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 הם רעיה. אשתו, עם והתייצב אחריו לבוא
 משהו, ללגום פלאטו, אצל לאכול הספיקו

 עוד אחרת למסיבה והסתלקו להתלוצץ,
האמיתית. השואה שהחלה לפני

 הליברלית, המיפלגה של החזק האיש
 אשתו עם ;בא הוא אף שריר, אברהם ח״כ

ה עם שיחה בין זמניו יאת ׳זהילק ובתו
 כספי, עורך־הדין;מיכה עם שיחה לבין מארח
 •אליקים ח״ב אשתו. עם הוא אף שבא

ה- ,מהיפר במיוחד1 הגיע ב׳דיאן (״גוסטב״)

 של הזה שהעניין אומר פליאטו־ישרוו הכנסת
וכר. השואה...״
 הקהל החל הסרט, סוף־סוף כשהוחל

 או עצמו הסרט בבלול ולא בנוח, ■שלא חש
 שלא מוקרן הסרט כי התברר נושאו. בגלל

מה יאת להבין כלל ואי-׳אפשר מתהילתו,
 כעבור הבד. יעל המתרחש יאחר ולעקוב לכו
 המשיך הקהל ההקרנה. הופסקה שעה רבע

ה כי בטוחים כשהכל במקומו, לשבת
 אולם גלגל. שמחליפים או נקרע, פשוט סרט

מעוזריו!של ומישהו האורות, נדלקו לפתע

 שכמוה העליזה, ׳מהמסיבה ונלהב רחוקה
 במסי־ הידועה בחיפה, אפילו יודעים אין

 על שטיפס עד־כדי-כך שלה, בות־השינורים
זרקורי־טלוויזיה. עליו שנשיא עמוד

 הערב מסמר
באנגליה היה

 העליזה במסיבה המרכזית דמות ך•
 יצחק שר־האנרגידדוהתשתית, היתד. י י

 הבתולי השפם בזכות בשטח שבלט מודעי,
 ה־ אשתו ובזכות אלה בימים מגדל שהוא

 ביופייה העולה ,15,־ד יפת וסתו מיכל יפהפיה
מלכת־יופי. פעם ׳שהייתה אימה, יעל אפילו

 בשטח הופיעו כאשר גברה בקהל התכונה
 מכשירי- כשבידיהם גורילות, שומרי־ראש,

 אלה שיל הופעתם ושורקים. מצפצפים קיסר
 ראש־ של בואם את בדרך־כלל מבשרת

 אולם ■שר־החוץ, או שריהביטחיון הממשלה,
 הגורקלות הן אלה כי התברר אחר־כך רק

 !שיומרי-ראש פלאטו-שרון, של הפרטיות
או וצייד זה, לערב במיוחד ישכר שאותם

 שלו ׳למסיבה לשוות כדי במסש״רי־קשיר, תם
השיבות־יתר.

 .מתמיד, יפה הייתה פלאטו־׳שרון אנט
 את שלה. הוורודים בביגדי־ההריון וזוהרת

 העניקו למסיבה הרישמי הבידורי החלק
התיאט מועדון רביעיית חברי שני :שלושה

ן  (״יעג־ ׳ויעקוב (׳הגבוה), זינגר גדעון רו
 יואל והיזמר-יבדרן (הנמוך), בדסירא קל׳ה״)

