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 מיש- עם מעט משתהה חדאד רב־סרן
 מהמקלט, יוצא הוא מכן לאחר פחתו.
 יורדת מהגבעה בחוץ. החונה הג׳יפ לכיוון
 בעדת מוקפת לבן, שיער בעלת זקנה, אשה

 הרב־ של הישישה אמו זוהי ועזים. כבשים
 נולד, שבו בית באותו מתגוררת היא סרן

פרימיטיבי. ומאד ישן בית־אבן

 כפרית ערביה
טיפוסית

שבת ישישה ^  בין הריצפה, על מתיי
טי כפרית ערביה והכבשים. העזים 1 י

פוסית.
 חייה כל את בילתה לא חדאד מישפחת

 ה־ התגוררה ממושכת תקופה במרג׳-עיון.
 בעל לאיש-צבא כיאה בביירות. מישפחה

 באחד המישפחה התגוררה דרגת־קצונה,
 שעבר בעת העיר. של המפוארים מרובעיה

 ובארצות־הב- בצרפת מיקצועיים קורסים
הרב־סרן. אל חדאד מישפחת נלוותה רית,

 בתל-אביב ביקורו בעת כי אומר הוא
אהב ״לא :בארצות־הברית בשהייתו נזכר

 מודרנית, מאד עיר זוהי תל-אביב. את תי
 וחייתי ומאחר אמריקאית. עיר לי המזכירה

 מכיר אני מישפחתי, עם בארצות־הברית
 וזה אמריקאי, ומראה אמריקאית אווירה

בתל-אביב. שראיתי מה
 ג׳ימי ש? מדינתו בג׳ורג׳יה, ״התגוררנו

 ואני. מישפחתי נהנינו, לא ומאד קארטר,
 אהבנו לא ללבנון. התגעגענו זמן אותו כל
 כל שלהם. המנטליות ואת האמריקאים את
הדלק. מחיר זה אותם שמעניין מה

העי אחד, בסנט עלה מחיר-הדלק ״אם
 והטלוויזיה בכותרות־ענק, יוצאים תונים

 י במיזרח־התיכון שלום בזה. רק עסוקה
 שמחיר רק איפה! ד בלבנון המילחמה

 העולם כל יכול מזה חוץ יעלה. לא הדלק
להישרף.״

 יחסי־ציבור
אש״ף של

לאו שלו בג׳יפ נוהג חדאד פרן ב־ !ך*
 פגזים. מרוב המשובש הכביש רך !

 קשה המאיים. הבופור מיבצר שמאל מצד
 מיבצר זה היה שפעם מהמחשבה להתעלם

 המוסלמים. על הנוצרים חלשו שבו צלבני,
התהפך. המצב כעת

הפלסטי את שונא אינו כי טוען חדאד
 וליראיה, הפדאיון. את רק שונא הוא נים.
 ,1948 בשנת ילד, כשהיה כי מספר הוא
 למען ובגדים מזון שאספו אותם בין היה

 מארץ- שברחו הפלסטיניים, הפליטים
ישראל.

 והגיע לבנון דרום את צה״ל כשכבש
 ישראיים, עדי־ראייה ידעו לליטאני, עד

 מעשי־זוועה, על לספר עיתונאים, ביניהם
הנוצ המליציות אנשי שביצעו ושוד ביזה
 שצה״ל השיעיים הכפרים בתושבי ריות
 הליונץ׳ על גם סיפרו עדי־ראייה כבש.

 במפקד לבצע המיליציה אנשי שעמדו
 קצין־הקי- מאלי, מוניר מייג׳ור הלבנוני,

 שמסוקו צבא־לבנון, מטעם לאו״ם שור
 קבוצת בנקורה. האו״ם במיפקדת נחת

ואספ המסוק, על השתלטה מיליציה אנשי
 לקרוע ועמד ״אטבח!״ צעק זועם סוף

 בעלה הכורדי, הלבנוני הקצין את לגזרים
 ביותר העשירות המישפחות לאחת בת של

 למקום הגיע ממש האחרון ברגע בלבנון.
 מציפורני מאלי את שהציל חדאד, סעד

ההמון.
 מעשי תוקף בכל מכחיש חדאד 'מייג׳ור

 כי טוען הוא רצח. או התעללות ביזה,
מנעו טוב הלבנוניים הנוצרים לב יצר

 יחסי־ציבור הכל ״זה בלהט: וטוען ריהם,
 סיפורי עלונו מפיצים הם אש״ף! של

 אנחנו ברברים. לא אנחנו ושקרים. זוועה
 אש״ף. של שבויים לי יש הנה, בני־אדם.

 אנושיים. בתנאים בכלא אותם מחזיק אני
 אני רוצה, את אם בהם. פוגע לא אני

 אותם, לך ואראה לבית־הסוהר אותך אקח
 שלנו היחס על אותם לשאול יכולה את

כלפיהם.״

 המערב כמו
הפרוע
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