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ש מספרת עתיקת־יומין נורמנדית אגדה
 היה ״התעלה״ו־,אנגלית״ את שצלח הראשון

באי השבי מן בדרכו שמיהר אנגלי, חייל
 של הלבנים הסלעים אל ביתו, אל רופה

 הראשון היד, דבר של לאמתו אך אלביון.
 ווב מתיו האנגלי הקצין הלמנש את שצלח

 כוחם את נסו אחריו ).1875 לאוגוסט 24(
לא רק הצלחה. ללא ונשים גברים רבים,

 לעבור נוסף מישהו הצליח שנה 26 חר
ובהצ — רבים הוסיפו ומאז התעלה את

ה הנחשון שהיה אנגלי קצין אותו לחה.
 בנסותו חייו את קפח זו בשחיה ראשון
 אשד — בניאגרה המים מפל את לחצות
 שחיה מלבד בעולם. ביותר האדיר המים

בנה תחרויות בפעם פעם מדי נערכות זו
 מג־ לאי מסביב (בתמזה, ובאגמים רות
 ידוע ״לייק־סכסס״). ובאגם בניו־יורק הטן

 (צפון־אמריקד,) אונטריו אגם דרך המשחה
 הוא לשחיה מאד קשה מיל. 21 של למרחק

 ע״י הוכרע הוא גם אך גיברלטר מיצר
אמיצים... שחיינים
גם אך כישראל. צולחים ויש

 מבצעים וארגנו יזמה בעלי נמצאו בארץ
והצ עמלה ״הפועל״ התאגדות אלה. מעין
 ושחיר, הכנרת צליחת :מפעלים בשני ליחה

 זנקו 1929 בשנת עוד ,.לנר,ריר משבי־ציזן
 ומאז חדש, האחים וביניהם כנרת, בחורי
למסורת. המפעלים שני הפכו

ו לידם היזמה את הימאים נטלו השנה
 של למרחק :כפולה צליחה הם אף קיימו
 התנאים מטר. 500 — ולמרחק מטר 3500

 בים סערה קור, גשם, :אידיאליים היו לא
 מכשול היוו לא אלה כל אך גבוהים וגלים

במש שונים. בכוונים התפזרו וד,שחיינים
 פיסטינר יצחק ראשון הגיע■ הארוך חה

 :התחלקו והשלישי השני למקום ובקרב
זוננברג. ועקיבא בובר שמשון

 ״במשחה־ נפלר. העיקרית ההפתעה אך
ה האלוף הגיע שראשון פלא אין הקצר״.
 שלמ־ חוה שהנערה אך תנשמת ישראלי

 הגברים בין השני המקום את תתפוס ברג
 הגברות) בין הראשון המקום שאת (וכמובן

 ז׳רנוב אורי את הקדימה חוה פלל. לא איש
 בש־ רב זמן שניות. 21ב־ שלישי שהגיע

!היה
ו שבי־ציון בין המשחה היה בתחילה

 איי־ ואריה בני־נהריה, של ״פטנט״ נד,ריר■
 בין וידנבאום ומרים הבחורים, בין — זיק

1949 בשנת הבכורה. את נטלו הבחורות

כפי מיגיע מתפרנסים והם
 ב־ שנערכה מפוארת במסיבה הם...

המפור הכנר נפגש ״וולדורף־אסטוריה״
ה במתאגרף — מנוחין יהודי — סם

לואיס. ג׳ו — הנודע כושי

 השניים בין שהתנהלה לבבית בשיחה
 מתפרנס שהוא ללואיס מנוחין סיפר

המת בו התבונן כפיו. מיגיע גם־כן
 משקל ״באיזה :ושאלו הותיק, אגרף
?״ מתמודד אתה

 יריביו. כל את והקדים גודרד יעקב פרץ
 בין הצליחה להערך צריכה היתד, השנה

הת אך החולפת׳ בשבת ונהריה שבי־ציון
דח־תה. את הצריכו נאים

דם״. עם ספורטאים ״מחפשים
ארו שחיות של האלה שהמפעלים ברור
וה תנופה בעלי ספורטאים מושכות כות
 השמות ברשימת מסתכלים כאשר אך עזה.
 מעשה אותו הפרצופים. אותם תמיד הרי
 לחיקוי. זקוק החסקות עם המשחה של נועז

