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מועדונים

בירועודים טאבדן ו
 הירושלמי ״ג׳יפסי״ בוטיק

 והפך עורו, את החלי(?
המסורת סמיגזג ״טאפרן״

 נגרייה, שם היתד! שנים הרבה לפני
 מאוחר פחח. המקום את שכר אחר־כך

הבו אופנת משתוללת כשהחלה יותר,
ג׳יפסי, בשם בוטיק המקום הפך טיקים,

 יוצאי־דופן, היפיים בגדים נמכרו שבו
נוד יוצאות־דופן, היפיות צעירות על־ידי

הודי. פטיולי שמן פות
הפ המיניאטוריים כשבתי־הבירה כיום, 1

 הזערער הכוך ׳שינה האחרונה׳ המילה כו
 את בירושליים בן־שטח יוחנן שברחוב
 בשם בוהמי בית־בירה והפך תכולתו,
טאברן.

 מעין הוא יודע, שאינו למי טאברן,
 מהחבית, בירה לשתות ניתן שבו פונדק
 ערב לבלות תוצרת־בית, מאכלים לאכול

 בשביל ולשלם ובריקודים, בשירה שלם
מינימלי. מחיר התענוג

 הוא החדש הירושלי הטאבון של בעליו
 שרמן, פינקי בשם קנדי ממוצא צעיר

לאח- ורק שנים ארבע מזה בארץ הנמצא

שירמן פונדקאי
באירופה כמו

 על- איילודהשחר קיבוץ את עזב רונה
 צרה כל על הפונדקון. את לפתוח מנת
 הקיבוץ את עזב לא הוא תבוא שלא

 אשתו את בינתיים שם השאיר לגמרי,
וילדיו.

 על כשחשב משגע. מרק־שעועית
 בניין אל מישהו אותו לקח מקום, פתיחת

 מה־ מרוצה היה לא פינקי מיגדל־רסקו. י
 החדיש הפסז׳ של החוגגת מודרניזציה

 ה- את שם לפתוח החליט אך שבבניין,
 הקהל אבל המצויין. המיקום בשל טאבו!

 שאותו הקהל היה לא הפסד אל שבא
 שנייה הצגה לפני אלי ״באו פינקי חיפש

 נודע במיקרה לגמרי אומר. הוא ואחריה,"
 עומדים ג׳יפסי בוטיק של בעליו כי לו,

המ על מייד קפץ הוא משם. להעבירו
 את שכר נוספים חברים עם ויחד ציאה,
 נגע לא הוא יוחנדבן־שטח. ,שברח המקום
 באר, למקום הוסיף אולם עצמו, בכוך

 לבירה מייוחד מיתקן גחלים׳ על כיריים
שול בו פיזר החבית, מן היישר המגיעה י

 הקיר על כתב נמוכים. וכסאות־עץ חנות
 סיכם מרושל, בכתב־יד טאברן בכניסה

המ בשביל תבשל כי מלמעלה השכנה עם
 אשה שרק כמו מרוקאיים מאכלים קום

 קרם וכך יודעת, במרוקו, שנולדה כמוה,
 אחד לאחרונה והפך וגידים, עור המקום

 ה־ הבוהימה על חביבים היותר המקומות
הבירה. של סטודנטיאלית

 של מרק־השעועית מאד. זולים המחירים,
להפ וטעים עשיר חריף, מלמעלה השכנה

 והבירה היטב, משוקשקת השקשוקה ליא,
 נערכות מדי־פעם כקרח. קרה מהחבית

 שהתקיימה זו כמו ספונטאניות, מסיבות בו
 השעות עד ושנמשכה החדשה השנה לרגל

הקטנות.
 אינם נחלת־שיבעה בשכונת השכנים
 המקום הכל, אחרי הרעש. על מתלוננים

ה לגברת נוסף מהתושבים. חלק מפרנס
 פינקי מעסיק שלמעלה, בקומה מתגוררת

— נערים שני בניקיון, נוספת שכנה
 ואילו — לפניו ואחד הבאר מאחרי אחד
בשליחויות. עוסק נוסף נער
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