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 ב־ העולמי השיא בעל ניידורף, האמן
 האמן את בובי כשניצח *, מישחק־עיוור

 היד את ללחוץ ובלי ממושבו קם המבוגר,
 לך מציע ״אני לעברו: הפטיר המושטת

בחיים.״ אחר מיקצוע לך לחפש אדוני
העכ האליפות של השישי במישחק

 השחימת לחיי גיידורף שוב נכנס שווית
 ספאסקי של התקפה על בהגיבו בובי. של

ה שם על שמכונה מה את פישר ביצע
 אשר צופים, ניידורף. הגנת ממציא:

ה במיזנון יושב המזדקן האמן כי ידעו
 כדי לו לקרוא יצאו לאולם־התחרות סמוך

לו. שנחלק בכבוד שיחזה
 שאל שליד׳ הואריאנט את משחק ״מי

 להיכנס. מה לי אין אז ״פישר? ניידורף,
 פשוט הוא לכבודי. זה את עןשה לא הוא

עבו ביותר הטוב הואריאנט את משחק
הקפה. מן ללגום והמשיך רו.״

 פישר כי מראה השחמת של ההיסטוריה
 של לצידו שישב היחיד המטורף אינו

הלוח־המשובץ.
 הלא" העולם אלוף מרפי פול האמריקאי

 עד נחשב אשר ,1858—59 בשנים רשמי
 את עזב השחמת, בשחקני למבריק היום

 בסרבו בלבד. 21 בן בהיותו המישחק
 ניסה שחמת על לדבר אפילו או לשחק
 את בילה הוא ונכשל. לעודך־דין להפוך

 חולה כשהוא בנידאורלינם, ימיו שארית
 ב־ נעלי־נשים לסדר נהג הוא פאראנויה.

 במירפסת מדלג וכשהוא בחדרו, חצי־גורן
לדר ילך הקטן ״המלך בצרפתית: דיקלם

בושת.״ בלא כו
 אליוכין אלכסנדר כמו שחקנים לצד

 פאסיאנס. כשחקן ותמים טהור פישר ניצב
 )1927—53 ,1937—46( אלוף־עולם אליוכין

 נאצי כמשתף־פעולה נודע רוסי, גולה שהיה
 היהודים כי טען בה מאמרים סידרת וכתב
השחמת. טוהר את הרסו

 והצהיר: הפולני בגבול פעם הופיע הוא
 יש בשחמת. העולם אלוף אליוכין. ״אני

 זקוק לא אני שחמת. שנקרא חתול לי
 אליוכין היה במישחק בהפסידו לדרכון.״

 הוא הקיר. אל מלכו את להשליך נוהג
 כרוני. שתיין והיה פעמים חמש נישא
 והשתין עמד פומבי במופע בהיותו פעם
האולם. ריצפת על.

 פעם הפסיד בלקברן ג׳וזף הבריטי האמן
 וילהלם )1886—94( העולם לאלוף במישחק
 עצמו). בזכות קטן לא (מטורף שטייניץ

והטי בשטייגיץ בלקבדן אחז ההפסד בשל
התחרות. אולם לחלון מבעד לו

הב הציבור  או
ת המנצח א

 ? מפישר רוצים מה ז ^
 לזכות כדי הכל עושה פשוט הוא 1\

ל המוענק הרב בכסף ובעיקר במישחק
ה של בחלקו יפלו דולר 250,000 זוכה.

 היה הקודמת באליפות (הפרס מנצח.
בלבד.) דולר 12,000

 פרסים. של עתיקה היסטוריה לשחמת
ש פילוסוף על ומספרת ההודית האגדה
ל להמחיש בנסותו השחמת את המציא

תית לא כי המישחק, בדרך העריץ, מלכו
 מלך בין פעולה שיתוף בלא מלכות כן

ההמצ ימן מאוד שנהנה העריץ לנתינים.
 ואמר: פרס לפילוסוף להעניק ביקש אה

 לתדה־ לך!״ ינתן מבוקשך וכל ״בקש,
 על גירגיר־חיטה הזקן ביקש המלך של ימתו

 על שניים הערוגות, 64 מבין הראשונה
 הלאה, וכן השלישית על ארבע השנייה,

מקודמתה. כפליים מישבצת בכל
 כפליים גדלה המלך של תדהמתו אך

בעו התבואה אוצרות כל כי נוכח כאשר
 של מבוקשו את למלא יספיקו לא לם

ל המתמטיקה יודעת כיום הפילוסוף.
:כך בפשטות שנראית בנוסחה חשב
263 = x....20 + 21 + 22, רצה אילו כי

 לקבץ עליו היה הפרם את להעניק המלך
 מיספר גרגרי־חיטה. טריליון 18מ־ למעלה

ספרות. 20 בן אסטרונומי
 לאו, ואם הגדול בפרס פישר יזכה אם

חופ מלוא זכה הציבור של ליבו בתשומת
ניים.
לדע כשנשאל מנוסי דידי ענה כך על

 לא הוא ״אם :פישר על הציבור כאיש תו
אותו.״ סובל הייתי לא מנצח, היה

 השחקנים אחד אין בו ■שחמת מישחק *
 הגיע ניידורף לוח־היריב. את תאה
וב בעת אנשים 45 נגד בשחקו לשיא
ה כל את מבצע כשהוא אחת, עונה

לוח. עזרת ללא מזיכרונו, מהלכים


