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 טנק שניה דוברה פורקת המערבית בגדה בעוד משאיות מספר המשיטה דוברה נראית
ממתינה ריקה, שלישית, דוברה לראות ניתן התמונה של הקידמי בחלק נוספות. ומשאיות

 המצרים שס שהערימו אבן גושי של בערימות מכוסה המצרית הגדה להעברה. הרכב לכלי
 התעלה, פני על אחד גשר רק הוקס בו בשלב צה״ל. של צליחה ניסיון מפנה מגן כעוללות

 התעלו!, של י המערבית לגדה האחרים, הרכב כלי של המהירה להעברה הדוברות סייעו
ולאספקה. הלוחמים הכוחות למעבר שסייעו נוספים גשרים׳ שני התעלה על שהוקמו עד
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 ועיניו בשבי נלקח הוא והופל. בסיני תינו
 החיילים, את המשמשת בפלנלית נקשרו
 רמי שצילם התמונות אחת רובים. לניקוי

המילחמה. של הראשונים .בימים עוד

 מפצי- שלנו חיל־וואוויו מטוסי השניה,
 לרעם מבעד הסינית״. ״החוה את ציט

 .בקשר; .רמי של קולו נשמע ההפגזות
 יחד או לנד למוח חושבים טוב. ״בוקר
אתיז״

 רמי מאחור. להישאר עליו פוקד המ.פ.
 רוצה אני ן באתי מה ״בשביל מתעקש:

 רמי לבקשתו. נעתרים הקרב.״ את לצלם
 עיניו ליד המצלמה המטהר. לכות ■מצטרף

ויורה. מצלם ומצלם, יורה והוא

 לקפוץ כדי הפוגה ניצל כי הסתבר, תי.״
 תמו* כמה ולצלם במים לגעת הגשר, אל
הצליחה. של נות

 רמי הפעם שניה. להסתערות מתכוננים
 כדור ״לכל :באירוניה צועק רמי איתנו.

מו מכן ולאחר שתדע...״ אז כתובת, יש
 הלייף. של צלם נהרג ״בששת־הימים סיף:

במצ שהיו התמונות את פירסמו אחר־כך
ז״ נכון זה׳ את תזכור שלו. למה

הטנקים. בעקבות מסתערים
 מהרה עד אד" חזקה. האש׳ בתחילה

ונחלש. האוייב׳ של ההתנגדות כוח הולך

הדמ את מפרות קל מנשק יריות ■מעט רק
 מעלינו. אוייב מטוסי מופיעים .לפתע מה.

 מתכוננים במעגל. חגים במספר. שבעה
 לעברם. נורית הכלים מכל אש לצלול.

 לי ״יש בשיר: ופוצח הוא גם יורה רמי
חג.״ יום יום

 פחד של קרה זיעה מזיעות. הידיים.
 ימיר לצלם. מנסה רמי המצח. את מכסה

 האוייב, את והבריחו שלנו מטוסים מופיעים
סי עוד בידינו. כמעט הסינית״ ״החוח

 לעבר נורית ואש התעלות ליד קצר בוב
רמי. של הנגמ״ש

. בקשר. מוסרים נפגע,״ ״אחד
ז״ זד. ״מי

עונים. ״המקצועי,״
נוש מורכן. הראש להתארגנות, חוזרים

'נ לפרוץ שלא בכאב השפתיים את נים
הפנים. את מכסה הזעם׳ בכי.

 המצ-' נשארו בנגמ״ש:שלו נהרג. רמי
שצילם. הצילום וסרטי •למה

 ״אם רמי: של חבר מבקש חזרה בררו
 אל קינה, תכתוב אל — עליו תכתוב
 אין מין... כזר. היד. הוא הספד... תכתוב

הניפאק...״ על אחד כזה מילים...

 לעברנו: צועק הוא שלו מהנגמ״ש
נב התדהמה קריאות השני.״ בצד ״הייתי

 שליו: עונה רמי התותחים. רעש על ח׳
קיימ* ז המים ליד תמונות להביא ״הבטחתי

ה לחיילי החיילים שהעניקו השם זחהלב אבירי
 את שהקימו הגישור מגדודי הנדסה

 ימיס במשך ניצבו אלה הטנקים. למעבר התעלה על הגשרים
קטלנית, ארטילרית להפגזה נתונים הגשר, על ■רצופים ולילות

 שניים• נראים בתמונה התנאים. בכל הגשר על המעבר את איפשוו
 היושב החייל מעל הגשר, על טנק במעבר צופים ההנדסה מחיילי
 להסדיר כדי במקנס שהוצב ברמזור אפילו ניחן.להבחין משמאל

למצריים. הדוברות גשר על שזרמה הרבה התנועה■ את
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