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יש מהם לכמה פאב.

 דווקא לבוא מעדיפים הם אך בעיר, אחרים בתי״קפה המנהלים הורים
 היחידי המקום הזו, בעיר לצעירים היחידי המקום ״זה הזה. לפאב

 הצעירים, החבריה אזמריס בבוקר,״ ארבע שעה עד הפתוח
ערב חדי לבוא ממשיכים והדוחק, הצפיפות למרות אשר

 הס ברקע לצעירים. להציע לפאב שיש מה זהומצב־ווח ביוה
 הס הקירות על .60ח־ שנות של מוסיקה שומעים

ח מרילין כמו לדעתם, זקנים כוכבי־קולנוע של תמונות רואים נ נדארקס.- והאחים מו

לאנ געגועים בו המעורר דבר שבאנגליה,
 כי מתלוננת עצמון ענת השחקנית גליה.
 לה נותנים לא באה שהיא מקום לכל

 הזמר ללא-הרף. אותה ומטרידים מנוח,
 לא אני ״תרבות מכריז: אמדורסקי בני

 ובכלל אותי, מושכת הבירה פה. מחפש
לבית.״ העבודה פסאג׳.בין זה

 הם הפאב בנוי שמסביבם הנאשים
 לייזר, הוא האחד צעירים, שלושה

 שנים שבע במשך שהתגורר לשעבר, טייס
ולפ ארצה לחזור והחליט בניו־יורק,

 שהיה מאיר, הוא השני המקום. את תוח
והשלי לבגדי-עור, מיפעל של כספים מנהל

 הימי. בקומנדו בכיר קצין רפי, הוא שי
 הרבה הצפיפות מן מוטרדים אינם הם

 מתרוצצים מגישים, הם להיפך. במקום,
 האנשים אל החוצה רצים השולחנות, בין

 על נשענים או המדרגות, על היושבים
בטלות. לשיחות זמן להם אין המעקה.

צעי בבחורות הפאב מתמלא ערב־ערב
המחפ צעירים, בגברים לבדן, הבאות רות
 כל את הרואה סקרנים, ובקהל בילוי שים

 להציץ ומחליט המדרגות על המתקהלים
מדוע. ולראות

או מעניין לא שהמקום טוענת הבוהמה
 ממשיכים האחרים הצעירים יותר• תה

מחיי המקום ובעלי ערב, מדי אליו לבוא
 שצפוף, זמן כל רבה. באופטימיות כים

;■ אדר תחיה פורחיםי שהעסקים סימן

ן 1^ *1 הצעירים בני־הזוג מפגינים [
4\ -1| / י הנו זומרפלד, דניאלה — י

 משת שלה, והחבר בקנדה ללמוד סעת
באולפני־הקלטה. קול טכנאי חמו,

המבק עשירים אנשים אליו המושך שלאגר,
 יש לכולם בשקט. ולשתות לשבת מקום שים

 ההיכל. של הגדול במיגרש מקומות־חנייה בלילה
ברגל. הולך לא זה

ה שבפעם טוענים, למקום הבאים הצעירים
 אליו ללכת שאפשר מקום פותחים הם ראשונה
 להם ומקלקלת הבוהמה באה ואז שקט, ולתפוס

 הפאב, נפתח שכאשר היא האמת העסק. כל את
הבו מאנשי רבים החליטו השנה, בינואר 1ב־

 באו הם שם. קורה מה ולראות לבוא המה
 החליטו ולבסוף שעות, שם ישבו הצגות, אחרי

בשבילם. לא שהמקום
 בא שהוא טוען, עזיקרי ניסים השחקן

בהאמסטד פאב לו מזכיר זה כי למקום,

 בתפוחי־ נוגמים בירה, שותים הבאר, ליד רבים יים
 הבאר מאחורי שעומד זה זה. עם זה ומתלוצצים ים

החבית. מן ישר לבירה הרקה והדרישה הצפיפות
פני נכנסו שכבר אלה כל עורכיםנחוץ אסיפה

 החוצה ויצאו שם שצפוף גילו מה,
שותים מעשנים, שעות, במשך כך עומדים הם אוויר. לשאוף

 שם אחר, למקום ללכת חולמים ולא מתעייפים הם ומקשקשים.
 אפילו נמצאים. שהם היכן להם טוב מקוס־ישיבה. למצוא אפשר

בשרשרת. שותים שהם הבירה את להם להגיש כדי באה המלצרית


