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דמה. מין עי  הלוויניות, את מצאת איפה •
 שהסכימו אותן, מכנה שאתה כפי

 מץ כסצינות בשכילך להצטלם
? מאמבטיה

 כל ז הבעיה סד. התפשטה. אחת רק
היום. מתפשטת אחת  הסכמת כי קודם לי אסרת •

 לחדר* הזה״ ״העולם את להכניס
 עם הסתדר זה כי שלך המיטות

 רחוק כסה שלך. לסרט פירסוסת
פירסזמת? משכיל ללכת מוכן אתה

 בתקופה סביבי. פירסומית אווירה היתד.
 לגבי ליברלי די אני ליברלי. הייתי ההיא

 אחרי רודף לא אני פירסומיות. חשיפות
 פדאנטי אני ממנה. בורח ולא פירסומת

פי לי שיהיה אוהב פרטים, לגבי מאוד
 של בזכותה מכיר אני עקרונית קוח.

טרמ ולקחת לחשוף להתעניין, התיקשורת
 נועדה. היא כך לשם אירועים. על פים

■ ■ ■
ילדים? רוצה אתה •
היום. עד יצא לא אבל מתנגד, לא
 טיפוס שאתה עליך אומרים •

קיצונית. כצורה אגוצנטרי
 כל־כד שאגי בטוח לא אני יודע. לא

 הלוואי לאנשים. נראה שזה כמו אגוצנטרי
 מתעניין שאני חושב אני יותר. והייתי

 לי, נוח שזה מכפי אחרים באנשים יותר
מס לא בעצמי שלי ההתעניינות וכושר

 עם מסתדר אגוצרנטרי אדם לצרכיי. פיק
 באנשים שלי ההתעניינות כושר טוב. עצמו

 עם יחסים מערכות יוצר ואני משתפר,
נשים. עם בעיקר אנשים,

ץ גמדים הכרים לך יש •
טובים. מכרים ושם פה לי יש
? טובים מכרים זה מה •

הת והוא אנרגיות לחילופי מכשיר הוא
 המתירני, המודרני, כעידן •פנקות.
 4חד אמצעי־תיקשורת הוא המין

 את מסכך לא זה לעיתים. פעמי,
? היחסים
ז בחינה מאיזו

רגשית. •
 אני מיוחדים. סיבוכים במין רואה לא
 גברים אבל יותר, מסובכות שנשים חושב

 בץ קונפליקט נוצר ואז להתאהב יכולים
והמין. האהבה

מו ב׳ן וובדד יש  ח
 ארבע 011 בבית לבו
 לבו דה־ות ובין קירות

אזש״ס בין

קונפליקט? מין אתה •
 שבא ממין נפלא דבר אין אחד מצד

 הזרות גורם נעלם שגי מצד אהבה. עם
 במיניות חשוב אלמנט שהוא והניכור,

 בדרך- החידוש. לו שחשוב הגבר, של
 במין מתחילים ואשד. גבר בין יחסים כלל

 נגמר כשזה ואז באהבה, להמשיך ויכולים
נפרדות. בדרכים התחומים שני הולכים
 את מציין אתה כסיפרך •

 בתל׳אביב. הקיים המיני המתח
הזה? המתח נובע מניין

עצמי בבימוי עתידני כסרט אבירן
והלילה״ היוס טל לשלוט ״אפשר

 יש אם טובים. מכרים המון לי יש
 שלי, טוב כחבר עצמו הרואה מישהו
 מכרים וכמה כמד. לי יש ויודיע. שיקום

חברים. וגם
 נשים עם שדך הידידות •

 שיש או מיני, כסיס על מושתתת
 אינטלקטואליות הכרויות גם לך
ק נשים עם אפלטוניות או

 אני בדרך־כלל ידידויות. מיני כל לי יש
 כאלה יחסים אפלטוניים. יחסים שוחר לא
 זאת, עם יחד אותי. מעניינים כל־כך לא
 שהיו נשים עם קשרים מנתק לא אני

מוש ואשד. גבר בין קרובים יחסים איתי.
 את מכיר אני בסיסים. מיני כל על תתים

 בריא הכי כבסיס אפלטוני הלא הבסיס
יציב. והכיר
 חשוב מקום תוסס הסין •

? כחייך
לפיו? פועל אתה •כן.

