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שלום. מרטיאל או פלטיאל של ההורים
 לשם כשבאנו לראש־העין. תיכף נסענו

 איפה ידע לא אחד אף נסגר. שהמוסד ראינו
לשאול. איפה היה לא גם שם. שהיו הילדים
 החברה אחד יום אלי באה שנתיים לפני

 וסיפרה בשיכון, ידנו על שגרה רומה, שלי
 שגרה הנשואה, אחותה אצל שביקרה לי

שסיפ לי אמרה רומה תל־אביב. ליד בכפר
 שפלטיאל איו הסיפור כל את לאחותה רה

 הבית יד שעל אמרה ואחותה נעלם, שלנו
 שאימצה גרמניה, מיוצאי משפחה גרה שלה
 נסעתי שלי. לאחים מאד דומה תימני ילד

 ראיתי ובאמת רומה עם יחד מקום לאותו
הבית. בחצר משחק הזה הילד את

מבו אשד. הבית, ובעלת פנימה נכנסתי
 את שאימצה לי אמרה בהיר, עור בעלת גרת
 בבית־חולים נולד ושהוא חוקי באופן הילד
 על וסיפרתי הביתה חזרתי בתל־אביב. הדסה
 לנסוע מוכרחה שהיא אמרה היא לאמא. הכל
 את אתנו לקחנו הילד. את לראות כן גם

 האשה. אל יחד כולם ונסענו דויד הדוד
שאנח ואמרה אותו, לראות לנו הרשתה היא

 לילד. קרה באמת מה לברר צריכים נו
למשטרה. לפנות סוב הכי כי אמרה האשד,

מש מרוב לגמרי מבולבלים כבר היינו
למש שוב פנינו אבל בענין, שטיפלו רדים
 ולהודיע לחקור שהבטיחה בפתח־תקוה טרה
 שלנו. מהאח סימן איזה יתגלה רק אם לנו,

מה דבר שום הודיעו ולא וחיכינו חיכינו
ב שלי העבודה מנהלת אל פניתי משטרה.

לעצ תיארתי עובדת. אני ששם האריזה בית
טובה. עצה לי לתת תוכל בודאי שהיא מי

במש שוטר הוא הזאת האשד, של בעלה
 הם ד,ענין. כל על וידע כפר־יונה טרת

 בתל־אביב עורן־־דין אל לפנות לי הציעו
 טוב. עורך־דין בתור אותו מכירים שהם

 הסיפור כל את וסיפרתי אביב לתל נסעתי
בענין. לטפל שהסכים לעורך־הדין
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?תביעה פזיז צעד
 בשבוע שהביאה ההתפתחות ל

if משפ תביעה להגשת שעבר
מד המאמצת, המשפחה נגד טית
הזה״: ״העולם כתב ווח

בפ פתח הררי יעקב הצעיר הדין עורך
 לחקור פקידתו את שלח הוא נמרצת. עולה

ש המשפחה פרטי אחר התושבים במרשם
 משפחת בני טענת שלפי הילד, את מצהא

הפר כי התברר האבוד. אחיהם הוא שמעה
פלטיאל. של לתיאורו להתאים עלולים טים

 העלה קדימה, המקומית המועצה מזכיר
 עלולה המאמצת המשפחה כי ההשערה אה

צע נגדה וינקטו במידה הארץ, מן להמלט
 עורך־ הגיש האם הוראת לפי מתאימים. דים

הארץ. מן ליציאתם לצו־מניעה בקשה הדין
 עורך-הדין. של מצידו פזיז צעד זה היה

 משנה למעלה שמזה המאמצת, המשפחה בני
 הופתעו מחפשי־בנים ידי על הוטרדו לא

לבית־ד,מש אותם המזמין המכתב את לקבל
 לד״ר מיד פנו הם בתל־אביב. המחוזי פט

רא כמומחה הידוע דין עורך פרלס, שלמה
 ביקשו ואימוץ, ילדים בעניני במעלה שון

 אימצו אמנם כי להוכיח להם לעזור ממנו
חוקי. באופן שבביתם השחום הילד את

 מזה העוסק השיבה, שיער בעל הדין עורך
להת מיהר זה, מסוג בבעיות שנים עשרות

 יחד לברר לו הציע הצעיר, חברו עם קשר
 המשפט, בבית נפגשו השנים הפרשה. את
 האימוץ בתיקי לעיין בקשה פרלם הגיש שם

