
דיפלומטית? מחלה קיסינגיו של קילקול־הקיבה היה האם

וביו-חוס״ן פגישת
 האישיות ההיכרויות רשימת ד ^

 יכול ישראליים, מדינה אישי עם שלו
 עוד החודש להוסיף חוסיין המלך היה
 ראש־ממשלת רבין, יצחק :אחד שם

ישראל.
 ויק־ הבריטי העיתונאי לדברי להאמין אם
י הדייל הלונדוני היומוו כתב נייט, טור

 רבין ויצחק חוסיין המלך נפגשו מירור,
 ששר־ בעת כשבועיים, לפני פנים אל פנים
 קיסינג׳ר, הנרי הד״ר האמריקאי, החוץ
 שלו התקופתי ההופעות סיבוב את ערך

באיזור•
 החשאית הפגישה על הידיעה כי מסתבר
 פרי היתד■ לא ורביו חוסיין בין שנערכה
 שימשה אלא הבריטי, הכתב של דימיונו

העיתו בפמליית לניחושים מרכזי נושא
 של האחרון ביקורו את שכיסתה נאים
במרחב. קיסינג׳ר הנרי
ה במוסף שפורסמה הידיעה לשון וזה

 ״האם :מירור הסאנדי הנזיחר, של שבועי
 יצחק ולראש-הממשלה חוסיין למלך היו

 ההימורים חשאיותו שלום שיחות רבץ
 האחרון בלילה גברו זו שאלה סביב

כ השנה) באוקטובר 12ה־ לליל (הכוונה
 ערך עצמו קיסינג׳ר הד״ר כי נמסר אשר

השניים. בין הפגישה את
 כי הכחישו רישמיים שפקידים ״למרות

כל־ אישור ניתן כלשהיא, פגישה נערכה
—18 ב

 קי־ שהד״ר העובדה מעצם לידיעה שהו
ההעל מתרגילי אחד את ביצע סינג׳ר

שלו. מות
 אתמול הגיע האמריקאי ״שר*המדינה

 להגיע האחרונה משליחותו כחלק לירדן
 ומדינות־ ישראל בין שלום של להסדר

 חוסיין, המלך עם שיחות לו היו ערב.
 תחת רבת-עמון. ירדן׳ בבירת לא אבל
 הקרובה החוף עיר לעקבה, נסע הוא זאת

הישראלי. לגבול
 על לטעון קיסינג׳ר החל לפתע, ״ואז,
ומעי עוזריו מעיני ונעלם קיבה מיחושי

 למשך אותו שליוו העיתונות אנשי ני
 באותן נעלם עצמו חוסיין המלך שעתיים.

זמן. פרק אותו למשך בדיוק שעות
 אותן במשך כי החשד את עורר ״זה

המהלו את קיסינג׳ר הד״ר ביצע שעתיים
 — בשליחותו שלו ביותר המוחצת מה

רבץ. ומר המלך בין פנים אל פנים פגישה

 נפגש בחודש, 12ה־ השבת ביום היום,
חוסיין. עם קיסינדר
 נסע יום שאותו לעובדה שמו־לב מעטים
 האדום הסלע בעתיקות לטייל קיסינג׳ר
 כדי עקבה לנמל משם המשיך בפטרה׳
 כי להניח קשה חוסיין. המלך את לפגוש
 עד קיסינג׳ר את מטריד היה חוסיין המלך

 הנוף את לו להראות כדי רק לעקבה,
בסקי־מים. עימו להתחרות או

והישרא הזרה העיתונות דיווחי לפי
 בעבר שנערכו הפגישות כל הרי לית,
 ישראליים, מנהיגים לבין חוסיין המלך בין
 והשרים מאיר גולדה ראשיהממשלה כמו

 הערבה. באיזור נערכו ואלון, אבן דיין,
 מיפגשים על תמיד סיפרו הדיווחים
ה על אוויר״ ממוזגת ב״מכונית חשאיים

 באוהלים שנוהלו שיחות על או גבול,
הגבול. על שהוקמו

באגודת בשימוש מתאמגיס אל־דפעא׳ ו!״ד חוס״ן
 היה להאמין, נוטים כך האירוע, מקום
 מילין מיספר במידבר, ירדני צבאי מחנה
ישראל. מגבול

 משום בחשאי? הפגישה נערכה ״מדוע
 מביך במצב מועמדים היו הצדדים ששני

 עם במשא־ומתן להודות נאלצים היו אם
 קיסינג׳ר הד״ר הגיע יותר מאוחר האוייב.
ממ כשהוא רישמיות... לשיחות לישראל

