
1צפלין לד של הכבד הקצב
 כיום ביותר הנמכר שהתקליט ספק אין
 תקלי- הוא האטלנטי, האוקיינוס צידי משני

 חברי ארבעת של השני הנגן מאריך טם
 ל־ כבר הצליחה הלהקה צפלין. לד להקת
ב באמריקה, זהב תקליטי עבורו לצבור
 תקליט שרק וכנראה ובאירופה, אנגליה

בול את לשבור יוכל החיפושיות של חדש
 עברה שמכירתו התקליט, של הקנייה מוס
השני. המיליון את בבר

 מלאה שבקושי צפלין, לד בלהקת יש מה
 אחרות? בלהקות־קצב שאין לקיומה, שנה

 חייבת מהצלחתה מבוטל לא שחלק ברור
 ״מלך המכונה פלנט רוברט לסולנה הלהקה
 טמון האמיתי הסוד אולם הקצב״, שואגי
 הק׳ עם הפזמונים עולם לאויר שנא בקצב

ה מנהיג על־ידי ושהומצא הלהקה, מת
פייג׳. ג׳ימי להקה

 הראשי הגיטריסט שהוא ג׳ימי מסביר
ב והיה פזמוניה, מחבר וגם הלקה, של

 ציפורי הבריטית הצמרת בלהקת חבר עבר
 הציפורים מידידי שנפרדתי ״לאחר החצר:
ול שונות קצב בלהקות כשנתיים ניגנתי
ש באק ג׳ף של ללהקתו התגלגלתי בסוף
ב החצר. ציפורי עם כן גם בשעתו ניגן

 שהמוסיקה למסקנה הגעתי תקופה אותה
וה שנים. כחמש כבר מקומר, על דורכת

 המאזינים. קהל על נמאס כבר הקיים קצב
 מעברם עם בולטת בצורה התבטא הדבר

ה למוסיקה רבים פזמונים חובבי של
מחתרתית•

על־ המוסיקה את לשנות רעיון היה ״לי
ב אותה. היוצר הבלי המבנה שינוי ידי

 הבאס נגן את פגשתי באק ג׳ף של להקתו
 בונהם, ג׳ון המתופף ואת ג׳ונם פול ג׳ון

ל הסכימו הרעיון, על להם ,וכשסיפרת
 חסר היה להקה. הקמת לשם אלי הצטרף

 רוברט את ובחרנו לן, ס! זמר רק לנו
ה הקול מיתרי בעל האיש שהיא פלנט

 הכבד הקצב מכיר. שאיי ביותר חזקים
קו שאגות שירה, של שילוב על מבוסם
 הוא בו המוביל שהכלי ותיזמור, ליות,
ב מלוות החשמליות כשהגיטרות התוף

צפלין לד להקת

 גם התופים, לרעם מלבד ספק, ללא לייחס
 מי פלנט• רוברט הסולן של החוק לקולו
 ׳סל הראשונים תקליטיה שני את ששמע

 אהבה, המון תקלימונה את או הלהקה,
 ששאגות העובדה את להכחיש יוכל לא

 אצל נשמעו לא עדיין אלו מעין צרחניות
להקה• אף

מש הבמה, על מופיעה שהלהקה בשעה
 מיוחדים, ובמגבר במיקרופון רוברט תמש
 המכסה הבד את בצריחותיו יקרע שלא כדי
הענקיים. הרמקולים על

 * הו־ סיור עתה עורכת צפלין לד להקת
 * שנער־ פתוחה ובהופעה באירופה, פעות

 * לא הצטופפו שבגרמניה, בהמבורג כה
 £ הי י הצלחתה ציפים. אלף ממאתיים פחות

 * ובמכירת בהופעות הלהקה של עצומה
 !ן! הצלחתם את במעט לא מזכירה תקליטים

ת, של שיו  ❖ ותעיר שנים, שמונה לפני החיפו
 £ ל' באנגליה הלהקה של בחירתה כך על

השבעים. שנות של ביותר המבטיחה להקה
£ אבן הכבד הקצב אם לדעת יהיה מענין

£ השבעים. שנות של הקצב ה יד,

החששות: גברו החדש, תקליטוגם צאת עם
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 הוא צפלין לז להקת של הכלי המבנה
 כה, עד ידוע שהיה מה מכל הפוך אומנם
ניתן הקצב של הכבד האפקט את אולם

מ״החיפושיות!״ יפרוש מקרתני פול
ו ג ס ת נ א ■ ש ש דיי ע ד..

ן של הקצרה תספורתו תביא האם ו ׳  ג
ץ נ  השולטת הארוך השיער אופנת על קץ ל

ם בעולם מוני החי של כוכבם דרך מאז הפז
 רבים מגדלי־שיער החלו לאחרונה פושיות?
ון של הקצר בסיגנון להסתפר באנגליה  ג׳

שבוע ויוקו, תיו הלן וה קבו  לנון של בעי
ו המתופף גם נ נ י ר ר א ט  את שקיצץ פ

6• למינימום. עד שערו רעמת  הזמר 0
בי א ו • נ א ד ל ו  מולדת לחופשת לארץ חזר ט

 לפני לצרפת יצא אבי שבועות. מספר בת
ת סיבוב שם לערוך כזי כחודשיים  הופעו

 עם בינלאומי. בקנה־מידה להתגלות וכרי
הופ כל בינתיים קיים לא כי התברר שובו
ה לחתום הצליח זאת לעומת אך עות,  חוז

 פאטה הצרפתית חברת־הענק של הקלטות
ם שאצלה מרקוני  הצרפתי הזמר גם חתו
 את להקליט כדי לצרפת יחזור אבי אדמו.
 כתיבת שתושלם ברגע הראשון תקליטו

