לציון עובדיה יוסף ,שהשיא את בני-
הזוג ובא על־מנת לנהל את טקם ברית-
המילה ,התקוטט עם הרב שהוזמן מטעם
בית־החולים .אולם למרות הכל נערך
הטקס בעליצות רבה ,וכמו כל שלב
אחר בחיי בני־הזוג ,זכה גם אירוע
זה בכותרות ראשיות בכל העיתונים.
גם הפעם ידעו כולם הכל באשר ללידתה
של אורנה ,ועל כך שהיא ילדה בניתוח
קיסרי.
הג׳ינג׳ית כחולת העיניים המשיכה לע 
שות כותרות .במרץ  1979פשטה שמועה
שהיא חלתה ומאושפזת כצמח בבית
לווינשטיין.
בתחילה היא ניסתה להפריד שמועה
זו ,אולם בשלב מסויים נואשה ולא טר 
חה יותר להכחיש .כל צעד שעשתה ,כל
שלב בחייה ,גררו תמיד סיפורים וכו 
תרות מרעישות ,אולם אורנה לא הת 
רגשה .היא ידעה שנישואיה לזמר מפור 
סם מעניינים את הציבור הרחב .ה 
שמועות לא הטרידו אותה מעולם .״זה
יעבור,״ היא נהגה לומר ,כשפנו אליה
עיתונאים כדי שתגיב על השמועות או 
דותיה.

ל א צני עו ת
א ל א קו ר
ך ם הפעם אין אורנה מוכנה להרחיב
י״ את הדיבור בעניין חזרתה בתשובה.
בביתה שברמת־השרון היא מגדלת את
שני ילדיה ,משה והילה ,דואגת לבעלה

לפני הנישואין

כשניתן צו איסור־הנישואין
משום שאורנה היתה קטינה,
היא עברה להתגורר עם יהורם .השניים לא היו מעולם מעורים
היא אינה מוכנה להרחיב את הדיבור.
ההסבר היחידי שנתנה היה שעכשיו חורף
ולכן היא גורבת גרביים ולובשת סוו

בחוגי־הבוהמה ולא הסתובבו במסיבות ובבתי־הקפה של הבוהמה,
רק לאחר נישואיה החלה אורנה הצעירה להראות בבתי קפה ובמסי
בות .החיידק שהדביק חוגים אלה ,חיידק החזרה־בתשובה ,דבק בה.

דרים סגורים .בטענה זו ניסתה אורנה
גאון לתרץ את השינוי שחל בה ובחייה
וסיימה בהתרסה :״אף אחד לא יתערב

בחיי .אין גם אחד שיגיד לי מה ללמוד
יאיר להתלבש .אז מה אם אני אשתו
של זמר מפורסם?״ טיכי זכרוני (■

דוגמנית

הבית של גאון לא
היתח• דתית כשלב
שה שימלה זו ,אולם בהיותה דוגמנית
יחידה נפלו בחלקה גס השמלות הצנועות.
ולבית .היא אינה מוכנה לספר הרבה
על אודות החוג לתנ״ך שבו היא לומדת.
״אין לי מה לספר,״ היא אמרה .כנראה
שבנקודה זו היא החליטה לחרוג ממיג-
הגה ולא לחשוף את עצמה .היא הס 
כימה לומר שהיא לומדת בחוג לתנ״ך
כבר חמש שנים .החוג מתנהל בבית
גיסה ומלמד בו רב• ״החוג הוא חילוני
לגמרי ,וכל מי שלוקח בו חלק עושה
זאת אך ורק מתוך עניין.״ לדבריה מש 
תתפים בחוג שכנים וחברים ,אולם היא
היחידה המשתתפת בו באופן קבוע.
גם באשר לשמועה כי היא התחילה
להתלבש בצניעות ,כיאה לאשה דתית,

האמא וחנשיא
הכבוד .משמאל ,אמו של

בחתונתם של אורנה ויהורם
היו יצחק ואופירה נבון אורחי
הורם גאון ,שרה .הסיפורים על

אמו של יהורם הפחידו י את אורנה עד להיכרותה מימה.
״כל אם אוהבת את בנה,״ טענה אורנה כאשר נשאלה
כיצד היא מסתדרת עם חמותה וסיפרה על היזזסיס הטובים שלהן.
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