ש זד, בשטח  ואופי עשיר לדמיון מקום י
 באם והדם העזה בעלי יעשו וטוב מתפרץ
המפעלים. את יארגנו

 ולעג לצחוק בתחילה זכה ווב מתיו גם
 בני־נוער מאות אותו מעריצים היום אך

העולם. ברחבי

ןפדצוך כתר אבדו:
ה המתאגרף של מפוקפק הבלתי נצחונו

להכרזה הביא — צ׳רלס אזרד — כושי

 ג׳ו — ״המפציץ־החום״ מצד ״מפוצצת״
מכו שהוא כפי ״ג׳ו־הגדול״ :(או לואיס

העו ברחבי צעירים כושים מליוני ע״י נה
 :מלים בחמש הצטמצמה הכרזתו לם).
תוארי...״ על להגן אוסיף ״לא

דודד. 50 תמורת ראשונה הופעה
 ה־ בקרבות לואיס הפסיד 1937 שנת מאז

 נגד זר, היה ויחידה. אחת כעם רק בוקס
 שמלינג. מקס המפורסם הגרמני המתאגרף

 הכושי את שילחה מקס של עזה מהלומה
 בסיבוב ״בנוק־אאוט״ נוצח והוא לקרשים

.12ה־

והתב באלבמה 1914 בשנת נולד לואיס
 1934 בשנת מוקדמים. בקרבות כחובב לט

 לאח״כ שנים שלוש מקצועי. למתאגרף הפך
 כבד למשקל העולמית האליפות בכתר זכה
 ג׳יימם את ״בש־ק־אאוט״ שהכריע בעת

״הכושי- של כוכבו החל מאז בראדוק. ג׳.

 של פעוט מסכום ועולה. עולה המצליח״
 צבר הראשונה הופעתו תמורת דולר 50
הופעו עבור דולר 2.374.866,28 לואיס גץ

 את השקיע והוא גדל רכושו השונות. תיו
 שקודמיו מעניין במניות. רווחיו מרבית

מו־ חיי על ובזבזוהו הונם את שמרו לא

הראשונה בפעם :הכעיות פתרון
 ברינדין לכומר הודות האיגרוף התפרסם

 בדו: שהנזקים שראה לספירה) 1201(
ב להשתמש והציע מדי, יקרים אל

חרב. במקום אגרוף
 והכומר הצעירים בעיני חן מצא הדבר

בבוקס... למדריך הפן
באירופה. התמותה שעור ירד מאז

 לא הזירה על שפקחותו כנראה תרות.
החדשים. לתנאיו הסתגלותו מכושר נפלה

של שמו מנוצח...עד. כלתי אלוף
 אם מעריציו. אלפי אצל לאגדה הפך לואיס

 בעלי־שם מתאגרפים של רבות עשרות כי
 קרנרה, פרימו :כתרו את ממנו לשלול נסו

 טומי שמאלינג, מקס באר, מקס היהודי
 ארתורו רופר, ג׳ק מורליו, וטומי פאר

ו קון בילי באר, בודי בורמן, רד גודוי,
מהלו בפני עמדו לא כולם דרי — אחרים
 את לשאת יכלו לא רבים הקטלניות. מותיו

 ב־ וכרעו הם־בובים כל סיום עד מכותיו
 על בהופעותיו ראוהו רבבות ״נוק־אאוט״.

