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 הוא הפילהרמונית עם שלי ההזדמנות
לי. נתן

 ■שפרצה על,הסערה דעתך מה •
 של יצירה כיצוע כעקבות כארץ
? מהמה על־ידי ואגנר

זה. את נעזוב
מדוע? •
 מאוד מזכיר ואגנר עם פה שקרה מה
 באירופה הייתי מפחיד. וזה צנזורה, הטלת

 חבר־ שאיזה העיתונים באחד כשקראתי
 מילוא, רוני היה שזה חושב אני כנסת,
 ממש ואגנר. השמעת נגד חוק לחוקק הציע

 שזה לי הוסבר בארץ, אחר־כך, נחרדתי.
 — באירופה העיתונים אבל רציני. היה לא

 סריביון בתראלד זה את שקראתי לי נדמה
 דבר אוסר אתה אם העסק. את ניפחו —

 אתה חשובה, הכי־פחות יצירה ביצוע קטן,
צנזורה טיפ-טיפה האמנות. חופש עם גומד

הסוף. וזה
 שיש הריגשי מהמיטען מתעלם לא אני

 מכבד אני ואגנר. נגד בארץ לאנשים
 ואג־ את לשים צריו לדעתי, לכן אותו.

 שאינו קהל יש שאם התוכנית, בסוף נר
 האפשרות לו תהיה אותו לשמוע מעוניין
 ואגנר את להשמיע לא אבל לעזוב.
לא! בהחלט בכלל?

 ריכארד החרמת על דעתך מה •
כארץ? שטראום
 שהיה מפני מוחרם שטראוס ריכארד

 שהוא שוכחים רק הנאצית. במיפלגה חבר
 לעשות היה ויכול לברוח, ליהודים עזר
 זה על המיפלגה. חבר שהיה משום זאת
 חסר שטראוס מזה. מתעלמים מדברים, לא
 טנד מבחינה לדעתי, ברפרטואר. מאוד לי

 שלא חמור יותר הרבה נית־תיזמורתית,
 בעולם התיזמורות כל שטראוס. את מנגנים

נגינת בעזרת טכניות בעיות על התגברו

 את מחדדים בארץ
 חבר ה*ה כי שסדאות
 אבל הנאצית, במיפלגה
 עובדה שבגלל שוכחים

לחציל תצליח הוא 11

 בעיות יש שלנו בפילהרמונית רק שטראוס.
את ניגנו אילו נמנעות שהיו טכניות,

41;שט! ? ואגנר על ניצחת האס •
 יצירה על אנצח הבאה בשנה אך לא.

ואגנר. של
 ה־ המוסיקה עולם הגיב איך •

מי ד א ד נ ת עד כי ש ר ר פ בנ א ש ו כי
? ראל
 כל של הראשון בעמוד היד. לא זד, אם

 כשמדברים השני. בעמוד היה זה עיתון,
 שיפגע. משהו להגיד מפחדים ישראלי עם

 שהיחס מאוד התפלאו רבים אנשים אבל
 ה־ לאור ביחוד קיצוני, עד־כדי־כך הוא

 קישרי שיש לכך מודעים שכולם עובדה
 שנוסעים גרמניה, עם ודיפלומטיה מיסחר

נע במוסיקה כשמדובר ורק בפולקסוואגן
פאנאטים. שים

 השמעת בעד חד־משמעי באופן אני
 חבל מהטה. זובין של בצעד ותומך ואגנר

 סאדאת. רצח בגלל הטיימינג לו שנדפק רק
 לוואגנר שמתנגדים אלה דבר, של בסופו

 להם קל לכן לקונצרט, באים לא ממילא
 לא אני להפסיד. מה אין להם להתנגד.

 אבל שילנסקי, חבר־הכנסת את מכיר
 ביקר פעמים כמה לדעת אותי מעניין
הקונצרטים. ■באולם
ב אותך להזכיר אפשר האם •

 צו■ כארנכויים, עם אחת נשימה
ופרלמןז קרמן
 עדיין אבל רחוק. נורא לא אני לא. עוד
וההצ שלי, הכישרונות את לי יש רחוק.

 במשך עשיתי דברים. במיליוני תלוייה לחה
 רובם — דברים הרבה שלי הקאריירה

 כמה גם היו ברוך־השם, אבל הצלחות,
ברוך־השם?־ •כשלונות.