 הוא מצבי־רוח. של שנאי הוא המין
אנשים. בין תיקשורת צורת לכל פעל
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בעי קיצית עיר היא שהעיר מהעובדה
חשו חצי הולכים האנשים ורוב קרה,
 בשעות ברחובות הרבה מסתובבים פים,
 בת^־אביב החיים ריקמת והערב. היום
 הדקויות את שתספק כך עשוייד, אינה

 לפרופורציר המין את שיהפכו והתחליפים
 המיוחדת שהמיניות חושב אני ולכן נאלי,

 למתח פורקן היא תל־אביב העיר של
 והופעתם השואה על פיצוי הביטחוני,

שה ורעננים, חדשים אורגאניזמים של
ממנה. חלק שיהיו שיערה לא יהדות
 יפי* לאנשים מתכוון אתה •

תואר?
 צעירים ויותר ביותר משופעת העיר כן,

דב הרבה יש טוב. ויותר יותר הנראים
 הלהיטות ביהדות. חידושים שהם רים
 כך על פיצוי היא מין ואחר שטחים אחר

 היהדות לרשות עמדו לא הדברים ששני
 ועדיין יפה, בארץ האוכלוסיה לכן. קודם
 שידורים ומשדרת הטרוסכסולית מאוד

מדי. חזקים לפעמים נשים עם שלך מהיכרות •

 את ׳מאפיין לדעתך מה צעירות,
כיום? הצעירות הנערות דור
 מסויימת, מבחינה רובוטיות יותר הן
רובו הן נחרצות. ויותר נתיקות, יותר
החדש. הגל מוסיקת של במובן טיות
? להן קרה זה לדעתך, למה, •

יותר דינאמי, ויותר יותר נעשה העולם
חליפי. ויותר
 משיות לדעתך, פוגם, זה •

שלהן?
 הישן, בנוסח שלהן בנשיות פוגם זה
 הן נשיות. של חדש סוג יוצר זה אבל

 שיחרור מתנועת חלק זה להילחם. צריכות
 חיות שהן יודעות צעירות נשים האשה.
 עצמן את מאמנות והן גברים, של בעולם
 קרובות לעיתים היריב. מיגרש על לשחק

עצמם. מהגברים יותר מצליחות הן
 הנשים את מגדיר היית •

קשוחות? כנשים כיום הצעירות
קשות. יותר אותן עושה זה בהחלט,

 כנות וכין כינן מבדיל מה •
שלו גילאי שד זה הקודם, הדור
? ארבעים עד שים
 מהדור נשים כך כדי עד מכיר לא

הקודם.
 היית זיכרונך, את אמץ •
הקודם. מהדור לאשה נשוי
 שלא היא האמת יודע. לא באמת אני

 סנטימנטליות, פחות הופכות הנשים רק
 סנטי- פחות נעשים הצעירים הגברים גם

המ האנשים על מדבר לא אני מנטלים.
ב ענייניהם את מנהלים אלה מוצעים,

 שמשתנה מה ודור. דור בכל צורה אותה
הפירמידה. שבראש הקצפת זה

ה כין להשוות סוכן אתה •
הצ הנשים וכין הצעירות נערות
מכיר? שאתה עירות

להב מומחה ואיני עקרוני, הבדל אין
גברים. של ולא נשים של לא גילאים, דלי

 הקשיחות על נדכר כוא •
לעצמן. סיגלו שהן
 לעצמן, וגם לזולת גם מתקשחות הן
 מיוחד שינוי שזה חושב לא אני אבל
 של וריבעי־טונים גוונים היו כבר להן.

 הן מבוגר. היותר בדור גם התקשחויות
מא פחות לא ומנטישה, מעזיבה פוחדות
 נטייה יותר להן יש שהיום אלא מותיהן.

