
)25 מעמוד (המשך
 חמפק- אומרים אפשרות,״ .איו להילחם.

 איתם נשארנו ימים.״ כמה עוד .אולי דיס,
הב על עצובים סיפורים שמענו יומיים.

 לצפון חזרנו כך אחר שנפלו. דים
שהס התמוהות את במערכת למסור כדי
לצלם. רמי פיק

*---------------------
ת '24, חדי עו  בצפון שהייה של ש

.״חס עוד. להמתין דמי. היה יכול לא 4\
תחי אמר. למטה.״ שם אנשים להם רים
אחיו כיי ששמע משום לרדת .היסס לה

 מרגע אבל תצפון. בחזית משרת' הבכור
 עורפית ביחידה משרת האח כי לו שנודע

 לתת הספיקה אמו,עוד פעמיים. חשב לא
הרא הפעם בבית ששכח הדיסקית את לו

עוד. גוייסנו שלא לה סיפרנו לא שונה.
שי בה ליחידה והצטרפנו לדרום ירדנו

 ביום חסדיר. שירותו בתקופת רמי רת
 שנראה סינר מיה בחודש, 14ה־ הראשון,

•רי מיתה חיחידה מקרוב. השה המיל את
המר בגיזרה חקרבוח לאחד להצטרף נה

חתוכניח. בועלה האחרון ברגע אבל כזית׳

 וראה התניע פנימה, קפץ רמי
 צעק יש! .יש! תקין. הנגמ״ש פלא: זה

 הפלוגה. אל הנגמ״ש את כשהסיע רמי
לע ועדה, ״נו, סעורי־פה. עמדו כולם
 ״קיבלנו פוקד. הוא שאלות!״ בלי בוד!

 ומיד כבר!״ תזוזו אז נגמ״ש, במתנה
 בהטענת המיקלעים, בהרכבת לעבוד החל

̂נמ״ש והכנת שיפוץ בניקוי,■ תחמושת,  הג
לקרב.
לא גנגמ״ש רמי יצא יום באותו עוד

 ליד שניטש משדודחקרב ניפגעים סוף
 עם ממאום. חושש אינו ,הסינית״.• ״החוה

 האיסוף מתחנת ושב הולך הוא המצלמה
 ומובילם פצועים אוסף הקרבות, •לשטח

מאו הרפואית. העזרה למקום במהירות
אדו עיניו מאובק, עייף, חזר בלילה חר.

החב אחד לוחש יוצאים,״ ״בבוקר מות.

״עכשיו רמי, לו יודע,״'משיב ״אני רים.

 לפגי לא אבל לישון, הלך לישון.״ תנו
במצלמה. חדש תמונות גליל שטען
 הנגמ״שים. עולים"על בבוקר. שני יום

 הולד ״אני וצוחק. מצלם רמי לתזוזה עד
 ״הבטחתי מכריז, הוא התעלה,״ את לעבור
• השני.״ מהצד תמונות לחביא
 מגגט״שים לדרך. יוצא חשיריון טור

 • לגדוד. השייכת הטנקים לפלוגת נצמדים
 תמיר, בנגמ״ש, המיקלע ליד ניצב רמי

 הקשים במצבים גם חיוכים שופע מטח.
 לעברו׳ צועקים תמונה!״ תן ״רמי, ביותר.

 הכל. הרף. ללא מצלם והוא צד. מכל
 התפר צוללים. מטוסים, טנקים, דיויזבות,

 פצועים. חלל.מצדי, בקירבתו, פגז צצות
הקרב. בתוך אנחנו ופתאום הכל.

 מתעופפים פגזים בשיריון. נלחם שיריון
 רעם לפני פחד של שריקות בשריקה.

 ינחת מאיסה לדעת אפשר אי ההתפוצצות.
 לתלולית להיצמד. פקודה מקבלים פגז.
 שלנו היחידה בינתיים הדיונות. בשטח חול

 צריכים אנחנו הראשון. האש לקו מחוץ
 את לשטוף יגמרו שהטנקים עד להמתין

ההסתערות. שתבוא לפני המיתחס

 עמדות מחליפים אנחנו אותנו. מפגיזים
 לא בבר הזד- בקרב כי לנו שמודיעים לפני

 חול־ ושוב אחורנית. אותנו מחזירים נחיה.
 וחששות. תפילה של פחד, של יומיים נדם_

 הקשר במכשיר רביעי. יום של ~חצות.
 נלכדו פצועים ,לעזרה.; קריאה מגיעה

מה אינו רמי לחלצם. וצריך בשדודהקרב
 אסל. לילה חנגמ״ש. ים יוצא הוא סס.

 אש הרכב. על מאיימות 'סובעניות ביצות
 .זוהרים כדורים .חפיוונים. מכל מומסרת
 מב- תאורה פצצות החשיכה. את קורעים
 ה־ לאש אותנו וחושפות מלמעלה ליחות
 מבשרים לידינו הנשמעים הרעמים אוייב.

 עזרה להושיט יוצא רמי אותנו. גילו כי
 עלול שאולי החשש מקנן, בלב לפצועים.

 מחזיקים הזמן כל נורא משהו י לקרות
 חזק רמי. חזק ״שתהיה לרמי. אצבעות

 במכשיר־ קולו נשמע שעה ואמץ,״.'אתרי
המ את ״ביצעתי ואמיץ: בוטח הקשר,
 מאחור• להישאר 'לו חורה המ.ם. שימה.״
להסתכן. חבל לילה. לליגת
בבו ושלושים חמש השעה חמישי. יום

קר•

א

 לידות
1 ולצלס

שר אי בל  תצפית קצין לנוח. אפ
אותנו. גילה כנראה האדיב של קדמי

 בנגמ״ש עדיין רמי מסתערים. אנחנו
'מא להשתתף.בקרב. מורשה אינו מאחור.

 הסינית״ ״החוד. על העטים הטנקים חורי
 מיחידות האזור את הנגמ״שים מטהרים

 אש. בחומת נתקל הכוח מצריות. חי״ר
 המפקד נפגעים.■ שלנו טנקים מספר עזה.'
לתקיפה עד להתארגנות מעם לסגת פוקד

ל ר 111 \ ה | \ 71*111 ד א |  הדוב־ גשר טל דוהר (משמאל) טנק ך |
התעלה, על שהוקם הראשון רות 11111111 1111\ 1 11111111

התעלה, של המיצרית המערבית, הגדה נראית מימין המערבית. בגדה ראש־הגשר אל

 תצפית במיגדל גס להבחין ניתן בתמונה אחרים. ועצים דקלים מיתמריס שלאורכה
 המזרחית. בגדה שהוקמה הסוללה מאחורי הנעשה על לצפות יכלו ממנו המצריס, שהקימו

הגשר. ליד השקט של הבודדות השעות באחת הלפרין רמי בידי צולמה זו תמונה

 של הטנקים אחד את רמי צילם משוריין, רכב כלי שללחלון מנעד
 צילם שלו התמונות רוב את הקרב. אל בדרך יחידתו

הנגמ״ש. של במיקלע שרשרות החלפת כדי תוך לקרב, קרב שבין בהפסקות רמי

רמי ידי על שצולמה כפי סיני בחולות מצרי שיריון איש של גופתו "1
מרבית את צילם. אותה היחידה הגופה זו היתה לחם. בו הנגמ״ש מעל — יו •י

בהבעותיהם. הרגשותיהם את לקלוט ניסה בקרב, האנשים להבעות דווקא הקדיש צילומיו
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