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 ימ-0 את יותר אהבתי אני אבל שהתגשם.
 הרבה יופי, עם עיר היתד. היא יפו, טות

ציורית. יותר
 ילדה הייתי משגעת. ילדות לי היתד.
 לי צבטו ותמיד צמות שתי עם עגולה,

 אבא של והחנות 13 במיספר גרנו בלחיים.
שה חשבתי תמיד אני .17ב־ היתד. שלי

 כשבאתי עצום. לחנות הבית בין מרחק
 לגלות נדהמתי כשגדלתי, ברחוב, לבקר

 הוא קטנה כשהייתי וקצר. צר הרחוב כמה
ענק. לי נראה

 השען, היה פה מקסים. היה שלנו הרחוב
 רחוק יותר דגים. שמוכר זה היה ושם

 ותפוחי- טונה עם מרוקאי סנדוויץ׳ מכרו
 מוצאים בגרוטאות, משחקים היינו אדמה.
 עובדת אני היום אותה. ומוכרים נחושת

 — עליהם לי וחבל בטלוויזיה ילדים עם
 לפי נקבע שלהם היום טלוויזיה, ילדי הם

וקישקשוזא. טלפלא
 נטוש. ערבי בית היה בו שגרנו הבית

 אונייה. כמו מיסתורי, נורא נראה הוא
המ אנחנו ונדנדות, מגלשות לנו ,היו לא

כיף. לנו שעשו הדברים את בעצמנו צאנו
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מצחיקנית, לא טיפוס. הייתי מיד
 דרמתי בחוג הייתי לא טיפוס. אבל 4 1

שלא עד שחקנית. להיות רציתי לא מימי,
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 שנחל ערש, שיר במחזה הרבים, מתפקידיה באחד לסלאו חנה
 והבידור. התיאטרון בעולם חנה של לגילויה הביא אך חרוץ כישלון

אמריקאית. חתיכה של דמווז גילמה שבו המציל, בסרט זוהר

 הצגה ראיתי לא בעצמי בתיאטרון שיחקתי
 סרטים. המון ראיתי זאת לעומת מימי.

 באופן שלי. בראש היה לא ממש בית־הספר
 אותי. ראו לא בכיתה אבל למדתי, רשמי
 שהיה מה וכל עצמאית מאד ילדה הייתי

 לחוץ־לארץ. לנסוע היה 15 בגיל בראש לי
 עבדתי במיקרה. הגעתי צבאית ללהקה גם

 בתור דן במלון הצבא, לפני בחופש־הגדול,
 כתומים בבגדים אותי הלבישו פיקולו.

 אבל צלחות, לנקות צריכה והייתי כאלה
 עגלה העמסתי כזאת. שלומיאלית אני

 מדרגה ראיתי לא במיקרה בצלחות, שלמה
 באלא־ והיה והצלחות, אני, נפלתי, !וטראח

לא־נורמלי. גאן
 לפי נקבעת במלון שההירארכיה הבנתי

 אז כבר ואני מדבר שאתה השפות מיספר
 ואידיש צרפתית עברית, אנגלית, דיברתי
 עבודה. וביקשתי למנהל עליתי חופשי.

 ללדת, הלכה מזכירה איזו — מזל לי היה
 אותי ראו למחרת במקומה. עבודה קיבלתי

 המלצרים שאטו־בריאן. אוכלת בגריל־רום
 שאטו־ עם הפיקולו עושה מה הבינו לא

בפה. בריאן
 לעבודה נוסעת אני אחד יום בקיצור,
כזה, גמל אחת, ילדה ופוגשת באוטובוס
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