למישחקי־מנע.
 מראש מוותרות הן כלומר, •

כאב. לגרום העשויה יחסים מערכת על
הת על מדבר אני להכליל. רוצה לא

ושם. פה שלי רשמויות
 טוענים מסדיימים גברים •

 מבוגרות, נשים מעדיפים הם כי
 הת־ למרות הן צעירות נשים כי

 נסיון חסרות המיניות נסויותיהן
לקחים. ממנו להפיק שניתן
 ובין ניסיון בין קשר אין אגדה. זוהי

ראש. של עניין זה מין גיל.
צעירות. אותן מעדיף ואתה •

צעירות לנשים שלי שהנטייה ברור
 אבל מבוגרות, לנשים מאשר יותר גדולה
 היחס מראש. זאת קובע שאינני באמת

 שלה, הביולוגי בגיל תלוי לאשר. שלי
 נשים החשיבה. במהירות שלה, במנטליות
 הרצונות זה להן שנוסף• מה כל מבוגרות,
 פחדים, או כלכליות בעיות או להתחתן
 מדי, הצעירות הנשים חסרון זאת ולעומת

 מקשה זה הוריהן. עם חיות שהן זה
ל מלאות, יחסים מערכות איתן לפתח
האח חברתי כמו מיוחדים מיקרים מעט

 בארץ. שמרנות יש עדיין נילי. רונה,
 לחיות כדי הבית את עוזבות בנות מעט

 הר עם מתמודד אתה איך •גבר. עם
 עם שלך ליחסים המתנגדים רים

? בנותיהן
 עם לצאת משתדל אני אבל בעיות, יש
 צעירות גם חסרות ולא עצמאיות, נשים

 — הורים עם מתמודד לא אני עצמאיות.
עצמי. עם מתמודד שאני בכך לי די

 ההורים את מכי! לא אתה •
? האלה

 שמסתייגים. הורים להבין אפשר בהחלט,
 אולי האמהות מסתייגים, תמיד האבות

נוחות. יותר
ש לאב שקשה מניחה אני •

 גילו. כן בגבר סתאהכת ילדתו
 ישתגע כזה שאב מצפה לא אתה

1 אהבה מרוב אחריך
 חושב אני ז להורים סעד קצין אני, מה

 רשאי ואילך מסויים מגיל צעיר שאדם
רוצה. שהוא מה לעשות

? גיל מאיזה •
,16 לגופו. אדון הוא שבו גיל מאותו

 גיוס סף ועל תיכון, בסוף אולי .18 ,17
 שהוא מה בגופו לעשות רשאי אדם לצבא.
רוצח.
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 אופרמן, מישפחת במו עשירה פה היתד.
״ מאוד. אמידה היתד. היא אך

ה שאלתי להגר? אבי החליט סתי
שיע והיא ,88ד.־ בת אמי, את שבוע

מדוע? .1933 יוני בחודש היה שזה רה
ו סימפאטי איש אבי, של אחד לקוח

היהו כל ״את פעם: לו אמר ידידותי,
״אדו :הזדקף אבי !״לתלות צריכים דים
 יהודי!״ שאני לך להגיד צריך אני ני.

חשב סליחה, ״או, וגימגם: הסמיק האיש
 שם- יהודי.״ שלך שהשותף דווקא תי

 של וחזות־פגיהם יהודי, אינו מישפחתנו
דווקא. ״יהודית״ היתה לא בני־מישפחתי

 * בבית־ פרקליט לו אמר אחרת פעם
 אינה כאן נוכחותך ״אדוני, המישפט:

עוד!״ רצוייה
 עוד לחיות רוצה ״איני הספיק. זה

ת במ והתחיל אבי, אמר הזאת!״ בא
ה אחותי את מחיר. בכל רכושנו כירת

 לאד לכן קודם עוד שלח געי, בכירה,
 . ש- רות׳ אחותי את בצרפת. ניברסיטה

ה מבית־הספר ושגורשה ,15 יפת היתד.
 בג-. לעבוד לצרפת, לבדה שלח גרמני,
 היה אבי לארץ. עלייתנו לקראת ננות׳
לחקלאים. כאן נהיה בי בטוח

 יחד להגר רצה שלנו הגרמני השותף
 את לממן מאבי ותבע לפינלנד, עימנו

 עליו ילשין שמא חשש אבי הגירתו.
 מתכות שאינו לו יוודע אם לגסטאפו,

 החליט החשש. גבר באשר לו. להיעתר
 את לקח בנובמבר הימים באחד לברוח.

