקובע 00

 .פעם לא הגיעו יותר-ולגמר המערב אף, עונות אפורות בפורטלנד
 
משחקים  ,0אך בגלל פציעה שיחק רק , הוא חתם שוב בבולס ,0550-055חרי עונת א

אתה מוצא שהוא , כשאתה מחשב את הישגי הקריירה שלו. ואז פרש, 0554-,055בעונת 
וישנן לו , (עם פורטלנד 4-ו, עם יוסטון 0, עם שיקגו 00) עונות ברציפות  05שיחק בפלייאוף 

 .רים ורוברט הורייאשחקני הנבא אחרי קיותר דקות משחק בפלייאוף מכל 
 

================================================= 
 גמלאות

================================================= 
 

. ודי הצליח בגלל קול הבאס העבה שלו, אחרי פרישתו הוא היה אנליסט למשחקי הבולס
 .ני אהבתי אותו כאנליסטא. ESPN-ומשם ל, NBCב  NBA-כ עבר ל"אח
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זה כוון ככה . לתקרה במשחק נגד הלייקרס ,,הועלתה גופייתו מספר , 0550, לדצמבר 4-ב
, "בערב תליית הגופייה"והוראס גראנט היו , דניס רודמן, גם מייקל. קסון יהיה שם´שפיל ג

ובוב , (4´ מס)רי סלואן ´ג, (,0´ מס) ןורד´כשהבולס מכבדים את גופייתו ליד גופיית מייקל ג
 (.05מספר )לאב 

 
אך אחרי , הכל נעשה בסודי סודות. הוא הביע רצון לחזור לשחק עם המיאמי היט 0553-ב

אז הוא חתם עם . כמה אימונים קבע פט ריילי שפיפן לא יכול לעזור יותר לקבוצה ברמת נבא
באל סנדס, חתם עם קבוצה שבדית 0558-וב, קבוצה פינית איתה שיחק משחק או שניים

 .שגם איתה שיחק כמה משחקים, דרגונס
 

ון ´ג. פיפן הגיש בקשה לאמן את הקבוצה, י הבולס"ע( או הועזב)אחרי שסקוטי סקיילס עזב 
 ההייתזאת . לא רצה להסתכן עם מאמן ללא כל ניסיון אימון בנבא, ר הקבוצה´מנג, פקסון

אתה לא ? ג עם הקבוצהמה הוא השי? אז מה, לסקיילס היה רקורד נבא: "תגובתו של פיפן
גארד למרות -אבל אני הרצתי את הבולס כפוינט. צריך להיות מדען טילים כדי לאמן בנבא

כי ידעו שלמרות שאינני ? גארד-למה שמו אותי כפוינט. שלא היה לי את הכדרור הטוב מכולם
 ".אני יודע כיצד להוביל ולהריץ קבוצה, מכדרר טוב

 
אני ראיתיו כבר כמה פעמים מסתובב . רדייל שבצפון מיאמידוהיום פיפן גר בחווה ליד פורט ל

. ואנטרון, פרסטון, אמריקאית לארסה יונן ושלושת ילדיהם סקוטי-בחוף עם אשתו הסורית
אני כולי עכשיו בתוך . "לנסות לגדל פרי טרופי מסוים$ 084,555לאחרונה קיבל מהממשלה 

 . הוא אומר, "החקלאות
 

 ! הוא תמיד מחייך כאילו אין לו דאגה בעולם כשהוא מסתובב על שפת הים

=============================================== 
 שאלת השבוע

=============================================== 
 

כששמע שפיפן  TNTארלס בארקלי בתכנית הטלוויזיה ´מה היה המשפט המפורסם שאמר צ
 ?0558-רוצה לחזור לשחק ב

 
 05ואלכס גרוזה היו היחידים שקלעו לפחות , בוב פטיט, ורדן´מייקל ג: עברשבוע תשובת הש

 (אלן אייברסון כנראה הולך להצטרף אליהם: הערה שלי) !ממוצע בכל עונה מעונותיהם בנבא
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 וויליס ריד
 
 

מכל הסלים הגדולים בהיסטוריה של הנבא לא היו שניים גדולים יותר משני סליו 
בין הניקס  3-יס ריד בדקות הראשונות של משחק הפלייאוף ההראשונים של וויל

מותי -הנקודות היחידות שהוא קלע במשחק האל 4אלה היו . 0435-ללייקרס ב
 5,-יותר אפילו מה, אך היו אלה ארבעת הנקודות שהביאו לניקס אליפות, הזה

 . של גיבור המשחק וולט פרייזר´ נק

 
================================================ 

 הילדות בעיירה הקטנטונת בלואיזיאנה
================================================ 

 
וויליס ריד נולד בעיירה היקו הידועה לשמצה בגלל מאתיים שנות גזענות מהחמורות ביותר 

ס עממי ותיכון "הוא גדל בחווה ליד העיירה השכנה ברניס שרק לה היה בי. ב"בארה
הוא אחד השחקנים היחידים המסרב בתוקף לדבר על ילדותו הקשה בעיירה היקו . יםלשחור

 .שהביא טרור לכל חיי שחור בסביבה שהעז להרים ראשו" קלאן-סקקלו-קו"-בה פרח ה
 

ג שכמעט "ק 050ומשקל  0.53אוניברסיטת גרמבלינג השחורה שמעה על התיכוניסט בגובה 
וה שהם יצליחו ללמדו מספיק כדורסל בשנת ונתנה לו מלגה בתקו, לא שיחק כדורסל

מספיק כדי לעשות את הקבוצה , ( אז פרשמן לא הורשו לשחק עם הוורסיטי)הפרשמן שלו 
 .שלו( השנה השנייה)בשנת הסופומור 

 
 NAIA-הוא הוביל את גרמבלינג לאליפות ה". עשה את הקבוצה"הוא יותר מסתם 

ים של שחורים או מכללות ´קולגכ "בד – NCAA-האוניברסיטאות שלא שייכות ל)
כשהוא קולע ( NCAA)-ב BIG TIMEט מספיק גדול לשחק ´ואוניברסיטאות ללא באדג
 SMALL COLLEGE-וניבחר ל, ´ריב ,.00ממוצע עם ´ נק 05.5בשלוש שנות משחק שם 

ALL AMERICAN  שנתו האחרונה שם, ,045בשנת. 
 

================================================= 
 "?מי זאת גרמבלינג"

================================================= 
 

ואיזה כדורסל ; היכן היא נמצאת; מה זה גרמבלינג"השאלה הייתה , כששמו היה בדראפט
 ".?היא משחקת
מי לעזאזל "-ו, "ב"היא נמצאת איפה שהוא בארה", "נשמע כמו חברת תובלה: "התשובות היו

 ".?יודע
 

ונתנה לו חוזה , 0454אנס ובחרה בו בסיבוב השני של הדראפט של ´ס החליטו לקחת צהניק
אלפים דולר תוך מחשבה שזה לא יותר מדי כסף לבזבז על שחקן בלתי ידוע  05בסך 

 .ג"ק 000-הנושא משקל שהגיע כבר ל, שמאלי, 0.53אבל שחקן של , לחלוטין
 

-ב" רוקי העונה"-הוא מיד ניבחר ל. נבאהוא הפך מיד לאחד הדברים הטובים ביותר שקרו ל
נקודות על  45למשחק כשבמרץ של אותה שנה הוא שופך ´ נק 04.0עם ממוצע של  0450

-ושביעי בקליעות עם ה( 04.3)הוא סיים את עונת הרוקי שלו חמישי בריבאונדים . הלייקרס
 .שלו 04.0

 
חק עם הגב לסל כאילו כמעט מתחילה הוא הוכיח את כוחו והתמצאותו תחת הסל כשהוא מש

עם קליעת ( אפילו שהיה אחד הסנטרים הנמוכים מבין כל הגדולים)סנטר טבעי . שכך נולד
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הוא גם אהב . וקליעת הוק שמאלית שהייתה כמעט בלתי אפשרית לעצירה, חצי מרחק רכה
הוא אמר כמה פעמים שלקיחת ריבאונד מספקת אותו אפילו יותר מסל . לטרוף את הסלים

 .מיוחד
 

להחזיק , והם החלו להכות בו, יכול לגרום טרור תחת הסל 00הוותיקים לא האמינו שילד בן 
". דה היק מהיקו"ומיד נולד הכינוי , פאקה עליו ועל עיירת הגהנום שלו היקו-לדבר פאקה, בו

פרץ ישר אל תוך , הוא לקח כדור בהתקפה, גבוהים להכות בו ,ערב אחד כשהיריב שלח 
קאונטרי ´כבר לא . באותו רגע נולד ריד חדש. חד עם הכדור לדאנק נהדרוהרימם י, השלושה

 .אלא שחקן פיזי ודומיננטי ביותר שמוטב לקחתו ברצינות, ´היקו-דה היק מ´כבר לא . ´בוי
 

, אני. 0455עד  0405הניקס סיימו אחרונים בכל אחת משנות . אבל הוא הגיע לקבוצה חולה
ק כדי לראות את הקבוצה הפתטית מפסידה ומפסידה ר 0450-0450-הייתי שם ב, לדאבוני

חיצים דרך גרונם במרץ  055מברליין שהשחיל ´י הסיקסרס עם וילט צ"ע –למעשה נהרסת  –
עם  –ותום היינסון , ונס´סם ג, בוב קוזי, ונס´קייסי ג, והסלטיקס של ביל ראסל, של אותה שנה

נשמע ? לושקטוף. נקודות 05ה מחליף חייתי בשם לושקטוף ששמו המפחיד בלבד היה שוו
בית הסוהר הקשה בעולם  –" סמפסון קורקשיון פסיליטי"כמו שם של מוציא להורג בכלא 

 . לאורך נהר המיסיסיפי בלואיזיאנה
 

שסיימה את העונה , כשהוא הגיע לניקס הוא הגיע לקבוצה ששכחה כיצד נראה הפלייאוף
הניקס עשתה את הצעד החשוב  0453-0458-ב, ואז. הפסדים 08-ניצחונות ו 00שלפני עם 

כשהחליטה לקחת את שרביט המאמן מדיק  –בושר -חשוב אפילו מהבאתו של דה –ביותר 
ונס יוניברסיטי ´כששיחק בסנט ג: יורק-מגווייר היה אליל בניו. מגווייר ולתת אותו לרד הולצמן

. כב בניקסכ הוא כי"אח. קבוצות המכללות הטובות ביותר 4-הוא עשה ממנה את אחת מ
מסתובב עם סיגר בבארים של , אירי שותה בירה וויסקי-אמריקאי: יורק-מגווייר היה ניו

 .יורק יאנקיס כשכל מנהטן עבד לרגליהם-ומשתולל עם מיקי מנטל ושאר כוכבי הניו, מנהטן
 

שאפשר " יורקי-ניו"אז הניקס פנו לאדם הכי לא . אבל מגווייר לא הביא את התוצרת כמאמן
היהודי הנמוך לובש החליפות , רד הולצמן: פילו שנולד בעיר וחי את כל חייו בהא, לתאר

הוא היה , כן. הולצמן לא היה מסתובב בבארים. שתמיד נראו כאילו ניקנו בשוק הפשפשים
אבל בסוף המשחק היה חוזר לביתו בברוקלין כשאיש לא יודע , פעם פוינט גארד של הניקס

כשהדבר השנוא , בביתו, אך הכול בפרטיות, שותה וויסקי ידועגם הוא היה . לאן הלך ולאן בא
הולצמן פעם אמר שכשהוא רוצה . משהו מסגנון צביקה שרף -ביותר עליו הייתה התקשורת 

למחרת האמת , וראה זה פלא, הוא היה זורק שקר בפני העיתונאי, שמשהו נכון ייכתב בעיתון
 !הופיעה באותיות של קידוש לבנה

 
אני רוצה בהתקפה : "וריד, דיק בארנט, בראדלי, ראשון אמר הולצמן לפרייזרכבר באימון ה

. כל השאר תעשו מה שאתם רוצים בהתקפה. מן-תנועה ללא כדור וזריקה רק מהאופן
אבל בהגנה אתם תעשו רק מה שאני , בהתקפה תעשו מה שאתם רוצים, במילים אחרות

בינו מיד שיש להם עסק עם יהודי נמוך הם ה. שפה כזאת הם לא שמעו ממגווייר!". אומר לכם
והפך למאמן , הולצמן אימן את הניקס לשתי אליפויות. חזק אופי שאין איתו כל בולשיט

יורק שמעולם לא אמר מילה רעה -וקהל ניו, י שחקני הניקס"פעם ע-האהוב והנערץ ביותר אי
 .נגד הולצמן

 
והולצמן אומר , 5-05עה עם ההתחלה הייתה גרו. משחקים 04הניקס ניצחו  0458-0454-ב

אבל וולט בלאמי לוקח לו את , הוא סנטר בנשמה. פורוורד-ריד הוא לא פאור: "להנהלה
פורוורד שאוכל לשבץ אותו עם -נסו לעשות טרייד של בלאמי והביאו לי פאור. המשבצת
 ".האחרים

 
טרויט ששלח הם עשו טרייד עם ד: פורוורד-ועוד איזה פאור, פורוורד-הניקס הביאו לו פאור

ר ´והביא לניקס שחקן שהיה ידוע יותר כפיצ, להם את בלאמי הענק והווארד קומייבס
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" בושר-אני רוצה את דה. "אבל הולצמן רצה אותו. פורוורד בכדורסל-בבייסבול מאשר כפאור
לראשונה קבוצה של ממש  ההייתולניקס , בושר-הביאו לו את דה. הוא אמר לבעלי הקבוצה

יום אחד אחרי . 0-ו 0-ופרייזר ובארנט ב, ,-בראדלי ב, 4בושר בעמדת -דה, עם ריד בסנטר
ניצחון כזה . ניקס חדשה נולדה. 0,0-83הטרייד נפגשו הניקס ודטרויט והניקס שחטה אותם 

 .בעיר החלו מדברים על ריצה לאליפות. לא היה לה כבר שנים
 

היו לי כבר אז סטודנטים . קסאני חייתי אז בעיר ועקבתי אחרי כל תנועה וכל תזוזה של הני
, פעמים בשבוע ,-0אפילו  –והייתי בא לבקרם באופן מוגזם , בקבוצה´ שעשו את הסטאז

פשוט אהבתי . יורק מטס ראו אותי פעם בחודש-בניו´ בעוד שסטודנטים שעשו את הסטאז
 .הרגשתי שמשהו גדול עומד לקרות. אהבתי את האווירה. להיות שם

 
================================================= 

 שנות האליפות
================================================= 

 
 04.0-ממוצע ו´ נק 00.0כשריד מובילם עם  04-0-הניקס פתחו את העונה ב 0454-0435-ב

, הם שיחקו משחק שוטף עם תנועה מתמדת. ניצחונות 55הם סיימו את העונה עם . ´ריב
הייתה זאת עונה שלמה בה בקושי ראיתי זריקה לא . ן הפתוח לוקח זריקהכשרק השחק

, 00.3, 05.8, 05.4עונות של  0כשמאחוריו , סטאר-של האול MVP-ריד היה ה! טובה אחת
הוא נחשב אז לשחקן הטוב ביותר בנבא כמעט ללא . בממוצע´ ריב 00.0עם  05.4-ו, 00.4

 .ליין הם רק במקום שני ושלישי אחריומבר´רי ווסט ווילט צ´כשג, יוצא מין הכלל
 

 .0435ואז הגיעו משחקי הפלייאוף של 
 

לפני , פירל שסחטה מהניקס הכל-י הבולטימור בולטס עם אירל דה"הניקס הופתעו מאד ע
ואז גמר . משחקים על מילווקי 0-אחרי זה בא ניצחון ב. שהניקס שרדה בשבעה משחקים

והמשחק  ,-המשחק ה. מברליין´ווילט צ, ין ביילור´אלג ,רי ווסט´הפלייאוף נגד הלייקרס עם ג
 .הרביעי הסתיימו בהארכה

 
ההופלה לקראת המשחק הייתה כזאת גדולה . הגיע המשחק השביעי במדיסון סקוור גארדן

שבפעם היחידה בכל הקריירה שלי כעיתונאי לא הצלחתי להיכנס לאולם עצמו אלא ניתנה לי 
העדפתי לראות . סירבתי. עם מסך ענק םלעיתונאיסגור אקרדיטציה לחזות במשחק באולם 
לוויליס ריד התנפחה . כתבתי על כך פרק שלם בספרי. את המשחק בבאר מקומי במנהטן

הברך והוא לא היה בחדר ההלבשה של הקבוצה אלא בחדר הטיפולים אצל רופא הקבוצה 
מנם הולצמן וללא מא, כשכל השחקנים מתלבשים באווירה של בית קברות ללא וויליס

 .שהעדיף להיות עם וויליס בחדר הרופא
 

? האם ריד ישחק? היכן ריד. שקט". שתי דקות לעלייה למגרש: "עוזר המאמן אומר לשחקניו
 04,554קהל של . הקבוצה יוצאת מחדר ההלבשה ועולה על הפארקט ללא ריד. איש לא יודע

סתכלים לעבר שחקני הניקס שחקני הלייקרס בצד השני של המגרש מ. צופים לא מוציא הגה
 .המדיסון סקוור גארדן הפך לבית קברות. וריד איננו

 
וויליס ריד מנסה לא לדדות ולא לצלוע ניכנס למגרש עם רד . צרחות שהגיעו למאדים, לפתע

חשבתי לעצמי . ברגע שהקהל ראה אותנו הוא יצא מדעתו: "כ"הולצמן אמר אח. הולצמן
ואז הוא עצמו פורץ . ´!שמח לראות אותי עולה על הפארקט איזה כבוד הוא לי שהקהל כל כך´

איש לא רצה להראות שהם ידעו . איש מהשחקנים לא הראה שהוא מתלהב. בצחוק אדיר
אבל ביל בראדלי מספר , הם נראו שלווים כאילו מאומה לא קרה. שללא ריד אין להם סיכוי

כאילו שראיתי . וה עוטפים אותיהרגשתי מין בטחון ושלו, כשראיתי את וויליס ניכנס: "כ"אח
כולנו שיחקנו אותה . אבל לא רציתי להראות מה אני מרגיש. את המשיח שבא לעזור לנו

 !".כאילו זה לא כל כך מזיז לנו אם ישחק או לא
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מברליין נמצא תחת הסל ולא יוצא החוצה לשמור על וויליס שקיבל כדור ´צ. המשחק נפתח

, אמפ הקצת מכוער שלו´ריד עולה לג. מטרים מהסל 5בערך , TOP-OF-THE-KEY-ליד ה
וויליס שוב , מברליין מתעקש לא לצאת החוצה´צ: כעבור דקותיים אותו ספור! והכדור בפנים

 !קובר אותה מכמעט אותה נקודה
 

לא חשוב שגיבור המשחק . לא חשוב שהיו אלה ארבעת הנקודות שקלע. הקהל יוצא מדעתו
. ´ריב 4-ו, מהקו 00-מ 00, חלוקות בונבונים 04, 03-מ 00-ב, חיצים 5,היה וולט פרייזר עם 

הכול  – 03ובראדלי עם , (´ריב 04עם ) 08בושר -דה, 00לא חשוב שדיק בארנט הוסיף 
עד שהכדור הגיע , ללא הכדור, משמאל לימין, מבחוץ והכול בסופה של ריצה מימין ושמאל

 !אליו כשהוא פתוח לחלוטין
 

היה זה וויליס ריד שסיים , והאליפות 3-חקן שניצח את המשחק הלמרות שפרייזר היה הש
 MVP-וה, של העונה הרגילה MVP-כ, סטאר-של האול MVP-את העונה המופלאה ההיא כ

, וסבלתי, חייתי. בפנקסי, הייתה זאת סידרת הכדורסל הגדולה מכולן. של סידרת הגמר
. ת כדורסל שלא אשכח לעדהייתה זאת תקופ. וקפצתי מאושר כל שנייה משבעת המשחקים

( נגד בולטימור´ ריב ,,)על -בעונה הבאה ריד סבל מטנדנייטיס בברכו ולמרות כמה משחקי
 .והניקס הפסידו בגמר המזרח נגד בולטימור, אך לא מצוינת, הייתה זאת עונה טובה

 
" דה פירל"הניקס עושה טרייד ומביאה את אירל : ,0430-043עוד רעידת אדמה לפני עונת 

, פרייזר ומונרו זקוקים לא לשני כדורים? איך אפשר: "יורק זעקו-עיתוני ניו. ונרו מבולטימורמ
ופרייזר ישבו יחד , מונרו, רד הולצמן: אך ראה זה פלא. כדי לשחק ביחד, אלא לשלושה

, סטארים את הנקודות וההופלה שלו-ותכננו שיטת משחק שנתנה לכל אחד משני הסופר
, סטארים-קו משחק קבוצתי נפלא שלא רק היה סכום של שני סופרז השניים יחד שיח"ובכ

-03הם סיימו את העונה עם !! אלא היווה קומבינציה בה השלם היה גדול אפילו מסכום חלקיו
ריד כבר לא היה דומיננטי . וניצחו את בולטימור והסלטיקס בדרך לגמר נגד הלייקרס,  00

היא . ניקס לא הייתה יכולה לעשות זאתו היאך עדיין היה השחקן שבלעד 0435-כמו ב
 .רצופים לאליפות שנייה 4ואז ניצחה , הפסידה את הראשון ללייקרס

 
שנים בניקס הוא הובילם כמעט בכל  05-ב. משחקים 04בעונה אחרי שהוא פרש אחרי 

הוא היה . האגדות וניבחר להיכל התהילה 05-והפך כמובן לאחד מ, קטגוריה מלבד אסיסטים
י אחר סשון של הניקס שגופייתו הועלתה למעלה התקרה למזכרת נצח שאף ניקהשחקן הרא

 .אף פעם 04´ לא ילבש גופיה מס
 

 05וסיים קריירה בת , שנות המשחק שלו 05בכל ´ סטאר-אול´הוא היה : כמעט שכחתי, או
 .ממוצע´ ריב 00.4-ו, ´נק 08.3שנים עם 

 
================================================= 

 אחרי הפרישה
================================================= 

 
-0433אחרי שאימן את הניקס בעונת . אך גם לא משהו מיוחד, וויליס ריד היה מאמן לא רע

, הוא החליט שאולי מקומו במכללות. בעונה שלאחרי 04-הוא פרש אחרי המשחק ה 0438
לפני שקיבל את משרת המאמן הראשי , ונס´ג-יינטוהסכים להיות עוזר מאמן ללא תשלום בס

 .באוניברסיטת קרייטון השחורה
 
וכמאמן אכזב כשהנטס סיימה את העונה , הנטס שכרה אותו כמאמן ראשי 0483-0484-ב

והיה גורם , ר וסגן נשיא הוא הצליח מאד´נרל מנג´אך כג. הפסדים 3,תחת שרביטו עם 
 .,055-ו 0550גמר הנבא בעונות והגעתה ל, ראשי בבנייתה מחדש של הנטס
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אך , היה אחראי לבנייתה מחדש, (ר וסגן נשיא´נרל מנג´ג)הוא עבר להורנטס באותו תפקיד 
, ילדיו, אחרי הוריקן קטרינה הוא החליט לעזוב את ההופס ולבלות את שארית חייו עם אשתו

 .והנכדים
 
היא תשיב לך , כן אניותשאל את אשתי הי" –אמר לפני זמן לא רב  –" אם תצלצל אלי"

 !".שבוודאי יצאתי לדוג
 

================================================= 
 שאלת השבוע 

================================================= 
 

מה היה המשפט הידוע שאמר וויליס ריד בראיון לספורטס אילוסטרייטד כשנשאל לתאר את 
 "תגובות"-תשובות ב .אנהלואיזי, עיר הולדתו היקו

 
ארלס בארקלי שמע שפיפן מתכונן חזרה לעונת ´כשצ: תשובת השאלה של השבוע שעבר

 !"פאונדס לפני שזה קורה 05אני מוריד : "ט.נ.בתכנית הטלוויזיה ט בהוא הגי 0558
 

 ********** 
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 אוסקר רוברטסון
  
 

ק נתן הגדרה י´הרבה לפני שמג. ”BIG O"יק היה ´הרבה לפני מייקל ומג
והרבה לפני שמייקל לא היה גארד שידע לעשות הכל , גארד-חדשה לפוינט

השחקן היחידי בתולדות הכדורסל שהיה טוב כמעט כמו , היה רוברטסון –
, קטיפות, הרבה לפני שהחליטו לקרוא למספרים כפולים בחיצים. ורדן´ג

לעונה דאבל בממוצע -טריפל´לאוסקאר היה , "דאבל-טריפל"ובונבונים 
 ´ !שלמה

 
================================================ 

 באינדיאנפוליס" קריספוס אטאק"אלוף בתיכון 
================================================ 

 
האתלט ´ פורבס מגזין´ולפי , אוסקאר הוא היום השחקן העשיר ביותר מכל בוגרי הנבא

-הוא נולד וגדל באחד ה. אך הוא לא נולד לעושר .כך-על כך אחר. העשיר בעולם
PROJECTS קריספוס אטאק"אבל ברגע שהופיע בפתח בית הספר לשחורים , לעניי העיר "

כמו אינדיאנפוליס " צפוניות"אבל גם בערים , האפליה חגגה בכל מדינות הדרום 0404-ב)
כתה )פומור שלו בתיכון כבר בשנת הסו. כוכבו ושמו התחילו לזהור ולהתפרסם( וסיינט לואיס

וזה היה הבסיס , ”MILAN"הוא הובילם עד לחצי גמר בו הפסיד בית ספרו לבית הספר ( ´י
 .ין הקמן´עם ג” HOOSIERS"לסרט הנהדר 

 
 

הוא נתן את . מאמנו בתיכון היה ריי קרוו שעבורו הדבר החשוב ביותר בכדורסל הם היסודות
כ "ושנה אח 0-0,הם היו  0400-ב". לאליפותתוביל אותנו , לך", הכדור לאוסקאר ואמר

. ושתי אליפויות מדינת אינדיאנה, 0-5,כשהוא כבר סניור הם סיימו עונה מושלמת של 
 04הוא קלע . ”INDIANA MISTER BASKETBALL"אוסקאר גם ניבחר לתואר היקרתי 

בחר  הוא. ומאות אוניברסיטאות הציעו לו מלגה, אסיסטים 3-ו´ ריב 05בממוצע עם ´ נק
 .באוניברסיטת סינסינטי הקרובה

================================================= 
 השחקן הטוב במכללות באוניברסיטת סינסינטי

================================================= 
 

בלי טיפת ´ מ 0.45: הוא אתלט נפלא עם גוף נפלא. באוניברסיטת סינסינטי הוא פרץ שחקים
מיקום שנולדים . קליעה נהדרת מקרוב ומרחוק, שליטה אבסולוטית בכדור. ניתור מצוין. ומןש

(. NCAA-השלישי בטיבו בכל ההיסטוריה של ה)ממוצע ´ נק 8.,,הוא קלע בסינסינטי . איתו
, ´אול אמריקן´אז הוא חייב היה להסתפק בשלוש , בימים ההם פרשמנים היו אסורים לשחק

. בנקודות NCAA-ושלוש הובלות של ה, COLLEGE PLAYER OF THE YEARפעמים  ,
כמה מהם עומדים ) NCAAשיאי  04שבר , 34-4בשלוש שנותיו שם הוא הובילם לרקורד של 

. אבל מהבאר הוא לא הצליח לשתות. FINAL FOUR-והגיע איתם פעמיים ל, (עד היום
לוש שנות לימודיו עם הוא סיים את ש. אך לא הושג, תואר אליפות המכללות היה כה קרוב

 (.´שבר לו אותם פיט מרביץ 0435-שב, שבר את כל שיאי הקליעה)שיאי מכללות 
 

הוא היה השחקן . משך כל שנותיו באוניברסיטת סינסינטי הוא סבל מאפליה לאן שפנה
ולמרות , "ניגר מלוכלך"ואפילו בעירו הוא שמע , החמישי השחור בתולדות האוניברסיטה

במסעדות היקרתיות של עירו , NCAA-יטת סינסינטי לאחת הגדולות בשהפך את אוניברס
בנסיעות חוץ כל חברי קבוצתו ישנו במלונות מפוארים שהכניסה אליהם . הוא לא היה וולקם

אני לעולם לא . "והוא נאלץ למצוא סידורי לינה בכל משחק חוץ, אסורה הייתה לשחורים
החליטה לפצות את שחקן המכללות  NCAA-אז ה. אמר לפני כמה שנים, "אשכח את העלבון
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והיא שינתה את שם הגביע הניתן לשחקן השנה , הנפלא הזה על שנות העושק והקיפוח
 .OSCAR ROBERTSON TROPHY -במכללות ל

 
================================================= 

 אלוף אולימפי
================================================= 

 
שמיגרה כל  0455של הקבוצה המופלאה הזאת של ( רי ווסט´יחד עם ג)היה הקפטן ´ ביג או´

החמישייה שהעלה . ´נק 054עם ממוצע קליעות של , ´נק 40יריב בהפרש ממוצע של 
רי ווסט ´גארד הפותח עם ג-בחצי מהמשחקים היה אוסקאר הפוינט. מאמנה האגדי פיט ניואל

רי לוקאס ´ג, השחקן המצטיין של הקבוצה היה בסמול פורוורד, טרי דישינגר, השוטינג גארד
´ בחצי מהמשחקים העלה ניואל את אדריאן סמית. וולט בלמי היה הסנטר, ורושיחק פא

שחקני הקבוצה הפכו להיות שחקני נבא  00-מ 05. ואז אוסקאר שיחק פורוורד, בפוינט
 .מצוינים

 
 

 סינסינטי רויאלס
 

כ "ואח´ הייתי סטודנט בווסטר קולג 0450-0450בשנות . באוהיולי היו אלה שנים נהדרות 
שהיווה אז חוויה לא קטנה  BIG O-ובכל הזדמנות קפצתי לסינסינטי לחזות ב, בקנט סטייט

בזמנו אמר רד אורבך שאוסקר הוא . הוא היה שחקן מושלם. כ"יה במייקל שנים אחימחז
 ".שחקן ללא חסרונות, השחקן המושלם ביותר בנבא"
 

 05.0, ´נק 5.0,והוא נתן להם עונת רוקי של " חוק הטריטוריה"סינסינטי זכתה בו בגלל 
תואר שהחזיק , ALL NBAהוא מיד ניבחר לחמישייה הראשונה של . אסיסטים 4.3-ו, ´ריב

 .השנים הבאות 00-סטאר ב-הוא ניבחר לחמישיית המזרח לאול. השנים הבאות 4-ב
 

לעשות  –ועד עתה היחידי  –ך שהיה לשחקן הראשון הוא עשה היסטוריה בכ 0450בעונת 
בעונה אחרי . ´ריב 00.0-ו, ´אס 00.4, ´נק 5.8,: דאבל משך כל העונה-ממוצע של טריפל

 4.4, ´נק 0.4,? 0454-,045עונת . 4.0-ו 05.4, ,.08כמעט עשה זאת שוב כשסיים עם 
 !דאבל שלישי לעונה שלמה-כמעט טריפל! אסיסטים 00.5-ו, ´ריב

 
היא , ורדן´רתו הגדולה של אוסקאר ולכן הוא לא נחשב לשחקן באותה כיתה של מייקל גצ

כן אתה -שאתה לא נוסע לשם אלא אם, היכן שהוא ליד נהר אוהיו, ששיחק בעיר עם שוק קטן
ק טויימן היה כבר באזור ´ג. רי לוקאס´השחקן הטוב מאד היחיד בקבוצתו היה ג. חייב

אך לא קנון , היה טוב´ ואדריאן סמית, סבל מברכיים דפוקות וויין אמברי, הדמדומים שלו
וויין אמברי היה סנטר בינוני בתקופת . שאיתו אתה לוקח אליפויות, ק´מהסוג של הבליצ

 .וזה לא הספיק לאליפות, מברליין´הזהב של הסנטרים בראשות ביל ראסל ווילט צ
 
"BIG O ”אסיסטים 8.0-ו, ´ריב 5.5, 04.3-על בסינסינטי שאף עונה לא ירד מ-היה שחקן ,

-בק ולשחק בק-בוב קוזי שהגיע לאמנה הסכים אפילו לעשות קאם. אבל אליפות לא באה
הוא . נימאס לשאת קבוצה שלמה על גבו ולאוסקר, אך קוזי היה זקן מדי, קורט עם אוסקאר

. הוא ביקש טרייד 0454-0435וכשהחמיץ את הפלייאוף של , עונות גדולות 05נתן להם 
היה זה אחד הטריידים , ארלי פולק´את פלין רובינסון וצ ממילווקיכשסינסינטי הסכימה לקבל 

, כמובן שאין הוכחה. על הטרייד הזה דיברו הרבה שנים. צדדיים בהיסטוריה של הליגה-החד
 –ולא קוזי  –אך מספרים שבוב קוזי רצה להיפטר מאוסקאר בגלל קנאה רבה על כך שהוא 

הטרייד נעשה ואוסקאר עבר צפונה לעיר , כך או כך. עיתונים והטלוויזיהממלא את כותרות ה
 .אוסקאר לא דיבר עם בוב קוזי מאז הטרייד. ןבוויסקונסיהשלג 

 
אך היה להם שחקן צעיר שתחילה ענה לשם לו , לעבור למילווקי לא היה הדבר העליז בעולם
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פוסט ואוסקאר הגנרל -עם קרים בלו. אבר´אלסינדור לפני ששמו שונה לקרים עבדול ג
בגמר נגד  4-5)וניצחון די חלק , 55-05מילווקי קפצה לראשות הליגה עם רקורד של , מאחור

הוא רק הוכיח . סוף אליפות משלו-לאוסקאר הנפלא הייתה סוף. באליפות הנבא( בולטימור
 .שהשחקן האדיר הזה שיחק תמיד בקבוצה מינורית: מה שידענו תמיד

 
ר איגוד "הוא שימש כיו. ביותר של אוסקאר הייתה מחוץ למגרשאך התרומה הגדולה 

 SUIT ( OSCARהנושאת את שמו )והיה אחראי לתביעת השחקנים נגד הליגה , השחקנים
ROBERTSON שהביאה את איחוד ה-NBA עם ה-ABA . זוהי תביעה שהחלישה את

 .FREE AGENCY-והתביעה שבעקבותיה נוצר ה, שליטות הקבוצות בשחקנים
 
ועלייה לגמר הנבא , (,04-0)עונתו האחרונה בבאקס הוא הובילה לרקורד הטוב בליגה ב

 8-44,-הבאקס נפלו ל, עונה אחת אחרי פרישתו. אותו הפסידה לסלטיקס בכיכוב דייב קאונס
ואפילו הפסל הענק שבנו ליד האולם המראה את , אוששו עד עצם היום הזהתולמעשה לא ה

 .לא עזר עד עתה, ושלמת שלואמפ המ´אוסקאר עם קליעת הג
 

================================================= 
LEGACY 

================================================= 
 

לכן רבים לא יודעים איזה שחקן נפלא ומיוחד , אוסקאר כיכב לפני שהנבא פרצה שווקי עולם
” BIG O"הם מצביעים לעבר , יה הטוב ביותרואם יש כאלה הטוענים שמייקל לא ה, הוא היה

+ 05-ה. דאבל-כל משחק שלו היה קרוב לטריפל. משך שש עונות+ 5,הוא קלע . כמלך
אסיסטים לקריירה שלו הם גם הישג אדיר כי בימים ההם הקריטריון לאסיסט היה הרבה 

דבר , קלמשח´ ריב 05-הוא הגארד היחיד בתולדות הליגה עם יותר מ. יותר חמור משהיום
הוא השחקן המוביל בקליעות במשחקי . שלוש פעמים MVPהוא היה . שעשה שלוש פעמים

ממוצע קליעתו בנבא הוא . ´נק 05.0עם !( חובה –סטאר לפחות -משחקי אול 4)סטאר -האול
וממוצע הריבאונדים שלו ( 4,883ה "ס) 4.0ממוצע האסיסטים , (´נק 05,305ה "ס) 00.3

 .ה"ס 3,854) 3.0לקריירה הוא 
 

בחמש שנות משחק . הוא הוביל את הליגה בזמנו באסיסטים ומספר פאולים שנכנסו
. אסיסטים 05.5-ו, ´ריב 05.4, ´נק ,.5,דאבל ממוצע של -היה לו טריפל, הראשונות שלו

הוא גם . כשאף שחקן אפילו לא מתקרב אליו, דאבלים-טריפל 080הוא מוביל את הליגה עם 
השני נייט )הוביל את הליגה בנקודות ואסיסטים באותה עונה רק אחד משני שחקני נבא ל

וזאת , בה שלט לחלוטין FAKE AND FADEAWAYאוסקאר הוא יוצר הזריקה (. יבלד´ארצ
 .ממנו ועשה ממנה קריירה שלמה" גנב"הזריקה שמייקל 

 
אך בנוסף לכך הליגה בחרה בו בשנת . האגדות 05-כמובן שהוא בהיכל התהילה ואחד מ

ורדן ´וסלאם מגזין בחר בו כשחקן השלישי בכל הזמנים אחרי מייקל ג, "שחקן המאה" 0555
יק היה ´מג)סטוריה יבה 0´ גארד מס-בחר בו כפוינט ESPN-ה 0555-ב. מברליין´ווילט צ
 .מכל הגארדים” POST UP"  BEST-וכן בחר בו כ, (ראשון

 
שנים הוא תרם  05לפני . םויש להם שלושה ילדי, שנה 45הוא נשוי לאותה אישה כבר כמעט 

 .כליה לבתו טיה
 

================================================= 
 איש עסקים

================================================= 
 

 SMALL"אוסקאר רוברטסון הוא אחד מהאנשים המצליחים ביותר במה שנקרא 
BUSINESS” .יש לו חברות לייצור אוכל (OR FOOD ב"היא אחת הגדולות בארה) , בעל
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המייצרת את אחד מחומרי הניקוי  - OR CHEM -בעל חברת כימיקלים , הוצאת ספרים
הוא גם בעל חברות ניהול . ”FADEAWAY" –הטובים ביותר שהוא קרא על שם זריקתו 

 .בחר בו כספורטאי העשיר בעולם פורבסהמגזין . ”OR SOLUTIONS"תחת השם הכולל 
 

 :THE BIG O"ספרו , העל הזה ועל חייו מחוץ לפארקט-ניין לדעת יותר על ספורטאימי שמעו
MY LIFE” MY TIMES, MY GAME ”מומלץ ביותר. 

