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 אשתו עם עזראהקוביה בחיק
וחצי שנה מזה

 בתו רינה,
לו משמש

 שבבת־יס. בדירתם ובנו,
גיחה, כבסיס רק הבית

מישפחתו. את לקח לכמה בעולם. אליפות ומשחקי שש־בש של לטורנירים בנסיעותיו

 היה השחקנים בין יריביו. כל את ניצח
 אל־אטרש, פריד המצרי הזמר־כוכב גם

 סיבוב לעוד עזרא את אוזר־כך שהזמין
מישחקים.

 לכל ידוע שמו היה כבר שבועיים בתום
 •ן, מוז ג׳ו בעולם. רציני ״בקגמוך שחקו

 סכום אלה בשבועיים הרוויח עליו, שהימר
ל״י. אלף ומאתיים למיליון השווה

ה ד,סחרחרת התחילה לונדון אחרי
 שקנה מבת־ים הישראלי עזרא, גדולה.

 מחנו!־יהודה, בשוק במישחק השכלתו את
 לטורניר הוזמן הוא לגלוב־טרוטר. הפך

 בניו־יורק פלאז׳ה במלון שנערך אליפות
ב למילחמה האמריקאית האגודה על־ידי
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גלר. אורי א־לה מיוחדת, כתופזנת־טבע עזרא נחשב השש־בש, מישחק נפוץ שם בארה״ב,

 בחברת עזראהסינאטוו
 ג׳ון הסינאטור

 פטרונו שהפך מסצ׳וסמס, ממדינת פאוארס
 אל הדלתות כל את בפניו פתח בארה״ב,

שש־בש. אחרי המשוגעים המימשל, גדולי

 יהודי מיליונר סוזין, לג׳ו עזרא של שימעו
 ימגדל גדול בניין קבלן במייאמי, היושב

 השהקנית של אחיה שהוא ג׳ו, מירוץ. סוסי
שח היא סוזין־פריישטאט, בקי הישראלית

 עזרא על שמע כאשר נלהב. ״בקגמון״ קן
 היותו בגלל דווקא עליו, להמר החליט
השש־בש. שחקני לגדולי וידוע מוכר בלתי

 ובא ללונדון טיסה כרטיס לו שלח הוא
 רציני. דולרים חופן עם לשם אחריו

 הלבו .הפיל ההימורים למועדון איתו נכנם
 אחרי כספו. על חופשי לשחק לו ונתן

 של הפסדיו הסתכמו מישחקים של יומיים
 כבר רצה הוא דולר. אלף 15בכ־ ג׳ו

 למ׳ייאסי. ולחזור המיזוודות את לארוז
 עזרא על להמר והחליט בדעתו כשנמלך

 עזרא הצליח הזה האחד ביום אחד. יום עוד
 עד מהקצה מישחקו סיגנון את לשנות
 שחק המי שיטת את למד הוא הקצה.

 מיוחדים. טכסיסים לה והתאים האירופאית
 אף בבר הפסיד לא הוא השלישי ביום

מישחק.
 שש־בש מישחק כי לציין המקום כאן
 מיש־ 50ל־ 20 בין של סיבוב הוא רציני
 ב־ מראש• שקובעים כפי בודדים הקים

 או דקות, כעשר הנמשך בודד מישחק
 שחקן כל יכול קצרה מישחקים בסידרת
 מזל. שיי עניין זה עזרא. לנצח.את מתחיל

 מיש־ 50 של בסיבוב מדובר כאשר אדים
 כאן תפקיד• משחק לא כבר המזל חק־ם,

והכישרון. הידע לתמונה ים0נכ:.
בלונ דבר לשם עזרא הפך יומיים •זוך

 מולו. שהתייצב שחקן כל ניצח הוא דון.
 והוא מארצות־הברית שחקנים לו הטיסו

ובק ביחידים נגדו שיחקו עליהם. גבר
ניצח. והוא בוצות

 של בהילטון שנערך במשחק היה השיא
 רצופים ימים שלושה נמשך הוא לונדון.

 שחקני גדולי עזרא מול התייצבו בהם
ובסיכום מישחקים 2200 שיחק הוא העולם.

 נטלו בעולם השחקנים מטובי 400 סרטן.
השני. במקום שם זכה עזרא בטורניר• חלק

שנע בתחרות חודשים, שלושה כעבור
 בה במייאמי־ביץ/ הפאלזזביי במועדון רכה

 עזרא זכה שוב שחקנים, 300 השתתפו
 במשחקי ,1974 ובדצמבר השני. במקום

 באהמה, שבאיי בנאסאו שנערכו האליפות
 מרחבי שש־בש שחקני כאלף בהשתתפות

 ממדינות- שחקנים מיספר בהם העולם,
 הראשון. במקום טיסונה עזרא זכה ערב,
 בגביע זכה העולם, אלוף בתואר הוכתר הוא
 שנשארה פיירבירד, ובמכונית ענק כסף

 כסף לו היה שלא משום בארצות־הברית
בארץ. עליה המיסים את לשלם

שחק  נגד מי
טר מפיו קו

 לארץ חוזר הוא שבועות כמה די ץ*
 השש־ ולשולחנות לידידיו למישפחתו, 1₪1
 וקורע שוב ממריא שהוא לפני בש,
 הנערך לטורניר בדרכו האוקיאנוסים את

באחר. או העולם של אחד בקצה
 משחקים מטורניר חזר שבועיים לפני

 שוב יטוס הוא השבוע בדרום־אפריקה.
 האגודה־למיל־ טורניר למשחקי לניו־יורק

 יוצא הוא הקרוב ובאוגוסט חמה־בסרטן
 שכל ארצות־הברית בערי מישחקים לסיבוב

היהודית. למגבית קודש יהיו מהן ההכנסות
 הסינאט נשיא פאוארס, ג׳ון הסינאטור

 תחת עזרא את לקח מסצ׳וסטס, מדינת של
 בארצות־ הרשמי לפטרונו והפך חסותו

 החסומה דלת אין זאת חסות בזכות הברית.
 במועדונים כבוד כחבר התקבל הוא בפניו.

 וכשניסו בניו־יורק ביותר האקסקלוסיביים
 הטורנירים באחד השתתפות ממנו למנוע

 לבטל כדי אישית קנדי הסינאטור התערב
האיסור. את

 עזרא, מצטנע לעשותו״ יכול אני ״מה
 שיכול בעולם שחקן עוד מצאתי ״לא

 איך יודעים לא בעולם אלי. להשתוות
 ששש־בש חושבים אנשים זה. את להסביר

 יותר מישחק זה אבל קטן. מישחק זה
 אם- אלפי יש מהלך בכל משחמת. מסובך

 חוש ועם ניסיון בעל שחקן ורק שרויות,
ה האפשרות את לבחור יודע למישחק

ביותר. טובה
 ״שגם טיסונה, עזרא אומר ״שמעתי,״

 וחושב שש־בש על משוגע סאדאת הנשיא
 !וסהלן אהלן גדול. לשחקן עצמו את

 לשחק מוכן אני למישחק• אותי שיזמין
 מה אין השלום. על או סיני על איתו

!״בטוח .על אותו לוקח אני לדאוג.
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 עם בהתמודדות כוחם ־את שניסו אלה ביןאדניס על יצחון1
סינטרה, פרנק פרסלי, .אלביס גם היו עזרא

מדהימה. בקלות כולם, על גבר כמובן, עזרא, באו״ס. ארה״ב שגריר סקלי, וג׳ון דיי דוריס
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