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 עבודות־דחק. .מיני בכל לעבד ללחם הוא
 אך גדולה שהיתה עליית־גג, היה ביתו

 ■הזכות לידו נפלה !גם שם ■ממיטתו. במעט
 לו: שאמר ז׳אקומטי, הפסל אל להתוודע
 אלגנטי.״ מדי יותר אתה צייר, ״כשביל

 שנים, ארבע ארכו בבויזאר הלימודים
 ״בצלאל :הוא עליהם לומר לו שיש מה וכל
 היה שהבוזאר טוב, כל־כך בית־ספד היה

לעומתו״. חיוור ממש
ש כפי אבל, דיבר. לא צרפתית

אומ ״הצרפתים :במדפיו מעיד הוא
 איתה. לישון צריך שפה, ללמוד שכדי דים

 היתד. והיא השפה, עם ישנתי אני אז
שחו עיניים לה היו הזיו. השפה ■מאד, יפה
 וחמר וחושני מלא יפה שחור, ושיער רות
 לה קראו עגלגלים. בקווים מלאים קיים

 תקופת־ כל על השפיעה והיא דויד, אוולין
שלי.״ פדים
 גפן ׳מנחם נטש הצרפתייה אוולין את

 שנסע קודם כן, השלישית. אשתו לטובת
 למודה בשנית, נשוי, להיות הספיק לפריס

 לדבריו, :שאיתה, אביבה בשם ירושלמית
 לאשתו גמור ניגוד שהיתר, משום התחתן

הראשונה.

 ־— הציור
מקור-כוח

 היחידה האשה היתר, עדה, שלישית ך*
עצמ באופן נישואין לה הציע שמנחם | נ

בה־ עליו אהובה גם כנראה, היתד״ היא אי.

 אהבתי שנים. ארבע וחד היינו בסך־הכל
אליה.״ סבלנות המון לי והיתד■ מאד, אותה
וה הרביעית, החוקית אשתו את

 השייקם־ השחקנית בכולן, מפורסמת
 בארוחת־ הכייר ריג, דיאנה המעולה פירית
 רומן, ניהלו תמי-מים חודשים חמישה ערב.

 התיק- אמצעי- כל על־ידי בהרחבה שכוסה
 דיאנח ממנן ביקשה אחר-כך בעולם. -שורת

 הוריו. את להכיר כדי ארצה, איתו לקחתה
 שאני,״ חושב שאני כמו ■פיקח הייתי ״אילו

 אז כבר מבין ״הייתי היום, אומר הוא
 שרצתה מפני הורי את להכיר באה שהיא

איתי״. להתחתן
 ללונדון, ■מישראל חזרה בדרך במטוס,

 ״מתיז״ כששאל ידו. את דיאנה ביקשה
 עבר זאת למרות אך ״מחרתיים.״ :אמרה
 ■נידחת, בעיירה שנישאו, עד תמים חודש
 שינתה לא הצניעות וצנוע. קצר בטכס
בעי ביותר :מדובר זוג הפנו הם הרבה.
 שערך נוספת ותערוכה האנגלית, תונות
 גפן חסרי-תקדים. להדים ■זכתה אז מנחם

בטלווי בראיונות הופיעו הטרייה ואשתו
 ד,ירבו ובדירתם, במיסעדות צולמו זיה,

אהבתם. על הדדיות בהצהרות
 של הבריטי החלום גם פג שנה ■מקץ אך
 שיצאה מדיאנה, נפרד הוא גפן. מנחם
 אותם באמצעות נגדו במסע־ד,שמצות מייד

 קצר זמן נם על אותם שהעלו עיתונים
 שלי הבעיות ״כל :׳מנחם ■מספר קודם־לכן.

 שלה. מחוסר־ר,ביטחון נבעו דיאנה עם
 היא עליה. עובד שאני חשבה תמיד היא

 הוא עד־כמה ידעה ני שלי. בציור קינאה
התחילה ■מסע־ההשמצות את לי. וחשוב

 המעולים בתכשירינו נכון שימוש
לחסכון. וגם ליופי מביא
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 בעיניו נדלק עליה, מדבר כשהוא כי יוחד,
 שהכרתי אחרי ״שבועיים :געגועים של זיק

 הצעתי ושם ללונדון אחריה נסעתי אותה,
ה במקומות רזה היתד, היא נישואין. לה

 אטדאקטיבית מאד אבל יפה לא נכונים,
ואינטליגנטית״.

 ללונדון, עדה אחרי שלו, נסיעה באותה
האנ בבירה הראשונים קשריו את גם יצר

שני. לבית שניט לאחר לו שהפכה גלית,
 1964וב- לעדה, נשוי היה שנים ארבע
 באותה ארצה. חזר אחר-כך ומייד התגרש,

 ב* שלו ציורים תערוכת נעריכה גם שנה
 רבה. להצלחה וזכתה תל־אביבית, גלרייה

 הוא ומבטיח״, צעיר כצייר אז ״:נחשבתי
מספר.