 

================================================ 
 ( עונים נכון 5)תשובה לאתגר השבוע שעבר 

================================================ 
 

זאת : "הוא ענה, השבלואיזיאנויליס ריד נישאל על מספר התושבים בעיר הולדתו היקו כשו
 .(אוכלוסיה) –” !POPULATIONעיירה כל כך קטנה שאין בה בכלל 

 
================================================= 

 אתגר השבוע
================================================= 

 
ברדט , טרי דישינגר, : ב באולימפיאדת רומא הייתה מורכבת משחקני מכללות"נבחרת ארה

אדריאן , וולט בלאמי, יי אמטה´ג, אוסקאר רוברטסון, רי ווסט´ג, רוברט בוזר, הלדורסון
המשיכו בקריירת  00-עשרה מה. ולסטר ליין, אלן קלי, דרל אימהוף, רי לוקאס´ג, ´סמית

ניצחו את כל משחקי האולימפיאדה כשהפרש הניצחון  הם. כדורסל מקצוענית מוצלחת בנבא
ולהרכיב לאולימפיאדה הבאה , ב צריכה לחזור לעבר"אני טוען שארה. ´נק 40.4הממוצע היה 

 :אז הנה האתגר. ,0-שחקנים שלא עברו את גיל ה
 

לפי תפקידים שהיית בוחר עבור נבחרת  ,0שחקנים מתחת לגיל  00הרכב קבוצה של 
 ! ומותר לך להוסיף אם לדעתך לקבוצה כזאת היה סיכוי למדליית זהב ,ןי´ב לבייג"ארה
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 (´חלק א)יד רובינסון ייוד
 

אבל אז לא היו את הכדורסלנים שיש , כן"ישנם צעירים רבים הכותבים לי כאן 
אז (. ורדן´כשהעזתי להשוות את אוסקאר רוברטסון למייקל ג, לדוגמא)” !היום

עוד סנטר של העבר בגובה . רובינסון"( אדמירלה)"הנה עוד שחקן עבר דייויד 
´ האדמירל´סיפורו של . שהיה אוכל היום חיים כל סנטר קיים בעולם´ מ 0.00

 . יחולק לשני חלקים
 
 

************************************************************************* 
 
 

ואשאיר לכם , רובינסון דדייויאציין כמה מהישגיו של . אתחיל מאמר זה בסדר קצת אחר
 (.הנמצא בערוב יומו -ניל ´לשקיל או -אולי היו פעם )להחליט אם ישנם דברים כאלה היום 

 :(למרות שהיה רק סרן בצי)´ אדמירל´-ההישגים הבאים הוא ה ,0בגלל 
 
 .פעמיים כששיחק במכללת הצי´ אול אמריקן´היה בחמישייה הראשונה של . 0
 0אפילו שידעו שיצטרכו לחכות , 0483 -י סאן אנטוניו ספארס ב"פט עבדרא 0´ נבחר מס. 0

 .שנים עד שהצי האמריקאי ישחררו לשחק בנבא
הצטרף לספארס אחרי שתי שנות שרות בצי האמריקאי על נושאת מטוסים במחלקת . ,

 .המחשבים בחדר הניווט
 .שנים בנבא 04אחרי  ,055-פרש ב. 4
 .0554-הפך לבעל חלקי של הספארס ב. 0
 .0485אלופת העולם , ב"סנטר של נבחרת ארה. 5
 .0485בשנת  APי "ע" ספורטאי השנה"-נבחר ל. 3
 (.אחרי שלא שיחק שנתיים בגלל שרותו הצבאי) 0484-0445-ב´ רוקי העונה´נבא . 8
 0440-0440 -של הנבא ב´ שחקן ההגנה´-נבחר ל. 4

 .0445-ו 0440-ב ב"זכה במדליות הזהב עם נבחרת ארה. 05
 .0444-0440-של הליגה ב MVP-נבחר ל. 00
 .ארבע פעמים בחמישייה הראשונה של הנבא. 00
 .סטאר-תשע הופעות באול. ,0
 .,0550-055-ו 0448-0444זכה עם הספארס באליפות הנבא בעונות . 04
 .0440-ומלך החסימות ב 0440מלך הריבאונדים בשנת , ,044-מלך הסלים של הנבא ב. 00
 .סימות בתולדות הנבאחמישי בח. 05
 .היכל התהילה. 03
 .האגדות 05-אחד מ. 08
 .במשחק נבא QUADRUPLE DOUBLEהשחקן האחרון שהשיג . 04
 .00.0 –ממוצע קליעות לקריירה . 05
 .05.5 –ממוצע ריבאונדים לקריירה . 00
 .08% –ממוצע דיוק קליעות לקריירה . 00
0," .SPORTSMANSHIP AWARD ”0550-סטרייטד בי ספורטס אילו"ע. 

 
 

================================================= 
 שמעולם לא שיחק כדורסל´ מ 0.50וניור בתיכון בגובה ´ג

================================================= 
 

, רעננה "ווסט מטרו"ברמת גן או " ךיבל"תאר לעצמך שאתה מאמן הכדורסל בבית ספר 
והיום זה תפקידך לשמור על הסדר בהפסקה בין , ההתעמלות בתיכון ואתה גם מורה

עונה פה ושם לסטודנטים עם שאלות על , משלב ידיים, אתה מתיישב על ספסל. שעורים
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תואר שלא ראית -ולפתע אתה רואה סטודנט יפה, "´עירוני ד"המשחק הבא של התיכון נגד 
והוא , הליכתו יציבה, ים ומושלמים ממששריריו ארוכ, לפני כן כי הוא רק נירשם לבית הספר

 .´מ 0.50
 

 .אך נתחיל מההתחלה. עוד נחזור לסיפור הזה
 

והאב אמברוס שהיה , בנם השני של האם פרדה, 0450-ב, פלורידה, ווסט-דייויד נולד בקי
המשפחה , בגלל תפקידו הצבאי של האב. קצין גבוה במחלקת ההנדסה של הצי האמריקאי

דבר שכנראה תרם לאחת התכונות הידועות של , ם כל כמה חודשיםטולטלה ממקום למקו
עד שהגיע למכללת הצי שם יצא מהקונכייה שבנה , ויד שהייתה בושה ואינטרוברטיותידי

 .להגנה עצמית כל שנות נעוריו
 

פעם לא היו לו ממש חברים בגלל המעברים -הוא היה ילד שבקושי דיבר עם חבריו כי אף
בגלל התזוזות הרבות הוא העדיף ללמוד בבית מאשר לצאת . חודשיםס כל כמה "ס לבי"מבי

הוא אהב  05כבר מגיל . החוצה ולשחק עם ילדים שעוד כמה חודשים לעולם לא יראה יותר
היו אלה שנות . ומתמטיקה הייתה מקצועו האהוב כבר בעממי, להתעסק עם דברים טכניים

ב שעות על גבי שעות עם המחשב והוא יש, הפיתוח הראשונות של המחשבים והאינטרנט
 .במקום לצאת החוצה לשחק עם ילדי השכונה שבקושי הכיר

 
נרל אלקטריק שהיה לה ´האב קיבל משרת מהנדס בכיר בחברת ג, אחרי שהאב פרש מהצי

תה ידייויד היה בכ. מ מוושינגטון הבירה"ק 05-כ, יניה´וירג, מפעל גדול בעיר אוסבורן פארק
ים ´ג´ אוסבורן פארק היי´כמה שבועות מהחופש הגדול כשמאמן , החודש היה מאי, א"י

 .ס"טילטנינג ראה אותו פתאום מסתובב לאיטו במגרש המשחקים בבי
 

 "?מה שמך, יאנג בוי, היי: "טילטנינג
 "דייויד רובינסון: "דייויד

 "?למה לא באת לשחק כדורסל עם הקבוצה: "טילטנינג
 ".לפני שבוע רק הגענו הנה מצפון קרולינה: "דייויד

 "?באיזה תפקיד? היכן שיחקת: "טילטנינג
 !".אף פעם לא שיחקתי כדורסל: "דייויד
 !"תגיד זאת עוד פעם? מה: "ינגנטילט
 ".מעולם לא שיחקתי כדורסל: "דייויד

 !"עור ראשוןיאני רוצה אותך במשרדי מחר בבוקר לפני הש: "טילטנינג
רלי גאינטוחינה חשובה מאד בחשבון דיפרנציאלי יש לי מחר ב. אני לא יכול להבטיח: "דייויד

 ".ועלי להיות מרוכז רק בבחינה
 

ואצל . ,048דייויד החליט לנסות הופס באותו קיץ של . נקפוץ כמה חודשים קדימה, טוב
הוא החליט . זה חייב להיות הכי טוב, אם הוא עושה משהו: דייויד רובינסון אין חכמות

בגלל ציוני ´ מכללת הצי התעניינה בו כבר כשהיה בכיתה י. להתאמן במשחק המוזר כל הקיץ
בחינה ) SATובגלל הציון הגבוה מאד שהוא השיג בבחינת , בכל המקצועות שלקח+ A-ה

כמה גאונים ; 0555המקסימום הוא . )0445 –´ כבר בכיתה י( סטנדרטית לכניסה למכללות
טובות שבמכללות כגון מקנה ברוב המקרים כניסה ל 0405של  SATאך , 0555-הגיעו ל

 (.ומכללת הצי, סטנפורד, ליי, הארווארד
 

הובטחה לו קבלה למכללת הצי עוד לפני שזרק את כדור ההופס הראשון בחייו בגלל יכולתו 
אביו היה גורם חשוב בהחלטתו לקבל את . ובמיוחד הצטיינותו במתמטיקה, האקדמאית

אך משחקו , עשה את נבחרת המחוז ,הוא שיחק את שנת הסניור בתיכון. מלגת מכללת הצי
ולפני ביתו לא ראית מאמנים יושבים בשיירה של מכוניות מחכים לתורם , לא פרץ שחקים

 .למעשה אף מאמן לא התעניין בו. להיכנס לביתו ולדבר עם הוריו
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================================================= 
 מכללת הצי באנאפוליס 

================================================= 
 

. מכללת הצבא, "פוינט-ווסט"או " אנאפוליס"אין מכללות צבאיות כמו . בישראל אין דבר כזה
אך לאלה היודעים מעט על המכללות הללו יודעים שלסיימם הוא אחד הדברים הקשים 

וח רצון אדיר וכ, משמעת עצמית, כושר גופני, רק המצטיינים ביותר עם האינטליגנציה. ביותר
. מסוגלים לעמוד במשטר הברזל והדרישות האקדמאיות והפיזיות של המכללות הצבאיות

ברוב המקרים . יילקשה אפילו מקבלה להארוורד או : הקבלה למכללות האלה קשה ביותר
, או קצין צי גבוה לשעבר, איש קונגרס, הסטודנט המתעתד ללמוד שם זקוק להמלצת סנטור

 .במכללה אם הוא רוצה סיכוי להתקבלשהיה פעם סטודנט 
 

שיחקנו נגד מכללת הצי עם . כמאמן הכדורגל של אדלפי יוניברסיטי הייתי שם כמה פעמים
אתה ". להיות שם"קשה להסביר את ההרגשה של . ורון שניידר, נמרוד דרייפוס, רובי יאנג

, כנסייםאתה מיד מנסה להכניס את בדל החולצה למ. מרגיש כאילו הגעת למקדש צבאי
כשאכלנו עם , אני זוכר ארוחות בחדר האוכל שם. פתיתונטלמניות מ´ולהתנהג בג

 !הסטודנטים והרגשנו מין צורך עליון להיות במיטב התנהגותנו
 

העונשים . עונש לא קטן אם יש קמט בשמיכה המכסה את המיטה. בבוקר 0-יש להם קימה ב
זה . מכללה החוצה ללא טענות ומענותאתה עף מה –ואם הגעת אליו " סכום"מצטרפים למין 

צוערים  0,555-ארוחת הבוקר היא משותפת ל! החוק וכולם חתמו עליו וכולם יודעים אותו
שכולם עומדים ללא תנועה עד "( פלבס"במכללת הצי הם ; "קדטים"בווסט פוינט הם נקראים )

והרגשתי  הייתי שם כמה פעמים בצהריים. ואז מתיישבים כולם. שבא הצו שמותר לשבת
, אתה מרגיש חובה ללעוס בעדינות: כאילו אני אוכל צהריים עם משפחת המלכות הבריטית

ולעולם לא , להשתמש במזלג וסכין כמו שאוכלים בבית הנשיא, לא לדבר בשעת האוכל
 .´פסעגר´לעשות 

 
. בצהרים00:00לימודים עד . דקות לאכול 04. 00ולא  ,0לא . דקות לארוחת בוקר 04

ב -י-י-ח´ פלב´כל )אימונים במקצועות הספורט השונים . 00:,עד  0מהשעה  לימודים
. ללא יוצא מין הכלל, ענפי הספורט שישנם במכללה 0,-להשתתף בספורט תחרותי באחד מ

שהמכללה יכולה לשתף בהם מספר , ´וכו, משוטים, ישנם שם ענפי ספורט כמו ריצות שדה
וכל , לקבלה למכללה היא יכולת אתלטית אך אחד התנאים, בלתי מוגבל של ספורטאים

במקרה הכי גרוע הם ! ן במכללה סטודנטים שאינם בכושר שיא-י-מוצא את מקומו כי א´ פלב´
 !הולכים לאגרוף או הרמת משקולות

 
. תרגול צבאי, יותר מאוחר, בערב. מה לא, עבודות בית, ספרייה, מעבדות –אחרי האימון 

הכול צריך לפעול כמכונה משומנת כי . פשוט אסור לפשל". אפס סובלנות"זוהי מכללה עם 
אנשי , הקברניטים של האוניות, בוגרי המכללה יהיו מחר הטייסים של נושאות המטוסים

 . והמפקדים של המרינס בעיראק ובאפגניסטן, המחשב של מחלקות הביון
 

אות חמש ב!( המשלם הוא האזרח האמריקאי! שהן כולן ללא תשלום)אחרי סיום הלימודים 
אבל ברוב המקרים בוגרי המכללה נשארים בצי עד , שנות שרות חובה בצי האמריקאי

כשדייויד חתם על ההתחייבות הוא לא ידע שבסיום לימודיו כל . פרישתם כקריירה צבאית
 0אך כמה מהן תהיינה מוכנות לחכות , קבוצת נבא תרצה אותו בבחירה ראשונה בדראפט

 ?שנים עד סיום שרותו הצבאי
 

אמריקן של החמישייה -ב ואול"בארה 0´ תוך שנתיים דייויד הפך לשחקן המכללות מס
בגלל  NCAA-אבל מכללות כאנאפוליס או ווסט פוינט אינן יכולות להגיע לטופ ב. הראשונה

לדייויד לא היו תכניות . שרוב הספורטאים המעולים בתיכון חוששים מחמש שנות השרות
לכן כל . הוא רצה להיות טייס. ה קריירה צבאיתיכל מה שרצה ה. להיות שחקן מקצועני בנבא
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הוא היה גם , אגב. )מה שהצליח לעשות בהופס במכללת הצי היו דברים אינדיבידואלים
, שחקן קבוע בשישיית מכללת הצי בשחמט ששיחקה נגד המכללות הטובות ביותר בשחמט

 !(.ישנהכולל שורת משחקים באירופה נגד הטובות שבנבחרות ביבשת ה
 

הוא " )סגן ראשון"ותואר , במתמטיקה A.Bעם "( גווארי)"הוא סיים את לימודיו בהצטיינות 
עם ידע ברור  0483אנטוניו בחרו בו כמספר אחד בדראפט של -סאן(. השתחרר כסרן

. פוינט אין הנחות-במכללות כאנאפוליס וווסט. שנים לשרותיו של דייויד 0שעליהם לחכות 
ב קמה זעקה להרשות לו לשחק בנבא לפני "בכל ארה! שנים 0תשרת , שנים 0-חתמת ל

. סרב אפילו לשמוע על כך -פול ווסטהאם  NAVY -אך האדמירל של ה, השנים 0סיום חובת 
"ROBINSON MUST SERVE!” ,הוא הודיע. 
 

ישנם חוקים ( כמו בחיל האוויר ובצבא)בצי האמריקאי : לפתע התמזל מזלו של דייויד
שרצה  –דייויד . שתתפות קצינים בתפקידים מסוימים בצוללות ונושאות מטוסיםהמגבילים ה
ואז הוא החליט להתמחות בניווט מטוסים , ויתר כשנודע לו שגובהו בעוכריו –להיות טייס 

והצי החליט שבמקרה הספציפי הזה , גם שם היו לו מגבלות בגלל גובהו. בנושאות מטוסים
כי שרותו היה בתפקיד שהוא לא התמחה , ם במקום החמשהם יתנו לדייויד לשרת רק שנתיי

 .בו בגלל גובהו
 

 !אז אחרי שנתיים דייויד רובינסון הפך שחקן נבא
 

================================================= 
 תוצאות אתגר השבוע שעבר

================================================= 
 

בחרו את , לענות עליו´ כיפי´עונים על אתגר שנראה לי ממש  8מספר מאד מאכזב של רק 
כנראה שהקוראים התעייפו . ומטה ,0ב גיל "המחליפים לנבחרת ארה 3-החמישייה הבאה ו
זאת הקבוצה , בכל מקרה. סוף קלטתי את העובדה העצובה-וסוף, מלענות לאתגרים

 : שבחרתם
 

 .ארדודווייט הו, יקל ביזלימי, יימס´לברון ג, דריק רוז, כריס פול: חמישייה
, גרג אודן, ´לדרידגולמרכוס א, רפורדואל ה, קווין דוראנט, מונטה אליס, רונדו ון´רג: ספסל

 .´אש סמית´ג
 

וכמה כללו , (5.00.0484,-הוא נולד ב) 04רוב העונים לא ידעו שלברון עדיין איננו בן 
 (.יםואחר, ברנדון רוי, דרון ויליאמס) 04שחקנים שהם כבר בני 

 
, מייקל ביזלי, יימס´לברון ג, מונטה אליס, פול: קבוצתי. זהו האתגר הראשון שאני מנצח

 .ארד ודווייט הו
, דריק רוז, ´לדרידגולמרכוס א, רפורדואל ה, קווין דוראנט, רכב מגרג אודןווהספסל שלי מ

חמישייה  נקודות את שמת שחקן 0, אם קלעת בול´ נק 05)הניקוד שלי . ורונדו, ´אש סמית´ג
ושלישי שוויון בין אמיר , נקודות 45שני הגיע אייל וייסמן עם . 055הוא ( על הספסל או ההיפך

 .בורשטיין וכרמל פרוטין
 

 .בטוחים שהקבוצה הזאת הייתה לוקחת את הזהב האולימפי ללא בעיות 8-כל ה
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 (´חלק ב)דייויד רובינסון 
 
 

הם ידעו  0485-0483-רובינסון ב"( האדמירל)" דדיווירס החתימו את אכשהספ
אך הם כל כך רצו אותו שהיו מוכנים . שהוא לא ישחק עבורם לפחות חמש שנים

הגיע לקבוצתם שחקן , כ"אז אחרי ששוחרר מהצי שלוש שנים אח. לחכות
 ! שישנה אותם לעד

. תניצחונו 00-הפסדים ו 50אחרי עונה של  0484-סוף ב-זכו בו סוף סהספאר
הגדול בהיסטוריה של  TURNAROUND-היה הגורם הראשי לכ הוא "עונה אח

 05-ו תניצחונו 05הנבא כשהוא מוביל את קבוצתו החדשה לרקורד מרשים של 
 ! הפסדים 50-עונה אחת בלבד אחרי ה, הפסדים

 
באותה . 0445-כבר באותה עונה הם העפילו לפלייאוף והגיעו עד הסיבוב השני בפלייאוף ב

כי היו -אם, כולם הצביעו עבורו. נבחר לרוקי השנה ברוב מחלטהוא ( 0484-0445)עונה 
החליטה ללכת  SEGAמיד אחרי הפלייאוף חברת הסרטים ". לא ממש רוקי"שאמרו שהוא 

שזכה " בית המשפט העליון של דייויד רובינסון" –ויצרו סרט בכיכובו , איתו על כל הקופה
 . לביקורות חיוביות ביותר

 
פעם לעבור את השלב השני של משחקי -לא הצליחו אף סהספאר, כמה שעליון היה משחקו

לא משנה . ´גאטס´אך שחקן ללא , הוא שחקן טוב: מיד החלו השמועות לפרוץ. הפלייאוף
הוא עדיין נחשב לשחקן , מייקל-לארי-יק´טים של מג-עם הדרים 0440-שהוא שיחק מצויין ב

 ". נשמה" אך שחקן ללא קילר אינסטינקט וללא, אלגנטי, מצויין
 
 

 
 .צמד מגדלים. ודאנקן( מימין)רובינסון 

 
 
במשחקו ". קלעי העונה"עם שאקיל אוניל לתואר " ראש בראש"הוא רץ  0444-,044-ב

-הוא זכה בתואר ה 0440-ב. נגד הקליפרס´ נק 30הוא קלע  –פארסה אמיתית  –האחרון 
MVP  הוא ניבחר , בעודו שחקן פעיל, כ"ושנה אח, ".מלך הסלים"של הליגה וזכה בתואר

הוא חייב היה לחכות עוד כמה עונות , אך עם כל ההישגים האישיים. האגדות 05-כאחד מ
של הספארס  וזה קרה רק אחרי עונה גרועה מאד. לפני שזכה בטבעת האליפות של הנבא

 (. הפסדים 50, ניצחונות 05)
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הם זכו ביכולת לקבל את הסיכויים הרבים ביותר  סהספארבגלל העונה הגרועה מאד של 
ומיד , הם זכו בבחירה הראשונה: הפעם שיחק מזלם. אחד בדראפט´ בהגרלת השחקן מס

נקן עם דא". פורסט-ווייק" מאוניברסיטתניצלו אותה לבחירת שחקן בשם טים דאנקן 
חרשו בפלייאוף של המערב כשהם קוברים את כל יריביהם במערב כאילו  סהספאר, ורובינסון

 (. רק הפסד אחד, תניצחונו 00)היו שחקני חטיבת ביניים 
 

. בעיהוהטריילבלייזרס ללא כל , הלייקרס, בפלייאוף של הנבא הספארס חיסלו את הוולבס
הספארס ניצחו בקלות , פורוורד-חק פאוורכשהוא משחק סנטר ודאנקן מש -בגמר נגד הניקס 

-הספארס זכו בעוד אליפות כשגברו במשחקי הגמר על ניו ,055-ב. את הניקס בגמר הנבא
יורק לראשונה בכינוי -ואז יצאו עיתוני ניו( ´ריב 03עם ´ נק ,0כשהאדמירל קולע ), רסי נטס´ג
ספורטס ( ,055) באותה עונה. כשהם מדברים על האדמירל ודאנקן" מגדלי התאומים"

 ". ספורטאי השנה"-אילוסטרייטד בחר בו כ
 
בה הוא , מקבוצת הספארס 00%והדבר הראשון שעשה היה לקנות , כ הוא פרש"שנים אח 5

 הפילנתרופיםמאז שפרש הוא הפך לאחד . מעורב בכל מיני תפקידים עד עצם היום הזה
-ולוס, שיקגו, סאן אנטוניושל  הגטוכשהוא תורם לבתי ספר באזורי , הגדולים של הליגה

 . ספורטאי דגול ואזרח למופת. לס´אנג
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 (´חלק א)ראסל " הווינר"ביל 
  
 
 

זה המאמר הראשון משניים על השחקן הראשון בכדורסל שברא את המושג 
השחקן הראשון שהראה לעולם שהגנה לא פחות חשובה ". דיינסטי"

קני ההתקפה סרבו הוא היה השחקן הראשון ששח. אם לא יותר, מהתקפה
שאין שני לו  –כי ידעו שזרועותיו הארוכות והטיימינג שלו , להיות לידו ולזרוק

 ! יחסמו את הזריקה –

 
********** 

 
 –הוא ניצח בכל רמת משחק ששיחק . הוא ההגדרה של אלוף. ביל ראסל הוא לא סתם אלוף

דות הספורט המקצועני ולא היה אתלט אחר בכל תול –ונבא , אולימפיאדה, מכללות, תיכון
 5ורדן יש ´למייקל ג. כמוהו( מהן רצופות 4)שיכול להתגאות באחת עשרה אליפויות 

 !00ראסל יש " פלטון"לביל . אליפויות
 

בכל ´ ריב 04.0שיא . ריבאונדים בחצי משחק 0,. תודה. ישנם לו מספיק הישגים אישיים
הישגים "אבל מוטב שלא תזכיר . אעוד שי –כרוקי ´ ריב 00.4. משחקי הפלייאוף בהם שיחק

הוא נחשב כמעט . משחק קבוצתי: לראסל כי אצלו היה רק דבר אחד חשוב בכדורסל" אישיים
שלו  SHOT BLOCKING-ה. ללא יוצא מין הכלל כשחקן ההגנה הטוב בהיסטוריה של הנבא

על שחקן ” MAN-TO-MAN"כשהוא שמר . הפך לאומנות שאיש לא הצליח לשחזר אחריו
 .השחקן היה מחוסל, םמסוי

 
מהמשחקים ביל ראסל ניצח  45%-אך ב, מברליין הצליח לקלוע נגדו מספרים גדולים´רק צ

לראסל לא איכפת היה . מברליין הייתה אמביציה מיוחדת לקלוע נגד ראסל´לצ. את המשחק
לא היה איכפת לו כי ראסל עשה שוב מה שהוא ידע טוב מכל . נגדו 05אפילו אם ווילט קלע 

 .לנצח את המשחק: חקן אחרש
 

". להתראיין"הוא לא אוהב . י ככתב ספורט יצא לי לשוחח איתו הרבה פעמיםימשך כל שנות
אני תמיד ניגשתי אליו בחדר . בחדר ההלבשה SMALL TALKS-אבל הוא אהב את ה

הוא תמיד . וקורץ, מתבדח, וכמעט תמיד הוא היה במצב רוח טוב, ההלבשה אחרי משחק
 !"היר איז מיי יזרעלי פרנד! היי: "באותה קריאהקיבל אותי 

 
והאגוז הקשה ביותר לפיצוח כשאתה , אבל הוא יכול היה גם להיות האדם הרציני ביותר

 MILITANTבזמנו הוא היה . פוליטיקה ואפליית השחורים, מתחיל לדבר איתו על פילוסופיה
מדוברי הנבא החשובים והפך לאחד , נירגע, בשנים האחרונות התרכך. בכל רומח אבריו

 .ביותר
 

ומתבקש להצביע לעבר זה , אם היית מעמיד את כל שחקני הנבא בעבר ובהווה בשורה אחת
כמעט כולם ללא יוצא מין , חשוב מכל שחקן אחר, מסולא בפז, מוערך, שהוא הכי מכובד

הוא , סליחה, לא. הוא דיקן הפקולטה של כל שחקני הנבא. הכלל היו מצביעים על ראסל
הוא היחיד שדייויד סטרן . הוא האדם החשוב ביותר שהנבא ייצרה. נשיא האוניברסיטה

. הוא הסבא המכובד מכולם. כאילו שראסל גדול מדייויד סטרן. מרגיש לידו מין ייראה אישית
אלא מרגיש כלפיו רגשי כבוד ואפילו , הוא היחיד שכל שחקן נבא לא רק שנותן לו כבוד

ומעמדו כשחקן החשוב , חושה הזאת נוצרה בגלל עברו המפוארהת. טיפונת רגשי נחיתות
והרבה , הוא האדם הכי חשוב בנבא כי הוא מייצג את העבר. פעם כדורסל-ביותר ששיחק אי

הוא שחקן הנבא . MLB-ול NFL-הוא הראשון שגרם לליגה להרגיש שווה ל. את ההווה
 .מחיצתומרגיש כבוד להיות ב, בכל ספורט, היחידי שכל ספורטאי עבר
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אם ראיתם את שיחת השניים בין ראסל לבין קווין גארנט לפני המשחק הראשון בפלייאוף 

גארנט הביט כלפיו . אתם מבינים למה אני מתכוון, השנה בין הסלטיקס לבין הלייקרס
ראית כיצד עיניו , כשראסל נתן לו מחמאה גדולה. גארנט בלע כל מילה שאמר לו. בהערצה

 .פליאה ובהוקרהשל גארנט נפערות ב
 

אך . ורדן היה שחקן הנבא הטוב מכולם´לדעתי מייקל ג. זה לא היה קורה עם אף שחקן אחר
-כוכבי: יק ולארי בירד´הוא כמו מג. אף שחקן צעיר לא ירגיש שזה מין כבוד מיוחד לדבר איתו

 .הוא הרב עובדיה של הליגה". דיקן הנבא"אך אף אחד מלבדו אינו . על של העבר
 

================================================= 
 צעירותו

================================================= 
 

. שנה 005עיר שידעה אפליית שחורים איומה משך , לואיזיאנה, במונרו 04,4-ראסל נולד ב
. ו לבניםלשחור היה אסור לחצות את הקו בו גר. עיירה מופרדת גזעית לחלוטין ההייתמונרו 

