
להודו
שיות השתחוו כיצד זוכר אינו מי  החיפו

 השכימו וכיצד ההודי, המהרישי של לרגליו
תורת רזי את מפיו לשמוע כדי לפיתחו,

המופלא 1ר<נג
שופם שיער מגודל צעיר מד, ומ ב עו

ת ליד אפור, לונדוני בוקר ק ר ם, מז  מי
מצחצח ת ו  אליו ניגש לפתע שיניו. א
מן טל ל: מכובד, אנגלי ג׳נ א שו לי ו או  ״

ת תרצה שת לזכו ם בירו ני ליו מי  י״ שלי ה
בון. הצעיר ה נ מ ל ״לא ״ א !  משיב הו
שאלה. בל ב א ה ״  לעשות צריך אני מ

ה בשביל מן "1 ז טל ף האנגלי הג׳נ  מני
ת תו א ריי ט רה, מ קע הסגו ה תו ת  בין או

שיב המרצפת אבני ר :ומ תעזו ל לי ״
ם שכנע שי ם אנ ש שוני ת לנטו מקצו א

ם ה תי ״ עו . . .
ה רה סצינ ם כזו מוז מנ שת, א ב מתרח

הו סרט. ם ז ט ר  סלרס פיטר של החדש. סי
אר, ורינגו ט צרי ס הנו א״, ״ ל פ מו ש ה
ם יועלה מי ם בי בי ת הקרו רנ ק ה  הבכורה ב

ת בלונדון, כחו ה בנו כ סי מרגרט. הנ
ט מגלם רינגו ד בסר ק של תפקי טני  בי

ת, חסר בב בי תו ס מ ת ה  על וישן ברחובו
ם גבי סלי ם. בגנים ספ ריי ש עד הציבו

א אנ בג׳נטלמן אחר, בוקר פוגש, הו
מן גלי, אנג  שהוא סלרס), (פיטר גראנד י

ש תר העשיר האי ע בעולם, ביו  ל- המצי
ת לרשת רינגו ם א ליוני מי שלו. ה

קרישנה״ ״ראדה וקרחי הריסון ג׳ורג׳

 מוחו את לפתח שנועדה המסתורית, ההגות
 אינו ומי תת־הכרתו. את ולעורר האדם של

ת, גילו כיצד זוכר שיו כ אחד, יום החיפו
פרסו רודף ״רמאי אלא אינו מהרישי אותו
המופל ארבעת עם קשריו את שניצל מת״,
לעצמו. רווחים לצבור כדי אים,

שיות ארבעת מבין היחיד  זנח שלא החיפו
 להיפן•, אלא ההודי, המהרישי של תורתו את

 סודות אל עצמו, בכוחות לצלול, המשיך
 ג׳ורג׳ היה בהודו, הקיימות והכתות הדתות

 הגיע — הודיע כך — לאחרונה האריסון.
 כת של בחיקה הנחלה, ואל השלווה אל

 הקא־ הדתיות הכתות אחת קרישנה, ראדה
בהודו. והנשכחות נות

מסתובב שיר
בראש

המופלא״ כ״הנוצרי רינגו
אז ם ו לי חי ת ם מ שניי דרת ה הר בסי

ת או ק ת חד משעשעות. פ א ם ב רי ק מי ם ה  ה
ה, ניגשים חניי ח־ ק  רשם עתה שזה לפ

ח ״ תם, דו ם למכוני עי מצי ל לו ו ת לאכו  א
ח, ״ ת הדו ר ת אלף 50 תמו רו ר לי סט

ח לינג• ק פ ת עושה ה א  ומציע ברצון ז
ביו טי מ ת גם לאכול ל ת העיפרון, א ר  תמו

ת. אלף 40 עוד לירו
שכל ט של מוסר־ה ר ס  מלא העולם :ה

ת מנויו ד ה כל להתעשר. הז לע שעליך מ
ה — שות תן. ולנצל .להעז ז או

 המערבי לנביא ג׳ורג׳ הפך קצר זמן תוך
 כל את מקדיש והחל החדשה, הכת של

 את אחרים אנוש בני ללמד כדי מאמציו
 תורת של והמטיבים הטובים עקרונותיה

 את זו למטרה רתם הוא קרישנה. ראדה
 ביותר היעילים התיקשורת מאמצעי אחד

הפזמונים. עולם — לרשותו העומדים
העומ המשוכללים ההקלטה אמצעי בעזרת

ת, לרשות דים שיו  מד ג׳ורג׳ הקליט החיפו
 מאנטרה קרישנה מאמיני של מור־תפילה

המונו בנעימתו ששבה — קרישנה ריארי —
הפז חובבי סל ליבם את והמהפנטת, טונית
 היה לא זה אבל המערבי. בעולם מונים

 קרישנה ראדה דת שהביאה היחידי ההישג
מהפי חוללה זו דת כי משוכנע הוא לג׳ורג׳.

