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 אוח- ה?ו העיר ׳*מבלי בטוחה איני אך
 חבורת על נימנה אינו הוא אותו. בים

 מודה עצמו הוא המסורתית. המבלים
 יש אך חבורתי. בילוי שונא הוא ני

 אי־ ממנו. לקחת שאי־אפשר דברים
 כמו שירה סיפרי ממנו לקחת אפשר

 ״שירים או שפתיים״ ערופי !,ברזים
עב ממנו לקחת אי״אפשר שימושיים״.

 בה שולט שהוא ויפהפיה מענגת רית
 לקחת ואי־אפשר בלתי-רגילה, בצורה
 התגלה 20 שבגיל העובדה את ממנו
 חדשן, כמשורר הראשון שיריו בספר
המ שבדור העובדה ואת ונועז, מקורי

חדש. אביזץ קם לא הצעירים שוררים
שראיינ שאחרי להודות מוכרחה אני

 אותו מחבבת כשאני יצאתי אותו תי
 האנושיות התכונות בגלל אולי יותר.

שה עד עברתי יסורים הרבה שגילה.
 והרשיתי שגיתי התפרסם. הזה ראיון

 פירסומו. לפני הראיון את לקרוא לו
ש כשם לפרטים, כחרד התגלה אבידן

 ואני לו, הבטחתי לפרטיותו. חרד הוא
 מגוריו, מקום את אגלה שלא מקיימת,

 שלו, הסטודיו מקום את אגלח שלא
 אדמיס לא חלילה־וחס ושחס־וחלילח

שלו. הטלפון מיטפר את
לטל ישירות עונה אינו כידוע, אבידן,

 האלקטרונית למזכירתו מניח הוא פון.
 המטלפן אם ואז, במקומו זאת לעשות

 חתענינותו, את מעוררים המטלפנת או
צילצול. מחזיר הוא

 שלי החטטנות את אהב לא אבירן
 מכיוון אך צעירות, נשים עם ביחסיו

התבקש הזח הנושא ממנו, חלק שזח

 שולחן״. ״לעשות המונח את לא ובמיוחד
 ארץ־ישראל של שריד בזה רואה אני

 בת- עם לבלות אוהב אני הפלמ״ח. מימי
 הבילויים לקצב עצמה את המתאימה זוג

לבד. או שלי,
 כדי לכלות יוצאים אנשים •

 רוצים הם אם לכד. להיות לא
ככית. נשארים הם לכד, להיות

 בת עם או לבד להיות בין הבדל יש
 להסתובב לכך, נוסף בחוץ. או בבית זוג

 מאשר אחר דבר זה אנשים בין לבד
קימת. ארבע בץ לבד להסתובב

 לא שאתה העובדה האם #
 לא שייך״, ״לא כחכורה, מכלה
כדידות? של הרגשה כך נוסכת

 מסויים סוג לי מעניק זה לא. לגמרי
 על פועל אני לילית. קיומית אנרגיה של

 העיר אחרים. אנשים של השינר, אנרגיות
 גרעין המהווה יומית, מרץ יתרת פולטית

 מהאנרגיה חלק בלילה הלילה. לאנרגיית
 אנרגיה יתרת ויש משתתקת, העיר של

 כל המבלים. מיעוט בגלל המשתחררת
ה את לספוג מצליח בלילה היוצא אדם

הזאת. אנרגיה
-------- —נדני לדעתך, לקלוט, מסוגל מי • ליליות? אנרגיות

 ביולוגי שעון להם שיש אנשים אותם
הפוך.
 לכלות לצאת חייב אתה •
לילה? ככל
חייב. די
 לבלות? יוצא אתה מתי •
בלילה. 11 לפני לא
הכיתה? חוזר אתה מתי •
.3וחצי- 2 לפני לא

אניזץ לילי לש,עכר אשתו עם
אוחי...״ מעניינות לא מסוייס לגיל מעל שנשים הצהרתי ״לא

וידו ממנו להוציא היה קטה כטיחתנו.
 כוללני, כאופן דיבר הוא איטיים. יים
 למצוא ניתן הטורות טבין לי נדמה אך

עצמו. אומו

סיפ* לאור יצא אלה כימים •
 דויד עם תל־אכיכ ״לילות רך

 ספר צריך היה מה לשם אניח״.
 תל־ של הלילה חיי האם כזה?
כך? כדי עד מסוככים אכיכ
 משוטט ואני כן, לפני כזה ספר היה לא

