הפלסטינים משתלטים על

ן  1ןן ן ך • • * 1ךו  4אשתו הדאשונח של המלך חד
\ | | | [ | |  | . 1 1 /1נזיין ,שליט ידדן — המלכה די
נה ,אשר חוסיין התגרש ממנה ,עקב תנכיה של המלכה־האם,
אמו של חוסיין .בתמונה נראה חוסיין בנע־דיו עם אשתו.

בכל הממשלות הירדניות שהוקמו בשנים האחרונות .ועתה
שם חוסיין את עי ו על נצר נוסף למשפחת טוקאן ,כוהא,
ילידת שכם ,שרק יפני שנה סיימה את לימודיה באוניבר
סיטה של רבת־עמץ.
סוהא היא בתו של עבד אלרזאק בן עלא אלדין ט־קאן.
כלומר ,נכדתו של מייסד השושלת .אביה עובד כפקיד־מכס
ברבת־עמון .אחד מדודיה הוא ראשיד טוקאן ,מי שהיה
חבר הפרלמנט הירדני לפני שנפטר ,ודוד אחר שלה הוא
סאלח טוקאן ,מבקר־ד,מדינה הירדני ,שבאמצעותו קשר חו־
סיין את קשריו הטובים עם סוהא ,אחרי שצדה את עינו
בתוכניות הטלביזיה שלה ,הנערכות רק אחת לשבוע.
את פרטי ד,רומ החדש של המלך הירדני הביאו ארצה
תושבי הגדה המעיבית שחזרו מירדן .לדבריהם מצאה ה
שדרנית חן בעיני המלך עוד לפני מיספר חודשים .מאז
הגביר את ביקוריו בתחנת־הטלביזיה של רבת־עמון ־תבע
בכל ביקור שסוהא תהיה בין מקבלות פניו.
אחרי ביקורים אלה אזר המלך עוז והזמין את סוהא

הנוכחית ,האמירה מונה ,שהיתה אף היא שדרדת בתחנת
הרדיו הירדנית.

המועגדת הבאר•
*ץ דשכי הגדה המערבית שבידי ישראל רוא־פ בתוכניתו
)  1של המלך ,לשאת את סוהא ב־ 15ליולי בדגיגת נשו־
אין מלכותית ,אות להפגנת התקרבות לפלסטינים .החוק
הירדני המוסלמי מתיר למלך לשאת ארבע נשים ,אולם הוא

ירדן ־ ופלסטינית מטכס
ך• עס היו נאפופיו של חוסיין ,המלך הקטן של ירדן,
ן | עניינם של חובבי הרכילות הבינלאומיים .היום ,ואי־
אפשר להתעלם מכך ,הם הפכו לחלק מחיי החברה בארץ.
סוף־סוף כ־ 750אלף מתושבי הארץ הזאת עדיין רואים בו
את מלכם החוקי .והם רשאים לרכל עליו באותה מידה כמו
ששניים וחצי מיליון הנותרים מרכלים עדיין על דיין או
על גולדה.
ואם לא די בזה כדי לשכנע בעניין הציבורי שיש בחיי-
המיסה של חוסיין ,הרי נושא אהבתו הפעם מצדיקה זאת.
גם אלה שאינם מתעניינים בחוסיין ,מכירים ודאי את סוהא
טוקאן ,קריינית הטלביזיה היפהפיה של הטלביזיה הירדנית,
שהיא בת־בית במשפחות רבות בישראל בדיוק כמו חיים
יבין או דן שילון.
מזה למעלה משנה פועלת בטלביזיה הירדנית תוכנית-
בידור ששמה אטלוב רקם — בקש מיספר .המאזינים ל
תוכנית מתבקשים לציין מיספר ובתמורה משדרת להם
סוהא את הסרט הנושא את אותו מיספר מהסירטיה של ה
טלביזיה הירדנית .אם בנוסף למיספר מצליח המבקש לזהות
מראש גם את תוכן הסרט המשודר ,הוא זכאי גם למתנה
משירות הטלביזיה הירדני.
התוכנית הפופולארית משודרת אחת לשבוע .עורכת או־
תה ומגישה אותה יפהפיה מיזרחית בת  ,24בת למשפחה
המכובדת והמפורסמת ביותר בשכם .זוהי סוהא טוקאן ,ש
פירוש שמה הפרטי בעברית הוא מסיחה ,כלומר ,זו ש-
מסיחה את דעתם של הבריות.
היא הצליחה להסיח גם את דעתו של המלך חוסיין ,ה
מאזין הנככד ביותר שביקש מיספר בתוכניתה.
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דכד

