בשדה קוצים .לא ידוע מי התח׳ול בהן
!וקשה -כמובן ,לעצור אותן .באשר הת״
חיילו לטלפן לאמה של אורנה בחיפה
ולאמו של יהורם בתל־אביב ,החליט ה 
זמר לקחת את העניינים בידיים .כאשר
■טילפן אליו מוסיקאי מידידיו וסיפר לו
שנימתו ,אחות בבית לווינשטיין ,סיפרה
לו שאורנה מאושפזת שם ויהורם בא
לבקרה ויצא יאת ביודהחולים כשדמעות
בעיניו ,ביקש הזמר את מספר הטלפון
של הגיסה .הוא טילפן אליה ,הציג את
יעצמו !ושאל אותה אם אמנם היא ראתה
אותו יוצא מבית־החולים בוכה .האחות
התבלבלה ,התנצלה ולא ידעה היכן בד 
יוק שמעה את הסיפור ,ושלא היה ולא
נברא.
מאז שיהורם החל לעבוד על תוכניית
היחיד שלו ,השביעית במספר ,מוצף מיש־
רדו בקריאות טלפון .הסקרנים ,ביניהם
ידידים מודאגים ,שואלים מה קרה ל 
אורנה !וימה .אמת בשמועות ■שישמעו.
״אני חושבת שמישהו סתם מתנכל לנו,
מתוך קינאה,״ פוסקת אורנה הג׳ינג׳ית.
״למה שיקנאו? מי יודע .אני נשואה

אמרה אורנה גאון ,הפורחת כ ר מ ת־ ה ש רון
שהיו משעשעות או סתם נשכחות ,אך
בצורתן זו הן  .ממש ■בבחינת התעללות
באורנה וביהורם.
יהורם גאון -שהחל את הקאריירה שלו
כזמר לפני כ־ 20שנה בלהקת וזינח״ל
ואחר כך בלהקת התרנגולים ,העסיק ב־
במשך שנים רבות את בעלי טורי הרכי 
לות .עם קולו הרך וחיוכו הביושני משך
את תשומת־ליבן של נשים רביות ,ומר 
בית הרומנים ישלו זכו לפירסום .הנשים
שבחר לצאת בחברתן היו ברובן מפור 
סמות בזכות עצמן ,וכל רומן חדש הו 
ליד שוב ושוב ניחושים — האם הפעם
ייכנס יהורם בעול הנישואין?

לבני שנה וחצי

כאשר אורנה גולדפרב ויהורם גאון נישאו ,זכה כל
פרט במסיבת הנישואין שלהם לכיסוי עיתונאי.
למה נמשכה תשומת־הלב — לעובדה שהיא צעירה או לעובדה שנישאה דווקא לגאון ?

לזמר מפורסם ,וטוב לנו ביחד ,ויש לנו
תינוק משגע .אולי זוהי הסיבה לשמו־
עות,״ מסבירה קורבן השמועות ,הנראית
יבריאה ומאושרת.
-,פתאום אני מוצא את עצמי במצב
ושאני צריך להוכיח שאחותי לא זונה ,בו
בזמן שאין לי אפילו אחות,״ אומר יהו 
רם .״משעמם לאנשים ,אז מטפסים עלי.
זו לא הפעם הראשונה שמפיצים עלי שמו 
עות רעות ,ואני חושש שזו לא הפעם
האחרונה.
״לפני חודשיים ביקרתי בבית לוויני

שטיין ,שהוא מוסד לאנשים עם מחלות
שיקומיות .ביקרתי אח של ידיד ,וזה
היה ביקור חד־פעמי .מאז פונים אלי
■כל מיני אנשים ושואלים אותי שאלות
מרגיזות על אורנה .זה לא יאומן כמה
טלפונים התקבלו במיישרד.״
החלה לוקחת
אורנה ,לעומת זאת,
שיעורי-נהיגה לפני שבועיים ,שמעה מפי
המורה לנהיגה ששוטרת סיפרה לו ,ש 
כתבה בעצמה את הדו״ח על התאונה
הנוראית שהיתר ,ושהפכה אותה לצמח.
אם השמועות לא היו כר ,מרושעות ,ייתכן

אך יהורם ישמר בקנאות על רווקותו.
לא בגלל אידיאלים כלשהם ,אלא פשוט
משום שלא מצא את האחת שחיפש .כאשר
המשיך בעקשנות להחליף בנות זוג ,פרחו
הרינונים ופשטו הסיפורים .סיפרו ש־
אימו לא רוצה שיתחתן ,כי טוב לה כש 
הוא לצידה .סיפרו עליו כי הוא פוחד
מנשים וכל ■אחת שרוצה בו חייבת להיות
היוזמת .כאשר הכיר את אורנה ,בחתונה
של ידידים ,החל שוב פסטיבל הרינונים
והניחושים .האם יפול סוף־סוף ברשתה
של אשה ,או שימשיך לבדו ,כדרכו.
אורנה גולדפרב ,ילידת בת־גלים ש־
)המשך בעמוד (50