 אותם, ומכיר תל־אביב של בחיי־הלילה
 ובץ ביני היחסים את לתעד הזמן והגיע

מהר. ובוצע הרעיון צץ כך חיי־הלילה.
 שאתה חושב אתה מדוע •
 חיי של נכוכים מורה להיות יכול

התל־אכיבים? הלילה
 רואה לא ואני נבוכים, מורה לא אני
 תיארתי פשוט לחיי־הלילה. כמדריך עצמי
 אפשריות, בילוי צורות או דגמים בספר

מתצ קלטתי שאני כפי ראייתי, מנקודת
 פירסום שעם חושב אני האישיות. פיות״
 דחיפה נותן הכל בסך אני הזה הספר

לח״-הלילה.
 שכאשר מקוכל, כדרך־כלל •
כהכ יוצא הוא לכלות יוצא אדם

 כמקום הכרים עם נפגש או רה
 תכופות אותך רואה אני הכילוי.

 אדם האם הכילוי. כמקומות לכד
ה התל-אכיבי המכלה הוא כזה ? אופייני

קבוצתי, בילוי אוהב לא באמת אני
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כבוקר? קם אתה מתי •
לק המאוחרות, הבוקר בשעות קם אני
 בהם לי שיש בקרים למעט הצהריים, ראת

סידורים.
 השעון על משפיע לא הגיל •

? הביולוגי
 מגיל ביולוגי שעת יש למשל, לי, לא.
מאחר. הייתי לבית־הספר אפילו אפם.

א אני נ ל ת ו ת א  א

ש א ד , ח ׳ ס ס ד ת ו נ ל א  ת

ת רן א ס ק או ס ר מ ח

ולאוס אדס בין

 לא לי. סלחו אז טוב, תלמיד הייתי
 לא אני בבוקר. לקום פעם אף אהבתי
לקום. שאוהב מישהו שיש מאמין

 שנדכר רוצה לא אתה למה •
גילים? על
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במיוחד. מעניין נושא בזה רואה לא
 צ־ להישאר מתעקש אתה •
כ נלחם אתה כאילו נראה עיור

שנים.
מדברת? את מה על
 שיש זה על מדכרת אני •

 ואתה ±6 כן נער של תיסרוקת לך
נע עם ומסתוככ עור מעיל לוכש

של תדמית מקרין צעירות, רות

ד א ו מ ת ר אין א פ א ד ל פ  ב

א ממין ב ס ש ה. ע ב ה  א

ו ד א ח ת 011 י א ת ז ל ע  ר

ת איור□ רו הז ר, ו ו נ י נ ה  ו

א הו ט ש נ מ ל ב א ו ש  ה

ת מיניו ו ב ב א ה

 עוכד די שאתה לי ונדמה צעירות,
זה. על

 אני אותי. מעניין לא הזה הנושא כל
 שאנ<. מה אני צעיר. להיות מתעקש לא

 לא אותי, מטריד לא הכרונולוגי הגיל
 נכון, כי אם אחרים. אצל ולא עצמי אצל

צעירים. אנשים בדרך־כלל מעדיף שאני
צעירות? נשים •
 גיל מעל הצהרתי,שנשים לא פעם אף

 דבר סתם זה אותי. מעניינות לא מסרים
רכי קיטעי שניים־שלושה בגלל בי שדבק

 לא מעולם הזה. בהעולס אומללים לות
 תיקרת על ולא גיל ריצפת על הצהרתי

גיל.
 עניין מוצא שאתה זה איך •

 פחד זה האם ? צעירות כנשים רק
יותר? מכוגרות נשים מפני
או- המעניינות בנשים עניין מוצא אני

אל אוהב לא אני שותה. לא אני לא,
 אלכוהול סובל לא אני גופנית כוהול.