במדינה
)המשך מעמוד (18
מטפל באותם ילדים הסובלים מאותה מחלה
משונה — הדחלת.
אחת ממסקנות המכון היא כי יש להחזיר
את הילד אל בית־הספר בהדרגה ,וללא
כפייה .הטיפול נעשה ,בדרך־כלל ,בשיתוף
פעולה מלא עם ההורים .בסופו של דבר,
להם חלק לא קטן בגורמי התנהגותו של
הילד.
הרפואה ,ביטאון הסתדרות הרופאים ב
ישראל ,פירסם את תוצאות הטיפול בתל
מידים שסבלו מדחלת.
בדיקה פסיכיאטרית שנערכה לטוביה בן
י >י

היא האמירה מונה ,אנגליה נוצ
ריה ,שעבדה כקריינית בשירות
השידור הירדני ,היתה ידידתו של מנהל מחלקת ההסברה ב
ירדן לפני שנישאה לחוסיין ,לפני שבע שניס .מונה נראית
כאן בחברת שני הילדים ,אחריהם ילדה לחוסיין תאומות.

אשה מס2 .

אוסר עליו לשאת אשד ,מבנות ירדן — כדי לא להעדיף את
משפחתה על פני משפחות אחרות בממלכה.
אולם מערכת החקיקה הירדנית נתונה בידי אחי אמו,
השריף נאצר בן ג׳מיל ,יאין ספק שזה ימצא דרך לתקן
את החוק כך ,שהמלך יוכל לשאת את סוהא וללדת ילדים
ערביים טהורים .אשתו הנוכחית מונה ,שילדה לו שני
בנים ושתי תאומות ,היא אנגליה נוצריה במוצאה .למרות
שהתאסלמה ,רואים בה הירדניב זרה ,וחוסיין נאלץ בזמנו
למנות את אחיו חסן כיורש־עצר ולא את בנו הבכור עבד-
אללה ,שהוא בן לאשר ,נוכריה.
עתה ,אם תלד סוהא בן לחוסיין ,יוכל חוסיין למנות את
בנו ליורש־העצר במקום אחיו.
בינתיים החלו כבר תלמידות בתי־הספר בשכם ובג׳נין
לחרוז חרוזים הלועגים למלך ,שמצא פנאי ,גם בימים טרו
פים אלה ,לעסוק באהבהבים במקום לאזור את כל כוחותיו
למלחמה באוייב הציוני.
נושא אחר לחרוזי־הלעג הם הפרשי הגובה בין סוהא
לחוסיין .גובהה של סוד,א הוא  1.75מטר והיא גבוהה מה
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* * ש פ ח ת ט 1לןאן השכמית היא משפחת אצולה ערבית.
 !■4שמד ,הפך כבר לסמל מסחרי .כמו משפחת זועבי ,שאין
מפלגה בישראל המכבדת את עצמה ,שלא תכליל אחד מבניה
ברשימת מועמדיה לבחירות ,כך גם משפחת טוקאן בגדה
המערבית.
בני משפחה זו שלטו בשכם עוד בתקופת התורכים ,וב־
קושטא היו מתחשבים בדרישות אבי המשפחה ,עלא אלדין
טוקאן .מאז מלחמת־ששת־הימים ,יש טוקאן לכל צד .ישנו
טוקאן של המימשל־הצבאי בשכם ,קדרי טוקאן ) ,(55מדען
| ומחנך שחיבר עשרות ספרי מדע ולימוד ומנהל את הקולג׳
י אלנג׳אח שהקים בשכם ,למרות התנגדותו של המלך חוסיין
בשעתו.
למשה דיין ישנה המשוררת הלאומנית פדואה טוקאן ,ש
לפי השמועות שפורסמו בשעתו בעיתונות העולמית ,הע
בירי׳ ישירות לנאצר את תוכנית־השלום של דיין.
לחוסיין עצמו יש את אחמד טוקאן ,אחד השרים הקבועים

1

אותה מתכונן חוסיין לשאזז ב
קרוב כאשת שנייה על פני ה
אמירה מונח ,היא סוהא טוקאן ,מגישת תוכנית בטלביזיה
הירדנית ,שהיא בת למשפחה השכמית המפורסמת ב ותר.

