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 לתפסו. מתקשה האדם שדמיון — אמיתי סיפור זהו

 על־ידם עצמו, הקרב ובמהלן־י לקרב קרב כין סופר, הסיפור
 יחידה בשורות לחם שרינו כשעה צרור, לרינו חבריהם, ועל־ידי

הלפרין. רמי הזה״, ״העולם כמערכת וחברו ידידו של לצידו זו
 כשעות ז״ל, רמי על־ידי צולמו אלה כעמודים הצילומים

זה. לסיפור שהקשיב כשעה חייו, של האחרונות

*  הדרום בחזית הקרבות ראשית ל *
ע  בשקט, לאוזן מפה הסיפורים נלחשים ׳

 גלוי סוד התפעלות. ובקריאות בתדהמה
ב הסדירים, החילות של שלחימתם הוא

 בקו שהחזיק כוח־מילואים, למעט נוסף
לעמ להגיע לצה״ל שאיפשר הוא בר־לב,

היום. דותיו
ב היושבים לחיילים יום־הכיפורים.

 שזהו חושבים הכל הידיעה. מגיעה קווים
ש משער אינו איש נוסף. תרגיל-כוננות

מילחמה. של תחילתה זוהי
 את לסיים העומד חייל אתרוג, שוקי
ש בעמדודתצפית יושב הסדיר, שירותו

הצו המצרי הנוח וראיית המיגים התקפת
 הצולחים. ראשוני למול כבר עמד לח,

האישי. נשקו בעזרת קרב אתם לנהל והחל

 שוקי רוח־חיים. ללא נערים של שלם צוות
 ניתן אינו שלו קור־הרוח נבהל. אינו

הטנק, את להפעיל מצליח הוא להפשרה.

 שוקי נפגע. אינו הטנק נס בדרך
 אלא במיקלע. התקלה על להתגבר מצליח
אותו. מקיפים המצרים שעתה

 בנים
בנים אר

 בטנק, אוחזות ידיהם את רואה דא ך*
זור הם נוסע. בעודו עליו לעלות כדי | (

ב־ לצריח, אותם ומכוונים רימונים קים

החווה ער הקוב בתחילת דל ומי ע״׳ שצולם נב׳ הנגמ׳־ש, על אתווג שוק׳
 יצטרך מיספר שעות בעוד המעוזים. ליד

 הזמן את מנצל הוא אז ועד למעוז, לרדת
לשיזוף. הפנוי

 ללא נערים
ח״ם ווח

 וחמישים באחת המינים, תקפת יי4
הס שמנוחתו לו הבהירה בצהריים, | (

 קו־ שעל שלו, ממקום־התצפית תיימה.
 של עצומה בתנועה לחזות החל המים׳

 התעלה. את לחצות העומד האוייב, כוח
של זה קצר בזמן העמדה. מן ירד מייד
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להם. יוכל שלא הבין מהרה עד
 ה״מזודות״, .את ראה בחייו לראשונה

 לידו, שעמדו חבריו, נ״ט. טילי השולחות
 אינו שוקי זה. אחר בזה נופלים. החלו
בק דיווח כדי תוך עשתונותיו. את מאבד

 המעוז מן לברוח מנסה הוא המצב על שר
שמאחוריו. לבונקר

 כל כי נראה אותו. רודפת האדיב אש
 חייל אחר במהירות דולק המצרי הצבא
לבונקר. מגיע שוקי בילבד. אחד

 משול הוא בבונקר יסתגר שאם ביודעו
 בקירבת שהיה לטנק שוקי קפץ למת,

 יודע אינו בחרמ״ש, המשרת שוקי, מקום.
 מפעילים ואיד טנק מתניעים כיצד בדיוק

התותח. את
בו ומוצאים לטנק, עולים וחברו הוא

 קצב שבצריח. המיקלע מן לירות ומתחיל
ממש. מטורף שלו האש

 בחיים להישאר כדי היחידה הברירה
ביותר. הגדולה ובמהירות מנוסה, היא

 נואש. אומר אינו עדיין שוקי אולם
 טנק עם המצרי הכוח לעבר מתקדם הוא

 אינן שלו החשמל מערכות שכל פגוע,
 בצריח, חשוף לקראתם, נע שוקי פועלות.

מו מתחתיו, היושב חברו, כמטורף. יורה
הכדורים. סרטי את לו שיט

 לדהור ממשיך הטנק במיקלע. מעצור
 רימונים, לזרוק מתחיל שוקי קדימה.
 מטרה מהווה הוא עתה השני. אחר האחד

 התעלה את שצלח המצרי הכוח לכל
מולו. והנמצא

לעברו. נשלחים נ״ט טילי עשרות

פנימה. להשחילם ניסיון
 המיל- חייו. על להיאבק שוקי החל עתה

 טנק פנים־אל-פנים, למילחמת הפכה חמה
 חיילים של רבות בעשרות מוקף בודד

מצריים.
 שולט אינו בצריח, חשוף נשאר שוקי

 רימונים משליך הטנק, תנועות בכל
 המצרים אחת. ובעונה בעת מהמיקלע ויורה

 הטנק. על לעלות מנסים קרוביכדקרובים,
 והם להם, שנקרה הראשון האדיב זהו

כש לנצח, אי־אפשר אובדנו. את רואים
 מאות מול פגוע, טנק עם לבד עומד אתה

חיילים.
 בהם רגעים רגעים, באותם נשבע שוקי

 יעלה גופו כי ובא, קרב מותו כי ידע
חיי- המוני לדרסם. החל שוקי רב. ביוקר


