בני כל העחת ,השכבות והמינים השתתפ
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ץ ה עניין.שלי ! 72איחה מזל ורק 28
ז ז אחוזים שסל,״ הסביר רב-אמן השח*
מט 'שמשון כגן! .ולסגן היה מה להסביר.
הוא התחרה עם קצידצה״ל צעיר ואלמוני.
כגן ניצח  ,3:0 ,2:0,1:0אחר־כך החל הקצין
מנצח! .מארם הקטין את הפער ל ,3:2-ניצחון
נוסף ישל צה״ל הביא לתיקו  .3:3התוצאה
הסופית היתד 7:5 .לטובת כגן.
אלא שלא היה זה מישהק שחמת של ה
אצולה ,אלא מה שנחשב כמישחק־ההמונים
או מישחק־החיילים ,השש־בש .כדי להסביר
את ׳ניצחונו הדחוק היה שמעון כגן צריך
להסביר את ההבדלים בין השחמת לשש-
בש.
אולם כגן לא היה היחידי ,שהופתע בת 
חילת השבוע במלון ואמאדוז התל־אביבי.
איב ׳קפלן ,צעיר ירושלמי ,ומי שנחשב
על-ידי התבדה כאלוף השש־בש בירושלים
הוביל  3:0נגד משה ארגיוב ,ספל בשוק
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הכרמל בתלתאביב .אך התוצאה הסופית
היתה  7:3לטובת ארג׳וב .״אני לא מבין
מה קרה .היריב שלי לא היה לו מושג
בשש-בש ,אבל הוא הוציא קוביות נהד 
רות,״ התלונן איב.
אולם מסתבר שאין זה נכון .וברחבי העולם
נערכות תחרויות ואליפויות שש־בש שבהן
מוסתרים אלופים .עולם השש־בש מכיר
כבר באישים הידועים כשחקנים מעולים,
והמצליחים לקצור פרסים וגביעים בתחרו
יות רבות ושונות.
שניים מאלה הם עזרא טיסונה ,הנושא
בתואר אלוף העולם בשש־ופש ,ודב אודנץ
מנהל המלון שארה את אליפות השש-יבש
הישראלית הראשונה ,הידועים היטב ברחבי
העולם כשחקני שש־בש !מעולים ,ולא רק
סמי ׳שהמזל מאיר להם פנים .כדי שלא
לקלקל את האופי התחרותי של האליפות
הישראלית הראשונה ,הנערכת השביוע ב־

תל־אב״ב! ,וכדי לתת סיכויים למתחרים
צעירים וחסרי ניסית בינלאומי ,לא השתתפו
שיני אלה בתחרות ,׳אלא כיהנו בה כשופטים.
אולם השניים בוודאי יכלו לערוך הש 
וואה בין האליפות המתקיימת בארץ לבין
אלה הנערכות במקומות מעוררי-דימיון כ-
לאס־ווגאס ׳ומונטהיקארלו .״ההיענות הייתה
מפתיעה,״ אומר אודנץ ,כשהוא סוקר קהל
של יותר מ־ 300מתחרים שישב בטורים
ארוכים זה מול זה ,כישלוחות השש-ביש
מונחים באמצע.
הבמה המוגבהת ,שעליה ניצבו גביעים
עיבור הזוכים ,היוותה תוספת קישוט לאולם
עמום זרי־הפרחים והמסודר ׳בהידור רב.
ליד הבמה ,ארבעה :עורך העולם הזה
אורי אבנרי )העולם הזה יזם את האליפות,
בחסות חברת דובק ובשיתוף חברת מץ(,
ולידו השופטים אודנץ וטיסונה ומארגנת
התחרות ,מירי זיכרוני.
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