 מצליחה שלי המערכת סיגריות. ועשן
זה. בלי להסתדר  דעצמך מרשה אתה לכן •
אלכו בשכוע. פעמים חמש לצאת

כסף. מאוד הרכה עולה הול
 אפשר אחת בירה על נכון. לא זה

 לשתות יכול בשעה אני שעה. לשבת
 וזה קל, משקה של יחידות שלוש־ארבע

כסף. אותו עולה  הידועים אנשים כי מקוכל •
 הם אלכוהול. שותים כ״כליינים״

 להם עושה שהאלכוהול אומרים
הלילה. את

האלכוהולי. הראש את אוהב לא אני
 __ בין המרחק אומדן איבוד את אוהב לא

 בווליומים לדבר הנטיה את לאדם, אדם
 מדי הדמוקרטית האווירה ואת גבוהים
האלכוהול. השפעת תחת הנוצרת  בבי־ סוכל די אתה כך, אם •
שלך. הליליים לויים

 מרבים שלא במדינה חי אני למזלי
במיוחד. בה לשתות

 עליך המועדף היום מהו •
? לכילוי
ו שני הם ביותר הטובים הימים שני

 האלה, הימים את אוהב אני גם חמישי.
 מיוחדים. סנטימנטים כלפיהם לי אין אך
 ולמוצאי-שבת, שישי לימי מאיסה. לי יש

מד לעיתים זה ושם מדי, צפופים שהם
כא.

התחכ הוא מהבילוי חלק •
 מקומות מעדיפים אנשים כות.
״סטוצים״. מלאי צפופים, כילוי
 - המונח את במיוחד מחבב לא אני

 כדי יוצא לא אני יוצא, כשאני ״סטוץ״.
 בעיה לי יש ותמיד באנשים, להתחכך

בי. אנשים של התחככות למנוע איך כך? להתחכך מנסים •
את מעודד לא ואני שכן, חושב אני

 שפוי, משהו הלילי בבילוי רואה אני זד״
 בחיי-הלילה רואה אני הזייה. איזו ולא

מרעננת. שפיות
 הלילה את אוהכים אנשים •

 מקנה הוא כי מהיום, שונה הוא כי
 והתאורה החושך כחסות חוויות,

העמומה.

מכורך דליה לשעכר, הכרתו עם
בלילה אנרגיה יותר לקלוט בנוי אני הפוך. ביולוגי שעון לי ש

 יהיו צעירות, חברות כמה לי היו תי.
 של תישלובת זה מחפש, שאני מה אחרות.
 אין ועצמאיות. מקוריות בגרות, עם צעירות

 עניין לי יש כשלעצמו. בגיל עניין לי
 שיש גיל, קבוצת בכל מעטים באותם

 מצנזר לא אני הזאת. התישלובת להם
ה הגיל לא הוא שקובע מה גיל. שום

 והמנטאלי, הביולוגי הגיל אלא כרונולוגי,
 מראהו לפי האדם של גילו את קובע ואני
התנהגותו. ולפי  אץ לילה לענייני כמומחה •

 3־2 כשעה דפרסיבי משהד לדעתך
בוקר? לפנות

 לא אבל בלילה, משעממים דברים יש
 שכתיבת להודות מוכרח אני מדכאים.

 הלילה. חיי את עלי המאיסה קצת הספר
ב ונכתב שבועיים, במשך הוקלט הספר
 היא האמת נוספים. ימים עשרה משך

מה לי נמאס שקצת מרגיש אני שכעת
שותה? אתה •לילה.
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 לא ותאורה, אקלים בקרת היתה אילו
ולילה. יום של בעיה היתד.
זה? את לבקר אפשר איך •

 וכיסו״ בגגות ערים כיסוי על־ידי
 המאפשרת פולר, כיפת של מסוג פלאסטיק

שקו כיסויים על־ידי איצטדיונים לכסות
 בקרה יצירת על-ידי בלתי־נראים. פים

טמ לקבוע אפשר בבית כמו אקלימית
 משקיעים היו אילו ותאורה. פרטורה

מאב היינו נעשה, היה והדבר משאבים
ו יום שבין הדרמטי ההבדל את דים

 בדבר לראות רוצים היינו ולא לילה,
שלנו. מצב־הרוח את המשנה משהו הזה

 רוצים שאנחנו אמר מי •
 היום כין ההבדלים את לשנות
 ללילה מעניק זה הרי ? והלילה

שבו. והמסתוריות העניין את
 שתהיה צריך שלא אמר מי אבל כן,

 חיי־ של התיאטרון זה? על שליטה לנו
קצת מדי הדרמטית וההתנהגות הלילה