קיבה.״ ממיחושי סובל שהוא לטעץ שיך

סגישה_______
האלמוגים באי

 הסאנדיי של הידיעה לשון כאן ד ץ*
 לכל זכתה לא מה שמשום מידור,

בישראל. תגובה או הד ציטוט,
 שמא או כזו, פגישה נערכה אומנם האם

ה של דימיונם פרי אלא היתה לא היא
 עד קיסינג׳ר הד״ר אחרי שרדפו כתבים
? לעקבה

 בישראל לפרסם היה ניתן לא בעבר גם
ב שנערכו פגישות על כלשהן ידיעות
 ישראליים מנהיגים בין השנים מרוצת

 על שהמידע למרות חוסיין, המלך לבין
 ליודעי־סוד ידוע היה אלה פגישות קיום

 מידע קיבלו ישראל אזרחי מעטים. לא
צי מתוך רק כאלה, פגישות קיום על

ידי מתוך ציטטו ישראל שעיתוני טוטים
בעיתוני־חוץ. התפרסמו אשר עות

הו לאסוף רק זה לעשות, שאפשר מה
 את יפריכו או שיאשרו נסיבתיות כחות

הבינ בעיתונות המתפרסמות הידיעות
לאומית.
 שבת בליל לירדן הגיע קיסינג׳ר הנרי

 ברבת־ במטוסו נחת הוא באוקטובר. 11ה-
 ראשי עם שיחות לניהול מייד ויצא עמון

ביו רמת-הדרג האישיות אולם המימשל.
 ראש היה י־ום באותו נפגש עימד. תר

למחרת רק א־ריפאעי. זייד ירדן ממשלת

נכונה. היתד. לא אלה מידיעות אחת אף
 על המיפגשים נערכו כאילו הסיפורים גם

 בגבול עקבה, במיפרץ ששטה ספינה גבי
 לאילת, עקבה בין הטריטוריאליים המים

מס כך הפגישות, רוב ממש. בהם אץ
 ישראלית בטריטוריה נערכו היום, תבר

ל גישה אליו שאין סתר במקום דווקא,
 דבר את לגלות העלולים מיקריים סקרנים

 לצרכים העונה מצויץ מקום הפגישה.
 קלעת־ האלמוגים, אי למשל, היא, אלד,

לאילת. שמדרום אל־פרעון,
 13ד.־ ראשון, מיום הישראלית בעיתונות

 מעשיו על דיווח כל למצוא אין בחודש,
 רבץ יצחק ראש־ווממשלה של תנועותיו או

 מקום, בשום הופיע לא רבין יום. באותו
 רק הצהרות. הצהיר ולא נאומים נשא לא

 כבר קיסינג׳ר שהד״ר אחרי במוצאי־שבת,
הממ נקראה לישראל, מרבת־עמון הגיע
 3 בשעה מיוחדת, חירום לישיבת שלה

 ראש־ד,ממשלה דיווח בה בוקר, לפנות
 קיסינג׳ר. הד״ר עם שיחותיו על לשרים

 מד ישראל כי נמסר הישיבה בעיקבות
 הסדרי- על שיחות לנהל עקרונית כנה

 ירדן. עם וגם מצריים עם גם ביניים
 ישיבה באותה ראיש־ד,ממשלה דיווח אם
 זאת חוסיין, המלך עם פגישתו על גם
לדעת. אין

 כזאת שפגישה מצביעים הסימנים כל
להת צריכה היתר, להתקיים, יכלה אכן

 התקיימה. לא מדוע סיבה שום ואין קיים
כוונו את תואם כזאת פגישה של קיומה

 להגיע בשאיפתו חוסיין המלך של תיו
 את וכן ישראל, עם הפרדת־כוחות להסכם

 לסיכום להגיע רבין יצחק של תוכניותיו
 שהוא לפני ירדן, עם אפשרי הסכם בדבר

 ערב המוצעת התוכנית עם העם אל בא
חדשות. בחירות עריכת
פגי התקיימה אומנם אם האמת, אבל

יש לאזרחי תיוודע לאו, או כזאת שה
הרחוק. בעתיד רק ראל

במדינה -
)14 מעמוד (המשך

המ האמת להם נודעה סוף־סוף זו. :תרת
האמריקאי. היהודון על לאה

 כולה, הידיעה את לקרוא שטרח מי ורק
שנפ לדעת נוכח בקפדנות, אותה ולבחון

טעות. כאן לה
 מפרים, הידיעה לפי ומסוכן. מופרע

 דובר כתב הכותרת, תחת הובאה ואשר
מחו לנוע, המרבה ״אדם הוא שקיסינג׳ר

 ומדוייקת מאורגנת גישה ובעל היטב שב
חול ודאי לעיתים, מפוזר קצת לעניינים,

 לב בעל איש ספק וללא רגשני, ודאי מני,
 יש חזקה. אישיות קיסינג׳ר להנרי טוב...

