
ל אותה שהכניס לאחר לנון לג׳והן נישאה פול סינטיהיוחן!סיוטיה1
זאת, למרות ראשון. מרגע אומללים נישואין אלה היו הריון.

הנשגבים. להישגיה הלהקה את שקידם והמדרבן המלכד הכוח את שהיחתה סינמיה זו היתה
 ממנו לקבל באה כאשר סטאר רינגו את לראשונה הכירה מוריוומוריו וינגו

נישאו. מכן, לאחר שנתיים .16 בת אז היתה היא אוסוגראף.
במוצאם. בני־ענ״ם היו ששניהם העובדה בגלל הצליחו, סמאר וחוג בני של נישואיהם

החיפושיות שמאחור■ הנשי□ סיפור

 אותם- בנו הו
אותם! הרסו והו

ה ף! ב  כשהיא ללדת אוהבת אינה אי
£  בת כשהיא לא במיוחד נשואה. לא \

הנהר שפת על המתגוררת טובה, למשפחה

 של האריסטוקרטית בשכונת־הפאר מאפי,
 הסתובבה שבועות ארבעה ליברפול. העיר

אם יודעת אינה כשהיא בהריון, הצעירה

ולינדה פול
לסינטי בניגוד אשר. ג׳יין
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המבו איסטמן, לינדה הנוכחית, אשתו את פגש מקארמני פול
 דאז, לידידתו ׳ום־הולדת לחגיגת בדרכו היה כאשר סמנו, גרת

מפורר. כגורם החדשה האשה התגלתה מלכד, גורם שהיתה ה,

 יחד השלה. לעשות תצטרך או תתחתן
 את לה שעשה הצעיר נבוך הסתובב איתר,

להחלים. מסוגל אינו כשהוא זה,
בפ הצעירה את סחב אומץ, אזר לבסוף,

 הנישואים רישום לאחר שלום. שופט ני
 חגג לכביש, מעבר אל הזוג יצא האזרחיים,

תרנ בחצי שממול בקפטריה נישואיו את
לנפש. בגריל גולת

 איבד ,1962 לאוגוסט 23ה־ ביום כך,
 :רווקותו את החיפושיות מבץ הראשון

סול. סינסיה עם התחתן לנון ג׳והן
■ ■ ■ י י

 שמאחרי האחרות והנשים ינטיה, ך*
 שדחף המדרבן לכוח הפכו החיפושיות,

 שמם ולחקיקת התהילה למרומי הלהקה את
העשרים. המאה של בהיסטוריה לנצח

 מלא המועדון היה אז, כבר זאת, למרות
 לשמור החליטו החיפושיות מקום. אפס עד
 לאבד לא כדי בסוד, ג׳והן של נישואיו על
 למחתרת. הורדה סינטיה הקליאנטורה. את
חו שבעה כעבור ויליאן, הבן כשנולד גם

כמוס. בסוד הדבר נשמר דשים,
בינו רק סינטיה. כך חייתה תמימה שנה

 לחיפו־ האירה כבר כשההצלחה ,1964 אר
 לפא- עימו ג׳והן אותה נטל פנים, שיות
 באישתו. עיתונאית בפני אותה הציג ריס,

 התחתן, פתאום ימה בתדהמה נשאל כאשר
פשעי״ זה מה, הרוחות? לכל .למה, השיב:

■ ■ 1 רבות, בחינות **
פשע.

סינטיה את הכיר ג׳והן

 אומנם זה היה

בבית- ,1958ב־

 ה״חיפושיות״ שהנהיגו המגודל השיער אופנת
 ,דורג של מנסיונו נבעה כולו בעולם

הבולטות אוזניו את להסתיר
 שהרס הכוח גם הנשים היו יותר מאוחר

ה היצירה את ניפץ הגדולה, האגדה את
שמת כפי נפרדים, רסיסים לארבעה נדירה

הגדול. הפיצוץ לאחר עתה, גלה
 מיד כרגע, יותר. מאוחר היה שזה אלא

 במצבו משונה לנון הרגיש נישואיו, אחרי
גר לבוש מסתובב שאני לי .נדמה החדש.

פתו חנות עם או שונים, בצבעים ביים
 לסינטיה גם ידידיו. בפני רוטן היה חה,״

 להיות כי מאוד מהר .למדתי :תגליות היו
נשו מלהיות קצת שונה לחיפושית נשואה

נורמלי. בן־אדם לסתם אה
■1 ■ □ ה־ עדיין זכו לא תקופה, אותה ף•
 להקה היו הם עולמים. לתהילת חיפושיות

 בליברפול, ר,קברנה במועדון שהופיעה
לנפש. לערב ל״י עשרים שם השתכרו

ליבר מולדתם בעיר הדרמה לאמנות הספר
סוב לא שהשניים ידעה הכיתה כל פול.
 היחידי המשותף הדבר השני. את אחד לים

 ל־ קיצרי־ראייה. היו שניהם : להם שהיה
 אמביציה היתה העניים, מעמד בן ג׳והן,

 הטובים בת סינטיה, את להשכיב :בוערת
 גם התביישה לא מצידה, סינטיה, העשירה.

 רק לו נישאה כי זמן, לאחר לספר, היא
 לא פעם ,אף להריון. אותר, שהכניס בגלל

 בכיתה.״ אותו סבלתי
 סינטיה הנישואים. לאחר השתנה היחס

 אימה להיות התפקיד את עצמה על נטלה
 ורינגו ג׳ורג׳ פול, ג׳והן, החבורה. כל של

 היא לולא כי בפרהסיה, אחת, לא הודו
שהגי לאן מגיעים החיפושיות היו לא —
בשעו אותם שדירבנה זאת היתד, היא עו.

למזונם שדאגה היתר, היא הקשות. תיהם