 שכל אדם יש אם לאיזון. דרוש זה כן•
 צריך אז פאנטסטי, זה עושה שהוא מה

אי-פעם שבארנבוים חושב לא אני לחשוב.
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 שהוא יודע אני אבל מנצח, אותי שמע
עבודתי. את ומכיר עלי שמע
ה שלושת אם מעניין יהיה 0

לקונ יתכנסו הגדולים ישראלים
עליהם. תנצח ואתה צרט
 להניח יש לקונצרט יתכנסו שלושתם אם

 עם ביחד גדלו כמעט הם ינצח. שזובין
 זובין מסויים שמרגע תשכחי, אל זובין.

ישראלי. כמו להתפתח התחיל

■ 1■ ■ !
 כעולם אנטי-שמיות יש האם 0

הקלאסית? המוסיקה
 תיזמורת, לפני מתייצב אני מאמין. לא
 אני אם שלי, העניין את יודע אני ואם

מו בצורה דברים ועושה ומשכנע בטוח
 את לא עבודתי, את מעריכים סיקלית,
 ישראלי אל כמו אלי יתייחסו לא מוצאי.

 זוהי מוסיקאי. כמו אלא יהודי, אל או
 פרל־ בארנבוים, אל גם בעולם ההתייחסות

 בלתי- בצורה אצליח אני אם וצוקרמן. מן
סנ הוא הזה ״הישראלי יגידו לא רגילה,
 כמו סנסציה.״ הוא ״שלון אלא סציה,״

 ההודי ״המנצח למהטה קורא לא אחד שאף
הנודע. המנצח אלא הנודע״
 קומפלקסים. המון יש בארץ אצלנו אבל

 כתוב ולא צוקרמן של תקליט כשרואים
 נעלבים. ממש ישראלי, שהוא מאחור

 בארג״ של קונצרט על מודעה כשרואים
 ישראלי, שהוא בסוגריים כתוב ולא בוים

 המוסיקאים בציפור־הנפש. פוגע ממש זה
 המוסיקה המוצא. וארץ ללאומיות מעבר הם

אותם. מאחדת  מחזיק אזרח־העולם, אתה 0
 האם כתל־אכיב. ולא בווינה דירה
יורד? אתה
 עם וגם ישראלי, דרכון עם ישראלי אני
ה בגלל פה נמצא לא אני בארץ. דירה

 בשנתיים כשפעם מאושר ממש אני עבודה.
הפיל על שבועיים לנצח הזדמנות לי יש

 נותנים שהם המכסימום זה — הרמונית
ה שהתיזמורת נגיד ישראלים. למנצחים
 רשות״ תיזמורת שבוע, לי תיתן קאמרית
 ובאר״ שבוע חיפה שבוע, עוד השידור

 הגענו והנה הכל את סכמי — שבוע שבע
 עשרת ביתר אעשה ומה בשנה. לחודשיים
 פה אותם מבלה הייתי אם ? החודשים

 של לקאריירה קרה מה שואלים: היו
שלון?

הכי שזה משום בווינה דירה לי יש
מרו לפאריס, ממינכן קופץ כשאני — נות
 לסד או לנידיורק מאירופה למילאנו, מא

 פעם כל שאחזור מצחיק זה פרנסיסקו,
בגדים. להחליף כדי לתל-אביב  שהוא לעניין נעבור ברשותך. 0

 מבינה אני מוסיקאלי. כל־כך לא
הץ־עתק? מרוויחים שמנצחים

 300מ־ הרווחתי כשהתחלתי, משתנה. זה
 עולים כאלה דברים בערב. דולר 400 עד

מרווי הגדולים השמות — הדרגתי באופן
 מנצחים לערב. דולר אלף 25 בערך חים

 פחות ירוויחו לא עצמם את המכבדים
• לערב. דולר אלפים מששת

 אם חריגים. מיקרים יש זאת, לעומת
 והמחיר בו, להופיע רוצה שאני מקום יש

 מקבל שאני ממה פחות הוא לי המוצע
 דברים יש לא. אגיד לא אני בדרך־כלל,

לכסף. מעל שהם
מנצחות?׳ נשים אין מדוע 0
המ במייל־שוביניזם כמובן קשור זה

 תיז־ עדיין יש עולם־המוסיקה. של פורסם
 — לשורותיהן נשים מקבלות שלא מורות

 כמובן זוהי מנצחות. שיקבלו רוצה את אז
 של בפילהרמונית ראשונה. ממדרגה שטות

 נדמה נשים. היום עד אין וברלין וינה
 לונדון של בסימפונית גם המצב שזה לי

שו הם התירוצים הווינאית. ובסימפונית
 יותר תירוץ כל בסו־הכל, אבל ביותר, נים

 תיז- הפסידו פעמים הרבה מקודמו. שטותי
ת חו כו ת. רו  בגלל רק מעולים עבודה מו

הזאת. השטות
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 רפאל עם יחסיך עד לי ספר 0
קוכליק.

