
 באם- סטג׳, שנה חצי אחרי
 אח הבריטים עזבו 4948 צע

 של המחזור את ושיחררו הארץ
 ״כשהייתי הסטג/ מהמשך מרון

 עורך- של תואר קיבלתי ,22 בן
 עורך־הדין כנראה, הייתי דין.

 בארץ, שהוכתר ביותר הצעיר
שלי.״ המזל שוב וזה

 לחיל־האוויר, התגייס הוא
 צו סי ועל קורם־קצינים, עבר
 את החליף אף בן־גוריון של

 פתח שנה באותה למדון. שמו
 שלו, עורכי־הדין מישרד את

 ועד ומאז ,36 אחד־העם ברחוב
 מקום. באותו נשאר הוא היום
 מעיד הוא שמרן.״ אדם ״אני

ל תמיד ״משתדל עצמו, על
דבר. אותו הכל השאיר

כרטי לקנות הלכתי ״פעם
יש הקופה מאחרי לסרט. סים
 לה אמרתי יפהפיה. בחורה בה

 כרטיסים, שני בבקשה לי ׳תני
 אנחנו מאז לי.׳ ואחד לך אחד

 היו ״אלה משה. מספר יחד.״
 מתקנת לאופרה,״ כרטיסים

 פיתאום ״מה בצחוק, אהובה
 לי מה אופרה, איזה אופרה,

 ״אם מרון. נדהם ?״ ולאופרה
במ לקופה הגעתי בטח אז כך

בשבילך.״ יוחד

פולי לפעילות פנה אז טפט.״
הליבר התנועה במיסגרת טית
 בעיריית פעיל היה הוא לית.

 האחרונות ובבחירות רמת־גן,
 במועמדות 13 למקום נבחר

 13 שזה ״כשראיתי לכנסת.
 המקפיד הח״כ אומר שמחתי,״

 זה 13 ״כי שמרני, לבוש על
 עו־ רשיון שלי. המזל מיספר

 חדרי ,1313 הוא שלי רך־הדין
 ב־ הטלפון ,213 הוא בכנסת
 הייתי ברצון .13 הוא לישכה

וב 13 בקומה בבית־מלון גר
.״1313 חדר

 הוא גם הייקים מרבית כמו
כל לנו ״היתה כלבים. אוהב

 אימצו שהילדים לאקי, בה,
 14 איתנו חיה והיא אותה

 ״לפני אהובה, מספרת שנה,״
 מהבית. נעלמה היא שנתיים

ו נגמרת שהיא הרגישה היא
 מאז בבית. למות לא העדיפה

כלב.״ עוד לקחת לי קשה
שביל וילנה ילידת אהובה,

 של הפלא ילדת נקראה דותה
או היא,״ ״האמת התיאטרון.

מלי חברת היפה האשה מרת
ה ״שכל רשות־השידור, את

הה סביב הסתובבו שלי חיים
פיתוח למדתי למישחק. כנה
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 לפי וכנראה, פלא, לילדת שנחשבתי פי על אף בתיאטרון חק
ובילדים.״ בבית לטפל העדפתי טובה. לשחקנית גם ההצעות,

 הוא במישרדו, משהתבסס
 צריך שאני ״החלטתי ממשיך:

 ואירגן, בעולם,״ משהו לעשות
אב ביניהם ידידים, עם יחד

 ה־ את שביט, (״בומה״) רהם
 של אירגון הצעירה, לישכה

 פעילויות המבצע ,21—40 בני
 השם ״למעשה החברה. למען

 העולמי הארגון של הרישמי
 מנהיגות״ לפיתוח ״אירגון הוא

 זה בארץ ״אבל מרון, אומר
 לא אז בומבסטי, מאוד נשמע

 אחרי הזה.״ בשם השתמשנו
 וסגן־ ישראלי לנשיא שהיה
 להתחיל החליט עולמי, נשיא
 אחר, ״משהו וחיפש חדש, פרק

 כמו ציבורי, שיהיה העיקר
החלפתי :בגרמנית שאומרים

 בקת־ שנים עשר בלט, קול,
 ואפילו למוסיקה, סרבטוריום

מו שאהיה כדי למדתי לצייר
 גבריאל, למישחק.״ כולי כנה
 מיפעל בעל כיום הבכור, בנם

 אלקטרוניים, טלפונים לייצור
 בהצגה ידיעתו ללא השתתף

 בחודש ״הייתי קיץ, ליל חלום
 אחר כששיחקתי. להריון שמיני

 כך אחר ומיד נולד, הוא כך
 דסדמונה תפקיד את לי הציעו

 הצעה היתה זאת באוזזלו.
צעירה. לשחקנית מאוד מפתה

 שאני לי הודיעו אז ״אבל
 התחייבות על לחתום חייבת

 כל החזרות, בכל להשתתף
 היה זה חודשיים. במשך׳ היום

נש בילד. הטיפול או אני או

 עוד הזה הג׳וק בבית. ארתי
 אהד יום שנים. ארבע הכאיב

 לשחק שאתחיל משה לי אמר
 אף בסיבלי, ראה הוא מחדש.

