
ם הבימה שחקןו מס׳ סי  בעלה היה עזיקרי גי
ם שגי •היינו עליזה. של הראשון  ילדי

ם - את לנו חתכנו לשני, האחד אמונים שנשבעו קטני

ם דיי  עליזה. סיפרה בשבועה,״ דמנו את ועירבבנו הי
 והוריו בתולה אליו באתי הראשונים, השורשים •הוא

תי.' דל קסמה. עם מסתובב שהוא צחקו בהבימה גי

כולם. אותי שמכירים
רח מעוררת לא שאני מקווה אני

 הם אלה אבל שלי, בווידוי מים
 לי יש אחד. אף מהבנות חוץ לי אץ חיי.

 מבינה שאינה גננת, אחת, אחות
 טלפון מרימה היא פעם מידי בבידור.

 חגים. אין לי נשמע. מה של
 תלוי בליל־הסדר, או בראש־השנה

 אני לפעמים נמצאת, אני איפוא
 להצטרף מישפחה על־ידי מוזמנת

 לא זה גם — הזמנה אין ואם לשולחן.
נורא.

 השבת תוכניות את לאהוב למדתי
 מדליקה ואני הכהן, אבידור הרב של

 טעות עושה שכשאני למדתי, נרות.
 ומהסטירות הסטירות, את מקבלת אני

שעשיתי. הטעויות היו מה למדתי
 שהבנות הזמן כל השתדלתי מאוד

 לי. שהיה המשבר בזמן אותי יראו לא
 הגושרים. בקיבוץ לגדול המשיכו הן

 טולידנו אבי הזמר עם שלח סאן אריס
 ולבת־מיצווה סאני, בשביל דולר 500

 היא בקיבוץ, חגגנו שאותה שלה
 עם חדישים אופניים ממנו קיבלה
 הוא שלו הקשר היום הילוכים. עשרה

 ביקשה היא בלעדי. הילדה, עם ישירות
 בארצות־הברית, אותו לבקר לנסוע

 כנראה לארץ להגיע עומד הוא אבל
השבוע. עוד

 יחסים ניהלתי לא חודשים במשך
הגבר מי — כל קודם גברים. עם

 לא מחייכת, שלא אשה עם שייצא
 למילה מאמינה ולא ביתה מפתח יוצאת
 של בתקופה חיה אני אומת שהוא

 לא אני במץ אבל מודרניים, אנשים
 תמיד אחד, גבר של אשה אני מודרנית.

 יודעים אלי שמתקרבים גברים הייתי.
 כשהם כלום. אץ מידידות שחוץ

 שאיתי מגלים הם אלי מתקרבים
יכנסו. לא הם למיטה
 ומאז משהו, אצלי נשבר אריס מאז

בגברים. שלי האמון את איבדתי ששון
מוקדם, היום את מתחילה כשאני

 סיגריות. של חפיסות חמש גומרת אני
 כשאני חיה: של אינסטינקטים לי יש

 שלמים. ימים לישץ יכולה אני עייפה
 ערה להיות המידה באותה יכולה אני

 כשאני רק אוכלת אני שלמים. ימים
רעבה. ממש

 מי כל במזלות. מאמתה אני
 אני, גדי: מזל בן הוא איתי שהופיע

 גדי אלוני, מירי גאץ, יהורם ששון,
איינשטיץ. אריק יגיל,

ה שהמשבר מרגישה אני היום
 שיותר מרגישה אני עבר. שלי גדול

 לבכות. סוף סוף התחלתי לי. קל
 דבר שזה האמנתי בכיתי, לא פעם אף

 שהייתי היא, האמת לעשות. שאסור
 או פקידה של מישרה לקבל 'שמחה
 מרגישה אני חינוך. קשי בילדים לטפל
להם. לתרום מה לי שיש

בזה ראיתי תמיד לי. נשבר מהשירה

נ
י ן ן ו ה אהבת ך < ה הוא סאן. אריס היווני הזמר היה חיי  אד נשוי, הי
עליזה לו ילדה שבסיומו לוהט, רומן לנהל לזוג הפריע לא זה £ 1111

ת עזב הוא הלידה אחרי שבועיים בת. עליזה. סל ליבה למגינה הארץ א

 שכתבו מגשים מיכתבים קיבלתי סאני
אהבה. של סמל אני שבשבילם לי

 ששץ את הכרתי יותר מאוחר
 הפך הוא קטנות. היו עוד הבנות רג׳ואן.
 לארצות- איתו נסעתי אמרגני, להיות
 ממני קיבל הוא לזוג. והפכנו הברית

 עבתו עסקיי. כל את לנהל יפוי־כוח
 פעם מדי והצלחנו. באמריקה קשה

 אריס לי ששלח כסף סכומי אלי הגיעו
בחזרה. הכל את שלחתי אני אבל סאן,

 לאורכה בארצות־הברית נסענו
 בניו־יורק דירה לנו היתה ולרוחבה.
הוז ואז בטלוויזיה. שבועית ותוכנית

 המיזרח שירי בפסטיבל להופיע מנתי
 בארץ שהיתי ז.977ב־ היה זה בארץ.

