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 נטל לידסקי צבי הנודע ורך״הדין

ה העולם גיליון את שעבר בשבוע ?
השמ של שורה בו לקרוא והופתע זה,

 לשעבר, אשתו בו שהטיחה לדבריו, צות׳
לידסקי. ■נירה עורכת־הדין

״אג הסיפור על יצא נירה של קיצפה
ב צבי פירסם אותו גרים״, האחים דות

הסי נירה לכתוב. נוהג הוא שבו שבועון
 אליה מכוון בסיפור שהנמשל מייד, קה

צבי. עם המשותפים ולחייה
 להשמצותיה ׳לדבריו, רגיל, לידסקי צבי

מנ שהיא החורמה ולמילחמת אשתו של
 תיאר לא הוא אולם שנים. מזה נגדו הלת

 העיתון, דפי מעל זאת שתעשה לעצמו
 כלל-ישראל. לנחלת סיפורם את ותהפוך

 בבית־המישפט ולהגן לתקוף שרגיל צבי,
הפעם. גם זאת עושה ביומו, יום מדי

שפור נירה, דגרי על צכי מגיב
 כשבוע הזה״ ב״הטולם סמו

:שעבר
 הזה שהעולם כך על מאוד גאה אני

 תוך שכתבתי, לסיפור ישלם עמוד הקדיש
 הסופרים מעטים הסיפור. מן ארוך ציטוט
 מאוד הצטערת־ זאת עם יחד לכך. הזוכים

ל מצאה לשעבר, אשתי שנירה, כך על
 בהשמצות שמי את להכפיש לנסות נכון

במחי שחיתה שאשה חבל, שלוחות*רםן.
 אותה דחפתי כאשר רבות, כה שנים צתי

 עליה וכפייתי הבגרות בחינות את לעשות
 שכאלה. בשיטות נוהגת מישפטים, ללמוד

 משכיח בי, לפגוע והתאווה הקינאה יצר
 וביניהם ילדים, שלושה לנו שיש ממנה
קור שבוודאי וחכמות, בוגרות בנות שתי
 לא לה מוסיפים שאינם דבריה, את אות

כבוד. ולא גאווה
 אילו ואוסנת, גלית שכנותי, בטוח אני
דב את שאמרה שעה אימן ליד עמדו
 אבל כן. מלעשות ממנה מונעות היו ריה,
 שאיו מכיוון ■ולסלוח׳ למחול מוכן אני

שדב ספק לי ואין צערו. על נתפס אדם
 שהם כפי דריתחא, בעידנא נאמרו ריה

 שיש מכיוון קרובות. כה לעיתים נאמרים
 בגלל וגם משותפים, ילדים שלושה לנו

 הוא כידוע, והסיגנון, — וסיגנוני אופיי
הדב של לרמה לרדת יכול איני — האדם

 שהם למרות נירה, על-ידי שנאמרו רים
 מעוותים חציים חלקים. לשני מחולקים
 אלא מכפישים. וחציים העובדות, מבחינת

 כדרכי, בו, נוקט שאני האיפוק אף שעל
אפשי. אי כלום בלא פטור

ה, פי ה פ ת י ס ס  תו
ת______ טי אלגנ ו

הבוערת״להש־ חמתה את מכין ני
■ הבחו על לשעבר, אשתי של חית י
ה למה אבל בעבר. איתן שיצאתי רות
 התגרשנו. כבר הרי היום? והחרון קצף

 מזה עכשיו? דווקא קיצפה יצא מדוע
 אדם, לכל לספר נהגה היא רפות שנים

ו חזור קטנות, שהיו הבנות באוזני וגם
 עם והולך אמא את עוזב שאבא ספר

 אחרת אישה כל לגביה כי ״פריחות״.
 כ״פריחה״. מוגדרת עצמה היא שאיינה

וה היפה עורכת־הדין שפירא, אלה האם
 מי- אריאלה האם ״פריחה״? היא מזהירה,

 ״פריחה״? היא והאלגנטית, הנאה כליו,
וה היפהפיה הדוגמנית גלזן, אורנה האם

 מילר, שרה האם ״פריחה״? היא נבונה,
ל ״פריחה״ היא והנאה, התוססת האופנאית

 היא והמאופקת, היפה הילפר, שוש האם
ה שכל בתוקף, טוענת נירה ״פריחה״?

 אולי, למעט, ״פריחות״ הן האלה נשים
ה למרות לחברתה, שהפכה שפירא, אלה
 עבדו כששתיהן אלה עם שניהלתי רומן

במישרדי.
 ולא כתרים, לעצמי לפתור רוצה אינני

 נשים של ברשימה כאן להאריך באתי
 עושה זה אולי — שמי את" לפאר כדי
 שאינני יודעים כולם אבל ההיפך. את

 במקומו להיבחר סיכוי שום לי ואין נזיר
 עתה זה שנפטר וישינסקי, הקרדינאל של

 את לעוות צריך לא זאת, עם יחד בפולין.
 כשקראתי העובדות. את ולסלף המציאות

 ל־ נירה שנתנה ״המזהיר״ הראיון את
טע לא שהיא ותמהתי כימעט הזה, העולם

 הכל, אחרי שלה. המתמחה הייתי שאני ינה
 ב* כפקידה למישרדי, באה היא כאשר

 מישרה לעזוב עליה שכפייתי אחרי ,1961
 לתעבורה, בית־מישפט של מזכיר כסגן

 היא לעזוב, רצתה לא שאותה מישרה
 אז עשיתי אני כמזכירה. במישרדי עבדה

 להאיץ כדי לאות, ללא המאמצים, כל את
 ולהתמחות. מישפטים ללמוד יום־יום בד,

 כפי ילדינו, על להשפיע שאצליח הלוואי
 לרצונה, בניגוד עליה, לטובה ׳שהשפעתי

 ׳שהיא בשעה ולהתפתח. ללמוד ללמוד,
 עורך־דין ״מספיק והערב: השכם טענה
 שהגענו וכואב חבל לכן במישפחה״. אחד

