
נחמיה שדה

אינפורמציה דפי

פנימי תשי״ם כסלו - 1958 דצמבר

דוורא( אדמת על הראשונים לעלית סנה 18) 1940 בדצמבר 19 - חש״א כסלו י"ם

 ביותר. הצנוע בסקס לא אף זה תאריך להזכיר סנה מדי נוהגים אנחנו אין
 מועם זה ויהי - הרחוקים הימים אותם על לספר סעם יש לי נדמה זאת בכל

השתתפו. לא אסר )וילדים( החברים אותם לכל - המועם מן
 מחוך אחדים קטעים לפניכם אביא בעצמם. ההם הימים איפוא ידברו הבא,
כלסונם: הימים מאותם יומן

 ימים כמה לחכות והחלפנו חזק גשם ירד ם י ע ם נ מ הליפם את כשהעבירו "....
 מכפר פס י הל את להעביר לנסות בדצמבר 19ב- החלטנו סוף סוף ."בכפר-גלעדי

לדוורא... "גלעדי 1940 בדצמבר 19
לדוורא. מכפר-גלעדי הליפם את להעביר הודעה )מרכוס( מרדכי קיבל "אמס
 צבי בחלסה. )פלד( וחנן )רוזן( ראובן קרה, עם להפגס היה צריך 'הוא

הסרק עבודה. בהמות קנית עם בקשר בית-הלל( )כיום ללזאזה נסע '")נועם(
 והגיע להבות-הבסן( )כיום מחיאם-אל-ווליד בבוקר 6 בשעה יצא שלנו סור "

 אל שוורץ( מסק )כיום נעמה ממחנה הפלטפורמה את סלקה אחרי , 9 - ב "לחלסה
 הטרקטור בכפר-גלעדי. חיכה חנן בחלסה. היו וראובן קרה "כפר-גלעדי.

 על הליפם את להרים הצלחנו כפר-גלעדי וותיקי בעזרת .10ב- לשם "הגיע
 הגענו פחד מלאת נסיעה ואחרי 12.15-ב יצאנו שעתיים. במסך "הפלטפורמה

 בתוך סלול( )כביס ג" נ ולי "ס של הקילומטר שני צ. אחה" 1.30ב- "לחלסה
 הגיע 1.30וב- בדוורא לבדו נשאר )גל( אריה שעתיים. במסך נסענו "חלסה

 בעליה רבות לנו עזר אסר "הסומר" ומווחיקי הקהק״ל )איס סונין נוח "גם
 אריה 3.00ב- בא. לא אך הטרקטור, להגיע חיכו ושניהם שמה הקרקע( "על

 פרשת התחילה הסולינג אחרי הסולינג. בסוף בו ופוגס הטרקטור לקראת "יצא
 היה יכול לא והטרקטור ציריה מעל עד שקעה העגלה מטר 30 אחרי "הבוץ:

 לגלגלים דרך לחפור בסוריות ניסינו ערבים סל רב קהל בנוכחות "להוציאה.
 רכיבתו את וגומר המתרחש על לנוח למסור לדוורא רכב ראובן לסוא. "אך

 הסוכנות סל ההתיסבוח מחלקת )ראש מקלר סמעון לרגלי מורסאלה" "בסאלטו
 מי ושאל: צבי עם יחד בעבודה התקדמותנו את לראות סבא ההם(, "בימים

 את להפחית כדי פט הלי אח להריק החלטנו בבוץ ים נפי בי הזה? "הקאובוי" "

,"שהזדמן
חלסה, ממשטרת פטל וסרג׳נם הקהל ספני הדברים על לשמירה דאגנו ,"המסקל.

 לליפם:אהלים הדברים כל את
נעשה בינתיים וכו. ירקות

את סוחב הטרקטור הצדדים. לכל המסתכלים את יד בתנועות מגרס
 הבוץ, עבר עד הריק פס י ל "ה

 מיסות, פרודוקטים, "ארגזי
 מכניסים סוב ואנו

עצים בטון, בלוקי
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 ראובן, רוכבים: בשלושה אנו נפגשים היום אור סל אחרון ובניצוץ "חוסך
 צב בצעדי הטרקסור לפני סהולך נוח, סל סוסו על עלתה קרה ונוח. "צבי

בק ותומכים הליפט סל בצדדים הולכים וחנן יורם הדרך. אח בפנס ומאיר
 מוב- לחם בפרוסות מהבוקר, סצמו החברים, את מאכיל ראובן ארוכים. רסים
 נכ~ העגלה ביותר: המסוכן הרגע סוורץ( )מסק נעמה יד על הפה. לתוך נוח
 כולנו הקרקע. פני כלפי מעלות 45 סל בזוית עומד והליפט תעלה לתוך נסה

 לעבוד סירב הטרקטור הגשר, לפני מטר 100 הוצא בנס אך יפול, פן פחדנו
 המקום. באותו למחרת עד הליפם את להשאיר צריכים ואנו - התאמצות -מרוב

 האנסים יתר כל ערבי. סומר עם בליפם נשאר ראובן בערב. 9 היחה הסעה
 לילה ולמנוחת ערב לארוחת - טרקטורים 3 המכסה - ברזנט מתחת מתאספים
 על אראק. בכוסית לבנו את מחזקים ואנו קפה מכין א-סלח אחמד בדוורא.

 עצומה מדורה לאור נפסותינו על סומר נוח רק לישון. שוכבים אנו שקים
אדמתנו." על הראסון הלילה הלילה, כל שבוערת

 - ההם הימים כדוגמת - מדורות לאור לחיות מכם ידרוש לא איש חברים,

 קילו- לכל כי בידיעה בחשמל השתמשו אר:
במצלצלין. משלמים וום


