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כו ו ד אי ק ר א ת בעיתונים היומיים את הידיעה הסנסציונית —
שהועתקה מהניו־יורק טיימס — כי אבא אבן נפגש פעמיים עס
המלך חוסיין בלונדון .מועד הפגישה ,לדברי העיתון :אוקטובר של
השנה שעברה ,כאשר חוסיין שהה בלונדון לצרכי ריפוי ,ואבא אבן
היה בדרכו מניו־יורק לישראל.
העיתון אף ידע להוסיף פרטים פיקנטיים ,איך הגיע שר החוץ
הישראלי אל מלון דורצ׳סטר ,בו התאכסן המלך; וכיצד נשמרה פגי
שה זו בסוד כמום .אחרי שתי פגישות ,הסתבר בי אין בסיס משו
תף להסכם — והפגישה השלישית ,שנועדה לסיכום ,נדחתה.
איך ,בכל זאת ,יכול היה מאורע כזה לעבור בלי שום ציון או
תגובה בשעתו? איפה היו העיתונים הישראליים?
אינני יודע מר ,עשו שאר עיתוני ישראל ,אבל בסוף חודש אוק
טובר — שבועיים־שלושה אחרי המועד שבו קובע ניו־יורק טיינזס
שנתקיימו הפגישות עם חוסיין — הופיע העולם הזה ) ,(1626כשעל
שערו הקדמי תמונתו של המלך חוסיין ,והכותרת :״הסיפור שלא
תקרא אותו בשום מקור אחר :שליח ישראלי סודי נפגש עם המלך
חוסיין בלונדון*.
דובר בשליח ישראלי שנפגש פעמיים עם מלך ירדן בלונדון ,ו
אחרי דיון בישראל על תוצאות שיחות אלה — הוחלט לא לקיים
את הפגישה השלישית ,מביתן שאין סיכוי להסכם.
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לסיפור עצמו ,שהופיע בתוך הגליון ,ניתנה ההקדמה הבאה:
״זהו סיפור דמיוני לחלוטין ,למרות שכל גיבוריו אינם דמיוניים
כלל .הוא בא לענות על
השאלה שכל איש שואל
את עצמו בלי הרף :מד,
היה קורה אילו היתר,
אפשרית פגישה בין לוי
אשכול לבין חוס־יו?*
גיבור הסיפור הדמיו
ני — מסיבות מובנות
קראנו לו ג׳וני — חזר
מפגישתו הראשונה עם
חוסיין ודיתח עליה ל
ממשלת ישראל .בך תי
אר העולם הזה את ה
ישיבה הדמיונית של ה
ממשלה:
ג׳וני ניגב את מש
קפיו ,הניח אותם ב
קפידה על אפו ,ופתח:
״למעשה ,לא חל שום
שינוי מהותי בעמדה של
שליטי ירדן .המלך עדיין
מבקש הבהרות לגבי
שבע הנקודות .מסרתי
לו את ההחלטה ,ני בינ
,
תיים אנו מוכנים לקבוע
שער ״העולם ד!זח״ ). (1626
רק את שבעת הנושאים,
שבדעתנו להעלור לדיון.
רק אם יקבל את סדר־היום הזה — בתוספת נושאים שהוא ירצה
להעלות — ניתן להגיע לשלב הבא ,של קביעת שיחה ראשונה ,בה
יוחלפו ריעות מהותיות.
״תגובת אל־ריפאעי הייתה שלילית לחלוטין .הוא אפילו התערב
בדברי ואמר שה־א לא רואה כל סימן של רצון להתקדמות מצידנו.
אבל ד״ר יארינג החזיר את השיחה לפסים קונסטרוקטיביים ,ואמר
שכיוון שמדובר בסך הכל בשיחות בלתי־פורמליות ,שכל כוונתן
לקבוע את מיסגרת שיחות־ד,גישוש — יש לראות בהצעה הישראלית,
בשלב זה ,כמספקת להנחה סבירה שיש להמשיך לקראת השלב הבא.
״המלך שאל פי יבוא לשיחה איתו ,במיקרה שיוסכם על קיום
שיחה כזאת .אמרתי לו שכנראה יהיה זה ראש־הממשלה .הוא השיב
שהיה מעדיף לנהל את השיחות עם שר־הביטחון .ואם הדבר לא
ניתן ,מטעמים השמורים עם ממשלת־ישראל ,אזי רצוי שגנראל דיין
יתלוזה אל ראש־ד,ממשלה .השבתי כי אביא את המישאלה לממשלה.״
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א ני מ צ ט ט את הסיפור הזה עכשיו לא כדי להלל את העולם
הזה ,אלא כדי להסביר דברים שלא תמיד ניתן להסבירם בעת פיר־
סומם .כאשר תיתקל להבא בסיפור ,עליו אנו מכריזים באותיות
קידוש־לבנה שהוא דמיוני לחלוטין ,ואין לו כל קשר עם המציאות
— שאל את עצמך מה בעצם מסתתר מאחורי הדמיון הפורה הזה.
דבר המזכיר לי ,כי גליון זה ,הנמצא עתה בידיך ,מציין את
תחילת השנה ד,־ 20מאז לקחנו — אורי אבנרי ואנוכי — את העולם
הזה לידיים .איננו חוגגים את המאורע בשבחים־עצמיים ,או במאזן־
הישגים .די לנו בעצם העובדה שאנחנו מוציאים את גליון ה־1007
שלנו באותה מסירות לסיסמתנו ״בלי מורא ,בלי משוא פנים!״ שבה
ניגשנו לגליון הראשון שלנו ,מייד אחרי שפשטנו את מדי החיילים
של מלחמת תש״ח.

