
ר אמם רזות שידו ה ח׳ ב טלוויזי ב

שולה מישהו אותם גם כמונו... ו

שנהוג...״ בבן־אחי ונזכרתי הפצועים
 :מספרת היא כך, אחר שקרה, מה על יות.

 כשהדמעות הזה השיר את לשיר ״התחלתי
 מעצמי מנעתי בקושי גרוני. את חונקות :ר

 בלי למקומי ירדתי כשגמרתי, בבכי. פרוץ
 יכולתי לא המומה. הייתי אתי. נעשה מה דעת

 כשאמרו המילים. את והפלטתי בעצמי עצור
 נדהמתי. זה, את קלט שהמיקרופון כך, אחר י,
 עלולים עוד שבגללי חשבתי נורא. לי כאב ז

המילחמה• את זדש
 מושג לי היה לא אבל נרגשת, אמנם ״הייתי
 רציתי לא בסך־הכול כך. כדי עד אתרגש
 לשיר שנים עשר אחרי ארצה שבאתי יחשבו

 של שירים לשיר כדי אלא בא, ערב תם
 לי היה שלי במשפחה שקרה מה אחרי •ום.
 בחווייה אחרים לשתף מקודם, יותר עוד ירך,

 יידעו כאן ושהאנשים שלי הכואבת *ישית
 ישיר, באופן אליהם לדבר רציתי לי. איכפת
 והעם שלי, הבית שזהו לכולם להגיד זסביר.

 האחרונות לשורות כשהגעתי לי. כואב ושזה לי,
השיר, ל

 את שואל אני / אלוהים את שואל ״אני
אולי אני / היום / כורע אני / לוחיס

 אני / לחיות פתאום אוהב אני / נרגש
ה / שומע אתה / לחיות פתאום אוהב

 בעצמי, לשלוט יותר יכולתי לא / יום
לי. יצא וזה

 אתי, דיבר לא אחד אף התוכנית ״אחרי
 אבל המומים. היו בני־מישפחתי אפילו

ל שצילצלו רבים אנשים היו זה למדות
גזעית.״ שאת ו״בחיי הכבוד,״ ״כל לי הגיד

ב חיילים, בפני להופיע לארץ ״באתי
להמ מתכוננת אני ובבתי־חולים. שדה
 בפניהם, מופיעה כשאני היום, בזה. שיך
ה את לשיר ממני שמבקשים כאלה יש

ש מה על בסוף לחזור וגם חזה שיר
״עלי לי: אומרים הם בשידור. צעקתי

לך.״ מותר כאן יכולה. את פה זה,
ממכ שמישהו אדם שכל '/,'אני"חושבת

 את אחת פעם לפחות הרגיש נפל, ריו
 אבל בקול. אמרתי שאני הדברים אותם

 לא רק אני הערבים. את שונאת לא אני
ב חיים לא שאנחנו חבל להם. מאמינה

בשבי להם. מאמינה לא אני אבל שלום,

 פי- למכור בא שהיה אחד זה ערבי לי
 קטנה. כשהייתי בשכונה, וירקות רות

 ביד. מיקלע שמחזיק אחד לא זה בשבילי
רק יחד וכולנו וכמוך, כמוני אנשים אלה

 המדורה.״ בתוך עצים
 שהייתי מה לצעוק, שרציתי מה ״אולי

 היה: עליזה, מסבירה לצעוק,״ צריכה
!״הרוסים אוימק ״כוס

השידור דנני צה״ל, פצועי אצל מאשי עליזה
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