ב מנחם עסק שבכפר־שימריהו ■בביתו
 רובינא אילנה את הכיר גם ואז ציור,

 מבין השלישית היתד, רובינא, חנה שאמה,
 היתד, ״היא חייו. על שהשפיעו הנשים

 לי הראתה היא האנטי־דלילה, בשבילי
ה דרכה אותי. חיזק יחד, גדול, כוחי במה
 שלי ושד,ציור לי, חשובה עד-כמד, בנתי
 אני ידעתי, לכן, אצלי. החזק הדבר הוא

 להתפתח כדי אליו לחזור תמיד צריך
כוח.״ ממנו ולשאוב

במר לעבוד חייב הוא גי חש 1967ב־
 הדופק, על היד את לשים אמנותיים, כזים

 ■נסע לכן להתפתח. כדי בתחרות לעמוד
 ל- יותיר מאוחר להמשיך במטרה ללונדון,

 ■סטודיו עבורו השיג מקומי אספן ניו־יודק.
 מרכז- היה 1967ב־ ■אשר בקינגס-דוד,

 של הסטודיו העליזה. לונדון של העניינים
 חברתי מרכז מייד הפך הישראלי הצייר
 ופתאום מתפרסם, החל :גפן מנחם סואן.
ריק. בחלל עובד אינו -שוב כי גילה

היש השחקנית את ■גם הכיר בלונדון
 עדיין אז שהיתר, לביא, דליה ראלית
 לדירתה עקר ומנחם התאהבו, הם נשואה.

 היתד, ״דליה פארק. שבריג׳נט דליה של
מ״ושי עליה, אומר הוא מאד,״ יפה בחורה

נפ שלי. ציורים מאד להרבה מודל שה
פעמיים. אליה וחזרתי ■פעמיים, ממנה רדתי

הח כל את להעביר שהתעקשתי אחרי
עדיין,נשו אנחנו שלה. מהבית שלי פצים
בטלפון.״ מדברים ■ומדי־פעם אים,

אגדת________
ת מלון אורחו ה

חר ייד ץ* א  להיות מנחם שם הפירוד ל
או הוא זאת למרות אך מבוקש. רווק 1*

 מהארץ שמגיעה חתיכה שכל ״האגדה מר:
 בדיוק היא בדירה, אצלי עוברת ללונדון

 פרי חני שהדוגמנית נכון אגדה. — זה
 רוצה שהיא ואמרה פעם אלי צילצלה

 היה זה אבל יום־יומיים, אצלי להתארח
 1 חודשיים נשארה היא אם מה אז דבר. שום

 היפות הנשים אחת שהיא חושב ■״אני
 רבים לציורים מודל שי-משה -והיא בעולם,

 :מאוהב הייתי לא פעם אף אבל שלי,
 רומן. בינינו ליחסים קורא הייתי ולא בה
 אלי, טילפנה (גולן) רוזנבלום פנינה גם

 וביקשה לגור איפה לה שאין לי אמרה
 להישאר רצתה כשהיא יומיים. להתארח

 מאד.״ מצטער שאני לה אמרתי יותר,
 שהוא הערים החברתיים החיים למרות

 חלק בהם תופסות הנשים ואשר מנהל,
ו פורה צייר עדיין הוא גפן מנחם ניכר,

 בקנאות. ■זה דייפוייו על שומר והוא מצליח.
 פיגודאטיבי, ציור שנקרא מה מצייר ״אני
 אסכולה לשום שייך ״אינני אומר. הוא

 האמנות בין לגשר מנסה אני ■מסויימת.
 וליצור המודרנית, האמנות לבין הקלאסית

אישי. סיגנון זד, מתוך
 משום פשוט זה נשים, מצייר אני ״אס

 תמונה. ליצור תירוץ בשבילי מהוות שהן
 כאובייקט, בציור אותי מעניינת לא האשד,

פור שציירתי המעטים למיקרים פרט
 ההישג הוא הציור וביסדהכל, טרטים.
 מתקיימת כעת הנה, שלי. והאמיתי הגדול

 שלי. בימייספד 23,־ד התערוכה בתל-אביב
הפ בערב כבר — פיחות לא או פיחות
תמונות.״ ארבע מכרתי תיחה
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 והסברים פירושים עם דניאל ספר

אנגלית. רוסית, ערבית, בשפות:

רבות בשפות התנ״ו ספר
 בשפות: קורסים 44 — בהתכתבות תנ״ד לימוד

 יוונית, ספרדית, רוסית, אנגלית, עברית,
וגרמנית. רומנית צרפתית,

ל: מייד כתוב
ירושלים. ,568 ת.ד.
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