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י י  שחקן כהן. אבי שוורץ, -1 ■

 להוציא בלי כמעט לגמר שהגיע שקט
באליפות. השני במקום זכה מפיו, מילה

המושבעים, השש־גשניקים אחד זינגר, ,.חיים
 ואצילים. מלכים בו ״שיחקו התחרות. בעת

 צריכים היו הם זמן. היה לא לפשוטי־העם
לעבוד.

 זה פרס, את כבשו התורכים ״באשר
 הקצי- התורכיית. האצולה ■של מיישחק הפך
ה !שלטו כאשר בו, שיחקו התורכיים נים

 עד והגיעו התיכון המיזדח בכל תורכים
ה ■מהם ילמדו הזמן במשך ויכה. לשערי

 המייישחק, את שלהם ■הערביים משרתים
כאי הרושם ׳נוצר כך בו. ■לשחק והתחילו

עניים.״ ערבים של מישחק זהו לו
 תיאוריה לפי ׳אחת. תיאוריה רק זוהי
 שהגיע דווקא, מערבי מישחק זהו אחרת,

הרומ האימפריה בימי המחרת עמי אל
אית.

ו עתיק הוא המיישחק :בטיוח יאחד דבר
 כימעט בו שיחקו יכביר הרומאים מכובד.
ברא שנקבעו הנוכחיים, הכלילים עיל־פי

 מימי- ציורים ׳בבריטניה. 18ה־ המאה שית י
ה חצר־המלובה יפני יאה מיראים הביניים
 אור־ ובחפירות ׳שיש־בש. !משחקים בריטית
 כיימעט שש־סש, לוה יניתגילה בעיראק כשדים

שנים. אלפים ׳כחמשת ׳מלפני מודרני,
עולי־ ראשון אבינו, אברהם כי יתכן

 ״שארז לפני זה מישחק ׳שיהק יסביר בבל,
לישראל. לעליות ׳והחליט הפקלאך אית י

 לפני מעט לא חששו חתחרות מארגני
? הסדר על לשמור יהיה ניתן האם ההתחלה.

י התפרעויות תהיינה לא האם
המתח ימאות כאשר הראשונה, בשעה

רמאדה, באולמות הצטופפו ׳והצופים רים

------------------------------------------ ־י >

 עזרא ׳לא־ימעטיה. אנדרלמוסיה שריריה אכן
 ו־ כשופט וששימש ׳אלוף־העוילם טיסוינה,
 להסביר כידי קשות עמיל בתיחירות, כמדריך

ב המקובלים המחייבים, הכללים את לכל
 היה ונדחקו. הצופים בינלאומיות• תחרויות

 איזה ׳וליייד ימי, עם יושתק מי לברר קשה
לוח.

 עדה מין;
ושיכבה

 הקוביה כשנזרקה :פלא קרה הנה ף
 רצופים ימים ארבעה במשך הראשונה, |

לא מופתי. סדר ובמקום שרר ורוויי־ימתח,

בשש־בש, העולם אלוףהשופט
 ששימש טיסונה, עזרא

ה לקהל מסביר בתחרויות, ראשי כשופט
 של המתוחכמים המהלכים אחד את צופים

בשקט להתפעל מבקש שוורץ, אדריאן

ה אחת. בלתי־דצייה תקדיח יאף היתח
 ונשארו ט, ספור ה יכל־ ימה שהויכאיו סדרנים,

 כימיו המ״שחקים ׳אחרי עקביו בלא־מעשה,
 חיה ׳ולא כיימעט האחדים. הצופים סל

 ב־ להכריע כידי לשופטים לקרוא צורך
 ינער־ כאשר הראשון, מהחם כלשהי. בעייה

 ועד שולחנות, שיישים לייד התחרויות כיו
 שולחן ירק ׳נותר ׳כאשר ה׳אחידץ, לשלב
לעשיות. מה בדיוק יאחד יכל ידע אחד,
 את התיחרוית העלתה זאת- מבחינה גם

 המתחרים הי׳שראליית. המפה על הששחביש
 המינים שני אית השכבות, ■כיל את ייצגו
 ה־ כי סד. עד ׳שסבר מי העדות. כיל ואת
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115̂[ 71|  בשלב הוכרע בארץ, הטובים השש־בש משחקוי אחד וחשב דוגר חיים ן1|
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לתחרות. שבחים וחלק הגמר שלב אחר בדריכות עקב מסובכים, מהלכים ויחח התחתיות,

 השחקוים בקרב הן האליפות של האחרוויס בשלבים שרר
 על־גבי הועשה אחר בדריכות שעקבו הצופים בקרב והן

בתשואות. זכו מיוחדים מהלכים ציפורניהם. את חיסלו מהצופים
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