 היה שהוא חושבת אינני כי
התיאט את שעזבתי בזה אשם
 על אותי והחתימו חזרתי, רון.
 מילר, ארתור של ההיתוך כור

 לי התברר הראשונה ובחזרה
הח אורנה. עם בהריון שאני
 אני ומאז משמיים, שזה לטתי

 מבחוץ.״ אך בתיאטרון, פעילה
 הבית את עזבו הילדים שני
 נכדים שני ברמן הזוג ולבני

 וה־ המאופק הסבא וגיל. אסף
 קור את מאבד כמעט שמרן
נכדיו. עם נמצא כשהוא רוהו

 צי- בפעילות עוסקת אהובה
 היא מאוד. רחבה בורית־נשית

 במים־ הנשים בארגון פעילה
 ממנו,״ לא ״זה הליברלית, לגה
 הכיר ״כשהוא מדגישה. היא

 של תמונה כבר לי היתד, אותי
 האמת למיטה. מעל ז׳בוטינסקי

 שהאיר- מעדיפה שהייתי היא
 יהיה שלא יתפרק, שלנו גון

 ואירגון־גברים, אירגון־נשים
 אני'מקווה בהדרגה, הכל אבל

 זד,.״ לקראת הולכים שאנחנו
 אירגו־ במועצת חברה היא

 מליאת וחברת ני־הנשים
 בוועדה חברה רשות־השידור,

 ילדים לתרבות ודרמה, לספרות
ואמ לתרבות במועצה ונוער,

 במל״ב פעילה ובאחרונה נות
 בימות לעידוד ארצי מרכז —

 נשמעת בוודאי ״אני חובבים.
•העי הוועדות כל עם נורא,

שנש היא האמת אבל סוקים,
 עם ויחד בבית, זמן הרבה אר
 בחיים.״ לי מעניין מאוד זה

ארו ולהכין לבשל אוהבת היא
ב שלי ״התחביב טובות. חות

 דברי ״זה משה, אומר אוכל,״
 שיותר. וכמה טובים מתיקה,

 פודינג קרפים, קרמים, הרבה
 וטוב.״ מתוק העיקר
 אהובה, אומרת זמן,״ ״כל
 יצור־מיט־ באשה רואים ״שלא

 מאוד אני בסדר. זה אז בח,
 ואם במיטבה, לשחק אוהבת

 רצוני, מתוך בזה בחרתי אני
 בסדר.״ זה אז

 ברמת- יונה שברחוב ביתם
 לכל רבה, בנוחיות מרוהט גן

 יש הקיר על התלויה תמונה
 מתייחסים הזוג בני ואין סיפור,

כספית. השקעה כאל אליה
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אהובה. אומרת לומר,״ מה לאשה אמרה שלך שאמא בטוחה ״אני

א״ק התחביב:
מי של התחביב הוא הייקית

 העשויים ישנים עיתונים של אוסף
 המסורת כמיטב קפדניות בבריכות

הכנסת. יושב״ראש השבוע שהיה

מוסת הבית מקירות אחדים
 עמוסות סיפריות על־ידי רים

 הוא משה של תחביבו ספרים.
המ באוספו עיתונים. איסוף
עיתו נמצאים והמסודר אורגן

הראשו ממילחמת־העולם נים
 כמתנת אהובה לו שקנתה נה

 בחנויות ״חיפשתי יום־הולדת.
ה את שמצאתי עד לעתיקות

וכ דמי־קדימה שילמתי אוסף.
 אהד, יום אחרי לשם, שחזרתי

ש אותי לשכנע ניסה המוכר
 האוסף את לו למכור אסכים
כמובן.״ הסכמתי לא ברווח.

 ביוגרפיות עמוסה הסיפריה
קו שאותם היסטוריה וסיפרי

ש יפנית וסיפרות הבעל, רא
 נשמע שוב ״זה האשה. קוראת

אמי בהחלט זה אבל בומבסטי,
 בספר במיקרה נתקלתי תי,

 אני ומאז לעניין נמשכתי יפני,
הכור על בנושא.״ מתעניינת

 השלישי הספר מונח בבית סה
 משימה, יוקיו של בטרילוגיה

ית כי שהודיע היפני הסופר
 כתיבת את לכשיגמור אבד

 את עשה באמת ״והוא ספריו.
 ״הוא אהובה, מסבירה זה,״
מס שזה והחליט 45 בן היה
לו.״ פיק

 מתפקידי מאוד מרוצה ״אני
מענ היה בהחלט כחבר-כנסת,

 יושב־ראש, להיות אותי יין
 דיברנו ברמן ויצחק אני אבל

 על מכות ללכת לא והחלטנו
 להיות הכבוד לי היה העניין.

וב היושב־ראש, מקום ממלא
ליו הנשיא מקום ממלא עצם
 אבל נחמד, היה זה בלבד, מיים

 בהחלט ואני נמשך,ר לא זה
מרוצה.״ עדיין
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