
היתה ■מים שוושה במשך
הידוע הסובר שד גובהו

מבר■ האמבט, דיו מונחת
...בהעלמו הרגיש שאיש

 בידיעת גם אלא ביופייה, רק לא בלטה היא
 גרמנית צרפתית, ׳אנגלית, (עברית, שפות

 שמרנית. אירופית ובהתנהגות והונגרית),
 כמלכת- להיבחר קטי הספיקה כבר אז עד

ה נשף ושל הסטודנטים, נשף של היופי
מגדדויד־אדום. לטובת שנערך דיפלומטים

 קיבלה התחרות לפני ימים 10 אולם,
 נפסלה. לתחרות מועמדותה כי הודעה, קטי

ממת בעיר, החופרות אחת כי התברר
 אל שלחה המצליחה, ■אמה של חרותיה
 קטי של אמה כי ידיעה התחרות מארגני

 להסתכן תששו התחרות מארגני נוצרייה.
 תיבחר שנוצרייה במיקרה ומחאות, של בגל

כמלכת־היופי.
 היתר, קטי של שאמא אמת אומנם,
 לבעלה ■נישואיה לפני היה זה אך נוצרייה,
 התגיירה האם קטי. של אביה הראשון,

 שהרב האפשרות מחמת אך חתונתה. יקודם
 הרבנים ׳בה ראו רפורמי, היה אותה שגייר
לא דבר נוצרייה. עדיין היתר, כאילו בארץ

 ההורים ביקשו ״1 מי ״עם !״מתחתנת ״,אני
 הבת כי שידעו ׳כיוון לדעת, הנדהמים
 על־ידי ו׳מבוקשת מחזרים מוקפת היפהפייה

 מטמור,״ יורם ״עם העיר. רווקי מיטב
קטי. חייכה

 הם בהתלהבותה. נדבקו לא ההורים
 תוכניתה, כנגד סוערת במיתקפה פתחו
 להתגורר ועברה חפציה את נטלה וקטי

 ׳נערת־הזוהר של החלטתה ידידים. בדירת
 הרח־ ידידיה חוגי את גם בתדהמה ד,יפתה

 ׳מתמונת אכן שהיא האמין לא איש ׳בים.
והאביון. הצעיר לסופר להינשא ברצינות
 אמרו יפה,״ ולא חסר־פרוטה בטלן, ״הוא

 אותי,׳ אוהבת אני אבל ״כן, הידידים.
 האהבה של ובכוחה הניצחת. תשובתה היתד,

 ההתנגדות חומות כל את ניצחה אכן
ספו חודשים כעבור יוכל, ■בדרכה. שהוצבו

 ב׳על-כורחם, להסכים, הוריד, נאלצו רים,
 הבעיות על בחיר-ליבה. עם לנישואיה

בעזרת התגברו הרבנים לפניהם שהציבו

 לזכות ותיקוותיה לתחרות, נפסלה קטי עזר.
נכזבו. בכתר
ממה להתאושש שהספיקה קודם עוד אך
 מאוחר חודשים שלושה ניצבה, זו לומה
 שהיתר, נוספת סערה של במרכזה יותר,

 מטמור, ליורם בנישואיה הפעם, קשורה,
חסר־הפרוטה. הסופר־המחזאי

 התעשרות
בצידה ועונשה

 הופיעה אחד יום .19 בת אז היתה יא ך*
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הבדיחה
לפני ממטות דקות

 קטי, של זו תמונה
 צולמה יורם, עם
מהארץ. ברחה שקטי

שמב וקטי במרץ למענם ששיקרו חברים,
להת זכתה נוצרייה, נחשבה ההלכה חינת
 בבירכתו וישראל, משה כדת ליורם קדש

ריב. של
 והנערה מעטים, חודשים חלפו לא אולם

התפכ אשליות־האהבה ואפופת ד,חולמנית
 בלבד שמאהבה למסקנה הגיעה היא חה.

 הבעל לחיות. — אי-אפשר ואפילו — קשה
 לא כישרוני, סופר היותו למרות הצעיר,

 בלבד בעבודתו מישפחה לפרנס היה יכול
 ״הרבה כללה לעתיד שתוכניתה וקטי,

 כעיתונאית עובדת החלה קטנים,״ מטמורים
אח ובעיתונים ׳אוי־קלט, ההונגרי בעיתון

רים.
 שגם נופחה והיא זמן-,מה, חלף שוב

 המפונקת לקטי היה קשה די. לא בכך
 ׳מבית-הוריה :החריף יפנה מ ה את לשאת

 דאגה לחיי דבר, לה חסר לא שבו השופע,
 היתד, היא במהעט־שבמועט. והסתפקות

ביו וחרוצה שטופת-רעיונות גדושת־מרץ,
 לצרף החליטה אלו תכונותיה את תר.