ם מוני 6 עליו. שיופיעו הפיז 6  מישהו 0
 קונואי ראם נער־הפלא את זוכר עדיין

ם למיצעד שתביא  לפני הבריטי הפיזמוני
 שהיה רולט, הלהיט את שנים מעשר למעלה

בהיסטור ביותר הנמכרים התקליטוניס אחד
לח קונואי החליט השבוע הפיזמונים? יית
ר מון השעשועים לעולם זו  הנקרא חדש בפיז

 חסר־ פירסומת מסע ערך כן לשם פולונז.
שטר לירות אלפי כמה שילם ואף תקדים,

עון של השער את לקנות כדי לינג  שבו
מוזיקל ניו רב־התפוצה, הבריטי הפופ

6. אקספרס. 0  בכל לנו שיהיה כנראה 0
כוי זאת  שיער הקצב מחזמר את לראות סי

תינו, על מו  שמס־ לאחר העברית. ובשפה בי
 החליט ממנו, התייאשו מקומיים מפיקים פר

ע בעל  ורדימין, מר בתל־אביב, אלנבי קולנו
ת בארץ שיער את ולהפיק לייבא  בכוחו
ם עצמו. אי עוסק כבר אלה בימי מונ  הפיז

ד ו ה ר א י נ  והפיזמונ-ם התמליל בתרגום מ
הוק יוחל אף ובקרוב לעברית,  הצוות בלי
 שמכין נוספת הפתעה במחזמר. שישתתף
מון ה ההצגה תהיה ששיער כנראה : ורדי
ע במת על שתועלה ראשונה  אלנבי קולנו
חז 0@0 לתיאטרון. בקרוב שיהפך  א

שיות  שלישיית הישראליות הצמרת משלי
לן לאחרונה. התפרקה התאומים, פי מת פו

 גודד״ הנן ואילו כסולן, להמשיך כונן
לה החודש הצטרפו לוי ואושיק בלאט

שת צגה בינ הקטנה. תל־אביב של המחוד
שיק מצליח תיים ם במיצעד או מוני  הפיז

ן שלום של העברי ו  ברח. לך חוזה, חנ
0 6  החיפושיות: ,מעריצי לבל הפתעה 0

 את בארץ בקרוב שתוציא אי.אם.איי., חברת
 החיפושיות, של החדש מארין־הנגן תקליטס
 ספר אליו תצרף שיהיה, או חזור שייקרא
חד צילומים שיכיל עמוד, ו80 בן צבעוני

הס המופלאים. ארבעת של לחלוטין שים
א פר ב בן מאנגליה, במיוחד ״ו כמו שצירו ו
 ואף התקליט מחיר את יכפיל הספר של פו

במכירתו. גם יעזור לבטח

 אן — באה ולהקה הולכת להקה
יח האם עומדים. לעולם ״החיפושיות״

 שנה ביחד מעמד ״החיפושיות״ זיקו
סו־ את תראה 1970 ששנת או נוספת,

מקרתני פול
ן המפוארת להקת־הקצב של פה

השמו גברו שו,נ האחרונים בשבועות
 של במיטבחם בקרוב יקרה שמשהו עות

ה מאריך־הנגן תקליטם ״החיפושיות״.
חודשיים, לפני לצאת היה שאמור חדש,

 יצא בינתיים קץ. אין דחיות כבר נדחה
 הפיזמון גביו ועל חדש, תקליטון לשוק

 למקום להגיע כבר שהספיק ״שיהיה״,
 זה תקליטון הבריטי. במיצעד הראשון

 הפיזמון :מרעישה הפתעה ,בחובו נשא
 אשר מקרתני, פול בידי כולו חובר

 בעצמו. אותו הקליט וגם אותו עיבד גם
 של קולו שרק כמובן הוא העיקר אך
 ואילו התקליטון, מעל־גבי נשמע פול
ל כלל. בפיזטון מנגן איננו לנון ג׳ין

 תחת לצאת התקליט היה יכול מעשה
 תחת ולא בלבד, מקרתני פול של שמו
לשוק. שיצא כפי ״החיפושיות״, שם

התרח מספר להוסיף יש זה למאורע
 פול האחרונים. בחודשים שקרו שויות

ול רב, זמן כנר בביתו מסתגר מקרתני
 לתקליט חומר מכין הוא השמועות פי

 להקליט מתכונן הוא שאותו מאריך־נגן
 ככולו רובו שקוע סטאר רינגו בעצמו.

 את זנח לא אולם הטרטים, בתעשיית
 עומד הוא הבא בשבוע הפיזמונים. עולם

בתק ״החיפושיות״ מעריצי את להפתיע
 ״מסע הנקרא משלו פרטי מארין־נגן ליט

 של קולו גם יישמע ושעליו סנטימנטלי״,
 לנון ג׳ון ג׳יס״. מ״הני גיב מוריס

 אשתו של הפרטיים בשגעונותיה עסוק
 זמנו מירב את ומקדיש אמו, יוקו

ואח הפלאסטית. אונו חבורת לפיתוח
 האריסון, ג׳ורג׳ חביב, ואחרון רון

 ההודיים, עיסוקיו את זנח לא שעדיין
 מאריך־נגן הכנת על עתה שוקד והוא
 ההודית. קרישנה להקת בביצוע חדש
 על השבוע שהגיב ג׳ורג׳ דווקא זה היה

 באומרו פול של פרישתו בדבר השמועות
מא יותר לשני אחד קרובים ״ארבעתנו

 מאיתצו אחד אף בדעת ואין אי-פעם, שר
מהלהקה.״ לפרוש


