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ושבים, העוברים הלב תשומת את מושכים המוזר ולבושו המגולח
גורני איש

לשכנעו מנסה רת,

 בשם קיבוץ בן הוא לשעבר
אפ־ תירצה אמו, לובן. גד

המוזרה. הדתית מפעילותו שיחדל

ער צלילים מפיק
ב המתמזגים בים,

 בעיקרי השיעור שתם לאחר בציבור, שירה
 השיעור קרישנה. הרי חסידי של האמונה
ה בדירת במוצאי־שבת, שבוע מדי מתקיים

בתל־אביב. ,35 הירקון ברחוב מאמינים

ה רבם, של הגדולה תמונתו נובח ובריכה
 כששטיחים פרחים, אגרטלי בין מוצבת

 ריח מסביבה. דולקים !ונרות ׳לפניה פרושים
לדברי הדירה. חלל יאת ממלא קטורת של
ה בלב האמונה את לטעת הוא העיקר הם

 ״אין האהבה'לאלוהים. את ולטפח בריות
 ״אם הדירה, מבאי אחד אומר משונה,״ זה 4

אפ נוצרי. או יהודי ומוסלמי, הוא המאמין
 כל באמצעות אלוהים לאהבת להגיע שר

 להניח גם אפשר האלה. הדתות מן אחת
בקרישנה.״ להאמין וגם תפילין

שים ״אנ
״ ם רי הו ט

המאר ומחפשי-אמונה. סקרנים כימה הירקון
 פניהם את מקדמים לבושי־הגלימות חים

 לשבת מוזמנים האורחים ובברכות. בחווך
ל להם מורים זה לפני אך השטחים, על

נעליהם. את חלוץ
 ומלווה אנגלית מדבר לודאננדה המוריד,

 כיודע לידו הודי. כלי יעל בנגינה דבריו את
לעב הדברים את המתרגם גד, ברכיו על

 האמונה ישיר את ׳בצוותא שרים הם׳ רית.
 ״הרי הכת: הימינון מעין שהוא שלהם,

 קרישנה, קרישנה קרישנה, הרי קרישנה,
 רננה, רמה רמה, הרי רמה הרי •הרי, הרי
הרי.״ הרי

 הרבה השיר את לשיר חייבים המאמינים
 שם היא ממיילותיו מילה כל ביום. פעמים

 את להזכיר חייבים הם לדבריהם, האלוהים.
לכן יום. מדי פעם אלף 27כ־ האלוהים שם

 הם ושוב. שוב המילים על חוזרים הם
 שום ביצים, דגים, בשר, !מלאכול מנועים

 טהרת על לשמור כדי זאת כל — ובצל
האלוהי. המסר לקבלת כשירים ולהיות הגוף

 למיסג־ מחוץ עליהם אסורים יחסי־מין י
 לקיים רוצים אנחנו ״.אם הנישואין. ירית

ו להתחתן ״עלינו גד, מסביר יחסיימין,״
 את לבסס שואפים אנו אך מישפחה. להקים
 שלהם ׳תוכן־החיים ואת הזוג בני ביין הקשר

 כמו גד, המין.״ יצר יעל ולא ׳רוחניות על
עדיין. ׳נשוי אינו לאמונה, חבריו שני

 סיגריות מעישון גם נמנעים המאמינים
בקל לשחק להם יאסור בסמים. ומשימוש

 לעסוק או במישחקיימזל להשתתף פים,
הספ בקריאת להתעמק חובתם בסחר־מכר.

עיסו למעשה יתהו הקר״שינה, דת של רות
ב ארוכות ׳שעות מבלים הם העיקרי. קם

 ב- גם עוסקים הם אלה !ובימים קריאה,
לעב שלהם הקודש מספידי אחד תירגים

רית.
 להתרועע :עליהם המוטלת נוספת חובה

ש ״מי גד: מסביר לאמונה. חבריהם עם
חבר את לחפש חייב עצמו את לטהר רוצה

טהורים.״ אנשייש של ותם
ם קי פ או  ״
ם״ שי חד

 היר- שברחוב לדירה הבאים כל לא ך
סק הם ביניהם רבים מאמינים. הם קון

 על ששמעו צימחונים, סתם חלקם רנים.
קרישנה. חסידי של המייוחד תפריטם

)63 בעמוד (המשך

* ה ן ה, שע ד עו  בהזמנות שצויינה הי
הקר הצעירים חילקו אותן המודפסות ■■
שברחוב בדירה מופיעים ברחובות, חים

־1 עתה המתקרא היינהורן, אריה ןי1"1,ן1
ן ה הוא לודאננדה, הקרישנה שפת 11 111/1 # 11 1 /

דבריו. את בצמא הבולעים המאמינים, שבחבורת והמנוסה בוגר

 הערכת את המסמלת למנהיג, עמוקה בקידה מתחיל השיעור
 בארצות יהודית למישפחה כבן נולד אריה לרבם. התלמידים

דתו, של ספרי־קודש בקראת מבלה הוא זמנו מרבית את הברית.
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