היו . שחורים נאלצו לשבת בחלק האחורי של האוטובוס הציבורי. בתי הספר היו מופרדים
 .COLOURED-ברזים מיוחדים ל. להם ברזי מים מיוחדים

 
דבר , את הכאב והעלבון העצום שהרגיש, בספרו מתאר ראסל את שנותיו הראשונות שם

הוא . דלק למלא את מיכל הדלק ראסל זוכר שאביו עצר בתחנת. שנישאר איתו שנים רבות
ארלס אביו ´ואם הגיע תורו של צ. חייב היה לחכות עד שכל לקוח לבן סיים למלא את מיכלו

אחרי שחיכה שם . הוא חייב היה שוב לחכות, ולפתע הופיע לקוח לבן, למלא את המיכל
 0408הוא החליט שנמאס לו והוא הפעיל את המנוע של מכונית הפורד , שעתיים תמימות

מנהל התחנה כיוון רובה לפדחתו ואמר לו , כשזה קרה. שלו כדי לנסוע לתחנת דלק אחרת
 ". חכה בסבלנות לתורך אפילו אם זה ייקח יום שלם. אתה תצא מכאן רק מת"
 

בדרך הביתה נסע . מקרה אחר הזכור לו הוא שאימו קטי קנתה שמלה בדאונטאון מונרו
וציווה עליה להתפשט , ניכנס לביתם, (טרים שחוריםאז לא היו שו. כמובן)אחריה שוטר לבן 

כשהוא לוקח את השמלה איתו הוא , ואז – 5-והכול לעיני ביל בן ה –עד שהייתה ערומה 
דברים !" השחורה הזאת חשבה שהיא יכולה ללבוש שמלה המיועדת לאישה לבנה: "ממלמל

ם רגיש ביותר בכל ענייני והפכוהו לאד, וזיכרונות מסוג זה עיצבו את אישיותו של ביל ראסל
 .אפליה

 
כל כך הרבה מהם עזבו שהלבנים , עשהמל. השחורים החלו לעזוב את מונרו בהמוניהם

אביו היה . קליפורניה, הוריו של ביל עקרו לאוקלנד. ביקשו שיישארו כי חסר להם כוח עבודה
ל הילל ראס. 00ואז בא שוק מות אימו כשהיה בן . והמשפחה החלה להסתדר, נהג משאית
 .בספר חייו" גיבור"-את אביו כ

 
אבל היה לו , הוא כמעט לא שיחק עד אז. כשהיה סופומור בתיכון´ 0.45הוא הגיע לגובה 

שבר , הוא המשיך לקפוץ לגובה עד שהיה סניור בתיכון. ק חטף אותו"ומאמן הא, ניתור אדיר
, והני מתיס´ג...י"שבר עעד ששיאו נ( ´מ 0.50)את שיא התיכונים בקליפורניה בקפיצה לגובה 

 .מ אחד"שהיה בן כתתו של ראסל ושבר את שיאו בס, זמר העל
 

מיד הבחין שלשחקן הבוסר הזה אין עדיין , פאול´ ורג´ג" מקליימונדס"מאמן התיכון של 
ס "ביה, הוא הפך לשחקן חמישייה. אך הפוטנציאל שלו שואף לשמיים, יכולות כדורסלניות

אך אף מאמן מכללה לא הציע לו , IIלתיכונים בדיביזיה  לקח את אליפות קליפורניה
 .סטפנדיה
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================================================= 
 פרנסיסקו-אוניברסיטת סן

================================================= 
 

יכון וראסל שיחק בת, הם חיפשו שחקני כדורסל". קופץ לגובה"אף מאמן מכללה לא רצה 
-פאול צלצל למאמן אוניברסיטת סן´ ורג´ג. קתולי קטן שאיש לא רשם בספר הטלפונים שלו

 . וליו´האל דהג( שעד אז היו הפועל כבר גלעדי של כדורסל המכללות) פרנסיסקו
 

שחקן ´מ מהאוניברסיטה שלך גר השחקן שיהיה "ק 5-מה היית אומר לו אמרתי לך ש: "פאול
 ". ?´0´ המכללות מס

 
אני לא רוצה להעליב אותך ולהגיד שאתה מדבר , רק בגלל שאני מכיר אותך: "וליו´דהג

 !"שטויות
 

 –ויום אחד , דאם-אם לא תיקח אותו תוך יומיים אני עומד לצלצל לאוניברסיטת נוטר: "פאול
זאת תהיה הסיבה להתאבדות הראשונה . זה יהיה חבל התלייה שלך –שלוש -תוך שנתיים

 !".ל מאמן שפישל כל כך בגדולבתולדות המכללות ש
 

וכולם יעלו עלי , אנס שראסל יהיה שחקן גדול´רק בגלל הצ: "כ"וליו כמה שנים אח´דהג
רק : האמינו לי. נתתי לו סטפנדיה, שעשיתי את הפאשלה הגדולה ביותר בתולדות המכללות

 !"כדי שלא יעליבו אותי בעתיד במקרה שראסל יודע קצת כדורסל
 

היו לפיל שני יתרונות גדולים . פיל וולפרט, ללה כבר היה לה מאמן חדשכשראסל הגיע למכ
מאמן מכללת הורטון הקטנה בדרום  –הוא נולד כשבעריסתו אביו : בכל הקשור לראסל

התינוק בן היומיים קלט זאת והכניס !". אונלי דיפנס ווין גיימס. דיפנס: "שם שלט –קרולינה 
. היתרון השני שלו היה שהוא היה עיוור צבעים. חואת המשפט לאיזה שהוא תא זיכרון במו

אך מאחר , דרומי´ שחורים בחמישייה הראשונה בקולג 0הוא היה המאמן הראשון להעלות 
הלך " שחורים בחמישייה הראשונה 0" הכבוד של , ולא בטורניר רשמי ,-והיה זה בדיביזיה ה

 .למישהו אחר
 

וכבר , שנתיים לפני שראסל הגיע Iטה בדיביזיה יוניברסיטי רק הפכה לאוניברסי פרנסיסקוסן 
וני ´וג, האל פרי, ונס´קייסי ג: שחורים בחמישייה ,לפני בואו של ראסל מאמנה וולפרט העלה 

אבל , ´מ 0.58ראסל היה כבר . ביל ראסל: עכשיו הוא הוסיף עוד שחור לחמישייה. סמירתס
טרים הגדולים במכללות בקרבות נגד הסנ´ פאונד-פור-פאונד´ולא יכול היה להיאבק , רזה

. בלוקינג-ואז שוט ANTICIPATION: אז הוא פיתח שיטת הגנה חדשה. תחת הסלים
´ נק 05.4שחקן של –כוכבה טום היינסון , המצוינת´ הולי קרוס יוניברסיטי´במשחק נגד 
יורק טיימס כתב אחרי -הניו! לא קלע נקודה אפילו אחת -כ כוכב בסלטיקס "למשחק ואח

יצטרכו לשנות את חוקי , פעם ראסל יצליח לפתח משחק התקפה-אם אי: "המשחק
 !"הכדורסל

 
 פרנסיסקוידנט הידוע הוא בית המלון באוקלהומה סיטי שסרב לתת לשחורי סן סהאינ

ושחורי האוניברסיטה הודיעו שהם לא " קבוצת מחאה"ראסל ארגן מין . להתאכסן במלון
אוניברסיטת אוקלהומה סיטי . המשחק בוטל. יםהיו רק שני לבנ פרנסיסקולסן . משחקים

הפסידה מאות אלפי דולר כשנאלצה להחזיר את מחיר הכרטיסים לעשרת אלפים שכבר קנו 
וביל ראסל היה המנהיג של קבוצת , שעות 04עור שכל המדינה למדה תוך יהיה זה ש. אותו

 .המחאה הזאת
 

לשתי ( סטודנטים 0,055)פונת ראסל הוביל את האוניברסיטה הפצ 0405-וב 0400-ב, טוב
 UCLAאחד מהם היה על . משחקים 00זה כלל שרשרת ניצחונות של . NCAAאליפויות 

ביל ראסל הוא שחקן : " UCLAמאמנה האגדי של , ון וודן המהולל´ובסוף המשחק אמר ג
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הוא קפץ לגובה , בשנת הסניור שלו, אגב". כולל בנבא, ההגנה הטוב ביותר שראיתי מימי
וזה " )בטיבו בעולם 3-גובה הל הקופץ"-דרג אותו כ" טראק אנד פילד ניוז"והמגזין ´ מ 0.55

 "...(.מספריים"היה אז בסגנון 
 

י "אך הוא ניבחר בדראפט ע, טרוטרס הציעו לו חוזה מגניב-גלוב-כשסיים לימודיו ההארלם
קאולי והם הסכימו מיד להעבירו לסלטיקס עבור אד מ, 0-לואיס האוקס בבחירה ה-הסנט

 .´אגדות´אז אך לא  מצויניםשחקנים  –וקליף הוגן 
 

מ היה אז "לבריה. במלבורן 0405ב באולימפיאדת "לפני תחילת הליגה הוא ייצג את ארה
. בדרך למלבורן, רמת גן לכדורגל באצטדיוןששיחק משחק ראווה ´ מ 5,.0שחקן בגובה 

של הטורניר  MVP-לראסל ניבחר ? אז מה היה. כולם ניבאו שהוא יחסל את ראסל
ב מנצחת את כל "כשארה, מ במשחק הגמר"על בריה 84-00מדליית זהב בניצחון , האולימפי

 .´נק 0.,0קבוצות האולימפיאדה בהפרש ניצחון של 
 

================================================= 
 שאלת השבוע

================================================= 
 

 ?(אז לא היה מושג כזה)לעוזר המאמן הרשמי הראשון בנבא ( ונחשב עד היום)יה מי ה
 

 !שאלה קשה לידענים הגדולים
 

********** 
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 (´חלק ב)ראסל " הווינר"ביל 
 

ורדן יהיה השם שרוב ´ג. פעם-יכול להיות ויכוח מי השחקן הגדול שהיה אי
ם פלטון אווילי: לםאבל אין ויכוח מי היה המנצח הגדול מכו. האנשים יבחרו

טבעות האליפות שלו הם דבר  00אבל , הוא ניצח בכל רמה ששיחק. ראסל
אפילו אם ישחקו כדורסל , ולאף אחד לא יהיה, שלאף שחקן כדורסל אחד אין

רד מהמונטריאל קנדיינס בהוקי קרח יש מספר ´רק להנרי ריצ. עוד מיליון שנה
 . טבעות כזה

================================================= 
 הסופרסטאר השחור הראשון בנבא –ראסל 

================================================= 
 

לפניו שיחקו כמה שחורים בליגה . השחקן הזועף שהפך לרקטור שחקני הנבא בכל הזמנים
שחקנים  לא. אך הם היו סתם עוד שחקנים בנבא, וריי פליקס, אק קופר´צ, כגון אירל פלויד
לא שחקנים . לא שחקנים ששינו את כל הקונספציה של משחק קבוצתי. שגרמו למהפך

. נקודות למשחק 005עד ביל ראסל היו קולעים חופשי . שהפכו את ההגנה לדבר מקודש
 .ראסל שינה הכול

 
הוא למעשה הגדיר את השניים והפכם . חסימות וריבאונדים: הוא היה המלך של שני דברים

כל מה . ראסל אף פעם לא התעניין בסטטיסטיקה האישית. כמו קליעת נקודותלחשובים 
 . ונשאר כזה עד היום הזה, ובזה הוא היה המלך. שעניין אותו היה משחק קבוצתי וניצחונות

 
-פעמים בריבאונדים ב 4( מברליין´שהיה לה שחקן בשם וילט צ)הוא הוביל את הליגה 

אין הרבה שחקנים . כשפרש´ ריב 00,505ו כשבאמתחת, "תקופת הזהב של הסנטרים"
(. ´נק 04,000הוא סיים את הקריירה עם )שמסיימים קריירה עם יותר קרשים מחיצים 

 .מספרים אלה מלמדים על אופיו של השחקן הנפלא הזה
 

================================================= 
 0405-0404 –התקופה הראשונה 

================================================= 
 
 

ועם  CRIMINAL JUSTICE-עם תואר ב פרנסיסקו-ראסל סיים את לימודיו באוניברסיטת סן
אז פרשמנים לא הורשו לשחק עם )ממוצע בשלוש שנות משחק ´ ריב ,.05-ו´ נק 05.3

 (. הוורסיטי
 

ה היה חובה בימים ההם גוב. את ביל ראסל: רד אורבך רצה דבר אחד 0405בדראפט של 
יתה ילאורבך ה(. 0.55-הוא צמח ל)´ מ 0.54ראסל היה רזה ורק , ואבוי, סטנדרטית לסנטר

אך הסנטר שלו אד מקאולי היה , כבר אז מכונת נקודות משומנת עם בוב קוזי וביל שרמן
 (.´מ 0.55)פורוורד די נמוך -למעשה פאור

 
, מבטיח בשם מוריס סטוקס מאחר והיה לה סנטר צעיר. סטר רויאלס בחרה ראשונה´רוצ

הם בחרו , שראסל דרש$ 00,555ומאחר ובעל הרויאלס לא היה מוכן לשלם דמי חתימה של 
בעלה . שנייה בחרה סיינט לואיס. אחת הפאשלות הגדולות בתולדות הדראפט, בשינגו גרין

והוא הסכים לעשות טרייד של , על אד מקאולי עוד מימי המכללה שלו" חולה"בן קמר היה 
 (.שהפך להיות שחקן מצוין)וכבונוס הוא רצה גם את הרוקי קליף הייגן , ראסל עבור מקאולי

 
אבל לסלטיקס הוא , (עם בוב פטיט) 0408-הדראפט הזה הביא לסיינט לואיס אליפות ב

הם בחרו גם בתום היינסון , באותו הדראפט שהביא את ראסל לסלטיקס! הביא דיינסטי
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בעיקר בגלל שראסל החמיץ חצי עונה בגלל , 0405-0403-שהיה רוקי העונה ב)
ביל ראסל אף פעם לא שכח כי הרגיש שהוא , בחירה שלפי היינסון, האולימפיאדה במלבורן

ראסל . ונס´ואת קייסי ג( והיחסים בין השניים אף פעם לא הפכו לטובים, היה רוקי העונה
 . ´נק 04.3-ו( ב בליגההטו)ריבאונד למשחק  04.5סיים את חצי העונה הראשונה שלו עם 

 
ים ´תום היינסון והחיה ג, ונס מאחור´בוב קוזי וקייסי ג ההייתהחמישייה של הסלטיקס 

הייתה עונה של  0405-0403עונת . לושקטוף כשני פאוור פורוורדים וראסל בסנטר
במשחק . היריבה אז הייתה סיינט לואיס עם בוב פטיט הנפלא. עד גמר הפלייאוף, הסלטיקס

בוב פטיט השווה בשנייה . אך הסלטיקס הצליחו לברוח קדימה´ נק 3,ום היינסון קלע ת 3-ה
 .לאליפות הראשונה שלהם, ,000-00והסלטיקס הוציאו ניצחון בשיניים בהארכה , האחרונה

 
היו שהאשימו את ראסל שהוא לא מסתדר עם היינסון בגלל שהוא היה שחקן לבן שהתחכך 

מצד שני יחסיו עם . דים ואפילו האשימו את ראסל בגזענותרבות איתו במלחמה על הריבאונ
בוב קוזי הלבן היו תמיד יחסים למופת כשראסל נותן לקוזי את הכבוד שהגיע לו כוותיק בין 

 .השניים
 

חיצים וסיים את העונה עם  05.5למשחק עם  00.3ראסל קטף ( 0403-0408-)בעונה הבאה 
סטאר של המזרח הוא היה רק בחמישייה -אבל בנבחרת האול. של הליגה MVP-תואר ה
אך ראסל נפצע במשחק , בפלייאוף הסלטיקס שוב פגשה בסיינט לואיס בגמר. השנייה

וסיינט ´ נק 05במשחק השישי הקובע בוב פטיט קלע . השלישי והחמיץ את שאר הסדרה
הסלטיקס החזירה לעצמה את תואר  0408-0404-ב. 4-0לואיס ניצחה את סידרת הגמר 

 .4-5אפוליס לייקרס יות כשהם גוברים בגמר על מינהאליפ
 
הם נפגשו . מ"ס 3-מברליין שהיה גבוה מראסל ב´בא ענק חדש לליגה בשם וילט צ 0404-ב

” THE BIG COLLISION"-והמדיה כינתה את המפגש כ, 0404לנובמבר  3-לראשונה ב
מו רוב המשחק הראשון הסתיים כמו שהסתיי. ”THE BATTLE OF THE TITANS"וגם 

שתי הקבוצות . 000-055אך הסלטיקס מנצחת , 00וראסל  8,וילט קולע : המפגשים ביניהם
אך הסלטיקס ניצחה , יותר מראסל בששת המשחקים´ נק 80וילט קלע . נפגשו בגמר המזרח

עם ´ ריב 0,-ו, במשחק השני´ ריב 45הפעם ראסל קטף . הגמר שוב נגד סיינט לואיס. 4-0
 .ביעי והאחרון שהסלטיקס ניצחהנקודות במשחק הש 00

 
בגמר  4-0והם ניצחו את סירקיוז , ´ריב 4.,0-למשחק ו 05.4ראסל קלע  0455-0450בעונת 
בקרב אדיר נגד  ,-4אחרי שניצחה את המערב  4-0ושוב את סיינט לואיס העייפה , המזרח

ה שלו ראסל קבע את הממוצע העונתי הגבוה בקרייר, 0450-0450, בעונה הבאה. הלייקרס
מברליין ´אך כשאתה משווה את המספרים הללו לסטטיסטיקות שצ, (´ריב 5.,0עם ) 08.4 –

הרי שמספריו ראסל מתגמדים , ממוצע לעונה´ נק 05.4, במשחק אחד´ נק 055 –החל ליצור 
 .לעומת אלה של וילט

 
ן היה זה קרב עקוב מדם בין שחק. בגמר המזרח זה היה הסלטיקס נגד פילדלפיה ווריורס

בששת . לבין שחקן ההתקפה הגדול ביותר בהיסטוריה, ההגנה הגדול ביותר שאי פעם קם
ונס קלע ´גם המשחק השביעי היה שקול עד שסם ג. ,-,המשחקים הראשונים המצב היה 

הפעם נגד הלייקרס . והסלטיקס שוב עולה לגמר הנבא, אמפ מהצד עם שני טיקים לשעון´ג
. ,שוויון , שוב. ופרנק סלבי, רוד האנדלי, ין ביילור´אלג, רי ווסט´שהתחזקה מאד עם ג

 . שוויון. לאליפות 3-במשחק ה
 

מוסר במקום , של זריקה FAKEהאנדלי עושה . הכדור בידי הלייקרס, שתי שניות לסוף
מטרים כשהכדור כאילו נכנס  ,-והוא החטיא זריקה חופשית מ, לסלבי הקלעי הנפלא

והוא גרם , היה הגבוה היחיד של הלייקרס שראסל שמרין ביילור ´אלג. ואז יצא, לטבעת
עם ´ ריב 45כשראסל לוקח  005-053הסלטיקס ניצחה בהארכה . לביילור להחמיץ ולהחמיץ

 .במשחק האחרון´ נק 5,
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השחקן שידע , הסלטיקס איבדה את הפוינט גארד הנפלא שלה בוב קוזי ,0450-045-ב

שעד אז  –בל הם מצאו בדראפט עילוי אחר א. בדיוק כיצד ומתי לפתם את ראסל בכדורים
והוא , חתכו אותי NFL-אך הקליבלנד בראונס מה, חשבו שהוא יותר שחקן פוטבול מכדורסל

הרביעי הרצוף  MVP-ראסל זכה ב. ק´ון הבליצ´בשם ג –החליט להיכנס לדראפט הכדורסל 
 .הפעם בששה משחקים, שלו כשהסלטיקס מנצחת שוב את הלייקרס בגמר הנבא

 
בפעם ( למשחק´ ריב 04.3)ראסל הופך מלך הריבאונדים של הנבא  0454-,045בעונת 

הסלטיקס שוב הגיעו לגמר הנבא אחרי שניצחו את סינסינטי . הראשונה מאז הגיע וילט לליגה
, שמצאה עיר חדשה במערב, ווריורס פרנסיסקוויריבתה הייתה הסאן , 4-0רויאלס 

וזהו נצחונו השישי הרצוף של , 4-0קס מנצחת בגמר הסלטי. מברליין עדיין בשורותיה´וצ
הסלטיקס של עונה זאת נחשבים עדיין , ק´ון הבליצ´עם ג. 8-מ 3-וה, ראסל באליפויות הנבא

 .לקבוצת ההגנה הטובה בהיסטוריה
 
 

 
 .האיש שהגדיר את המושג ווינריות. ראסל

 
 

החמישי  MVP-ותואר ה, ´נק 04.0למשחק עם ´ ריב 04.0ראסל קטף  0454-0450בעונת 
עיר אחוות ´-מברליין ל´שהביאה חזרה את צ´ 35גמר המזרח היה נגד פילדלפיה . הרצוף
בשלושת ראסל צמצם את וילט לשני סלים בלבד , של הפלייאוף ,-במשחק ה. ´האחים

גניבות  5-ו, אסיסטים 3, חסימות 05, ´ריב 08היו לראסל  4-במשחק ה. הרבעים הראשונים
והסלטיקס , טיקים בשעון 0ראסל איבד כדור חשוב ביותר כשנשארו  3-במשחק ה! כדור

כשהצרחה , ק חוטף אותו´והבליצ, האל גריר מוציא כדור מהצד. 005-054מובילה 
עדיין !!!" ק סטול דה בול´הבליצ!!!ק סטול דה בול´הבליצ"ט וני מוס´העל ג-המפורסמת שדר

 .4-0נשמעת באוזני כשבגמר הסלטיקס חיסלו את הלייקרס 
 

כשלי זאת הפעם , הסלטיקס זכו באליפות השמינית הרצופה שלהם 0450-0455בעונת 
´ 35-מברליין וה´הפעם הם שברו את צ. הרביעית לראות אותם לפחות במשחק פלייאוף אחד

, אבל הפעם הלייקרס הכריחה אותם ללכת עד המשחק השביעי לאליפות, מישה משחקיםבח
 (´ריב 00.8-ו´ נק 00.4ראסל סיים את העונה עם. )אותו ניצחה הסלטיקס שוב
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================================================= 
 המאמן השחור הראשון בהיסטוריה של הנבא
================================================= 

 
ולהפוך )השועל היהודי הזקן החליט לפרוש מאימון הסלטיקס , רד אורבך. 0455-0453עונת 

בחירתו הראשונה לאמן היה פרנק רמזי אך זה היה עסוק מדי בהרצת בתי (. לנשיא הקבוצה
סרב באומרו שהוא לא יכול לאמן את חברי  –בוב קוזי  –בחירתו השנייה . הזקנים שלו

סרב באומרו שהוא לא יוכל להסתדר , בחירתו השלישית, תום היינסון. קבוצתו לשעבר
. שחקן.וב לראסל שיהפוך מאמן´אבל היה זה היינסון שהציע לתת את הג, כמאמן עם ראסל

 .בכך הפך למאמן השחור הראשון בתולדות הליגה. ”YES"ראסל אמר 
 

וב בגלל שאני ´לא קבלתי את הג: "וב הוא אמר לעיתונאים´כשהוא הסכים לקבל את הג
NEGRO .אך , אולי הוא יכול היה לעשות זאת!". קבלתי אותו כי רד ידע שאוכל לעשות זאת

יש המאמינים שהייתה זאת הקבוצה הגדולה בהיסטוריה  –´ 35הפילדלפיה  0453-ב
הניצחונות של  8קטעה את רצף  –( 58 –הקבוצה שברה את שיא ניצחונות הליגה לעונה )

במשחק האחרון פילדלפיה הפכה את קבוצת ההגנה . 4-0כשניצחה די בקלות , טיקסהסל
נקודות במשחק  045שנחשבה לטובה ביותר בליגה לקבוצה עם הגנת נייר כשקלעה 

 .הגדולה ביותר של הסלטיקס עד היום" ההעלבה"
 

( בליגהעדיין השלישי בטיבו ) 05.8-מספרי הריבאונדים ירד ל, 4,בגיל , 0453-0458בעונת 
אך , טובה מהסלטיקס משך כל העונה ההיית´ 35הפילדלפיה . 00.0-ומספר נקודותיו ירד ל

ק ´ון הבליצ´כשג 055-45בגמר המזרח הסלטיקס ניצחה את אחד המשחקים הידועים ביותר 
הגמר גברה  בסדרת. והסיקסרס ביום אפל של אחוזי קליעה, משחק את אחד ממשחקיו

ראסל הוא  4,אפילו בגיל "-רי ווסט ש´אמר ג הסדרהבסיום ו 4-0הסלטיקס על הלייקרס 
 !"עדיין השחקן הטוב בליגה

 
וגרושיו , מלחמת וייטנאם, רצח בוב קנדי. ראסל הגיע לנקודת שבירה 0458-0454בעונת 

מדוע אנחנו הורגים וייטקונגים ללא דין . ב היא מדינה מושחתת"ארה: "מאשתו רוז הוא אמר
 5הוא העלה . ם משחק ילדים של כדורסל כשכל זה קורה לנגד עינינוואנחנו משחקי? וחשבון

, הפסדים 4,-ניצחונות ו 48הסלטיקס סיימה את העונה עם . נראה מדופרס וכועס, ג"ק
 . 0400הרקורד הגרוע ביותר שלהם מאז עונת 

 
שאליה , אך עכשיו עליהם לשחק נגד הלייקרס בגמר, הם עדיין ניצחו את אליפות המזרח

במשחק  ,4-במשחק הראשון ו´ נק ,0רי ווסט קלע ´ג. מברליין´ף אחד בשם וילט צהצטר
בעל . משחק שביעי ואחרון. ,-,-אך הסלטיקס בכוחות אחרונים השוו את הסדרה ל, השני

ק קנט קוק נתן לסלטיקס מוטיבציה כשהוא אמר לעיתונאים שהסלטיקס מוזמנת ´הלייקרס ג
, רי ווסט קלע וקלע´אך ג´ נק 04-יקס הובילה בהסלט. לתהלוכת הניצחון של הלייקרס

רס ברדה קולף לא קומאמן הליי, מברליין שחימם את הספסל´כשהלייקרס משחקת ללא צ
 . מכניסו למשחק

 
ברדה קולף הסביר . שנים ,0-ב 00´ כשלראסל זאת אליפות מס 058-055הסלטיקס ניצחה 

אר עם החמישייה שצמצמה את מברליין כי רצה להיש´אחרי המשחק שהוא לא הכניס את צ
לס מאשימים את המאמן ברדה קולף בהפסד הסדרה ´בלוס אנג. הפרש הסלטיקס עד לשוויון

הפסד שפגע בהם , היה זה אחד ההפסדים המרגיזים ביותר של הלייקרס. עד היום הזה
 תוניבחר לשחקן המצטיין של סידר´ נק 40רי ווסט קלע ´ג, אגב. פסיכולוגית שנים רבות

והייתה זאת הפעם הראשונה והאחרונה ששחקן של הקבוצה המפסידה זוכה בתואר , הגמר
 .של סידרת הגמר. פי..וי. אם
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================================================= 
 האדם הזועף

================================================= 
 

התהלוכה מפורסמת שכל , "יפ פריידטי-טיקר"-כ העיר בוסטון עשתה את ה"שלושה ימים אח
 -ב "המפורסמים של ארה םהספורטאי 4-עיר עושה לקבוצה האלופה שלה בכל אחד מ

הוא ניתק כל קשר עם . אבל ראסל לא היה בתהלוכה, קרח-והוקי, כדורסל, פוטבול, בייסבול
המופתע . וראסל אף פעם לא נידב סיבה להיעלמותו, הדבר בא ללא כל התראה. הסלטיקס

היו . מכולם היה רד אורבך שתמיד היה האדם שדאג לסופרסטאר על הפארקט ומחוצה לו
הוא תמיד סבל ממין . דבר שהתברר כלא נכון, אפילו שאמרו שלראסל הייתה התקפת עצבים

 .והדבר הקטן ביותר יכול היה לגרום לתגובה מאסיבית ממנו, רגש נחיתות משום מה
 

אחד בחדר ההלבשה יש לו חיוך מכאן -על-באחד: זה דבר שאף פעם לא הבנתי עם ראסל
הוא היה כמעט עד , ובציבור, אך כלפי חוץ. הוא נראה משועשע וחביב. ועד הודעה חדשה

אבר התנהג באופן דומה כאילו ´כ קרים ג"שנים אח. הכועס, הממורמר, הסוף האדם הזועף
שחקן נהדר , ו ווייט´ג-ו´אורבך בחר בדראפט את ג, ללא ראסל. כל העולם עשה יד אחת נגדו

 4,-כש ,4-4,הם סיימו את העונה . תה לרכושיאבל לא הסנטר שהסלטיקס חייבת הי
וגם כישלונם לעשות את הפלייאוף היה , 0405הניצחונות היה המספר הנמוך ביותר מאז 

 .הראשון בעשרים שנה
 

השנאה . בבוסטון הרגישו שראסל בגד בהם כשללא אזהרה השאירם ללא מאמן וללא סנטר
שאף אחד לא הבין עד )כ הוא מכר את סיפור פרישתו "אליו התעצמה כשכמה שבועות אח

הוא הואשם שמכר את עתיד הסלטיקס . דולרים 05,555לספורטס אילוסטרייטד עבור ( אז
אפילו אחרי המאמר בספורטס אילוסטרייטד ! עבור משכורת שהייתה משכורתו החודשית

בבוסטון . מבלי שלכאורה עשה לו איש רע, ש בכעס ובזעףפר, בעצם, קשה היה להבין מדוע
 . אבל משום מה הרגיש כאילו העיר לא נותנת לו מספיק כבוד. הוא היה גיבור

 
================================================= 

 מועלית לתקרת האולם ללא נוכחות החתן 5´ הגופייה מס
================================================= 

 
הוא ניבחר להיכל  0430-הסלטיקס העלו את גופייתו לתקרה לזיכרון עולמים וב 0430-ב

הוא החליט לא להופיע לשני המאורעות הללו הנחשבים לחשובים ביותר . התהילה
עד . מחק אותה מחייו" עיר התה"השחקן הטוב ביותר בתולדות . בהיסטוריה של כל שחקן
 .מה בדיוק קרה לו ומה מקור החלטתו לנתק את העיר מחייוהיום אנשים לא מבינים 

 
עד  ,043-והיה המאמן של סיאטל מ, הוא החליט להמשיך לאמן. הוא לא פרש לחלוטין

הוא . הצלחותיו כמאמן היו פחות מבינוניות. 0488-ל 0483-ושל הסקרמנטו קינגס מ 0433
הפסדים לפני  40-ו תניצחונו 03שם סיים עם )כ סקרמנטו "מסיאטל ואח –חיפש דרך לעשות 

הוא אמנם הוביל את הסוניקס לפלייאוף בפעם הראשונה . בוסטון סלטיקס חדשות, ( שפרש
הגיע שנתיים אחרי ראסל כדי  סוילקינאך הם היו צריכים לחכות עד שלני , בהיסטוריה שלהם

 .לזכות באליפות
 

שבאפריקה הוא יצליח  הוא היה שחור מיליטנטי שהאמין. צרותיו של ראסל לא הסתיימו
הוא השקיע הון במפעל גומי בגאנה שם . את הצלחתו" ב לא אוהבים"בארה"לפתח עסקיו כי 

. והמפעל פשט את הרגל והוא הפסיד את כל כספו, הוא גם קיווה לחיות את שארית ימיו
. דולר 45,555שגם היא קרסה והוא נשאר חייב לממשלה " סלייטס"כ פתח מסעדה "אח

 .מס ההכנסה לקח את ביתו המפואר ,כשלא שילם
 

אבל שם . ועבר לגור בבדידות על האי מרסר שליד סיאטל, מעט תימהוני, הוא הפך צמחוני
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הוא גם הפך לאנליסט . מכר-שהפכו רבי" רוח שנייה"-ו" חוקי ראסל", הוא כתב את שני ספריו
סטאר של -האול אני זוכר אותו במשחקי. וכעסו נגד העולם הלך והתרכך, טלוויזיה מצליח

אחד הדברים . ונראה כאילו נולד ראסל חדש, להתבדח, כשהוא לא מפסיק לחייך 45-שנות ה
חמשת האנשים "איי בחרה בו כאחד מ.אי.סי.אן-הנפלאים שקרו לו הייתה העובדה שה

ואוסקאר , ון וודן´ג, ´דין סמית, ´ר נייסמית"יחד עם ד" החשובים ביותר בתולדות הכדורסל
כשהוא קיבל דוקטורט כבוד מאוניברסיטת הרווארד ראית לפי ארשת פניו . רוברטסון

איש לא ידע בדיוק מה רדף אותו והוא אף פעם לא הסכים לדבר . סוף נרגע-שהבנאדם סוף
איש ", מראיין מצוין, בכל אירועי הנבא יפופולאראך בשנים האחרונות הוא הפך לאדם , על כך
 ופרצוף, (ניל´יב הגדול בין קובי בריאנט ושקיל אוניסה ללא הצלחה לפתור את הר" )שלום

 !שהחיוך לא מש מפניו
 

================================================= 
 הכול טוב, סוף טוב

================================================= 
 

החליט הוא , שלדעתו תמיד הייתה נגדו בגלל גזעו, הוא החליט לעשות שלום עם המדיה
כשהבוסטון גארדן הישן נהרס ובמקומו . לחזור לבוסטון ולעשות שלום עם העיר ותושביה

כל הגופיות שהועלו לתקרה וכל דגלי האליפות הועברו , "פליט סנטר"ניבנה האולם המפואר 
אבל הפעם , בחזרה לתקרת האולם 5´ מס וגופייתביל ראסל נתן הסכמתו להעלות את . לשם

