
 הוא מדוע מסביד מהמה, זובין הבילהומונית, התיזמוות שר האמנות׳ המוהר
 דה ־ דחו ער הישואד, הקהל ■חס עד מדנו ואגנו, אה לנגן מתעקש

ובמוות בחיים חלומותיו ותל האמריקאית אשתו עם חסין1 על - זאראתוסמוה

 )!ף שגה עשויה
 הגעת, מהאו׳ן חדק

 אות־ מאשימים וניתאום
וו, שאני

!ימו׳ לא שאז׳

 בישואד מועיח אני
 שאני ממה עשירת

כו מחויח  אחו מקום נ
 הנה בא אני בעולם.

הנשמה בשביו

 צעיר, איש היה כשוואגנו
 היהווי המוחין אל בא

 עצה. וביקש מא״ובו
 אוניותו 1נ הסו מא״ובו

לו דעהו וסירב

. . . . , , . . ■ ש

י ׳'

 בהבוה חיים אנחנו
 מה לא? או חונשיח,

 יחנן איו במדינה? קווה
 אנשים שקומץ

החב? על ישפיע

 הנביא לוח בן אני
 מאמינים אנו זאואחוסטוה.

 העתיקה הדה שאנו
לפני נוסתו בעולם.

•ההינדית היהודית הדת

 ביותו עלי האהוב הדבו
 אשתי עם לשנת הוא
 לא אני אבל בבית. בשקם

ל קוח מתי מפו
ה כזה ובו מ או ל

נח והוא בייבי, זובין אותו פינו פעם
 הקונצרטים. אולם של הפלא לילד שב

 לא הפלא אל רבות, שנים חלפו מאז
לאיש הפפו יחד גם והפלא הילד נעלם.

בעו ביותר והבולטת הפאריזמטית יות
ה העשרים• המאה של המוסיקה לם

ל מקומו את פינה בייבי״ ״זובין פינוי
 או החדש״ ״טוסקאניני כמו כינויים
פון״קאראיאן". של ״יורשו
רבות שנים כבר מכהן מאהטח זובין

הפיל התיזמורת של האמנותי כמנהלה
 רבת תיזמורת — הישראלית הרמונית

 הספיק הוא שנים באותן ומוניטין. יוקרה
 הפילהרמונית התיזמורת את לנהל גם
 רבת תיזמורת היא גם אנג׳לס, לוס של

 האמנותי מנהלה גם הוא וכיום מוניטין
 ניו־ של הפילהרמונית התיזמורת של

יורק.
 בלתי- חלק הוא ההודי הניצוח אשף

החלט ישראל. של התרבותי מהנוף נפרד

המוח המלחין של יצירתו את לנגן תו
 היטלר ידי על שאומץ ואגנר, ריכרד רם,

סוע בתגובות זכתה נאצי, לסמל והפך
 רב בעידוד זכתה היא אחד, מצד רות.

 והמוסיקה, האמנות שוחרי של מצידם
 ומצד ואמר; של גאוניותו את המעריכים

 רותחין של ובקיטונות בשערוריות שני
 יצירות של נגינה כי הטוענים אותם מצד

 קורבנות של בריגשותיהם פוגעת ואגנר
זובין נקלע הזה הוויכוח לתוך הנאצים.

 ה- לדת בן והוא יהודי שאינו מאהטה,
 שמקורה היומין, עתיקת זאראתוסטרה

בפרס.
מעו מיקצוע כאיש ידוע מאהטה זובין

 על לעבוד יכול הוא ודקדקן• קפדן לה,
 ימים עשרה במשך קצר מוסיקאלי קטע

 משביע שהוא עד נלאה ואינו רצופים,
ו בינלאומית אישיות הוא רצונו. את

 חוג-הסילון. של הבולטים מחבריו אחד
כישרו- ממידת קטן אינו האישי קיסמו
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