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פריחתו בשיא בבר
 עשירים!״ ערביים ושייחיים שגרירים של מקום־מיפגש היה .זה
36 ——

השרוף בר־המשקאות
פיח!״ רק ממנו נשאר מפואר. בר היה ..זה

 (״לולה״) לאה מגיעה בוקר די *ץ
אל עוזי  היא השרוף. 51 לבר ^/

 שאריות־פיח, מנקה בבר, מסתובבת
 המעטים הכיסאות אחד על מתיישבת

 עברו. בימים ונזכרת במקום, שנותרו
 מימי־פריחתו זיכרונות מעלה כשהיא

 את לעצור יכולה אינה היא המקום, של
 כפיים סופקת היא הדמעות. שטף

חנוק: בקול ואומרת
 רק דבר? כזה לי לעשות יכלו ״איך

 לשרוף מסוגל אבן של לב לו שיש מי
 בארץ, מישפחה לי אין הבר. את לי

 נשארתי — הבר לי כשאין ועכשיו
לח סיבה בלי כלום, ובלי לבד לבד.
יות!״

 ותיק תל־אביבי מוסד היה 51 בר
ב הראשון מועדון־החשפנות ומוכר.

עיר.
 עוזיאל לאה קנו שנה 35 לפני
 אז שהיה ממי הבר, את ליאון, ובעלה,

 מלון לבר. הסמוך הירקון, מלון מנהל
 המפוארים המלונות אחד היה הירקון

 היה הירקון רחוב דרום ואיזור בארץ,
 תיירותי מרכז הזונות, עידן לפני אז,

 והמוני מיסעדות, מלונות, משגשג:
ומבלים. תיירים

מס בתשלומים,״ הבר את ״קנינו
 חדשים עולים אז ״היינו עוזיאל, פרת
 ולא — מצרפת והוא מפולין, אני —
 שעבד בעלי, אבל כסף. הרבה לנו היה

 בעל־ על מאוד התחבב הירקון, במלון
 הבר את לנו למכור שהסכים המלון,

נוחים. בתשלומים
 למד הוא איש־מיקצוע. היה ״בעלי

 בצרפת. טוב הכי בבית־הספר תיירות
 כל אלינו באים היו הבר, את כשפתחנו
 של מיפגש מקום היה הבר המי־ומי,
עשירים. ערבים שייח׳ים ושל שגרירים

 היה זה מגיע. היה רמה על קהל ״רק
המ בארץ. אכסקלוסיבי הכי המקום
 יקרות, בחליפות־ערב באים היו בקרים

 ומפוארות. ארוכות בשמלות והנשים
 הכי במקומות כמו היה, זה בר איזה אח,

באירופה!״ יקרים
 דבריה את מפסיקה היא פעם מדי
דימעה. ומוחה

 מופע־ זמר, כלל במועדון ״הבילוי
מפוארת. וארוחת־ערב חשפנות
 היו לא עוד ,1950 בשנת ״אז,

 היחידי המקום היה זה בארץ. חשפניות
 הבנות את הופעת־חשפנות. בו שהיתה

מחוץ־לארץ. הבאנו אצלנו שהופיעו

ההריסות בין מיותם שלט השריפה: אחרי
כאן!״ להופיע רצו באירופה החשפניות ,.כל

(מימין) עוזיאל ה לא ול־אביבית: ח טואגדיה
באש, ______ ״.511: 1- את מבנה

,,דחיות! מה בשביל עוד ר■ שאין הוגשת■
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 על לחתום צחכות היו לא ובכלל טוב, גס טוב, שם לנו היה בארץ רק ״לא נוסע בעלי היה חודשים בכמה פעם
 לספיקה. בעלי של מילה חוזה. לעבוד רצו החשפניות כל בחוץ־לארץ. הכי החשפניות את ומחפש לאירופה

בשעה לבר מגרעה הייתי ערב ״בכל אצלנו שמשלמים ידעו הם .51 בבר בבר. להופיע שיבואו טובות,

10363748