כוכבי הדור . היו שם, וטום היינסון, ק´ון הבליצ´ג, בי העבר הרחוק כבוב קוזיכל כוכ. בנוכחותו
וכל המי , יק´מג, אבר´היו שם גם קרים עבדול ג. הבא אחריהם בראשות לארי בירד היו שם

, כולם באו לחלוק כבוד לאדם שהיה זועף וממורמר משך כל הקריירה שלו. ומה בכדורסל
הוא הפך . ורקטור של כל שחקני ההווה, חבר של המדיה, והפך לאדם נוח, ולפתע הפך עורו

 !להיות האדם המכובד והמוערך ביותר מכל אחד אחר בנבא
 

הוא זכה בתואר . ממוצע´ נק 00.0-ו( למשחק 00.0)´ ריב 00,505ראסל סיים קריירה עם 
אבל סטטיסטיקה (. ורדן לשש של קרים´שני יחד עם מייקל ג)פעמים  0" השחקן המצטיין"
כמה . 3-מ 4 בסדרהלניצחון  3´ משחקים מס 00-הוא שיחק ב: חת לא תישבר לעולםא

מלמד מי היה ראסל יותר מכל סטטיסטיקה , לגבי, זה. 00-5? הרקורד שלו במשחקים אלה
וכך הפך  דולר 055,555מברליין הוחתם על ´כשוילט צ: יש לו עוד מספר חשוב. אחרת

רד אורבך חתם . 055,550ל ניגש לאורבך וביקש ראס, לשחקן עם החוזה העשיר בהיסטוריה
 .על המקום

 
================================================= 

 שלוש שאלות השבוע
================================================= 

 
ביל ראסל נחשב לאחד האנליסטים האמיתיים ביותר שלא חשש להביע דעתו ללא כחל . 0

מי היה בן . ויחד הם נחשבים לאנליסטים החמורים ביותר, רטנר שלו היה כמוהוגם הפ. וסרק
 ?זוגו למיקרופון

-4לנצח  ,-0קבוצה חזרה מדפיציט של , באיזו סידרת משחקי גמר של המזרח או המערב. 0
,? 
 לקריירה  05,555כמה שחקני נבא קלעו מעל . ,
 

 אל ביאנקי(: עונים 5)תשובה לשאלת השבוע שעבר * 
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 דולף שייס
 
 

י "הנה הם חמשת הספורטאים היהודים הגדולים בכל הזמנים כפי שנבחרו ע
מרק ספיץ , האנק גרינברג וסנדי קופאקס בבייסבול" ואיש הול אוף פיים´הג

 . כל המוסיף גורע. שייס בכדורסל( אדולף)ודולף , בני ליאונרד באגרוף, בשחייה

בן , "ילד טוב ירושלים"לכתוב על  מה אפשר כבר. על דולף שייס לא קל לכתוב
הסנטר הגדול ביותר בזמנו , יורק יוניברסיטי-בוגר ניו, להורים נאמנים וחרוצים

, רק בא. לא נאסר על הימורים, לא מכה את אשתו, לא שותה, ומלך הסלים
וידוע ככדורסלן , האגדות 05-ניבחר להיכל התהילה ולאחד מ, קולע, משחק

 ?םהיהודי הגדול בכל הזמני
 

, 0400-הוא לקח אליפות נבא כשחקן ב. אך בזמנו הוא נחשב לענק, ´מ 0.54גובהו היה רק 
אך הסלטיקס עם ביל , 00-00כשהוביל את הסיקסרס לרקורד של " מאמן השנה"-ניבחר לו

, פעמים 00סטאר -הוא ניבחר לאול. ראסל גברה על הסיקסרס בגמר אליפות המזרח
 (.0400-0408)פעמים  5ולחמישייה הראשונה של הנבא 

 
שנות משחק  05-ב. שוט בשתי ידיים וריבאונדר בין הגדולים בזמנו-הוא היה קלעי נהדר בסט

היו באמתחתו  0454כשפרש אחרי עונת . ´ריב ,.00-ו´ נק 08.0סיים עם ממוצע של 
 -אז שיא נבא  -משחקים  0,504הוא שיחק . יותר מאשר לכל אחד אחר בליגה, ´נק 04,044
שנות משחק עם  05הוא סיים . עוד שיא נבא -משחקים בלי להחמיץ משחק  455 מתוכם

 .מהקו 80%דיוק של 
 

´ ורג´כשהוא וג. דולף שייס היה למעשה המעבר של הדור הישן של השחקנים לדור החדש
בזמנו של . מברליין´אבל אז הגיעו ביל ראסל ווילט צ, הם היו הטובים ביותר, מייקן שיחקו

רונה הוא העז להתרומם חורק בעונתו הא, שוט מהמקום-עדיין סט ההייתשייס הזריקה 
 .לאופנה נכנסשוט שרק -אמפ´ולזרוק ג

 
תה לו תנועה יהי, כשנעמד לסט שוט ומיהרו לנסות לחוסמו. הוא היה סנטר לוחם ומהיר

הוא שיחק עבור סירקיוז נשיונל וסיים . פורוורד-מהירה מימין ומשמאל וחדירה לסל כסמול
הוא גר בסירקיוז עד (. כולל העברה לפילדלפיה ושינוי השם לסיקסרס)ם את הקריירה אית
 .היום

 
הוא הוביל  0433של  הבמכבי 05.0וכשהיה בן , בנו דני הפך אף הוא לשחקן נבא לגיטימי

 0-דני היה גבוה מאביו ב. כשמאמן אותה אביו דולף, ההמכביב לאליפות "את נבחרת ארה
, אבל גם בלי הכח והסערה של האבא. יד השחקן היותר חזקאך האבא היה תמ, מ"ס

הקריירה הדי ארוכה של בנו דני שמה אותו ברשימתי כשחקן היהודי השני הגדול בכל 
 . הזמנים בכדורסל

 
יורק -או ניו´ סיטי קולג: אז היו שתי אפשרויות. דולף נשאר ללמוד בעיר, יורק-כמו כל יהודי ניו

שאז , טי.איי.אן-ואותה הוא הוביל לאליפות ה, יורק יוניברסיטי-הוא בחר בניו. יוניברסיטי
 -כשסיים לימודיו שתי הליגות המקצועניות של אז . אן.אן.סי.חשובה יותר מהאן ההיית
יותר  05%איי הציעו לו .איי.בי-הנשיונלס של ה. איי לחמו על שרותיו.איי.בי-אל וה.בי.האן

שתי הליגות התאחדו כמעט מיד לאחר . שיונלסמהניקס של הליגה היריבה והוא חתם עם הנ
 .נבא-מכן ליצור את ה

 
כבר בעונה הראשונה של הנבא שייס ניבחר לחמישייה הראשונה של הליגה יחד עם בוב 

הוא ניבחר בפעם האחרונה  0408בשנת . ואד מקאולי, יקןימ´ ורג´ג, פאול אריזין, קוזי
 .ין ביילור´ואלג, ר רוברטסוןאוסקא, בוב פטיט, לחמישיית הליגה עם ביל ראסל
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הוא הגיע עם  0405-0400-וב, אחרי פרישתו הוא הפך למאמן הסיקסרס לשתי עונות

אבל הסיקסרס הפסידה , הפסדים 00-צחונות וינ 00-הסיקסרס לרקורד הטוב ביותר עד אז 
אחרי שסיים את תפקידו . למרות זאת הוא ניבחר למאמן השנה. בגמר המזרח לסלטיקס

ואז התמנה כאחראי על שופטי , הסיקסרס הוא אימן תקופה קצרה את הבופלו ברייבסכמאמן 
 .הנבא לתקופה של שלוש שנים

 
ישראל : "הוא אמר לי 0458סטאר של -ופעם אחת באול, דולף שייס תמיד היה ציוני נלהב

הוא ביקר בישראל בכמה "!. ב במלחמת ששת הימים"גרמה גאווה אדירה לכל יהודי ארה
 ".היכל התהילה היהודי"ומשמש בוועדת , מכביות

 
================================================= 

 אתגר השבוע 
================================================= 

 
אני בחרתי כבר גם את חמשת ". חמשת הספורטאים היהודים בכל הזמנים"אתם יודעים את 
אז שילחו את בחירת היהודים ! רובה בחירתכם לבחירתיהבה ונראה כמה ק. הבאים אחריהם

 .כספורטאים הגדולים בכל הזמנים 5-05

 :תשובות לאתגר הקודם
 .שותפו לשידור של ראסל הוא ריק בארי. 0
 .´80-וב´ 58-ב 35בוסטון סלטיקס ניצחה את פילדלפיה  .פעמים בגמר המזרח ,זה קרה . 0
-מדובר ב ABA -וברשימה משותפת עם ה´ נק 05,555מעל   NBA-שחקנים קלעו ב 0,. ,

יימברס ´האחרון הוא צ(. בשתי הליגות יחד´ נק 05,555ארבעה קלעו מעל )שחקנים  5,
 .´נק 05,544מיודעינו עם 

 
 

******** 
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 ביל שרמן
 
 

הוא אחת מהאגדות הפחות , יחד עם פאול אריזין, אני כמעט בטוח שביל שרמן
 40%הוא היה הגארד הראשון לקלוע מעל , ובכן. מוכרות לצעירים שבכם

הוא עדיין אחד ההישגים  0408-0404מהקו בשנת  44%-וה, מהשדה
הוא היה השוטינג גארד . פאולים רצופים בפלייאוף 05הוא פעם קלע . הגדולים

, שיחד עם הפוינט גארד בוב קוזי 55-וה 05-של הסלטיקס של סוף שנות ה
 . מעולם הטובים 0 – 0-היוו את אחד מקווי ה

================================================= 
 לפני הנבא

================================================= 
הוא הצטיין בבייסבול וכדורסל ומכללות המערב לחמו על . ססקט, באבילין 0405-הוא נולד ב

ריקן גם בבייסבול וגם הוא בחר באוניברסיטת דרום קליפורניה שם היה אול אמ. שרותיו
? אז מה עושים? בייסבול מקצועני או כדורסל -כשסיים לימודיו לא ידע להחליט . בכדורסל

רס וכדורסל עם ´בייסבול עם הברוקלין דודג -חותמים כמקצועני בשני מקצועות הספורט 
 .0405הוושינגטון קפיטולס שבחרו בו בדראפט של 

 
================================================= 

 עם הוושינגטון קפיטולס
================================================= 

 
ופורט ווין פיסטונס , שנה אחרי שהגיע הקבוצה התפרקה. למשחק´ נק 00.0כרוקי הוא קלע 

, מה יש בו כשחקן כדורסל" ידע"אבל הוא אף פעם לא שיחק בפורט וויין כי רד אורבך . זכו בו
משר לא יצא משהו . רלי שר´ה טרייד בו הסלטיקס זכתה בו עבור הזכות לדראפט של צועש

גארד מגן מהטובים , של הסלטיקס´ סטאר-אול´בעשר השנים הבאות היה ? שרמן. מיוחד
 .ביותר ששבר שיאי קליעה שוב ושוב

 
================================================= 

 עם הסלטיקס
================================================= 

 
 00-בעונתו ה, ביל שרמן. 0455-0450רי ווסט מספר על משחק כשהיה רוקי בעונת ´ג

שוט רצופים מעל ידו -אמפ´ג 8ווסט פשוט ניתר וקבר . שמר על הרוקי, והאחרונה בליגה
רוף האג. שרמן פשוט זרק מהלומה לעבר פדחתו של ווסט 4-בפעם ה. המושטת של שרמן

( ואחרים)ווסט ". על שרמן אפשר לעבוד רק עד גבול מסויים: "הגיע ראבל המס, לא פגע
הוא . על שרמן מוטב שלא תעשה דרייב. "ביותר בליגה" הקשה"טוענים ששרמן היה השחקן 

 ".הוא היה ביותר קרבות בנבא משטייסון היה בזירה. יהרוג אותך
 

והוא הפך לשוטינג  08.4-ממוצעו עלה ל. סשניות היה לברכה לשרמן ולסלטיק 04-שעון ה
, הסלטיקס תמיד יכלו לסמוך על הקליעות של הגארדים שרמן ובוב קוזי. גארד הטוב בליגה

ושאר , ביל ראסל הפך לירוק, 0405ואז באה שנת . זאת קבוצה ללא ריבאונד ההייתאך 
ללא יריב  תמאליאופטיקבוצה . אליפות אחרי אליפות אחרי אליפות: ההיסטוריהסיפור הוא 

 .חוץ מסנט לואיס של בוב פטיט, ממש
 

סיים )והוא הוביל את הליגה עונה אחרי עונה בדיוק בזריקות פאול , ,.04-ממוצעו עלה ל
הוא יכול היה לשחק . ונס הגיע לסלטיקס´סם ג 0403-0408-ב(. מהקו 88.0%קריירה עם 

-ב´ נק 05.5-ו 0404-ב´ נק ,.04הוא עדיין קלע לסלטיקס . סמול פורוורד או שוטינג גארד
 .והוא החליט לפרוש, אבל הוא הרגיש שהסלטיקס יכולה עכשיו בלעדיו, 0455
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================================================= 
 אל.בי.מאמן באיי/שחקן

================================================= 
 

 04הוא שיחק איתם . מאמן שלהם/היות לשחקןטס ל´לס ג´אחרי פרישתו הציעה לו הלוס אנג
הוא עבר לאמן את קליבלנד פייפרס וזכה איתם באליפות . משחקים לפני שהקבוצה התפרקה

שרמן הפך מאמן אוניברסיטת . אבל אז הליגה התפרקה. 05-,4אל עם רקורד של .בי.האיי
בעמדת השידור  כעבור שנתיים. ואז הפך שדר טלוויזיה של משחקי נבא, קליפורניה סטייט

, בצורה מתודית ביותר -הוא אימן כפי ששיחק . כמאמן–ווריורס שכרה אותו  פרנסיסקוהסן 
השחקנים המפונקים של הנבא לא הסתדרו . ועם כושר גופני עילאי, בצורה ממושמעת ביותר

-כיום ה. הם התמרדו. אימון קליעות בבוקר המשחק -" שוטאראונד"שכללה , עם שיטתו
וכן קבוצות הליגה , מקצוענים ושחקני מכללות, של שרמן הוא נחלת הכל" שוטאראונד"

ועבר לאמן , הפסדים 35-ו תניצחונו 83סיים עם רקורד של , הוא אימן שם שנתיים. בישראל
 0435-0430הוא אימן אותם לאליפות בשנת . איי.בי.לס סטארס בליגת הא´את לוס אנג

 .ונלסקול יקנטאקכשגברו בגמר על הפייבוריטית 
 

================================================= 
 שרמן בלייקרס

================================================= 
 

ים מקמילן ´ג, מברליין בסנטר´הוא ירש קבוצה עם צ. כ הוא הפך למאמן הלייקרס"שנה אח
הוא . בפוינט´ וגייל גודריץ, רי ווסט בעמדת השוטינג גארד´ג, 4-ו ,והפי הירסטון בעמדות 

 ,0-ו תניצחונו 54 -של הנבא  הבהיסטוריסיים איתם את העונה ברקורד הטוב ביותר 
וניצחו את הניקס בגמר , עשו סוויפ של השיקגו בולס ומילווקי באקס: הם לא נעצרו. הפסדים

 ".מאמן השנה"-ושרמן ניבחר ל, 0430הנבא של שנת 
 

ואז . משחקים 0-אך הניקס גברה עליהם בגמר ב, ההוא הגיע איתם לגמר בעונה הבא
-0430ושרמן החליט לפרוש אחרי עונת , רי ווסט´ומיד אחריו ג, מברליין סיים את הקריירה´צ

ל הקבוצה שלקחה "הוא הפך למנכ. אבר הגיע´למרות שקרים עבדול ג, כמאמן 0435
 .0480-ו 0485-אליפויות ב

 
 0488-ו, 0483, 0480-ולקחה אליפויות ב, סטיהוא הפך אז לנשיא הקבוצה שהפכה לדיינ

ואת , האגדות 05-הוא ניבחר להיכל התהילה ול. כשהרבה מההצלחות הן פרי עבודתו
ביל שרמן היה שחקן : "רי ווסט שאמר עליו לפני כמה שנים´המחמאה הגדולה ביותר קיבל מג

הנהלה שלא היה  הוא גם הפך לאיש. ומאמן מיוחד שלא היה כמוהו, מיוחד שלא היה כמוהו
 ".כמוהו

 
================================================= 

 אתגר השבוע 
================================================= 

 
עד  0555-מ)מי לדעתך הם עשרת השחקנים היהודים הטובים ביותר בשנות האלפיים 

  .ומאמן, חמישייה שנייה, בחר חמישייה ראשונה(. היום

אגנס , (אלוף העולם באגרוף)ברני רוס  -החמישייה הבאה שלי : תוצאות האתגר הקודם
 וטל ברודי, רד אורבך, דניאל מנדוזה, קלטי

 

 



 422 

 ון סטוקטון´ג
  
 

רכב משני והוא מ. סטוריהיגארד הטהור הגדול בה-זהו סיפור על הפוינט
לפני טיסתי ´ ידיעות אחרונות´ל 0488-אחד שניכתב ב, מאמרים

כשבקרתי עם 0440-ב´ מעריב´-והשני שניכתב ל, ולימפיאדת סיאוללא
ון סטוקטון שבר את ´ימים אחרי שג כמה, יוטה, משפחתי בסולט לייק סיטי
 . שיא האסיסטים של הנבא

  0488 
 

בכבודו  המשיח: כך מאמינים עכשיו כל המורמונים האדוקים המהווים רוב גדול במדינה
טי יהוא לבן א, מטרים 0.80גובהו . חת ישר בעיר המלחגארד ונ-ובעצמו התחפש לפוינט

משהו טוב , אבל כשהוא על המגרש. NBA-של השחקן המודרני ב תזה-והוא האנטי, יחסית
אז המסוגל להרתיח את המים והוא הפך את הקבוצה ליחידה ´הוא היחיד בג. תמיד קורה

והוא הלהיט האחרון , ון סטוקטון´שמו ג. גארד שלה-אחת מגובשת שלבה פועם עם הפוינט
 .של הליגה

 
סטוקטון . מדינת וושינגטון, קטן ולא ידוע ושמו גונזאגה יוניברסיטי שבספוקיין´ הוא בא מקולג

, מביתו בספוקיין –מ "הוא נע ברדיוס של חצי ק, 00עד גיל , מספר היום שבמשך כל חייו
באורך דומה  מאוחר יותר עשה דרך. ומשם למגרש המשחקים, ברגל לבית ספרו השכן

 .סופריור סטריט´ לאוניברסיטה הנמצאת חמישה בניינים מביתו בנורת
 

כולל אוניברסיטת מדינת , שאף אוניברסיטה לא רצתה בו, הוא היה נמוך וכל כך לא ידוע
, רבילנג´ ורג´אומר היום ג, "הייתה זו שגיאתי הגדולה ביותר כמאמן. "וושינגטון הקרובה

כשלא האמנתי שסטוקטון יוכל לעזור לקבוצה שלי ", וןמאמן אוניברסיטת וושינגט
 ".באוניברסיטה

 
 0484-עד כדי כך שבמבחנים האולימפיים ב, כל עונה ששיחק באוניברסיטה הוא השתפר

אך העדיף לבסוף את כריס , התלהב -ב "מאמן ארה -בובי נייט . כבר לא יכלו להתעלם ממנו
כריס מאלין אמנם היה כבר אז . נשאר בבית וסטוקטון, מאלין ואת סטיב אלפורד כגארדים

מיסטר "היותו ? אך אלפורד, הטובים בנמצא( קלעים טהורים" )שוטרס-פיור"אחד מה
ארלס בארקלי וטרי ´גם צ, אגב. בוודאי לא הפריע, שבה אימן נייט, של אינדיאנה" בסקטבול

בובי נייט . ורדן´ג פורטר לא נבחרו לאותו סגל אולימפי מוכשר שכלל בין השאר גם את מייקל
שאם הוא כזה  -כשהוא מוצג כאחד מהמאמנים הטובים ביותר  -מתבדח על עצמו עד היום 

 .ואיך זה שהעדיף את אלפורד על סטוקטון, כיצד לא גילה שיש לו קנון כבארקלי, טוב
 

הם ראו : ידע די והותר עליו NBA-אך טראסט המוחות של ה, נייט הגדול טעה בעניין סטוקטון
בראשונה העונה הוא תפס מקום קבוע . חקן הלבן בחירת דראפט של סיבוב ראשוןבש

( רכז טבעי" )גארד-פיור פוינט"הוא ה. אז היא קבוצה אחרת´ומאז ג, בחמישייה הפותחת
כי אף שאינו , גם בלי ניתור לשמים הוא מגיע לכדורים. היחיד בליגה עם אייזיה תומאס

LEAPER "(מנתר )" הואREACHER "(יעמג)" , והוא היסוד הכימי הראשי בריאקציה
 .אז´הנקראת ג

 
. זוהי מין יכולת לעשות את הדבר הנכון בזמן הנכון. את היכולת שיש לסטוקטון קשה להסביר

, (יק´מג, של השני 00.8-מ לפני ה"כמאה ק, למשחק 4.,0)הוא מלך האסיסטים של הליגה 
כשרק אייזיה , הליגה שעשה זאתהשלישי בהיסטוריה של , אסיסטים 0,555-עם יותר מ

יש לו גם דבר נוסף שלא תראו בדפי , יותר מזה. פעם יותר-תומאס וקווין פורטר רשמו אי
אסיסטים  –"( אסיסטים איכותיים)" ASSISTS QUALITYמשהו שנקרא כאן : סטטיסטיקה

זה ולהגיד זאת על שחקן לבן , סטוקטון הוא זריז ביותר. בדיוק בזמן שהקבוצה צריכה סל
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 . זה להניח כתר על ראשו. הרבה יותר מלתת לו מחמאה
 

גארד -ובעיקר זריזות ידיו שעושה ממנו פוינט -כי אינו מהיר, לא מהירותו –זאת זריזותו 
אני משוכנע . מטרים 055נניח , היא יכולת לרוץ בזמן הקצר ביותר" מהירות. "מיוחד במינו

ואת )היא יכולת להניע אברי גוף , מנגד, "ותזריז"אך . שכאן הוא יגיע בין האחרונים בליגה
אולי כייס . קוסם ממש, בזאת הוא קוסם. מתנוחה אחת לשנייה בזמן הקצר ביותר( הגוף כולו

 .כי כך הוא גונב את כל כדוריו, היא הגדרה טובה יותר
 

מה שעוזר לזריזות ידיו לעשות ממנו השלישי בליגה , ראיית המשחק שלו עילאית ממש
יש שחקנים שמנסים לגנוב את : גם כאן יש צורך בהבהרה(. למשחק 0.40)דורים בגניבות כ

אתה יכול לרשום  –אם ההימור לא מצליח , ואז, הכדור באמצע המגרש כשאין להם חיפוי
הוא יעשה זאת לרוב . סטוקטון לעולם לא ינסה לגנוב בצורה כזאת. שתיים נוספות ליריב

, אגב, ולרוב. מאומה לא קרה, גם אם הוא מפספס, אז .ודווקא כאשר צפוף סביבו, קרוב לסל
 .הוא לא מפספס

 
סטוקטון מסוגל . הוא כושרו הגופני והתמדתו NBA היבט נוסף שבו הוא עולה על כל שחקן

הוא אפילו מגביר את , לא רק שהוא אינו מאט. דקות כל ערב 48" ספיד-פול"לשחק ב
הוא גם הנודניק הגדול של , גונב חוץ מהעובדה שהוא. מהירותו עם כל דקה שעוברת

גם . כאילו הוא הזבוב בבית, אי אפשר להיפטר ממנו. נדבק אליך בהגנה ולא זז. המשחק
זריקת הניתור שלו מזכירה הדיפת כדור )אף שהיא בוודאי המכוערת בליגה , קליעתו נהדרת

רד הזורק הישג עצום לגא, (אחוזים 03.4)הוא היה רביעי באחוזים מהשדה בליגה (: ברזל
 .אחוז קליעתו הוא השני בגובהו אי פעם על ידי גארד. מרחוק

 
אך זהו , מסוגל למתוח עד כדי כך את הלייקרס הנהדרים, נמוך, קשה להאמין ששחקן לבן

או מוטב , עד לפני שנה שאלו ביוטה אם כדאי להחזיק אותו. בדיוק מה שסטוקטון עושה
לא . הלאמ´ ים להחזיק בפירמידות ולהודו בטאגזה כמו לתהות אם כדאי למצר. להיפטר ממנו

אז מנגנת ´שיוטה ג -עם קרל מאלון  -הוא היה לסיבה העיקרית : רק שכדאי להחזיק בו
אז היא הדבר הצורם ביותר ´והמוסיקה של יוטה ג. בצלילים שלא היו מביישים את מוצרט

 .שהלייקרס שמעו בשנה האחרונה
 

 סטוק אדיר
 

´ מעריב´ ןלעיתו, יוטה עם משפחתי, לייק סיטי-כשבקרתי בסולט 0440-מאמר זה ניכתב ב
ון סטוקטון שבר את שיא האסיסטים של הנבא במשחק נגד יוסטון ´כמה ימים אחרי שג

 ":חיצים ובונבונים"כ הוכנס כפרק בספרי "ואח, רוקטס
 

של  בוגר טרי –ון סטוקטון ´ישב ג, יורק-יום חם ורטוב בניו, 0484ביום הדראפט של יוני 
, במדיסון סקוור גארדן –מדינת וושינגטון , המכללה הפצפונת שבעיר הולדתו ספוקיין, גונזגה

נחבא , הוא ישב. כדי להיות שם אם מישהו יבחר בו בסיבוב השני או השלישי של הדראפט
ונראה כדמות לא שונה בהרבה מעשרות עורכי הדין , אל הכלים כאילו הוא לא שייך לכאן

נטים לרפואה שקפצו לגארדן בהפסקת הצהריים בשביל לחזות בתוצאות הצעירים והסטוד
 .איש לא חשד שהלבן החיוור הנמוך הוא בין המועמדים להיבחר. הדראפט

 
אז בוחרת ´יוטה ג: "הודיע דייב גאביט, 05כשהגיעו לבחירה מספר , בסיבוב הראשון, פתאום

שידר , אז´ן הטלוויזיה של הגשחקן העבר המטורף ופרש, רוד האנדלי". ון סטוקטון´את ג
..." ון סטוקטון מגונזגה´ג, סליחה. מסטוקטון, ון גונזגה´זה עתה בחרנו בג: "לסולט לייק סיטי

, אז´במשך שנים התבלבלו בשמו של המאסטרו הייחודי של הג. הוא לא עשה זאת בכוונה
קוזי ואייזיה כשרק בוב , הכדורסלגארד הטהור הטוב בהיסטוריה של -האלמוני שהיה לפוינט

 .תומאס מגרדים את התואר
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בגלל " בוז"כמה דקות אחרי הבחירה ניגש סטוקטון אל האנדלי ושאל אם ביוטה כולם צורחים 
אז ". ?WHOהם שואלים , BOOהם לא צורחים ", עונה האנדלי" ?אר יו קידינג. "בחירתו
ר לפני שבוע את שב, המפורסם בעולם" ?WHO-" -ה, סטוקטון, סליחה, ון גונזגה´אותו ג

דקות לסיום  3:00כשנשארו . לקריירה 4,400ונסון שעמד על ´יק ג´שיא האסיסטים של מג
דקות  ,5:0ועם , יימברס´המחצית נגד יוסטון השווה סטוקטון את השיא עם אסיסט לתום צ

 –שלו לאדם המתאים לכך ביותר  4,400-לסיום המחצית הוא שבר את השיא עם האסיסט ה
אותו מלון שסטוקטון יכול למצוא על הפרקט לעוד אסיסט נפלא . קרל מלון" רדוו"מסירה ל

 .בעיניים עצומות
 

אולי הוא היה ". מייקר הגדול בהיסטוריהיפלי"יק צלצל לאחל הצלחה ל´מג. המשחק נעצר
כמו , י או ביירון סקוט´יימס וורת´ברייק כג-יכול גם להוסיף שאם היו לסטוקטון רצים לפאסט

-שיאו כיום היה כבר בסביבות ה, באר´אפ כמו קארים עבדול ג-או שחקן פוסט, קי´שהיו למג
 .המספר שיגיע אליו בעונה הבאה, אלף 00

ימשיך  0,-בן ה( מטרים 0.80ג היושבים על "ק 85)גארד הלבן והצנום הזה -אם הפוינט
 החמיץ)אפשריים  804-משחקים מ 880-ולשחקן שבעשר עונות שיחק ב, 5,לשחק עד גיל 

 .אלף אסיסטים 00-הוא יגיע ל –זהו דבר צפוי בהחלט ( רק ארבעה בגלל נקע בקרסול
 

שייכות לשחקן הפחות ידוע , מלבד שיאו האחרון, קשה להאמין שהסטטיסטיקות הבאות
, במשך שבע שנים רצופות היה סטוקטון מלך האסיסטים של הליגה: ´84בדראפט של 

הוא מחזיק בשיא האסיסטים לעונה . לבוב קוזי והעונה יעשה זאת בפעם השמינית וישתווה
ושיא בממוצע כללי לקריירה , (04.0)שיא קריירה לעונה בממוצע אסיסטים למשחק , (0,054)
(00.0.) 
 