 ל- האזינו ומליונים הטלויזיר, ודרך הזירה
 הקרב הרדיו. באמצעות הקרבות מהלך

 וול־ ג׳ו נגד היה לואים של ביותר הסוער
זכה. לואיס אך קוט

זנוצח הבלתי־מנוצח  11 במשך .
האלי בכתר האלוף־העולמי החזיק שנה
 לה שרכשה אמו, ממנו. הרפה ולא פות
(בעצם, לבנה ■ומסורה אוהבת כאמא שם

 בעת מתפרסמת היא אך כזאת היא אם כל
ל הצליחה הקריירה) בשלבי מטפס שבנה

 לואים הזירה. את שינטוש עליו השפיע
 קרבותיו. את לזמן־מד, והפסיק לה נאות

 בכשלו־ נסתיימה צ׳רלם אזרד נגד פגישתו
 ובסיום יריבו כלפי הוגן היה לואיס .נו.

יותר. טוב היה שצ׳רלם הודיע התחרות

 :מעמד־מתנגדו את סיכן אחת פעם רק
מהלו ״במטר״ לואיס פתח 10,-ד בסיבוב

 מתאגרף אותו שלפנינו היה ונדמה מות
 אך תוארו, על בהצלחה פעמים 25 שהגן

 היתד, נתקצרה. ונשימתו עזבוהו כוחותיו
 כמעט 14,־ר ובסיבוב ״שירת־הברבור״ זו

 ב־ — ״הבלתי־מנוצח״ את צירלם וחיסל
״נוק־אאוט״.

 לוא־ם הביע ההתחרות לפני ימים שבוע
 של לדרגה מתרומם צ׳רלס שאין דעתו את

התח בסיום אך כבד, במשקל ״הגדולים״
 למת- מגיע שהכתר מלא בפד, הודה רות
 כשפניו מהקרב יצא לואיס ואמת, חרו.

 הפסיד הוא עצומה. השמאלית ועינו נפוחים
פרצופו... ואת כתרו את

ובאי כאמריקה... עולמי אלוף
 שבמשקל היא מוזרה עובדה רופה.

 בין הסכסוך אלופי־עולם. 2 קיימים כבד
באי להתאגרפות הבינלאומית ההתאחדות

 בשני בתמיכה ״מתבטא״ ובאמריקה רופה
 צ׳רלם אורד הוכרז נצחונו לאחר מתאגרפים.

 ב״ מוכר והוא במשקליכבד העולם כאלוף
אמ גם־כן ״מושל״ באירופה ארצות־הברית.

 סבולד, ליי — קומה וגבה עור שחום ריקני
 עולמי כאלוף האירופים ע״י מוכר סבולד
הברי האלוף על המשכנע לנצחונו הודות

וודקוק. ברוס — טי

 היא מסורת הצליח. שלא בסידן
 עטרה להחזיר כבד במשקל המתאגרפים בין

 ללכת וסד, לואיס .36 בגיל גם ולו לישנה
 בקרב )33( קורבט ג׳ים :קודמיו בעקבות

 פיט־ בוב ; 1900 בשנת ג׳כריס ג׳ים נגד
 ! 1902 בשנת ג׳פריס כנגד )40( סימונס
 ג׳והנסון ג׳ק נגד כוחו נסה )35( ג׳פריס
 ג׳ין נגד נלחם )32( דמפסי ג׳ק .1910 בשנת

 לא ולואיס נכשלו כולם .1927 בשנת טוני
מהכלל... יוצא היה

 וצ׳רלם לואיס בין גומלין שתחרות כנראה
תערך... לא

הזרם... נגד שוחה היא
הו השחיין בין נטש ומרתק עז קרב
 ,״קראו־ ו״החותרת״ ז׳רנוב אורי תיק

בק המדובר שלמברג. .חוה ליסטית״
בת מסרים מאות כמה של למרחק רב

הי ע״י שאורגנה הימות. השתיל! חרות
 הגיעה דבר של בסופו 1 בים — מאים

ראשונה. חוה,
שב קרה זה כיצד ז׳רנוב כשנשאל

 : ענה בים, בשחיה אותו השיגה חורה
 מצטיינות בחורות לעשות, מה —״

הזרם...״ נגד בשחיה

המימה קופצים הימאים
לאפתעה גרמה חוה

המנוצח מאים ג׳ו ומעריציו לואים ג׳ו
לפני-נן

11' 676 מגד הזה׳/ ״העולם


