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צד  בציבוו מונזית דמות שהנך ואומי, גיבוו שר בנו אל־חוסייני. פיי
 בית־המישנט, ער־יד■ שקוצו מינהר■ מטעצו מכנו רא ושחזו בגדה, הברסט*נ■

~ חלומותיו ועל לאוץ בואו ער נדודים, כד■ תוו הקשה ■רווחו ער מסבו
 שוי ״המישפחה

 קווב בירושלים נמצאת
 תו ויש שנה, 7רםם

חיקי מל אדגגוח
:לסטין״

1•
 בקוב נחוג ,כשאבא

 הביא אח■ ירושלים, על
 קראתי העיתון. את ל׳

 נודע ואו הכוחות, את
זהוג״ שהוא ל׳

1•

 שלי הראשון .הדיאלוג
 היה ישראלי עם
 כשרציתי ו,957ב־

 ידה והוא לארץ לחזור
בודן־ שאשאר נוי בי

 שהיו בחרו ,גרתי
 ולפעמים מיטות, 12 בו

 איש, 26 שם היו
 על ישנו שחלקם

הרצפה״

שה בנו לחיות ,ח
1!?אוגדה של

 אל־ עבד מיהו בארץ ילד כל ידע פעם
 לסמל שהפן שם - אל־חוסייני קאדר

 פלסטיני לוחם .1998 במילחמת ולאגדה
 אחד בקסטל, המפורסם בקרב שנהרג

ירושלים. על הקרבות
 בן מינהלי ממעצר שוחרר, חודש לפני
 פייצל אל״חוסייני. פייצל חודשים, שלושה

אל־קאדר. עבד של בנו הוא
 שנים חמש ומזה בירושלים מתגורר הוא

 צו־הגבלה בגלל העיר, את לעזוב רשאי אינו
נגדו. שהוצא אדמיניסטרטיבי

 למחקרים המרכז את מנהל חוסייני
יושב הוא המיזרחית. בירושלים ערביים

 שולחן מאחורי בגודלו, ממוצע במישרד
 ממולו ניירות״עבודה. שעליו גדול כתיבה
 להקל יתרה, הצלחה ללא המנסה, מאוורר

 בכל אלה בימים השורר הכבד, החום על
 ארץ־ישראל,^ של החלקים

 בעל מנהלים כיסא על יושב חוסייני
 חדשני, טלפון מכשיר לידו גבוהה, מישענת

 לאורן הקלטה. ומכשיר חדש רדיו מכשיר
 עד המגיעים בהירים וילונות הקירות
 המאירות נורות״ניאון התיקרה על הריצפה,

 ספרים, כוננית הקירות אחד ליד ביום. גם
 שעליו נמוד, ושולחן־אירוח כורסות כמה

בתון קטנות כוסות וכמה חם קפה תרמוס

 ירוק. צמח ובתוכו עציץ בפינת״החדר מגש.
 על תלויה מראה שולחן־הכתיבה מול

הקיר.
 המזכירה אחר, מנהל כל עם בפגישה כמו
 כמה בלחש לשאול לחדר פעם מדי נכנסת

 לחתימה. ניירות פעם מדי מכניסה שאלות,
 עונה וחוסייני לעיתים, מצלצל הטלפון

בערבית. השפופרת לתוך
 המתינו המישרד שלפני בחדר־ההמתנה

 רקומות מסורתיות בשמלות נשים שתי
לראשן. לבנות ובמיטפחות

 בהירים במיכנסיים לבוש היה חוסייני
פתוח, צווארון מפוספסת. לבנה ובחולצה

 בשקט, מדבר הוא עניבה. או מיקטורן ללא
 מדי מחייך בקפידה, המילים את בורר
חשובות. נקודות מדגיש פעם,

 שלו העברית באנגלית. התנהלה השיחה
ברע ולדייק להתראיין דייה טובה אינה

 דייה טובה אינה שלי שהערבית כפי יונות,
רעיונות. ולהבהיר לראיין

 עיתונים כמה מונחים היו שולחנו על
ובאנגלית. בערבית

 המישפחות לאחת בן הוא חוסייני
 הערבית. בירושלים והמכובדות הוותיקות

 המופתי בעבר היה המישפחה מבני אחד
אחר מישפחה בן ירושלים, של המפורסם


