
של שנר וגעי ער מסבות התיאטרון שחקנית גבו־יאלי מהי□
 הקטנה נתר־אניב המונראה ■רדותה ער שני, נמעט שר ■מים ער שחקנית,

ם יסור■! ער ד א ל ק ש ח ש מי ב חו בו ע ה קצו על כמי ה ו ת רו חרת בג המאו
 וגשם גגקום הלכתי

 ענווה לחפש
 שלי שהסוליוח עד

 שליות נמו השחנש□
זונת־דתוב של

 דגל״ם ר שהציבו נמה
 ידיו שיוסי מה ב.,קאמרי־,

 אותי ודף זה - ל■ עשה
 שהם איו זמן, המון

בתיאטרון אות׳ וצו לא

 ונוקה קצת שאז׳ השמועה
נננ״ם. לה עשתה
 חשבתי אני
נורמלית, שאני

דפוקים האחדים ושבל

שי שר■!! דאייוה י

 התיאטרון, אח עזבתי
 הסבה לעשות חנית■

 מיסעוה. לפתוח מיקצועית,
 מלצרית בתור עבדתי בסוף

אמוווסק׳ בני אצל

 גאושווינצ״ם, באו הוו״
 קוו״ה שהיתה אושוויץ היא

 - אושפיצין יהוויה בפי
 הארמית המילה של שיבוש

אורחים שפירושה אושפיזין,

 נסעתי ארבעים בגיל
 ממקום לארצות־הברית.נסעתי

 ת״ח׳ ,שקיעתה עם למקום
 לשמוע והלנת׳ היפיס עם

ווקינוול של קונצרטים

ודות סוב ״ד*
י לבדו! חסד□

 לחזות אותי והזמינה טילפנד! יא ^
 שזכה גבריאלי, ישי בנה, של בהקרנה 1 (

 מנירה אני ״אוטיסט". טירטו על בפרט
 לא מעולם והיא שנים, עשר לפחות אותה

 או שלה סרט של להקרנה אותי הזמינה
 לא מעולם בכלל, שלה. הצגה של לפרמיירה

 בעיתון, מילה עליה שאכתוב ממני ביקשה
עם או איתי קשריה את ניצלה לא מעולם

 המיק־ הקריירה לקדום אחרים עיתונאים
מאוד. נדיר נדיר, וזה שלה צועית

 באולם־ההקרנה. לצידה ישבתי אחר״כן
 אף ראתה לא היא אותי, ראתה לא היא

 של בסרט מרוכזת כל״כן היתה היא - אחד
 אותה ראיתי המסך. על שהוקרן בנה,

 גאה. מתרגשת, ציפורניים, כוססת
מרים את לראיין הזמן שהגיע ידעתי, ואז

 שחקנית גבריאלי, מרים כי גבריאלי.
 את חתיכת״חיים. היא וקולנוע, תיאטרון

 נראית, היא שבו באופן זה את לראות יכולה
 ילדה כעיני המרצדות הכחולות בעיניה
 יכולה את השופע. הדשן, בגופה צעירה,
 מדברת, היא שבו באופן זה את לשמוע

אומרת. שהיא בדברים
שפעם, זוכרת אני להגיד. מה לה יש

 בתל־ שפת־הים על ביליתי צעירה, כנערה
 אוריאל, דאז, ובעלה גבריאלי מרים אביב.

 אחד. ליום אותי אימצו ילדיהם ושלושת
 שהיא ידעתי לא אז המישפחה, עם ביליתי

 באיזו אותה ראיתי אחר־כך שחקנית.
 הייתי ואני צעירה, נערה שיחקה היא הצגה.

 ילדים שלושה לה שיש זכרתי מבולבלת:
היא הבימה על הילדה אין הבנתי ולא
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