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ומשמשת משק־ב״ת
 שבאות מחיפד. חברות כמה לי יש הדדיים.

 כשהוא או בהופעות כשיהורם אותי לבקר
 להיות להן נעים לא קצת בבית. נמצא לא

 ואני — פעם אף נמצא. כשהוא אצלי
 לא אני — פעם! אף להדגיש, מבקשת

 אמא את לקחתי שעבר בשבוע לבד. יוצאת
 ב־ התורכיה הזמרת של להופעה שלו

הפע אחת היתה זו אבל היכל־התרבות,
יהורם.״ בלי שיצאתי הבודדות מים

 אחת לא היוותה גאון יהורם של אמו
 הזמר אודות על שנפוצו לשמועות גורם

 הפכו אמו לבין בינו היחסים המפורסם.
 של הטוב ״הילד של לאבטיפוס יהורם את

 אמו, בגלל מתחתן לא שהוא אמרו אמא.״
 מכל יותר אמו את אוהב שהוא אמרו
 הכלה של יחסה מהו בעולם, אחרת אשה

לחמותה? הצעירה
או נורא אני נהדרת! ״היא אורנה:

אותי הפחידו שהתחתנו, לפגי אותה. הבת

 היתד, גאון יהורם כזמר שפגשה ד **
אנו תיכון תלמידת גולדפרב אורנה 2

גי בני צעירים בחברת שבילתה נימית
 שבועו־ דרך הזוהר עולם את הכירה לה,

 בן קבוע לחבר צמודה היתה ני־הבידור,
 אולם רחמניה. אחות להיות וחלמה עשרים

 שבה הטובה, חברתה של חתונתה מאז
חייה. השתנו הגאון, של עיניו עליה נחו

 בחיר־ליבה עם תמונתה פורסמה מאז
אור הפכה יונתן, מיבצע סירסו בבכורת

 והמדוברות המסקרנות הדמויות אחת נה
 גבו־ החיפאית הצעירה תשל״ז. של ביותר

קב של בתם העיניים, ותכולת הת־הקומה
שהצלי הכרמל, מעיר ובעלת־מיסעדה לו
 המבוקש הרווק של ליבו את לשבות חה

 טורים עשרות מאז מילאה בארץ, ביותר
בעיתונים. החברה במדורי

 המנהלת כהן, מירי
 האופנה מיפמל את

 לעבוד לאורנה הציעה גאון יהורם של
 של המלבישה היתה מירי כדוגמנית־בית.

המיפעל. את עבורה פתח כאשר גאון יהורם
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המנהלת

1״בדוגמנית
ה נישואיה טכס לאחר חודשיים כיום,
 באשמתה ושלא ברצונה שלא — רעשני

 כעקרת־בית 17ה־ בת אורנה מתפקדת —
 עם יחד אבל המניין, מן ורגילה צעירה

 — טוענת היא כך — לה נמאס כבר זאת
 לה יש בעלה. של בזכותו. קיימת להיות

 משלה, ותחביבים חלומות משלה, רצונות
 זו בדרך קשור יחד הכל כמעט כי אם
הטרי. בבעל אחרת או

 בדירת־ יהורם עם מתגוררת היא
 הפיצפונת הדירה ברמת־גן. שלו הרווקים

 היא שניהם, על קטנה החדרים שני בת
 להגשים מתכוון שיהורם כיוון אך מספרת,

 בירושלים, לגור ולעבור שלו ישן חלום
 למרות הרווקים בדירת עדיין נשארים הם

הצפיפות.
 קצרה תקופה בדירה, לגור כשעברה

שי אורנה בה הכניסה נישואיה, לפני
פינ לסאלון, ריהוט הוסיפה קלים, נויים

באר מאוכלסת שהיתר, המרפסת את תה
 חשבונה על הרחיבה ובמיזוודות, גזים
 המסד מן המטבח את שינתה הסאלון, את

 מכו- רכשה נישואיה אחרי ומייד לטפחות,
ותנור־אפייה. נת־כביסד,

 מאז הצעירה גאון הגברת על עבר מה
 במלון התעוררה שבו בהיר בוקר אותו

 אשה עצמה ומצאה בירושלים דויד המלך
? נשואה
 לתפקד התחלתי ״מייד :מספרת היא

 יהורם שמתחתנת. רגילה צעירה כל כמו
 נכון מישפחה. חיי בית, לחיי נכנסנו ואני

 ויש לדאוג למי לי יש עכשיו שפיתאום
 זה. את אוהבת אני אבל אחריות, לי

 הפכתי בבית, שינויים לערוך גם אהבתי
 למשהו רווק של אופיינית מדירה אותו
 יום כל מבשלת אני מישפחתי. יותר

 כשבאתי ומנקה. מכבסת צהריים, ארוחת
 היה הראשונה בפעם הביתה יהורם אל

 מים ובקבוק עלוב אחד לימון במקרר
 כשהתחתנו, הרווקים. כל אצל כמו קרים,
 לבעלי שהיתר, העוזרת את פיטרתי מייד

 הבית את לנקות יכולה אני רווק. כשהיה
 האוכל את אוהב יהורם אם בעצמי. שלי
 לאכול, כשיפסיק אוכל. הוא בינתיים ? שלי
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 שגדלה הצעירה התאקלמה אץ• ר
אור מספרת ? הגדולה בעיר הכרמל על 1

 זוהי בתל־אביב, להתאקלם ״קשה : נה
 אני מזה, חוץ רעש. הרבה עם גדולה עיר

 אבל שלי. העיר את אוהבת אני חיפאית,
 שלי. החברים גם הם בעלי של החברים

ביקורים עורכים אנחנו זמן לנו כשיש

 וגם שלנו בחיים תתערב שהיא לי ואמרו
 בעיתונים. דברים מיני כל עליה קראתי

 אנחנו טובה, אשה היא !שטויות הכל
 ושבת, שישי בכל אצלה לאכול נוהגים
 קופצת היא בשכנות, גרה שהיא ומכיוון

יהו את אוהבת שהיא נכון אצלנו. לבקר
 שלה, הבן הוא הכל אחרי אבל מאד, רם
בעולם.״ טיבעי הכי הדבר וזה

 (משמאל) אורנה לחופה. 1ד 11 ך
י ■י י *  אסתר, אמה, על־ידי מלווה י

 שימלת מדגימה :למעלה כלולותיה. ביום
 גאון, יהורם של ממיפעלו אחר־הצהריים,

המיפעל. של כדוגמנית־בית עובדת היא שם
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