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דווה איזה
 והבר־מיצוות החתונות אולם

 ידידים, קרובי־מישפחה, הרבה \£באו
 המוזמנים כל ושחקנים. עיתונאים

 עגולים לשולחנות מסביב ישבו
 תל־אביב, בדרום שנמצא הקטן והאולם

 בשלב ומחניק. דחוס היה לים, קרוב
על לריב האורחים התחילו מסויים

 גוריון, ישראל אלא אינה שהדודה
אשה. בדמות בסרט שמככב

 ג׳ורג׳ חיפש הצילומים לצורך
 שיתחפש, שחקן הסרט, בימאי 'עובדיה,

 נפלה הבחירה הסרט. גולת יהיה והוא
 מצחיקן שהוא גוריון, ישראל על

אמיתי.

ר 1־1 נ  את האורחים. לפני אליה בתו את מציג עובדיה גיורג' הבימאי די
 מכיוון בתחילת־הערב, הציג היה יכול לא הוא הקטן בנו 11^1.1

המצלמות. אל פעם בכל וחייכה ערה הערב כל נשארה הבת ישן. שהוא
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הראשי. בתפקיד עובדיה של בסירטו משחק שילוח איתו. והצטלם אותו

 והסדר שולחנות הוסיפו מייד כיסאות.
רב. לזמן לא אך לכנו, שב

 הבימאי את לברך באו המוזמנים
יעקב, בנו הולדת לרגל עובדיה ג׳ורג׳

מאר הדודה הסרט צילומי ולסיום |
גנטינה.
 ערבית, מוסיקה נשמעה ברקע
 את ליוו אום־כלתוס של ושירים

 ברקע מתנגנת המוסיקה בעוד האירוע.
 המנה הכיבוד. את מגישים החלו

 פול, היתה לשולחן שהוגשה ראשונה
 עיקרית, המנה בורקאס, שניה המנה

 בשר־בקר, עוף, כבד, קבאב, שניצל,
ולקי ותפוחי־אדמה. אורז ובתוספות:

 ורקדנית־ מארגנטינה הדודה נוח...
בטן.

 שהפתעת ידעו לא המוזמנים רוב
— מזאת ויתרה הדודה. תהיה הערב
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 הוא באיחור. למסיבה הגיע ישראל
 בהבימה הופעתו את שסיים אחרי בא

 הגיע למסיבה העגל. יושע בהצגת
 דווידסון, רות עם יחד וחצי, 11 בשעה

 נכנסו בתחילה הסרט. של המלבישה
 נכנס חצות, אחרי ורק האולם. למישרד

 בביגדי לבוש כשהוא עצמו לאולם
אישה.

 והתאפר התלבש שישראל בזמן
 רקדנית־בטן המוזמנים את הלהיבה
סימון. מרי אמיתית,

 רמת־גן להקת לצלילי רקדה מרי
 מיסכן ישראל שעם חשב מישהו ואם

 יכול בכיסו, מצויה אינה ושהפרוטה
 אינה שהאינפלציה לראות, ערב באותו

 רקדנית־ מרי, הנוכחים. על משפיעה
 כסף, של שטרות בהרבה הוצפה הבטן,

בשטרות גם אלא, בשקלים, רק לא

 אלא אינה מימין המחוללתואשה גבו
המחו גוריון, ישראל השחקן

היא אשה, של תפקיד מגלם הוא גטרט לאשה. פש

 < המפוצצת המסיבה של בשיאה מארגנטינה. הדודה
 מהסרט שלו ההופעה ביגדי את גוריון ישראל לבש

סימון. מרי הידועה רקדנית״הבטן אל והצטרף

ביותר. הפופולריים הירוקים
 מרי, את שהציפה הדולארים כמות

לרוץ הצורך מן אותה לפטור יכלו

המבוקשים. השטרות את לרכוש לבנק
 הדודה הצטרפה הערב בסיום

ארגנטינה לרקדנית־הבטן: מארגנטינה

 המיזרח־התיכון את ביישה לא כלל
 בצבירת לא וגם העכוז, בניענועי

' הדולארים.
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ז מארגנטינה. הדודה החדש הישראלי