 NBA-כשהיחידים בהיסטוריית ה, אסיסטים לעונה שש פעמים 0,555-הוא שבר את גבול ה
הוא מחזיק . ´84-ואייזיה תומאס ב´ 38-בונבונים בעונה היו קווין פורטר ב 0,555שחילקו 

-ול)סטאר -נבחר שבע פעמים לאול, (0-ל 4.5)בשיא הליגה ביחס אסיסטים לאיבודי כדור 
MVP ושיאו האישי , (יק´עם מג, 04)מחזיק בשיא אסיסטים במשחק פלייאוף , (לפני שנתיים

ועל פי , קלמשח 00.,עם  0484-סטוקטון הוביל את הליגה בגניבות ב. 08למשחק רגיל הוא 
 05,,0עם ) NBA-יקס כמלך הגניבות של ה´ישבור את שיאו של מוריס צ, הקצב שלו כרגע

 .באפריל העונה( גניבות
 

בית הספר , בין ביתו, בילה סטוקטון את כל חייו בקילומטר מרובע בספוקיין NBA-עד ה
למה : "לשעברמאמנו , פרנק ליידן" )ק אנד דן טברן´ג", ק´התיכון והפאב של אביו ג, העממי

וגונזגה , "( הוא אירי ואביו בעל הפאב נותן לי כוסיות וויסקי חינם? לא אוהב את סטוקטון
 .NCAA-הקטן ביותר בין מכללות הליגה הראשונה של ה, ´קולג

 
 -כל הפוינט, חוץ ממנו: סגנון משחקו הוא מהסוג הישן של הפליימייקר בעולם כדורסל חדש

, הם קודם כל קלעים וחודרים, או גארי פייטון, פני הרדאוויי, וןונס´גארדים האחרים כקווין ג
הוא לא השחקן . לזה נולד וזה תפקידו. בונבון חשוב יותר מחץ, אצלו. ורק אחר כך מוסרים
יק ´אבל מג –יק ואוסקר רוברטסון היו טובים ממנו כללית ´מג –גארד -הטוב ביותר בפוינט

 .חקניםהם היו ש. לא היו פליימייקרים O-וביג
 

 03-ארבע עונות הוא שבר את מחסום ה: תודה, גם לקבור את העור הוא יודע אם צריך
אבל בדיוק הטוב ביותר , (,.,0כשממוצע הקריירה שלו עומד על )נקודות בממוצע למשחק 

, אם נזכור שהוא לא פליימייקר מהסוג החודר! אחוזי קליעה 00 -גארדים  -בין כל הפוינט
אחוזים הופכים לאחוז דיוק מהמם עוד  00-ה, מרחק-ת ממרחק או חציורוב נקודותיו באו

 .הם בין הטובים בליגה( אחוזים 80)גם אחוזיו מהשלוש ומהקו . יותר
 

לא נותן כותרות לעיתונים ולא מתעסק , עובד יותר מכולם, זהו שחקן המופיע לכל אימון בזמן
זהו שחקן שלבדו . דש בחוזהוואף פעם לא דורש לדון מח, במה שכתבו או לא כתבו עליו
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זה לא (. וכן את השטיחים מקיר לקיר)הרכיב את כל האינסטלציה בביתו החדש בספוקיין 
אלא מכיוון שהוא , מיליון לעונה אין לו די ירוקים לשלם לעבודות תחזוקה 0.0שעם חוזה של 

להיות והוא אוהב , איש כנסייה שמשפחתו וביתו חשובים לו מכל, בוי בנשמתו-יקאונטר
 .כדבריו, עם ביתו" קשר פיסי"ב

, חצייה, מסירה או כדרור, חצייה, כדרור: סטוקטון הוא שחקן המצמצם את המשחק למינימום
 . בהווה או בעבר, עם מלון הוא מבצע טוב מכולם" פיק אנד רול"את ה. זריקה

 
. הוא משחק תרגילים שמאמנים תמיד מציירים על מפיות נייר במסעדות בדיוק מדהים

ולא  00-לא ב. מעלות 55-והוא יחתוך ב, מעלות 55-תבקש ממנו לחתוך ב, תשרטט תרגיל
מהסוג שפעם מסרו בוב קוזי , הוא היחיד בליגה המסוגל למסור מסירת שתי ידיים. 50-ב

הוא מכדרר בקצות אצבעותיו . כמו שמלמדים בקורס למאמנים בווינגייט, ודיק מקגווייר
הוא רואה את כל המגרש . היה מכדרר" O-ביג"כמו ש( ת מאודתודות לכפות ידיו הגדולו)

 .ויכול לתאר לך בדיוק של וידאו היכן היה כל אחד בשנייה זו או אחרת
 

כשאיטון הענק . הוא מכיר את נקודות החוזק והחולשה של כל שחקן ומתאים לכך את משחקו
יד שבו היה מסוגל המקום היח, הכדור תמיד הגיע לכיוון כתפו הימנית, היה הסנטר שלו

ולכדור הזה מגיע מלון , מטרים לפניו 0.05, הכדור לדוור תמיד מגיע בזמן השעטה. לתופסו
בדיוק במקום הנכון ובדיוק במאית השנייה . בלי להאט עשירית שנייה או לקצר רבע צעד

גארד המתרגם את ספר הכדורסל לפרקטיקה על -הוא האב טיפוס של פוינט, בקיצור. הנכונה
 .קטהפר

 
בברצלונה ביקש ממנו " נבחרת החלום"ב. הוא היה ונשאר אנונימי ביותר בליגה, למרות הכל
את , אם יוכל בבקשה לצלם אותו -את סטוקטון  –אוהד מקומי שלא זיהה אותו , חוזה גונזלס

לחכות עד ששחקני "בשדה התעופה ניוארק הוא פעם התבקש . ארלס בארקלי´עם צ, גונזלס
הוא נראה יותר כנער המשלוחים המביא פיצה הביתה מאשר ". הביקורת אז יעברו את´הג

 .גארדים במשחק-גדול הפוינט
 

הקהל הרחב נהנה . הוא גאון כדורסל העושה את כל הדברים הקשים במין קלות לא מובנת
אך טהרני הכדורסל , יהרדאווישל טים " אובר-קרוס"ופריצותיו או מה. יי´ג. יותר מקיי

איתו הם רואים את הטוב בהיסטוריה . איתו הם רואים סימפוניה. קטוןמעדיפים את סטו
וסטוקטון תמיד יודע לתת , טיקים בשעון 45בסוף הרבע עם " )שניים לאחד"בהשגת 

 (.לקבוצתו שתי אחזקות כדור לעומת אחת של היריב
 

את מסירותיו של . רד אורבך אמר פעם שהמסירה הטובה היחידה היא המסירה הנתפסת
אף שאין בהן ספירלה : תופסים, הקוורטרבק הגדול מכולם, ו מונטנה´כמו של ג, טוןסטוק

כל כדור של מונטנה מגיע למקום הנכון בזמן , ואף שהן לא נראות כמשהו מיוחד, יפהפייה
 .אותו דבר בדיוק אפשר לומר על סטוקטון. הנכון

. ם לא בוכה ומתלונןאף פע. אף פעם לא מבזבז תנועה, אף פעם לא מתעייף: זהו סטוקטון
בלי , כשמשחקו פשוט ויעיל בלי לבצע הטעיות, משחק ונותן לזברות לעשות את עבודתן

"DRIBBLE SPIN " בלי"CROSSOVERS " ובלי"WRAPAROUNDS ." אלו מצויים
 .הסוכרייאך הוא מעדיף את הדרך הפשוטה לחלק עוד , בארסנל שלו

 
אבל הוא היחיד שאתו אתה , גארדים-וינטשיחקתי עם הרבה פ: "יימברס אמר עליו´תום צ

את ". זוהי אקסיומה. המסירה תגיע אליך, או אם אתה חופשי, יודע שאם אתה בריצה
הוא פרופסור : "אמן המסירה של העבר, המחמאה הגדולה מכולן נתן לו השבוע בוב קוזי

הגדול הוא שחקן הכדורסל הטהור . הוא אחד היחידים החושב מסירה לפני זריקה. החלוקה
 ".המודל מספר אחת בעולם לאיך וכיצד המשחק הזה אמור להיות משוחק, מכולנו

 
********************* 
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אותה ( ,055-פרש ב)שנה  04סיים קריירה של , (כאמור 0.80)אטי ונמוך , לבן, ון סטוקטון´ג
הוא . רנאמנותו למקור היא אחת מתכונותיו היציבות ביות. אז´יוטה ג -העביר בקבוצה אחת 

עונות  04הוא סיים קריירה של (. 050,,)וגניבות ( 00,855)מחזיק בשיאי ליגה באסיסטים 
 05.0)ואסיסטים ( למשחק 0.,0)בנקודות "( דאבל-דאבל")עם ממוצע של מספרים כפולים 

 04כשבקריירה של , הוא שני רק לקארים במספר המשחקים ששיחק(. בונבונים למשחק
 !םמשחקי 00שנה החמיץ רק 

 
. 0445-ו 0440ובעל שתי מדליות זהב באולימפיאדות של " הגדולים 05"סטוקטון הוא חבר ב

מובן שהוא מולטי מיליונר שגר . ,044-ב MVP-סטאר ונבחר כ-משחקי אול 05-שיחק ב
שם נולד וחי כל , וושינגטון, שבנה קרוב להוריו בעיר ספוקיין -אך לא ארמון  -בבית מרווח 

מאז . עם שתי בנותיו וארבעת בניו, בתו של מושל אלסקה, ´נדה סטפוביץהוא נשוי ל. חייו
הוא לא הופיע אפילו פעם אחת בטלוויזיה ככוכב אורח  -שנים תמימות  0 –שפרש ועד היום 

 . והעדיף לפרוש בפשטות לחיי משפחה שקטים ואלמוניים
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 אייזיה תומאס
  
 

ידיעות  ןבעיתו 0484-אחד שניכתב ב, מאמר זה מורכב משני מאמרים
פור יזהו ס. וחלק אחרון שכתבתי לאחרונה, אחרונות והוא מופיע גם בספרי

רודפים , ובעיות, צרות, גארדים הגדולים מכולם שסכסוכים-על אחד הפוינט
 . אחריו כמעט מהרגע הראשון שהגיע לליגה

******** 

עפים מהר -רצים. גורמים בהלה ומהומה, הם מרחפים על פני המגרש כחרקים שאיבדו כיוון
מבלבלים . מוציאים אותם משיווי משקלם, מתעתעים בהם, נכנסים בין רגלי הענקים, מהכדור

הם . נבא-אלה הם ננסי ה. לא מסוגלים להירגע לשנייה. קולעים מקרוב ומרחוק. אותם
 .המראים שוב ושוב שאי אפשר בלעדיהם, הראשונים בהתמדה ופיקחות

 
הראשית המכוונת את כל ( פיסטון)הבוכנה , ה תומאסאבל אייזי, יש רבים ברשימה

ונסון ´יק ג´מג, אמת. הוא כיום הטוב שבין הננסים. מוליך בראשה, הצילינדרים של דטרויט
אבל לכן הוא , שהוא מין יוצא דופן בליגה( מטרים 0.55)גארד ענק -פוינט: הוא אופרה אחרת

מבין הננסים . ור כמו שכתוב בספריםגארד טיפוסי המוביל את הכדור במהירות הא-לא פוינט
ונסון מפיניקס ´ון סטוקטון מיוטה וקווין ג´ג, רק מארק פרייס מקליבלנד. זהו בלי ספק אייזיה
, את קבוצותיהם לגמר האליפות וינצחו ושייקחאך עד , "הנביא ישעיהו"נושפים בעורפו של 

 .אייזיה הוא האיש
 

משחקי , משחקי האול סטאר, ת המכללותאליפו –הוא הוכיח שהוא מתעלה ברגעי האמת 
הוא השחקן שאתה רוצה בקבוצתך כשנשארו חמש שניות ואתה חייב שתי . הפלייאוף

כשהוא עובר להילוך שישי אין מנוע בעיר המנועים שממנה הוא ". מני פלייר"-הוא ה. נקודות
. ל יעיל ממנוהפוע -הישראלית " סוסיתא"כולל מנועי החיפושית וה, או בכל מנוע בעולם –בא 

עם , נשקו הקטלני ביותר הוא חדירה לסל.. ´בדבויס´-הלב והמוציא לפועל של ה, הוא המוח
הרי היא , אם יש לו חולשה. או בקשת גבוהה מעליהם, קליעה מתחת לענקים הקופצים עמו

למרות . ´רי ווסט או גייל גודריץ´שמעולם לא הייתה בה הקלאסיות של ג, קליעת הניתור שלו
קליעתו טובה דיה כדי ששומריו לא יוכלו להסתכן ולא יאפשרו לו מרווח בעודם עוזרים  ,זאת

, כי הם יודעים שהוא יכול לקבור את העור הכתום גם מרחוק, בשמירה כפולה על שחקן אחר
 .תודה

 
עובדה זו נחשבה לנקודת . בעבר היה אייזיה משחק כמי שסומך רק על עצמו במצבי לחץ

חל שינוי בתפיסה הזאת והוא , ונסון´ו דומארס וויני ג´עם ג, כיום. קוחולשה מסוימת במשח
אייזיה גם הוכיח את עצמו כשחקן המסוגל לשחק עם . כבר יודע לחלק עמם את המעמסה

, את כל הרבע האחרון במשחק השישי ואת כל המשחק השביעי נגד הלייקרס. פציעה וכאב
השנה שיחק יותר מחודש עם שריר  .שיחק נפלא עם עקב נקועה ונפוחה, בשנה שעברה

 .מתוח( יק מתח ובגללו לא שיחק´השריר שמג" )המסטרינג"
 

כשאני חושב על . גארד המושלם-אייזיה הוא הפוינט: "אמר עליו, מאמן גולדן סטייט, דון נלסון
יקס של ´אייזיה ומוריס צ: ואחד מהזמן הרחוק, אני חושב מיד על שניים מהיום, גארדים-פוינט

: מאמן היריבה הגדולה אמר עליו, פאט ריילי". ובוב קוזי של ההיסטוריה, ה הזאתהתקופ
... אינטליגנציה... אומץ... לחימה... חדירה... ברק... פלאש... מהירות? אייזיה בכמה מילים"

והוא , הוא מסוגל לשחק הגנה והתקפה. ויוצר יספונטאנאני אוהב אותו כי הוא ... ווינר אמיתי
 ".שחרר ותן לו לרוץ, סובב אותו. הוא מזכיר לי סביבון. רריבאונדר נהד

 
 .איך שהוא רץ, אלוהים. והוא רץ
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, מרי תומאס, אמו. אהבתו הגדולה היא כתיבת שירה. הוא טיפוס רגיש ורומנטי מחוץ למגרש
כוכב  –כעסה מאוד כשבנה , שגידלה את ישעיהו בגטו של שיקגו עם תשעה אחים ואחיות

החליט לעזוב את אוניברסיטת אינדיאנה ולהיבחר  –אך משורר בעיניה  -לם כדורסל בעיני כו
 .לדראפט של הנבא לפני שסיים את לימודיו

אישה החלטית , גברת תומאס". א וזאת אני מבטיח.ב-עוד אקבל את ה", אמר לה, "אמא"
ד מפורסם "עו, אנדריוס 'ורג'אילצה אז את בנה לחתום חוזה אצל ג, שלא מאמינה בנסים

 . עמד תומאס במילתו 0483במאי  00-ב. ובו העלה על הכתב את הבטחתו, בשיקגו
 

, א מהאוניברסיטה כי הוא יכול לקנות אותה.והוא לא צריך את הב, מיליונר-כשהוא כבר מולטי
ספור ההבטחה נודע ". יום האם"א שהוענקה לה ב.תעודת גמר עם ב: הוא הביא לאמו מתנה

אני שואל באחד המפגשים " ?אילו לא היית עומד בהבטחתך מה הייתה עושה אמך. "ברבים
תובעת אותי  ההייתהיא . אצל אמי אין דבר כזה: "אייזיה מחייך. עמו בחדר ההלבשה בגארדן

 ".ומרוקנת כל פרוטה מכיסי עד שהייתי מסיים את הלימודים
 

. ר צעירהאם ואחיו המבוגרים הם שהגנו על בן הזקונים מכנופיות הסמים בגטו כשהיה נע
אך שניים אחרים לא עמדו בפיתוי , שניים מאחיו מועסקים בדרגים גבוהים במשטרת שיקגו

. נעלמו מהאופק. הם מסתובבים איפה שהוא. "פשע, זנות, סמים, שתייה: ובמשיכה של הגטו
 .הוא אומר בצער, "איבדו קשר

 
הסמים בין  זאת קרוב לוודאי אחת הסיבות שאייזיה היה לאחד המובילים במלחמה נגד

הציעו . "זוהי גם הסיבה שבגללה אחרי שנתיים במכללה מיהר וחתם כמקצוען. נבא-שחקני ה
הוא משחק כיום בשנה השלישית של חוזה בן ". והחלטתי שאמי סבלה מספיק, מיליון 0.5לי 
לאשתו לין . מובטח, ועתיד אלה שנשארו ממשפחתו, עתידו. שנים 05-מיליון דולרים ל 05

. הפרבר היקרתי של שיקגו, ולאמו בית מרווח בקלדרון, ה וילה בפרברי דטרויטולעצמו קנ
ממש לא ייאמן מה יכולות . הדבר המאושר ביותר אצלי הוא לראות את אמי בביתה החדש"

קרן אייזיה תומאס "באוניברסיטת אינדיאנה הוא הקים את ". ´הופס´לעשות כמה קליעות 
, "עצור את הפשע"ויט אחת לשנה את חודש ההוא מארגן בדטר". לסטודנטים נזקקים

 .הנחשב כיום לכוח חשוב בחינוך ובקידום השחורים בשכונות הדרומיות של העיר
 

, טבעת המנצחים, הוא לא נעצר עד שהטבעת הראשונה. השנה עשה זאת אייזיה עד הסוף
מנהיג  אלא גם, בדרך הוכיח שהוא לא סתם מכונת נקודות בקבוצה לוזרית. נענדה על אצבעו

ונסון ´היודע להצניע את עצמו ליד שחקנים גדולים שלעתים אפילו האפילו עליו כוויני ג, גדול
הייתה השנה , בלי ספק, השנה הזאת". חמים"ולתת להם את הכדור כשהם , ו דומארס´וג

 .NBA-שבה נכנס אייזיה תומאס לרשימת הגדולים ב
 :שלובמילות השיר , זכות הדיבור לסיום לאייזיה תומאס

 
TO THE ARENA I HAVE BEEN 

AND HAVE PLAYED THE GAME 
AND KNOW THE PAIN 

SACRIFICE I HAVE MADE THE 
AND PAID THE PRICE 

TO MAKE PLAYING 
LIFE IN THE ARENA, MY 

 
*** 

 
: הוא ניצח בכל רמה". האיש הקטן הטוב מכולם מאז בוב קוזי"אייזיה תומאס הוא ללא ספק 

 NBA-וב( ,048-ב NCAA-הוביל את אוניברסיטת אינדיאנה לתואר ה)´ קולג, תיכונים
סטאר -פעם אול 00היה , השיג שתי אליפויות, -עונות בנבא ,0הוא שיחק (. פעמיים)
(. זכה פעמיים גם בגמר הפלייאוף תואר שבו, סטאר-של האול´ השחקן המצטיין´ופעמיים )
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ואחר כך בעל חלקי של טורונטו  CBA-אחרי שפרש ממשחק היה הבעלים היחיד של ליגת ה
והוביל אותם לפלייאוף בכל ( ,0555-055)הוא אימן את הפייסרס שלוש עונות . רפטורס

 . אחת מהן
 

 :הסטטיסטיקה שלו בנבא
 •Games played: 979  
 •Games started: 971  
 •Minutes per game: 36.3  
 •Points scored: 18,822  
 •Assists: 9,061  
 •Rebounds: 3,478  
 •Steals: 1,861  
 •game: 19.2 Points per 
 •Assists per game: 9.3  
 •Rebounds per game: 3.6  
 •per game: 1.9 Steals 
 •Field goal percentage: .452  
 •304. :Free throw percentage 
 •Three-point percentage: .290  
 

ישנם האומרים . יבה רדפו אחריו כמעט כל השניםוהוצאות ד, האשמות, סכסוכים, בעיות
 .ואופיו המתנשא לא עזר, שעקשנותו עמדה בעוכריו

אבל משך השנים שניהל , הוא הבטיח אליפות. הניקס שכרו אותו להיות נשיא ומנהל הקבוצה
ואייזיה הוא המואשם , מאמן הניקס לארי בראון פוטר. הנהלתו לא שיפרה דבר, את הקבוצה
. ושוב הוא פישל בגדול, שוב הוא הבטיח אליפות. הוא נעשה מאמנם החדש .הראשי בכך

בסיום העונה שעברה . ועם סטפן מרברי הוא לא דיבר כלל, יחסיו עם רוב השחקנים היו רעים
אייזיה עדיין . אנטוני קיבל את שרביט המאמן´ומייק ד, הפסדים 04הוא פוטר אחרי עונה של 

 .שאיש לא יודע מה הוא" חדתפקיד מיו"-י הניקס ב"מועסק ע
 

שאלתי : ריאיון אחד זכור לי במיוחד. סטאר-בעיקר במשחקי האול, אותו כמה פעמים ראיינתי
הוא לא היסס אפילו . אותו מה היה הרגע המביך והגרוע ביותר בהיסטוריית הכדורסל שלו

, חר כךוא, שבו איבדתי כדור חוץ ואת המשחק, זה היה משחק הפלייאוף בבוסטון: "שנייה
נשאלתי על ידי איזה  -ואני מלא מרירות , כשאני בקושי יודע היכן אני -בחדר ההלבשה 

מה אתה יכול לומר על שחקן שרק לפני . עיתונאי מה דעתי על לארי בירד שניצח את המשחק
אם לארי בירד היה שחקן שחור הוא היה ´אז בלהט הרגע אמרתי ש? כמה דקות קבר אותך

ד ידעתי שהייתה זו טעות גדולה כי לארי הוא אחד משלושת השחקנים מי. ´סתם עוד שחקן
למחרת כל הכותרות . אבל היה מאוחר מדי להחזיר את המילים לפה. פעם-הטובים אי

 . ב סיפרו על זה"הראשיות בכל עיתוני ארה
 

אני . שכח את זה´שכאשר צלצלתי ללארי להתנצל הוא אמר לי , הדבר היחיד שהקל עלי היה
 ".לארי ואני חברים קרובים מאוד כיום. ´לא התכוונתיודע ש

הוא  0480סטאר של -הוא הואשם שבמשחק האול. ישנו עוד ספור הרודף אותו כבר שנים
אומרים שאייזיה קינא מאד ברוקי החדש הגונב את כל . ורדן´נגד מייקל ג" הקפאה אירגן"

אייזיה . עצמו לא מאמין בכך מייקל. ורדן´והוא החליט שהוא וחבריו לא ימסרו לג, הכותרות
היש מישהו . ועוד וותיקים, מוזס מלון, יי´ר ג"ד, שיחקו במזרח לארי בירד 0480-ב: "מגחך

אפילו אם הייתי . והם יסכימו, ורדן´שמאמין שאני אבקש מלארי או הדוקטור להקפיא את ג
 ".רומז על כך הם היו גורמים שיזרקו אותי מהקבוצה

 
ישנם המאמינים שאייזיה הרגיש שסטוקטון . 0440, לאפריל 0-זכור גם המקרה שקרה ב

והוא עשה לו מטרה לקלוע כמה , גארד הטוב בנבא-מתחיל לקבל את הכתר של הפוינט
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ואייזיה היה זקוק , קרל מלון הכניס לו מרפק שפצע את פדחתו וצווארו. שיותר נגד סטוקטון
 .תפרים 45-ל
 

המקורית של " נבחרת החלום"-סטוקטון עליו ב אייזיה לא סלח גם לנבא על שהעדיפו את
סטוקטון הוא . נקודות 0,אייזיה קלע , במשחק הבא אחרי האולימפיאדה נגד סטוקטון. 0440

. והוא אף פעם לא הוציא מילה רעה על אייזיה, יותר מדי קר רוח מלהיכנס למריבות כאלה
י "ששולמו ע דולריון מיל 00.0-וזכתה ב)שהאשימה אותו בהטרדה מינית , אנוקה בראון

טענה במשפט , (הסכום הגדול עד עתה בהטרדה מינית או אונס, מדיסון סקוור גארדן
שונא את הלבנים "היא אמרה שהוא אמר לה הרבה פעמים שהוא . שאייזיה הוא גזעני

 .כל אחד$ 05,555העשירים עם הכרטיסים העונתיים שעולים 
 

בבדיקות הדם גילו . וא היה מחוסר הכרהה. המשטרה נקראה לדירתו, מיד אחרי המשפט
. שהיא למעשה מין סוג של כדור שינה" לונסטרה"שהוא השתמש במנת יתר של התרופה 

 .הוא טוען שהגלולות היו של בתו אילנה בת השבע עשרה
 

ומריבות היו מנת חלקו משך כל שנותיו בנבא , סכסוכים, מה שכן ברור הוא שבעיות. לך תדע
 . ומאמן, איש הנהלה, כשחקן
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 רמונדו´נייט ת
  
"NATE THE GREAT ”הוא שייך . הוא אחד מענקי הכדורסל הבלתי ידועים

הכרתי אותו כשהוא הוא למד בתיכון . לדור הישן של הסנטרים בימים של וילט
בשנים שאני למדתי  –ונסון ´גאס ג –אקרון באותה כיתה עם עוד שחקן מהולל 

על כאלה -תארו לכם שני כוכבי. של אקרון פרבר, בקנט, במכללת קנט סטייט
 .באותה כיתה בתיכון

עבר עם  ןזיכרולי ישנו . כבר אז ידעתי שאני חוזה בשני שחקנים מאד מיוחדים
 ".חדשות הספורט" ןלעיתוהענק כשכתבתי 

 
================================================= 

 רי לוקאס בתיכון´נגד ג
================================================= 

 
באקרון " סנטרל האול"לעולם לא אשכח את משחק הגמר בתיכונים באוהיו בין בית ספרו 

אף הוא עם רקורד ללא הפסד , נגד התיכון של מידלטאון, 04-5שהגיע לגמר עם רקורד של 
על המשחק שנערך " חדשות הספורט"כשכתבתי ל. רי לוקאס´שכוכבה היה ג, 5-5,של 

אז  ןהעיתועורך , צופים 00,555-שהייתי אחד מ –מייל מאקרון  5, -באולם של קליבלנד 
 .צופים 0,055-ושאל אם לא התכוונתי ל צלצלישראל פז 

 
רי לוקאס ´ג. את התוצאה איני זוכר. מידלטאון ניצחה. ב"זה היה משחק שהתפרסם בכל ארה

רמונד סרב כי ´כדורסל אך ת תמלגואוהיו סטייט נתנה לשניהם . נתן שם את משחק חייו
הוא נירשם במקום לבאולינג סטייט יוניברסיטי שם . רי לוקאס´חשש להיות סנטר מחליף לג

אני הבאתי אז את ". מיד אמריקה"אמריקן בקבוצה לא ידועה ששיחקה בליגת -הפך לאול
. והיולאוניברסיטת ווסטר בא( ושכני בבת גלים כשהיינו ילדים)אריה ברזילי מהפועל חיפה 

גם )סטייט ולא זכיתי לראות את השניים משחקים אחד נגד השני -אבל אז כבר עברתי לפן
 (.מיד אמריקן-בליגת ה ההייתקנט 

 
================================================= 

 הווריורס בוחרים בו בבחירה השלישית
================================================= 

 
לפניו ניבחר אחד השחקנים . ,045יסקו ווריורס בחרה בו שלישי בדראפט של ססן פרנ

-ה"ורן שהיה ´ורוד ת, ארט היימן –אך גם אחד הפחות ידועים  –היהודים הטובים ביותר 
וילט ! צדקתם? ומי שיחק אז בווריורס. והיום הוא נשיא הנטס, של הנבא משך שנים" שוטר

זה לא משאיר הרבה סלים או . ריבאונדים ,.00ק עם למשח 5.4,מברליין עם ממוצע של ´צ
, ´ריב 05.4עם ´ נק 3.0ז הוא מצא כמה כדורים לממוצע של "אך בכ, ריבאונדים לרוקי הגבוה

 .´רוקיס-אול´-מספרים ששמו אותו בחמישיית ה
 

ונד הגדיל את מרו´ת. הווריורס הפסידו בחמישה משחקים ,045-את הגמר נגד הסלטיקס ב
היה אז משהו דפוק . דקות בפלייאוף 4.0,-ל´ דק 00.4יו משך העונה שהיה ממוצע דקות

 .בווריורס ששיחקו למעשה עם שני סנטרים ששניהם היו הרבה יותר טובים עם גבם אל הסל
 

הווריורס כל כך התלהבו ממנו שאני בטוח שהוא היה הסיבה שהווריורס החליטו לעשות 
הוא נתן . חה שיש להם סנטר לא פחות טובבהנ 0454-0450טרייד עם הסיקסרס בעונת 

זה . דקות משחק ממוצע בעונה הראשונה ללא וילט 40.0-ב´ ריב 05.0עם ´ נק 08.0להם 
´ ריב 08הוא קטף , במשחק נגד בולטימור, 0450, 08כשבפברואר , היה אז באותה עונה
בריבאונדים הוא סיים את העונה שלישי . לקבוע שיא נבא שעדיין קיים, כבר ברבע הראשון
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 .מברליין וביל ראסל´אחרי צ
 

משחקים  04-ב, ,03-5אבל העזיבה של וילט חיסלה את הווריורס שסיימו את העונה בלעדיו 
והווריורס הגיעו לגמר הנבא אותו הפסידה , אך אז ריק בארי הגיע. גרוע יותר מהבאה אחריה

, רס עם נייט שיחקה נהדרהווריו. מברליין שכיכב עבורה´עם וילט צ 0455-0453-לסיקסרס ב
 .י רבים"אבל יריבתה נחשבת עד היום לחמישייה החזקה בכל הזמנים ע

 
================================================= 

 כוכב בתקופה הלא נכונה
================================================= 

 
, מברליין וראסל´תקופת הזוהר של צנייט היה הופך לשחקן ידוע הרבה יותר אילולא שיחק ב

 . כוכבים-הוא היה כוכב גדול שכיכב בתקופה של סופר. מברליין וקרים´כ צ"ואח
 

הראשון  Q-DOUBLE-במשחק נגד דטרויט הוא השיג את ה. הוא בכל זאת הפך לכוכב
היו לו עונות רצופות של . ריבאונדים 40הוא קטף במשחק אחד נגד דטרויט . בתולדות הליגה

אז . למשחק´ ריב 04.3עם ´ נק 00.0היו לו ממוצעים של  0458-0454בעונת . בנקודות+ 05
כ מאמן נבא "סט שבתור שחקן ואח´לא ספרו חסימות אבל וולט הזארד כתב בבסקטבול דייג

 . הוא בטוח שנייט היה החוסם הטוב בליגה
 
, ים מהסל לזריקהמטר 4-0ואז בורח החוצה , שחקן זה או אחר היה קוטף ריבאונד התקפי"

, מברליין´צ, היו אלה הישגים נגד הטובים בסנטרים כמו ראסל". כך שנייט לא יחסום אותו
, ההייתזאת . הנחשבים עד היום לסנטרים מעולים ביותר 0-5ועוד , קרים, בלמי, אנסלד

 .בנבא כשהפיבוטים שלטו במשחק" תקופת הסנטרים", פשוט ולעניין
 

, סינג-מפחיד שפניו נראו כמו האסיר המפחיד ביותר בכלא סינגרמונד היה הענק הו´נייט ת
היה לו סגנון משחק מפחיד ? אבל על הפרקט. אהוב על כולם, שקט, אבל הוא היה ענק עדין

ווילט אמר . שהפחיד את כל הסנטרים האחרים כולל קרים וווילט” IN YOUR FACE"של 
ל תשכחו שהיה אז גם סנטר בשם וא. רמונדו´שהסנטר שהוא הכי שונא לשחק נגדו הוא ת

 .רמונדו´מברליין מאשר נגד ת´קרים אמר שיותר קל לו נגד צ! ביל ראסל
 

עם  טריידהווריורס עשו , רמונד כבר בעשור השני שלו בנבאו´כשת 0434-,043אחרי עונת 
דיק , המאמן של שיקגו אז. העונה לשם קליפורד ריי 00רמונד עבור סנטר בן ו´ת –שיקגו 
 05הוא היה המפתח בעונות של . אמר שזה היה הטרייד הטוב ביותר שעשתה שיקגו, מוטה

הסנטר מוציא כדור החוצה . כדור לסנטר" ההייתאך השיטה של מוטה , פלוס-תניצחונו
 .ולכן מספרי נקודותיו ירדו דראסטית, "אמפ של אחד הפורוורדים´לג

 
במשחקים גמר באליפות  ,-4הוא היה הציר של הקבוצה שהפסידה  0430-0435בעונת 
שניצחה את אליפות הנבא , רמונד לשעבר´קבוצתו של ת, הווריורס ההייתהמנצחת . המערב

 .באותה שנה
 
, מדינת ילדותו, רמונד חזר לשחק באוהיוו´ות, שיקגו עשתה טרייד עם קליבלנד 0435-ב

לכמה  00,555-ממוצע הצופים קפץ אז מ. הוא התקבל כגיבור בקליבלנד. ועדיין ביתו
 04-זו עונתו ה ההייתאבל . מונד´בריצ, באולם של אז 05,555אאוט של -משחקים עם סל

 00.3-ל´ נק 04,454הוא סיים את הקריירה עם . והוא ידע שהגיע הזמן לתלות נעליו, בנבא
 .00.5עם ממוצע ריבאונדים של , ממוצע´ נק

 
אחרי שהפסיק לשחק . אולםה לתקרת 40מספר  וגופייתגם הווריורס וגם קליבלנד העלו את 

המתפקדת עד ” BIG NATE"שם פתח את מסעדתו המפורסמת  פרנסיסקוהוא חזר לסן 
 .היום
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================================================= 

 אתגר השבוע
================================================= 

 
 DRAFT PICKבפלייאוף העונה היה רק שחקן אחד מכל הסלטיקס שניצחו את הלייקרס . 0

 ?מי הוא. של הקבוצה
-כינויים אחרים ב ,לסופרסוניקס שעברה לאוקלהומה סיטי ניצח " נדר'ת"הכינוי החדש . 0
מה היו שלושת הכינויים האחרים שהיו בהצבעה של קהל החובבים . ´פור-פיינל´

 ?סיטי -באוקלהומה
 ?סטייט-קי שלו בקנזסדאבל היו למייקל ביזלי בשנת הרו-כמה דאבל. ,
 ?יש לדוויין ווייד ואלטון ברנד חוזה( נעלי כדורסל) סעם איזה חברת סניקר. 4

 :תשובות

 פול פירס.0
, "ווינד", "י´אנרג"נכתב שהשמות הסופיים שהיו ביחד עם השם הנבחר היו  nrgבאתר .0
 .לא ארבעהכך שלפי זה מדובר בבחירה מתוך שישה שמות ו". בארונס"ו" מרשלס", "ביזון"

שהיה " אנדרבירדס´יש לציין שהשם הנבחר הוא קיצור של ת". ָאאּוטלֹואּוס"בנוסף היה גם 
 .בין השמות המוצעים

 .´ריב 04ו´ נק 05צעו היה וממ .משחקים ,, -דאבלים ב-דאבל 08היו לו  .,
 קונברס.4
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 ווס אנסלד

  
לדעתי אחד משני הוא , רמונד שכתבנו עליו בשבוע שעבר´כמו נייט ת, ווס אנסלד

. של שחקן גרניטהיה סלע ". האגדות 05"השחקנים הבלתי ידועים ביותר מבין 
אך הוא היה כל כך רחב וחזק שהוא שיחק בעמדת , ´מ 0.55הוא היה רק 

 .אחד הסנטרים הנמוכים בתולדות הנבא –הסנטר 

 שם זכה בשתי אליפויות, יקנטאק, ווס אנסלד שיחק בתיכון של סנקה בלואיוויל
כמה עוד : "םמהגיהינוהנה שאלת טריוויה . המוקדמות 55-תיכוניים בשנות ה

זה דבר שאני לא חושב שקרה לפני או ". ?שחקנים מאותה כיתה המשיכו בנבא
שחקני  4 –ובובי וושינגטון , ´גרג סמית, קלם הסקינס, אנסלד!!! )שלושה: אחרי

 !נבא מאותה כיתה בלואיוויל
 

כבר בשנתו . כ הם ישחקו יחד"שנים אח. אחרי אלווין הייס, שנייההבולטס בחרו בו בבחירה ה
 00-03)משחקים וסיימו עם  00-הראשונה הבולטס עם אנסלד שיפרו את הרקורד שלהם ב

. באותה שנה MVP-וניבחר ל, ניבחר לרוקי השנה, ´ריב 08,0עם ´ נק 8.,0הוא קלע (. נהדר
 .ך הניקס עשו סוויפ לבולטסא, ´ריב 08.0עם ´ נק 08.8בעונה הבאה הוא קלע 

 
כשהיה שחקן ראשי  0438-אך שעתו הגדולה באה ב, פעמים 0הוא ניבחר לאול סטאר 

. ´ריב 04.5-ממוצע ו´ נק 05.8שנה בליגה עם  ,0הוא סיים . באליפות היחידה של הבולטס
הבולטס נעשו גרועים יותר ויותר . הוא נתמנה למאמנם, אחרי שנה כנשיא הבולטס 0480-ב
כמובן שהוא ניבחר . ס מאד מפורסם ומצליח"הוא ואשתו פתחו בי. והוא פרש, חת אנסלדת

 .האגדות 05-ולאחד מ, להיכל התהילה
 

================================================= 
 אתגר השבוע

================================================= 
 

 ? בנבא 5,555,555-מי קלע את נקודת ה
 ? 0553-0558מי היה השחקן הצעיר ביותר בנבא בעונת 