 עובדה: כמלחין. שלו היוצר בכוח גם כה
שיות הראשונה הפעם זו ב הכירו שהחיפו

 בזכות הצלחה פוטנציאל כבעל שלו פזמון
נפרד,^ תקליטון על להפיצו והחליטו עצמו,

מתל
הכתובות

״חנוכניס
הכחולים״

ה מזל. משנה — שם משנת  המו.טן היה ז
 לפני החליטו, נאשר הכחולים, הכוכבים של

ו בו המועדון שם את לשנות כשבועיים, ה
לפיפר. מהמשקשקים באחרונה, פיעו

 מזל. בחוסר דווקא החלה העבודה אבל
די פיו את לשנות נ עדון, של או  לא המו

 גם לשנות יש שמו. את רק לשנות מספיק
 הלהקה חברי נטלו לכן וקרביו. פרצופו את

שחור, אדום צבע, של מיכלים שני מו ו  והחלי
תיו את לצבוע  המקום. ש? הפנימיים קירו

שכבת כוסו הם  לקיר פרט — חדשה צבע ב
הו אחד. ת,״ קיר ״ז  ראש מסביר הכתובו

עדון, את ״כשקיבלנו אנג׳ל. דני הלהקה,  המו
ת, מכוסים השחורים הקירות כל היו בו  כתו

הצה מיני כל בהם. חורטים היו שהחברה
ת אהבה, רות  החלטנו טלפון. ומספרי רכילויו

שימי לאחד, פרט הקירות, את מחדש לצבוע

 בקרב ג׳ורג׳ של מעמדו את ששינה השיר
 על גם שהוקלט משהו, היה עמיתיו שלושת

 דרך הלהקה, של החדש מאריך־הנגן גבי
 השיר את הרגשתי הזמן כל ״משך אבי.
 איך רק היתה הבעיה בראשי, מסתובב הזה

 ״זה ג׳ורג׳. מסביר משם,״ אותו להוציא
 השירים כעם: אמר שדונובן כמו בדיוק

להו רק צריך ביתושים. סביבך מסתובבים
 לי עזרה בכך מהם. ארד ולתפוס יד שיט

קרישנה. ראדה

 להקליט
שיתנדף לפני

 משהו, הפזמון כי לי ואמיו באו ״הרבה
 פעם. אי שכתבתי ביותר הטוב הפזמון הוא

 אבל לא. או צודקים, הם אם יודע אינני
 תקופה, לי היתד, לי. מחמיא הדבר עצם
 העולם שכל האמנתי בה בערך, שנתיים לפני
 ששמעתי משפט כל גדול. אחד שיר הוא

 או כהתחלה, לי נשמע מישהו, של מפיו
 למוחי חדרה בהדרגה שיר. של כנושא
 האמת. מן הרבה בזה יש שבעצם ההכרה

 בתנאי שיר, לכתוב בעצם, יכול אדם, שכל
 אני זה. לעניין כוחו כל את יקדיש שהוא

והצלחתי. — זאת עשיתי
 יותר לכתוב עדיין, לי, שמפריע ״מה
 אני משלי. פרטי אולפן העדר זה שירים,
 ברגע בהקדם, כזה אולפן להקים חושב

אול לי יהיה אם החדשה. לדירתי שאעבור
 רגע בכל אליו להכנס אוכל — בבית פן
 בטרם אותו ולהקליט במוחי, משהו יצוץ בו

 הזה הכאב־ראש כל את שונא אני יתנדף.
 הריצות באולפן. שעות־הקלטה הזמנת עם

 החשק כל את מוציאור. — בזמן וההגבלות
״משהו לעשות . . .

״ נכזבות לאהבות קיר־וידויים לשמש שיך . . . 
 הכחולים הכוכבים ״שאלו״ פיפר השם את

עו בו איטלקי, דיסקוטק של משמו פי  לפני הו
ת סבוב קיימו כאשר שנתיים,  ברומא. הופעו

עדון היה ״זה  ״על דני. נזכו; עצום,״ מו
 מוצמדת, היתה הבמה של האחורי הקיר
קה. חדשה וספה תפאורה, לשם רי מנ  אנד־ ו

״ של בגלגלים נסתפק נו . . ם. י י נ פ  או
עדון, של בפרצופו השנויים חרף  לא המו
 הם הכחולים, הכוכבים של סגנונם ישתנה

אין עליזה, להקת־פופ להיות ימשיכו  להם ו
וה שירי־הנשמה לשטח לעבור כוונות כל

 שניתן מה וזה פופ. רוצה ״הקהל מחתרת.
תנו, שמחזיק הוא הקהל הכל אחרי לו.  או

 שקרה מה לנו שיקרה רוצים לא ואנחנו
קת נדבקו הס לצ׳רצ׳ילים. סי  המחתרת, במו

״ להם אין ועכשיו . . . ל ה ק


