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ליד מיבנה־אבן פשוט .בחוץ ,על דימידרבד,.
יושבים כעשרה גברים ,לבושים בבגדים
אזרחיים .חייל המצוייר בנשק שומר עלי 
הם.
•נראה כאילו הוכנה במקום הצגה ,כי
כאשר מתקרב הג׳יפ מתקרבים כולם כאיש
אחד אל הרב־סרן ומצטופפים סביבו .לשא 
לות משיבים האסירים כי הרב־סרן טוב
אליהם ,וכי הם רוצים להצטרף לשורותיו,
מפני שהוא לוחם למען לבנון החופשית.
קצת קשה להבין איך ,בתנאי שמירה
כל-כך לקויים ,איש מהאסירים אינו בורח.
ברגע שהג׳יפ מתרחק מהמקום ,ואני
מסובבת את ראשי ,אני רואה את האסי 
רים מוכנסים בחזרה אל בית־הכלא ,כש 
החייל השומר עליהם דוחף אותם בנישקו.
דרומ-לבנון נראית כמו המערב הפרוע,
איש הישר בעיניו יעשה .עשרות מכוניות

דגלים לבנים ,ועליהם הצהרות של שיתוף-
פעולה עם חדאד .ברחוב מתעקש בעל
חנות״מכולת לכבד את חדאד ואת חייליו
במשקאות קלים .האם הוא עושה זאת
מתוך כבוד או מתוך פחד ?
רב־סרן חדאד טוען כי אין לו זמן
לעצמו ,וכי הוא עסוק אך ורק בעבודתו
הצבאית .בטלוויזיה אינו צופה ,למרות
שבמרג׳-עיון קולטים מצויין את ישראל,
ירדן ולבנון.
במקום היה בית־קולנוע ,שהופגז ויצא
מכלל פעולה .התושבים אינם יוצאים מב 
תיהם בלילות .ספרים אינו קורא .לעומת
זאת הוא קורא עיתונים .איזה עיתונים?
״עיתונים מביירות ,המגיעים אלי ,לא
תמיד באותו יום ,אך באיחור של יום
יומיים.״
1,איך הם מגיעים? הרב־סרן צוחק ואו 
מר :״בכל מיני דרכים.״
את אחד הדרכים מזדמן לנו לראות זמן
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חיילי חדאד עורכים היפוש במכונית שהגיעה מביירות
״יש לי דרכים ^נזשלי " . . .

מדגמים חדישים ,בעלי מיספרים בלגיים,
נורווגיים וגרמניים ,מסתובבות בכבישים.
מכוניות שאין עליהן כל מיספר נראות
גם הן בשטח .מעט החנויות שבכפרים
ובמרג׳-עיון מלאות סחורות תוצרת חוץ
ומוצרי־קוסמטיקה יוקרתיים .הסיגריות ה 
פופולריות כאן הן מרלבורו .מחירן כ־12
לירות ישראליות ,מחיר אפסי ממש.
באיזה כסף משתמשים בדרום־לבנון ,כש 
אף בנק אינו בנמצא?
חדאד :״בכסף ישראלי או לבנוני ,מה
שיש.״
האם משלמים תושבי דרום־לבנון מיסים
כלשהם? האם משלמים תמורת שרדתי
המים והחשמל?
״לא ,אין מיסים ואין תשלום של מים
וחשמל .האספקה מגיעה מבירות ,כרגיל,
והתושבים אינם משלמים עבורה אף פרו 
טה אחת.״
אם כך ,כיצד משלם הרב־סרן משכורת
לחייליו? האם ממשלת־ישראל מממנת
>
אותם ?
חדאד :״בשום פנים ואופן לא! אני
משלם לחיילי סכום של  300לירות לבנו 
ניות לחודש ,שזה סכום מגוחך .נוסף על
כך הם עובדים את אדמותיהם.״
ומהיכן לוקח הרב-סרן סכום של שלוש
מאות לירות לבנוניות לכל אחד מתוך
גדודי חייליו ? מסתבר שלמרות שטען קודם
לכן כי אינו מטיל מיסים על התושבים,
בכל זאת מוטל עליהם מס אחד.
חדאד :״אני מטיל על התושבים מם
בסך של חמישה אחוז על כל סחורה
המובאת מביירות ,ועל כל קנייה ,ומהמם
הזה אני משלם לחיילים.״

