
יפו
□ אנשים עד עכברי ו
 פורים כל אבל פורים, יום בל לא

 ממועדוני־ אחד את אלמונית יד מציתה
ב באש. אותו ומעלה יפו של הלילה
 שעלה כליף מועדון זה היה שעבר פורים

 כליל נשרף בפורים, והשנה, בלהבות,
אריאנה. מועדון־הלילה

 מקונן זה,״ היה מקום יופי ״איזה
יפ של ״הפרח ברזילי. שמואל בעליו

אריאנה!״ ריד,
לא ועולם־יתחתץ. אריסטוקרטיה

ש היפואי, מועדון־הלילה קם אחד ביום
ה שוחרי כל של האטרקציה את היווה
 מלא ערב כל והיה היווניים, והריקוד שירה

בעי מלא המקום היה בתחילתו מפד,־לפה.
 באריאנה, מאד שהתבדרו בעכברים, קר

קהל־הצופים. את ערב כל והפחידו
 עבדתי מיוון ״כשעליתי ברזילי: מספר
 שראיתי אחרי אבל נזנטש. בחברת בסבלות

 לחפש החלטתי המוות, את פעמים ארבע
 החבר עם יחד וקניתי אחרת, עבודה לי

 גדול היה המקום אריאנה. את פאפו, שלי,
 זר, כאילו שם טיילו ועכברים ומלוכלך,

 לנו היתר, שלנו. ולא שלהם הבית היה
 לא הם האלה• העכברים עם גדולה מלחמה
 זוכר עוד אני המקום. את לעזוב הסכימו

ופת ושתה, אכל אורח, אלינו נכנם איך
 שמן עכבר שלו השולחן על טיפס אום

נבהל כך כל מהמקום. ברח האורח וענקי.

השריפד במקום ברזילי בעל
— אחת יד

כ״אריאנח״
לעזור כדי

 לשלם.״ שכח החשבון את אפילו המסכן,
 לשותף, הדבר נמאס שנים ארבע בתום
 שהמשיך ברזילי, לשמואל חלקו את שמכר
הכושל. העסק בניהול לבדו

ששלו מפני רגל, מפשיטת ניצל ברזילי
 אצל גרעינים לקנות נעצרו אנשים שה

 היו נזוגרבי. קולנוע ליד יווני, מוכר
 יווניה. וזמרת מיוון, בזוקי נגני שני אלה
 כיצד בן־ארצם למוכר־הגרעינים סיפרו הם

 לקבל זכו לא אך אמרגן, על־ידי הובאו
 אותם, ניחם המוכר כסף. ולא עבודה לא
 ליבם, את לשמח גרעינים הרבה להם נתן
ברזילי. לשמואל אודותם לספר ורץ

 ברזילי נזכר מאד,״ גדול מזל לי ״היה
ושכר טובים, שהם ראיתי ״תיכף בשמחה.

 מה האנשים כל אצלי. שיעבדו אותם תי
 התחיל והמקום אלי, באו יוונית שאוהבים
אריסטו בין הבדל היה לא אצלי להתמלא.

 שיש כמו העולם־התחתון, לבין קרטים
טוב.״ הרגישו כולם אחרים. במקומות

 התחיל למקום, לנהור הקהל שהחל אחרי
ו התוכניות החלפת על להקפיד ברזילי
 סאן, אריס את לארץ הביא הוא גיוונן•
ביותר. לפופולארי המקום את שהפך
 אריאנה את שעשה סאן אריס לא ״זה

 ״אריאנה המקום. בעל מסביר לפירמה,״
 שאחרי היא ועובדה לפירמה, אותו עשתה
הדבר.״ אותו לא כבר הוא אותנו, שעזב

 התרחב, המקום עודף. כדי סיגריות
 היתד, התוכנית הזמן. כל והשתכלל גדל

 היד, ביותר המעניין ההווי אבל מגוונת,
 משפחות וחמש ״עשרים המקום. עובדי בין

ב ברזילי לספר נהג אצלי,״ מתקיימות
אהד.״ מסיר אכלנו ״וכולנו גאווה.

 זוז-, מאשר שלנו,״ אבא כמו ״הוא
והלכ עבריין הייתי ״אני העובדים. מן אחד

 שככה לי הסביר שמואל רעות. בדרכים תי
 בסדר. להיות צריך ושאני חיים, לא זה

חתו לי עשה לעבודה, אותי קיבל הוא
ל עשה ברית־מילה וגם חשבונו, על נה

לי.״ שנולד ילד
 מספר ברזילי, של לשעבר שותפו פאפו,

 היה ״שמואל ביניהם: רבים. ספורים עליו
 רוכל אצל עובר היה ובדרך אצלי, בא

סי קונה היה הוא סיגריות• שמכר נכד,
 לירות, עשר לרוכל נותן ,10 דובק גריות
 לקבל לא בשביל מהמקום מהר ובורח
עודף.״

ל יודע מעובדי־המקום, לוי, שלמה גם
 למוטב, שמואל אותו החזיר כיצד ספר
 ודאג בו טיפל ואיך עבודה, לו סידר איך
 הכוח. כמו שונות, ספורט אגודות לו.

 כספים להם תורם היה כי גילו למשל,
בקביעות.

בר תרם השריפה, לפני ספורים ימים
 ועור יהודה, לנדנ״ע נכבד סכום זילי

 הכיר לא אותו סרטן, חולה של למשפחתו
כלל.

א  השבוע. לכד״. אותו נשאיר ״ל
ידי כל בו נזכרו באש, אריאנה כשעלתה

לעזור. נהג להם אנשים אותם וכל דיו,
אחת, יד לעשות החליטו אריאנה ידידי

הקבו הלקוחות המקום. לבעל לעזור כדי
 ״לא לטובה• אותו זכרו המועדון של עים

 מהם. אחד הסביר לבד,״ אותו נשאיר
 אנחני מחדש. להקימו כדי הכל ״נעשה

 ולא הזה, המקום את אוהבים מדי יותר
מיפו.״ להעלם לו ניתן

חמקום• עובדי לעזרתו קמו בעיקר אבל
 לבנות בהתנדבות לו לעזור מתכוננים הם

 כל את לו להלוות המקום, את מחדש
 אין חינם רב זמן עבורו ולעבוד כספם,
כסף.

 עזר שתמיד הפתוח, הלב בעל האיש
 בגלל ורק כולם. לעזרת עתה זכר, לכולם,

מחדש. אריאנה בקרוב תוקם זאת

החי
 בבני-ברק והתרנגולת. חכיצה •

 הודעה, המקומיים הרבנים אחד פירסם
 תחילה לדרוש מבלי ביצים, לקנות אין כי

 אותם שהטילו העופות כי תעודת־הכשר
חוב־ בקריית־גר. אורחים. כיבוד •בשריב.

ה־ אל חתונה מאולם חוגגים עשרות לו
 כאבים, שחשו לאחר המקומית, מרפאה
 בהרעלת לקו כי מהיר, לטיפול שם נזקקו
קיבה.
 בבאר־שבע העלבונות. מחיר ס
שנאשם לאחר ל״י, בחמישים אזרח נקנס

 ברצונו כי מיד הודיע אחר, אזרח בהעלבת
 כי בית־המשפט, לקופת ל״י מאד, לשלם

שנית. להעליבו בדעתו יש
ר 0 מ  ימאי נעצר בחיפה חול,. שו

 טען מדרכה, על מכונית נהיגת באשמת
 אסור כי וידע שיכור היה כי להגנתו

 של במצב הארץ בכבישי מכונית לנהוג
שיכרות.
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