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 ישב כשקורט בקליפורניה, וישב ריקה
 שום ביניהם נוצר ולא בניו־יורק, ועבד
קשר־עבודה.״ לא גם קשר,

 בניו־ וייל קורט של יצירותיו
 שיצר מאותן באיכותן נופלות יורק

למה! - בגרמניה 20ה־ בשנות
 חד היתה תקופה, באותה ״גרמניה,

ה את להכיר צריך לאמנים. מר־נפץ
 הנאצים עליית לפני שהיתה אווירה

 אז. לומר מה הרבה היה לשילטון.
 החליט הוא גרמניה, את עזב כשקורט

 דיבר הוא העבר. עם מגע מנתק שהוא
 לדבר הסכים הוריו עם ורק אנגלית,
 החזן לאביו במיכתביו אגב, גרמנית.

 הקשור בכל עימו להתייעץ נהג בארץ
 מוסיקליות.״ לבעיות

עליך. לי ספרי
 עם בנהריה גדלתי לספר? יש ״מה

 כרופא עבד אבי והוריי. וסבתא סבא
העצמ מילחמת פרוץ ועם גינקולוג,

 בנה־ בית־החולים את הקים הוא אות
 ללמוד נשלחתי יחידה. בת אני ריה.

 דה־רוטשילד אוולינה בבית־הספר
 יהודי־דתי בית־ספר שהיה בירושלים,

 לימודיי. את מימן קורט אנגלית. דובר
 בחיל־האוויר במכ״ם שירתתי בצבא

ה בעלי את היכרתי וכשהשתחררתי
 את ששינה מרקוס, זיגפריד ראשון,

 בתאונת־דרכים. נהרג הוא למרום. שמו
 עירא, ורפי. עירא — בנים שני לנו יש

 האופרות כותב של שמו על הנקרא
 הטוב חברו שהיה מי גרשווין, איירה

 המלחין של (אחיו בניו־יורק קורט של
דוק ועושה צייר הוא גרשווין), ג׳ורג׳
ליד קלרמונט בעיירה בציור, טורט

,במישטרה נשאר הכל .
 )27 מעמוד (המשך

 תפסה ואף משנה, יותר כבר הזה
מיהודית. בעלה שקיבל מיכתבי-אהבה

 הכחיש זאת, לעומת רונן, רס״ר
 אומנם הוא יהודית. עם כל.רומן בתוקף
 אך מיכתבי־אהבה, ממנה קיבל כי הודה
 גברים גם אוהבת דו־מינית, היא כי טען
הת שהיא אשם איננו וכי נשים, וגם

מיכתבי־אהבה. לו ושלחה בו אהבה
 נויפלד חזר זה מידע בעיקבות

 איתו ללכת מאשתו ודרש הביתה
 בוגדת היא אם לברר כדי לגלאי־שקר,

 את כתב מי יודעת היא ואם בו
 ואז סירבה, האשה נגדו. המיכתבים

 ממושכת, חקירת־לילה הבעל לה ערך
האלימים. החוקרים מסורת במיטב

 בכתב־התבי־ ,יהודית של לדבריה
 טבעת־ בכוח להוציא בעלה ניסה עה,

 לשטף־ לה וגרם גופה מתוך דיאפרגמה
 את שבר אותה, היכה הוא חמור. דם

 איתו לקיים אותה ואילץ צלעותיה
הטבע. כדרך שלא יחסים

 הודתה וחקירות ליל־שימורים אחרי
 את הבעל הזעיק אז חטאיה. בכל האשה

 והכריח אחיה, ואת יהודית של אמה
 אחר־כד הכל. על לפניהם לחזור אותה
 שערותיה את שתגזוז מאמה דרש