 נכנם ,13 בן שהיה ורנד, הבכור, אחי
לצרפת. הגבול את ועבר לרכבת
 ר ל־ כדי איתי׳ יחד לבדה, נשארה אמי

 הגרמני, השותף הרכוש. שארית את חסל
 ״שמעתי עליה: ואיים טילפן ד,אן, הר

 אם הצרפתי. הגבול את עבר שבעלך
לשילטונות!״ אותך אמסור מהמקום תזוזי

 בזיל בינתיים שנמכר מביתנו, ברחנו
 שני במשך ולנו לקצין־מישטרה, הזול

 היה טקס הדוד מקם. דודי אצל לילות
 במילחמת־העו- גדול. בבנק בביר פקיד

 חבה הרוסית בחזית לחם הראשונה לם
 בקרב. גבורה על עיטור בצלב־הבדזל,

 להגר, החליט שאבי לראשונה כששמע
ה את זוכר אני מדעתו. יצא כי סבר

 (כך האדונים״ ב״חדר הארוכות שיחות
 העגולות בכורסות-העור הטרקלין), נקרא

 היה: ואחרים סקס הדוד של כשהמסר
שחו תמיד רואה אתה משוגע! ״אתה
 1 ששום תראה פרוע! דמיון לך יש רות!
איד לא הוא זה היטלר יקרה! לא דבר
 יכולה אינה שגרמניה יודע הוא יוט!

בדמ השתמש הוא ׳בלעדינו! להתקיים
 לשילטון, להגיע כדי האגטי־שמית גוגיה

לזה!״ זקוק לא כבר הוא עכשיו אבל
מקס. הדוד פן נפרדנו ליליות שני אחרי

 באוש- נהרג הוא עוד. אותו ראינו לא
 על התאבדה לוטה, הדודה אשתו, וויץ.

 טרזיינשטאט. גטו של המחושמלת הגדר
 ממש האחרון ברגע ניצלו, הבנות שתי
לבריטניה. והגיעו המילחמה, לפני

 ה־ של ברציף לתחנית־הרכבת. נסענו
שנש אבי, של פקיד לנו ארב אבספרס

 תבוא שאמי דרש הוא השותף. על־ידי לח
למישרד. מייד

 _ לרציף ומיהרנו ביד. אותי לקחה אמי
 שיצאה הראשונה לרכבת נכנסנו אחר.

ב הגדולות התחנות אחת — התחנה מן
שנס איטית, רכבת היתה זאת גרמניה.

 לרכבת- עלינו שם כלשהי. לעיר עה
לצרפת. האכספרס
חיפ שמרוב לדעת אמי נוכחה בקרון

 ברכבת שלד, מעיל-הפרווה את שכחה זון
 למנהל כך על הודיעה היא הקודמת.

 המעיל עצרנו. שבה הראשונה התחנה
בדרך. הבאה בתחנה לנו המתין
הגס אנשי לנו יחכו שמא חששה אמי
ה מן שהיה לאבי, בניגוד בגבול. טאפו

לעו במעט מתרגשת אמי אין חוששים,
 אני זאת. בכל חששה הפעם אך לם.

 שאני לי נדמה רק (ואולי במעורפל זוכר
 הבלתי־מר- לתחנת־הגבול שהגענו זוכר)

ובד בקרון עברו שפקידי־הגבול שיפה,
מ תקלה. בלי ושעברגו הניירות, את קו
צרפת. את אוהב אני אז

 קבעה אמי היתולי. במעט היה הסיום
 בשטראם־ מסויים במלון להיפגש אבי עם

 פ- הלילה. באמצע למלון הגענו בורג.
מדב אנחנו מה על ידע לא קיד־המלון

 שבד, השפה את הבץ שלא גם מה רים,
 בעצמה. לחפש החליטה אמי דיברנו.
 זיהתה ושם הריקים, במיסדרונות עברנו

 הנעליים את הדלתות, אחת לפני אמי,
ואחותי. אחי ושל אבר של
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