 ? של הקלעים הטובים בכל הזמנים 5,כמה שחקנים פעילים העונה הם בטופ 
 

 : תשובות
 .קובי בראיינט. 0
 .(08בן )אנדרו ביינום . 0
 .KGו AI, קובי, שאק -שחקנים 4. ,
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יכולה להעפיל על רוב  השהייתאך אגדה , להזהו ספור על אגדת כדורסל גדו
" ילד פרחים"י שהיה ´ינג´האגדות אם לא הפציעות החוזרות ונשנות של השחקן הג

 !ישו –שבזמנו הזכיר אגדה אחרת , טיפוס מרדן, עם זקן ארוך

================================================= 
 שנות הצמיחה

================================================= 
 

מסה -וולטון בלה( טד)וויליאם ( היקי)לגלוריה , 0400, לנובמבר 0-וולטון נולד ב( ויליאם)ביל 
( והאב ספרן גם באוניברסיטת קליפורניה)הוריו היו ספרנים בספרייה העירונית . קליפורניה

היה , ובהמלא תרבות ואהבה למילה הכת, והעתיד של בנם שתמיד היה מין טיפוס מרחף
 .הרבה בגלל ההורים המלומדים

 
היה פרנק  "בלס סקרמנט"למזלו מורה ההתעמלות בבית הספר העממי הקתולי 

"(ROCKY” )הרגיש"´ שכבר בכיתה ד, על-עכבר כדורסל שהפך להיות מאמן, גרציאנו "
הוא היה יושב עם הילדון . י המחייך ללא הפסק הוא כשרון כדורסל ייחודי´ינג´שהילדון הג

וביל , שכבר אז התפרסם כגאון הופי, על בוב קוזי, יוצר המשחק, ר נייסמית"ומספר לו על ד
תמיד היה , אגב, ביל ראסל. ראסל שהפך את משחק ההגנה לדבר החשוב ביותר בכדורסל

הוא אמר כמה וכמה פעמים , !" השחקן הגדול בכל הזמנים ללא מתחרה. "האליל של וולטון
הפכו -וולטון וראסל  –השניים "(. ללא ספק, לארי בירד: וא ענהוכשנשאל מי היה השני ה)

קצת . םתימהונישניהם קצת : ידידים בלב ונפש כי יש כל כך הרבה מהמשותף ביניהם
חברים של אל גור ושל . פילוסופים ברמת חשיבתם. לוחמי איכות הסביבה. צמחוניים. חורגים

ורק ביל וולטון היה מסוגל , היה דומה גם הריבאונד של שניהם. בכל העולם" הירוקים"כל 
 .אבר´לבצע את הסקייהוק של ביל ראסל וקרים עבדול ג

 
היה מאמן כדורסל שנחשב עד היום לאחד הטובים " הליקס היי."התמזל מזלו וגם בתיכון

הלייקרס התחננו בפניו משך שנים שיעזוב את התיכון )גורדון נאש  –פעם בתיכונים -שהיו אי
ביל "(. לא לאמן כדורסל, התענוג שלי הוא ללמד כדורסל: "אך הוא תמיד סרב ,ויהפוך מאמנם

ונאש היה עובד איתו שעות  –ית קצת מצחיקה ´ינג´ג האטריי -, מטרים 0צמח אז לגובה של 
יכול להפוך לסנטר הגדול בכל , ביל, וכיצד הוא, על גבי שעות ומלמדו מהו תפקידו של הסנטר

הוא ניבחר לשחק עבור נבחרת , 03כשביל בן , א"בכתה י .´זה היה בכיתה ט. הזמנים
כשהוא כבר מגיע לגובהו  0435בשנת  FIBAב המבוגרת באליפות העולם של "ארה

 ..´מ 0.00 – יהמקסימאל
 

כשהוא מסיים , אבל לפני כן הוא הוביל את בית ספרו לשתי אליפויות קליפורניה לתיכוניים
ושמו כבר אז התפרסם , משחקים ללא הפסד 44ה ב כשחקן קבוצה אלופה שניצח"את שנת י

 ההייתולא , ´מיסטר בסקטבול´-ל, הוא ניבחר לשחקן השנה בתיכונים". הדבר הבא"-כ
 . מכללה הגאה בעצמה שלא הציעה לו את השמיים

 
================================================= 

UCLA 
================================================= 

 
הוא היחיד שאמר . י´ינג´הוא היחיד שלא ליקק לג. ון וודן´בגלל מאמנה ג UCLA-הוא בחר ב

אבל הוא גם היחיד שלא ניבהל מהחרוזים על ". אני רוצה אותך אבל לא בכל מחיר"לו 
" ילד פרחים"בקיצור , מטפחות הראש שלו, זקנו המסתלסל, שערו הארוך, הצוואר של וולטון

ודרישה לעזוב מיד את , הפגנות נגד הממשל, תה תקופה של מרד סטודנטיםאוטנטי של או
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 .וייטנאם
 

 UCLAלאיבוד עם כל ההיפים של  ילךון וודן הוא חב את חייו כי היה סיכוי רב שוולטון ´לג
והנשק שלהם היה פרחים , למיניהם ACIDSוכל מיני  LSDשהתורה והאוכל שלהם היה 

ביל וולטון היה אחד ממובילי . ובילי המרד סיימו בבתי כלאהרבה ממ. שזרקו נגד אנשי החוק
כשהוא בא למשרדו של וודן וביקש שחרור מאימון זה או אחר בגלל . המרד באוניברסיטה

אם אתה מאמין בכל : "וודן אמר לו, הפגנה גדולה של הסטודנטים שהוא היה אחד ממנהיגיה
אבל עליך להבין שעליך לשאת . ןאני משחרר אותך מהאימו, לבך שמרד הסטודנטים מוצדק

: ואז הוא הוסיף". אפילו בעתיד משחקך בנבא. זה עלול לפגוע בך. בתוצאות אם יהיו כאלה
 ZEROיש כאן . עליך להבטיח לי שתימנע מסמים: אבל דבר אחד אסור בתכלית האיסור"

TOLERANCE .וולטון נתן לוודן את מילתו". תעשה פאשלה אחת ואתה מחוץ לקבוצה ,
 .שהיה נקי מסמים UCLA-הוא היה ההיפי היחיד בו
 

הממשל חייב להתחיל להקשיב . אני מאמין בתנועה. אני מבין מה אני עושה: "ביל ענה לוודן
מישהו צריך להפסיק את הטרוף . בוייטנאםעשרות אלפים נהרגים ללא סיבה . הצעירים, לנו

נטים המרדנים שארבעה מהם בספרו מגלה וודן שבתוככי ליבו הוא היה עם הסטוד.". הזה
 .שיחקו בקבוצתו

 
האושר של וודן בא תמיד מהצלחה ."עד היום וולטון הוא אחד ממעריצי וודן הגדולים ביותר

הוא אחד משלושת האנשים . הערצתי את הזקן. הוא היה המורה הכי גדול שלי. של אחרים
 ".ואמא תרזה, אברהם לינקולן, וודן –המוערצים עלי ביותר 

 
ונושא לימודיו היה היסטוריה ומדעי החברה כשהוא , 0435-ב UCLA-תחיל לימודיו בהוא ה

. ב"מתכונן להשקיע את כל מאמציו האקדמאים ללמידה על גורל האינדיאנים במערב ארה
ומקרה קרים עבדול , הוא לא יכול היה לשחק בקבוצת הוורסיטי, כמו כולם בתקופה ההיא

מנצחת בקביעות את הוורסיטי  ההיית UCLAים של קבוצת הפרשמנ: אבר חזר על עצמו´ג
בשלוש השנים  יהוורסיטהוא שיחק בקבוצת . שלקחה באותה עונה את אליפות המכללות

 .0430-0434 –שהיה מורשה לשחק בהם 
 

 UCLAהוא הוביל את . ישנם הרבה הטוענים שהוא היה שחקן המכללות הטוב בכל הזמנים
והוא היה הנשק העיקרי בשיא של המכללות שעדיין  5-5,לשתי עונות של , לשתי אליפויות

עם ממוצע ´ נק ,.05ממוצעיו לשלוש השנים היה . רצופים תניצחונו UCLA – 88י "מוחזק ע
וכל זה במשחק המבוקר של וודן הדורש שכל חמשת השחקנים ייגעו , 00.3ריבאונדים של 

וניבחר שלוש , נה ששיחקאמריקן בכל ש-הוא ניבחר כמובן לאול! בכדור כמעט בכל מהלך
הניתן לספורטאי " מגן סוליבאן"-הוא זכה ב ,043בשנת . במכללות" שחקן השנה"-פעמים ל

 .ב"החובב הטוב ביותר בארה
 

הוא זכה גם בתואר שהוא טוען שהיה הכי חשוב לו  UCLA-בכל שנה משנותיו ב
"ACADEMIC ALL AMERICAN” , במה וסיים את לימודיו בהצטיינות כשהוא נמצא

שרק הנבחרים שבין הטובים , "רשימת הרקטור"או , ”THE DEAN LIST"שמכונה כאן 
להוביל , שנים בקבוצת הכדורסל החובבנית הטובה בעולם 4יכולתו לשחק . ביותר זוכים בו

הם , ועדיין לשמור על רמת לימודים גבוהה ביותר, סטודנטים כאחד ממנהיגי המרד 55,555
 .דובר כאן על סטודנט יחיד במינוההוכחות הטובות ביותר שמ

 
בא הסוף לדיינסטי של , ון וודן פרש שנה אחרי כן´וג, 0434-כשביל וולטון סיים את לימודיו ב

UCLA אליפויות  3: שלעולם לא תוכל לחזור יותרNCAA 0430-ואליפות נוספת ב, רצופות 
כשהיא  UCLAל המזהיר ש תהניצחונוסטייט את רצף  הקרוליינשברה צפון  0434-כשרק ב

סטייט זוכה גם  הקרוליינואז צפון , 85-33בחצי הגמר בשתי הארכות  UCLAגוברת על 
ים ולואנו שניפטר לפני כמה שנים מסרטן מוח אחרי הנאום ´באליפות הידועה של מאמנה ג

 .האמריקנית הלהיסטורינאום שניכנס כבר , שנתן
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, מצד אחד תובעני. ס מלא קונפליקטיםוולטון היה טיפו, כ בנבא"ואח, UCLA-משך שנותיו ב

, גם כשדר טלוויזיה תמיד יש לו את התיאוריות שלו, אגב) OPINIONATED, מתעקש, קולני
, הוא משדר את כל המשחקים עם עניבה וחליפה: סיפור לא ידוע, ויש עוד סיפור עליו כשדר

הגורמים לו  בגלל הניתוחים הרבים ברגלו, אך על רגליו נעלי התעמלות שאיש לא רואה
פעם -הוא טיפוס שאף .שלא מתנצל ולא עושה חשבון לאף אחד, !(כאבים עד עצם היום הזה

תמיד . יתימהונואפילו , מפוזר, תוהה, ובאותו זמן טיפוס מעט סהרורי, לא מחפש אמתלות
ואז  UCLA-מ, אבל הוא היה שחקן נאמן לכל קבוצה בה שיחק. בו מין חריגות ומוזרות ההיית

 . ובסלטיקס איתה לקח אליפות נוספת, 0435-ורטלנד איתה לקח אליפות בבנבא בפ
 

 .אבל על כך במאמר הבא
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  (´חלק ב)וולטון " ישו"ביל 
 

 
קבלתי תגובות מכמה ( ´חלק א) "ביל וולטון –פרויקט אגדות "אחרי שפרסמתי 

ורועי צאן שהעיזו לומר שלביל וולטון לא מגיע , מגדלי תרנגולים, חולבי פרות
אז ? כן. כי את רוב הכדורסל הגדול שלו עשה במכללות" האגדות 05"להיות בין 

 .בנוסף לעבודה שלכם בקיבוץ, הבה ואעשה מכם מביני כדורסל

================================================= 
 כמו שחתול רודף אחרי עכבר

================================================= 
 

מי היה מתווכח . ייז´האמינו שהם מצאו בדראפט את גואל הפרנצ סד טריילבלייזרפורטלנ
כפי , "השחקן הטוב ביותר בתולדות המכללות"-כ 0434-ב UCLAהוא סיים את ? איתם

ולו ´ פיט מרביץ –אני הייתי שולף נגדם שני שמות . שכתב עליו ספורטס אילוסטרייטד אז
מי היה שחקן המכללות הטוב "ומתחיל ויכוח על  –אבר ´כ קרים עבדול ג"אח –אלסינדור 

בואו נגיד שהוא היה משלושת . אך זה היה ויכוח ללא מסקנות שהיה נימשך עד היום, "מכולם
 .הבהיסטורישחקני המכללות הטובים 

 
שחקן : "ואז באו שתי עונות שיגדירו את מעמדו בנבא, 0430הוא ניבחר ראשון בדראפט של 

, פציעות חמורות באף". פות אחריו כמו שחתול רודף אחרי עכברללא מזל שהפציעות רוד
בשתי . פציעה בכף הרגל–ואז הפציעה שתרדוף אחריו כל ימיו כשחקן נבא , בפיסת היד

והבלייזרס לא הצליחו לעשות את הפלייאוף בשתי , עונות אלה הוא החמיץ יותר משחקים
אך , לס שהמליצו ניתוחים´ס אנגהוא הלך לרופאים מומחים בלו. השנים הראשונות שלו שם

אלא עם תרופות , רופאי קבוצת פורטלנד אמרו שהם יתגברו על הפציעות ללא ניתוחים
 .ופיזיותרפיה

 
. 03אבל גם כך הוא החמיץ . משחקים 50הוא היה בריא מספיק לשחק  0435-0433-רק ב

הזה ידע שיש לו  ויןהמצק רמזי דאג לוולטון יותר משדאג לקבוצתו כי המאמן הוותיק ´מאמנו ג
והוא לא רצה להיות המאמן שיחסל לו את הקריירה כשהוא נותן , עילוי המופיע אחת לעשור

 .אבל רופאי הקבוצה סרבו לנתח. מבריאותו האבסולוטית 30%לו לשחק במצב של 
 

================================================= 
 אליפות ראשונה בנבא

================================================= 
 

, הוא הוביל את הנבא בריבאונדים וגגות( 0433עונת )בעונתו הראשונה כשחקן די בריא 
הוא חייב היה , כ"אך כמו שיקרה כמה פעמים אח, סטאר-וניבחר לחמישיית המערב באול

של " חמישיית ההגנה"-בסיום העונה הוא ניבחר ל. לוותר על מקומו בקבוצה בגלל פציעה
 .ALL NBAולחמישייה השנייה של , הליגה

 
אבר והיה ´בעונה הראשונה שלו בפלייאוף הוא שיחק ראש בראש נגד קרים עבדול ג

בכל ארבעת המשחקים ביל . המטאטא הראשי של הבלייזר בסוויפ המפורסם על הלייקרס
ר הוא המשיך להריץ את הקבוצה נגד פילדלפיה סיקסרס בגמ. היה טוב בהרבה מקרים

, כשלפילדלפיה יש את אחת הקבוצות החזקות בתולדות הליגה 0435-0433המפורסם של 
, שחקנים די טובים, ןניקיווארבעה פועלי  –ביל וולטון  –והבלייזרס משחקת עם כוכב אחד 

נגד " סוויפ"וכולם היו בטוחים שיהיה  0-5הסיקסרס הובילו . אך לא הרבה יותר מזה, לוחמים
מייק , פרד קרטר, מוריס לוקאס, ונס´קלדוול ג, וליוס ארווין´חקה עם גפילי שי. הבלייזרס

אולי השמות הללו . ודארל דאוקינס, סטיב מיקס, מגיניס´ ורג´ג, לויד פרי, הנרי ביבי, דנליבי
פורטלנד הופיעה עם . אבל אז הם היו הסלטה ושמנה של הכדורסל, לא אומרים לכם הרבה
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קיט אריקסון , כהארם גיליאם( וביל וולטון, מוריס לוקאס, למלבד דיק ואן ארסד)בני בלי שם 
, וני דייויס´ג, לארי סטיל, ליונל הולינס, קורקי קלהון, דייב טווארזיק, (קלע לא רע מרחוק)

הם היו חבורת שחקנים ממרתף . וואלי וולקר, ונס´רוביו ג, !(לא יהודי)בוב גרוס , קלייד מייס
 .בין שתי הקבוצות לא היה כלל מקום להשוואה. הנבא

 
, ואליפות 4-0 ןלניצחוכ הוביל את הבלייזרס "ואח 0-0-אבל ביל וולטון השווה את העסק ל

 .יי´ר ג"של ד´ הנק 45את  ומנטרל´ ריב ,0כשבמשחק האחרון הוא קוטף 
 

הרודף אחריה עד " לוזרית"הזאת יותר מכל אחת אחרת הדביקה לסיקסרס שם של  הסדרה
א משחקת סידרת משחקים נגד קבוצה "אבל זה היה כאילו שמכבי ת ,אני לא מגזים. היום

עם שחקניה האלמונים מלבד אחד  –נניח הפועל חדרה , והאלמונית, אמצעית בליגה השנייה
אולי ההפתעה הגדולה בתולדות הפלייאוף . תקולוסאלימנצחת בהפתעה  –ששמו ביל וולטון 

משחקים הזכורה לי עד היום בה הוא  דרתבסביל וולטון ? ןהניצחוומי הביא את . של הנבא
 .היה שחקן אלוהי ממש

 
היו לו עוד הרבה שנים . הוא היה שייך להיכל התהילה, אפילו אם היה מפסיק לשחק אז

אבל ישנם פעמים שספורטאי אחד מבצע דבר בספורט שהוא כל כך מעל , תודה, טובות
שהיה , בה ביותר היא בוב בימוןהדוגמא הטו. שרק עבור מבצעו זה הוא הופך לאגדה, ומעבר

במכסיקו הוא שבר שיא עולמי בקפיצה למרחק  0458אבל באולימפיאדת , קופץ טוב לרוחק
א שבקפיצה אחת הוא הפך "ז. רגלים ומשהו 03השיא הקודם היה . רגלים ומשהו 04

א שמהגבול העליון "ז. רגל 08לספורטאי שבגללו אף פעם לא היה שיא עולמי במרחק של 
יק אחד הם הפסידו ´סנטימטרים שבצ 0,נמצאים , רגל 04רגל לגבול התחתון של  03של 

רגלים וככה או  -08-א שאף פעם לא היה שיא עולמי שהתחיל ב"ז. מקומם בתולדות השיאים
והוא ניבחר , ק"קפיצה זאת הכניסה את בוב מימון להיכל התהילה של הא. ככה אינטשים

, יש לי עוד דוגמאות כאלה. ב וגם באירופה"גם בארהבעולם  0´ באותה שנה לספורטאי מס
מה שעשה ביל וולטון באותה סידרת משחקים נגד . אבל קצרה היריעה מלהזכיר את כולם

 .הוא הישג בסדר גודל של בימון( ולפני כן הסוויפ נגד הלייקרס המצוינת)פילדלפיה 
 

================================================= 
 סע הנדודיםהתחלת מ

================================================= 
 

. ו פורטלנד הפסידהיבלעד. בעונה הבאה הוא ניפצע במשחק השני של הפלייאוף נגד סיאטל
היחס הרע שמקבל  ההייתוהפעם הטענה שלו , ביל וולטון תמיד היה מרדן. הוא ביקש טרייד

. לא האמינו לי שאינני מסוגל להזיז את הרגלהיו פעמים שהם "כל שחקן פצוע בפורטלנד 
לא הייתי מסוגל לזוז ללא . וגינג´פעם אמר לי אחד המנהלים שמישהו ראה אותי עושה ג

 .הם סירבו לנתחו, וכפי שכבר הסברתי". והם מאשימים אותי שאני מבלף פציעה, קביים
 

ו שלא ייתכן שמשך העונה הוא ניפצע כל כך הרבה פעמים שבהנהלה חשב ההיית הבעיה
הם לא הבינו שיש לו עקב וכף רגל מרוסקים כשכל תנועה לא טובה או התנגשות . דבר שכזה

 .עם שחקן יריב מחסלת לו את כף הרגל לכמה שבועות
 

ון ´את ג -והם היו צריכים לשאול  -אבל כדאי היה להם . לעשות עליו טרייד הסירבפורטלנד 
משהו , 0438-0434הוא ישב את כל עונת . הענק י´נגי´וודן איזה עקשן ואיש עקרונות הוא הג

וחתם " נט´גייפרי א"הוא הפך להיות  0434-עד שב, מקביל למה שעושה סטפן מרברי עכשיו
הוא שיחק שם כמה עונות כשבכל עונה הוא מחסיר יותר ממחציתה . עם הסאן דיאגו קליפרס

גו טענו אף הם שאין צורך דיא-ןאורופאי ס, אבל הפציעות לא היו חמורות. בגלל פציעות
 .בניתוחים



 414 

================================================= 
 עם לארי בירד בבוסטון סלטיקס

================================================= 
 

שי או שחקן מחליף לכמה יאבל שחקן ש, היה ברור לו שהוא לא יכול להיות שחקן חמישייה
אף קבוצה לא רצתה בו אז הוא הרים . פורוורד הוא יכול להיות-ו הפאוורדקות את הסנטר א
וביקש שאולי יוכל לעזור לו לקבל איזה ( לארי תמיד העריץ את וולטון)טלפון ללארי בירד 

 .לייקרי הוא רוצה לנסות להפוך להיות, כי אם לא ירצו אותו, עם הסלטיקס TRYOUTשהוא 
 

כי כולנו יודעים מה  TRYOUTאתה לא צריך ? מדבר אתה TRYOUTעל איזה : "לארי עונה
 ."´אתה יכול לעשות

זה היה . ר לשחקיח רפואי שהוא כש"רצה שביל יביא דו, נשיא הלייקרס, רי ווסט´לפני כן ג)
מה . עוד לפני שוולטון החליט להעדיף את הסלטיקס ולשמש מחליף לפריש וקווין מקהייל

והעובדה שהוא רצה , ד אורבך לקבלו ללא תנאיםהמוכנות של ר ההייתששבר את גב הגמל 
 (.לשחק עם בירד

אך לתת לרוברט פריש , דקות 45אני לא יכול יותר לעשות מה שאני יודע לעשות : "וולטון
 ."טראבל-או להחליפו אם הוא בפאול´ דק 05-00מנוחה של 

 
================================================= 

 !".תחיל לחפש דירה בבוסטוןאתה יכול לה: "לארי
================================================= 

 
אך כשההצעה באה , לארי לא העיז לשאול את הכוכב הגדול אם יסכים להיות שחקן ספסל

כ נודע "אך שבועיים אח, לארי מיד נסע להנהלה ואני לא יודע מה הוא עשה, מפה החמור
 .שוולטון חתום בסלטיקס

 
, הם חייבים היו להעביר את סדריק מקסוול לקליפרס. יקס לא קיבלו את וולטון בחינםהסלט

סדריק היה אחד מהשחקנים : הקהל של בוסטון לא אהב זאת. פלוס בחירת דראפט ראשונה
היותר אהובים בסלטיקס וחובבי הקבוצה חששו שעזיבתו תשבור את המוראל של הקבוצה 

 .א יוכל למלאועם שבר כזה חמור וגדול שוולטון ל
כן היה זה סדריק שביקש ורצה טרייד כדי לשחק בקבוצה בה יעלה בחמישייה -אלא אם

אוהב הסלטיקס , הטרייד שלו קצת פגע בי, (בסלטיקס הוא היה שחקן ששי ואפילו שביעי)
עם בוב , 0450, מאז ראיתי את משחקם הראשון נגד הניקס במדיסון סקוור גארדן באוקטובר

. לושקטוף ואחרים" החיה", תום היינסון, ביל ראסל, סם ראסל, סי ראסליקי, ןביל שרמ, קוזי
אז אפילו שאהבתי את . ידועה כקבוצה הנאמנה לשחקניה עד הסוף ההייתתמיד הסלטיקס 

רק אחרי שנים קראתי שאכן מקסוול . שנאתי את הטרייד שחשבתי שנעשה בשרירות, וולטון
. הוא ביקש טרייד. יקס הוא לא יוכל לעשות זאתרצה להפוך לכוכב נבא והוא ידע שבסלט

 .כל הטרייד נעשה מהר ופשוט מאד, אחרי שלארי אמר לאורבך שהוא יכול להביא את וולטון
 

פלוס דקות -05-ו 05ואפילו לעתים , 00ולעתים , דקות במשחק זה 05ביל וולטון ששיחק רק 
של  5-שחקן ה"-הפך ל הוא. עליה" שמר"הוא לא סתם . שמר על בריאותו, במשחק אחר

ידע שצמד , בירד-או וולטון, וולטון-מי שראה כמה מהפעולות של בירד. באותה שנה" הנבא
 .איכותי כזה לא ישחק יותר אף פעם ביחד

 
ואם כי הספיק להבריא , ( 0483-0488)אבל לרוע מזלו וולטון ניפצע שוב בעונה הבאה 

הוא ניסה עונה . אבר´ה נגד קרים עבדול גהוא לא יכול היה לתרום הרב, כשהפלייאוף התחיל
הוא ניפצע שוב אחרי המשחק השלישי של העונה והוא . 0445-עונתו האחרונה ב, נוספת

, אבל הוא עזר בהתלהבותו. שאסור לו לשחק" שחקן פצוע"ישב על הספסל בתקן של 
שהוא גם  כ נודע לי"ושנים אח, בחיוכו הנפלא מכאן ועד להודעה חדשה, בחיבוקי הספסל שלו

 .הוא ידע שהגיע הזמן לפרוש. לפרונטליין" עוזר מאמן"היה מעין 
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מה שקרמר . אקח אותן מהתגובה ששלח ישראל קרמר. את הסטטיסטיקות שלו אכלול בסוף

להוסיף שוולטון הוא עד היום השחקן היחידי לזכות בכל התארים ( או לא ידע)שכח 
, של סידרת הגמר MVP-ה, של הנבא MVP-ה, "השחקן המצטיין של הפלייאוף", האפשריים

 .בליגה" שיישחקן הש"-וה, של הליגה" שחקן ההגנה"
 

ד ישמי ההייתכשפרש הוא טען שהשגיאה הגדולה שעשה . וולטון תמיד היה שונה מאחרים
, אחרי שנתו הראשונה בפורטלנד הוא לא עשה ניתוח כולל שהוא עשה רק כשהוא פרש

. במקום זה כולם ניסו לשכנע אותי שכדורים יעזרו. "מהטבע ופטיותאואחריו רק תרופות הומ
פורטלנד לא רצו . כל מה שהן רוצות היא תוצרת מיידית. ההנהלות לא מתחשבות בשחקן

בסאן דייגו . שהם איבדו אותי יותר מעונה אחת ההייתוהתוצאה , לאבד אותי לעונה שלמה
אך בתקופה ההיא בנבא , ניתוח אני מאשים גם את עצמי על שלא דרשתי. היה אותו סיפור

כל הרפואות . "תחפש מקצוע אחר...או ש, דיקטטורה ואתה עשית מה שציוו עליך ההיית
 .הוא אומר היום" יפציעותישנתנו לי רק הקדימו את פרישתי ורק הגדילו את רמת 

 
================================================= 

 אחרי הפרישה
================================================= 

 
ראיתי אותו משך השנים בכל מיני . עבד לכדורסל. חולה כדורסל. ביל וולטון הוא בסקהוליק

 –אם הוא לא משדר . ועד אליפות הנשים של הנבא, ות מאליפויות בתי ספר תיכונייםעוראמ
שעות  4-0ו לוק הוא עבד עם בנ. אבל כדורסל הוא מה שהוא אוכל וישן. הוא מגיע כחובב

וולטון הבן היה היום רק מסתכל , ללא וולטון האב. ביום ולמעשה ביל יצר שחקן נבא בעצמו
לוק משחק באחת מהקבוצות . שימו לב למשחקו הנכון של הצעיר. על הלייקרס בטלוויזיה

והוא ! היו משחקים רבים שעלה בחמישייה! הוא לא סתם יושב על הספסל. הטובות בעולם
אבל אביו הצליח להפכו . כולל ליאור אליהו, כמוהו ישנם אלפים. וכשר בעולםלא הכי מ

המאמן דנליבי לא . עד שהפך לשחקן נבא לגיטימי, לשחקן שהוציא כל טיפת מאמץ מהבן
 . היה חייב לעבוד ככה

 
 .נולד שחקן טבעי -אחד משני כוכבי הפייסרס  –בנו 

וכנראה גם לא , להם את הגובה של לוקביל עבד גם עם שלושת בניו האחרים אבל לא היה 
כריס בסאן , LSU-אדם ב, ז שלושתם שיחקו בדיביזיה הראשונה"אבל בכ, את היכולת שלו

והיום הוא בעל , בסטנפורד MBAנייט המשיך בלימודיו לתואר . ונייט בפרינסטון, דיאגו סטייט
, הצליח להיאבקואומרים שהוא אחד היחידים ש, יורק-חברת השקעות מצליחה ביותר בניו

למשרת סנטור במדינת " רץ"לפני חמש שנים בערך הוא . את המשבר הכלכלי, ולנצח
 .”RECALL"-והפסיד רק ב, ,055-קליפורניה ב

 
, הוא זכה בשתי אליפויות". האגדות 05"-כמובן שביל וולטון ניבחר להיכל התהילה ואחד מ

 .ושתיהן היו העונה היחידות בהן לא שיחק פצוע
 

================================================= 
 סיכום הסטטיסטיקה על פי קרמר

================================================= 
 
 

לא הגיעו למספר התארים שוולטון , שחקנים משובחים רבים ששיחקו הרבה יותר משחקים
משחקים  408שיחק  כ"וסה( לפחות ברוב העונה)הגיע עליהם בעונות שהיה במצב בריא 

 05-והתארים וההישגים האלה הם מספיקים כדי להכניס אותו ל. עונות 05-בעונה הרגילה ב
´ נק ,.,0 -בעונה הסדירה : והם מראים שהוא טוב יותר מהמספרים שהשיג, האגדות

 ,.08-ב´ אי 0.3-ו´ חס 0.0, ´חט 5.8, ´אס 4.,, ´רי 05.0, (מהקו 55%-מהשדה ו 00.0%)
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בערך זמן כזה ואולי קצת יותר הוא היה משחק אם הוא )דקות  5,-שביחס ל, למשחק´ דק
 .´אי 8.,-ו´ חס 0.8, חטיפה, ´אס ,.4, ´רי 4.,0, ´נק 05.4הנתונים שווים ( היה בריא

 
השיג בממוצע  35/3בעונת : בעונות שהיה בריא בשנות השיא השיג את הנתונים הבאים

 4.8,-ב´ חס 0.,-חטיפה ו, ´אס 8.,, ´רי 04.4, (מהקו 54.3%-מהשדה ו 00.8%)´ נק 08.5
 .´מש 50-ב´ דק
 30%-מהשדה ו 00.0%)´ נק 08.4של העונה השיג  MVP-שזכה בה בתואר ה 33/8-ב

 .´חס 0.0-חטיפה ו, ´אס 0, ´רי ,.,0, (מהקו
 

´ נק 08.0שבו הוביל את פורטלנד לאליפות היחידה שלה עד היום הוא קלע ´ 33בפלייאוף 
חטף פעם אחת וחסם , ´אס 0.0מסר ´ רי 00.0קלט , (מהשדה 58.4%-שדה ומה 05.3%)

 .´מש 05-ב´ דק 4.3,-פעמים למשחק ב 4.,
 

================================================= 
 קריירת שידור ואנליזה

================================================= 
 

הוא אומר מה . OUTSPOKENר היא לומר שהוא המילה הטובה ביותר לתאר את ביל השד
, לברון, כולל כוכבים כקובי, הוא לא עושה חשבון לאף אחד. שהוא רואה ומה שהוא מבין

. ונסון´יק ג´ומג, ורדן´מייקל ג, היחידים שהוא אף פעם לא ביקר היו לארי בירד. וכאלה, דוויי
-הוא הצטרף ללהקת ה. אלטמן חבריו הם בוב דילון פיש והאחים. ביל נמצא בעולם הבידור

GREATFUL DEAD הוא זכה . כשהוא המתופף, בקונצרט שנתנה מול הפירמידות במצרים
 ”GRATEFUL DEAD-היכל התהילה של ה"-להיכנס כמוסיקאי ל

 
 0-הוא הופיע ב. הפרס היוקרתי ביותר בטלוויזיה, ”EMMY"-ביל וולטון זכה פעמיים ב

לו תכנית טלוויזיה  הוהיית( SESAME STREETכולל )עשרות תכניות טלוויזיה , סרטים
 "BILL WALTON LONG STRANGE TRIP"ארצית בשם -כלל

 
הוא כיסה שלוש . ESPN-ו CBA, NBA-כבר שנים הוא אנליסט מבוקש ביותר ב

אני . אני לא. כאלה המסתייגים ממנו כאנליסט. אולימפיאדות ושלוש אליפויות עולם בכדורסל
שהסלטיקס ינצחו בששה " ניבא"הוא  0558בתחילת יוני . אומר בולע כל מילה שהוא

 03-נבואתו התקיימה ב. שהוא זרק לאומה שלמה ולעולם שלם" נבואה"זו  ההיית. משחקים
 .של אותו חודש

 
. םהעיתונאי´ לפני שבוע כשמיאמי ניצחה את הלייקרס פגשתי אותו בלאונג, ובזה אסיים, אגב

פתאום בא לי לשאול , אבל בנו משחק בלייקרס, ים מבוסטוןמאחר והוא אוהד כזה של הירוק
. אני תמיד הייתי טיפוס ירוק:" הוא ענה לי. אותו מי רצה שינצח בפלייאוף של השנה שעברה
אז את ? מה צבע המדים של הסלטיקס. עוד מילדותי אני מאמין בפילוסופיה של הירוקים

