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תעודת אבל ,28 בן שהוא אומי וא ■א
 נולד שהוא עליו מעידה שלו הזהות 1 !

 כיוון רואיו, את במיקצת מביר זה .1930ב־
 ומקני אוייביו .28 כמו נראה באמת שהוא

מת גיל של אותות בו לגלות מנסים איו
אין. משוט אבל קדם,

וממורק, מצוחצח אלגנטי, תמיד הוא
 שבחור תמיד לו אמרה שלו אמא כי

 התלתלים יפה, ולהתלבש נקי להיות צריך
 פעם היה הוא שבזכותם :שלו, המפורסמים
ב הם במחנה, השבועון של גער־השער

לא וגם מדי ארוכים לא — בסדר דיוק

 אשר לביא, דליה חברתו את גפן מנחם ראה כךויצירתו האיש
 הנשים אחת שהיא טוען .הוא בלונדון. התגורר בביתה

אליה.״ סבלנות המון לי והיתה מאוד, אותה ״אהבתי : ואומר בעולם, ביותר היפות

ערקו — אל
סגש וחגה

 ש־ צייר הוא גפן מנחם — 44 גיל ך*
תע ותשע תערוכות־יחיד 14 מאחוריו ■4

 הרב השלל כל מתוך קבוצתיות. רוכות
בחו״ל. התקיימו שלו תערוכות 14 — הזה

שמא גבר הוא !גפן מנחם — 44 בגיל
 מתוכן נשים. של ארוכה שורה חוריו
 חלק שאיתן שלוש חוקיות, נשים ארבע

 ועוד הנישואין, למיסגרת מחוץ חייו את
מכ השפעה להן היתר, שלדבריו, שלוש

שלו. הציור ועל חייז על רעת
 על ויינברג, מנחם בשם נולד, כשהוא

 כי איש שיער לא שבחיפה, הכרמל
מ לצייר פעם יהפוך יפה־התלתלים הילד

 אבי־המי-שפחה, נודע. ושובר־לבבות פורסם
ש־ והאם, בדואר כמהנדס־כבלים שעבד

 ש־ פרי חני הדוגמנית ^111[/[ 11
 גפן את לבקר באה י י ״ ״ ■ י

 איתו ונשארה ליומיים, שבלונדון בביתו
אומר. הוא רומן,״ היה לא ,״זה חודשיים.

 קואופרטיבית, במיסעדה שותפה היתד,
 ילדיהם, עם בקריית־חיים להתגורר עברו
ממנו. הגדולה מרים ואחותו הקטן מנחם

 הגשים שלוש מבין הראשונה היתד, האם
 מספר: הוא חייו. על חותמן שהותירו

 בלתי־רגילה. בצורה יפה אשד, היתד, ״היא
ש זוכר ואני מאד, ארוך שיעד לה היה

 אחריה ראשיהם את מסובבים היו הגברים
 הוריו בערך״. 16 בן שהייתי עד ברחוב
 ורק 14 בני בהיותם זו אז זד, הכירו
ביניהם. הפריד כשנה, לפני האב, של מותו

 ויינברג השם כי מנחם החליט 10 בגיל
 ד,-שם, תרגום את שירטט הוא מדי. גלותי

 ה־ את ;שמחק עד בו והשתעשע הר־גפן,
 ה־ שמו. זהו מאז, הגפן. ונותרה ״הר״,

 את ושינתה בעיקבותיו הלכה מי-שפחה
ל הצליח הילד, מנחם, אך לגפני. השם

 יפה מצלצל גפן השם כי אביו את שכנע
יותר.

 שפתו את המעטר השפם, גם מדי. קצרים
 נראה הוא כי יוצא־דופן, אינו העליונה,

-שם. היה מאז־ומתמיד כאילו