 לנו היו המוסיקה. של הענקים אחד הוא
 איתו. לדבר כיף פשוט והיה פגישות, כמה
 ה- התיזמורת של הראשי המנצח הוא

 הנגנים. מדיווחי עבודתי על ושמע בווארית
 דקות. לעשר אותי לפגוש ביקש הוא

 אלוהים- על ופיטפטנו שעתיים נשארתי
ש מצאתי מוסיקאלית מבחינה יודע-מה.

אליו. קרוב נורא אני
 המוסיקא- להישגיו תן1 הוא ענק, הוא

 ולכן שלו, יחסי-הציבור את לעשות ליים
 אנשים ויותר פופולרי, שם לעצמו קגה לא

 אבל עליו. מאשר מהטה זובין על יודעים
 מעדיף אני שלו, הסיגנון את אוהב אני

 הישגי יעשו שלי יחסי-הציבור שאת כמוהו
צילו או בעתונים כתבות ולא המוסיקליים

חברתיים. באירועים מים

ל שיגעון תור־ף ש
)65 ממעוד (המשך

 קילומטרים שיסעה גומע הוא יום מדי כה.
דר מחזללתיהנפלאות. הבריכה אל בדרכו

ורבע. כשעה אורכת כו
 אינו כבר הוא גם זוהר, אורי של אביו
 ומישקפי־צלילה בבגד־ים לבוש בא צעיר,

 ילי הזיק לא זה פה? אני למה פניו: על
זה?״ בלי בכלל אפשר איך עכשיו. עד

 ידוע בבנק בכיר מנהל ברזילי, למושיקו
 הבוקר מתרחצי את מביא מה הסבר יש

 רוצים אנשים חרדה. להם ״יש למקום:
 מתנוונים, שהם מרגישים הם אך לחיות
היום. כל במישרד יושבים רובם שהרי

בעבו לחוץ הייתי כי לבוא ״כשהפסקתי
 איזו ותפסתי הרגליים לי התנפחו דה,

 נעלם הכל ומאז לכאן חזרתי מחלת־פרקים.
היה.״ לא כמו

הבלטה
הקבועה

 לכל מוכרת העיראקים״ כוצת יי*
/  אנשי־ קבוצת זוהי באי־הבריכה. /

בחלי והסגורים בקפידה הלבושים עסקים,
סוח לראות אפשר ביניהם ובעניבות. פות
 ״אין אורתופד. ורופא נוירולוג רופא רים,

מס כזד״״ משהו או עדות, של עניין פד.
המוע יושב־ראש דיאמנט, יענקל׳ה ביר
ל אוהבים הם ״אך לקרדה. על-שם דון

 ובשעה הרחצה אחרי כקבוצה התקבץ
שלהם.״ קפה־ד,בוקר את שותים שהם

ב בכיר מנהל הוא גם שכטר, ליצחק
 התופעה: כל על נחרצת דיעה יש בנק,

 לדוגמה: נורמליים. לא פה כולם ״לדעתי,
אנ כארבעה הבריכה בכל היינו אחד יום

 לפתע פינה. באיזו עמדתי בסדהבל. שים
הבל על ,תזוז, וביקש: בן־אדם איזה צץ
 פה שיש ידעתי אז מתעמל!׳ אני הזו טה
אליהם.״ שייך כנראה ושאני משוגעים, רק

טובים רק '"לא הברי חסידי עושים חיים'
 הם באחרונה טובים. מעשים גם אלא כה,

ה הורי שבת, למישפחת לסייע החליטו

 עיריית ראש סגן !!
 עטוף תל־אביב,

 אוני־ פרץ פוסע ומחייך, בחלוק־רחצה
קרים. במים המלאה הבריכה לכיוון קובסקי

 חברי 128 בפתח־תיקווה. שנולדה חמישייה
 ובטקס לירות, אלף 140 תרמו המועדון

השי. את החמישייה ■להורי העניקו חגיגי
 סבידור, מנחם הכנסת, ליושב־ראש גם

 למישרה בחירתו אחרי תשורות הוענקו
 החיים לכל חברות-כבוד קיבל הוא הרמה.

