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א ״בוזימימה". התסוטרה. החזרה ואחרי שתוייה לחזרה הגיעה הי

מחדל. יומיים לפני רק הגיעה
 את סיפרה עזיקרי עליזה
יריב: לשולמית סיפורה

 לדבר הפסקתי שבו למצב הגעתי
לי שקרה מה כל אחרי אנשים. עם

 בתולה, אליו באתי בחיי. הראשונים
 צחקו בהבימה אותי. גידלו והוריו
 היינו קטינה. עם מסתובב שהוא ממנו,
 ואנדרי נטשה כמו קטנים, ילדים

נשמע זה היום ושלום. במילחמה
מין:הבנות: ם׳ ם השחקן של בתו החיילת, פאני מי טי  ני

 בתו שנים, בחמש ממנה הקטנה וסאני, עזיקרי, ,
המשבר. בתקופת אותה יראו לא שהן השתדלה עליזה טאן. אריט של

 יותר אגע שלא מקווה
 להרוס לי מה בשביל //<£במשקה.

חיי?״ את
 ניסים עם כשישבתי התחיל ״זה

 התפקיד את ללמוד כד בשבת, עזיקרי,
 כמה שתיתי בוזימימה. בהצגה שלי

 במלון לחזרות וכשהגעתי כוסיות
 ופגעתי אגרסיבית הייתי הישן שרתון
 זה מההצגה. התפוטרתי הלהקה. בחברי

 הצגה מאז עברו שנה 12 כי חבל,
 שבה גודיק גיורא של מזל־דגים

 בכמה רק בארץ הופעתי ומאז הופעתי.
פסטיבלים.״

 עזיקרי עליזה הזמרת הגיעה איר
 חודשים במשד הסתגרה שבו למצב

 ולמעטים בתל־אביב, בביתה ארוכים
שהיא סיפרה במיהרה בה שנתקלו

 הידיים, את לנו חתכנו אבל טיפשי,
שכשהא והיבטחנו, דמנו את עירבבנו

 לו. ויספר יבוא הוא בשני יבגוד חד
היום. יובנו לא כאלה דברים

 עם לסיבוב לצאת נאלץ עזיקרי
 הלידה. לפני יומיים חזר הוא הבימה.

 17 בת כשהייתי פאני את ילדתי
 הלידה אחרי שבוע חודשים. ושלושה

 עם קצרצר רומן שניהל התוודה הוא
 אבל קלטתי, לא בהתחלה מישהי.
 החזקתי אותי. אכל זה יותר מאוחר
 עם ועזבתי חדשים שלושה מעמד
 בו, לנקום החלטתי הבית. את הילדה

 וחצי שנה בת היתה כשהילדה רק אבל
 מסתובב היום עד סאן. אריס את פגשתי
לזה. בקשר מצפון יסורי עם עזיקרי

 היה אריס יפה. אהבה סיפור היה זה
 כשנכנסתי נורא. אהבנו חיי. של הגבר

 שעות שלוש מבולבל. היה הוא להריון
 נתקף הוא אותי. היכה הוא הלידה לפני

 — הילד אבי למיהו בקשר בהיסטריה,
נפוחה ללידה הגעתי ידע. שלא כאילו

 עליזה של עולמה
למע בבנותיה. מתמקד

א נן ת הי תמודד ם עם מ  החיי
שנותיה. בכל אליה המתאכזרים

 האב שם את לרשום כשהתבקשתי
 אריס כי כתבתי, סאני, של שמה ליד
 הילדה את ויקח יחזור שהוא איים סאן

את כשילדתי שנים. 6 לה כשימלאו

התמוטטה היא הסיבה: בארץ. הופיעה לא שנים 12
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 יכולתי לא אלוהים. עם רק דיברתי
 לא בפנים. משהו לי נשבר לשיר.

 יותר לי אין מפי. הגה להוציא יכולתי
באנשים. אמון

 אני .4 מגיל חיי על נלחמתי אני הרי
 השואה את הנושא יהודי כמו מרגישה

 יכולה לא כנראה אני חייו. כל גבו על
 פעם, לא זה על כתבו מעברי. להיפרד

 .4 בת כשהייתי לעיני נשרפה אמי איר
 לדבר. והפסקתי הלם קבלתי אז

 שונים למוסדות הועברתי כשהחלמתי
מעולם. הכרתי לא אבי את ולקיבוצים.

 של טמל
אהבה

 ניסים את כשהכרתי התחילו יי 1
השורשים היה הוא !עזיקרי.

ך ף1 1ך מיד היתח עליזה ן  ת
 ובזמרת יפה, אשה 4,1 11!■

חד ערב בקול ניחנה לאוזן. במיו
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עוברת. ועדיין עברה, היא שאותו הקשה במשבר מבחינים אליה רבים

 לר ונתתי אליו צילצלתי ואז ממכות
הסיפור. את

 הגיע כשהוא הלידה, אחרי שבועיים
 ממנו ביקשתי הילדה, את לראות
 שלושה. אחרי לתמיד. אותי שיעזוב

הארץ. את עזב הוא ימים
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