ה כי בפירוש מצוין היה בתיק הסודיים.
שהש מירושלים, לאם בתל־אביב נולד ילד

ובר הלידה אחרי ימים שלושה אותו אירה
 החוק בפני שמעה משפחת של נציגה חה.
 שולחיו. עם שקבע נוספת לפגישה חיכה לא

 לבית־המשפט, בבוקר למחרת מיהר הוא
התביעה- את לבטל ביקש

★ ★ ★

בוטל הנשף
 בשיכון השבוע להערך שעמד נשף ף»

I | המוז בוטל. קדימה המושבה שליד יציב
 משפחת של לביתה הופיעו לנשף מנים

 על המשפחה את לנחם באו הם שמעה.
 המסויידת מרפסת־דירתה על הגדול. צערה

 של אמו מעיד, רדה ישבה שבשיכון, לבן
 דמעות עצור. בבכי ויבבה פלטיאל הילד
 משמש, השזופות הקמוטות, פניה על זלגו

 לי אומרים לא הם למה שלי, הילד ״איפה
שלי?״ בילד עשו הם מה

 שאלה על תשובה לה להשיב יכול לא איש
ביש הממשלה משרדי של הרישום סדרי זו.

 בן ילד למצוא כדי יעילים די היו לא ראל,
מאמו נלקח שנים מעשר פחות שלפני עשר,

לעולם. מאז חזר לא האלמנה,
\

אופרה
ס ק־ ח ש ת־ בשיכון מגרד

 הישראלית) (האופרה טראוויאטה לה
 דד,־•יטה, אמלינה של שובה־לב רסיטל הוא

 כו־ המשגבת מאמריקה, האורחת הסופראנו
 מצויין. כוח־שירה עם מעולה שר־מישחק

מש היא אישי ובקסם סקס־אפילית ביכולת
ה כרוב זו, אופרה כי העובדה את כיחה

 עלילה על מבוססת האיטלקיות, אופרות
 בשבועוני־ כיום המקובל הסוג מן נדושה,
 כאילו לצופה־מאזין נדמה לה, הודות נשים.

ויולטה. של המר בגורלה באמת משתתף הוא
 הפורחת צרפתיה נערת־רובאל היא ויולטה

 באל־ פוגשת שהיא עד לנשף, מנשף כפרפר
ויו יותר הדומה רודן, (יעקוב ג׳רמון פרדו

 חייה את עוזבת היא למענו פורד> לגלן תר
 מקריבה בפרבר, לגור עמו עוברת הקלילים,

(מרדכי אביו שבא* עד — הונה את למענו

ל בה ומפציר חבריו) על העולה בן־שחר,
 ויולטד. אותו. ולנטוש הקשיש הנער על רחם

מאו היא כאילו פנים מעמידה זאת, עושה
 אהוב־לבה על־ידי מושמצת באחר, הבת

ה ההונאה על אלפרדו כשעומד כמופקדת.
 גוססת ויולטה מדי. מאוחר כבר זה נאצלת,

 אריות כמה לשיר בקושי מספיקה בשחפת,
חי. לכל חיים שובקת שהיא לפני מפרכות,

 ובמוסיקה באנאליות פמלים נאמר זה כל
מ זו שאופרה ורדי, ג׳וזפה של הנהדרת

(וה השניה תקופת־היצירה שיא את סמלת
 מלבד אין המזל, לרוע שלו. אמצעית)

למ לתת המסוגלים כוחות דה־ויטה הגברת
 קלוש מושג מאשר יותר הישראלי אזין

 האמריקאית הסופראנו האמיתית. היצירה מן
 בין כמגרד־שחקים הלהקה מתוך בולטת

 הצוות יכול ולמעשה העממי, השינון בתי
 מוסיקאית ותפאורה רקע רק לשמש המקומי

האורחת. של להופעת־היחיד
 ואמלינה ורדי למען מספיק. זה גם אולם
את ולשמוע לראות בהחלט כדאי דד,־ויטה

לת־סראמיאטה.

