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משפחות הנופלים ,רעי הלוחמים ,מפקדינו מאז ,האלוף ג'קי אבן סגן מ .האוגדה  ,אל"מ
טוביה רביב מ .החטיבה ,מח"ט  421האלוף חיים ארז,קשנ"ר תא"ל גיא חסון ,אנשי עמותת
השריון,
מחברי הספר אילן כפיר ודני דור ,אורחנו הנכבדים כולם.
מעלים אנו היום על נס את הופעת ספר החטיבה במלחמת יוה״כ .במבט ארוך שנים,
היסטורי,
מחיות המילים הכתובות המציאות .הספר ,שהוא הסיפר (הנרטיב) של החטיבה ,לעולם יהיה
בגדר ביטוי מילולי ,המחפה על חולשת הזיכרון .הספר מביא סיפורי הלוחמים למעלת
כתובים ,השמורים לנצח.
עומד כאן אני ובורר מילותיי ,רוצה להחיל על כולם ,תחושת הרעות שנצרפה בינינו ,בימי
לחימה קשים .עוצמת אירועי הלחימה ,הותירה חתימתה בכל אחד ואחד  .כולנו נשאי רעות
מוצקה לאלה שעמם חווינו ימים הרי גורל ועזי מעש ! יומן הימים ,נחתם היום כספר
"דברי הימים" של החטיבה .בהם יסופרו משימות שהושגו בזכות אומץ ליבם של חיילים
ומפקדים בכל הדרגים ,וכמוכן מאמצי לחימה שלא הותירו אלא צלקות.
ממעל מביטים ,רעינו שאבדו בדרכי המדבר ,בסערת המלחמה הקשה .ציווי הותירו לנו
ההולכים :לשאת רוחה של רעות הלוחמים ,שתעטוף באהבה שאיריהם העומדים כאן עמנו
ביום מקודש זה .כבר ארבעים וחמש שנים חלפו ,כבר ארבעים וארבע ימי זיכרון צוינו ,ואין
מזור ונחמה ,גברים כבר היינו ואף זקנו ואין תיקון לכאב.
ספר החטיבה קם והיה ,עור וגידים קרם .ואל יראה הדבר כמובן מאליו .חבורת אנשים לא
קטנה עסקה וטרחה בדבר ,ופירות מאמציה נחשפים בפנינו היום .ראש וראשון ,חזי בצלאל,
מי שלחם עמנו ! על שהרים תרומה שאפשרה לעשות מעשה היצירה ,דני דור ואילן כפיר
שעשו לילות וימים בתחקור וראיון ,בכתיבה ובעריכה עד היוולדו של הספר .כן ראויים לציין
במיוחד רמי וענת בר אילן יוצרי המפות ,מאירות העניים .וכמובן הוצאת ידיעות ספרים
שגילתה רגישות מיוחדת לסיפורה של החטיבה ,סיפור החיילים ! בעשייה זו לקחה חלק גם
קבוצה מחברי הנהלת העמותה,
ועוד רבים אשר תרמו מזיכרונם ומהתמונות שבידם .ראוי שידעו כולם כי ללא כל אלה ,לא
הינו עומדים במעמד זה כאן היום.
ספר זה עבורנו אינו "עוד ספר" ,יד הוא לכבוד הנופלים ,לכבוד הפצועים ,ולכבוד כלל
לוחמי החטיבה ובני המשפחות השכולות ולכולנו ,יד לעד הוא !

