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ם ל בדו ה■! כו
ת?״ לא אחר איש ״למה מ

 דרורה הזמרת של בנה ייבב ־
אביו קבר ליד הבקץ

 ליד שטוף־דמעות עמד השש בן אריאל
 ״למד. בשיברון־לב: מייבב כשהוא הקבר,
 הזה האיש למה מת? שלי אבא דווקא

ו מת?״ לא ההוא האיש למה מת? לא
 דוממים שעמדו אותו, הסובבים על הצביע

הפתוח. הבור ליד
ה בת ואחותו השש בן אריאל רק לא
 את שהכיר מי כל כמעט כך. חשבו תשע

דומה. בדיעה היה נשרי דב
 לשעבר בעלה נשרי*, הגדול. האב

 כתובת שימש חבקין, דרורה הזמרת של
 מהפונים איש בצרה. נתון שהיה מי לכל

 להם היה והוא ריקם, הושב לא לעזרתו
 שחילץ לאחר גם להם לדאוג המשיך כאב,
אחרת. או זו מצרה אותם

 בשבוע להלווייתו, הופיעו מאלה מאות
 הארץ, ברחבי מכריו המוני כמו שעבר.

 מוכי-תדהמה: האחרונים מלוויו גם היו
 במירצו מפורסם שהיה ,53ה־ בן הגבר
מני — תיאמן שלא בצורה נפטר הרב,
אולקוס. תוח

 הסתובב שנים חמש קשה. מאבק
 מכך הוטרד לא פתוח, אולקוס עם *שרי

 ניתוח. לעבור שוכנע לבסוף במעט. אף
רא- ניתוח עבר לבית־החולים, נכנם הוא

באהבה. מבקבוק אותו מאכיל הפעוט,
 לדרורה שנתן לאחר גם מסכן. נורא

 נשרי המשיך לבדו, לגור נשאר הגט, את
ו יבוא יום כי האחרון יומו עד להאמין

אליו. תחזור היא
סיפ טוב,״ אבא כמו היה הוא ״בשבילי

 אותו, שעזבתי ״אחרי דרורה. השבוע רה
 לבד, היה הוא תמיד מסכן. נורא היה הוא
 ישר היה הוא לשוחח. או לצאת אהב לא
הילדים.״ את אהב וכל־כך שיגעון, עד

ספורט
ה ?אראטר. ח״ם ז ה

 ראשונה בינלאומית תחרות
בהרצליה גערבה בקארא&זה

 וברכיו זקוף כשגבו ניצב בראונט מייק
קדי זינק התיישר, לפתע מעט. כפופות

 את הניף באגרופיו, מנופף כשהוא מה
לפ בעוצמה אותה ושלח השמאלית רגלו
 את בסנטימטרים מחטיאה כשהיא נים,

 קפץ הדוקטור שליו. דני הד״ר של סנטרו
 השמאלית ידו את שולח כשהוא הצידה,
פני המשיך התוקף, של בקרסולו ותופס

ה ובידו זה, של רגלו תנופת את מה
יריבו. את ארצה הנחית שניה

ש כמו לא זה קאראטה רואים, ״אתם
ש הנובר, דנים אמר בארץ,״ פה חושבים

 מדרום-אפ- שנים שמונה לפני ארצה עלה
 וקא- ג׳ודו מדריך הוא ,36 דניס, ריקה.
דאן שחורה חגורה בעל מוסמך, ראטה

הפתוח הקבר ליד נשרי דב של כתו
? מת לא ההוא האיש למה

 ממנו — שני לניתוח הוזמן בהצלחה, שון
התעורר. לא

 במסלול היתד. בארץ נשרי דב של דרכו
הנוטרות תקופת :הוותיקים של הרגיל

 שימש בו — בצה״ל שירות המדינה, טרם
 מנהל ולבסוף — הגדנ״ע כמפקד היתר בין

אילת. חוף לפיתוח החברה
הצי לקאריירה בניגוד המוזר. הזוג

 נחת נשרי רווה לא שלו, המוצלחת בורית
 לדליה הראשונים, נישואיו הפרטיים. בחייו

 אלה מנישואין בגירושין. הסתיימו למדני,
.16 בת כיום שהיא ליאת, בת, לזוג נולדה
 נשרי הכיר גירושיו לאחר וחצי שנה

 ממנו צעירה שהיתר. חבקין, דרורה את
 כאשר שנה, 12 לפני זה היה שנה. 16ב־

מפארים. ארצה חזרה דרורה
 שנים, ארבע מעמד החזיקו נישואיהם

 זוג זה היה ובת. בן להם נולדו שבמהלכן
 ודד המסוגר הנוקשה, הצבא איש — מוזר

 החברה, אוהבת הבוהמית, והצעירה שתקן,
העליזים. והחיים המוסיקה
 הסתיימו הנישואים המניק. הבעל

 ליטאני. דני בזמר דרורה התאהבה כאשר
ו מבעלה אהבתה את הסתירה לא היא

 היא כי האמין פניו, מעל גירשה לא נשרי
אליו. תחזור מדני, תתרפא

דרו השאירה הבן, לידת לאחר שבועיים
 לגור עברה בעלה, בחיק התינוק את רה
 בת ובאחותו בתינוק טיפל נשרי דני. עם

 לראות נוגע־ללב מראה זה היה השלוש.
את בירכיו על מחזיק 47ה־ בן הגבר את

 אבי נשרי, צבי של קרוב־נזישפחה לא *
,95 בגיל השבוע, שנפטר בישראל, הספורט

 זה קאראטה חושבים בישראל ״פה .2
 הכל וזה אלימות, בשביל מרביץ, בשביל

 בונד ג׳יימס של קאראטה הקולנוע. בגלל
 לראות שאוהב הקהל בשביל הצגות זה

 לנו אבל ביזנס. לעשות ובשביל גנגסטרים
 רופא אפילו אחד רציניים. בחורים יש פה

בבית־חולים.״
הרצ מתושבי 200כ־ אש. נותן הלב

 במו־ לחזות זכו ונוער, ילדים רובם ליה,
 הבינלאומית בתחרות האחרונה צאי־שבת
 בין בישראל, שנערכה בקאראטה הראשונה

 נב־ לבין (דרום־אפריקה) קייפטאון נבחרת
 היתה התחרות ישראל. של הצעירה חרתה
נב אין למעשה כי רשמית, בלתי אומנם

הקבו בקאראטה. רשמית ישראלית חרת
מצ מספורטאים הורכבה הישראלית צה

בישראל. קאראטה מכוני של טיינים
 פעם,״ משהיה טוב יותר היום ״המצב

 ,1965ב־ לארץ ״כשהגעתי דניס. מסביר
 בדרום- בארץ. קאראטה בכלל היה לא

ב כדורגל. כאן כמו זה קאראטה אפריקה
לי ושם מולדת במושב הייתי התחלה

 אחר־ ובקיבוצים. במושבים ילדים מדתי
 המכון את ופתחתי לתל-אביב באתי כך

בקאראטה.״ הראשון
קאראטה? טוב מה בשביל

 לשאול אפשר איך מבין אינו דנים
 לבן־אדם,״ ביטחון נותן ״זה כזו. שאלה

 לו נותן שלא הביטחון ״זה מספר. הוא
 ורצון ויופי, כושר נותן זה מכות. ללכת
 את נותנים והקאראטה הג׳ודו רגיל. בלתי

ה את לאנשים, הכבוד את החברתיות,
בי נותן זה החיים. זה קאראטה אישיות.

בכלל.״ לחיות טחון
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