העס לעולם להיכנס באופנה, שלה לידע
במהירות. בו ולהתבסס קים

 פרישמן- בפסז׳ חנות־אופנה פתחה היא
 בהערצה אליה שהתייחס בעלה, דיזנגוף.
 ולהתאמץ, להמשיך אותה דירבן עיוורת,

 ההתעניינות מופרז. ביטחוו־עצימי בה ונטע
 תל־ של החברה נשות שגילו הראשונית

 כי משנסתבר לאיטה, דועכת החלה אביב
 הביצוע. ׳מן ,גדולים קיטי של רעיונותיה

 היתה לא עדיין היא הטוב, הרצון כל עם
 והחלה גידול, ,-׳מיידה1בקנו לעסקים יבשלה

בחובות. מסתבכת
 לידידים גם חבה שאותם לחובות, נוסף
 שותף עם הסתבכה בני־הזוג, של קרובים

 עניין בה שגילה ,מבוגר, גבר בחנותה, שלה
 חייה את ומירר בלבד, העיסקי מן חורג

 ש־ קטי, של מצבה ובקינאה. בהשמצות
 והלך. גידרידר לו, גם ׳כסף חייבת היתד,

כש החנות, לפתח משחרים החלו הנושים
 הבעל, יורם, ואילו בתוכה מסתתרת היא

נפשם. על ומבקש בפתח עומד
 אז היה דני, מטמור, בני-הזוג של בנם

 כבר היתד, קטי ואילו וחצי, שלוש בן
 מבחינה השני. להריונה השביעי ■בחודש
 להתמוטטות־עיצבים, קרובה היתד, נפשית

 למרות אולם, החובות. ונטל ההריון בשל
בע שערבו אלה הקרובים, ידידיהם שאצל

 נכסים מעקלים החלו שלקחו, להלוואות בר
כ בחייהם ביני־הזוג המשיכו ומשכורות,

׳״הת של בתואנה מסיביות, ערכו הם רגיל.
 מרמודהחיים הורידו ולא מדיכאון״, נערות
קודם־לכן. עליהם מקובלת שהיתה

 לא אחד ויום נפש, עד מים שהגיעו עד
 החליטה היא עוד. זאת לשאת קטי יכלה

 נותרה שעוד היחידה הדרך את לנקוט
 בוקר פשוט, מהארץ. ברחה היא בפניה:

 השלוש בן הקטן בנה את לקחה קמה, איחד
 לבעלה, פרט לאיש, דבר לומר ומבלי וחצי,
 לארצות-הברית, ונסעה ומטוס על עלתה

אמה. נמצאה שם
 אז הבטיח הוא בארץ. גשאר מטמור יורם
ונש לידידיהם, החובות כל לפרעון לדאוג

 את שיפרע עד הארץ את יעזוב לא כי בע
האחרונה. לפרוטה עד חובותיו כל

ם סי סו  לא ה
מהבוץ חילצו

 נסע חובותיהם את משחיסל אכן, ף
 ישילדה אשתו, אל והצטרף מטמור יורם 1

השני. בנם את בינתיים
 נמשכו לא ויורם קטי של נישואיהם אך

 כאויפנאית, מזלה את ניסתה קטי רב. זמן
 בלונדון. אחד־כך בארצות-הברית, תחילה

 את לבקר פעם מדי נסע בארץ, נשאר יורם
 כדי בכך היה לא אולם וילדיו. אשתו

 הם ביניהם. שנוצר הקרע את לאחות
התגרשו.

 בלונדון. שורשים להכות הצליחה קטי
 הקימה גאופנאית, ׳לעבוד התחילה היא

 היא שמה. את הנושא בית־אופנה לעצמה
 פיליפס, ומייקל בשם ;אנגלי גבר שם הכירה

 לייצור מיפעל הקימו הם יחד לו. ונישאה
ב״גדי-אופנה.

 הקשר נותק לא הגירושים למרות אולם,
 אותה לבקר נוסע היה הוא לקטי. יורם בין

 היתד, שהיא העובדה :בקביעות. ילדיו ואת
 ולא לו לא — הפריעה לא לאחר נשואה

 כשד,יתד, בביתה. אותו ■אירחה היא לה.
 לשמור נשאר יורם היה לבלות, יוצאת

 וכאדם- כבייבי-סיטר שימש הילדים, על
 ביחסים הארמוניה מין היתד, לכל־תפקייד.

ידי ובעלה. אשתדלשעבר לבין יורם בין
 ומייקל כשיורם כי להתלוצץ נהגו דים

 לשתות יחד הולכים הם קיטי, על מתרגזים
 קטי, של השלישי בנה כשנולד בפאב.

 לקרוא יורם ביקש האנגלי, ולבעלה ■לה
מאחיו. שונה ירגיש שלא ■פדי ׳מטמויר, לו

 הארץ בין יורם חילק הבאות השנים את
 מוסיקליים: מחזות שני כתב בארץ ללונדון.

 עם את לחלץ שעזרו והסוסים בנמל, שמח
 גיורא בתיאטרון שהוצג ■מהבוץ, ישראל
 לחלץ הצליחו לא הסוסים יאבל גודיק.

יורם יורם. את ולא גודיק את לא מהבוץ,

 ללונדון, ישנים !כמה ■של לתקופה אז ■נסע
 שתורגם ! 1 אני ? מי הספר את כתב שם

באדצות-הברית, גם לאור ויצא שפות לכמה
המכשיר. בשם

 כתב לארץ, שוב חזר כשנתיים לפני
 זמן אותו ׳כל צבאיות. ללהקות ׳מערכונים
רו על גרנדיוזיות בתוכניות השתעשע

וסר מחזות על לכתוב, עתיד שהוא מנים
 הופעת לרגל חודשים, מיספר לפני טים.

 ׳מגרמניה לחו״ל. שוב יצא בגרמניה, סיפרו
 במחיצת שוב שהה שם ללונדון, נסע
 בכפר- הבית לרשותו הועמד אז וילדיו. קטי

מותו את מצא בו בפורטוגל, הדייגים

הגרוש
ישראלי, עון

ש אחרי מטמור יורם
 שח־ עם מאשתו, נפרד

הזה. הסולם תנועת בכנס
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