אשה מס3 .

לאחת הזזילות ליד רבת־עמון ,השייכות לאחד מאנשי חצרו.
אחרי שבילה עימד את הלילה ,הודיע חוסיין כי הוא ארס
את סוד,א ומתכח־ן ישאת אותה כאשד ,שנייה ,נוסף לאשתו

מלך בע שרה סנטימטרים לערך.

מכיוון שלפי החוק הירדני יוכל חוסיין לשאת עוד שתי
נשים ,שואלים תושבי שכם אם המועמדת הבאה אינה
גלוריה סטיוארט ,שדרנית התחנה הערבית של הטלביזיה
הישראלית ,שהיא בת יריחו.
יליייד .היא ,ללא ספק ,היפה בשדרניות הטלביזיה ל
מרחב .אך עתידה לגבי חוסיין תלוי באם תוחזר הגדה ה
מערבית לחוסיין ,עימד ,או בלעדיה.

מטתלטת על

ד,־ 11גילתה כי הוא בעל רמה שיכיית מעו
לי׳׳ בעל תכונות של מנהיג ,ביקורתי כלפי
עצמו וכלפי הסביבה ,אך עם ק־נפליקט
אדיפלי ,וריגשות אשם חמורים בעיקבות
אוננות.
מאחר והוראה פרטית לא הוכיחה את עצ
מי לגביו ,ובדיקות גופניות לא הראו כל
סיבה למכאוביו ,הוא הופנה אל המכון ,בו
קיבל טיפול כל אימת שההרגשה הרעה תק
פי אותו .בדרך־כלל היה שב לב תה מייד
לאחר שיחד .עם המטפלת .תוך שלושה
חודשים ,בהם ביררו איתו תחומים שונים,
בעיקר בשטח בעיות ההתבגרות .השתנה
מצבו ,והוא החלים כליל.
גם רן ,שהיה הבן הבכור בביתו ,בעל
תכונות של מנהיג ומעמד כזה עוד בגיל

הגן ,הבריא על־ידי טיפול בעזרת אביו .האב
נטל חופשה בת שבוע ימים ,החזיר לילד
את ביטחונו העצמי שאבד לו.
במקביל לטיפול ברן ,קיבלה אמו ,ש
היתר ,שרוייה אז ב־יבאון נפשי ,טיפול
!
פסיכיאטרי.
סימה ,אשר פונקה על־ידי הוריה ,הת
גברה על סירובה ללכת לבית־הספר על־ידי
טיפול שנעשה בידי אחות בית־הספר ,אליה
היתד ,קשורה מאד .טיולים עימד״ תחילה
ברחוב המקביל ,אחר־כך עד לכניסה לבית
ר,ספר ובתוך החצר ,ולבסוף בתוכו ,במזכי
רות ,כדי ״ללמוד לכתוב על מכונת־כתיבה״,
ובאולם־ר,התעמלות ,גרמו לכך שכעבור שבו
עיים היתד ,סימה מסוגלת להשתתף בשיעו
רים,

חוסיין
משטרה
זנות
בעיימ
סלומון אוחיון ) (26נעצר כדשוד בפרי
צה .בחקירתו במשטרה הכחיש בצורה נמ
רצת כאילו הוא חי על פריצות .לעומת זאת,
כאשר דרשה ממנו המשטרה הסכר לתנועה
הסואנת בחשבון־הבנק שלו ,הוא היה מוכן
להודות שהוא חי על חשבון פ־וצות.
המשטרה העמידה אותו לכן לדין באש
מת חיים על רווחיה של פרוצה .על סמך
)המשד בעמוד (26

