
 ספו הגנה, למטרות בטוקיו שנים 78 לפני נוצר הג׳ודו למלחמה, שנועד עתיק יפאני מקצוע לג׳יאו־ג׳יטסו, בניגוד הג׳ודו■ חזית היאהלבנה החזית
וקשי־ביצ שונים אכזריים בתכסיסים שימוש המתיר בג׳יאו־ג׳יטסו, קיימים שאינם מיוחדים, בחוקי־קרב מוגבל הוא וחינוך. שעשוע

 בשנה שלמדה הג׳ווו תכסיסי את המשוטטת
האחרונה.

★ ★ ★
שחורה חגורה כעל

 נסעה באירופה הסיור מן שחזרה אחרי / מיד במקרה. זוהרה הגיעה לא ג׳ודו
 שירי־רחל, את לקרוא בגליל, לטייל לבדה
 ב״ תמיד לשאת זוהרה אוהבת ספרה שאת

 בכביש לטרמפ חיכתה לפנות־בוקר ילקוטה.
 אליה כשניגש קרית־שמונה, — ראש־פינה

 שהוא בטוחה היתה זוהרה רחב־כתפיים. גבר
 תפס הוא אבל לברוח, ״החלטתי מסתנן.

 סתם רוצה שהוא התברר בסוף בכוח. אותי
 י קצת לי נהיה בחורה. בתור אתי, להתעסק

 הנשמה.״ על רע פחות
ל המרבה הצעירה חיפשה יום מאותו

 בתחילת שימושי. ספורט־מגן לבדה טייל
 על מישהו בפניה המליץ הלימודים שנת
 היוגא כי חשבה לנסות, החליטה זוהרה יוגא.
 גילתה להפתעתה הודי. הגנה ספורט הוא

 הטפות־מוסר הכולל רוחני, ספורט זהו כי
 שחיפשה פי על אף פיסיים. בתרגילים מלוות
ביוגא. גם להתמחות החליטה אחר, ספורט

 הגיעה הקרים הירושלמיים הערבים באחד
 באוניברסיטה, רפואה הלומד ג׳ד, הג׳ודו. אל

 שעלה סלומון, נתן בשם אחד על לה סיפר
 רב־אומן של תואר והנושא הבלגית, מקונגו
 פיתה שחורה*,״ חגורה לו ״יש בג׳ודו.
 חשוב.״ משהו ״זה ג׳ד, אותה

 אך השחורה, החגורה מהי ידעו לא שניהם
 הלכו הם לשניה. אחד זאת לומר התביישו

ב־ בירושלים. ימק״א בבדן באימון לחזות

 הצעירים, הנוצרים בנין של אולם־הקרקע
סטו כולם אחרים, גברים 12 זוהרה מצאה

 לפני משופם. גבר אליה ניגש לפתע דנטים.
 זוהרה מצאה שמו, את לה לומר שהספיק

 כאב לא אבר שום הריצפה. על עצמה את
המלאכה. את ללמוד החליטה היא לה.

 היתר■ ),28( סלומון נתן של חניכיו כל בין
 לא אך ביותר׳ המתמידה התלמידה זוהרה

 להשתמש כשנאלצה כי שבהם. המוצלחת
התבלבלה. הג׳ודו, של הזריזים בתכסיסים

 זוהרה שבועות. כמה לפני לה קרה זה
 של בשפת־הים הטיילת לאורך ג׳ד עם הלכה

 להיטפל ניסו חסונים בחורים ושני תל־אביב,
 הג׳ודו, תכסיסי את שכחה זוהרה אליה.

 כדי הגבוה, העקב בעלת נעלה את הורידה
המטרידים. אחד של ראשו על בה להכות

 מאי־ אותה הציל התבלבל, שלא ג׳ד, רק
 איפשר הבחורים, שני את גירש הוא נעימות.

 נצחון זה היה כי הידידים לכל לספר לה
שלה. מעשי ג׳ודו .

★ ★ ★
ז כמוסד לגור רוצה מי

ה • ה * תי ו כי כ  ש־ הג׳ודו, נערת של תו
צ חגורה ללבוש בחינתה אחרי תזכה )3

כמיוחד ותוהפני יים
 על־ידי המוענק ביותר, הגבוה התיאור *

יפאן. בירת בטוקיו, לדודו גבוזז בית־ספר

 ״קודם שלה? הלבנים הג׳ודו מדי סביב הובה
כש זוהרה גילתה בביאולוגיד״״ לעבוד כל

 סלומון, נתן מדריכה כלפי משתחווה היא
 ״אחר־כך הטכס. כללי כל שמחייבים כפי

 לאופנה. הג׳ודו של האמון מדי את להתאים
 להתמודד אחרי תבוא לא נערה אף אחרת

בימק״א.״
 כתוב ובכלל בעתיד. כן, ״אה, ונישואים?

 הוא מוסד־הנישואין מיים: הדודה בספר
 לגור רוצה בימינו זה מי אבל מכובד. מוסד

במוסד?״

 היותה אף על עין־רדיאן. משק רקע על זו זמונה
 הראשונה בפעם הסטודנטית עזבה 1959 בקיץנרוגוו!מינימום. בתלבושת 01הי כל הסתובבה הנח״ל, של

שרבי. ממזניאויר בלונדון נהנתה הארץ, את

 כל במשך להימצא זוהרה נוהגתבשפת־הים
בגד־הים את ללבוש בעיקר אוהבון

 הש ימות
שן הקצר

 אתו בילתה שנים, שלוש לפני זוהרה הכירה ג׳ד אתגיד עם
לחוץ־לא שנה לפני אתו נסעה הצבא, תקופת כל
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