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כל פסיכולוג טוב יסביר לכם שדווקא
האנשים הכי שקטים כלפי־חוץ הם האנשים
הכי לוהטים מבפנים .וכמובן להיפן .אלה
שעושים רושם שהם אש ועשן הולכים לישון
בכל יום אחרי מבט.
וכמו שזה אצל בני־אדם ,ככה זה גם בקשר
לערים.
הנה תל־אביב ,למשל .כל אחד בטוח שזו
העיר הכי תוססת בעולם ,וכל הסיפורים הכי
מעניינים נולדים ומתים בה .לעומת זאת
ירושלים זה מקום שרק טוב להתגעגע אליו.
בירושלים יש אוניברסיטה ויש כותל מערבי
וקפה טעמון ובית־מירקחת אלדו .אבל הפעם
האחרונה שקרה שם משהו מסעיר מבחינה
רומנטית ,היה כנראה בזמן התנ״ך.
נכון שככה אתם חושבים? טעות מארץ
הטעויות! תשמעו:
אתם בוודאי זוכרים את הגברת איילח
זקס־אברמוב ,שרק לפני חודשים אחדים
תרמה למוסיאון ישראל אגף שלם של אמנות
ישראלית ,ועל־כן־ ריאיינו אותה בכל העיתו
נים ,ואפילו בטלוויזיה .לאותה איילה זקס־
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במשך חורשים רבים נהגו מר גרץ ורעייתו,
הגברת מונבז ,להתאכסן ,בזמן שהותם בירוש
לים ,במלון במרכז העיר .במשך הזמן הפן המ
לץ הירושלמי לביתם השני.
בבוקר היה יובא מר גרץ לעבודתו ,ובערב
היה חוזר למלון ,שם חיכתה לו רעייתו הגברת
מוגבז .הוא היה מספר לה מה עבר עליו במשך
היוע היא היתה מספרת לו עם מי היא רבה היום
ומה היא אמרה לו .אחר־כך היתה הגברת מונבז
נותנת למר גרץ כמה רעיונות ,מכינה לו צלחת
מלאה בקוץ׳־מוץ׳ ,המאכל החביב עליו ,ובסוף
היתה מכינה לו גם כוס־תה ,ושניהם היו הולכים
לישץ.
ככה זה היה יום אחרי יום .עד שיום אחר חלה
מר גרץ ,והגברת מונבז אסרה עליו לצאת
לעבודה .היא השכיבה אותו במיטה ,כיסתה
אותו ,נתנה לו אקמול וכוס־תה ויצאה מהחדר
כדי לתת לו לישון.
אבל הגברת מונבז היתה דאגנית גדולה
מאוד ,ואחרי חצי שעה היא חזרה לחדר כדי
לבדוק איך מרגיש החולה שלה .כדי לא להעיר
אותו היא פתחה את הדלת בשקט־בשקט,
ואחרי שהדלת היתה פתוחה לגמרי .נשמעו
צעקותיה בכל קומות המלון .מכל עבר הגיעו
בריצה עובדי־המלון ובראשם המנהל .כדי
לראות מה קרה .מה שהם ראו זה שמר גרץ
שוכב במיטתו ועל אותה מיטה יושבת לה
חדרנית צעירה ויפר״ ומר גרין מחזיק אותה
בידיו.
כולם חשבו שאחרי הסקנדל הזה לא יראו
עוד את הזוג גרין־מונבז במלון הזה לעולם ככה
חשבו כולם .וגם המנהל ,שלא רצה בשום אופן
לוותר על הזוג החשוב ,שהעניק למלץ את כל
ייחודו .חשב בעל המלון וחשב ,ובסוף מצא
פיתרון.
תוך שלושה ימים מיום האירוע על מיטת
החולה ,קיבלה החדרנית הצעירה כרטיס־טיסה
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פולה ודויד בן־גוריון
קוץ מוץ׳ וחדרנית צעירה
)בכיוון אחד( לפלורידה ,וגם כסף בשביל
להתחיל שם חיים חדשים .היא עבדה בבית-
מלון שם ,הכירה אמריקאי עשיר ונישאה לו.
אגב שכחתי לציין ,שזה קרה לפני הרבה

סמדר קלצ׳ינסקי לא גרה כאן יותר .היא גרה בחדר במלון ניו־יורקי,
ועובדת כדוגמנית .הרבה מאוד כסף היא לא עושה מהעבודה שלה ,אבל,
כנראה ,בכל זאת מספיק כדי להוסיף חמישה קילוגרם למישקלה .לא
להיבהל .כשעזבה אותנו סמדר שקלה  40קילו .עכשיו  ,45וכל זה
מהג׳אנק־פוד האמריקאי.
ומה עוד היא עושה בניו־יורק? לפעמים היא יוצאת לבלות עם
חברותיה .שגם הו ישראליות המנסות את דרכו באמריקה — עינת גרץ,

שנים ,ושהגברת מונבז והאדון גרין ידועים
יותר בשמם פולה ודויד בן־גוריזץ ,אבל אני
בטוחה שכבר הבנתם את זה בעצמכם .זה קרה
במלח הנשיא.

מאי בריט ואליענה .אחרי שהן גומרות לבלות קצת בעיר הגדולה ,הן
חוזרות ,כל אחת לחדר שלה במלון.
רומאנים סוערים עם גברים יפי־תואר ,בעלי אחוזות ומטעי־טבק בניו־
אורלינס ,זה כנראה מהסיפרות ,ולא מהחיים.
סמדר הדגישה באוזניי שגם היא ,כמו כולם ,גילתה שניו־יורק היא
ג׳ונגל ,אבל גם בתוך הג׳ונגל הזה אף אחד עוד לא דרש ממנה להיכנס
למיטה כדי לזכות בעבודה .סבלנות.,מותק ,סבלנות — גם זה יגיע.

רחל גרץ
ימות־המשיח הגיעו
אברמוב ,שהיא אלמנה יפה והדורה ולא כל־כך

'צעירה ,יש גם אחות .האחות הבכורה ,רחל
גרץ ,גם היא אלמנה יפה והדורה ,שלא מזמן
חגגה את יום הולדתה ה־.80
היא אלמנתו של איל־האוניות היינץ רד
דולף גרץ )בורכארד ,דיזנגוף( ואמו של רב־
חובל אדן גרץ שהיה גיבור התקשורת לפני
שנים רבות.
הרבה שנים חיה רחל גרץ באיטליה בטירה
יפהפיה ,ורק לפני שנים מיספר עלתה לירוש
לים ,קנתה דירה והתחילה להתאקלם .תוך כדי
התאקלמות היא פגשה במישפטז הירושלמי
הידוע גידעון חסיד .גירעון ,שהוא בן ,53
הוא רווק מושבע מאוד ,ועד היום לא הצליחה
שום אשה לתפוס עליו חזקה.
בקיצור ,רחל גרץ וגירעון חסיד אינם נפר
דים כמעט מאז שנפגשו לראשונה ,וירושלים
כולה בוערת מהסיפור שלהם.
מה שמאוד מעצבן את האנשים זה שאי־
אפשר להגיד שמישהו מבני־הזוג מעוניין בכסף
של השני ,כי כסף זה בדיוק מה שלא חסר אף
לאחד משניהם.
מה אגיד לכם ,כנראה אהבה אמיתית .ימות־
המשיח הגיעו.
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