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זיכרונות ילדות מירושלים
חנה בן-נתן
נולדתי בירושלים במאורעות  אב תרפ"ט  בשכונת סוכת שלום שברחוב אגריפס.
גרנו יחד כל השבט, סבא וסבתא, אבא ואמא, דודים ואחיינים. דודי אליהו העניק לי את השם חנה כי נולדתי בפרשת" נחמו"-הוא אמר : זו הקטנה גדולה תהיה. שבועיים אחרי הולדתי נרצח דודי אליהו בשער שכם בירושלים ומאז כל שנה ביום הולדתי חוויתי את צערם של בני משפחתי יחד עם שמחת יום ההולדת.
בשבתות יצאתי עם אבי לכיכר ממילה שם  שכן בית מלאכתו. אבי, חייט מחונן, ייצר וייצא חליפות מצמר אנגלי משובח למצריים. יד ביד צעדנו בשמחה מכיכר ממילה לסיבוב על חומות העיר העתיקה. הרגשתי את האושר והגאווה שלו בביתו הבכורה חנה, אני. 
השכם בבוקר עם זריחת החמה שמענו את שירת הפלחיות בדרך לשוק מחנה יהודה .על ראשן נשאו סלים עם פירות וירקות, וגם את הנעליים שלא יתקלקלו. זה תמיד הצחיק אותי.
את כוס החלב הראשונה של הבוקר קבלנו ישר מרועה העיזים, שעבר כל בוקר בשכונה וצעק: "חלב, מילך, חליב" -בכל השפות שאכלסו את העיר המופלאה הזו. הנשים יצאו לקראתו עם הסירים וקיבלו חלב טרי ישר מן העטין.
ליד ביתנו שכן בית  הכנסת של השכונה  ולידו בור עם באר מים. משם שאבנו מים ואליו עשינו תשליך ביום כיפור. עיר ללא ים עם מזג אויר קריר ובורות מים עתיקים.
בימי שישי הבאנו את החמין אל התנור השכונתי במזכרת משה סימנו אותו בסרט צבעוני ובאנו לקחת אותו בשבת לאחר התפילה.
השבעה לגדנ"ע
בגיל חמש עשרה נמסרה לי הודעה. עלייך לצאת עם שקיעה, ללכת לבנין ששכן בבית הספר, להגיד את הסיסמא ולחכות לבאות. פסעתי ברחובות חשוכים רועדת מפחד. אסור לדעת את מי אפגוש אנחנו במחתרת.
הגעתי לבנין גדול ונכנסתי לחדר חשוך, שבמרכזו ווילון שחור, לפני הווילון שולחן ועליו- מצד ימין ספר תנ"ך, באמצע מפת ארץ ישראל, ומשמאל אקדח.
מאחורי הוילון יושב בן אדם ואני שומעת את קולו עד היום, מדבר אלי לתוך אוזני. 
הקול אומר לי: האם את מוכנה להישבע ולמות למען המולדת? כמובן שאמרתי כן ורעדתי מפחד.

בשנת ארבעים ושבע היו שני פיצוצים בירושלים. אחד בבן יהודה ואחד בסוכנות היהודית,
בתור נערה שמגויסת לגדנ"ע יצאתי עם חברותי למקום הפיצוץ להגיש עזרה ראשונה לפצועים. אנשי מגן דויד אדום נתנו לנו סרט אדום ללבוש על הזרוע ואז יכולנו לסייע לפצועים.
המצור בירושלים
עד פברואר הייתי חיילת  בלי מדים. העיר היתה נצורה והגיעו רק אוכל, פצועים והרוגים במשאיות.
במרץ נשלחתי לאימון בשנלר היו שם חיילי הלח"י, ההגנה, האצ"ל והפלמ"ח. כל אחד התאמן למטרה שונה בצורה שונה. 
אני נשלחתי לדיר יאסין, מטעם ההגנה, כפר שנכבש ע"י האצ"ל, שהיה עסוק בכיבוש הכפר והשאיר ל"הגנה" את ההתמודדות לאחר מכן. 
הוצבתי על גג הבית של מוכתר הכפר, תפקידי היה לצפות מנבי סמואל ועד האוניברסיטה. באחד הימים צפיתי בקרב של הפלמ"ח על נבי סמואל, בעצב גדול ראיתי את הכישלון  ואת חבריי למשימה סוחבים אלונקות עם פצועים והרוגים.
לאחר כמה חודשים הגעתי לביקור ראשון בבית, בני משפחתי שראו אותי עם מדים של צבא ההגנה לישראל וסטן (הרובה שלי)התמלאו גאווה ושמחה גדולה לראות את החיילת שמגינה על ירושלים ועם ישראל, 
סבא ששון ביקש ממני להרוג ערבי אחד בשביל דוד אליהו שנרצח במאורעות תרפ"ט.
עד היום שאני עולה לירושלים שערותיי סומרות מהתרגשות אהבה וגאווה על היותי ילדת ירושלים, ועל החיילים, שהחזירו לנו את העיר במלחמת ששת הימים. הזיכרונות רבים וממשיכים לעלות ולהציף אותי
וזה הזמן לשבת עם ילדיי לספר להם ולתעד עולם מיוחד במינו שקיים בליבי לתמיד.
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לכל אחד יש עיר ושמה ירושלים
שהוא אולם, אולם לה חלומות
עד שתעלה בהר, פריחת הליל
ותאיר לו בערוב יומו.
עד שתעלה בהר, פריחת הליל
ותאיר לו בערוב יומו.
מעפרך ירושלים
יאירו לו פרחי הליל.
                      (נתן יונתן)

