
 הימים אחד היה האחרון !החמישי דם ןיי
 של בחייה ביותר והקשים המתוחים
 8.30 בשעה לידסקי. נירה עורכת־הדין

 הרבני. בבית־הדין נירה הופיעה בבוקר
 בנפרד חיים של שנים וחצי חמש אחרי

 צבי פחות, לא ידוע עורך־דין מבעלה,
 גט לתת לבסוף לידסקי הסכים לידסקי,
לאשתו.
 אולם באותו נירה היתה לכן קודם חודש

 לבעלה. ממתינה כשהיא בבית־המישפט,
 ולא האחרון ברגע התחרט צבי אולם

הופיע.
 צבי הופיע לא האחרון החמישי ביום
 עברה שעה, חצי עברה היעודה. בשעה
 היא הפעם שגם בטוחה היתה ונירה שעה,

 הרבנות. מבניין חופשיה אשד, תצא לא
 הבניין, את לעזוב שעמדה ברגע אולם
לידסקי. הגיע

 לאולם־הדיונים, נכנסו שבני־הזוג לפני
שכתבתי מה ״קראת נירה: את צבי שאל

 לבסוף שתסכים אומר אתה פה הלילה.
גט.״ לי לתת

 מצליח עורך־דין רק אינו לידסקי צבי
 המבלים מגדולי אחד רק אינו הוא ומפורסם,

 רק אינו הלילה, חיי של ומעמודי־התווך
 קבוע מדור בעל גם אלא פורה, סופר

 ניצל האחרונות בשנתיים לאשה. בשבועון
 כדי שלו, המדור את פעמים כמה לידסקי
 החייה נירה, אשתו עם דו־שיח לערוך
 היה הוא אגדות של מסווה תחת בנפרד.
 יהיו לא שהם תמיד מקפיד בני־זוג, מתאר

 ילדים שלושה או שניים להם עורכי־דין,
 בעיות להם ילדים), שלושה (ללידסקים

הנישואין. בחיי
 לאשתו, לחזור צבי רצה שבהן בתקופות

 שהאשה בכך שלו האגדה מסתיימת היתד,
 באושר חיו והם ,להיפר או לבעלה סלחה

 לא הוא כאשר חייהם. סוף עד ועושר
 היו נירה, כלפי פיוס של במצב־רוח היה

 שחורים בצבעים מתארות צבי של האגדות
הגיבורה. את

הפרקליט ניהל שלמה שנה נמשו
עם 1 יחסיו 1 1א 1 ודו תנ 1 הפלילי

סיפורים באמצעות הפוקליטה אשתו

הני חיי סיכום את צבי ערך הגט ערב
 כתב ומלכה. מלך על באגדה שלו שואין

במדורו: לידסקי
 בארמון מלך היה לא שנה, 20 במשך
 והדוכסים, הרוזנים הנסיכים, וכל המלכים

 ביניהם התחרו תאבי־שילטון, היו אשר
כס־המלכות. על

 כחולים־ היו כשהשמים אחד, בהיר ביום
 הופיע זהובה־זהובה, היתה והשמש כחולים

 סנדלי־עור נעול ויפה־תואר, צעיר עלם
 וכה כה וייפן פשוטים מכנסי־כותנה ולבוש
המלוכה. ארמון אל וייכנס

 המשרתים על פקד והיפה הצעיר ההלך
 ויאמר המלוכה בארמון אשר והשפחות

 את בגדי־הארגמן, את לי ״הביאו להם:
 היום מן כי השרביט, ואת כתר־המלכות

המלך.״ הוא אני הזה
 וכינוהו המלך את אהבו העם בני כל
 הטוב״. ו״מלכנו החכם״ ״מלכנו :תמיד
הנסי הרוזנים, מן לא ואף העם מבני איש
 לפתע לה צצה מזה אי ידע והדוכסים, כים

 בה פגשה אחד, בהיר ביום אולם המלכה.
 הנסיכים הרוזנים, של הכבודה הפמליה

 ראו המלך, ארמון אל בבואם והדוכסים.
כמ על למלך בסמוך יושבת מלכתם את

 משן- הוא אף עשוי אך יותר, קטן מלכות
גילופי־זהב. ועליו פיל

וה הניסיכים הרוזנים, התרעמו תחילה
 אנסה לו נשא לא המלך כי על דוכסים

 זאת? עשה ״למה מבנותיהם. אחת את
 בעיניו?״ טובה אינה משלנו אחת וכי

רעהו. אל איש אמרו
 נ ניריה זד השוואה עד מגיבה

 לא אודי עורך־דין, היה שלי אבא
 עורךדין. אכל מפורסם, גף לכ

 איך אז ספר. היה צבי שד אבא
 ממוצא סאה שאני לרמוז מעז הוא

הרא הפעם לא זו ץ ממנו נחות
זה. את לי אומר שהוא שונה

 בענייני די בלי עד היה שטרוד המלך,
 תחילה סמכויות. למלכה העניק .המלכות,

 מזהב, עשוי שרביט״מלכות, בידיה נתן
 כחותם חותם־מלכות, בידיה הפקיד אחר
 היא אף שתחתום מנת על בידו, אשר

ופקו המלך צווי ובהם מגילות־הקלף על
 מארמון לבקרים חדשות יצאו אשר דותיו,

המלוכה.
 הרמזים את אני :נירה מגיבה

 כעו■ אותי כנה צבי באילו האלה,
זמן. הרכה ככר מבירה רכת־דין,

בשלי השיגה נירה ?״ בלאשה השבוע לד
 ונתן השבועון, גליון את צבי שלף אז לה.
כש שלו. השבועי הטור את לקרוא לה

