זיכרונות        -   	שושנה ראובני	

זיכרונות אלו הועברו לכתב מהקלטות זקני היישוב בגליל.
ההקלטות נערכו ע"י אורי שרפמן מבית-גן(יבנאל) והם רכושו הפרטי של בלהה ואורי שרפמן.
ההקלטות נמסרו לארכיון המושבות יבנאל משמר השלושה ובית גן אשר יהיו לתועלת הציבור כולו. 

									תמלל ע"י יואב בוקשטיין
?: מה הדברים האופייניים שאת נזכרת בהם?
אלמונית תראי, פעם מחלות ילדות לא היו מגיעות אלינו אלא אם כן מישהו היה יוצא החוצה ומביא אתו את המחלה, אז היה שנה שמשהו נסע וחלה והביא אתו אדמת אז כולנו חלינו באדמת, אותו הדבר בכל המחלות, שהייתה מחךה שך שעלת, אז חמש, שש שנים לא היה שעלת, פתאום הופיעה שעלת. היום זה דבר אחר, בבוקר את נוסעת לחיפה ובצהרים את חוזרת ואת יכולה לנסוע חמש, שש פעמים לתל אביב אותו דבר _____ לכל מקום והמגע עם אנשי חוץ הוא הרבה יותר גדול, פעם כשילד היה בא, למשל את באת אלינו ליבנאל אז כולנו ידענו שאת כאן, כי היית ילדה שבאה מרמתיים ועשית עלינו רושם, ילדה מתל אביב, זכרנו אותך___ שזכרתי את השם, ככה זה בכל השטחים, אם בא ילד מחוץ למושבה הוא היה בא, מביא לנו המון חוויות, אותו הדבר שאנחנו היינו פעם ביובל נוסעים, כשנסעתי פעם ראשונה שלי לתל אביב זו הייתה חוויה גדולה, ראיתי משהו כזה שלא שיערתי, הייתי בת שבע או שמונה, תל אביבי זו עיר גדולה כזו, אתי הביתה עם המון רשמים, אותו דבר זה היה בכל השטחים זה היה. 
?: מה היו המשחקים ששיחקו הילדים ביבנאל?
שושנה: אותם המשחקים ששיחקו בכל העולם, קלאס ו___ ולקפוץ ושכחתי את השם, 
?: דודס.
שושנה: דודס. לכל דבר הייתה עונה שלו, שהיה מקלות שיחו מקלות שהיו כדור אז כל הבנות שיחקו עם הכדור. 
?: יש לי עוד שאלה, האם היו יחסים בין הנוער של יבנאל עם הנוער של הסביבה? כלומר, מושבות הגליל התחתון היו קרובות זו לזו?
שושנה: תראי אני גדלתי במאורעות ככה שהקשר לא היה אמיץ, היינו נפגשים לפעמים באיתות, לפעמים בדברים אחרים, אבל הגיל היותר מבוגר, או זה היה פשוט מה אני יגיד לך, היבנאלים היו נוסעים לכפר תבור, או לסג'רה ולמנחמיה, הם היו באים הנה, היו עושים טיולים משותפים וחיים משותפי, זה היה גוש גדול. במקרה אני גדלתי בתקופת המאורעות ואנחנו לא היינו כל כך נפגשים. תראי דבר משונה, ליבנאלים, עם עמק הירדן אין כל כך קשר, לא עם הנוער, ולא עם.. כי האנשים שיש אתם איזה קשרים כלכלים או משהו כזה, יורדים ל... אבל אין תגידי שבחורים מאפיקים יבואו ליבנאל, או שהיבנאלים ייסעו לאפיקים סתם מפני שחברים, זה לא, יש מן התבדלות כזאת, גם ליבנאלים ולעצמם וגם לעמק הירדן לעצמו, אין דבר כזה שעמק הירדן יבואו ליבנאל. 
?: אולי אין ליבנאל מה להציע לעמק הירדן?
שושנה: לא נגיד שלא היה מה להציע, הייתה תקופה שבפורייה, באלומות, הנוער שמה לא היה להם מה לעשות ונמאס להם לרדת לדגניה, הם באו ליבנאל והמטבח שלי  עד שהם יצאו עם עניין והיו באים באמצע הלילה עם הילדים שלי וסוגרים כאן את הדלת, זה היה נוח, שלא יעשו רעש והיו מוצאים עניין עד הבוקר, זה לא חד ולא שנים, זה כל החברה הזו שלא מצאו עניין לרדת לעמקו ומצאו ביבנאל והיה להם טוב. 
?: טוב תודה רבה לך.
שושנה:  על לא דבר.
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