
כנראה...״ ידעה, דקי

לעולם." אותו ישכח לא לו
 נשוי. זוג היו ובארנבוים רה״פרה

 פרוטסטנטית, אנגליה, — היא
 — הוא ושקטה. גבוהה בלונדית,
 ונמרץ. נמוך שחרחר, יהודי, ישראלי,

 אומר בחיים,״ גם בנגינה, גם טוב, ״זוג
מהטה.
 בחג־ במסיבד״ זה את זה הכירו הם
 הפסנתרן של בביתו ,1966 של המולד
סגו ביישנית. דה־פרה. פוסונג. הסיני

 ברהמס. של קטע לבארנבוים ניגנה רה,
בה. התאהב בארנבוים

 שנה חצי למענו. התגיירה דה־פרה
בירו התחתנו הראשונה פגשיתם אחרי

 זובין היה בחתונתם הערים אחר שלים.
 משה בשם הכתובה על שחתם מהטה,

מפרס. חדש עולה כהן,
היש המאפיה אין שנים כמה מזה
 הפך בארנבוים עור. קיימת ראלית
 פאריס. תזמורת של המוסיקלי המנהל
 רחבי בכל מנגן בינלאומי, סולן פרלמן,
 המוסיקלי המנהל הוא צוקרמן העולם.

 סט־פול של הקאמרית התיזמורת של
המ הוא מהטה זובין מינסוטה. במרינת

הפיל התיזמורת של המוסיקלי נהל
 התיזמורת ושל הישראלית הרמונית

 לפני רק ניו־יורק. של הפילהרמונית
 של מהלווייתה מהטה שב ימים שלושה
 בתל־אביב. הוא היום בלונרון. רה־פרה

 של של עולם לניו־יורק. טס מחר
העו בכל נוסעים מנגנים. מוסיקאים.

. שולי. השאר כל לם.

רשמי״
 דה־פרה הגיחה הזה העולם

 כיל־ נחשבה היא שנים. 21 לפני
 קנתה למוסיקה, מורה אמה, דת״פלא.

כבר 10 בגיל .5 בת כשהיתה צ׳לו לה

מהטה זובין
האוזחן...״ התע ער צליל כל שנוש .אוזניה

 בינלאומיות. בתחרויות בפרסים זכתה
אל מעריץ לה העניק 15 בת כשהיתה

 .1672 משנת סטראדיוואריוס צ׳לו מוני
 מטיסלב אותה הזמין 20 בת כשהיתה

 לימודיה את להשלים רוסטרופוביץ
במוסקווה. אצלו

 מהטה. אומר מטאור," כוכב ״כמו
 שנים שבע במשך בסערה. הופיעה ״היא
נעל ולפתע בינלאומית כוכבת היתה
מה.״

 של האסכולה היתה ״היא רוזן: חנוך
 אלא אחר, מישהו כמו ניגנה לא עצמה.

 וגם פראית גם היתה היא רה־פרה. כמו
 היה נרמה בצ׳לו, כשהחזיקה עדינה.
 הידיים המשך ממנה, חלק הוא שהכלי

שלה.
 שלה, ברגישות היה כוחה ״עיקר

למל שרחשה וביראת־הכבוד בדיוק,
 לפני עצמה את שמה לא מעולם חין.

 היה קודם בטהובן, כשניגנה המלחין.
דה־פרה. ז׳קלין אחר־כך ורק בטהובן,
צ׳ל־ קמה לא לנגן, שהפסיקה ״מאז

שלה." ברמה נית
דה־פרה, את לאהוב אהבו הכל

 בנגינתה, בכישרונה, איתה לשמוח
 כשהכל ופיתאום, לבארנבוים. באהבתה

 רה־ חלתה סכריני, כמעט מדי, טוב היה
לנגן. והפסיקה פרה

 בארץ, היה רני בלונדון. היתה ״היא
 יום־ במילחמת חיילים לפני ניגן

 התקשר ״הוא מהטה. נזכר הכיפורים."
 שהיא ידענו שלומה. מה לשאול איתה
 ,היא מחלתה. מהי ידענו לא חולה.

