
111* □ ך !  כתפיהם על נושאים בשירות־סדיר חיילים ח11ח ך
בצור. האסון מהרוגי אחד של ארונו את 11 1111.111 #11

בעפר. וכוסו הצבאיות שבחלקות בקברים הוטמנו החללים של הארונות

 מגיב אנש■ ודר■□, !דו־וזים, יהודים
 שניה באותה ביחד נחוגו כ, שב״ ואנש■

בבתי־הקבוות גשונפ ומישפחותיהם -

חוזוע
 אל באיטיות התקרב קומנדקר ^

 חיילים שישה בית־הקברות. שער 1 1
 ארון־העץ של ציריו משני בו. ישבו

 אופנוענים שני בדגל־הלאום. המכוסה
 לפני שנסעו הצבאית, המישטרה של

 מנועי־האופנועים. את הדמימו הארון
 הקבר לעבר בסך צעדה כיתת־חיילים

 חיילות של זוגות ואחריה הפתוח,
 על״ידי שנשכרה מונית זרים. נושאות

 ההרוג מישפחת את הביאה קצין־העיר,
 שהורד בארון יד נגיעת למרחק עד

 הקבר אל ההלוויה מסע מהקומנרקר.
החל.

 עצמה על התמונה חזרה פעמים 28
 צור אסון קורבנות הובאו עת השבוע,
 בחלקות ברחבי־הארץ. לקבורה

 בית־ג׳אן, ועד מבאר״שבע הצבאיות
 אימהות בכו שפרעם ועד מאשדוד

 ויהודים, דרוזים וילדים, נשים ואבות,
 בצד זה מותם את שמצאו יקיריהם על
בצור. המוות בחצר זה

 הלוויות, 32ב־ בכו, לבנון ובדרום
ופלס לבנונים של בני־מישפחותיהם

 המימשל בבניין עצורים שהיו טינים,
 בהתפוצצות מותם את הם גם ומצאו

התופת. מכונית
 הרחק לא נחפרו הטריים הקברים

 קורבנות של בני־השנה מהקברים
 בדיוק בצור בית־המימשל התפוצצות

לפקוד שבאו המתאבלים שנה. לפני

1| ך ליד, מיד האת הועבר לא המסורת, נהג כ^ חפירה. ההרוגים אחד של מישפחתו ד1ך11ך#1 \
\1 11 11^1 1 אחר אבל האת את נטל אז רק האדמה. על הונח אלא הפתוח, הקבר מול אל זועקת 1

הגולל. סתימת במלאכת והשתתף מבני״המישפחה אתי־ בעזרת באדמה אותו סותמים כשהחיילים

 התערבבו השנה, ביום הקברים את
החדשים. באבלים

 הישראלית הפוליטית הצמרת
 על-כפרי מישקלה כובד כל את הטילה

 שוטרי 14 שבניהם, בצפון, הדרוזים
 בעיר־הדמים. נהרגו מישמר־הגבול,

 ההלוויה לטיקסי באו השבת יום מאז
 הרמטכ״ל, הדרוזיים, בכפרים שנערכו
ומ שר־הפנים המישטרה, מפכ״ל
 אחרים שרי־ממשלה אחרים. כובדים
 ברחבי האחרות בהלוויות הופיעו
 נאומיהם את נאמו הם שם הארץ,

המסורתיים. הבנאליים
 מה לשמוע הצליחו לא בוודאי הם

 את ללוות שבא הציבור רחשי הם
האחרונה. בדרכם יקיריו

 שאלות
גוקבות ^

 ביכו והקרובים המישסחה ני ך*
ואז קרובים־רחוקים המת. את ^

 לבו־ אחרון כבוד לחלוק שבאו רחים
 על לדבר התפנו המושב או הכפר העיר,
אחרים. דברים

 חייל היה בהלוויות גיבור־היום
 מקריית־גת, אילוז, דויד המילואים

 ״הוא גדול. יותר אסון מנע שבתושייתו
 אמר משלנו!״ גבר עלא־כיפאק, בחור

שנערכה בהלוויה מיזרחי מתאבל

 מול בקבר אחרון מבט מעיפים בני־מישפחה ך||1ך1|
ו  שניצבו צה״ל, חיילי של מישמר״הכבוד כיתת |1 111\

מנישקם. החיילים ירו סתימת״הקבר אחרי הקבר. לצד ההלוויות בכל
מבט

|¥1ך  ומבו־ צעירות נשים ח1|
ב ממררות גרות 11111/1 1

 בבתי״ בלחש, ומי בקול מי בכי,
 ברחבי־הארץ. השונים הקברות

 מבית״ג׳אן נערכו, הלוויות 28
בדרום. באר״שבע עד בצפון אשר

ד1"1111  עוצם בצור, שנהרג מאשדוד, אוחנונה גבריאל של אביו \
תלמיד־ היה אוחנונה בו. אוחז מבניו אחד עיניו. שתי את ■11ץ [11

בראש־חודש. חל שיום־קבורתו משום נישאו, לא הספדים ישיבה.
14