 שרג׳ואן גיליתי כשחזרתי חודשיים.
 יותר מאוחר הכל. נעלם ואיתו נעלם

אחרת. עם נעלם שהוא לי התגלה
 לומר במקום סאן. לאריס צילצתי

 אונים, חסרת •אני לו: אמרתי שלום לו
 רוצה אתה אם כלום. בלי ונשארתי

 כסף אתך והבא בוא הבת את לראות
 הפגישה לארץ.״ כרטיסים לקניית

 בתו את וראה הגיע הוא מרגשת. היתה
 שנים. שמונה אותה ראה שלא אחרי
ואפילו לכרטיסים כסף לנו הביא הוא

לילדה. כסף דחף
 לארץ. ונסעתי הבנות את לקחתי

 ואחרי הגושרים, לקיבוץ אותן הכנסתי
 עיניתי לניו־יורק. חזרתי ימים חמישה

 לא עונש. לי מגיע כאילו עצמי את
 מי אדישה. הייתי שתיתי, ולא אכלתי

 חברתו לד, גאולה היתה אותי שהצילה
 בתאונה. שנהרג יחק: מבצל ברקו של
אותי. ורחצה אותי האכילה היא

 לדחוף התחילו חברים לאט לאט
 שאחזיר נדר נדרתי לבימה. אותי

 כמו עבדתי לי. שהיה הכסף את לעצמי
 הבנות. רק בראש לי היו מטורפת.
 אמריקאים, במועדונים רק הופעתי
 הכוכבים. של ההופעות את פתחתי
בעיה. היתה לא פרנסה של מבחינה
 וראיתי לארץ חזרתי שנתיים אחרי

 הסתגרתי ואז הבנות. את סוף סוף
 בבית. חודשים ותישעה שנה במשך

 ארבע מוסיקה. שעות במשך שמעתי
 מדי לקחתי הבית. את שיפצתי פעמים

 מאוד, נמוך דם לחץ לי יש כוסית. פעם
 ברכיים. ופיק סחרחורת לי יש לפעמים

 וכשהוא עולה, שהדם עד זמן לי לקוח
 מתחילה ואני למעלה כבר זה עולה

כמו טמפרמנט מלאת אז להיות

תח ולרוחבה. לאורכה בארצומ״הברית  דידה לנו הי
ת בניו״יורק תוכני ה,' שבועית ו  סיפרה. בטלוויזי
התמוססה. שנים, שמונה אחרי אותה, עזב כשרג׳ואן

עליזה, של לאמרגנה הפך רג׳ואן ששון ^מס׳
 עברו הס ולאהובח. עסקיה כל למנהל

•נסענו בארצות״חברית. בנותיה שתי עם להתגורר

שים במשך עליזה הסתגרה בתל־אביב בדירתה 1ך1ך ך ס. חוד תכי  א
1^ ש ידע לא בארץ 11 ■ א. היכן אי א הי  האזינה ישנה, שתתה, הי

ת את ושיפצה למוסיקה ת,' מרגישה •אני פעמים. ארבע הבי קנ ת אמרה. מ

 בעיקר טוב, לשיר ידעתי שמים. מתת
 יוצא לא הקול היום מאושרת. כשהייתי

 שאני מרגישה פשוט אני דבר. אותו לי
מרוקנת.
 של הקצב את להאט מנסה אני היום

 שלושת כבר שגמרתי לי נדמה חיי.
 שאולי שהרבע מצה ואני מחיי, רבעים

חתר. מתה לפחות יהיה לי נותר
 פעם אף מהחיים. להינתק לי קשה

 ברגעים גם להתאבד. חשבתי לא
 התבגרתי. כאלה. והיו ביותר, הקשים

 במקצת. וולגרית חייתית הייתי פעם
 דבריי את להגיד משתדלת אני היום

 בסכין פוגעת אני אבל באלגנטיות.
 לפגוע, כשרציתי פעם, תכץ. במקום

לסרוט. הצלחתי מכסימש
 ריסנו לא החיים השתניתי, לא אני
 מותר שבאהבה שחשבתי נכון אותי.
 כמו מרגישה אני אבל פתי. להיות

 לא אני שלו. הטרף את שלכד עכביש
 המחיר ומה שלכדתי הטרף מה יודעת

 אבל אשלם. עוד ואולי ששילמתי
 שבגללה אחת, גדולה מתנה קבלתי
הבנות. את — בעיני החיים שווים
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