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מזה? הרוויחו הם מה בישואר. בתחרות וחיבלו באולימפיאדה ישראל בהחרמת ישראל

מבויימת) (בתמונה אופק עסקן
..בעניינים״! יהיה שהידר העיקר

מבויימת) הדסי(בתמונה עסקן
לשחק! לדעת צריך אינו הידר

 מוזרה כל־כך היתה פרשה ן*
 האזרחים רוב כי עד ומדהימה, 1 1

 שהם האמינו לא פשוט עליה שקראו
 עוררה לא לכן נכונה. אותה הבינו

 לשטח נגע שזה גם מה מהומה.
 מישחק מצומצם: חוג רק המעסיק

השח־מת.•
שלא־ייאמן: הסיפור

 השח־מת, של העולמי האירגון •
תת שלו שהאולימפיאדה קבע פיד״א,

הער הנסיכויות באיחוד בדובאי. קיים
הפרסי. המיפרץ שלחוף ביות

 בירושלים. עולמית תחרות זמנית בו
 בעולם, השח־מתאים טובי אליה הוזמנו

 הזדהות מתוך נענו, אף מהם ואחדים
ישראל. עם

 לפי־ המסונף הישראלי, האיגוד •
 את למנוע כדי לפעולה נכנס ר״א,

 מיכ־ שלח הוא בירושלים. התחרות
והז העולם ברחבי לשח־מתאים תבים

הישרא לתחרות לבוא שלא אותם היר
לית.
 עסקני של חמתם ועל אפם על •

אמנים כמה באו הישראליים השח־מת

 יודעים אינו שרובם אנשים, של קבוצה
 לוח־ על לחמור״ סוס בין ״להבדיל אף

האמנים. אחד כדברי השח־מת,
מדוע?
 י׳״► הוא השח־מת אדם, סתם בעיני

 של עיסוק הוא אינטלקטואלי. תרגיל
 הכדורגל, עם כלום ולא לו אין המוח.

 הכדוריד, עם או הרגליים, את המעסיק
הידיים. את המעסיק
אח במקומות וגם בישראל, אולם

 של לסיווג הוכנס השח־מת רים,
אחר. מאורגן סיווג בהיעדר ״ספורט״,

ג מטהו !וו ו
*ויי■

 לא ישראל כי מאליו מובן היה •
 ועל זו, באולימפיאדה להשתתף תוכל

 בפיד״א ישראל נציגי כי סביר היה כן
 ויז־ בשצף־קצף, זו להחלטה יתנגדו

העולמית. דעת־הקהל את עיקו
 נציגי ההיפך: קרה זאת תחת •

 להחר־ שהביאה בהחלטה, תמכו ישראל
מתה.
ב התקיימה אכן האולימפיאדה •

השתתפה. לא וישראל דובאי,
ישר שח־מתאים של קבוצה •

לקיים כך, על בתגובה החליטו, אליים

 המיש־ שם בעצם״שאה־מת״. •או
 בפרסית) המלך(שאה, בי איטר חק

ב תי הכ  משפות תורגם ״שחמט״ מת.
בורות. על ומבוסס אירופיות

בתח והשתתפו לירושלים, עולמיים
רות.

 דמיוני? בלתי־סביר? מדהים? מוזר?
מעוות? מוח של המצאה סתם

 עברו והם קרו. אכן הדברים לא.
 של הערות־אגב כמה מלבד בשקט,

 חובה, כדי לצאת שביקשו פוליטיקאים
בעיתונות. קטנות ידיעות וכמה

 יש הזאת, השערוריה את להבין כדי
 ששמה הגדולה השערוריה את להבין
<ן3 הישראלי. השודמת איגוד

וחמור סוס ^
 שבחיי היא המרכזית עובדה ^

 אין בישראל המאורגנים השח־מת 1 1
בהם שולטת שולטים. השח־מתאים

 לו קרה ספורט, שזה ומכיוון
ביש הספורט לכל שקרה מה

 של אחוזתם הפך הוא ראל:
עסק רובם פוליטיים, עסקנים

שמצ זוטרים, מיפלגתיים נים
 להשיג כדי נוח מכשיר בו או

ה ברחבי טיולים טובות־הנאה,
המת אחר, מבוקש ושלל עולם
 השיטה לפי העסקנים בין חלק

 יד״ רוחצת ״יד של הבדוקה
מבחי לד״. ואשמור לי ו״שמור

 בין גמורה ריעות שוררת זו נה
ודתיים. חילוניים וימין, שמאל

הת כמו הישראלי, השח־מת איגוד
 גם כמו בישראל, הכדורגל אחדות

 הטניס, איגודי הכדורסל, התאחדות
נשלטים אחרים וענפי־ספורט השחיה