עיתונות. למילחמת
 רואה כשאני מנגד, לעמוד לי קשה

 במיקרה ישתו, ממנה באר לתוך שיורקים
 חיי — השנים כל במשך הבאר. אני זה,

 לפני שירטון על עלו שלנו הנישואין
ומ מעל תמיד עשיתי — שנים כשבע
 ׳תכו־ לא המלוכלכת שהכביסה כדי עבר,

ב ונירה בשיטתי, אני אבל בפומבי. בס
̂ שיטתה.
 שלנו, הנישואין חיי כשהתפוצצו כבר

 מאות לכמה וטילפנד, עולמות הרעישה היא
 ותנחומים, חיזוק מהם לקבל כדי ידידים

 את נוצר אני לטעמי. היה שלא דבר
ש סיפורים לספר מרמתי למטה לשוני.

 אני השפתיים. את מהם ילקקו הקוראים
זו ׳ואני פוסל, במומו הפוסל, שכל חושב

 שאם ילדים, בשלושה שמדובר יתמיד כר
 חבל קשות. בהם אפגע אימם את אשמיץ

כך. חושבת לא שנירה רק
 והמתפרץ האימפולסיבי שאופיר, כנראה

 כשלנגד בעיקר חישוב, כל על מתגבר
 בגבר לפגוע ומגמתה מסע־עונשין, עיניה
 את — הכל קיבלה ושממנו אהבה, שכה

 ברמת־חן הבית את הילדים, את השם,
בו. רצתה ׳שלא המקצוע את ואפילו

להי כשבאים עצוב, מאוד זה בעצם
הלב כל כאשר הרוס, בית למרגלות לחם
 הבית ומתוך נפלו, העמודים פזורות, נים

 כזה במצב להילחם עשן. תמרוית עולים
 גם אבל מיותר. גם זה עצוב, רק לא זה

 ובר קמצא של ריב בגלל חרבה ירושלים
קמצא.

ת ״לא פ כ  לי אי
תן ח ת ה זבלן״ עם ל

ה ףי7  בלשוני, נזהר מאוד אני זו שע
 בהתראות מקשיים חושש ׳שאני מפני •יי
 או השמונה, בן עופר האהוב בני עם

 ישמח אני אבל עליו. שליליות מהשפעות
סיפו של ונאמנה קבועה קוראת שנירה

 ״איך פעם מדי אותה שואל כשאני רי.
 בבוז. אפה את מעקמת היא הסיפור״?

 את קוראת היא שבמסתרים כנראה אבל
 ה־ בין מחפשת ואפילו בשקיקה, סיפורי
נכתבו. שלא דברים שיטין

 יצא עליו גרים״, האחים ״אגדות הסיפור
למבוגרים. אגדה הוא נירה, של קיצפה

דידסקי פרקליט
? בילדינו פוגעת היא מדוע

 את בה ימצא קורא כל אגדה, בכל כמו
 עצמה דימתה שנידה כנראה מבוקשו.
 גירושינו, אחרי היום׳ בעיני, אבל למלכה,

 רוצה נירה אם כתר. כל לה אין הרי
 שתמצא מאחל אני למלכה׳ עצמה להכתיר

 פשוט- יהיה אם ואפילו כלבבה,־ מלך לה
למלך. להפכו תשכיל בוודאי היא העם

 בפיה: שגורה אימרת־שפר היתה תמיד
 זבלן, עם להתחתן לי איכפת היה ״לא

 לה, מאחל אני טוב״. בעל שיהיה העיקר
 בעל או חבר במהרה שתמצא ליבי, מכל

לראשו. המלכות עטרת את תניח ושהיא
 להתפוצצות הראשון ביום לה אמרתי

 לבנות, תספרי אל : 1974 ביוני יחסינו,
 ביני זה העניינים. לסוד אותן תכניסי אל

 שנינו נפתור בינינו הבעיות את לבינך.
 הפגיעה זו ביותר לי הכואב הדבר לבד.

בילדי.
 בי יותר, יקרה לא שזה מקווה אני

 אבל שלום, אין אולי נגמרה. המילחמה
 אותי הפכה גם נידה הפסקת־אש. יש

 בסימני ׳טוב הייתי לא פעם אף למאויתת.
 אם כי להתוודות, חייב אני אבל מורם.

 מן סיפורים ישנים שש במשך כותב אני
 אני אם שגם הדברים, מטבע הרי החיים,
 שסופרו כפי אחרים, של סיפוריהם כותב

 הנימה מן מאוד הרבה מכנים אני לי,
אמי ריגיש״ת מעורבות רק שלי. האישית

 סיפור מולידה בסיפור. שמתבטאת תית,
 מה כאלה. הם שסיפורי מקווה אני טוב.

 דע־ על אדם מעבירה שד,קינאה לעשות,
רעה. פגיעתה — מקנאה ואשה ,תו;