יהודית. של היפות
 מביתה יהודית ברחה בבוקר למחרת
 היא מוכות. לנשים במעון ונתקבלה

 תביעת־ והגישה יום 20 שם שהתה
 אפריל חודש בסוף בעלה. נגד מזונות

היל שני עם יחד למעון, הבעל הגיע
אליו. תחזור כי לפניה והתחנן דים,

 ישנה הבעל כי שקיוותה יהודית,
 הסכימה לילדים, והתגעגעה יחסו את

לחזור.
 כי גילתה לילה באותו כבר אך
 כתב־ לדיברי חמורה. טעות עשתה

 עורו־ באמצעות שהגישה, התביעה
 בעלה כי השוטרת מספרת שדמי, הדין

 הכריח בלילות, לישון כלל לה הניח לא
לע מדי־המישטרה, את ללבוש אותה

 המשותף בביתם המירפסת על מוד
ונואפת. זונה היא כי ולצעוק

 בעלה אותה הכריח גם לדבריה,
 לו ולהעביר מיסמכי־וידוי על לחתום

 ארבעה אחרי המשותף. רכושם את
 שבה היא וברחה. האשה חזרה ימים

להישאר וביקשה מוכות לנשים למעון
תיסכוליו - שם

 ילדי מארבעת אחד
יהודית־גר־ מישפחה

הגבוה. הבינוני מהמעמד - מנית

 בפרנקפורט עובד רפי לוס־אנג׳לם.
לקורט. בפניו דומה רפי טורס. בקופל

 ברגמן, פול עם חיה אני ״היום
 ב־ ועובדת במיקצועו, מהנדס־אחזקה

 מרכז■ עולי אירגון של בית־אבות
יחסי״ציבור." כאשת אירופה
אליך! קורט של יחסו היה מה

 אני כך אולי מיוחד. יחס לו ״היה
 לו היו שלא לזכור צריך להאמין. רוצה

 לבין ביני התחלקה אהבתו ילדים.
 גרו שלא ואחותו, אחיו של ילדיהם
בארץ.״
בארץ! עליך שמעו שלא זה איך
 כי שטות, זאת אולי נדחקתי. ״לא

 מאוד לי חורה לומר. מה לי יש
 את מנגנת לא שלנו שהפילהרמוניה

 ומוסיקה סימפוניות שכתב וייל,
 את רק אצלנו מנגנים למה קאמרית.

 אנטישמי שהיה שופן, ואת בטהובן
 הראשונה הסימפוניה מדוע מובהק?
 גארי של בניצוחו ויייל, של והשנייה
 בארץ? ולא בגרמניה הוקלטה ברטיני,

 ברדיו קורט את כשמשמיעים ולמה,
 את כתב שברכט אומרים הישראלי,
 לא שברכט יודעת הרי את המוסיקה?

כלל!״ מוסיהה כתב
■ זזייט אוריאלה 1 ■

הבעל שלס
 וגילה לביתו, נויפלד חזר אשר

 מה ידע לא שנית, נעלמה אשתו כי *0
 יד שלחה היא כי חשש הוא לחשוב.
 בשפת־הים אותה לחפש ומיהר בנפשה

 גם הגיע לבסוף אחרים. ובמקומות
 והתברר בהרצליה מוכות לנשים למעון

 שהוצא מאחר שם. נמצאת היא כי לו
 אשתו אל להתקרב עליו שאסר צו נגדו

 הוזמנה כלשהו, מגע איתה ולקיים
נעצר. ונויפלד ניידת מייד

 אחר־כך שעות. 48ל־ נעצר נויפלד
 הארכת ונתבקשה לבית־מישפט הובא

 מנחם עורך־הדין ימים. בעשרה מעצרו
 בבית־ סיפר אותו, שייצג רובינשטיין,

 של הרומנים פרשת כל את המישפט
 בית־ הבעל. של ותיסכוליו האשה

 בתנאי נויפלד את שיחרר המישפט
 במשך יום. בכל במישטרה שיתייצב

 ולמעון לביתו יתקרב ולא ימים, עשרה
מוכות. לנשים

 במישטרה מעבודתו הושעה נויפלד
 על ישנים תיקים שני נגדו ונפתחו

 שלוש מזה רדומים שהיו תקיפות,
 במעון עדיין נמצאת אשתו שנים.

 לחזור מוכנה ואיננה מוכות לנשים
 המאהב. היה כי שהכחיש רונן, רק אליו.
 נפגע ולא במישטרה בתפקידו נשאר
כלל.

 כל אחרי היום, גם רוצה נויפלד
 בבקשה, אליו. תחזור שאשתו הצרות,
 מבקש הוא הרבני, לבית־הדין שהגיש

 מוכנה איננה יהודית אולם שלום־בית.
 מספיק ״סבלתי כך. על לחשוב אפילו

 להעולם־הזה. אמרה הזה," מהמשוגע
 מוכות. לנשים המעון ליד בפגישה

 מלהתראיין ומנועה שוטרת עדיין ״אני
 לא ואני שנים עשר ממנו סבלתי אבל

 הוא אחד. יום עוד אפילו לסבול מוכנה
 רוצה רק אני שלום־בית. לבקש יכול

ממנו." להתגרש
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במקום חופשית חניה - תשלום ללא ת.ד. שרות

ס
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ו גבירול אבן רצוף 20.00 - 7.30 פתוח ת״א, סו

03־227117/8

סנדלי
דנוור

לטלפון
 למניעת מכשירים
 בטלפון ציתותים

 לגילוי שירות
 מושתלים מיקרופונים

 מתכת מגלי
אוטומטיות מזכירות

מ בע״ דוקטור רדיו
 18 עליכם שלום רחוב

286444 טלי - תל־אביב

 פנים מתיחת
ניתוח ללא

 תרגילי בעזרת
 יוגה - התעמלות
 הפנים לשרירי

03־479777 - בבית טלפון
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