
 

 

 

 

ענת קלס 

פולישוק -על אמי מלה ברנבלום
 

היא הייתה . עזבה אותנו לפני כמה חודשים והיא חסרה לי כל יום, אימא שלי, מלה ברנבלום

אבל חזקה כפלדה ודעתנית שלא תהסס לומר את , אישה קטנה עם חזות שברירית וקול שקט

 .מה שהיא חושבת

 

בין חיילים נאצים , מחופשת לגויה, עם הכוח הזה עברה את השואה כשהיא מסתובבת יומיום

עם הכוח הזה . שחזותו היהודית הייתה מביאה עליו כליה, ישראל, ומביאה שיירי אוכל לבעלה

עלתה ארצה  בהחלטה חד משמעית שלאחר השואה יש רק מקום אחד ליהודים והיא מדינת 

ההתחלה בארץ היתה קשה מאד ללא עבודה שפה  וכסף  אך לעולם לא התלוננה או . ישראל

!! היתה תמיד ציונית נלהבת - הביעה חרטה

 

והיא מעולם לא שכחה והמשיכה לספר את מה שעברה , השואה הייתה חוויה מכוננת לאמי

היא . אך היה למלה גם כוח כדי לסלוח במידה. ולהתמודד עם הכאב כדי שגם אנחנו לא נשכח

אמרה , אייל, לנכדה. חזרה לבקר באירופה פעמים רבות ובין חבריה ומוקירה יש מכל הלאומים

". יש אנשים טובים בכל מקום וללא אנשים האלה לא הייתי שורדת: "פעם בהקשר זה

 

היא הלכה לקונצרטים והצגות גם כשהגוף . היא החזיקה בהם בכל הכוח. אימא בחרה בחיים

אחרי גיל  (שישית במספר)אמי למדה שפה נוספת . התלונן ושמרה תמיד על הופעה מכובדת

ליצור כלים , ראשונים המשיכה ללמוד ולהתחדש- שבעים וכשעברה לגור בדיור מוגן באחוזת

להפוך לצלמת חובבת , לטייל ככל שיכלה, ללמוד משחקים שונים, בקרמיקה ופרפרים מבד

. ופשוט לא לוותר על כל חוויה שנקראת בדרכה

 

לאחר שהתלוננה על מחושים הגעתי לבקר את אימא : הסיפור הבא ממחיש את אימא שלי

אך במקום למצוא אותה ספונה על מיטתה מצאתי את מלה מתהלכת על הליכון במכון , בביתה

: אמי סימנה לי להתקרב ולחשה באוזני. כולל עגילים תואמים, לבושה במיוחד לאירוע, הכושר

..."   בכוחותיי האחרונים ירדתי לפה"

 

הסיפורים קלחו ובני העיר הפכו עבורה משפחה . אמי תמיד  זכרה את עיר מולדתה קובל

השתדלה תמיד לבוא לכל האירועים . שזה אמר הכל עבורה- קובלאי - היה המושג  . מורחבת

– והטכסים שהתקיימו בבית ווהלין ואף כאשר מצבה הגופני כבר לא היה טוב ונעזרה בהליכון 

את אהבתה לעיר העבירה לדורות . הגיעה ורתמה אותי למשימה בעוד מועד  שלא אהיה עסוקה

. הבאים

 

 
מנסה . עזבה אותנו לפני כמה חודשים והגעגועים רק מתגברים, אימא שלי, מלה ברנבלום

העצה ושיחת הטלפון , הבית שאיננו עוד, חסר לי החיבוק האימהי, לזכור כל דבר שעשינו ביחד

 .מבקשת לשמר בזיכרוני את כל יחסנו הנפלאים שרק השתבחו עם השנים!! של הבוקר
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