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 בעניין אבנרי אורי העורך
 בישראל ואמר נגינת

)2303 הזח״ (״העולם
 את האוהב מוסיקאי עצמי אני

 ואף ברובה, ואגנר של המוסיקה
 קרובות די לעיתים אותה מבצע

ב השמעתו בשאלת אך בתו״ל.
 ש־ להבהיר יש שונה• גישתי ארץ

אנטי עצמו ואגנר של להיותו
ה לעניין שייכות שום אין שמי

 השמעת רעיון שמעורר חלחלה
ב בפומבי, בארצנו שלו המוסיקה

 כפי ניצולי־השואה. יהודים אוזני
 אחרים גדולים מלחינים שידוע,

 אף היו — ושופן בטהובן כמו —
 עדיין עלה ולא אנשישמים הם

להחרימם, לנסות איש של בדעתו
מ לסלידה העיקרית הסיבה

ב נעוצה בארץ היצירות ביצוע
המוסי שבין ביותר המיוחד יחס
המנ ובין הוואגנרי והטכסם קה

 הנאציים, והאידיאולוגיה היגות
המי את אלה ביצירות מצאו אשר
 לבסס הם ביקשו שבעזרתו תוס
 להחליף היה תפקידו תורתם. את
הכנסייתי־דתי. המיתום את

 או מיקרה, של עניין זה היה לא
ל היטלר של אישית אהבה של

 שוואג־ מיקרה זה אין זו. מוסיקה
 למקום וביירוייט לאליל, הפך נר

 את הפכו הם עלייה־לרגל. של
 הימנון־לאו־ למעין הזאת המוסיקה

 ש־ הרף, ללא שידרו שאותו מי,
שיד גם ושאותו צעדו, לצליליו

 מחנות־הרי־ לאסירי ברמקולים רו
כוז.

 תושמע זאת שמוסיקה הרעיון
 בלתי־ניסבל, הוא •בארץ בפומבי

 להתחשב יש מאיתנו, לרבים לכן,
 בקירבנו חי עוד כל אלה ברגשות

חש. הוא שכך אחד יהודי
 רוצה שאכן שמי לציין למותר
 לעשות יוכל לוואגנר להקשיב

מפריע. באין בדירתו זאת
ירושלים סגל, אורי

• • §
מעותים ךם7ימו1

ה אחד נגד יוצא הקורא
הש שוללי של נימוקים

ואמר מעת
שו כשאני אותי תוקפת בחילה

או בעצמי אני האומרים: את מע
 כמה יודע אני ואגנר... את הב

 שישמיעו מוכן אני חשוב... שהוא
ולתלמי למבינים במחתרת, אותו

 זה — כולו לעם אך מוסיקה• די
לא!

 ומרושע עלוב אליטיזם של ריח
 כביכול האלה. מהנימוקים נודף

 ומעלה, משיכמם שהם אנשים, יש
 יכול לא זה להם מבינים, הם

 ה־ לוואגנר יאזינו כאשר הנאצית
 הטומאה תדבק לא בהם להזיק,
 לעצמם. דואגים לא הם אך נורא.

 החשוף החלש, לעם דואגים הם
 מסוגל שאינו מזיקה, השפעה לכל

להתגונן.
לש־ יכול אחד כל מזה! תרדו
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