
 הם הפיצוץ. אחרי מייד בצור, האסון
 כרי רבות, שעות במשך שם עמלו

 במהירות ההריסות את לפנות
 כמה ולהציל לנסות כדי האפשרית,

 כלים הובאו חיים. אנשים שיותר
 לפינוי, מיוחדים ומכשירים כבדים

 אחרי צה״ל על־ירי ושוכללו שנרכשו
 איש בדיוק. שנה לפני שהיה צור, אסון

 שם עמד לא האלה החיילים מעשרות
 ניכר עסוקים. היו הכל מעשה. באפס
 באופן עבודתם את מבצעים שהם ־בהם

 על וחושבים עוצרים היו אילו מיכאני.
 ביותר קשה להם היה עושים, שהם מה

המשימה. את לבצע
 לחלוטין, כמעט קרסו הבניינים שני

 צורך היה בתוכם. אנשים כשעשרות
 לפגוע שלא כדי רבה, בזהירות לעבוד
 להריסות. מתחת הקבורים באותם

 האבנים את פינו הרבים החיילים
 בגוש כשנתקלו אחת. אחת בידיים,

 האבן ענק, מנוף למקום הגיע מדי, כבד
 ולאט ברזל בשרשרות אליו נקשרה

 כר בצד. והונחה על אל הורמה לאט
והפצועים. הגופות מתגלים ■החלו

 גבי על מייד הונחו הפצועים
 במקום ראשוני טיפול וקיבלו אלונקות

 מגיעים החלו הליקופטרים עצמו.
 הפתוח, בשדה חונים כשהם למקום,
 הפצועים ההרוסים. הבניינים מאחרי
 ההליקופטרים אל במהירות הובלו

בחיפה. רמב־ס לבית־החולים והוטסו

 הונחו רבים, היו וכאלה ההרוגים,
 גבי על הבניין, מאחרי בשורות

 בשמיכות מכוסים כשהם אלונקות,
 ליד שעברו חיילים כהות. צבאיות

 נעצרו וגדלה ההולכת הגוויות שורת
 חבריהם על מבטם את והשהו ליה,
 היה אפשר לרגליהם, מונחים שהיו

אני ״גם המחשבה: את בהבעתם לקרוא

 ראשי כשאת כאן מונח להיות יכולתי
 כחולה.״ צבאית שמיכה מכסה

 באוויר עמד גוויות של מתוק ריח
 מוזר שקט הצהריים. אחרי בשעות
 שקט דרום־לבנון. איזור בכל השתרר

 כמעט ריקים היו הכבישים מוות. של
המאיי הבננות מטעי אפילו לחלוטין.

לחלוטין. שקטים היו לצור, מדרום מים

 המולה. היתה הפיגוע באיזור רק
 קצינים המרץ. במלוא עברו הכל

 היו כולם פשוטים. חיילים בצד גבוהים
 של אטום מבט ובעיניהם מאובקים

 מן בנס שניצלו חיילים ורצינות. עצב
 חבריהם את לפנות עזרו הפיצוץ,
 בחיים. נשארו שלא אלה ואת שנפצעו

אבן הרמת כל עם גרל ההרוגים מיספר

נוספת.
 לגילוי שאומנו כלבי־זאב שני

 מרחרחים כשהם הם, גם עמלו נפגעים,
 הגדולים. הבטון לגושי מתחת

פיקוד־הצפון, אלוף דרורי, אמיר
ואלוף סגן־הרמטכ״ל עיברי, דויד אלוף
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להריסות מתחת עתה זה שהוצאו חבריו, גבות של

מוטדות
 על לפתע השתררה ממה ^

 הכבדים והכלים הדחפורים האיזור. (
 צעיר חייל פסק. המנועים ורעש נעצרו,

 הבטון ערימת לעבר באיטיות ניגש
 אנשי ובאו מיהרו אחריו המרוסק.
 בכיפות חיילים הצבאית, הרבנות

 לגשת הזדרזו ליריהם עבות ובכפפות
 עתה זה הרים הכבד הדחפור אחריו.

 החיילים גילו ומתחתיו גדול בטון גוש
 וכמה העשרים נוספת, גופה שרידי

 לפנות התחילו ביריהם במיספר.
 הגופה. שמעל האבנים את במהירות

ואלונקה. צבאית שמיכה הביא מישהו
 גבי על הונח הצעיר החלל

 אפורה צבאית בשמיכה כוסה האלונקה,
 הבניין שמאחרי המישטח אל ונלקח
 לשורת גופתו הצטרפה שם ההרוס.

 הארמה, על מונחת שהיתה הגוויות,
 לפינוי מחכות אלונקות, גבי על כולן

ולזיהוי.
מקום אל הובאו חיילים עשרות
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