 מיוחד, פטיש לו והוענק המהולל, במועדון
 !וגם בכנסת הסדר להשלטת גם המתאים
■1 ונץ דינה במיטבה. שניצלים לשיטוח

)25 מעמוד (המשך
 מתתיהו. העיר בעניין זכרוני אמנון הדין

להת שאפשר הרעיון את הגו העותרים
 הבאת על־ידי הביטחוניים, בתצהירים מודד

ב (מיל׳). אלופי של נגדיים תצהירים
 מילחמת עד כי להעיד חייב אני סוגריים

 שאלוף הדעת על מתקבל היה לא 1973
בשט ערבים לטובת תצהיר יתן ),(מיל
ה נגד מישפט במהלך הכבושים, חים

הנח כבגידה. מתפרש היה זה כי מדינה,
הוא אבל פלד, מתי (מיל׳) אלוף היה שון

וייצמן שר־לשעכר
עצמו יאת סתר הרמטכ׳׳ל

 למרות כבעל־דיעות, מראש חשוד היה
הו הוא מתתיהו בעניין שלו שבתצהיר

ב העניק פלד מתי כאיש־מיקצוע. פיע
אחריו. לבאים לגיטימציה הזה מעשה

 בעניין המימשל״הצבאי של ״בתצהירים
 תדמית של מפולת התרחשה אילון־מורה

 באילון־ בית־המישפט־העליון. בעיני הצבא
הם: גורמים. כמה יחד חברו מורה  ביני
 עזר ושר-הביטחון, מישרד-חביטחון עמדת

 רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל עמדת וייצמן,
 הוגש הבג״ץ פורמלית מבחינה — איתן

 לשר־ נתן הרמטכ״ל מישרד־הביטחון. נגד
 שר״ עמדת את שנגד תצהיר הביטחון
 שהרי אבסורדי, מצב היה זה הביטחון.
 וייגאל דיין משה וייצמן, הצביעו בממשלה

 בטענה אילון־מורח, הקמת נגד ידין
ביטחונית. מבחינה נחוץ אינו שהישוב
 חשום־ בעייה. לבית־המישפט היתה ״כאן

 ואומר רמטכ״ל בא אם כי הבינו |טים
 חושב ושר־הביטחון ביטחוני׳, צורך ,יש

 גיר- את משנה הרמטכ״ל ובהמשך אחרת,
 שתפסו לומר רוצה לא (אני פעמיים סתו

ב קבע בית־המישפט אבל בשקר, אותו
 תצהירים שני נתן שהרמטכ״ל החלטה

 לזו) זו סותרת משמעות מהם שמשתמעת
הנושא. את בזהירות לבחון שיש הרי

אמ עורך־הדין של דרישתו ״בעקבות
 בית־ אישר נגדית, לחקירה זיכרוני נון

 עצם לדעתי, הנגדית. החקירה את המישפט
 מייצג לרמטכ״ל הנגדית לחקירה האישור

 השופטים, בעיני צה״ל של השחיקה את
 פעיל רב־אלוף העמדת העבר. לעומת
 על סומכים שאין משמע נחקר, בחזקת

 החקירה-הנגדית בעיקבות ואכן, תצהירו.
 לגמרי, הפוכה גירסה יצאה זיכרוני של

הכף. את שהכריע מד. זד. וכנראה,
 רב- של תצהיר עמד זח כל ״מול

 משהו נשבר פה בר״לב. חיים (מיל') אלוף
 תצהירי- בעניין בבית־המישפט בסיסי

 הכבושים. השטחים נושא בכל הגנרלים,
מת כיום, :התוצאה רציני. שבר חל כאן

ל בחשדנות העליון בית־המישפט ייחם
 והגשת בכיר, קצין על־ידי תצהיר הגשת

 המיש־ דדרך ראשית רק היא התצהיר
פטית.״

 עשוי נגבי משה של סיפרו לסיכום:
ה בשל דווקא ציבורית, סערה לעורר
 בנושא העליון בית־המישפט של בחינה
ב במחלוקת ביותר השנוי הנושא אחד,

 תה־ את המתאר הספר, הישראלית. חברה
 בית- של המישפטית הבחינה גיבוש ליו

 ההתנגשויות את מבשר העליון, המישפט
זה. בבית־מישפט בעתיד הצפויות

רו העוברת הדמות  הספר עמודי כל לאו
 החל שמגר, מאיר השופט של דמותו היא

מיש דרך ראשי, צבאי כפרקליט מתפקידו
בתפ וכלה לממשלה, היועץ־המישפטי רת

 שבמהלך ספק, איו כשופט־עליון. קידו
 נשיא במישרת לו הצפויות הרבות השנים

 שמגר השופט עשוי העליון בית־המישפט
 של מעמדו לביצור רבה תרומה לתרום

 בלחצים אי־תלותו העליון׳ בית־המישפט
 של כמגינם בבג״צ, ועמידתו פוליטיים.
■>1 עומר דן החלשים.
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