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ב ספיר עדה השחקנית :משמאל ברקת.
ביחד. להיות ולא להיות המצליחה שמלה

̂ד?12 והבעל הבוסית ;י־̂י
 החדש הפאב את שפתחה לילי, פאב״. ה״קאונטרי פתיחת ערב

שהפאב טוענת הרחובותי, צפריר מילדות חברה עם בשותפות

 לא פיאנו־בארית, לא דיסקוטקית, לא אחרת, אווירה יכיל שלה
 נעים מרתק, אבל ביתי שקט, אבל חופשי משהו מדי. סנובית

המע כל עם חברותי, אבל אקסקלוסיבי, משעמם, לא אבל
יום. חיי של מעלותיהם חשבון על לא אד חיי־לילה של לות

והמ מנוסי דירימשוורים
המופשטת, שוררת

בחרוזים. חוויות מחליפים הראל, מרגרט

ל ד  לילי ולשמאלו אשתו כשלימינו (באמצע, רווח זאב אמר ״1 ך 71111 ה
/ ^ | | |11| ״ ״בו בקומדיה ממישחקו בודד לערב התפנה הוא אבירן). 1 1/

 בפתיחה הצגות. 150 כבר פרידלנד, דליה של לצידה מופיע הוא שם השקרים״, טיק
עבר. לכל וצחק שתה אכל, באמת״: ״על הכל עשה פאב״ ה״קאונטרי של החגיגית

 איש. לאלף כיבוד הכינה אבירן לילי
 זוללים 200מ־ יותר כי לה ניבאו כולם

ה של אשתו לילי, לראות. תזכה לא
ה הררי את הכינה איבידן דוד משורר

 פאב, הקאונטרי פתיחת לרגל הללו מזון
ה כל הרחובותי. צפריר עימה שותף בו

 החדש הפאב לפתיחת התבדו. נבואות
 שכילו מי־ומי מ־ססס! למעלה הופיעו

 בקבוקי 30 סנדויצ׳ים, אלפיים בדבקות
חריפים. משקאות בקבוקי 50ו־ שמפניה,

נאל חצות, אחרי למקום שהגיעו אלה
 כמו שזרמה בלבד, בשתיה להסתפק צו

מזון. פירור אפילו נשאר לא מים.
 וזמרות זמרים שחקניות, שחקנים,

ה המראה ובעלות בעתונות טורים בעלי
הנוראה. בצפיפות זה את זה מעכו זוהר,
 ממנו יצא לבד, למקום שבא מי כל

 מתחילות שחקניות זוג. בן או בת עם
 ובעלי במה אנשי עם הכרויות חיפשו
 בנחת התמקמו ידועות שחקניות טורים.

חס הידועים, והעתונות הבמה אנשי בין
למתחילות. הגישה את מו

ל בשפע נשיקות חילקה אבידן לילי
 יגאל גורליצקי, אילי שלונסקי, אברהם

שמו בן-זאב, דורי מונדי, יוסף מוסינזון,
 משך אבידן דוד ועוד. ועוד וולף, אל

 סרן את קולנוע, על רצינית לשיחה
ש מתחילה שחקנית לוי. אורי (מיל.)
 התחככה רחל, :בלבד פרטי לשם ענתה

 וחיים יבלונקה יוסי קיפניס, יוסי בכתפי
מנוסי. לדידי נצמדה ולבסוף בנאי,

צפ המקום, על בבעלות הגברי החצי
 המי כל עם כוסית הרים הרחובותי, ריר

■הזלילה. מהתנפלות לחלוטין המום ומה,