 ישל בדרן־החצר האחרונה בשונה שהפך שר,
 השיר את ושר שחיבר אף והוא פלאטו,

פלאטו. יאת ומשבח המהלל המפורסם
 בשעה ׳להתחיל אמורה היתד. ההקרנה

 ׳והקהל חלפדעברו הדקות אך בערב, שבע
 קציצות הוויסקי, כוסיות עם הגג עדיין

 יחסי־ איוש המעוטרים. והכריכים הקבאב
 ניגש שייפמן, מרדכי פלאטו, של הציבור

 שמונה בשעה ישלו הפרטי וזבר־הכנסת אל
 אחרת להתחיל, ״צריך לו: ואמר ורבע,

 בעלת גורילה הביתה.״ יילכיו האנשים
 :פלטה אליהם בסמוך שעמדה וכרס ממדים

 יעזוב לא אחד אף בשיער, עומד ״כשאני
ולהמ 'הוחליט ׳נרגע, פלאטו המקום.״ את

 כאשר רק השואה. את ולדחות .במסיבה שיך
אנח ״למר, :ושאל מודעי השר אליו ניגש

 ״מחכים :לו השיב נתחיל,״ יבוא י מחכים נו
 ׳חסותו את שנתן לשר-החונוך־יוהיתרבות,

 עכשיו נמצא המר זבזלון אבל זה.״ לערב
 ברירה. נותרה לא ׳מודעי. נדהם !״באנגליה

 לשבת הוזמן והקהל הוראה, ׳נתן פלאטיו
 ׳כמו הדשא על שסודרו הכיסאות בשורות

 המר שהשר הסתבר ואז בבית־קולנוע.
 שלח הוא אולם באנגליה, שוהה 'אומנם

 כדי בן-שלמה, יוסף הד״׳ר האישי, יועציו את
במקומו. ׳בשואה יצפה שזה

 אור־זרקו- שטוף החל. לא עדיין הסרט
 הלבן, המסך ירקע על פלאטו ניצב רים

שני הנאום, הנכבדים. באוזני נאום ונשיא
שתר צעירה, עיל־ידי יתורגם בצרפתית, שא

״חבר- :הנאספים בין צחוק גלי עורר גומה

 פלאט׳ו־ישרון שמואל ״ח״ב הודיע: פלאטו
 מהסרט יקטע לראות שבאתם על לכם מודה

השואה.״
להס מיהרו הנדהמים הכיבודים האזרחים

 ביקשו ׳מעטים בסושות־פנים. ׳מהמקום תלק
 הערב יעל לו ולהודות המארח אל לגשת
 פלאטו אותו. למצוא הצליחו לא אך הנעים,

 האמיתית ׳במטרה שעד. באותה עסוק היה
כולו. הערב של

 כ״גימיק״ השואה
ליחסי־ציבור

 הוא הגן מן מופרדת מירפסות יל ^9
עיתו ושמסביסו שולחן, בראש ישיב ?

 יחסי־ איש לימינו וזרים, ישראלים נאים
 שר־החי- של עוזריו ולשמאלו שלו הציבור

 על־ידי צולם כולו האירוע נוך־והתרבות.
 אן- האמריקאית רשת־הטלוויזיה של צוות

הת עתה השואה. מפיקת אף !שהיא בי־סי,
 מסיפת־העי־ יעל מצלמותייו עם הצוות רכז

 ״מחר השואה. בנושא פלא׳ט׳ו של תונאים
 .ברחבי דקות 12 ׳במשך :אותי יראו בערב

ב פלאטו יאחר-כך סיפר ארצות־והברית,״
הישראלים. לעיתונאים התרגשות

 האמריקאים, את סידר כיצד סיפר גם הוא
 פנה לדבריו, הישראלי. הקהל את רק לא

 מיסחרי. באופן הסרט את ולרכוש לאדבי־סי
 חינם אותו לו לתת הסכימה אן־בי־סי אולם

 ׳תשלום, ללא שיציג:אותו, בתנאי כסף אין
ש הרב הקהל ואומנם ישראל. ילדי לפני

גי פלאטו-׳שירון:בסביון של בווילה התנודד
 בו היה לא אך מרשימה, אינפנטיליות לה
לרפואה. אחד יילד אף

 החלו כבר פלאטו-שרון של משרותיו
 עמוסים עדיין שהיו המגשים, את מרוקנים
 את ולפוקק המראתונית, הזלילה למרות
 שר־ למקום הגיע כשלפתע הוויסקי, בקבוקי

 ראומה רעייתו עם .וייצמן, עזר הביטחון
ל ערכו !ואשתו פלאטד׳שרון שאולי. ובנו

אח הגיע השר פרטית־זזוזרת. הקרנה מענם
 שהיד. כיוון הסתלקו, כסר האורחים שכל רי
שנער צה״ל נכי ■במסיבה:של ולהשתתף על
ערב. באותו כה

 שלגם ואחרי מהסרט, בקטע שחזה אחרי
 לפלאטו: אמר הכריכים, מן וטעם הוויסקי מן

 פלאטו נהדרים.״ רעיונות .תמיד ילך ״יש
 לא שווייצמן לשכנע, מנסה ואף משוכנע,

 יחסי־ לצורך השואה ׳ניצול לרעיון התכוון
 ראוי שהיה סמוך־ובטוח הוא אישיים. ציבור

זו. למחמאה
 ח״ב אצל שנערכה העליזה השואה ׳מסיבת

 יתל־ תושבי אל בעיקר כוונה פלאטוישריון
 תעלולים אלו בשבילם, רמז זה היד, אביב.
בשו לזכות סדי ׳לנקוט פלאטו ׳ומוכן עומד

 בכירה אישיות עם התצלום בעיתון, רה
 ישרתו שאלה כדי ויפה, צעירה נערה עם או

 עיריית לראשות שלו החדש במירוץ אותו
קדו מטרה למען ).17 עמוד (ראה תל־אביב

 אומנם בערך לבעוט ׳אפילו מותר כזו שה
 השואה :מישנית חשיבות בעל אך מקודש,

ישראל. עם של
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