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ולאכול. לבוא בסביבה שעברה אשה כל והזמין מנדי, של מיסעדתה

מסיבה
בשני

רחובות
 שתי בתל־אביב נפתחו השבוע
 ,ידיעה זו אין חדשות. מיסעדות
 1 נפתחת לא שבו שבוע אין כי מרעישה.

בתל־אביב. מיסעדה נסגרת או
 אחרת. קצת היה זה הפעם אבל

 אחד ביום פתח שאולי רפי המיסעדן
 סגר הפתיחה ולכבוד מיסעדות. שתי
 ועד נורדאו משדרות הירקון, רחוב את

ליורדי־הסירה.
 היא הירקון ברחוב המיסעדה

 עליה ותפקח איטלקית, מיסעדה
 ריים־דייוויס. מנדי אשתו־לשעבר

 שהיא יורדי־הסירד, ברחוב השנייה, את
 נתן העיתונאי ינהל מיסעדת־דגים,

זהבי.
 מרחוב שקטע ידעו כולם לא
 נוצרו מכד וכתוצאה יסגר, הירקון

 שנשכרו ליצני־רחוב, אך פקקי־תנועה,
 את הרגיעו האירוע, לכבוד במיוחד
התקועות המכוניות על עלו הרוחות,

 אבל שימשיות, הצריכו לא והכוכבים והירח היה,
שלהם. בהופעה בה השתמשו ליצני־הרחוב

 ובולעי ליצנים הזמין שאולי רפיבבה אש
התנועה. כל את שעצרו אש,

 במיסעדות שישבו מהאנשים וחלק צפרו המכוניות
עשן. אשו כשראו בבהלה קמו הסמוכות
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החודש. בסוף בתצוגת־אופנה לראות אפשר יהיה שלו התחפושות שאת
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שלהם. הקטעים את משם והציגו
 דוכנים פזורים היו הרחוב לאויר

 שמשכו סברס, ושל אבטיחים של
 התיירים, של ליבם תשומת את במיוחד

 בעגלה המיוחר מה לרעת שהתעניינו
 ירוקים־צהובים. כהורים בה שרואים

 ושיתפו מהשימחה נהנו רבים ילדים
הליצנים. עם פעולה

 הסתפקו לא ועובריו שאולי
 כל את להאכיל החליטו הם בליצנים.

 ישראל. תוצרת בדגים העוברים־ושבים
 פוזרו שעליו ענקי, דוכן העמידו הם

הונחו ומעליהם ופטרוזיליה, חסה עלי

 שלא היה שאי־אפשר מטוגנים, דגים
 להשלמת גרולות. ובמנות מהם, לטעום
 ודיילות יין, דוכני גם היו החגיגה

 ביד משקאות חילקו כרמל־מיזרחי
רחבה.

 מודאגים נראו לא הפתיחה מארגני
 המכוניות, ומצפירות התנועה מפקקי
 לסוס רתומה כירכרה אפילו והביאו

 ממיסערה האורחים את שהובילה לבן,
 נתלו האירוע להשלמת לשנייה. אחת
 נכתב שעליהם שלטים רחוב קרן בכל

 כדי אולי — יפה״ ישראל ״ארץ
נמצאים. הם איפה לאורחים להזכיר
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משעשע." תמיד וזה לביקורת פחות חשוף אני כן לליצן. להתחפש אוהב
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