 ,היא לדני, אמרו לבית־חולים', נלקחה
סקלרוזיס׳. במולטיפל חולה
הה גרה האחרונות שנותיה 14ב״
 בפאריס. גר בארנבוים בלונדון. פרה

להס בנסיון מתפתל טוב, חבר מהטה,
הפירור. את ביר

 הסוף. עד הרישמי בעלה נשאר ״הוא
 לסנטוריום אותה זורק היה אחר גבר

בלונ רירה לה קנה דני ממנה. ושוכח
 בשבוע. פעם אותה לבקר והקפיד דון,
 ביותר. אליה הקרוב האדם היה הוא

 את אהבה לא היא יכלו. לא ביחד לגור
 יכול מה כי לפאריס. עבר הוא פאריס.

₪ ליכזבי*? שרה
)36 ר1בעמ (המשך

עם בארנבוים דניאל
ותר .ידיה

 בתיקרה. בהתה לכן בכפול. הכל ראתה
 ;הר התיקרה, של האחיד, הלבן, הצבע

מעט. אותה גיע
 או לקרוא יכלה לא שנים כמה ״מזה
 נעו, לא ורגליה ידיה בטלוויזיה. לצפות
 היה קולה מזון, עיכלה לא כבר קיבתה

נפ לא שלה חוש־השמיעה רק משובש.
 לרגע עד צליל כל ששמעו אוזניה, גע.

ממו ההנאה את לה שהעניקו האחרון,
 אחרות, הגאות נשארו לא כשכבר סיקה

חייה." את שהאריכו הן
 של קרוב חבר מהטה, זובין מתאר כך
 דניאל בעלה, ושל דה־פרה ז׳קלין

עימה. האחרונה פגישתו את בארנבוים,
 /;המאפיה

הישראלית״ _
 מהטה נפגשו הראשונה פעם ^
 ספול־ ,בפסטיבל1966ודה־פרהב־ *1
צעיר, מנצח הייתי ״אני באיטליה. טו

)1980(

 בירושלים. היתה הבאה ״הפגישה
 דניאל, של חברתו כבר היתה היא

אשתו. כמעט
 הוא ךני אחת. מישפחה היינו ״מאז

 הופענו גיסתי." כמו היתה ז׳קי אחי. כמו
 ניגנה היא העולם. רחבי בכל ביחד
 בפילהרמונית בזלצברג, בלונדון. איתי

 בלוס־אנג׳לס במונטריאול, ברלין, של
כמובן.״ ובישראל,

 הישראלית". ״המאפיה נקראו הם
 כנר, פרלמן, יצחק כנר; צוקרמן, פינחס
 בארנ־ דניאל צ׳לנית; דה־פרה, ז׳קלין
מנצח. מהטה, זובין פסנתרן; בוים,

 ״כמו ביחד. מנגנים היו לפעמים
 בסוף בלונדון, שערכו קונצרט באותו
 מבקר רון, חנוך אומר ,״60ה־ שנות

האח בקונטרבס. ניגן ״מהטה מוסיקלי.
 את ניגנו הס בכליהם. ניגנו רים

משופ יצירה זו השמך. 1ד חמישיית
 רוח־חיים. בה הפיחו הם עייפה. שפת,

שהאזין מי שכל מיוחד, קונצרט היה זה

 בית־חו במיטת שכבה יא ך■*
) / פשו ידיה החדר. לים,בירכתי1 /
 שקהו עיניה, רועה. גופה לצדדים, טות

 בל־יתואר. לסבל לה גרמו מכבר, זה
היא ספטמבר, באמצע יום, באותו

 לקונצרט שהאזינה 21 בת נערה היא
 מוכשרת, מאוד שהיא לי אמרו שלי.

 ידיים, לחצנו מזהיר. עתיד לה שצפוי
 ואני לכיסאה, חזרה היא מעט. שוחחנו
לדוכן־המנצחים. עליתי

;חי המפורסם בעלה ונדון. בל וגססה שכבה היא
1 איכפת. היה לא דה־פרה סליו לזיו אהובתו. עם בפאויס

י ליבוביץ: לשוה סיפר מהטה זובין חייה. על לחמה היא

״בכית■במשך
שנים! חמש
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