מוסיקה
ת ש ם ק מי ס הק
 הברלינית הפילהרמונית התזמורת מאזיני

הב על אוזניהם. למשמע האמינו ולא כמעט
 קצרים, במכנסיים בן־עשר, ילד ניצב מה

 שלושה זה, אחר בזה אחד, בקונצרט שביצע
 לכינור ביותר החשובים הקונצ׳רטים מן

 ובראהמס. ביטהובן באך, של — ותזמורת
ה מחיאות־כפיים• בסערת הסתיים הקונצרט

 נטל דוכנו, מעל ירד וואלסר, ברונו מנצח,
 סוערות נשיקות המטיר בזרועותיו, הילד את
 כי הוכחת יהודי, ״היום, ואמר: לחייו, על
בשמיים!״ אל יש

 מנקודות־ אחת היתה זו מרעישה הופעה
 מנוחין, יהודי של בקריירה הראשונות השיא
 עתה המופיע העיניים, תכול הבלונדי, הכנר
 הופעת היתד, לא זו אולם בישראל. שוב

 מנוחין. הופיע שבע בגיל כבר שלו. הבכורה
התז עם לימודי־נגינה, שנות שלוש לאחר
 בקוד סאן־פראנציסקו של הסימפונית מורת
מנדלסון. של לכינור צ׳רטו

 משה,״ ״אבי סנט. 25 :דמי־ביס
בהיו ביפו הוריו מבית ״ברח מנוחין, מספר

מכי לארצות־הברית, והיגר שנה 16 בן תי
 לנגן לו הרשתה לא האדוקה שמשפחתו וון

 זכה לא האב חילונית.״ מוסיקה עלי־כינור
 בארצו גם מקצועי למוסיקאי להפוך אומנם

 פחתה לא למוסיקה אהבתו אולם החדשה,
לקונ ההליכה הדחוק. החומרי מצבו משום
 אבל מנוחין, למשפחת לחם־חוק היתד, צרטים
 בייבי־ לשכירת הספיק לא שהכסף מאחר
לקונצרטים נלקח הקטן יהודי היה סיטר,

 מארוסייה. אמו בזרועות ואילך, שנה מגיל
הפ התינוק של והמרוכזת השקטה האזנתו

 את למענו רכש ארבע בגיל האב. את ליאה
 להתאמן לי ״אמרו הראשון. הזעיר הכינור

זאת.״ עשיתי ״ואני מנוחין, נזכר בנגינה,״
 קנאית בקפדנות לספח המשיך משד, האב

 ״הפלא שלו, ילד־הפלא של הקאריירה את
העיתו אחד שהגדירו כפי הפלא,״ ילדי שבין

 שלא משמר מכל שמר הוא בני־תתקופה. נים
 ״הצלחה״ כגון מלים הילד באוזני להשמיע

 עיתונאים בפני נחסמה הדלת ״קריירה״, או
 ביקורות המפורסם. הנער את לראיין שרצו

 מנוחין מעיני הוסתרו הנלהבות העיתונות
לש דולאר אלף מאה ״כשהשתברתי הצעיר.

 בני ככל עדיין, ״קיבלתי מנוחין, מספר נה,״
בקול לשבוע.״ סנט 25 בסך דמי־כיס גילי,
 לבקר, מנוחין משפחת ילדי הורשו לא נוע
 חינוך עליהם. נאסרה לרדיו ההאזנה ואף

 גם בכנר: רק לא פריו את נתן זה שקדני
 לפסד הפכו וחפציבה, יאלטד, אחיותיו, שתי

אחיהן. את פעם לא שליוו מחוננות, תרניות
 שהוא ,42,־ד בן מנוחין ויוגה. יוגורט

 מאשתו וכרוב (זמירה ילדים לארבעה אב
 ד,שנייה,א מאשתו וג׳רמי ג׳רארד הראשונה,

תאו מחשש במטוסים, לטוס עקרונית מסרב
 להספיק לו מפריעה אינה זו עובדה אך נות.

 בערך, קונצרטים 300ב־ שנה בכל להופיע
 עד והודו מאוסטראליה העולם, חלקי בכל

 מחצית תמורת ״רק ואירופה. דרום־אמריקה
מס הוא כסף,״ מקבל אני שלי הקונצרטים

שונות.״ צדקה למטרות נתרם ״השאר פר,
 כ־ מנוחין פועל בנגינה, לעיסוקו פרט

נשכחות. יצירות לגלות האוהב מוסיקולוג
לתח זמן עוד לו מותירים אלה עיסוקים

 לאפיית- ועד ורכיבה משחייה שונים, ביבים
 -כאמצעי עוסק הוא בהם ומכונאות, לחם

 ושיווי־המשקל,״ הבריאות לשמירת אידיאלי
ספק אין מוסיקאי, נעשיתי ״אילמלי כדבריו.

ב״לה־טראוויאטה" דה־ויטה זמרת
סקס־אפילית שחפת
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