 !ירוק ולא משנה שבני אינו, התשובה אתה צריך לדעת בעצמך
 

================================================= 
 : אתגר השבוע

================================================= 
 

 (0-מ ,אקבל )? באיזה סרטי קולנוע הופיע ביל וולטון
 

 .Celtic Pride, Little Nicky, Semi-Pro ,Airplane: תשובה
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 (´א חלק)ווסט " ´מיסטר קלאץ"רי ´ג
 
 

רי ווסט והנבא היא כל כך מושלמת שהלוגו של הנבא הוא ´הזהות שבין ג
 MISTER. "רי ווסט בסגנון המיוחד רק לו´הדמות המכדררת של ג

CLUTCH ”בקבוצה עם ידידו הקרוב ביותר" מיסטר אינסייד. "יהאוריגינל ,
תר הוא היה אחד השחקנים הקלאסיים ביו. ין ביילור´אלג" מיסטר אאוטסייד"

 . אמפ המושלם ביותר´הקלעי מרחוק עם הג. אם לא הקלאסי ביותר ,בנבא
"THE ZEKE FROM CABIN CREEK” . אולי עד היום לא נבראPURE 

SHOOTER למרות , הוא היה אחד השחקנים האהובים עליי מכולם. כמוהו
 !צהובה של הלייקרס-שלבש את הגופייה הסגולה

 
================================================= 

 תחילת הדרך
================================================= 

 
אני לא יכול לחשוב על . עיירת כורי פחם ללא רמזור אחד לרפואה, יניה´ווסט וירג, שיילן

שגדלו בעוני אליו  –אולי היוצאים מין הכלל הם לארי בירד וכריס מאלין  –שחקן לבן אחד 
אב היה כורה פחם שהגיע כל ערב הביתה שחור משחור מאבק הפחם ה. 04,8-נולד ב

 .לחייהם 05-שסיים את חיי הכורים בגלל מחלות ריאה למיניהן כבר בשנות ה
 

רי היה ילד ´ג. סטוארט ווסט הווארדסו והאב -שה של האם ססיליהוא היה הילד החמישי מש
המחלות הרבות בהרים הגבוהים אינטרוברטי וביישן שהזדקק לזריקות ויטמינים לחסנו מפני 

באה טרגדיה  -ילד ביישן ונחבא אל הכלים  - 00רי היה בן ´כשג. היני´וירגוהקרים של ווסט 
נהרג במלחמת קוריאה  00-רי בן ה´האח האהוב ביותר על ג, אחיו הבוגר דויד: על המשפחה

רי טוען ´ג .וארון עם גופת האח האהוב" איתור גבורה"אל ביתם הגיע רק . 00כשהוא בן 
 יסיכוקליני שהיה מחסל כל  ןלדיכאוהוא היה ניכנס , בספר הביוגרפי שלו שללא כדורסל

של  הבהיסטורישלא לדבר על אחד מעשרת השחקנים הטובים , להפוך לשחקן כדורסל
 .המשחק

 
וזאת , אז האבא הרכיב סל כדורסל בשער האורווה. בעיירה שיילן לא היה הרבה מה לעשות

שנשארה האובססיה שלו משך כל  –זריקה מרחוק  –יות האובססיה של הילד הפכה מיד לה
מאמנו . רי ווסט לא הפסיק לזרוק ולזרוק´ג, בשלג, בגשם, בבוץ. קריירת הכדורסל שלו

רי היה מגיע לאימונים בבית הספר כשידיו מכוסות יבלות ´בעממי של איסט האנק מספר שג
הוא הלביש עליהן , וכשידיו מלאו דם, ללא הפסקהיום -קור ממאות הזריקות שזרק יום-וחתכי

כפפה שעזרה לו להתגבר על , את הכפפה המפורסמת שלו הנמצאת היום בהיכל התהילה
 .הקור והרטיבות בחורפים הקשים בעיירה שכוחת האל הזאת

 
והמאמן דוק שייבר אמר לו , רזה כשחיף, 0.08 אבל כשניכנס לתיכון הוא היה צימוק בגובה

"SON ,אין ". אולי אז נרצה להסתכל עליך ברצינות. תגדל. תנוח. תאכל טוב. הביתה לך
אתה אומר . רי´הגאווה האישית העצמית שיש לג, הרבה אנשים שאני מכיר עם הכבוד העצמי

, יקבור בעצמו את כל קבוצת הפרשמן, והוא יחזור כעבור חצי שנה, "אתה לא טוב מספיק"לו 
 ".?טוב עכשיוהאם אני מספיק "ויאמר למאמנו 

 
". אתה טוב מספיק להיות קפטן של הקבוצה. אתה לא רק טוב מספיק לשחק: "שייבר ענה לו

-עד שסיים תיכון ב. ,0.8סנטימטרים והגיע לגובה  05-הוא פתאום צמח ב ,040בשנת 
הוא הוביל את בית הספר האזורי (. 0.45) 5´, –הוא כבר צמח לגובה שלו בנבא  0405

". יניה בסקטבול´וירג-מיסטר ווסט"יניה וזכה בתואר ´לאליפות ווסט וירג ´קאיסט בנ´הקטנטן 
-ניבחר ל 0405-וב, סטייט-הוא ניבחר לאול( אחרי עונת הפרשמן)בכל שנה ששיחק בתיכון 

ממוצע ´ נק 0.0,הוא סיים את עונת הסניור שלו עם . ב"בארה" 0שחקן התיכונים מספר "
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 .יניה´ניים בווסט וירגושבר שיאים על גבי שיאים של התיכו
 

================================================= 
WEST VIRGINIA MOUNTAINEERS  

================================================= 
 

לשחקן הלבן החיוור הזה ששמו גדל ככדור שלג ושנאמר עליו  מלגותמכללות הציעו  85
יניה ´הוא בחר בווסט וירג, בוי אוטנטי-כקאונטרי". באכולל הנ, אמפ הטוב בכדורסל´הג"

אוניברסיטה די , היני´וירגווסט , במורגנטאון חבויההיו קבוצת " המאונטנירס. "יוניברסיטי
הביא אוניברסיטה " יניה´ווסט וירג"היום . ענייה שרוב הסטודנטים בה היו בני כורי פחם

עם מחלקה לפיסיקה שזכתה , ב"בארה יקרתית עם אחד מבתי הספר לרפואה הטובים היותר
-קליפורניה, MIT, כמו מחלקות הפיסיקה של פרינסטון" מחלקה מחוננת"לאותו מעמד של 

 .וסטנפורד, טק
 

שדה עם מחלקות טובות -עדיין אוניברסיטת ההייתהיא  0450-קרתי שם ביאבל כשאני ב
קרה והביא כזאת ירי ווסט ´היום אומרים שג. וזה היה בערך זה, בחקלאות וביולוגיה

חייבים להפוך את : "ר פייטון מונטגומרי"שיום אחד אמר נשיאה ד, לאוניברסיטה
רי ´היום אומרים בשיא הרצינות שג". רי ווסט´לסטודנט בשם ג ראויההאוניברסיטה שתהיה 

 .ומאז היא בעלייה תמידית, הביא את הלגיטימציה שהאוניברסיטה חיפשה
 

לא יודע הרבה , ביישן, בחור שקט: יאופטימאל HILLBILLY-כהוא הגיע לעונת הפרשמן שלו 
ומדבר במבטא , חסר כל סופיסטיקציה, מ מביתו"ק 05על מה הולך מחוץ לרדיוס של 

. מבטא בני ההרים שאפילו האמריקאים עצמם החיים בשפלה לא מסוגלים להבין, "הילבילי"
בו תמיד מין  ההיית, צד שנימ. בויס של בריטניה-של הקאונטרי´ קוקני´-משהו כמו שפת ה

הופעה תמידית למשחק , גופייתו תמיד נקייה, שערו תמיד משוח: אלגנטיות שקשה להסבירה
אם אתם זוכרים איזה . ויהיה זה המשחק הבלתי חשוב ביותר כאילו הוא הולך לתיאטרון

גרב כולל ה, כוכב הילדות שלו, רי ווסט´הוא חיקה בכל את ג, ובכן, טיפוס היה טל ברודי
 !הגבוהה המגיעה עד לברך

 
את שנת הפרשמן שלו הוא בילה כמובן עם קבוצת הפרשמנים שסיימה את העונה ברקורד 

בעונתו . בכל משחקי האימון משך העונה יהוורסיטקבועים על  תניצחונווכמובן , 03-5
 –למשחק בדיוק פנטסטי לגארד הזורק מרחוק ´ נק 03.8רי קלע ´ג, רסיטיוהראשונה בו

תואר , אמריקן-הוא מיד ניבחר לאול. אשכוליות למשחק 00.0לקינוח הוא גם קטף . %,0
הוא הוביל  יבוורסיטאת עונתו הראשונה . יבוורסיטשהחזיק כל שנה משלוש שנות משחקו 

 .NCAA-בטורניר ה´ אבל עם הפסד למנהטן קולג, 05-0לרקורד של 
 

מאמני . ריבאונד ,.00עם ´ נק 05.5-ממוצעו עלה ל, וניור´כשהוא כבר ג, בעונתו השנייה
אחד אז הם פיתחו הגנות שכל מטרתן –על -קבוצות יריבות ידעו שאי אפשר לעצרו באחד

הוא הוביל את כל שחקני ( 0408-0404)בעונה זאת . כדור´רי ווסט לקבל ת´למנוע מג ההיית
 00עם  08ובגמר הפלייאוף הוא קלע , למשחק´ נק 0.5,עם  NCAA-טורניר הפלייאוף של ה

של טורניר  MVP-הוא ניבחר ל. 35-30במשחק הפסד לאלופה אוניברסיטת קליפורניה ´ ריב
בסיום . ניתן לשחקן שלא מהקבוצה המנצחת MVP-אחת הפעמים הבודדות שתואר ה, הגמר

באותו קיץ הוא . ב"בין הספורטאים החובבים של ארה" ספורטאי השנה"-העונה הוא ניבחר ל
 .אמריקן-נהדרת שמחצה את כל יריבותיה וזכתה בזהב במשחקי פאןהוביל נבחרת מכללות 

 
תכונה שבוודאי ירש בעיירת מכרות הפחם בה גדל  –רי ´אחת התכונות הפחות ידועות של ג

אך , הוא שבר את אפו ודם רב זרם ממנו יקנטאקנגד . היא היכולת לשחק פצוע ותחת כאב –
יניה על ´גדול לווסט וירג ןניצחווהביא ( השני בחצי 04)´ נק 0,קלע , הוא ביקש שיחבשו אותו

, יד שבורה, אותה תכונה התבלטה אצלו גם בנבא כשהוא שיחק עם מפרקים נקועים. יקנטאק
 .ועוד מטעמים מסוג זה, לסת שבורה
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´ נק ,.04 –הוא סיים עם שיא קריירה לעונה שלמה  היני´וירגאת העונה האחרונה בווסט 

´ ריב 05.0 –ולא תאמינו , דיוק 05.0%-ב( כמה שנים אחרי´ יץי פיט מרב"שיא שנישבר ע)
אלא גם בראש הריבאונדרים  NCAA-מספר ששם אותו לא רק בראש הקלעים ב –למשחק 

. דאבל משך העונה-דאבל 5,-ו, MVP, אול אמריקן, שוב! 0.45שלה כשכל קומתו כולה היא 
 .עד עצם היום הזה WVUשיאי  00-הוא עדיין מחזיק ב

 
ב "של נבחרת ארה CO-CAPTAINרוברטסון להיות  אוסקרץ הוא ניבחר יחד עם בקי

על של תקופת הזהב -טרי דישינגר ועוד כוכבי, רי לוקאס´ג, יחד איתם. לאולימפיאדה ברומא
הם זכו במדליית הזהב . פעם-הם נחשבים עד היום לקבוצה החובבנית הטובה אי, במכללות

 .יואל האגדיהמאמן היה נ. הפרש+ 00במשחקים של 
 

בשבוע הבא ידסקס את  0חלק . רי ווסט התגלתה בכל עוצמתה בנבא´אבל גאוניותו של ג
 .הקריירה המופלאה של השחקן האגדי הזה בנבא

 
================================================= 

 אתגר השבוע
================================================= 

 
באליפות התיכוניים של ווסט ´ איסט בנק´שזכה עם בית ספרו הקטן  רי ווסט´בגלל ג

 . שונה שם בית הספר, היני´וירג
 

 ?מה הוא השם החדש שנקרא בית העד עצם היום הזה
 

 .על שמו של ווסט, שינו את שם בית הספר מאיסט בנק לווסט בנק: תשובה
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 (´חלק ב)ווסט " ´מיסטר קלאץ"רי ´ג
 
 
דבר נוסף המראה על אישיותו , כולן בלייקרס – שנות משחק בנבא 04-ב

עם , מצוינותשמו הפך להיות סינונימי עם  –הנאמנה והקביעות באופיו 
משך כל שנות משחקו לא היה לו ולו משחק רע . ועם גדולה, פרופשונליזם

הוא היה ". טוב"ובמקרים נדירות סתם , טוב מאד, מצויןמשחקו היה . אחד
 . רי ווסט´זה היה ג, כן כן. שנותיו בלייקרס 04-בכל אחת מ´ סטאר-אול´

-שנותיו במדים הצהובים 04-מ 4-ווסט הוביל את הלייקרס לגמר הפלייאוף ב
ואוסקר  ןמברליי´צאחרי וילט  הבהיסטוריהוא הפך לשחקן השלישי . סגולים

 .נקודות 00,555רוברטסון לקלוע 
 

================================================= 
 נבא-הלוגו והלב של ה –רי ווסט ´ג

================================================= 
 

שהוא הגיע עם הלייקרס  ההייתרי ווסט ´אולי הנקודה היחידה שיש עליה שאלה בקשר לג
מברליין ´וזה היה אחרי שוילט צ, אך זכה לטבעת אליפות אחת ויחידה, פעמים 4לגמר 

 –פשוט ולעניין  –הבוסטון סלטיקס היו : כל בעיה עם נקודה זאת לי אין. הצטרף לקבוצה
רק אחרי שהבוסטון הגדולה התחילה . העצם בגרונה של הלייקרס ההייתבוסטון . טובים יותר

 .היה מקום לקבוצות אחרות לצייץ, להתפרק
 

רי ווסט היא העובדה שהוא היה לא רק קלעי החוץ הגדול ´מה שהרוב לא יודעים על ג
ותמיד , הוא נבחר לחמישיית ההגנה של הליגה שלוש פעמים. מצויןאלא גם מגן , הטוריבהיס

התמונה של . פרייזרועד וולט , היה המגן על הגארד הנגדי הטוב ביותר מאוסקאר רוברטסון
, תמיד נראה מסורק למשעי ומוכן ללכת לחתונה או כנסייה, רי בגרביות הגבוהות עד לברך´ג

 ההייתהמיוחדות בקליעתו . היריב זכורה לי כאילו ראיתיו אתמולשומר כבצבת את המגן 
ובשיא , הוא מחזיק בשיא קליעות הפלייאוף. שחרור הכדור המהיר שמאז לא נראתה כמוה

ולאחד , כמובן שהוא ניבחר להיכל התהילה בשנה הראשונה של מועמדותו. עד היום, הדיוק
דים הגדולה בתולדות הכדורסל עם אין ספק שהוא שייך לרביעיית הגאר. האגדות 05-מ

 .ומייקל, יק´מג, אוסקאר רוברטסון
 

האמיתי " ´מיסטר קלאץ"הוא היה . רי ווסט´הסטטיסטיקה שלו רק מתחילה לספר את ספור ג
איך היו . גדול אפילו ממייקל ולארי בירד" ´מיסטר קלאץ"ישנם הטוענים שהוא היה . הראשון

 ?אומרים אז
"WHEN THE CHIPS ARE DOWN, GIVE THE BALL TO WEST! ."קליעת הקלאץ ´

מטר בשנייה האחרונה  05-הכדורסל היא הקליעה מ תלהיסטוריי שנכנסההגדולה ביותר שלו 
 .0435-נגד הניקס ב ,-במשחק הגמר ה

 
אך לא היה שחקן בעל מוטיבציה גדולה יותר , הוא לא היה מהאתלטים הגדולים ביותר

, 03-מ 05: משחק זה או אחר קראה הסטטיסטיקה שלוהוא היה שחקן שבסיום . להצלחה
היו לו משחקים . אני לא מגזים. גגות 05, אסיסטים 00, ריבאונדים 00, מהקו 00-מ 00

 53%-נקודות ב 08אפילו במשחק של . אבל הוא אף פעם לא הסתפק במה שעשה. כאלה
 !".ב מששיחקתייכולתי לשחק הגנה יותר טו"קליעה הוא היה אומר לעיתונאי זה או אחר 

הוא אף ". WITHOUR RUBBING OFF" אינטנסיביותאבל , אדירה אינטנסיביותבו  ההיית
 . הוא אף פעם לא התווכח עם שופטים. הוא אף פעם לא רב. פעם לא העליב

 
 35-אפילו במשחקי הפלייאוף החמים ביותר נגד הניקס בשנות ה. הוא תמיד החמיא ליריביו

יריבו . וזה מהקהל הקשה של התפוח הגדול, עליו מילה רעהפעם לא שמעת -אף, ,043-ו
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, "יק נגד בירד´מג"זר ובין השניים התנהלה אז מלחמת גוג ומגוג מהסוג של ייהיה וולט פר
זו מלחמה הוגנת עם פרגון ליריב שאתה לא רואה  ההייתתמיד , וכמו במקרה של האחרונים

ולא , שחקנים הטובים והפקחים בתבלאלה היו קרבות כדורסל קלאסיים בין ה. היום יותר
כ "או שנים אח" לייקרס נגד הניקס"אז זה לא היה . תמיד זכית לראות הצגה, משנה מי ניצח

, הערב"או , "רזרי ווסט נגד וולט פריי´בגארדן ג 8-הערב ב"זה היה ". לייקרס נגד הסלטיקס"
בירד הערב בגארדן  יק נגד´מג: "כ,או שנים אח, "0פלייאוף משחק . ק´ווסט נגד הבליצ

 ".4´ במשחק פלייאוף מס
 

ון ´לוחם לא פחות אינטנסיבי בשם ג, ר יריבו האישי הגדול היה איש קאונטרי כמוהוזלפני פריי
הרגשת שהנה . כשהשניים שיחקו אחד נגד השני הרגשת מתח אדיר על הפרקט. ק´הבליצ

ממשפטי הכדורסל אחד . אבל בתום המשחק השניים תמיד התחבקו. סערה עומדת לפרוץ
לב ממש של הלייקרס -הידועים ביותר היה בסיום משחק הפלייאוף האחרון עם הפסד שובר

, רי´ק ניגש לג´כשהבליצ, רי ווסט´נקודות ומשחק גדול נוסף של ג 45-למרות ה 0454-ב
 ".!JERRY, I LOVE YOU"ואמר לו , חיבקו

 
הוא יותר משכיפר על חסרונות אלה אך . וניתורו היה די בינוני, הוא לא היה מהיר במיוחד

מהשנייה הראשונה עד ” PURE HUSTLE"משחקו היה . כל משחק מהבמלחמת חר
וזבה דם והוא מסרב  שנפתחהפדחת , חבורות, נקעים, פעמים 00האחרונה עם אף שנישבר 

מצא את ביתו בעיר , הפחם ממכרותשבא  HILLBILLYהוא היה מין . לרדת מהפארקט
, נשאר איתו כשחקן, יניה הענייה´איש ההרים מווסט וירג, אופי ההילביליאך , ההוליוודית

; כ נשיא הלייקרס כשגם בתפקיד החלונות הגבוהים הוא היה תמיד צעד אחד לפני כולם"ואח
 .בזמן הנכון ובמקום הנכון, תמיד מחליט את ההחלטות הנכונות. טוב יותר מכל נשיא אחר

 
================================================= 

 "מיסטר אאוטסייד"-ו" מיסטר אינסייד"
================================================= 

 
לס טיימס בכינוי ´מיד יצא הלוס אנג 0455רי ווסט בדראפט של ´כשהלייקרס בחרו בג

ן י´רי ווסט בעמדה אחורית מצטרף לאלג´ג". מיסטר אינסייד"-מצטרף ל" מיסטר אאוטסייד"
טוב . הטוב ביותר של אז´ שניים-אחד´אין ספק שהם היו צמד . בעמדה הקדמית, ביילור

, שחקן גאון –אך ביילור . רי לוקאס´ק או אוסקאר רוברטסון וג´ון הבליצ´אפילו מביל ראסל וג
פורוורד ואפילו סנטר כשגופו וצורת משחקו התאימו יותר -ורושיחק כפא –אין שאלה כלל 

לכן כשהגיע זמן הפלייאוף העומק של הסלטיקס גבר עליהם שוב . ורדפורו-לעמדת סמול
רי שלפעמים הוא היה מעדיף לא להגיע כלל לגמר הפלייאוף ´כותב ג וזיכרונותיבספר . ושוב

 .אבל בלי לשתות את השמפניה, מלהגיע לגמר
 

דרל , יסלירוי אל, כשלצידם רודי להרוסו, היה עצוב אז לראות את הלייקרס עם ביילור וווסט
, ביל שרמן, מתמודדים נגד הסלטיקס עם בוב קוזי, ין וויילי´וג, ביל מגיל, ים קינג´ג, אימהוף
 35-רק בשנות ה. ק´ון הבליצ´וג, ביל ראסל, דן נלסון, תום היינסון, ונס´סם ג, ונס´קייסי ג

פט , ןהאפי הריסטו, ´גייל גודריץ, מברליין´רי ווסט וביילור משחקים צ´המוקדמות כשלצד ג
ללייקרס סוף סוף קבוצה  ההייתון טראפ ´וג, לירוי אליס, קיט אריקסון, ימי קלמונס´ג, ריילי

ווסט קלע כל משחק . הם היו צריכים לנצח 0454גם את סידרת . לאליפות( 0430-0430)
ואן ´ אך המאמן בוץ. ´ריב ,0-ו´ אס 00עם  40במשחק האחרון הוא קלע . 45בסביבות 

פאשלה הידועה עד , מברליין ברבע הרביעי הקריטי´לשחק ללא וילט צ ברדה קולף העדיף
הפעם הראשונה , של סידרת הגמר MVP-רי ווסט ניבחר ל´ג. היום כאחת מהגדולות מכולן

 .של סידרת הגמר MVP-והאחרונה ששחקן מקבוצה מנוצחת ניבחר ל
 

ק קנט קוק מחוץ ´גהבלונים הענקיים שהציב בעל הקבוצה  0555סידרה זאת ידועה גם בגלל 
ק כותב ´הבליצ. כה בטוח היה שהלייקרס מנצחים בקלות, לאולם לפני המשחק האחרון

אבל . "יסיכובספרו שעד שראה את הדגלים הוא בעצמו חשש שהפעם לסלטיקס לא היה 
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אסור לתת ! הלייקרס השתגעו? מה קורה כאן´ לעצמנוהדגלים אמרנו  0555כשראינו את 
 !".עבורנונקודות  00ו שווים לפחות הדגלים הי! להם לנצח

 
רי שבר את שיא הקליעות ´ג, בה הפסידה הלייקרס 0450את סידרת הגמר של , אגב

 .שיא העומד עד היום, ´נק ,.45, לפלייאוף
 

ידועה  פרייזרוולט , בושר-דייב דה, ביל בראדלי, נגד הניקס עם וויליס ריד 0435של  הסדרה
עולה על הפארקט כמה שניות לפני תחילת המשחק כשקהל  ,ביותר בגלל וויליס ריד המדדה

, מטורפי ניקס נעמד על רגליו כאילו הגיע המשיח בכבודו ובעצמו לעזור לניקס 04,058של 
אבל . אסיסטים 05עם ´ נק 5,ר שקלע זשאמנם ניצחו בגלל משחק עילאי של וולט פריי

ומה שמעטים . ממשחק זההעלייה של ריד המדדה היא הדבר הזכור . מעטים זוכרים זאת
הוא עדיין . רי ווסט עלה למשחק עם אצבע ידו הקולעת שבורה´בלבד יודעים היא העובדה שג

עד היום כולם (. אסיסטים 08עם ´ נק 3,קלע  יהשישאחרי שבמשחק ) 05-מ 4השחיל 
 .אצבעו השבורה של ווסט כמעט ואינה מוזכרת. מדברים על רגלו הנקועה של ריד

 
מהקו )דיוק  48%-למשחק ב´ נק 03.5שנות משחק עם ממוצע קליעות של  04רי סיים ´ג

מבין כל . למשחק´ ריב 0.8-ו´ אס 5.3עם , (80%שנות משחק עומד על  04-ממוצעו ל
´ נק 03ורדן סיימו קריירה עם מעל ´מברליין ומייקל ג´רק וילט צ, השחקנים שבפנסיה

ממוצע שיכול היה להגיע , דיוק 00%-ב´ נק 04.0: בפלייאוף ממוצעיו היו טובים יותר. למשחק
´ נק 4.5למשחק פלייאוף ללא עונתו האחרונה בה שותף מעט ותרם רק ´ נק 5,לסביבות 

למשחק בקריירת ´ נק 0.,,-רק ה. בה היה פצוע 0455-0453ועונת , למשחק פלייאוף
נג גארד בחר בו כשוטי ESPN-ה 0558-ב. ורדן עולה על זאת של ווסט´פלייאוף של מייקל ג

 ורדן ואוסקאר רוברטסון´השלישי בטיבו בכל הזמנים אחרי מייקל ג
 

================================================= 
 רי ווסט הנשיא´ג. רי ווסט המאמן´ג

================================================= 
 

נים הוא השיג רקורד של בשלוש ש. הוא קיבל את שרביט האימון של הלייקרס 0435בשנת 
האימון אף פעם לא היה , אך כפי שהוא מגלה בספרו, והגיע לגמר אליפות המערב 040-050

הרגשתי תמיד שמשהו חסר לי כשהייתי מאמן הלייקרס אך אף פעם לא הצלחתי . "ייעודו
אולי אחרי . כל מה שידעתי הוא שזה לא מה שאני מחפש בכדורסל. הבעיהלשים אצבע על 

ות משחק התעייפתי מהריחות של חדר ההלבשה ושל מיטות זרות בבתי מלון אחרי שנ 04
 ".טיסות ארוכות

 
של שלוש שנים " ´סטאז"הוא התפטר ממשרת המאמן והחליט שהוא רוצה לעשות מין 

ר של ´נרל מנג´עד שהרגיש מוכן להיות הג, הראשי של הקבוצה SCOUT-כשהפך להיות ה
 .מצא את ייעודוהוא , בתפקיד זה, שם. הקבוצה

 
עם ארבע אליפויות  85-הוא היה המהנדס שעשה את הדיינסטי של הלייקרס בשנות ה

אחר כך באה ירידה קלה כשהוא שוכר את . י´יימס וורת´וג, קארים, יק´מג, בראשות פט ריילי
וניק ואן אקסל שהחזירו קצת צבע לקבוצה עד ´ דל האריס כמאמן ומביא את ולאדה דיבאץ

ניל שחקן חופשי ´קיל אואש. קסון מאמן´פיל ג: את שלושת מהלכיו הגאונייםשווסט עשה 
. שהביא את קובי בריאנט לקבוצה´ והטרייד של דיבאץ, שהוא שכנע לבוא לעיר ההוליוודית

 .0555-0550של שנות  THREE PEAT-וכך הוא הביא ל
 

חדש והפך  ´אלנג´כשהרגיש שעשה כל מה שיכול היה לעשות עבור הלייקרס הוא חיפש צ
הוא רצה לראות אם יוכל להפוך קבוצה מפסידה לקבוצה . ר של הממפיס גריזליס´נרל מנג´לג

כמעט ללא טריידס הוא הפך . בממדים של הצלחתו בלייקרס ההייתהצלחתו שם לא . מנצחת
הביא את יובי בראון , על לגיטימיים-ייסון ויליאמס לשחקני´יימס פוזי וג´ג, את פאו גאסול
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יובי בראון זכה בתואר , EXECUTIVE OF THE YEARהוא זכה שוב בתואר . כמאמן
הוא החליט שהגיע הזמן לפרוש מכדורסל והעביר את תפקיד  54ואז בגיל , מאמן השנה

 .ר של הקבוצה לכריס וולאס´המנג
 

יניה הורה לנשיא האוניברסיטה לשנות את שם הרחוב הראשי במונטגומרי ´מושל ווסט וירג
 JERRY: האוניברסיטה הקימה עבורו פסל ברונזה ענק ועליו כתוב". ט בולברדרי ווס´ג"-ל

WEST: A TRUE CHAMPION 
 

פסל המראה צללית של כדרורו , ובהיכל התהילה בספרינגפילד כתוב תחת פסל אחד שלו
 :שהפך ללוגו של הנבא

WEST: OBSESSIVE PERFECTIONALISM 
WEST: UNABASHED CONFIDENCE 

UNCOMPROMISING WILL TO WIN WEST : 
 וכל המוסיף גורע

 
================================================= 

 אתגר השבוע
================================================= 

 
ושהוא היה ידוע בו בקרב שחקני הנבא , רי ווסט´ין ביילור לג´מה היה שם הכינוי שנתן אלג

 !( ´מיסטר קלאץ"לא )

 (.בגלל קולו הגבוה ורגליו הכחושות) Tweedy Bird: בהתשו
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 (´חלק א) סווילקינלני 
 
 

משחקים אותם סיים עם ממוצע של  0533אחרי קריירת משחק שארכה 
 05-היכל תהילה ואחר מ, קרשים 4.3-ו, בונבונים 5.3, למשחק´ נק 05.0

ים הוא התחיל קריירת אימון נפלאה בנבא בה ניצח יותר משחק, האגדות
המאמר . המאמר הראשון הוא על לני השחקן! הבהיסטורימכל מאמן אחר 

 . השני יהיה על קריירת האימון המיוחדת שלו

  
=============================================== 

 הילדות של הכוכב שלא שיחק כדורסל תיכוני
=============================================== 

 
בספורט  0´ הוא שיחק בתיכון מס. 04,3, לאוקטובר 08-נולד בברוקלין ב סווילקינלני 

שחקני בייסבול  NBA, 16שחקני 08שיצר , שבלב ברוקלין BOYS HIGH, ב"בארה
מדליות אולימפיות  8-ו, ק"אלופי עולם בא 5-בנוסף ל, NFL-שחקני פוטבול ב 00-ו, מקצוענים

 .על בית הספר הזה יום אחד אכתוב סיפור שלם. ק"לגברים ונשים בא
 

שכנע ( רס´שהפך לכוכב בייסבול בדודג)טומי דייויס  BOYS HIGH-חברו הטוב ביותר מ
לא האמין שהוא טוב מספיק לקבוצת  –שחקן בייסבול טוב  –אותו לנסות כדורסל כי לני 

אך , הוא שיחק שם כפרשמן. הוא השתכנע לנסות הופס. היי-הבייסבול הנהדרת של בויס
והחליט , יורק-הטובה בניו השהייתלא טוב מספיק בין כל כוכבי הקבוצה  החליט שהוא

איש לא ידע עליו ואיש לא . אך לשחק בליגת הכנסיות הקתוליות של ברוקלין, להמשיך ללמוד
את מאמנו הכומר תומאס מניון היה בן כיתה לשעבר של מאמן אוניברסיטת . שמע עליו

אחד ממאמני המכללות הטובים , ולייני המפורסםו מ´ג, איילנד-פרובידנס הקתולית שברוד
של ישו  המההיסטורימניון יודע כדורסל לא פחות " FATHER"-מולייני ידע שה. ביותר של אז

. בלי שראה אותו משחק אפילו פעם אחת הסטיפנדינס יילקווהוא נתן לו, לפי הברית החדשה
 .המילה של הכומר המאמן הספיקה לו

 
שלו והוביל את קבוצת ´ מ 0.85-נס לקח את היילקוו. הוא ממליץ תומאס מניון ידע על מי

הוא קלע  יהוורסיטכ בשלוש עונות עם "אח. 0405בשנת  05-5הפרשמן לרקורד מושלם של 
הוא הוביל את פרובידנס פעמיים . אך שמו התפרסם בגלל ההגנה שלו, ממוצע´ נק 00.3

יים הפסידה את משחק הגמר אך פעמ, NCAA-אז ליגה עליונה ל השהיית NIT-לגמר ה
 0´ אז קבוצת הכדורסל מס השהיית, (יורק-שרוב שחקניה היו מניו)לאוניברסיטת בראדלי 

-הוא ניבחר ל, למרות ההפסד במשחק הגמר שהיה משחקו האחרון כשחקן חובב. במכללות
MVP פור של ה-של טורניר הפיינל-NIT. 

