
 של במיסדרונות צולם הזה התצלום
 האנגלו־אמריקאית הוועדה לפני ימק״א,
 משוחח וייצמן נראה בתצלום .1946 בשנת

 כשאל־חוסייני מחברי״הוועדה, מישהו עם
 בשום פורסם לא הזה התצלום לו. מאזין
 הבריטי להיסטוריון אותו הראיתי מקום.
 למראה האמין לא והוא גילברט, מרטין
עיניו.

אל־חוסייני, לג׳מאל לשוב אם ״אבל
 לעצמי תיארתי לא — בישראל המבקר

 כ־ התחלתי בחיים. עודנו שהוא בכלל
פני נמצא. הוא איפה לחפש רדוף־אמוק

 התחקיר את לנו שעשה סופר, לאדי תי
 הסידרה. של הראשונים בשלבים הערבי
 ולא מקורותיו, בכל לבדוק ניסה סופר

 באדי הפצרתי לכן קודם שבוע הצליח.
 אל־ מום עם פגישה לי שיסדר סופר
לסו בן־גוריון. עם שיחותיו בעניין עלמי

 באמצעות אל-עלמי עם קשרים היו פר
 סטיו- גלוריה לשעבר סופר, (גליה אשתו
 אמר וסופר מיריחו) היא שבמוצאה ארט,

 אל־עלמי שמוסה ימים, כמה כעבור לי,
 והוא לארוחת־צהריים, כולנו את מזמין
אשתי. את גם שאביא ביקש

 בעיתון קורא אני הפגישה לפני יומיים
 ממישהו שמעתי ארצה. הגיע שאל־חוסייני

 לארץ אל־חוסייני של לבואו הסיבה כי
 שהיא קרובת־מישפחה, של מחלה היתד,

 טילפנתי אל־עלמי. של בת־מישפחה גם
 בגלל שאולי לו ואמרתי סופר לאדי

 שנבוא לאל־עלמי, נעים לא אל־חוסייני
 אמר הוא וטילפן. ושוב בדק סופר אליו.

את הזמנתי בואו, ,בואו, אמר שאל־עלמי
וזהו!׳ כם,

 ואני ליריחו, יורדים אנחנו ״בשבת
 שאל־חוסייני שישי חוש באיזה כמו חש

 קשה. זה זה, את להסביר איך שם. נמצא
 רות, אז לשם, נכנסים שאנחנו ואיך

 הזקן זה כאן, הוא ,הנה לי אומרת אשתי,
 מתחילים ואז הגלבייה!׳ עם שיושב הזה

מהתרגשות, רועד כולי ואני בהיכרויות,
 פה ,יגאל, ואומר לי לוחש סופר ואדי

 על מדברים כאן ישירות, מדברים לא
רוצה׳. שאתה מה על לא ורק הכל,

הת אל־חוסייני ג׳מאל ואז ״התיישבנו,
 ומאכל מאכל כל על לנו להסביר חיל

 מחברון...׳ מאכל ,זה של בנוסח דברים
 לדבר אסור לי והיה והאזנתי, וישבתי,

לדבר. שרציתי מה על
 לבושה חוסייני, של הבת שם ״היתד,

 מרגשת הזאת המחשבה אירופי. לבוש
 אצל המופתי, של 2 המס׳ עם לשבת אותי,

אקלקל שלא פחד וכולי אל-עלמי, מוסד, *

 ואנחנו אלינו, נחמד כולו והוא משהו,
 שרציתי מה על לא רק הכל, על מדברים

המאכ את ומסביר ממשיך והוא לדבר,
 עם כבש בשר ,זה הפלסטיניים, לים

 והסלט חברוני, הוא הזה הסלט צנובר,
 תצ־ לנו מראה ובתו שכמי...׳ הוא הזה -
 בוועידת הערבית המישלחת של גדול לום י

 הזאת ובתמונה בלונדון, העגול השולחן
ולצידו השולחן, במרכז אל-חוסייני יושב

 היוצחו. לאחר שעות כמה ארלוזורוב, חיים ד״ר של מפניו
בשם לו קראו הרוויזיוניסטים בצעירותו. ארלוזורוב :מימין