 שהיתר, הכתבה, את לקרוא נירה סיימה
 היא גרים, האחים אגדות הכותרת תחת

 סיפרת לא ״למה לו: ואמרה לבעלה פנתה
בשקט ישנה הייתי הזאת? הכתבה על לי

וידידה לידסקי צבי
ההשמצה נעשית איך
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 הוא, שלולא לי אמר הוא אחת לא
 האמת דכר. לשום מגיעה הייתי לא

 עו- להיות אותי דחף שצכי היא
 גם היא האמת אכל רבת־דין,
 ביחד. המישרד את כנינו שאנחנו

 צבי שנים, חמש לפני כשנפרדנו,
 שאני וחשב מהמישרד, אותי גירש
 אכל כעורכת־דין, גמורה אהיה
 יש שדו, ההפרעות למרות היום,

ומצ גדול מישרד לאד, תודה לי,
מאוד. ליח

 שחור־ יער היה המלכות לארמון סמוך
ביקתה בתוך וביער, ועבות־עבות שחור

 לצבי. משנה לא זה כל אכל
 היא שהשכנה-הידידה החליט הוא

אח שעה חצי כיננו. כגט האשמה
 סיפר אליה, טילפן הוא הגט רי
 ״לך :ואמר גרושים שאנחנו לה
 שדנו.״ כגירושין ניכר חדק יש

 מכוח המלכה, של ליבה שנהפך מאז
 לאשת־מדנים הפכה והיא הכשפים, שיקוי

 להיות והפכה לשונה נשתבשה ותככנית,
 הקללות כל בשוק. תגרנית של כלשונה

 התגרנים של לשונם על היו אשר והחרפות,
 הפכו במבואות־העיר, אשר והסבלים בשוק
המלכה. של הקבוע לאופן־דיבורה להיות

לידפקי וצכי נירה
ומלכה מלך

 זקנה־זקנה מכשפה גרה אלון, מעץ קטנה
ושמנה־שמנה.

דמדו בשעת בין־הערביים, אחד, ביום
 ותאמר המלכה, אל המכשפה באה מים,

 עם מתעסק שהמלך המלכה ״היודעת :לה
 צחקה חי,״ חי חי ? שלו המשרתות אחת

 השיניים, חסר בפיה פראי, בשחוק המכשפה
 בראשה לה נדים שהכל המלכה ״היודעת
 מתנה שהמלך שוס על עליה, ומרחמים

?״ מהשפחות אחת עם אהבים
השי את :נירה כך על מגיכה

 הוא מבירה. אני צכי של הזה געון
 מסויימת שכנה שדווקא החליט,

הרא כפעם לי שגילתה היא שלנו,
 השכנה, שלו. הבגידות על שונה
 פשוט שלי, טוכה ידידה גם שהיא

 שגילתה היא לא זה אשמה, לא
 נכנם זה לצכי אבל זה, את די

 זה ״מה :פעם לו אמרתי לראש.
 סיפרה הזאת השכנה אם משנה

 שחשוב מה אחר. מישהו או לי,
 נבון,״ היה ושזה לי שסיפרו הוא
 היה לא פעם אף זה דצכי אכל

 לעצם התייהס לא הוא משנה.
 שהעסיק מה כל הבגידה. מעשה
הלשינה. שהשכנה היה אותו

 — לי שהתגלה מה מזה, חוץ
 הראשונה לבגידה מתכוונת אני
הת ושאז לי, שהתגלתה כי שלו
 שהוא היה לא — כיננו הקרע חיל

 או ככית, העוזרת עם התעסק
 כאגדה אותה מגדיר שהוא בפי

הת שהוא אלא השפחות״, ״אחת
 סמוכה כחנות זכנית עם עסק

לכית.

 היא :די המלכה אמרה לא שבכך אלא
 כי שמועה רחבי־הממלכח בכל הפיצה
 היא המלכה וכי הזאב־הרע, הוא המלך
 הרע, — הזאב — שהמלך אדומה, כיפה

אותה. לטרוף מתאווה  מאשים הוא : נירה השכוע אמרה
 רוצה אני אותו! שהשמצתי אותי

 שאני ויספר יבוא שמישהו לראות
 ויש אחת, רעה מילה עדיו אמרתי

 את שרואה מי רע. עליו לאמר מה
 והבארים, הלילה מועדוני־ ככל צבי
 ״פרחית״ יותר ״פרחה״ עם פעם בל

 את משמיץ שצבי יודע מהקודמת,
 עדי סיפר שהוא מה עד עצמו.

 התנהג שהוא איך ועד לחברים,
להגיב. רוצה לא בכר אני בלפי,

 וכה כה ביניהם והמלכה המלך דיברו
 פנו גט. למלכה יתן שהמלך והסכימו

 הסכם־ למענס ערך והוא מומחה לעורך־דין
גירושין.
 הפרקליט קבע למלכה,״ וחצי למלך ״חצי
 החוק מכוח ״וזה המישפט, בתורת הבקיא
בני־זוג.״ בין ממון ליחסי

 הבי הקטע זה :נירה מגיכה
 שד האינפנטילית כאגדה מצחיק

 הגט, את סוף־סוף לקבל כדי צבי.
 כיום אפילו הרכה. על ויתרתי אני

חד תנאים עם לי כא הוא הגט
 מסבים היה לא אחד שאף שים,
 לחתום כשסירבתי אותם. לקכל

 ולא ידך שהוא איים הוא עליהם,
חתמתי. אז גט, לי יתן

 כגרושים, חיים והמלכה, המלך ומאז
הזה. היום עצם עד ועושר באושר

 גם מקווה, אני נירה: מסכמת
כשבילי. וגם בשבילו