כבוד
או פחד
ףי אלחוט נשמע קול אשד ,צעירה.
*■ רב־סרן חדאד מספר כי בצבאו משר 
תות כמה נשים ,העובדות כאלחוטאיות
וכמרכזניות.
1הג׳יפ של חדאד דוהר בכבישים הכפ 
ריים .בכל מקום מברכים אותו לשלום.
הכפר השיעי טייבה מביע אח הזדהותו
עם המיליציות הנוצריות על־ידי תליית
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קצר לאחר מכן .אנחנו חוזים במראה
ישראלי מאד פופולרי :מכונית נזרצדם
עמוסה לעייפה ,שעליה רוכנים שלושה
חיילים ,העורכים בה חיפוש מדוקדק .המ 
כונית הגיעה זה עתה מביירות .הדבר
האחד שהוחרם מתוכה מייד היה עיתון
ביירותי ,המועבר לידיו של רב־סרן חדאד.

ממזריו
של הברברי
בסים האו״ם בטייבה משוחח חדאד
 ■6עם חיילים ניגריים .באותו יום לכדו
כפריים נוצריים ארבעה חיילי־או״ם ,כ 
נקמה על שאחד מאנשיהם נהרג בהיתק 
לות עם אנשי או״ם.
חדאד אינו אוהב את האו״מניקים .הוא
מספר כי חיילי או״ם מצלמים עמדות נוצ 
ריות ,ומוכרים את התמונות ,תמורת 15
עד  20דולר לתמונה ,לאירגוני הפידיון.
יש לו דיעות ברורות על טיבם של
חיילי־או״ם :״החיילים הטובים ביותר הם
חיילי פיג׳י ותאילנד .הם עושים את מלאכ 
תם כשורה ,ובאיזור שבו הם משרתים
אין כל בעיות .לעומת זאת החיילים הגרו 
עים ביותר הם חיילי סנגאל ונורווגיה.
החיילים הסנגאליים ימכרו את אמם־הורתם
תמורת כסף ,ואילו הנורווגים פשוט מז 
דהים מבחינה אידיאולוגית עם המחבלים.״
את מי הוא שונא יותר ,את הסורים,
שהוא טוען כי הם מנהלים את ממשלת
לבנון ,או את אש״ף ,העושה לדבריו את
מילחמתה של..סוריה לכיבוש לבנון?
חדאד :״את הסורים! הם מקור כל
הצרות ! הם גררו את המצרים למיל-
חמות בישראל .כעת הם גוררים את הפלס 
טיניים .הם ממזריו של הברברי ,שפלש
לארצם והתיר לחייליו לאנוס את נשד־
תיהם .ואם את חושבת שזה היה אפ 
שרי רק בימיו של בברברי ,את טועה!
אם חיילי סוריה יכבשו^,ת אדמותינו ,הם
יאנסו את נשינו ! ממזריר של הברברי בר 
בריים יותר מאביהם מולידם!״
השמועות טוענות כי אלמלא נעצרו אנ 
שי המליציות הנוצריות בידי אנשי צה״ל,
היו גם הם אונסים את הנשים בכפרים
השיעיים ,בזמן מיבצע ליטאני.

* בכורה בתל׳אביב שד׳ רוקח ,צומת איבן גבירול ,ליד רידינג
כ ל י ו ם )פרט ליום ו׳( בשעות7.30—4.30 :
בשעות 9 .3 0 -7 .1 5 :
מוצאי שבתות
לאור הניקוש הרב ,נא הכינו כרטיסים מראש
כרטיסים  :״לאן׳׳ תל־אביב ,פסז׳ דיזנגוף  ,101טלפון 247373
וביתר משרדי הכרטיסים ברחבי הארץ.

לועדי עובדים ומפעלים
הנחה בקניה מרוכזת במשרד ״לאן״ ת״א
משרדי ההפקה  :טל. 224078 ,242608 .

זביונות :שלח

פרסום רץ
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מייק־אפ״דיוה שומר על עורך מאפו בצורה אחידה,
לא מבריק  ,מתאים לכל סוגי ה שר.
תהיי יפה עם מייק-אפ ד י ו ה .
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