גרינברג. אורי־צבי על־ידי שהומצא כינוי ״ערל־זה־רב״,

 סנט־ בארמון יושבים הם אל־עלמי. מוסד,
 משם יצאנו אנחנו אבל וכר. ג׳יימס

כלום.״ בלי
מצ באמצעות דיאלוג ליצור הניסיון

 שבו היסטורי, דיאלוג הטלוויזיה, למות
 אדי נכשל. עצמו, את אל־חוסייני יביע
 להופיע אל־עלמי את לשכנע ניסה סופר

 אח לוקח ״אני לו השיב וזה בסידרה,
לקבר.״ עימי סודותי
 מוסד, עם פעם עוד נפגש לוסין יגאל

 לניסיון- הסיבה לשכנעו. כדי אל-עלמי,
 דויד של בסיפרו מצוייר, הזה השיכנוע

 ערביים, מנהיגים עם שיחות בן־גוריון,
 ביותר המעניינת ״השיחה נאמר: שבו

ה אל־עלמי, מוסה עם לבן־גוריון היתד,
 (א״י), פלשתינה ממשלת של הכללי תובע

 על בן־גוריון כשדיבר המופתי. ממקורבי
 תושבי לכל הציונות שמביאה השיגשוג

הער אין כי אל־עלמי מוסד, אמר הארץ,
היהו של בטובות־ההנאה מעוניינים בים

עזובה תהיה שהארץ מוכן הוא דים.

 יוכלו ואז שנה, מאה אפילו ושוממה
שלהם...״ במאמציהם אותה לפתח
 ביותר המצוטטים הקטעים אחד זהו
 אומנם, ערביים. מנהיגים עם שיחות בספר
 אל-עלמי, מוסה של אוטוביוגרפיה קיימת
 דויד עם הפגישה את בה מזכיר והוא

 הוא ואין כללי, באופן אבל בךגוריון,
 לוסין: מדגיש האלה. הדברים את מזכיר

 שיספר רציתי אל־עלמי. מוסה אל ״הלכתי
 ,בן־גוריון של בנוסח הזה, הסיפור את

 אמר והוא לו... עניתי ואני כך, לי אמר
לא ,אני השיב: אל-עלמי אבל לי...׳
 ן לזכור יכול אני איך בכלל. זה את זוכר
 אמרתי, אולי שנים! הרבה כל-כך עברו
אמרתי...׳ לא ואולי

צר מיג ן של ה מו סי
 נותרו לא שלום ברית של מהמייסדים

 עקיבא ארנסט הפרופסור מילבד אישים
המייסדים. ששת עם נמנה הוא סימון.

 בן־מימון שברחוב בביתו רואיין סימון
 בלשון .1977 שנת בסוף עוד ברחביה,

 לוסין ליגאל סיפר הוא בדיחות־הדעת של
 נוצקו בביתי ״הקירות הבא: הסיפור את

 ערבים. התקפת של מחשש עבים, 'מאוד
 ספר של בניין פעם היה הרי הזה הבית

 כולם הבניין את הקימו וכאשר ברחביה,
 השלום על מדבר שאני ואמרו לי לעגו
כמיבצר...״ בונה אני ביתי ,ואת בפי

 לוסין: מספר סימון, של דמותו על
וכ בגרמנית, משהו לי אמר ״הפרופסור

 גרמנית, מבין שאיני לו אמרתי אשר
 שלא אפשר ,איך ושאל גבות הרים הוא

 לי הסביר גם הוא ד... גרמנית לדעת
 קיצונית מהתבוללות הארוכה דרכו את
 בבטיוי אותה וסיכם דתית, לקיצוניות עד

עם...׳״ ,רציתי
 בן ראיון שבו מדיום היא הטלוויזיה

 של קטע המירקע על הופך שעות כמה
 לצוות סימון הפרופסור בדברי דקות. כמה

שהם רבים דברים נאמרו האש עמוד
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