
 אי־פעם.״ ביותר הטוב למעשה בעולם.
במילה. מילה זאת להוכיח החל ובובי
 נושא השלישי, למישחק התייצב הוא
 במהלך וניצח. רצופים הפסדים שני עימו

 הלוח, קצה אל פרשו את הדהיר 11ה־
במר אפקטיבית הפועל לכלי נדיר מהלך

 ישעה לחצי התעכב ספאסקי הטבלה. כז
 כפי בדיוק ,ובתומר. הרהורים של ארוכה
מוט שהיתר. התקפה פיתח ציפה, שבובי

הראשון. המהלך למן עית

 עם נותר ובובי הוריו התגרשו שנתיים בן
אמו.
 ג׳ואן. אחותו אותו הביאה השחמת אל
 ותוך היסוד -מהלכי את לו הראתה היא
לעצ לחפש השש בן הילד נאלץ קצר זמן
 .11ה־ בת מאחותו יותר הגון מתחרה מו

 יושב היה שעות בעצמו. אותו מצא הוא
 שחמת־עצמי. ומשחק
 לנצח. תמיד — ההרגל לו נותר מאז

כדי רוסית מספיק בובי ידע 12 בגיל

י 1ך |  בתנוחת הצעיר פישר בובי ^
 הפלא ילד טיפוסית. מחשבה ♦*י

לפקק ציפורניו, את לכסוס נהג הצעיר
״קיביצריס״. ולגרש אצבעותיו פירקי את

דו 500( והמהגוני השייש שולחן של דיו
 של הגדולה שינאתו ותקילין), טבין לר,

נשימתו. את עצר והעולם בובי,
ה המישחק כי לכל נדמה כשהיה ואז

 טעות בובי ביצע בתיקו, יסתיים ראשון
הצו 2000ב־ תדהמה אנחת שהעבירה

 עם מוגן לא רגלי הוריד הוא באולם. פים
 זה היה כי ראה מתחיל כל משלו. רץ

 לפתיון־שוטים. שנועד רגלי מורעל. רגלי
ה את והפסיד ראה, לא מה, משום בובי,
הראשון. קרב

ה הפלא כלל טרח לא השני למישחק
 הוא! או הטלוויזיה או להופיע. אמריקאי

 ידי על הוענק הפעם, טכני שני, נצחון
לספאסקי. השופט

 אמר אבנס לארי האמריקאי רב־האמן
ה השחמת שחקן ״הוא פישר: על פעם

הטוב השחקן גם הוא בתבל. ביותר בודד

שח־אמבט

 מגולף בובישעו..ט״ם
 כלי- בדמות

ה שער על שהופיעה בתמונה שחמת,
 פיגורה היתה בתמונה לצידו האחרון. טייס

ספאסקי. של מהגוני אדום בצבע נוספת

 את מכנה הוא אירונית, סאונה. של אדים בחדר נינוח בובי
 היומיים הכושר תרגילי הרוסי. החדר :בשם האדים רווי התא

 הלילה בשעות מבצע הוא אותם וכדורת, טניס שחייה, :התאדות מלבד כוללים שלו
גופני. כושר על שמירה גם דורש השחמת משחק בובי. ישן ביום המישחקים. שלאחר

 על הסובייטיים הפירסומים את לקרוא
 הטובים הם הרוסים כי ״שמעתי שחמת.

 לרב־האמך הפך 15 בן בהיותו ביותר.״
אי־פעם. שהיה ביותר הצעיר הבינלאומי

 ספאסקי את כיום המוציאים השיגעונות
ה -מאישיותו. חלק תמיד היו משלוותו,

ב -משחק אינו אשר ההלכה, פי על יהודי
 לכנסיית־התבל־ שהצטרף משום שבתות

הת שבת, שומרת נוצרית כת של־האל,
 המישחק, באולמות אורות על תדיר לונן
 ותנאי- מזגני-אוויר קהל, תאריכים, על

 על כי האומרים שתמתאים יש מגורים.
 על לבובי, תודה שחמתאי כל חייב כך

 העולם. בכל המישחק תנאי את הטיבו
ה שהעמיד בשעה כי מודים הם גם אך

 על חשב לא תנאיו, את האמריקאי עריץ
פישר. בובי מלבד אחד אף

ס אלוף  ט
לחלון מבעד

 בין המהותיים האופי הבדלי אף ל **
ע  רקע ולספאסקי לפישד יש השניים, ׳

יהו לאם בן הוא ספאסקי גם מאוד. קרוב
 התגרשו הם אף הוריו יהודי. לא ואב דיה

 אחות העלתה אותו גם בשנים. רך בהיותו
ילד־פלא. היה הוא וגם השחמת דרך על

 העולם אלוף -נגד שיחק עשר בן בהיותו
כש בוטביניק. מיכאל )1948—51( הרוסי
 זה ״ילד :בוטביניק אמר האלוף את ניצח
 חייך הילד ספאסקי עולם.״ אלוף יהיה

במבוכה. ושתק
 רב־ נגד שיחק תשע בן בובי כשהיה

)26 בעמוד (המשך
?1

טו עם הוניע השני קומוניסטי-היהודי נוצרי מ
ה ליום המישחק המשך דחיית לפני
 פתק על הבא מהלכו את בובי רשם קרוב,

 ישבה הלילה אותו כל למעטפה. שהוכנס
 את וניתחה הסובייטית סוללת־המומחים

״לי :שלחו ספאסקי את בעוד הלוח מצב
לישון!״ פעם ועוד לישון שון,

נוכ ללא המעטפה, כשנפתחה למחרת
 והשופט כרגיל, שאיחר בובי, של חותו
 לא שח, לעמדת הרץ את במקומו הסיע
 על מלכו את להניח אלא לספאסקי נותר
 ידעה הרוסית הסוללה כניעה. לאות צידו
 אין שלו היחיד המהלך זה קודם: כבר

מענה. כל
 הפלא ילד שהיה מי החל ואילך מכאן

 ספאסקי את להביס העולמי, השחמת של
 מיש־ שלושה בעוד ניצח הוא בשיטתיות.

בתיקו. שניים ויסיים חקים

ס כולם  תודה חייבי
לבובי

היהודים שני
 ברי בהיכל־הספורט דולר,

עשוי בובי, של המיסתובב

 יושבים לבנים, — פישר בובי שחורים, — ספאסקי בוריס
 5000 עלה אשר והמהגוני, השייש שולחן עברי משני

 המיוחד כיסאו בברור נראה בתמונה איסלנד. בירת קיאויק,
לרייקיאויק. במיוחד שיביאו בובי התעקש אותו ומתכת, עור

 סביר פישר, בובי מיהו השאלה ל **
לענות. יכול אינו בעולם איש כי <

לפ בברוקלין נולד פישר ג׳יימס רוברט
 -ברלין יליד פיסיקאי אביו, שנים. 29 ני

בהיותו יהודיה. שוויץ, ילידת אחות ואמו

 - הסוור .1111111
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