
בארונות ואדה
צבאית במשאית למקום שהובא

 ארון נושאים מצרים חיילים ^
 מצרי, חייל גופת ובו עץ

חיילים נראים מימין שראלית.

 ומצדיעים דום ניצבים צה״ל של הצבאית המישטרה ואנשי מצרים
 .11 לצה״ל — גופות 30 הוחזרו למצרים למתים. אחרון ככבוד

להם. מאזינים כשהמצרים תהילים פירקי קראו ישראלים קציני־דת

 נבון. גד הצבאי הרב שנושא לתפילה
 כוח איש נראה המצרים החיילים מאחורי
 לא מצידם המצרים האו״ם. של החירום

שהוחזרו. לחללחזם דתי טכם כל ערכו

 המילחמה בימי חולק אשר עצמו ספר אותו
הצב הרבנות אנשי על־ידי צה״ל לחיילי

 הספר בדפי מעלעל שריף הגנרל אית.
 נבון הרב העבריות. באותיות מביט הקטן,
קרא ״ממעמקים הכתוב: יאת לו מסביר

יה...״ תיך

 האו״ם אנשי רק . .
 בין ההפקר, שטח בלב באמצע, נותרו עוד

נמצאו, ולא אותרו שלא המתים גוויות

גוויות נ־ח הוחלט מצרים חרדים שד גופות 30
 חדקו הצווים משני וח״דים - ■שואדים שד

יחד גם ולאו״בים לחברם - לנופלים אחוון כבוד
 ג׳יפ הארונות. את לשאת נדי חיילים

 כעבור קנטרה. לכיוון בדהירה יוצא מצרי
 חיילים של תיגבורת מגיעה דקות כמה

 בריצה. הכול עושים הם רצים. הם ■מצריים.
הולכים. לא פעם אף

 ארונות את מעמיסים המצרים החיילים
מצריות. משאיות על חלליהם של העץ

 את מנציח מצרי צבאי צלם
 צבאי צלם ואילו אחת מזווית המאורע
הרבנות איש שניה. ראיה מזווית ישראלי

 מצלמת למקום להביא שטרח הצבאית,
 תוך תמונותיה את המפתחת פולהרויד,

 הטכס משתתפי לכל מחלק ספורות, דקות
למזכרת. שיהיה צבעוניים, צילומים
ה לרווחה. נושמים המתח. נמוג לרגע
ל מקומה את מחליפה הרצינית אווירה
סיגר קופסאות מחליפים ידידותית. פרידה

 מקבל שריף בריגדיר־גנרל ומזכרות. יות
עברית, כתוב קטן, תהילים ספר נבון מהרב

ארבים שני
 שמשאית בעת זה בקירבת זה ניצבים
 צה״ל חללי גופות את הביאה מצרית
 אף הירבו המצרים הגופות. חילופי לטכס

- הגופות. חיפוש ואת הטכס את לצלם הם

 אף עימם המצרים הביאו לא משום־מה
דתי. טכס כל נערך לא מצידם דת. איש

ב שנותרו המצרים החללים גופות
 עימם נושאות צה״ל בידי המוחזק שטח

 של דיסקיות — ישראליים היכר סימני
 של האישיים הפרטים הוטבעו עליהן צה״ל

המצריים. החיילים

ם 1173 תי ת ה
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על שיחה שריף, גנרל ובריגדיר יוטבת אלוף־מישנה מחליפים

 הישראלים החיילים גוויות הנעדרים. גוויות אחר החיפוש נוהלי
 בזהירות לעבור צריך והיה המצרים, בידי שמוקש בשטח מפוזרות

הנופלים, זיהוי סימני על שמרו המצרים לגלותם. כדי המוקשים בין
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