משוכ ואני שתלטן, הוא כי עליו, אומרים
 משוס כאלה בהכרזות יראה לא הוא כי נע

 אמרו אנשים נורמלי... דבר זה כי פגיעה.
 נהנה הוא כי כוכב, להיות אוהב הוא כי

החוץ.״״ מדיניות של כפרימדונה להופיע
הכותרת? ובין הידיעה בין קרה מה
 ההיפך, כתוב במקור — ״מפוזר״ •

 ״קצת ורק ומדוייק, מאורגן שהוא כלומר
 אחת מילה הוצאת על-ידי לעיתים.״ מפוזר

 ״מפוזר, קשר, הקשר נוצר ההקשר, מן
מופרע. אדם של תיאור — רגשני״ חולני,
 במקור באה זו מילה — ״רגשני״ •

 בהקשר טוב. לב על המדבר חיובי, בהקשר
 לאשר המילה באה בכותרת, שנוצר החדש

האיש. של המופרעות את
 אומרים ״יש במקור — ״שתלטן״ •
נור ״זה :ההסתייגות ומייד, ש...״ עליו

 שהוא אדם הכותרת: של בהקשר מלי.״
מסוכן. וגם מופרע, גם

ב במקור — כפרימדונה״ ״מתנהג <•
 אמרו.״ ״אנשים ומסוייג, חיובי הקשר
מפור הגדרה במקור גאה מכן לאחר מייד
המ לכישרונו רבה הערכה המביעה טת,

דיני.
בכו מילת־המפתח כעיניים. שינאה

 היוצרת היא ״חולני.״ כמובן, היא, תרת
השאר. לכל ההקשר את

ה זו מילה נ י  כלל. בידיעה מופיעה א
 חיובית אך דומה, מילה רשומה במקומה

 בדברי קשורה היא ״חולמני.״ :ביותר
״וללא־ספק :מילות־המפתח בשש דובר
טוב.״ לב בטל איש

הכותרת. מן כלל הושמטו אלה מילים
 הכותרת את שכתב האלמוני העורך

 מילים השמטת על־ידי האפקט את השיג
 ממילה אחת אות הוצאת עם יחד אלו,
 ספק אין ב״חולמני.״ מ״ם האות — אחת

 נדמה היה ושאכן בטעות, זאת עשה שהוא
״חולני.״ המילה מופיעה בידיעה כי לו

 היא השינאה כאשר חוזרת• לעולם טעות
שנואים. דברים רק רואה הוא הקורא, בעיני

ממשלה
שחל? שד חלומו היתגשם
 נוסף שר למינוי מתנגדת מפ״ם
 פוסח ורבין — ׳העבודה ש?

הסעיפים שתי ע?
 חבר־הכנסת של חלומו כי היה נראה
 סוף־סוף עומד שחל, משה הצעיר, החיפאי

 המם־ תצטרף אומנם אם וכי להתגשם!
 ראש־ יוכל הממשלתית, לקואליציה ד״ל

לממ שחל את לצרף רבין יצחק הממשלה
 אותו תיק שר־חתיקשורת בתפקיד שלה

הממ כינון מאז בידיו עצמו רבין מחזיק
שלה.

 ראש־ מלבד תומכים, שחל של במינוי
 שר- ביותר, הקרוב יועצו גם הממשלה,

 מפא״י חברי וכל צדוק, חיים המישפטים
הוותיקה.
 יכול שחל כי היה נדמה נאשר אולם,

 לעבור ולהתכונן מיזוודותיו את לארוז
 לפתע נתגלה שר־התיקשורת, ללישכת
הע מיפלגת של שותפתה בדמות מיכשול

 נזעקו, מפ״ם אנשי מפ״ם. למערך: בודה
 אחד שר עוד ימונה אם כי לרבין והודיעו

 מינויו את ידרשו הם העבודה, ממיפלגת
כשר־בלי־תיק. ממפ״ם תלמי מאיר של

 להגדיל מתכוון אינו רבץ כי ספק אין
יס לא והוא מלאכותי באופן ממשלתו את
אליה. ממפ״ם נוסף שר לכניסת כים

 אפשרויות. שתי בפניו עומדות עתה
דרי ׳על לוותר מפ״ם על ללחוץ האחת:

 סגני־שרים שני תמורת הנראה כפי שתה,
 שחל את ולהזמין זו, למיפלגה נוספים
לוו :השנייה האפשרות הממשלה. לשולחן

 שר־התיק- תפקיד את ולהטיל שחל על תר
 ■נוסף הנוכחיים, השרים אחד על שורת

 המישטרה שר על כנראה הקיים, לתפקידו
הלל. שלמה והפנים,

 וייכנע הקלה בדרך רבץ יבחר אם
 חפרו- התיקים אחד שוב יהפוך למפ״ס,

 חתיקשורת, תיק בממשלה, ביותר בלמטיים
אחר, תיק של בצילו ומוזנח חורג בן


