
מעשה ידי , השימוש-החצר שליד ביתנו הייתה מאורכת ובמרחק של כבוד שכן בית

תוך כדי , אבא שלפי אפשרויות המקום השתדל להעניק לו מראה אסתטי ככל שניתן

ואני משום מה , על כל פנים המקום היה תמיד נקי. שמירה מכסימלית על ההיגיינה

,  כדי להתנער– עלי להודות –לדמיין וגם , אהבתי להיות שם כנראה כדי להתבודד

" במלאכים הקטנים"של אמא לעזור במיני מלאכות קטנות או בטיפול " דנודיהינ"מ

 . באחיי הקטנים, כלומר

 צמחייה ההיית". בטוחים"אולי שקצת פחות , היו עוד מקומות מסתור בחצר

מצאתי , כשאבא שלנו נלקח מאיתנו, לימים. שפה ושם צמחה פרא, מגוונת ועבותה

  . מסתגרת עם הצער והגעגועים ונותנת לבכי זכות קיום, יהם מקלטבינ

והעננים השחורים שהלכו ) כמובן, יחסי(אך בינתיים חיינו זרמו על מי מנוחות 

טבעם של ]. ואת דאגות ההורים עוד לא קלטנו, והתעבו עוד לא העיבו על ילדותנו

אם יש אהבת ו, ילדים קטנים שהם מייחסים חשיבות למה שקורה כאן ועכשיו

 הם נמלאים ביטחון והפחד מהם הרי, מסגרת יציבה וסביבה המסבירה פניה, הורים

המבחנים שבבית ... מלבד, לא זכור לי שהיו לי פחדים מיוחדים, אשר לי(והלאה 

בערבי הקיץ .  אפילו החושך לא הפחיד אותנו–אך עוד אחזור לכך . (הספר היסודי

נהנים ממגעו , מתרוצצים בחוצות הכפר. ואני) חנןיו(י 'החמימים היינו יוצאים ינצ

 השמירה בילומקולות הנביחה של כ, הרך של האבק מתחת לכפות רגלינו היחפות

. ידעו שהם קשורים ואין בנביחותיהם משום סכנה. שבבתים פשוט היינו מתעלמים

קיבלנו גם . בהם נתקלנו על כל צעד ושעל, נטישמיותכך לא התרגשנו מגילויי א

הרצועות באותם הימים (כמוהם כנביחות הכלבים  . כאילו זהו דרך הטבע, אותם

. יתרה מזו אבא היה מקובל מאוד גם על שכנינו הגויים) עדיין היו בהם כדי לרסנם

ניף ובתקופה מסוימת כיהן כמזכיר הס, הוא היה פעיל במפלגה הסוציאלדמוקרטית

אי הצדק הסוציאלי ומצוקות האנשים העסיקו אותו מאוד וסייע להם ככל . האזורי

אם בניסוחם וכתיבתם של , אם במתן עצות בהסדרת עניינים אצל הרשויות, יכולתו

 יחד עם כל זה היה אבא *.'הגשת עצומות וכו, בארגון הפגנות, מסמכים רשמיים

; להתגונן, ואם מתקיפים אותנו, נוואותנו לימד לא להתכחש למוצא, גאה ביהדותו

הוא החזיר ; חינוך זה כמעט עלה פעם בעינו של אחי האמיץ.] (תימילולית או פיז

שהשתטח אפיים ארצה מעוצם המהלומה שספק , לבריון אנטישמי מנה אחת אפיים

  ).לאחר שפצע את אחי פצע שכמעט פגע בעינו

  ).הנאצית ההונגרית'  המפבעיני( מאוחר יותר הפלילו אותו –אשר , פעולות  *-

  אבא והחרדים, אנתוני

לתפוס "ומשתדלים , החרדים היו נחבאים אל תוך עצמם, לעומתו ילדי היהודים

 אם בשל השוני, אך אלו נמשכו להציק דווקא להם. ביניהם לבין ילדי הגויים" מרחק


