15/11/64

שלום לכולכם
כאן שוב אורי ,כותב לכם מכתב הרגעה בעקבות התקרית שהייתה רחוק
צפונה ,לספר את האמת – אז אני יודע פרטים נוספים על הכתוב בעיתון לא שמעתי
אש ולא דם .בשעה  3:00 – 2:45בערך ראיתי רק תמרות עשן בצפון הרחוק וזאת
לאחר שארבע סילונים הסבו את תשומת ליבי למצב היות וסילון באזור זה ,דבר
נדיר הוא ולאחר שראיתי פטריית עשן גם ברכס הסורי הבנתי שקרה משהו שם
והולך שמח .כל זה ראיתי מהמוסך – מקום תצפית טוב לעבר הצפון ,אך הוא היה
רחוק והראות לא מן הטובות הייתה ,פרטים נוספים שמעתי רק בשעה 5:00
בחדשות ואז נודע לי שהעסק ערך הרבה זמן ואני הייתי עד לתמרות העשן שלאחר
הקרב .אך דבר יותר מעניין בודאי תרצו לשמוע ,ובכן אנו נשארנו לעבוד אפילו
"אובר טיים" במוסך ואני ירדתי רק ברבע לחמש במקום ב ארבע ולא ידעתי על
הנעשה במשק אך סיפרו כי במשק ידעו על התקרית בשעה  2:00והיו במצב כוננות
על הדשא לפני חדר האוכל,
למחרת בשבת עבדתי בשטיפת כלים בחדר האוכל – כשגמרתי בשעה 3:30
בערך נשמע פיצוץ גדול ותו לא ,זה היה בדרכי חזרה לחדר ,מיד נכנסו כולם
למתיחות שהשתררה לאחר  5דקות אולם מספרים במשק שאחד החברים רץ
בתחתונים למחסן הנשק וכרגיל במצב הזה מחפשים בדיחות ומצאו אותו – את
המסכן בתחתונים שרץ בכל המשק
היום יום ראשון קמתי בשעה  04:00במקום  06:00כדי לתקן כלי שנשבר
והיה דחוף לעבודה .כולם היו במצב כוננות ,אך העבודה נמשכה כרגיל ,המשיכו
לעבוד בשדה – אך – אלה שעבדו בשדה ירדו עם נשק וכן אבטחה של משמר הגבול.
החיים בגדות התנהלו כסידרם – בשבת לא נתנו "פס" לאף אחד ,הייתה הוראה
ממפקדת החבל לא לצאת את המשק.
ועתה נחזור לעסקנו הרגילים .מכתב נוסף שלי נשלח ללא מענה ,אך מכיוון
שלא יעזרו כאן דיבורים ,לא נרחיב אותם על נושא זה.
אבא כבר חזר הביתה? איך אבא בילה את ההבראה? ואיך אברומצ'יק
ואילנה נצלו הזדמנות זו שאבא היה מחוץ לבית?
כעונש לאילנה על אי כתיבת מכתב לא אשאל אותה על כימיה ולא על פיזיקה
אף לא על תלמוד ומתמטיקה ולכן רק אאחל לה הרבה מבחנים – כל יום אחד
ולמורים – "כל המרבה הרי זה משובח".
גם את אברומצ'יק לא אשאל מה נשנע בעבודתו ובבית – הספר ומה נשמע
סתם כך כשאבא בהבראה ,כלום לא אשאל אתכם ,היות ואתם ילדים רעים ולא
כותבים.
ד"ש לסבתא ואמא ,אני שלם ובריא וחזק כמו הזקן ממטולה שמרים שני
קרשים ביד אחת
היו שלום
אורי ליבוביץ