 
הנה בן ברוקלין מיניאטורי ללא : "דליהנה מה שכתב הדיילי ניוז עליו אחרי ההפסד לברא

דבר כל כך מוזר לשחקן ששיחק על מגרשי המשחקים  –ניתור מיוחד וללא מהירות מיוחדת 
משחק אחראי : המשחק משחק שכל כך דומה למשחקו של ביל שרמן –של קוני איילנד 

 אתה מנסה להסביר. אבל עדיין משחק שמשום מה יוצר שליטה מחלטת בעניינים, ורגוע
כל כדור שלו נראה כאילו הוא . לעצמך מדוע עיניך אינן יכולות לגרוע מבטך מכל תנועה שלו

מסירת , מצוינתקליעה , תמקסימאליישנה לו ראייה . הדבר הנכון היחיד לעשייה באותו מצב
הוא שחקן נפלא מבלי שאתה יכול להסביר מה כל כך נפלא . זהב המגיעה באופן חד

 ". רגיל ומאד מיוחד במינוהוא שחקן בלתי . במשחקו
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================================================= 
 התחלת קריירה נפלאה בנבא

================================================= 
 

הוא !( ואופיו)אך כדרכו . 0455-סנט לואיס האוקס בחרה בו בסיבוב הראשון של הדראפט ב
למעשה הוא לא היה בטוח שהופס הוא מה שהוא רוצה . קלא היה בטוח שהוא טוב מספי

אך הוא שמע על ליגה הנקראת , אולי זאת עובדה שקשה להאמין בה. לבחור כמקצוע לחיים
 !אך לא ראה אפילו משחק נבא אחד עד שהוא עצמו שיחק בנבא, נבא

 
אבל . חרכאילו מעבר לעולם א ההייתיורק -הוא נתבקש לבוא לסנט לואיס שעבור הצעיר מניו

 WITH"הוא החליט שהוא יכול לשחק , אחרי אימון ראשון עם כמה משחקני הקבוצה
THESE DUDES” ,הוא הגיע לפתיחת מחנה האימונים . כפי שכתב בספר הביוגרפיה שלו

מה שעזר . גארד הפותח בחמישייה הראשונה-של הקבוצה ומהשנייה הראשונה היה לפוינט
" אימץ"השחקנים הטובים ביותר בנבא באותן שנים מיד  אחד, העובדה שבוב פטיט ההייתלו 

 .ועזר ללני בכל צעד שעשה בשנים הראשונות שם, אותו כבן
 

, סטארים של הקבוצה בוב פטיט-רביעי אחרי שלושת האול, ´נק 00.3בשנת הרוקי לני קלע 
הם  סווילקינועם , הוא היה הבורג שחסר להאוקס ללכת רחוק. וקלייד לובלוט, קליף האגן

אך הפסידו בחמישה משחקים באליפות הנבא לסלטיקס עם ביל , ניצחו את אליפות המערב
אחת הקבוצות  –ונס ´וסם ג, לושקטוף, תום היינסון, ונס´קייסי ג, בוב קוזי, ביל שרמן, ראסל

 .וישנם האומרים הטובה ביותר, פעם-הטובות אי
 

גדול בגלל פציעות שגרמו  והסתיימה כדיזסטר, התחילה עם תקוות גדולות 0450עונת 
ון מקרתי ´ג. תניצחונו 05סנט לואיס ניבאו עונה של  ישעיתונאחרי , 04-00לרקורד עלוב של 

´ אול סטאר´עוד  –ולארי פאוסט , משחקים 40לבלוט החמיץ . נפצע ולא שיחק כמעט המצוין
 05 חייב היה שרות מילואים ושיחק רק סווילקינלני . משחקים ,,החמיץ  –מהקבוצה 

אך זה לא הספיק . מהם ,0והקבוצה ניצחה ´ נק 08.0במשחקים ששיחק הוא קלע . משחקים
ההחמצה היחידה בשמונה עונותיו , והחמיצה את הפלייאוף, והקבוצה סיימה רביעית במערב

 .עם הקבוצה סווילקינשל 
 

ועשה את , הוא חזר לשחק בעונה הבאה ללא שרות מילואים צבאי היושב כקוף על שכמו
-של האול MVP-ו, עונות 4-סטאר ב-הוא היה אול)סטאר לראשונה בקריירה שלו -האול

אבל לגמר  ,045-הופעות רצופות בפלייאוף מ 5-הוא הוביל את ההאוקס ל(. 0430-סטאר ב
בה קלע  0455-0453עונת  ההייתעונתו הטובה ביותר . ההאוקס לא הצליחה להגיע יותר

 .של הליגה MVP-מברליין בריצה ל´ם שני אחרי וילט צומקו, למשחק´ אס ,.8עם ´ נק 05.5
 

לסיאטל סופרסוניקס שהיו אקספנשיון טים עבור  סווילקינההאוקס עשו טרייד והעבירו את 
עם  מצויןאך לני היה , בעונתם הראשונה 5-00,הם סיימו עם רקורד לא רע של . וולט האזרד

משחקנים ממוצעים ומטה בקבוצה  תמינימאליאך עזרה , אסיסטים 8.0-ממוצע ו´ נק 00.4
 .החדשה שלו

 
שחקן .ר של הסוניקס דיק ורטלייב את לני להפוך למאמן´נרל מנג´הג 0454-0435לפני עונת 

מה יש לי , WHAT THE HELL"בתחילה הוא סרב אך במחשבה שנייה אמר . של הקבוצה
 "?להפסיד

 
ונה השלישית שלו הוא וכבר בע. NOVELTY-שחקן הוא תאר כ.את עונתו הראשונה כמאמן

הוא פרח גם ! 0,-43 –הביא את הקבוצה לרקורד חיובי בפעם הראשונה מאז היווסדה 
-אך ה( ,0430-043)כשחקן כשהוביל את הליגה באסיסטים בשתי העונות הבאות 

NOVELTY  התחיל להוותWEAR AND TEAR  ולני התחיל להרגיש את הלחץ והעייפות
, הוא אמר אז, "חק בליגה הפך להיות מתוחכם יותר ויותרהמש. "של תיפקוד כשחקן ומאמן
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וידעתי שעלי להתחיל DOUBLE TEAMING -ו TRAPPINGכולם התחילו לעשות "
השחקנים התחילו להגיע יותר . להקדיש יותר זמן לאימון מאשר לכושר האישי שלי כשחקן

ו כשחקן הוא לא אבל להתפטר מהאימון א". צעירים והרגשתי שהם זקוקים ליותר עזרה ממני
למזלו העזרה באה מהקבוצה שנתנה לו . הצליח בעצמו כי הוא אהב את שני התפקידים

 ".או זה או זה: "םאולטימאטו
 

והבטיח לקבוצה שהוא , הוא אמר” JOCK IS A JOCK. "בשמירת המדים": זה"-הוא בחר ב
לשעבר ´ ן השנהמאמ´, המאמן שניבחר היה תום ניסלקה. יהיה נאמן לחלוטין למאמן שיבחרו

לנילסקה היו תכניות ארוכות טווח שלא . כשאימן את הדאלאס שפאראלס ABA-של ליגת ה
ולני הועבר בטרייד לקליבלנד קאבס יחד עם , גארד המבוגר בליגה-הפוינט, 0,כללו שחקן בן 
 .שהפך לעובדה, הקהל בסיאטל לא אהב את הטרייד. עבור בוטש בירד, בארי קלמנטס

 
´ נק 05.8סטאר בעונה בה קלע -אשונה בקאבס הוא הצליח לעשות את האולכבר בשנתו הר

שהצליחו לשכנעו לעבור  סטריילבלייזראבל הוא שוב עבר בטרייד לפורטלנד , ´ריב 8.4עם 
שנות  00אבל מיד הוא החליט שהוא פורש כשחקן אחרי . שחקן/מערבה ולתפקד שוב במאמן

 .ים הגדולים בכל הזמניםבהן בנה קריירה כאחד מהפוינט גארד, משחק
 

********** 
 

 .יהיה על קריירת האימון המיוחדת שלו( בחמישי הבא)המאמר השני 
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 (´חלק ב) סווילקינלני 

 
מאמר השבוע הוא . שחקן הכדורסל כתבתי בשבוע שעבר סווילקינעל לני 
יחד עם שיטה , בנבא 0´ מס תהניצחונוהמאמן עם רקורד  סווילקינעל לני 

 .השונות בקדנציותמעניינת אותה יישם ייחודית ו

כשהוא ניבחר רשמית למאמן  0554לינואר  00-חזר לביתו ב סווילקינלני 
לא לקח לו הרבה זמן להטביע חותמו כשהוא . יורק ניקס-של הניו 00´ מס

היה זה . ועלייה לפלייאוף, הפסדים 04-ו תניצחונו ,0סיים את העונה עם 
 שווילקינסברגל שמאל עד  העונהו את ממש מעשה פלאים כי הניקס פתח

 . הגיע
 
אתה לא יכול “. הוא אמר אז, "לא קל לקחת קבוצה באמצע העונה כי הקובייה כבר צבועה"

אמרו שאין כל דרך . להעמיס שיטה חדשה ואתה לא יכול להעביד את השחקנים יותר מדי
שינויים באמצע אם אתה מביא . אך כל השחקנים תרמו מעל ומעבר, שנעשה את הפלייאוף

אז החלטתי להשתמש בחומר שהיה . העונה אתה עושה צעד קדימה וחמישה צעדים אחורה
 "שמצאתי בקבוצה תהכישרונולי ולנסות לגבש את 

 
 .הוא פתח מהיום הראשון 0554-0550את עונת 

 
-הפסדים ב 0,000-ו תניצחונו 0,,,0כשבאמתחתו שיא של  0550לינואר  00-הוא התפטר ב

 4,8שעמד על  0440- -של רד אורבך ב תהניצחונוהוא שבר את שיא . אימוןשנות  0,
אז כנראה שעשיתי משהו לא , רד היה אגדה וכשאתה שובר שיא של מאמן כמוהו“. תניצחונו

 ”!רע
 
-34על הקאבס  ןבניצחומשחקים  0,555הוא הפך למאמן הראשון לנצח  0445למרץ  0-ב

כשאימן " מאמן השנה”-הוא ניבחר ל 0444-וב, 0434-הוא הוביל את סיאטל לאליפות ב. 58
 .00-03את אטלנטה האוקס שסיימה עם רקורד 

 
הוא התחיל . שנים בטורונטו והובילם לפלייאוף בשנתיים מהן ,לפני שעבר לניקס הוא אימן 

. 005-050עם הפסד לניקס בגארדן  0454לאוקטובר  04-את קריירת האימון שלו בסיאטל ב
 .הוא בילה כמאמן סיאטל ומאמן אטלנטה את רוב הקריירה

 
ובעל ידע כדורסל שלא להרבה , נטלמני´ג, שקט. הוא אחד המאמנים האהובים ביותר שהיו

היה  0555בשנת . שנה הוא שימש כנשיא איגוד המאמנים בנבא 00משך . מאמנים היה
, ילדיו ,, תווהיום הוא מתגורר בסיאטל עם אש, כ הסופרסוניקס"האנליסט של סן אנטוניו ואח

 .FSN-ב" הופס´ קול הקולג"והיום הוא , ונכדיו
 

 :שנורא אהבתי סווילקינהנה ציטוט אחד של 
כולם רוצים לשחק . היום זה קללה להיות שחקן כדורסל. למדתי לשחק במגרשי ברוקלין"

. השונות אף אחד לא לומד את יסודות המשחק ולא מבינים את הטקטיקות. אחד-על-אחד
 ."שים בשכונה היו בתי ספר לכדורסלבזמני המגר
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 י'וורת  "ביג גיים"יימס 'ג

  
 05י הוא האחרון בין ´וורת” BIG GAME"יימס ´אין שום הפתעה בזה שג

או קרוב , הוא תמיד היה אחרון אפילו כשהיה למעשה ראשון.האגדות
יימס הוא השחקן הטוב בעולם בין אלה שלא נחשבים לסופר ´כי ג. לראשות

הוא השחקן . או לארי בירד, ונסון´יק ג´מג, ורדן´הסוג של מייקל גשבסופר מ
הוא תמיד . הבהיסטוריהלא ידוע ביותר מבין כל כוכבי הכדורסל הגדולים 

את השחקן  נטרלהיה אחד האהובים עלי למרות שהרבה מדי פעמים הוא 
 ! לארי בירד –שפעם הערצתי יותר מכולם 

 בעולם השחקן הכי אנדרייטד: האגדה האחרונה
 

ונסון אמר על ´יק ג´מג, 0444-0440החליט לפרוש לפני פתיחת עונת  י´יימס וורת´כשג
של הלייקרס  הבהיסטוריברייק המושלם -השחקן שהיה המטרה מספר אחת שלו בפאסט

, סליחה, לא –י היה אחד מעשרת ´יימס וורת´ג“: ומייקל קופר, סקוט, יק´מג, ועם קרים, איתו
 . ”BIG GAME"לכן כינויו . במשחקי פלייאוף הבהיסטורים הטובים השחקני –אחד מחמשת 

 
. בכל פעם שהמשחק היה חשוב 05%-הוא היה השחקן האולטימטיבי ששיפר משחקו ב

צופים  0,055במשך העונה הרגילה במשחק נגד אטלנטה האוקס באטלנטה לעיני 
הוא היה . קטהוא היה מסוגל להירדם בעמידה על הפאר, כשהלייקרס מובילה בעשרים

אז . מתרגש לפני משחקים כאלה כפי שמתרגשת נערת ליווי לפני פגישה עם מיליונר זקן
ראה איך ! אלוהים, אלוהים“: IV-קינג הנרי ה”-יכולת לומר על משחקו מה שאמר שייקספיר ב

 ”!העולם מתפשר עם בינוניות
 

י בירד הוא הירוק שבו צופים מטורפים כשלאר 04,555אך תן לו משחק בבוסטון גארדן לעיני 
 . ולפתע ראית מפלצת כדורסלנית, עליו לטפל

 
י אם הוא מפחד לפני משחק נגד הסלטיקס כי הוא יודע שלארי בירד הוא ´פעם שאלו את וורת

הוא ". הדבר היחיד בעולם ממנו אני מפחד הוא רופא השיניים שלי“: הוא ענה´ שלו´השחקן 
, "יימס´אין בליגה שחקן ששומר עלי כמו ג“: נגדוהיה השחקן שלארי שנא הכי הרבה לשחק 

 04.4י היה ´לא חשוב שממוצעו של לארי במשחקים בהם שמר עליו וורת. לארי אמר פעם
זה עדיין קטן מממוצע נקודותיו וקרשיו של הציפור במשחקים בהם לא שמר . ´ריב 8.3-ו´ נק

י חייב היה להשקיע אנרגיה פי לאר, ´ריב 8.3 -וה 04.4 -אבל כדי לעשות את ה. י´עליה וורת
י ´וורת, אחרי משחק פלייאוף נגד לארי, פעם. יימס´ואותו דבר ג. שלוש מבכל משחק אחר

ריילי חושב שישנן לי שתי ´ ץאקו“(: אני הייתי שם ושמעתי זאת בעצמי) םלעיתונאיאמר 
 !חוש ההומור היבש שלו הוא תכונה נוספת שלא ידעו עליו” ...!ריאות

 
אך תשאל כל עכבר כדורסל שראה את משחקי . יק וקרים´ידוע מחברי קבוצתו מגהוא פחות 

וברבים בלוס , אני הייתי בכולם בבוסטון ) 85 -הפלייאוף בין הלייקרס והסלטיקס בשנות ה
מי היה השחקן החשוב ביותר  –כולל שחקני הסלטיקס ובעיקר לארי בירד  –( לס´אנג

 ! י'וורת” BIG GAME"והתשובה תהיה , 0488 -ו, 0483, 0480-בשלושת האליפויות ב
 

================================================= 
 י הנער´וורת

================================================= 
 
העיר בה גר , הקרוליינבעיר גסטוניה בצפון  0450לפברואר  03-י נולד ב´יימס אגר וורת´ג

ולכן קני גר )עיר קטנה שהדבר הרב ביותר בה הם תחנות דלק . והיום בני קני וששת ילדי
פעם (. תחנות דלק 00בגסטוניה שם יש לה ´ אקסון´ל חברת הדלק "מקצועו הוא מנכ; שם
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עד היום קוראים הרבה מתושביה לשחור . העיר הקשה ביותר לשחורים ההייתגסטוניה 
אפילו שראש , עד היום. ניגר. ניגרושם שחור היה . פשוט מסורת. לא תוך כדי העלבה. ´ניגר´

באליפות  זכתהשחורים וסנטר לבן ושהיא  4ושקבוצת התיכון עולה עם , העיר הוא שחור
כי הגזענות של היום -אם, ´גזענית´זוהי מין עיר , בעונה שעברה הקרוליינהתיכוניים של צפון 

 .היא יותר היסטורית מאשר עובדתית
 

אגם יפהפה שם היה אביו דייג שדג , פת אגם גסטוניהעל ש´ אשברוק´הוא שיחק בתיכון 
, סירה שהוא וחבריו בנו כבר בעממי ההייתיימס ´לג. את משפחתו בכבוד וכלכל´ פיש-קט´

הוא אחד משחקני הכדורסל הבודדים שלא חיים ומתים )ועד היום ההובי הגדול שלו הוא דיג 
ופעמיים הוביל את בית ספרו , ווניור של´כבר בשנת הג´ אמריקן-אול´הוא היה (. על גולף

´ נק 00.0בשנת הסניור שלו באשברוק הוא קלע . הקרוליינפור של התיכונים בצפון -לפיינל
אבל כמו , הקרוליינבליגת התיכוניים הקשה ביותר במדינת הכדורסל צפון ´ ריב 00.0עם 

? עותוצני. מאחרים יפופולארשמו היה פחות , ובנבא, במכללות, בתיכון, תמיד בעממי
פעם לא  העל הזה אף-אבל כוכב. אינני יודע? מין אופי מתחבא מעיני הבריאות? ביישנותו

רק בעיני השחקנים ששיחקו נגדו ושאותם קבר בשקט . היה נומרו אונו בעיני צופים ומאמנים
 .ובביישנות

 
 ההייתאחת הסיבות . לשחקן הנפלא הזה מלגההציעה  הקרוליינלכן רק אוניברסיטת צפון 

 הקרוליינהילס של צפון -מאמן הטאר, ´היה אחד משפוטי דין סמית, לארי רודס, מאמנו שםש
י המכללות "הכוכבים האחרים בתיכוניים נחטפו ע. ומאמן בקייטנת הקיץ שלו, יוניברסיטי

הוא היה שחקן שהפך : ככה זה היה כל ימי הקריירה שלו. י איש לא חיפש´את וורת. השונות
להפוך  –והרבה פעמים לא הצליחו  –בגילו היו כוכבים שניסו  האחרים. להיות כוכב

הוא היה כה רזה וצנום בתיכון שמאמן . אולי אחת הבעיות שלו היה מבנה גופו. לשחקנים
 -אר אותו כית, הקרולייננגדה שיחקה גסטוניה בגמר אליפות צפון " ויינה"מאמן התיכון , יריב

 ".צילום רנטגן מהלך על שתיים“
 

================================================= 
 היל יחד עם אלוהים-אליפות כטאר

================================================= 
 

ראה אותו בקייטנה בת השבוע אליה באו כמבקרים מאמני אוניברסיטאות מכל ´ דין סמית
, ו באורווה באחת החוותהוא לא החביא אות. ואחרי יום אחד החליט להחביא אותו, ב"ארה

רלסטון ´אלא שלח אותו ואת מאמנו רודס לכמה ימי נופש במלון הילטון שעל שפת הים בצ
 !והעיקר שאף אחד לא יראה אותו יותר, מהשמש והאוכל ושייהנכדי 

 
חשבו . לו שבר קשב בעקב ונגרםק יהוא החל הקרוליינכשהוא פרשמן באוניברסיטת צפון 

 04זה קרה באמצע העונה והוא החמיץ את . כדורסל שלושבזה סיים את קריירת ה
 .גדול שבזה סיים את חלום ההופס שלו יסיכוהמשחקים האחרונים עם 

 
בים תחביהוא החליט לפתח דברים אחרים ולמצוא , במקום לבכות ולקלל את רוע מזלו

הוא לקח קורסים מיוחדים . ואפילו למשחקי הקבוצה לא הצטרף, אחרים באוניברסיטה
. והחל לפתח חלומות להמשך לימודים וקריירה אקדמאית, ופילוסופיה, פוליטיקה, מוסיקהב

-ביג"הוא חשש שאפילו עם  ...אך לא עד כדי כך, תמיד דחף את שחקניו ללמוד´ דין סמית
 .הוא יעדיף להיות פרופסור למדעי המדינה במקום שחקן כדורסל, יחלים" יימס´גיים ג

 
תוכי ליבו -והוא חזר לשחק בעונת הסופומור שלו כשבתוך, פואך העקב הבריאה מהר משצי

הוא סיים את עונת . המחשבות האקדמאיות לא הלכו לעולמן אלא פשוט לקחו חופשה
. כסמול פורוורד´ כשהוא עולה בחמישייה של דין סמית´ ריב 8.4-ו´ נק 04.0הסופומור עם 
´ נק 04 -הכך ש, ורדן´מו מייקל גכן ש-אלא אם 05-00 -איש לא קולע יותר מ´ אצל דין סמית

 .א דיברה מספר אחת עשרהיה" משחק קבוצתי"אצל המאמן הקשוח ש מצוינתהיו תוצרת 
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. LEGENDARYהעונה בה נעשה . וניור שלו בה הוא פרץ שחקים´זאת שנת הג ההייתאבל 
הופס ´ של קולג הבהיסטוריבה היה בחמישייה הגדולה אולי  0480-0480זאת עונת  ההיית

אמריקן כשהוא -י ניבחר לחמישיית אול´וורת. ורדן´עם סם פרקינס ופרשמן בשם מייקל ג
, במכללות´ שחקן השנה´-הוא ניבחר ל. ´אס 0.4-ו´ ריב ,.5מהשדה עם  08% -ב 00.5קולע 

פור שלא אשכח מאותה תקופה היה יס, אגב. תואר בו התחלק עם הענק ראלף סימפסון
אחד ! הקרוליינסקנדל באוניברסיטת צפון “: ט משרלוטספור יעיתונאי "הקטע שניכתב ע

מה הם . ורדן´וג, י´וורת, הסטודנטים גילה שראה שם בספרייה במכה אחת את פרקינס
 ”?עושים בספרייה במקום לקלוע הופס

 
משחק הגמר נתן חותמת . טאון עם פטריק יואינג´ורג´הקבוצה עלתה לגמר המכללות נגד ג

ומכאן כינויו , תמיד מתבלט במשחקים החשובים ביותר: י בנבא´לסוג הכדורסל שישחק וורת
"BIG GAME JAMES” . ורדן עם סל ´מייקל ג –כאילו  –למרות שגיבור המשחק היה

 03 -מ ,0 -הנקודות שלו ב 08יימס עם ´היה זה ג, האדיר שלו בשנייה האחרונה ןהניצחו
י היה גיבור ´וורת. ןיצחוהנלאלוהים לקלוע את סל  שאפשרהוחטיפת כדור מפרד בראון 

הסל , כמו בכל קריירת הכדורסל שלו, אבל. פור-של הפיינל MVP-וזכה בתואר ה, המשחק
כ בלייקרס עם "ואח, יימס´ורדן בסוף ידוע יותר מתהילת המשחק כולו של ג´האלוהי של ג

 .תמיד היה מישהו שנחשב גדול ממנו, יק וקרים´מג
 

================================================= 
 אליפויות ,על בנבא כולל -קריירת

================================================= 
 
 0434 -אך כמה מהלכים גאוניים שהתחילו כבר ב, הלייקרס זכתה באליפות הנבא  0480-ב
היה לה  0480 -ב. הביאו לה בחירת דראפט ראשונה -רי ווסט ´עוד לפני הגאוניות של ג -

י שהסכים ´יימס וורת´הלייקרס החליטה ללכת על ג. מאל וילקס´פורוורד נפלא בשם ג-סמול
הוא היה בחירת הדראפט הראשונה של הלייקרס . הקרוליינלוותר על שנתו האחרונה בצפון 

 .השנה בה החליטו לעזוב את ערבות הקרח של מינסוטה ולעבור לעיר המלאכים, 0455מאז 
 

מי צריך סמול פורוורד כשהטוב בנמצא כבר משחק : "הבחירהלס קיללו את ´בלוס אנג
אול , ממוצע´ נק 00.0וילקס היה בטופ של משחקו כסמול פורוורד עם . אמרו, ”?בקבוצה

אז מי צריך . ונורם ניקסון קלעו יותר ממנו אבר´גרק קרים עבדול . ומה לא, אול סטאר, נבא
בלייקרס של . היה הופך כוכב מיידי´ גיים-ביג´, בכל קבוצה אחרת בליגה? פורוורד-עוד סמול

יימס ´הצורה שג“: בספרויק כתב ´מג. אז הוא חייב היה לעבור זמן טירונות על הספסל
הוא עשה . ולא רק הפיסית תהמנטאליהתנהג בעונתו הראשונה איתנו הראתה את בגרותו 

ק עמד עם הוא ר. לא שמעתי טרוניה אחת ממנו. ממנו בלי להוציא מילה שביקשוכל מה 
 ".עיניים פקוחות ובלע וקלט כל מילה שנאמרה

 
. בתולדות הליגה שהפכו לשחקני ספסל לעונה שלמה 0´ אין ולא היו הרבה בחירות מס

, כשהעונה התחילה". ספסל חדש"הנהלת הלייקרס אמרה לקבוצה שהם מתכננים לקבוצה 
אבל על . מעץ אורן במקום ספסל מעץ אלון הביאו ספסל חדש בנוי: באמת היה ספסל חדש

לו  ההייתז "אבל בכ. י שהחליט שהוא מקדיש את העונה ללמידה מוילקס´הספסל ישב וורת
משחקים לפני ששבר את עצם הטיביה ברגל התחתונה עם  33הוא שיחק : עונה מכובדת

אבל את הפלייאוף נגד . רוקי-וניבחר כמובן לאול, ´ריב 0.0דיוק עם  08% -ב 4.,0ממוצע של 
ממוצע הקליעות . הוא החמיץ בגלל השבר ברגל( שניצחה את הלייקרס בסוויפ)יה פילדלפ

 .הוא עד היום שיא לרוקי בנבא( 08%)שלו 
 

הלייקרס ביצעו טרייד עם סאן דיאגו קליפרס כשהם מעבירים את  0484-,048לפני עונת 
ירון ניקסון שעבורו הם מקבלים את הסנטר הענק סוון נדר וזכות בחירה שהביאה את בי

משחקים והלייקרס בנתה את הגרעין שיביא לה  ,0-סוף בחמישייה ב-י עלה סוף´וורת. סקוט
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 .י הוא חלק חשוב ביותר בגרעין´שלוש אליפויות בשש השנים הבאות כשוורת
 
זו אחת  ההיית. הלייקרס הפסידה לסלטיקס בשבעה משחקים קוצצי ציפורניים 0484-ב

י ´יימס וורת´היריבות בין לארי בירד וג. ל הנבאש הבהיסטוריהסדרות הנהדרות ביותר 
אך  –פעם -ועל כל סמול פורוורד אחר אי –י ´בירד הוא שחקן עליון על וורת. הגיעה לשיאה

אני “, בירד אמר. י הסלטיקס היו מנצחים בהרבה יותר קלות´ללא השמירה הנהדרת של וורת
אבל מחוץ לפארקט הוא "וסיף אבל מיד ה, "י´יימס וורת´שונא את הקרצייה הזאת ששמה ג

אני אוהב אותו . בהימלאיההאדם שהייתי סומך עליו ביותר אילו נתקעתי בסערת שלג 
י העלה את רמת משחקו בפלייאוף כשהוא קולע ´וורת, כרגיל בכל הקריירה” !כבנאדם
 .´אס 0.3 -ו 04.0כשממוצעו באותה עונה היה ´ אס 0.3עם  03.3בממוצע 

 
ללא נוע משך כמה שניות  ונשכבן בבוסטון הוא נחת על פדחתו באחד המשחקים בגארד

, ישבתי לא רחוק משם אבל כמובן לא שמעתי מה נאמר. כשרופאי הסלטיקס ממהרים אליו
י שחשבו שהוא ´שהוא שאל את וורת םלעיתונאיר אלן בונשט רופא הסלטיקס סיפר "אך ד

 בגארדןאני נמצא על הפארקט “, הוא לחש, "כן“. מחוסר הכרה אם הוא יודע היכן הוא נמצא
י השקט והביישן תמיד היה חוש ´לוורת. ”...הפרש 03-בבוסטון והסלטיקס קורעת אותנו ב

 .מטרף, הומור יבש
 

ומייקל קופר הממלאים את הקווים כשקרים קוטף את , סקוט, י´כ הלייקרס עם וורת"שנה אח
ללייקרס . האליפות די בקלותהלייקרס לקחו את , מריץ את השואוטיים יק´ומגהאשכוליות 

-היה זה פאסט. ומי יודע אם נראה כמוהו שוב, ברייק הטוב שהיה עד אז-היה את הפאסט
ברייק אולטימטיבי בכל קורסי -עליו ספרים ושהוא משמש כדוגמא לפאסט שנכתבוברייק 

 !והיה פשוט נפלא´ נק 00.0 הגמר בסדרתי קלע ´וורת. המאמנים בעולם
 

כולם אמרו שהסלטיקס "הגדולה ביותר שלו כי  הסדרהזאת  השהייתיום י טוען עד ה´וורת
לספורטינג ניוז ? למה. ספר" עדיין"י לא כתב ´וורת. בספרוהוא לא כתב זאת ". יאכלו אותנו

אני לא מאמין ששחקן כדורסל צריך לכתוב ספר ביוגרפיה על עצמו עד שהוא “: הוא אמר
 ”...מת

 
עונה אישית טובה ביותר  ההייתי ´סלטיקס אם כי לוורתשייכת שוב ל ההייתהעונה הבאה 

אחד )´ סטאר-אול´וכמובן , נהדרים 08% -ממוצע ב 05.5עם  0485כשהוא מסיים את עונת 
 (.סטאר רצופים-אול 3-מ
 

הם גברו על הסלטיקס בששה משחקים כשלאחריהם  0483-ב. כ באו שתי עונות אליפות"אח
בויס -הוא עמד בדיבורו כשהלייקרס גוברת על הבד. ייהאליפות רצופה שנ" הבטיח"פט ריילי 

´ נק 00.4 0488 -ו 0483הגמר של  סדרותי קולע בשתי ´כשוורת, 0488 -של דטרויט ב
כשפט ריילי החל לדבר ( על דטרויט)השני  ןהניצחואחרי . אסיסטים 0.,למשחק עם 

סתם לו את פיו במגבת יק ו´מיהר אליו מג..." אני מבטיח אליפות"במיקרופון והתחיל לומר 
 .שבאמת לא קרה” THREEPEAT” לפני שהספיק לומר

 
 -קרשים ו 05עם  5,היה אדיר במשחק הפלייאוף האחרון נגד דטרויט כשהוא קולע ´ י'וורת
בכיתה של וולט ,  הבהיסטוריזאת אחת מהופעות הגמר הטובות ביותר  ההיית. בונבונים 05

 .ורדן נגד פורטלנד ונגד יוטה´מייקל ג פרייזר נגד הלייקרס במשחק השביעי או
 

בויס עשו עליהם -הבד 0484 -ב. האליפות האחרונה של קבוצת השואוטיים ההיית 0488
הגיע ילד חדש  0445 -ב. הם הפסידו לסאנס בחצי גמר אליפות המערב 0445 -וב, סוויפ

-י´וורת-קי´וזה היה הסוף של תהילת מג, ורדן´לשכונת הפלייאוף של הנבא בשם מייקל ג
 .קרים

 
י שיא ´באה עונה בה עשה וורת 0440 -דווקא אז ב. התחלת הדיינסטי של הבולס ההייתזאת 
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הוא . אך נגד הבולס כבר לא היה ללייקרס המזדקנת סיכוי, (ממוצע´ נק 00.4)עונתי אישי 
משחקים אותם  05,,05אחרי  0444-0440שיחק עוד שלוש עונות עד שפרש אחרי עונת 

 .חפיסות שוקולד 5., -קרשים ו 0.0עם ´ נק 03.5מוצע של סיים עם מ
 

סמול פורוורד טוב , או יהיה, אני לא מאמין שהיה“: בנשף הפרישה אמר עליו פט ריילי
יימס הוא מספר ´ג? פורוורד-אבל פיור סמול. פורוורד-רולארי בירד היה גם פאו. יימס´מג

לא היה  –אני מבטיח לכם  –בשיאו אבל כשהיה , הוא היה שחקן שקט בעל אופי שקט. אחד
 ".אף אחד שיכול היה לגעת בו

 
יימס נישאל באותו נשף מדוע החליט לפרוש דווקא אחרי אותה עונה הוא ענה שלפני ´כשג

ניגש אליו ילד כבן , ´ריב 4עם  05של הלייקרס בו הוא קלע  ןניצחואחרי משחק , כמה חודשים
לא מבקש חתימה משחקנים טובים ממני שאלתי אותו למה הוא “. עשר וביקש חתימה

כי אבא שלי אמר שאתה הולך למות ובקרוב ´הוא אמר ? אז מה ענה לי הילד. בקבוצה
 ”...החתימה שלך תהיה שווה הרבה כסף

 
================================================= 

 לא טלית שכולה תכלת
================================================= 

 
? פוסי קט. כן? ביישן. כן? שקט. י היה טלית שכולה תכלת´יימס וורת´רק שלא תחשבו שג

 !לא
 
אך , אפ-היה זה מין סט. הוא נאסר ביוסטון על כך שפעמיים שכר זונות לחדר מלונו 0445 -ב

, ”אין לי מה לומר“)” NO CONTEST”-הוא ענה על האשמה ב. הוא עשה זאת. לא משנה
שעות  05 -ו, תקופת מבחן של שנה, דולרוניקנס באלף ( רשמית באשמה שזאת לא הודעה

י איננו ´יימס וורת´סתם להבהיר שאפילו ג? למה אני מספר לכם ספור זה. תציבוריעבודה 
 .אך הוא היה בשר ודם כמו כולנו, הוא היה אחד משחקני הנבא המוערכים ביותר. מלאך

 
וכששמעתי אותו ( KCAL-TVתחנת )ס בטיווי בשנים האחרונות הוא משמש כאנליסט הלייקר

 WORTHY"ל חברתו "הוא מנכ. נדהמתי מעומק הידע שלו ובהירות מחשבתו
ENTERPRISES ” העוסקת בשיווק וגם בעזרה למוסדות צדקה באיסוף תרומות וקידום

והוא היום סגן נשיא של האגודה , של צדקה לפרויקטיםהוא מקדיש הרבה מזמנו . פרויקטים
"BIG BROTHERS OF AMERICA ” השחורים הגטושמטרתה לקדם את נערי. 
 

 .סייבל וסיאנה, ויש להם שתי בנות 0484-לה ווילדר כבר מ´הוא נשוי לאנג

 


